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أكال -من فلسفة العلوـ إلى فلسفة العلوـ االجتماعية
 -1فلسفة العلوـ كالعالقة بين الفلسفة كالعلم
لم يكن استقالؿ أغلب العلوـ عن الفلسفة عالمة قطع االرتباط بين الفلسفة كالعلم ،كإنما مقدمة لظهور أشكاؿ
جديدة من العالقة بينهما ،كتعد "فلسفة العلوـ  "philosophy of sciencesشكال من أشكاؿ ىذه العالقة ،فهي
دائرة للتفاعل بين الفكرين العلمي كالفلسفي .فما ىي فلسفة العلوـ؟ كما ىو موضوعها؟ كأية عالقة بين الفلسفة كالعلم
ترتسم داخلها؟
لئن اختلفت تعريفات فلسفة العلوـ فإنها تجتمع على أنها باب من الفكر الفلسفي ينصب االشتغاؿ فيو على العلم،
من حيث طبيعتو كأصولو كأسسو كلغتو كمفاىيمو كمناىجو كقضاياه كعالقاتو بغيره من أنساؽ المعرفة اإلنسانية .لذلك
تراكحت تعريفاتها بين القوؿ إنها "الدراسة النقدية المنهجية لطبيعة العلم ،من حيث مفاىيمو كفركضو ككضعو المعرفي في
النسق العاـ للمعارؼ" ،كالقوؿ إنها "نقد للمفاىيم األساسية في العلم الحديث" ،أك القوؿ إنها "تحليل للمفاىيم كالقضايا
العلمية ،كالكشف عن أصولها اإلبستيمولوجية ،سواء كانت تجريبية أك عقلية أك براغماتية ،كالكشف كذلك عن أصولها
األنطولوجية" ،أك القوؿ ،أخيرا ،إنها "التحليل النقدم للمفاىيم األساسية التي تقوـ عليها العلوـ ،ككذلك مناىجها ،من
النواحي المنطقية كاإلبستيمولوجية كاألنطولوجية".
كمع أنها جزء أصيل من تاريخ الفكر الفلسفي ،إال أنها من بين أحدث حلقات ىذا التاريخ .كلم تنشأ إال بعد أف
استقلت مجموعة من العلوـ عن الفلسفة ،سواء الطبيعية كالفيزياء كالكيمياء كعلم الفلك ،أك النظرية كالرياضيات خاصة.
لذلك ينبغي تمييز فلسفة العلوـ مثلما أصبحت تمارس خالؿ النصف الثاني من القرف التاسع عشر كالقرف العشرين عن
ضركب الفكر الفلسفي قبل ىذا التاريخ ،حيث كاف التناكؿ الفلسفي للعلم جزءا من الممارسة ،فػ«خالؿ القرنين السادس
عشر كالسابع عشر مثال ،كاف من الصعب جدا القوؿ أين يجب أف توضع الحدكد بين الفلسفة كالعلم .كلم يصبح معتادا
الفصل بينهما إال الحقا».
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إف شرط قياـ "فلسفة العلم" ىو أف يكوف ىناؾ تمايزا منطقيا دقيقا بين الفلسفة كالعلم ،سواء من جهة الموضوع أك
مناىج البحث أك طبيعة النظريات كطرؽ صياغتها .كنحن نعلم أف ىذا الشرط لم يتحقق إال حديثا .كقبل ذلك كاف
التفكير العلمي جزءا من التفكير الفلسفي ،أك على األقل كاف ىناؾ تداخل بينهما ،كلم تكن الحدكد بين العلم كالفلسفة
مرسومة بما يسمح لنا بالحديث عن فلسفة موضوعها العلم .كلذلك ،فمع علمنا مثال أف جزءا من النسق الفلسفي عند
-Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of
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social thought, second edition, Palgrave Macmillan, 2011, p. 1.
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أرسطو ىو بحثو في الطبيعة ،في مبادئها كمصادر حركتها كقوانين بعض ظواىرىا ،إال أننا ال نعتبره فيلسوؼ علم ،ألف
نسقو الفلسفي لم يعرؼ الحدكد بين البحث العلمي في نظاـ الطبيعة كظواىرىا من جهة كالتأمل الفلسفي في مبادئها من
جهة أخرل ،فقد كاف العلم الطبيعي عنده مدخال للتأمل الميتافيزيقي كحسب ،رغم عديد أبحاثو العلمية التجريبية الجادة.
خذ مثال تناكلو لشكل األرض ،كقولو إنها كركية الشكل ،فما كاف ذلك إال مقدمة لالستدالؿ على كماؿ الدائرة ،فهي
أكمل األشكاؿ ،ألنها تجسد مفهوـ الحركة الكاملة لنفوس الكواكب في عشقها للعقل الخالص .ثم خذ نظرية فيتاغورس
في األعداد ،كىو العا لم الرياضي كفيلسوؼ التناغم ،فقد كانت ىذه النظرية تسويغا رياضيا لنظرة فلسفية تقضي بأف قواـ
العالم كأشيائو أعداد ،أم أف ىناؾ عالقة ميتافيزيقية بين األعداد كأشياء العالم أك ظواىر الطبيعة .كليس المحدثوف عن
ىذا التداخل بين الفلسفي كالعلمي ببعيدين ،فهذا إسحاؽ نيوتن  ،Isaac Newtonأب الفيزياء الحديثة ،كضع
لكتابو األشهر في الفيزياء عنوانا ىو "المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية

Philosophia naturalis

1687( "principia mathematicaـ) ،بما يشهد على غياب الحدكد الواضحة عنده بين العلم كالفلسفة.
كيمكننا أف نقوؿ القوؿ ذاتو عن فرنسيس بيكوف  Francis Baconكديكارت  René Descartesكغيرىما،
بحيث أف الفلسفة كالعلم عند ىؤالء كانا مركبا فكريا كاحدا ،كلم يستشعركا على نحو كاضح ما إذا كاف النشاط الفكرم
الذم يمارسونو يقع في دائرة العلم أك يصنف في خانة الفلسفة ،فقد كانت تلك عصور الالتخصص .كذلك بخالؼ
علماء كفالسفة معاصرين ،رغم أنهم مارسوا العلم كالفلسفة معا ،إال أنهم كانوا على كعي بالحدكد األنطولوجية
كاإلبستيمولوجية كالمنهجية بينهما ،حتى كإف كتبوا كتابا فلسفيا في العلم؛ فقد كتب أينشتين  Albert Einsteinفي
العلم كفي الفلسفة ،ككذلك فعل ىايزنبرغ  Werner Heisenbergكبيير دكىيم Pierre Duhem
كغيرىما ،كلكن دكف خلط بينهما على مستول التصور ،كدكف أف تسبق المسلمات الفلسفية البحث العلمي كتوجهو أك
تبرره كتوفر لو خلفية ميتافيزيقية.
كلكن ينبغي أف نميز بين فلسفة العلوـ بالمعنى العاـ كالفلسفة العلمية بالمعنى الخاص

scientific

 ،philosophyتلك الفلسفة التي دعت إليها مدرسة الوضعية المنطقية (أك التجريبية المنطقية) Positivisme
 logiqueكموقف من المذاىب الفلسفية الكالسيكية ،خاصة الميتافيزيقية منها ،ككتحديد لمهمة جديدة للفلسفة
يجب أف تضطلع بها كتتخلى عن مهمة بناء األنساؽ الميتافيزيقية ،كىي مهمة التحليل المنطقي للغة العلم .إنها فلسفة
ذات طابع علمي ،أك فلسفة تساعد العلم في بعض الجوانب الفنية التي ال يجد العلماء كقتا لالشتغاؿ بها .لذلك يذىب
ىانز رايشنباخ  ، Hans Reichenbachكىو أحد الوجوه الممثلة للوضعية المنطقية إلى أف األمر يتعلق بفلسفة
جديدة ،كلكن ىذه الفلسفة قد راكمت إرثا فلسفيا علميا كبيرا ،بحيث صار لها تاريخ خاص:
«أما تاريخ الفلسفة العلمية فهو قصة تطور مشكالت ،كالمشكالت ال تحل عن طريق تعميمات غامضة ،أك أكصاؼ
براقة للعالقة بين اإلنساف كالعالم ،بل عن طريق ممارسة العمل الفني المتخصص ،مثل ىذا العمل يتم في العلوـ .كالحق
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أف من الواجب تتبع تطور المشكالت من خالؿ تاريخ العلوـ كل على حدة؛ ذلك ألف أقصى ما فعلتو المذاىب الفلسفية
ىو التفكير في مرحلة المعرفة العلمية السائدة في عصرىا ،غير أنها لم تسهم بشيء في تطور العلم .فالتطوير المنطقي
يوجو في كثير من األحياف نحو تفاصيل صغيرة ،كنادرا ما
للمشكالت من عمل العالم؛ إذ أف تحليلو الفني –كإف كاف َّ
يجرم ألغراض فلسفية -قد أدل إلى زيادة فهم المشكلة إلى أف أصبحت المعرفة الفنية بمضي الوقت من االكتماؿ
بحيث تسمح باإلجابة عن األسئلة الفلسفية...لقد نشأت على أساس العلم الجديد (خالؿ القرف التاسع عشر) فلسفة
جديدة .ىذه الفلسفة الجديدة بدأت بوصفها ناتجا ثانويا للبحث العلمي؛ ذلك ألف العالم الرياضي أك الفيزيائي أك
البيولوجي الذم كاف يريد حل المشكالت الفنية لعلمو كاف يجد نفسو عاجزا عن االىتداء إلى حل ما لم ييجب أكال عن

أسئلة فلسفية معينة تتميز بطابع أعم .كلقد كاف من حسن حظو أنو استطاع البحث عن ىذه اإلجابة دكف أف يثقل كاىلو
االىتماـ بمذىب فلسفي معين ،فتمكن من أف يجد لكل مشكلة إجابة تتعلق بالمشكلة ذاتها ،دكف أف يعبأ بالجمع بين

اإلجابات من أجل تكوين مذىب فلسفي متناسق ،كلم يكن يهمو أف يكوف من الممكن استخالص نتائجو من مذىب عاـ
معين يحمل اسما خلدتو سجالت تاريخ الفلسفة .كىكذا ،فإنو لما كانت القوة الوحيدة الدافعة لو ىي منطق المشكالت
ذاتها ،فقد توصل إلى إجابات لم يكن لها نظير في تاريخ الفلسفة...كعن طريق تكوين مرَّكب عاـ لإلجابات العلمية عن
األسئلة الفلسفية ،ترسم معالم فلسفة جديدة ،أك مذىب فلسفي ،ال بمعنى الخلق التأملي لذىن يتخيل ،بل بمعنى الكل
المنظَّم الذم ال يمكن التوصل إليو إال نتيجة لعمل جماعي...إف فلسفة المذاىب تنتهي بفلسفة كانط ،كلو فهمنا
المذاىب التي ظهرت بعد ذلك بنفس الطريقة التي نفهم بها مذىب كانط كأفالطوف لكاف في ذلك سوء فهم لتاريخ
الفلسفة؛ فقد كانت المذاىب األقدـ عهدا تعبر عن علوـ عصرىا ،كقامت بتقديم إجابات كىمية حين كانت تعوزىا
اإلجابات األفضل .أما المذاىب الفلسفية في القرف التاسع عشر فقد شيدت في كقت كاف يجرم فيو بناء فلسفة أفضل،
ككانت ىذه المذاىب من عمل أناس لم يدركوا الكشوؼ الفلسفية الكامنة في العلم الموجود في عصرىم ،فشيدكا تحت
اسم الفلسفة مذاىب من التعميمات كالتشبيهات الساذجة .ككاف ما يعجب قراء ىؤالء الفالسفة فيهم ،كما يساعد على
شهرتهم ،ىو أحيانا تلك اللغة البراقة التي عرضوا بها مذاىبهم ،كأحيانا أخرل جفاؼ أسلوبهم العلمي الوىمي .كمع ذلك،
فوؿ نظرنا إلى مذاىبهم ىذه تاريخيا لكاف األفضل تشبيهها بالطرؼ المسدكد لنهر كاف يتدفق في أرض خصبة ،كانتهى بو
األمر إلى الجفاؼ في الصحراء...ككما أف الفلسفة الجديدة قد ظهرت في األصل بوصفها نتاجا ثانويا للبحث العلمي،
فإف األشخاص الذين قامت ىذه الفلسفة على أكتافهم لم يكونوا ،في معظم األحياف ،فالسفة بالمعنى االحترافي؛ فقد
كانوا علماء في الرياضة أك الفيزياء أك البيولوجيا أك علم النفس ،ككانت فلسفتهم نتيجة لمحاكالتهم االىتداء إلى حلوؿ
لمشكالت يصادفها العالم خالؿ بحثو العلمي ،كىي مشكالت تتحدل الوسائل الفنية التي كانت تستخدـ حتى ذلك
الحين ،كتقتضي إعادة اختبار أسس المعرفة كأىدافها .كنادرا ما كانت ىذه الفلسفة مفصلة أك صريحة ،كما أنها لم تكن
تمتد إلى ما كراء حدكد المجاالت الخاصة التي يرتكز عليها اىتماـ كاضعها .كبدال من ذلك تجد فلسفات ىؤالء الناس
ماثلة في تصديرات كتبهم كمقدماتها ،كفي مالحظات تظهر من آف آلخر في مؤلفاتهم التي كاف طابعها العاـ فنيا بحتا.
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كلم تظهر فئة جديدة من الفالسفة ،درب أفرادىا على األساليب الفنية للعلم ،كضمنها الرياضيات ،كركزكا جهودىم في
التحليل الفلسفي ،إال في جيلنا ىذا /فقد أدرؾ ىؤالء أنو ال مفر من توزيع العمل ،كأف البحث العلمي ال يترؾ للمرء كقتا
يكفيو للقياـ بأعماؿ التحليل المنطقي ،كأف التحليل المنطقي من ناحيتو يقتضي تركيزا ال يبقى معو كقت للعمل العلمي،
بل إنو تركيز قد يعوؽ القدرة اإلبداعية العملية ،ألنو يهدؼ إلى اإليضاح ال إلى الكشف .ككاف فيلسوؼ العلم المحترؼ
ىو نتاج ىذا الت طور .أما فيلسوؼ المدرسة القديمة فإنو يرفض في كثير من األحياف أف يعترؼ بأف تحليل العلم فلسفة،
كيظل يعرؼ الفلسفة بأنها اختراع المذاىب الفلسفية ،كىو ال يدرؾ أف المذاىب الفلسفية قد فقدت معناه ،كأف فلسفة
العلم قد شغلت كظيفتها .على أف فيلسوؼ العلم ال يخشى ىذه الخصومة؛ فهو يترؾ لفيلسوؼ الطراز القديم مهما ابتدع
مذاىب فلسفية قد يكوف لها مكاف في ذلك المتحف المسمى بتاريخ الفلسفة ،كيواصل عملو غير عابئ بشيء».
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كيسمي إياف كرايب  Ian Craibىذا المنظور لفلسفة العلم بالمنظور الخادمي للفلسفة في عالقتها بالعلم the
 ،underlabourer view of philosophyبمقتضى ىذا المنظور« ،يتم االعتراؼ أف التأمل الخالص في
العالم ال يمكنو أف يعطينا معرفة يقينية يمكن التعويل عليها .ال يمكن للمعرفة أف تأتي إال من التجربة العملية كالمالحظة
كالتجريب المنهجي المنظم .كإذف ،فال تحتاج العلوـ أف تنتظر من الفالسفة إمدادىا باألسس أك أف يقولوا لها ما الذم
ينبغي أف تفكر فيو».

3

كبخالؼ ىذا المذىب ،يقوؿ توماس كوف « :Thomas Samuel Kuhnبعد سنة  1630مثال ،خصوصا بعد
ظهور أعماؿ ديكارت التي مارست تأثيرا قويا كبالغا في العلوـ ،انطلق أغلب علماء الفيزياء من المبدأ القائل إف الكوف
مؤلف من جسيمات دقيقة جدا ،كأف جميع الظواىر الطبيعية تجد تفسيرىا بشكل تلك الجسيمات كحجمها كحركتها
كتفاعلها .كقد بدت ىذه االلتزامات كلها أنها ميتافيزيقية بقدر ما ىي كذلك منهجية .ففي المستول الميتافيزيقي ،علَّمت
العلماء ما ىي العناصر التي كانت توجد أك ال توجد في الكوف :أف المادة ذات شكل كحركة .كفي المستول المنهجي،
بينت لهم ماذا كانت تعنيو القوانين المحددة كالتفاسير األساسية :لقد كاف على القانوف أف يحدد بدقة حركة الجسيمات
كتفاعلها ،كما كاف على التفسير أف يرد جميع الظواىر الطبيعية إلى التأثير المتبادؿ بين الجسيمات كالذم ىو تأثير
تحكمو تلك القوانين .يضاؼ إلى ذلك أمر أىم أيضا ،أال كىو أف المفهوـ الجسيمي للكوف كاف يملي على العلماء نوعية
عدد ىاـ من المشاكل التي كاف عليهم أف يتصدكا لها بالبحث .فالكيميائي الذم كاف ،مثال ،يتبنى -شأنو في ذلك شأف
بويل -ال فلسفة الجديدة ،كاف يولي اىتماما خاصا لردكد الفعل التي كانت تؤكؿ على أنها تحوالت .كيعود السبب في

 -2ىانز ريشنباخح  :نشأة الفلسفة العلمية ،ترجمة فؤاد زكريا ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،1979 ،ص.115-110 .

--Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of

3

social thought, second edition, Palgrave macmillan, 2011, p. 1.
7

ذلك إلى أنها توضح أكثر من غيرىا مسلسل أك عملية االنتقاؿ الجسيمي كالذم يعد أصل جميع التحوالت الكيميائية.
كيمكن الوقوؼ على آثار مماثلة للنظرية الجسيمية في دراسة الميكانيكا كالبصريات كالحرارة».

4

يسمي أياف كرايب ىذا المنظور بالمنظور السيادم للفلسفة في عالقتها بالعلم the master-scientist
 « ،view of philosophyفأغلب الحقائق األساسية حوؿ ذكاتنا كطبيعة العالم الذم نعيش فيو ،فضال عن قواعد
الوصوؿ إلى ىذه المعرفة ،يمكن أف ينشئها الفالسفة .على ىذا النحو ،فالفلسفة تقدـ "األسس "foundations
للبحث الذم يتم في التخصصات العلمية الخاصة .كىذا ما يسمى أحيانا بالمنظور السيادم أك األستاذم للفلسفة في
عالقتها بالعلم  ،the master-scientist view of philosophyكىو يقترف بمقاربة للفلسفة تسمى
"الميتافيزيقا" .ففي الميتافيزيقا ،يعمل الفالسفة على تقديم تصور معين للكوف كالعالم ككل ما فيو .لم يكن الفالسفة يوما
ميالين إلى بعض التواضع!»

5

أما برتراند راسل  ،Bertrand Russellفقد كاف لو موقف كسط بين الموقفين السابقين« :ما الذم يفعلو
الفالسفة حين يمارسوف مهمتهم؟ ىذا بالفعل سؤاؿ غريب ،كربما كاف في إمكاننا أف نحاكؿ اإلجابة بأف نبين أكال ما ال
يفعلوف .ففي العالم المحيط بنا أشياء عديدة نفهمها جيدا ،منها مثال طريقة عمل اآللة البخارية ،كىي تدخل في نطاؽ
الميكانيكا كالديناميكا الحرارية .كما أننا نعرؼ الكثير عن تركيب الجسم البشرم كطريقة أدائو كظائفو ،كىي أمور يدرسها
علم التشريح كعلم كظائف األعضاء .أك لنتأمل أخيرا حركة النجوـ التي نعرؼ عنها الكثير ،كىي تندرج ضمن علم
الفلك .أم أف كال من ميادين المعرفة ىذه ينتمي إلى علم أك آلخر .غير أف جميع ميادين المعرفة تحف بها منطقة من
المجهوؿ .كحين يصل المرء إلى مناطق الحدكد كيتجاكزىا ،فإنو يغادر أرض العلم كيدخل ميداف التفكير التأملي .ىذا
النشاط التأملي نوع من االستكشاؼ أك االستطالع ،كىو يشكل كاحدا من مقومات الفلسفة .كالواقع أف ميادين العلم
المختلفة قد بدأت كلها ،كما سنرل فيما بعد ،بوصفها استطالعا فلسفيا بهذا المعنى .كلكن ما أف يصبح العلم مرتكزا
على أسس متينة ،حتى يسير في طريقو على نحو مستقل ،إال فيما يتعلق بالمشكالت الواقعة على الحدكد ،أك بمسائل
المنهج ،كلكن ال يمكن القوؿ إف عملية االستطالع ىذه تحرز تقدما بالمعنى المألوؼ لهذه الكلمة ،بل ىي تستمر في
طريقها فقط ،كتتجدد كظيفتها بال انقطاع».

6

ثم يقوؿ راسل في مكاف آخر« :مثل كل الدراسات ،فهدؼ الفلسفة أكال ىو المعرفة .كإف المعرفة التي تبتغيها لهي من
النوع الذم يعطي مجموعة العلوـ كحدتها كنظامها ،معرفة من النوع الذم ينتج عن الفحص النقدم لألسس التي تقوـ
عليها آراؤنا كأحكامنا كمعتقداتنا .كلكن ال يمكنك القوؿ إف النجاح كاف حليف الفلسفة في مساعيها لتقديم أجوبة
 -4تومس س .كوف  :بنية االنقالبات العلمية ،ترجمة سالم يفوت ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،2005 ،ص.65-64 .

-Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of
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 -6برتراند راسل :حكمة الغرب ،ترجمة فؤاد زكريا ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد  ،364يونيو  ،2009ص.24-23 .
8

محددة ألسئلتها .فإذا سألت عالما رياضيا أك عالم تعدين أك مؤرخا...الستمر في اإلجابة عن سؤالك [بقدر من الدقة] ما
دمت تستمع إليو .كلكنك إف طرحت السؤاؿ ذاتو على فيلسوؼ ،ككاف ىذا الفيلسوؼ صريحا في إجابتو ،العترؼ أف
دراستو لم تنتو إلى نتائج كضعية تضاىي تلك التي انتهت إليها علوـ أخرل .ذلك أنو كلما صارت معرفة موضوع معين
معرفة محددة ،أصبحت تلك المعرفة جزءا من العلم كانفصلت عن الفلسفة .لقد كانت دراسة األجراـ السماكية جزءا من
الفلسفة ،كلكنها اليوـ تنتمي إلى علم الفلك ،حتى أف مؤلف نيوتن العظيم قد عنونو بػ"المبادئ الرياضية للفلسفة
الطبيعية " .كبالمثل ،إف دراسة العقل اإلنساني التي كانت جزءا من الفلسفة قد انفصلت اآلف عنها لتصبح جزءا من علم
النفس .كلكن عدـ اليقين الذم يطغى على الفلسفة إنما ىو أمر ظاىر فقط كليس حقيقة كاقعة :ذلك أف تلك األسئلة
التي نالت أجوبتها المحددة بالفعل قد تم إلحاقها بالعلم ،أما تلك التي تنتظر ،كلم تجد لها أجوبة محددة بعد ،فإنها
تكوف ذلك الجزء الباقي ،كالذم نطلق عليو اسم الفلسفة».

7

كضمن نفس ىذا الموقف الوسط ،القاضي أف الفلسفة تساعد العلم كتمهد لو الطريق لحل مشكالتو ،يقدـ أياف كرايب
أنواعا أخرل من المساعدة التي تقدمها الفلسفة للعلم ،غير التفكير التأملي في المشكالت التي عجز العلم عن حلها،
كقد ركزىا في ثالثة أنواع من المساعدة كىي:
◦ مساعدة إبستمولوجية :ذلك "أنو في تفكيرنا العادم ،في الحس المشترؾ ،ىناؾ العديد من األحكاـ المسبقة
كالمعتقدات الخرافية كبعد االفتراضات الدكغمائية التي ال تخضع للمساءلة ،كىي بمثابة عوائق أماـ تطور العلم .كلعلو
بإمكاف الفلسفة أف تأخذ ىذه األفكار كتعرضها للنقد ،بحيث تجعل العلم يتحرر منها .ككأنها بذلك تزيل الشوائب من
على السكة الحديدية لتسمح بذلك لقطار العلم بالمركر عليها بسالسة".
◦ مساعدة تاريخية :ذلك أف العلم نسق متكامل من المعرؼ العلمية المترابطة بينها في حقوؿ معرفية شتى ،كأنو في
تقدـ مستمر يكمل فيو الالحق ما بناه السابق (بغض النظر عن كيفية ىذا اإلكماؿ) ،كلذلك تحتاج الجماعة العلمية في
كل مجاؿ علمي أف تكوف لها ىذه النظرة الواضحة أفقيا كعموديا ،ك"المساعدة التي يمكن أف تقدمها الفلسفة للعلم ىي
أنها قد تمده بخريطة ألنواع المعرفة العلمية الموجودة ،بحيث يمكن للعلماء المختصين أف تكوف لديهم فكرة معينة حوؿ
المكاف الذم يوجدكف فيو ضمن نطاؽ المعرفة الواسع".
◦مساعدة منهجية :كىي أف الفالسفة بوسعهم "استثمار خبرتهم في المنطق كآليات االستدالؿ كالحجاج من أجل صقل
كتطوير مناىج البحث التي يستعملها العلماء في أبحاثهم".
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- Bertrand Russell : The problems of philosophy,]PressBooks.com[, p. 122-123.

-Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of
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كلكن الحديث عن فلسفة العلوـ أك عن الفلسفة العلمية ،أك عالقة الفلسفة بالعلم على نحو عاـ ،كل ذلك يقتضي أف
نعرؼ ما معنى العلم ،كما ىي خصائصو األساسية ،كما ىي سمات الفكر العلمي.

 -2العلم كالركح العلمية
أ -العلم كخصائص الفكر العلمي
بالمعنى العاـ ،فالعلم إما مرادؼ للمعرفة ،كىذا أيضا معناه اللغوم ،أك ىو ما يوجو سلوؾ الفرد على نحو مالئم ،مثلما
ىو الشأف بالنسبة للمعرفة الصادقة الواضحة ،كعلمي بأف ىذا الطريق ىو الذم يقودني إلى مدينة الرباط ،أك ىو مرادؼ
لألىلية التقنية التي يمتلكها الفرد ،كعلمو بكيفية تشغيل آلة يتقن بها صناعتو.
أما عند المناطقة ،فهو مطلق اإلدراؾ ،كىو يتدرج من الوىم إلى الشك فالظن ثم اليقين ،كما دكنو الجهل ،كىو إما
تصور يكتسب بالحد ،أك تصديق يكتسب بالقياس.

9

كأما في عرؼ الفالسفة ،فقد تراكح تعريف العلم بين األخذ بمعناه الواسع كمعناه الضيق .فهذا ركدكلف كارناب
 ،Rudolf Carnapقد استعمل لفظ "العلم" في «معناه األكسع ،كىو بذلك يتضمن كل معرفة نظرية ،سواء كانت
تنتمي إلى حقل العلوـ الطبيعية أك إلى حقل العلوـ االجتماعية أك ما يسمى بػ"اإلنسانيات" ،بحيث تكوف ىذه المعرفة
محصلة بمناىج علمية خاصة أك تكوف قائمة على الحس المشترؾ للحياة اليومية».

10

أما أندرم اللند André

 ،Lalandeفقد عرفو بأنو «مجموعة المعارؼ كاألبحاث التي كصلت إلى درجة كافية من الوحدة كالعمومية ،قادرة على
أف تقود أكلئك الذين كرسوا أنفسهم لها إلى نتائج متسقة ،نتائج ال تنشأ عن األعراؼ االعتباطية المشتركة بين األفراد كال
عن أذكاقهم كمصالحهم المشتركة ،كإنما عن العالقات الموضوعية التي يتم اكتشافها تدريجيا ،كيتم تأكيدىا من خالؿ
مناىج تىحق وق محددة» .11كأما برتراند راسل  ،Bertrand Russellفقد أخذ العلم بأنو «محاكلة عن طريق
المالحظة كاالستدالؿ الكتشاؼ حقائق بشأف كقائع معينة في العالم ،ثم اكتشاؼ القوانين التي تربط ىذه الوقائع بعضها
مع بعض ،كالتي تسمح (في الحاالت المواتية) بالتنبؤ بأحداث مستقبلية .كترتبط التقنية العلمية بهذا الجانب التقني
للعلم ،الذم يستخدـ المعرفة العلمية إلنتاج شركط الراحة كالرفاه.12».

 -9ابن سينا ،كتاب النجاة في الحكمة المنطقية ،ص 17
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كأما بمعناه التقني الضيق ،يقصد بػ"العلم" مجموعة "العلوـ الدقيقة" ،مثل الرياضيات كالفيزياء كالكيمياء كالبيولوجيا
كعلم الفلك كغيرىا مما يصنف في خانة "العلم بالمعنى الدقيق" ،كذلك في مقابل اآلداب كالفلسفة كالفنوف من جهة،
ككذلك العلوـ اإلنسانية أك االجتماعية ،مثل علم النفس كعلم االجتماع كالتاريخ كاألنثركبولوجيا كاللسانيات كغيرىا من
جهة أخرل.
بناء على ىذه التعريفات للعلم ،يمكننا الوقوؼ على مجموعة من أىم خصائص التفكير العلمي ،تميزه عن ضركب
التفكير األخرل ،كىي طريقة أخرل لتعريف ىذا النمط من المعرفة ،تعريفو بأىم خصائصو ،كىي:
● التنظيم :يتصف الفكر العلمي بالنسقية ،لذلك يشترط في كل ممارسة علمية أف تستوفي شرط التنظيم المنهجي
لألسئلة كلمفاىيم كاألفكار (الفرضيات كالنتائج) كالقوانين ،كأف تتناكؿ الموضوعات التي تتناكلها تناكال منظما (على
مستول المالحظة كالتجربة أك على مستول االستدالؿ العقالني) .فالفكر العلمي فكر منهجي نسقي منظم.
● الدقة :يتسم الفكر كالممارسة العلمياف بالدقة ،كتتجلى ىذه الدقة على عدة مستويات؛ بدءا من دقة المالحظة
كنقلها الموضوعي ،كدقة طرح المشكالت ،فدقة صياغة الفرضيات ،كدقة تعريف المفاىيم ،كدقة اللغة المستخدمة في
ىذه الصياغة ،كد قة اختبار الفرضيات ،كدقة صياغة القوانين ،كدقة االستدالؿ الرياضي أك دقة االستقراء .كقد لجأت
أغلب العلوـ في طلبها لهذه الدقة إلى اللغة الرمزية بدؿ اللغة الطبيعية ،خاصة لغة الرموز كاألرقاـ ،كما استبدلت اللغة
الكمية باللغة الكيفية.
● التعميم :إذ ال يهتم الفكر كالممارسة العلمياف بالظواىر في صورىا الخاصة كالفردية ،كإنما بصورىا العامة التي
تحكمها في كل حدكث لها في العالم بعض النظر عن الزماف كالمكاف .لذلك فالقانوف الذم ينتهي إليو العالًم ال يخص
ىذه الظاىرة التي تحدث ىنا فقط ،كإنما يخصها حيثما تحدث .كيرتبط التعميم بعمليتين أخريين ترتبطاف بو ،ىما
الصورية  formalityكالتجريد  .abstractionأما الصورية فتعني أف العلم ال يبقي من المعرفة بالظواىر إال على
بينيتها المنطقية ،أك شبكة العالقات الرياضية التي تربط بينها ،ككلما زادت درجة صورنة لغة العلم كلما زادت إمكانية
تعميم قوانينو .كأما التجريد فيراد بو استبعاد الخصائص الفردية للظواىر كاإلبقاء على ما ىو مشترؾ بينها فقط ،حتى
تسهل عملية التعميم .كما يرتبط التعميم في العلم بمبدأ أساسي ىو مبدأ اطراد الطبيعة uniformity of
 ، natureكمفاده أف الطبيعة تحافظ على نظامها كتثبت على قوانينها في المستقبل ،كعلى أساس ىذا المبدأ ،إضافة
إلى مبدأ السببية  ،universal causalityيتم التنبؤ باألحداث المستقبلية بناء على توفر أسبابها كمعرفتنا لقانونها.
● إمكانية التحقق التجريبي أك اتساؽ البناء الرياضي :كىذاف في الحقيقة معياراف باستيفائهما تكتسب النظرية صفة
العلمية ،كإال صنفت خارج نطاؽ العلم؛ فال بد لهذه النظرية (بكل عناصرىا) أف تكوف قابلة للتحقق التجريبي ،أك أف
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تكوف عناصرىا مطابقة لمعطيات التجربة ،أك أف تكوف ىذه النظرية من االتساؽ كالتماسك كاالنسجاـ بين مكوناتها بحيث
يرتفع عنها كل تناقض ،أم أف تلتزـ بشركط كقواعد االستنباط الرياضي المنطقي.
● الموضوعية :كىي عند أغلب العلماء مرادؼ للعلمية ،كمعنى الموضوعية  objectivityأف يكوف الحكم العلمي
(سواء كاف مالحظة أك فرضية أك نتيجة مستمدة من التجربة أك قانونا أك فكرة أك كصفا أك تفسيرا أك غيرىا) صادرا عن
الموضوع كفي استقالؿ عن أحكاـ الذات كآرائها كعواطفها كقيمها الخاصة .كىي نقيض للذاتية ،subjectivity
كىي أف تتدخل الذات بأحكامها الخاصة في صياغة الحكم العلمي .ككانت الموضوعية من شركط العلمية ألنها تضمن
كحدة الحقيقة العلمية كاستقاللها عن الذكات التي تكتشفها ،حتى ال يكوف لكل عالم حقيقتو ،فال تقوـ بذلك جماعة
علمية.
● مبدأ التقدـ :سواء اعتبرنا العلم معرفة تراكمية (بحيث أف كل عالم يبدأ من النقطة التي انتهى إليها عالم آخر) ،أك
اعتبرناه معرفة تحكمها الثورات كالقطائع (أم أف كل نظرية علمية تقوـ على أنقاض نظرية أخرل بعد أف تكذبها أك
تفندىا) ،فإف العلم سيركرة تاريخية ال تتوقف ،ككل حقيقة علمية يتم اكتشافها تبقى حقيقة نسبية ناقصة كمؤقتة ،ال حقيقة
مطلقة كنهائية ،كىي تنتظر في كل كقت إما تطويرىا بكشف جوانب أخرل من الموضوع المتعلقة بو ،أك بتفنيدىا كإحالؿ
حقيقة أخرل محلها ،فالعلم بناء مستمر.
● األخذ ببعض المبادئ غير المبرىن عليها :كىي مسلمات ال يقوـ العلم بدكف االعتراؼ بها دكف طلب برىاف عليها،
كإنما تؤخذ كمقدمات للبراىين ،أك أكليات ال نرتد بعدىا إلى مقدمات قبلها ،مثل مبادئ الحتمية كالسببية كاطراد الطبيعة.

ب  -المنهج العلمي
في اللغة العربية ،كإذا عدنا إلى "لساف العرب" البن منظور ،كجدنا المنهج مرادفا للوضوح كالبياف أك الطريق البين،

يقوؿ ابن منظور« :طري هق نىػ ٍهج :بػيِّن ً
ج
هوج
ج
...كالجمع نى ه
كاض هح ،كىو النػ ٍ
ج كني ه
هجات كنػي يه ه
...كسبيل ىم ٍنػ ىه هج  :ىكنىػ ٍه وج .ى
ه ىه
ي
كم ٍنػ ىه ي
َّه ي
ه
ً
ً
ً
ً
كاستىبا ىف
ىنه ىج
كالم ٍنػ ىه ًج .كفي التنزيلٍّ ﴿ :
الطريق :ى
الطريق :ى
ي
لكل جعلنا منكم ش ٍرعةن كم ٍنهاجان﴾ .كأ ى
كض ىح ٍ
كض يحو .كالم ي
نهاج :ى

ً
ً
ً
الطريق :أىبىػ ٍنتيو
ت
كاستىػ ٍنػ ىه ىج
نهاج:
الطريق :صار نىػ ٍهجان...كنىػ ىه ٍج ي
ى
ي
ي
حٍ .
الطريق الواض ي
كصار نىػ ٍهجان كاضحان بىػيِّنان .كالم ي
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الطريق :سلىكتيو ،كفال هف يستىن ًهج سبيل و
المستقيم».
الطريق
َّه يج:
جت
فالف أىم يىسلي ي
ىكضحتيو...كنىػ ىه ي
كأ ى
ي
ك ىمسلى ىكو .كالنػ ٍ
ى
ى ى
ي
ي ى

كال تبتعد التعريفات الفلسفية كالتقنية للمنهج عن معناه اللغوم ،فقد عرفو أندرم اللند كاآلتي -1« :المنهج اشتقاقا
ىو "السعي" ،كمن ثم فهو الجهد المبذكؿ من أجل نيل غاية معينة .ثم إف المنهج ىو البحث كالدراسة ،كلذلك كاف لو
عند المحدثين معنياف متقارباف رغم أنهما متمايزاف ،كىما :أ -المنهج ىو الطريق الموصل إلى نتيجة معينة ...كقد جاء
 -13ابن منظور :لساف العرب ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ص.4555-4554 .
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تعريفو في "منطق بور ركياؿ" [بمعنى الترتيب]ػ "كيقصد بالترتيب ىنا فعل العقل الذم يتم بو ترتيب مجموع أفكاره
كأحكامو كاستدالالتو المختلفة حوؿ موضوع معين على الوجو األفضل بحيث تتسنى لو معرفة ىذا الموضوع .كذلك ما
نسميو أيضا المنهج .كيتم كل ذلك على نحو طبيعي كربما سار بشكل أفضل عند أكلئك الذين لم يتعلموا أية قاعدة من
قواعد المنطق مقارنة بأكلئك الذين قد تعلموىا...".ب -المنهج ىو الخطة الناظمة قبليا لسلسلة من العمليات التي تنتظر
اإلنجاز ،كىي الكفيلة برصد بعض األخطاء الالزـ تجنبها ،كذلك بهدؼ الوصوؿ إلى نتيجة محددة .كقد ذىب ديكارت
في كتابو "مقالة في المنهج" إلى أف "ىناؾ اعتبارات ً
كحكما قد صغت من خاللها منهجي ،ذلك الذم يبدك لي من خاللو
أف لي كسيلة لتنمية معرفتي درجة درجة ،صعودا بها شيئا فشيئا ،كصوال إلى أعلى نقطة يمكن أف تتاح لي رغم ضعف
عقلي كقصر عمرم -2 .المنهج ىو طريقة تقنية منظمة يتم بها الحساب أك التجريب».
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كلئن كانت المعارؼ كالعلوـ تتعدد بتعدد موضوعاتها كالمجاالت التي تنتمي إليها ،فإف المشترؾ بين كل معرفة مبنية،
علمية كانت أك فلسفية (كىنا نستبعد المعرفة العامية التلقائية ،بما ىي معرفة ال تعتمد في الغالب على منهج مفكر فيو
مسبقا) ،ىو أنها معرفة منظمة بمنهج مفكر فيو ،بخطوات كاضحة ىي الكفيلة ببلوع النتيجة المطلوبة ،كذلك بغض النظر
عن طبيعة ىذا المنهج كنوعية خطواتو كعددىا .كلنا في تاريخ الفكرين الفلسفي كالعلمي ما يشهد على تعدد المناىج
بتعدد االتجاىات الفكرية المكونة لهذا التاريخ .لقد كاف المنهج التوليدم عند سقراط (أك منهج إلينخوس elenkhos
أك الجدؿ السقراطي أك المايوتيك  )maïeutiqueطريقا يساعد النفوس على تذكر المعرفة التي كانت لها عندما
كانت بجوار اآللهة ،قبل أف تسقط إلى األرض كتلتحم بالبدف كتنسى ما عرفتو في عالم الخلود .كلقد كاف الجدؿ
الصاعد  la dialectique ascendanteعند أفالطوف طريقا لترقي النفس درجة درجة من العالم الحسي (عالم
الظالؿ كاألشباح) إلى العالم العقلي الخالص (عالم المثل أك الحقائق الموضوعية المطلقة) .كلقد كاف "أكرغانوف
 "Organonأرسطو آلة العلم التي رفض المعلم األكؿ اعتبارىا علما بذاتو ،بل ٌعدَّىا آلة يحتاجها كل علم ،نظريا كاف
أك عمليا ،حتى تستقيم ممارستو كيتجنب أصحابو الزلل كالخطأ .كقد حكم منطق أرسطو الفكر الفلسفي (كضمنو العلمي)
قركنا إلى أف يكلد "أكرغانوف جديد  ،"Novum Organumأكرغانوف فرنسيس بيكوف ينتقد "آلة أرسطو" التي
ركحها القياس ،كيقترح أخرل قائمة على االستقراء ،ىذا كصفو« :لما كاف منهجي التفسيرم ال يقتصر على عمل العقل
كخطابو فحسب (كما يفعل المنطق الشائع) ،بل يشمل أيضا طبائع األشياء ،فقد زكدت العقل بقواعد كتنظيم بحيث

ي ً
قدمت قواعد كثيرة كمتنوعة في مذىبي التفسيرم
عمل نفسو في كل شأف على نحو مالئم لذلك الشأف .كلهذا فقد
ي
ي
بحيث تيكيف منهج الكشف -بدرجة ما -كفقا لنوعية موضوع البحث كحالتو 15».كقد دعا بيكوف بدكره ألف يكوف ىذا

-André Lalande : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, p. 23-25.
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 -15فرانسيس بيكوف :األكرغانوف الجديد ،إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة ،ترجمة عادؿ مصطفى ،دار النشر ىنداكم ،المملكة المتحدة،2018 ،

ص.79 .

13

المنهج ،كالذم يعرؼ اليوـ بػ"المنهج التجريبي  ،"la méthode expérimentaleمنهجا لكل العلوـ بغض
النظر عن نوعية الموضوعات التي تتناكلها ،طبيعية كانت أك إنسانية.
كلم يكن بيكوف الفيلسوؼ الوحيد الذم اجتهد في ابتكار منهج جديد يند عن قواعد القياس المنطقي األرسطي ،فهذا
ديكارت بعده قد كصف تلك القواعد بالعقيمة كالكثيرة ،التي ال تفيدنا في تعلم أشياء جديدة بقدر ما تعيننا على أف
نشرح لغيرنا من الناس ما نعرفو منها ،كلذلك اقترح منهجا جديدا مؤلفا من أربع قواعد ،إذا التزمنا بها ،ضمنت لنا في
نظره بلوغ الحقيقة كجنبتنا من الوقع في الخطأ ،كىي قواعد الشك كالتحليل كالتركيب كاإلحصاء.

16

كما أف شرعت العلوـ في االستقالؿ عن الفلسفة ،حتى دأب العلماء على تمييز مناىجهم عن المناىج الفلسفية ،فبدأ
الحديث عن "المنهج العلمي" كطريقة خاصة في الدراسة تختص بها العلوـ ،خاصة الطبيعية منها ،لتمييزه عن المناىج
الفلسفية أك غيرىا ،كمنهج االستبطاف مثال .كلقد كاف يقصد بهذا المنهج في غالب األحياف المنهج التجريبي ،مثلما كضع
أسسو فرانسيس بيكوف كطوره علماء آخركف بعده ،كلذلك يمكننا أف نجد كصفا لهذا المنهج عند المعاصرين مثل ىنرم
بوانكاريو  ،Henri Poincaréإذ يعرفو كاآلتي« :يتمثل المنهج العلمي في المالحظة كالتجريب» 17.كيشرح لنا
برتراند راسل عناصر ىذا المنهج بالقوؿ« :لكي نصل إلى قانوف علمي يجب أف نمر بثالث مراحل رئيسية :األكلى،
مالحظة الوقائع ذات الداللة ،كالثانية ،الوصوؿ إلى فرض يفسر ىذه الوقائع إف صح ،كالثالثة ،أف نستنبط من ىذا الفرض
بطريق القياس نتائج يمكن اختبارىا بالمالحظة .فإذا تبينت صحة النتائج ،قيبل الفرض مؤقتا على أنو فرض صحيح ،كإف
كاف في العادة يحتاج إلى إجراء تعديل فيو فيما بعد ،نتيجة لكشف حقائق جديدة».

18

كإلى جانب المنهج التجريبي الذم أخذتو معظم العلوـ الطبيعية طريقا موصال إلى تفسير الوقائع التي تدرسها كصياغة
القوانين التي تحكم ىذه الوقائع ،فقد أخذت الرياضيات كالمنطق بمنهج آخر يناسب طبيعتهما كعلمين عقليين نظريين،
كىو المنهج االستنباطي ،بما ىو منهج ينتقل فيو الذىن من قضية أك عدة قضايا تكوف ىي مقدمات االستدالؿ (قد تكوف
بديهيات أك مسلمات) إلى قضية أخرل تكوف بمثابة نتيجة ،اعتمادا على قواعد منطقية خالصة ،أك ىو الطريقة القائمة
على «التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ أك قضايا أكلية إلى قضايا أخرل تستخلص منها بالضركرة ،دكف التجاء إلى
التجربة ،كذلك في مقابل المنهج االستقرائي أك التجريبي القائم على المالحظة كالتجربة».

19

16

- René Descartes : Discours de la méthode, Librairie Générale Française, Paris, 2000, p. 88-

90.

- Henri Poincaré : Science et méthode, Flammarion, paris, 1947, p. 1.

 -18برتراند راسل ،النظرة العلمية ،ترجمة عثماف نويو ،دار المدل للثقافة كالنشر ،2008 ،ص .52-51
 -19عبد الرحماف بدكم :مناىج البحث العلمي ،ككالة المطبوعات ،ط ،3 .الكويت ،1977 ،ص.82 .
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17

غير أنو ال ينبغي المبالغة في تقدير االختالفات بين مناىج العلوـ ،فالحاؿ أف ركحها كاحدة ،كإف العلم الواحد قد يلجأ
إلى مجموعة من المناىج بحيث يكوف الفصل بينها مستحيال في تكوين العلم الواحد ،كلذلك ذىب كلود برنار
 ،Claude Bernardأحد دعاة المنهج التجريبي ،إلى «أف االستقراء كاالستدالؿ (أم االستنباط) ال يكوناف نوعين
من البرىاف متمايزين من حيث الجوىر .فإف في عقل اإلنساف بطبعو شعورا أك فكرة عن مبدأ يحكم األحواؿ الجزئية،
كيسير دائما ،كعلى نحو غريزم ،من مبدأ أحرزه أك اخترعو بواسطة الفرض؛ كلكنو ال يستطيع مطلقا أف يسير في البراىين
إال بواسطة األقيسة ،أم بالسير من الكلي أك العاـ إلى الجزئي أك الخاص 20».كىذا ما يؤكده ىنرم بوانكاريو أيضا،
صاحب المذىب الحدسي ،الذم لم يمنعو تعريفو للمنهج العلمي بأنو قائم على المالحظة كالتجربة ،كقولو إف العقل
الرياضي عقل خالؽ كمبدع ،لم يمنعانو من القوؿ إف ركح المنهج كاحدة بين الفيزياء كالرياضيات ،رغم أف طرؽ
االستدالؿ فيهما تختلف ،ىذا رغم أنو غلَّب ركح المنهج التجريبي على المنهج االستنباطي كرد األخير إلى األكؿ:
«فمناىج البرىنة  les méthode de démonstrationليست كاحدة عند كل من الفيزيائي كالرياضي .أما
مناىج الكشف  les méthodes d’inventionفهي تتشابو كثيرا .ففي الحاالت كلها تتمثل ىذه المناىج في
الصعود من الواقعة إلى القانوف كالبحث عن الوقائع القابلة ألف تقود إلى قانوف معين...صحيح أف عقل الرياضي عقل
خالؽ كمبدع ،كلقد بنى العالًم الهندسي مفهوـ المكاف الذم أصبح عندنا مفهوما تلقائيا...كلكن في عملية البرىنة ذاتها،
ليس المنطق كل شيء؛ إف االستدالؿ الرياضي الحقيقي إنما ىو استقراء حقيقي ،يختلف بأشكاؿ عدة عن االستقراء
الفيزيائي ،كلكنو يسير مثلو من الخاص إلى العاـ».
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 -3فلسفة العلوـ االجتماعية
أ -العلوـ االجتماعية أـ اإلنسانية؟
ىل يتعلق األمر في دراستنا بفلسفة العلوـ اإلنسانية أـ بفلسفة العلوـ االجتماعية؟ كثيرا ما ينقسم الباحثوف في اختيار
االسم المناسب للدراسة العلمية المنصبة على اإلنساف كالظواىر اإلنسانية المرتبطة بو ،كمرد ذلك إلى طبيعة تصور كل
فريق للعالقة بين اإلنساف كالمجتمع؛ فيفضل بعضهم اسم "العلوـ االجتماعية  "sciences socialesبناء على
اعتقادىم في أكلوية المجتمع على الفرد اإلنساني ،بينما يفضل البعض اآلخر اسم "العلوـ اإلنسانية sciences
 "humainesبناء على اعتقادىم أف اإلنساف ىو موضوع الدراسة أكال كأخيرا ،كأف المجتمع مجرد صورة من صور
كجود ىذا اإلنساف .كلكن ىناؾ فريقا ثالثا ال يرل مشكلة في إطالؽ ىذا االسم أك ذاؾ ،كأشهر ىؤالء ىو كلود ليفي
ستركس  ،Claude Lévi-Straussكقد رأينا كارناب أعاله يسمي الحقل المعرفي المقصود بػ"العلوـ االجتماعية
- -20كلود برنار :المدخل لدراسة الطب التجريبي ،أكرده :عبد الرحماف بدكم :مناىج البحث العلمي ،ص.12 .

-Henri Poincaré : Science et méthode, Flammarion, paris, 1947, p. 309-310.
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أك اإلنسانيات" ،فال يفكر ىؤالء كثيرا في مشكلة أسبقية المجتمع على الفرد أك الفرد على المجتمع ،كإنما يفترضوف أف
المجتمع ال يقوـ بدكف أفراده كأف األفراد ال يتحقق كجودىم اإلنساني خارج المجتمع .فنحن ال نستطيع الحديث عن
اإلنساف –كموضوع للدراسة العلمية في علم النفس أك علم االجتماع أك التاريخ أك غيرىا -خارج إطاره الطبيعي كىو
المجتمع ،كما ال نستطيع الحديث عن المجتمع ما لم نفترض أف مادتو كركحو ىم األفراد كما يتصل بهم من ظواىر
كمؤسسات كقيم كغيرىا .فالعلوـ المقصودة ىي علم االجتماع كعلم النفس كاألنثركبولوجيا كعلم االقتصاد كالعلوـ
السياسية كاللسانيات كالتاريخ  ،فإف أشرنا إليها بلفظ "العلوـ اإلنسانية" ،فذلك أخذا بطبيعة الموضوع المشترؾ بينها
جميعا ،كىو ذك طبيعة إنسانية ،كإف أشرنا إليها بلفظ "العلوـ االجتماعية" ،فذلك أخذا في االعتبار اإلطار الذم تحدث
فيو الظواىر موضوعات دراسات ىذه العلوـ ،كىو المجتمع ،كلربما سميناىا بتسمية أخرل ،مثلما فعل فلهلم دلتام
 ،Wilhelm Diltheyفدعاىا علوما ركحية .sciences de l’esprit
كبدؿ التفكير في مشكلة التسمية ،من األكلى أف نفكر في طبيعة الموضوع ،كىي الطبيعة المشتركة بين كل تلك
العلوـ؛ ينبغي أف ندرؾ أننا أماـ ظواىر خاصة على العلم التعامل معها ،كىي على قدر من التعقيد بحيث ال تسير األمور
خالؿ دراستها سيرا سلسا .إنها ظواىر يصعب إدراكها مثلما تدرؾ الظواىر الطبيعية مثال ،بل كإف اإلدراؾ ذاتو كاقعة من
بين ىذه الوقائع تدخل كعامل مؤثر في الدراسة .فما العالًم الذم يتناكؿ ىذه الظواىر إال إنسانا ،يعيش في المجتمع
كيتفاعل مع بقية مكوناتو ،كلو بناؤه النفسي الخاص ،برغباتو كمخاكفو كذكرياتو كمشكالتو ،كيتفاعل مع عصره
التاريخي...لذلك ال تسير األمور على نحو سلس ،كذلك أيضا ىو مبرر الحاجة إلى فلسفة العلوـ االجتماعية .فماذا
نقصد بهذه الفلسفة؟

ب -فلسفة العلوـ االجتماعية
شأنها شأف بقية فركع فلسفة العلم ،يمكننا تعريف فلسفة العلوـ االجتماعية (أك فلسفة العلوـ اإلنسانية) بأنها الدراسة
النقدية لطبيعة ىذه العلوـ كبنياتها ،كذلك بتحليل مفاىيمها كمناىجها كنظرياتها ،كبحث األصوؿ اإلبستيمولوجية لهذه
العناصر ،كالنظر في عالقاتها مع غيرىا من العلوـ .كيعرفها معجم كامبريدج الفلسفي بأنها «دراسة منطق العلوـ االجتماعية
كمناىجها .كمن أىم األسئلة المثارة داخل ىذا المبحث العاـ نجد :ما ىي معايير التفسير االجتماعي الجيد؟ كيف تتمايز
العلوـ االجتماعية (إف كاف ذلك ممكنا على أم حاؿ) عن العلوـ الطبيعية؟ ىل ىناؾ منهج خاص بالبحث االجتماعي؟
بأية إجراءات تجريبية ينبغي أف يتم تقييم نتائج البحث االجتماعي؟ ىل ىناؾ قوانين اجتماعية ال تقبل الرد؟ ىل ىناؾ
عالقات سببية بين الظواىر االجتماعية؟ ىل تتطلب الوقائع كالنظم االجتماعية بعض أشكاؿ الرد إلى كقائع كنظم تشتمل
على خصائص كأفعاؿ األفراد فحسب؟ تهدؼ فلسفة العلوـ االجتماعية إلى تقديم تصور للعلوـ االجتماعية يسمح
باإلجابة عن ىذه األسئلة.
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لفلسفة العلوـ االجتماعية كجهاف ،مثلها مثل فلسفة العلوـ الطبيعية ،أحدىما كصفي  descriptiveكاآلخر توجيهي
 :prescriptiveفالمجاؿ من جهة ىو العلوـ االجتماعية؛ ىو مجاؿ التفسيرات كالمناىج كاالستدالالت التجريبية
كالنظريات كالفرضيات ،كىلم جرا ،مما يقع ضمن أدبيات العلم االجتماعي ،سواء في الماضي أك في الحاضر .كىذا يعني
أف الفيلسوؼ بحاجة ألف تكوف لديو معرفة مستفيضة لمختلف مجاالت البحث في العلوـ االجتماعية ،كذلك حتى
يستطيع صياغة تحليل للعلوـ االجتماعية يطابق على نحو مناسب الممارسة العلمية .كمن جهة أخرل ،فمجاؿ العلوـ
االجتماعية مجاؿ إبستيمي epistemic؛ كبذلك ييفترض في النظريات المصاغة فيو أف تكوف صحيحة صادقة ،كأف
يتم تبريرىا على أسس عقالنية (تجريبية كنظرية) .كفضال عن ذلك ،يسعى الفالسفة إلى أف يكونوا مؤىلين للقياـ بمهمة
التقييم النقدم لمناىج العلوـ االجتماعية القائمة ،طالما أف ىذه المناىج تحتاج دائما إلى تعزيز يكفل لها تحسين أدائها.
يوحي ىذاف الوجهاف للمشركع الفلسفي بضركرة النظر إلى العلوـ االجتماعية كإعادة بناء عقالني للممارسة العلمية
االجتماعية القائمة ،إعادة بناء توجهها الممارسة القائمة ،كلكنها تذىب أبعد من تلك الممارسة ،بحيث تحدد االفتراضات
المعيبة ،أك صور االستدالؿ غير السليمة ،أك أطر العمل الخاطئة التي يتم داخلها التفسير».
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كمع أف ىذا التعريف قد صيغ بركح مدرسة كامبريدج في فلسفة العلم ،أعني تلك التي ترل ضركرة استلهاـ العلوـ
االجتماعية نموذج العلمية من العلوـ الطبيعية ،إال أنو يحدد من الناحية العامة كظيفة فلسفة العلوـ االجتماعية كأىم
القضايا التي يتركز عليها االىتماـ في ىذه الفلسفة ،فضال عن عالقتها بفلسفة العلوـ االجتماعية.
إف كظيفة الفلسفة كىي تتناكؿ العلوـ االجتماعية ليست مختلفة عنها كىي أماـ العلوـ الطبيعية ،كإف الحاجة إليها ىنا
ليست مختلفة عن الحاجة إليها ىناؾ .فهي معنية في الحالتين معا بمساءلة أسس الممارسة العلمية كمنطقها ،بل إف
الحاجة إليها في العلوـ االجتماعية أشد ،ألف مشكالت الممارسة العلمية في ىذه العلوـ أكبر كأكثر تعقيدا من تلك التي
تثيرىا الممارسة العلمية في العلوـ الطبيعية .كذلك ما يشرحو أياف كرايب في ىذا القوؿ« :من الواضح أف الناس في العادة
ال يعودكف إلى الخريطة إذا كانوا كاثقين بأنهم يعرفوف مسبقا إلى أين ىم ذاىبوف ،ككيف يمكنهم الوصوؿ إلى حيث ذاؾ.
ففي كل يوـ من أياـ الحياة ،عندما تسير األمور على نحو سلس ،بال مشكالت كبيرة ،ال نكوف مضطرين لمساءلة أسس
كقواعد مواقفنا كأكلوياتنا في الحياة .كلكن في العلوـ االجتماعية ،فاألمور ال تسير بسالسة على طوؿ الطريق .ككما
سنرل ،فحتى في العلوـ الطبيعية ال تمشي األمور دائما بسالسة ،كلكن في أغلب األحياف يكوف ىذا األمر غير كاضح
للعياف .كثيرا ما تتم السخرية من العلوـ االجتماعية من طرؼ شخصيات عامة كفي كسائل اإلعالـ ،بل إف العلماء
االجتماعيوف أنفسهم ينزعوف ألف يكونوا أقل ثقة بنتائج أعمالهم مقارنة بعلماء الطبيعة :إنهم ال يستطيعوف إثبات نجاحهم
مثال من خالؿ إيجاد تقنيات جديدة كمثيرة لإلعجاب .عالكة على ذلك ،فالعلماء االجتماعيوف أنفسهم منقسموف حوؿ
22

- The Cambridge Dictionary of philosophy, edited by Robert Audi, Cambridge University

Press, 1995.
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طبيعة مجالهم .فالعديد منهم مثال ال يوافق على أف عملهم علمي بنفس معنى علمية العلوـ الطبيعية .كحتى أكلئك الذين
يفعلوف ذلك كثيرا ما يختلفوف حوؿ ماىية العلم .لهذا السبب ،فالعلماء االجتماعيوف ،كخاصة علماء االجتماع ،ينزعوف
ليكوف أكثر انفعالية (أكثر تفكيرا) حوؿ موضوعاتهم مقارنة بعلماء الطبيعة ،أم أنهم أكثر عرضة على األرجح ألف يقضوا
كقتا كبيرا في التفكير فقط في ما ىو العمل السوسيولوجي (أك العلم السياسي أك األنثركبولوجي أك غيرىما)؟ ما نوع
المناىج التي ينبغي استخدامها؟ ما نوع العالقة التي ينبغي أف تكوف لهذا العلم مع موضوعات دراستو؟ إلخ .ىذا النوع من
األسئلة نطرحها عندما نكوف انفعاليين (تفكيريين)  reflexiveبهذا الشكل حوؿ مجاالت بحثنا الخاصة ىي أسئلة
فلسفية .إنها ال تفرض علينا من الخارج ،مثلما يذىب إلى ذلك المذىب السيادم ،كإنما ىي تنشأ من داخل موضوعات
بحثنا ،كنتيجة للصعوبات الخاصة كاالختالفات بيننا التي نجدىا ىناؾ .كإذف فالمهمة الرئيسية ىنا –من المنظر الخادمي
بالمعنى الخاص -ستكوف ىي :ما الذم نقوـ بو عندما نحاكؿ دراسة الحياة اإلنسانية االجتماعية بطريقة منظمة كمنهجية؟
فضال عن أسئلة أخرل مرتبطة بو من قبيل :ما ىي المناىج المناسبة للبحث في العمليات االجتماعية؟ ىل يمكن أف تكوف
ىناؾ معرفة موضوعية للمجتمع عندما يكوف الباحثوف مثلهم مثل موضوعات دراستهم جزءا من المجتمع؟ ما الدكر الذم
تلعبو القيم األخالقية كالسياسية في أعمالنا؟ كيف ينبغي أف ننظر إلى استمرار التباينات بين الباحثين االجتماعيين حوؿ
األسس؟ ىل ىذا ربما إشارة إلى عدـ نضج العلوـ االجتماعية ،أـ أف ىذا شيئا ينبغي أف نتوقعو كواقعة دائمة في الحياة،
بل كحتى مرحبا بها؟»
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ج -بين فلسفة العلوـ االجتماعية كفلسفة العلوـ الطبيعية
مع أف العقدين األخيرين قد عرفا منعطفا كبيرا في الدراسات الفلسفية االجتماعية ،بحيث أصبحت فلسفة العلوـ
االجتماعية مجاال حيويا بأبحاث مثيرة تستقبلها في موضوعات كثيرة ،كليس في المجاالت الدقيقة فحسب ،مثل علوـ
االقتصاد كاإلحصاءات االجتماعية كعلم النفس التجريبي ،كإنما في كل مجاالت العلوـ االجتماعية على نحو كاسع،
كيبدك أف الفالسفة قد اكتشفوا كيفية تعميق أعمالهم كالخوض في التفاصيل الدقيقة لمواد أكثر مراكغة ،أقوؿ رغم ىذا
المنعطف الكبير في الدراسات الفلسفية االجتماعية ،فدائما عندما يتعلق األمر بالدراسة النقدية للعلم ،لطالما اعتبرت
فلسفة العلوـ االجتماعية األخت الفقيرة لفلسفة العلوـ الطبيعية .كليس في األمر ما يفاجئ .فمن األيسر جدا دراسة كنقد
ما يحدث في مجاالت تعتبر -خطأ أك بشكل صحيح -مشتملة على نظريات مصاغة بدقة كبيرة كمفاىيم محددة كمناىج

- Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of
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social thought, second edition, Palgrave Macmillan, 2011, p. 2-3.
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كاضحة مقارنة بدراسة مجاالت حيث تبدك المفاىيم غامضة ،كالمناىج موضع خالؼ ،بحيث أنو إما ال توجد نظرية أك أف
ىناؾ عددا مفرطا من النظريات.
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كمع أف فالسفة العلوـ االجتماعية يختلفوف بصدد العالقة بين العلوـ االجتماعية كالعلوـ الطبيعية ،في كسعنا بشكل عاـ
أف نركز المواقف بصدد ىذه العالقة في موقفين اثنين ،يمكننا تسمية األكؿ بالمذىب الطبيعاني  Naturalismبينما
نسمي الثاني بعكس تسمية األكؿ  .Anti-naturalismأما األكؿ فيقضي أف كل ظاىرة كيفما كانت –طبيعية أك
اجتماعية -ال بد أنها ترتد في النهاية إلى كيانات فيزيائية كقانين تحكم العالقة بين ىذه الكيانات ،لذلك يهب القائلوف
بهذا المنظور إلى أف منهج دراسة الظواىر االجتماعية ينبغي أف يكوف ىو نفسو منهج دراسة الظواىر الطبيعية ،كبما أف
العلوـ الطبيعية قد حققت تراكما علميا كبيرا نظرا لعراقتها ككبر سنها ،ينبغي أف تستفيد العلوـ االجتماعية من ذلك
اإلرث ،كىي حديثة السن ،في تعاملها مع الظواىر اإلنسانية ،بل كينبغي أف تستلهم منها نموذج العلمية كتستعير أدكات
الممارسة العلمية .كأما لموقف الثاني ،ضد الطبيعانية ،فيذىب إلى استحالة رد الظواىر اإلنسانية إلى عناصر أكلية فيزيائية
كقوانين أيضا فيزيائية تحكمها ،فينادم بالمقابل بضركرة مراعاة خصوصية الظواىر اإلنسانية ،كمن ثم ضركرة خلق نموذج
للعلمية جديد يراعي تلك الخصوصية  ،كبذلك ابتكار المناىج كاألدكات العلمية الالزمة لدراسة ىذا النوع الخاص من
الظواىر ،ألف العلمية تعني تكييف البحث كسيركرتو كمنهجو كأدكاتو مع طبيعة الموضوع ،مثلما ذىب إلى ذلك دلتام.
يمثل االتجاه األكؿ فالسفة كعلماء أبرزىم أكلئك المتشبعوف بالركح الوضعية ،أمثاؿ إميل دكركهايم في علم االجتماع
كالسلوكيين في علم النفس ،كيمثل المذىب الثاني فالسفة كعلماء أبرزىم أكلئك المتشبعوف بالفلسفة الفينومينولوجية (أك
الظاىراتية) كالتأكيلية ،أمثاؿ كل من ماكس فيبر كفلهلم دلتام.

24 - Nancy Cartwright and Eleonora Montuschi : Philosophy of social science, a new
introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 1.
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ثانيا -مسألة الموضوعية العلمية في العلوـ االجتماعية
 -Iإميل دكركهايم :الوقائع االجتماعية أشياء
تعتبر الموضوعية  l’objectivitéمكونا أساسيا من مكونات الركح العلمية ،بل كيجعلها الكثير من العلماء مرادفا
للعلمية ،ذلك أف الممارسة البحثية ال تصل إلى عتبة العلمية ما لم تستوؼ شرط الموضوعية ،كقد رأينا سابقا أنها من
خصائص التفكير العلمي .كلعل مطلب الموضوعية ىذا ىو المطلب المشترؾ بين جل علماء الطبيعة ،بغض النظر عن
االختالفات بينهم في طبيعة الموضوعات التي يتناكلونها كنوعية المناىج التي ينتهجونها كالمدارس العلمية التي ينتموف
إليها كنظرة كل كاحد منهم إلى طبيعة الممارسة العلمية.
غير أف األمر بخالؼ ذلك في العلوـ االجتماعية؛ كمع أف الكثير من العلماء االجتماعيين قد نادكا بمطلب الموضوعية
تىأى ِّسيان بما يؤتيو ىذا المطلب من أيكل في العلوـ الطبيعية ،فإف علماء آخرين قد انتقدكه ،إما ألنو متعذر التحقق ،أك ألنو
عائق في طريق بلوغ الحقيقة العلمية بصدد الظواىر اإلنسانية .كفي الحالتين معا ،فقد أثيرت مسألة الموضوعية في العلوـ
االجتماعية من منظور مقارف ،ككثيرا ما كضعت مشكلتها على ىذا النحو :ىل يمكن للعلوـ االجتماعية المناداة
بالموضوعية كاالتصاؼ بها مثلما تفعل ذلك العلوـ الطبيعية؟ كقد كانت ىذه المقارنة قائمة على أحد مبادئ ثالثة :أكلها،
أف العلوـ الطبيعية ىي العلوـ األفضل ،كىو المبدأ الذم يقوؿ بو المنتموف إلى ما يسمى بالمذىب الطبيعاني .كالثاني،
مفاده أف للعلوـ االجتماعية خصوصية تميزىا عن العلوـ الطبيعية ،بل كإف موضوعها أكثر تعقيدا كمن مستول أعلى من
مستول موضوعات العلوـ الطبيعية ،كىو الذم يقوؿ بو المنتموف إلى ما يسمى بالمذىب ضد الطبيعاني .كأما المبدأ
الثالث فيقضي بأنو ال فرؽ بين العلوـ االجتماعية كالعلوـ الطبيعة ،كأف الموضوعية مطلب مؤسس للركح العلمية سابق على
نوعية العلم كطبيعة الموضوع الذم يتناكلو ىذا العلم ،كىو المبدأ الذم يأخذ بو الوضعيوف .كىذا ما جعل العلوـ
االجتماعية تسقط ضحية نقاشات تتمحور على قضايا ال تناسبها إال قليال ،أنطولوجيا كإبستيمولوجيا ،خاصة عندما انساؽ
الكثير من الباحثين االجتماعيين في الرد عن دعاة الموقفين الطبيعاني كالوضعي.
غير أف ىذه المقارنة لم تكن اختيارا حرا من الباحثين أك عملية مغرضة ضد العلوـ االجتماعية ،بل كانت نتيجة طبيعية
لها مقدماتها في تاريخ العلم ذاتو؛ مقدمات تاريخية إذف كأخرل فلسفية .فمن الناحية التاريخية ،نشأ العلم الحديث في
البداية ،خالؿ القرف السابع عشر ،باعتباره علما طبيعيا ،مع أعالـ مثل نيكوالس كوبرنيك كفرانسيس بيكوف كغاليليو
غاليلي كركني ديكارت .لذلك فقد اقترنت صورتو منذ نشأتو بكل من علم الفلك كالفيزياء كالكيمياء خاصة ،بل كقد
نشأت صورتو العامة عن صور ىذه العلوـ .كعندما نشأت العلوـ االجتماعية في النصف الثاني من القرف التاسع عشر،
كبعد كقت طويل ،كبعد أف راكمت العلوـ الطبيعية إرثا علميا كبيرا كنالت نضجا كاكتسبت شهرة ،كاف من الطبيعي إف يينظر
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إلى ىذه العلوـ "الوليدة" في عالقتها بػ"العلم" القائم ،كىو العلم الطبيعي .كأما من الناحية الفلسفية ،فقد اقترنت صورة
معرفا بأنو مجموعة قواعد الكشف كاالستدالؿ المستقلة عن األحكاـ الذاتية للفرد الباحث
العلم الحديث بفكرة المنهجَّ ،
كعن السياؽ االجتماعي للبحث العلمي ،كإف نموذج ىذا المنهج ىو المتجسد في الممارسة العلمية الفلكية كالفيزيائية
كغيرىما من ما ينتمي إلى مجاؿ العلم الطبيعي .كعندما امتد نطاؽ العلم ليشمل الظواىر اإلنسانية« ،فقد تم تقديم
البحث العلمي االجتماعي منذ البداية كمجاؿ تابع لمجاؿ العلم القائم ،ينبغي أف يستمد منو المنهج كيمارس التفسير
العلميين .كإف مقارنتو بػ"العلوـ األفضل" قد أثرت منذ ذلك الحين على طريقة استثمار العلوـ االجتماعية لمواردىا النظرية
كالعملية لتحقيق نتائج موضوعية».
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كقد كرست الفلسفة الوضعية ىذا المنظور للعالقة بين العلوـ االجتماعية كالعلوـ الطبيعية ،بل كصارت لو امتدادات في
الواقع االجتماعي كالثقافي ،ال العلمي فحسب ،كىو ما جعل الكثير من العلماء االجتماعيين يقعوف ضحية ىذا التمدد
للمنظور الوضعي ،فنادكا بجعل العلوـ الطبيعية نموذجا ألبحاثهم في العلوـ االجتماعية.
يقوؿ أياف كرايب « :ىناؾ عدة أسباب تفسر إرادة الوضعيين في استخداـ العلوـ الطبيعية كنموذج لعملهم في العلوـ
االجتماعية .كإف أكضح سبب ىو السلطة الثقافية الهائلة التي تمتلكها العلوـ الطبيعية .فالحكومات تأخذ المشورات
دائما من خبراء كعلماء طبيعيين في موضوعات تهم صناعة القرارات ،في سياسات األمن الغذائي كرعاية الحيوانات
كمعايير البناء كغيرىا .في النقاشات العامة ،فقد كاف للعلماء دكر ال ينازعهم فيو أحد في مناقشة ىذه المسائل في كسائل
اإلعالـ .كإف العلماء االجتماعيين قد يرغبوف في تقديم مجاالتهم على أنها قد أنشئت على أسس متينة حتى تستحق ىذا
النوع من السلطة .كإف النقاشات حوؿ مكانة العلوـ االجتماعية داخل المؤسسات األكاديمية ليست منفصلة حوؿ ىذا
األمر .كيمكن لألطركحات القوية التي أنشأىا العلماء االجتماعيوف حوؿ مصداقية المعرفة التي يقدمونها كموضوعيتها
كفائدتها أف تستخدـ لتعزيز دعواىم ليتم تمثيل علومهم على نحو أفضل في التوظيف في الجامعات كتمويل مشاريع
البحث .كبالطبع فقد كاف لهذا األمر داللتو كأىميتو الخاصة خالؿ أكج النزعة الوضعية في القرف التاسع عشر حيث كانت
العلوـ االجتماعية الجديدة تناضل من أجل نيل االعتراؼ».
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كمع أف "نموذجية العلوـ الطبيعية" قد مارست سلطتها على الممارسة العلمية في العلوـ االجتماعية في عدة مستويات،
إال أننا سنركز ىنا على مسألة الموضوعية فحسب ،كنرجئ الحديث عن العناصر األخرل إلى المحاكر القادمة .فقد
تمحورت المناداة بالموضوعية في العلوـ االجتماعية على ثالثة مطالب ،قد صيغت كلها على أساس مقارف ،أحدىا
أنطولوجي ،كالثاني إبستيمولوجي ،كالثالث منهجي.
- Nancy Cartwright and Eleonora Montuschi : Philosophy of social science, a new
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introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014, p.

- Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of
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social thought, second edition, Palgrave Macmillan, 2011, p. 23.
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أ -المطلب األنطولوجي :الموضوعات الواقعية الحقيقية فقط
يتمثل ىذا المطلب في التمسك بالموضوعات كالوقائع الحقيقية (الواقعية) فقط real objects and real
 . factsفقد ساد االعتقاد عموما أف العلوـ الطبيعية تتعامل مع ظواىر طبيعية حقيقية ،كقد ناضل "العلم" من أجل
التخلص من المقوالت الميتافيزيقية الفارغة المشيرة إلى كيانات مجردة ،مثل "األثير" ك"األركاح الحية" ك"الحنين إلى
األصل" كغيرىا ،كعلى ىذا السبيل ينبغي أف تسير العلوـ االجتماعية في نظر الوضعيين كالطبيعانيين ،فتبتعد عن
الموضوعات التي "ال توجد حقا" كالمقوالت التي تشير إلى ىذا النوع من الموضوعات .لذلك ،ففي ستينيات القرف
الماضي ،أثيرت نقاشات شديدة حوؿ مقوالت نظرية التحليل النفسي مثلما نحتها سيغموند فركيد Sigmund
 ،Freudأبرزىا مفهوـ "الالشعور  "the unconsciousكالمفاىيم المرتبطة بو ،مثل مثلث "األنا كالهو كاألنا
األعلى" ،كىي كلها تشير إلى كيانات اعتبرىا فركيد مكونة للواقع النفسي الحقيقي للفرد اإلنساني ،كقد أنشأ عالقات
معينة بينها ليبين أف ىذا الواقع حقيقي قوامو الالشعور ،كفي ذلك أقاـ ارتباطا بين أنواع معينة من تجارب الطفولة كأنواع
أخرل من سلوكات الراشدين ،باعتبار األخيرة إنما ىي استمرار أك انعكاس لألكلى بطريق الالشعور .كلكن ىذا الكياف،
الالشعور أك الالكعي ،ال يقبل المالحظة كال القياس كال التجريب كال التحكم فيو بأدكات التكميم العلمي كال حتى
الوصف ،ألف طبيعتو في نظر صاحبو تند عن كل ذلك ،كمن ثم فهو ليس كاقعا حقيقيا ،كالظواىر المرتبطة بو ليست
ظواىر حقيقية ،كال ينبغي أف يكوف موضوعا للعلم ،كإف المفاىيم كالمقوالت التي تحيل عليو ليست مقوالت علمية ،بل
مقوالت ميتافيزيقية فارغة ،كىذا ما دفع فيلسوؼ العلم  Adolf Grünbaumإلى صياغة نص بعنواف "أسس
التحليل النفسي  ،"The foundations of psychoanalysisدافع فيو عن فكرة مقتضاىا أف االستدالالت
السببية التي اعتمدتها نظرية التحليل النفسي -على أساس أدلة سريرية -لم تيختبر بطريقة مقنعة .كفي غياب قاعدة بيانات
حقيقية كاقعية تسمح باختبارات صارمة كدقيقة لفرضياتها كنتائجها كقوانينها ،ال يمكن لنظرية التحليل النفسي أف تعتبر
علما.
كليس علم االجتماع ببعيد عن مثل ىذه النقاشات ،فقد أثيرت فيو ىو اآلخر مسألة الوجود الفعلي لموضوعات معينة
يتناكلها ،أكلها المجتمع كالوقائع االجتماعية .فمنذ أف أصبح "المجتمع" موضوعا للعلم ،توزع العلماء كالباحثوف فئتين،
بين قائل بالوجود الفعلي للمجتمع كظواىره (مثلما فعل إميل دكركهايم  ،)Emile Durkheimأك قائل إف شيئا
جديدا قد ظهر إلى الوجود ىو "الوجود الخاص" للمجتمع (مثلما فعل ركبيرت فوف موؿ ،)Robert Von Mohl
كبين رافض لفكرة كجود "المجتمع" ككياف مستقل (مثلما فعل ىاينريش فوف ترايتشكو Heinrich von
 .)Treitschkeكقد تطور ىذا النقاش لتتناسل عنو أسئلة من قبيل :ىل يوجد المجتمع في استقالؿ عن الدكلة؟ ىل
يوجد مستقال عن األفراد؟ ىل يوجد كعضوية؟
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كيعتبر دكركهايم من أىم ممثلي النزعة الوضعية في علم االجتماع ،كمن أبرز المطالبين بالموضوعية في ىذا العلم .فما
فتئ (خاصة في كتابي "االنتحار  "Le suicideك"قواعد المنهج في علم االجتماع Règles de la méthode
 )"sociologiqueيدافع عن الوجود الفعلي للمجتمع كالظواىر االجتماعية في استقالؿ عن ألفراد ،كىو ما يجعل
لعلم االجتماع موضوعا حقيقيا ككاقعيا يتناكلو .يقوؿ في كتاب "قواعد المنهج"« :إف مبدأنا األساسي ىو التسليم بالوجود
الواقعي الموضوعي للوقائع االجتماعية  .la réalité objective des faits sociauxففي النهاية ،كل شيء
يقوـ على ىذا المبدأ ككل شيء يرتد إليو ...كإذ نمنحو ىذه األىمية الكبرل ،فنحن متأكدكف أننا لم نخرج عن تقاليد علم
االجتماع؛ ذلك أف ىذا العلم قد قاـ على ىذا األساس .كفي الواقع ،لم يكن لهذا العلم أف ينشأ إال عندما حصل شعور
حدسي أكلي بأف الوقائع االجتماعية كإف لم تكن مادية  ،matérielsفهي أشياء كاقعية (حقيقية) choses
 réellesتشكل موضوعا للدراسة .كما كاف ممكنا الوصوؿ إلى التفكير في إمكانية البحث في حقيقة ىذه الوقائع إال
ألنو قد حصل الوعي بأنها توجد على نحو محدد كثابت بحيث ال تخضع إلرادة األفراد ،بل كمنها تنشأ بعض العالقات
[االجتماعية] الضركرية .كمن ثم فما تاريخ علم االجتماع إال جهدا طويال لتدقيق ذلك الشعور الحدسي األكلي كتعميقو
كتطوير كل النتائج المترتبة عليوp. 31 ».
كإف التسليم بالوجود الواقعي الموضوعي للوقائع االجتماعية شكل من أشكاؿ القوؿ إنها توجد خارج الذكات اإلنسانية
كمستقلة عنها ،كىذه ىي السمة األكلى من سمات الواقعة االجتماعية ،تضاؼ إليها أخرل ،منها أنها تتمتع بقوة قهرية
تجعلها تفرض نفسها على كل فرد.
كألف الظواىر االجتماعية توجد خارج الفرد ،فإنو يجب التعامل معها مثلما نتعامل مع بقية الظواىر الطبيعية ،بل إف
«أكؿ قواعد المنهج السوسيولوجي كأكثرىا أىمية ىي النظر إلى الوقائع االجتماعية باعتبارىا أشياء considérer les
 p. 46 .»faits sociaux comme des chosesثم يقوؿ «كللتدليل على أنها أشياء ،يكفي أف نالحظ أنها
المعطى  datumالوحيد الذم يتقدـ لعالًم لالجتماع [كموضوع للمالحظة كالدراسة] .إف "الشيء  "choseفي
الحقيقة ىو كل ما ىو معطى  donnéككل ما يقدـ أك باألحرل يفرض على المالحظة tout ce qui s’offre
p. 56».ou, plutôt, s’impose à l’observation
كليس مطلب الموضوعية في صورتو األكلى عند دكركهايم مقصورا على علم االجتماع ،بل يمتد إلى غيره من العلوـ
االجتماعية أيضا ،كعلم النفس مثال ،فنفس اإلصالح الذم ينبغي إدخالو على ىذا العلم يجب أف يستفيد منو ذاؾ ،لذلك
لم يتردد دكركهايم في نقد الفالسفة التجريبيين أنفسهم في تناكلهم للظاىرة النفسية ،كونهم لم يتناكلوىا باعتبارىا ظاىرة
كاقعية قائمة بذاتها .إذ «لم يتناكؿ لوؾ  Lockeكال كوندياؾ  Condillacالظواىر النفسية تناكال موضوعيا .فهما لم
يدرسا اإلحساس ذاتو ،كإنما درسا فكرتيهما عن اإلحساس .لهذا السبب ،كرغم أنهما قد مهدا الطريق لنشأة علم النفس،
فإف نشوءه كعلم لم يتم إال بعدىما بوقت طويل جدا؛ لم ينشأ إال بعد أف تى َّ
شكل ىذا التصور ،كىو أف حاالت الشعور
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يمكنها بل كيجب النظر إليها من الخارج[ ،أم موضوعيا] ،كليس من منظور الشخص الذم يمر بها[ ،أم ذاتيا] .لقد
كانت تلك ىي الثورة الكبيرة التي حدثت في ىذا النوع من الدراسات .كما كل اإلجراءات الخاصة كالمناىج الجديدة
التي طورت ىذا العلم إال كسائل متنوعة لتحقيق ىذه الفكرة األساسية على نحو أتم .كإف ىذا النوع من التطور ذاتو ينبغي
أف يتم في علم االجتماع .ينبغي أف يمر من طور الذاتية ،الذم لم يتجاكزه بعد ،إلى طور الموضوعية.p. 59-58 ».
إف المجتمع كاقع في حد ذاتو ،كإف الوقائع االجتماعية التي يتألف منها توجد على نحو مستقل عن كل فرد ،بل إف
كل فرد يولد في مجتمع مؤسساتو كممارساتو قائمة سلفا .يقوؿ في كتاب "االنتحار" أيضا« :ليس صحيحا أف المجتمع
مؤلف فقط من أفراد؛ فهو أيضا يشتمل على أشياء مادية تلعب دكرا أساسيا في الحياة المشتركة .إف الواقعة االجتماعية
تتجسد أحيانا على نحو مادم لتصير عنصرا من العالم الخارجي .خذ مثال ،إف نوعا معينا من الهندسة المعيارية لهو بمثابة
ظاىرة اجتماعية؛ كلكنها تتجسد جزئيا في البيوت كالمنشآت من كل نوع ،كالتي ما أف تبنى حتى تصير كقائع قائمة
بذاتها ،مستقلة عن األفراد .كاألمر نفسو ينطبق على سبل التواصل كاالتصاؿ كالنقل ،مع األدكات كاآلالت المستخدمة
في الصناعة أك في الحياة الخاصة كالتي تعبر عن حالة التكنولوجيا على مر التاريخ ،كعن اللغة المكتوبة ،كغيرىا .إف
الحياة االجتماعية التي تبلورت على ىذا النحو ،إف جاز التعبير ،كأقيمت على ثوابت كدعامات مادية ،قد صارت إلى حد
كبير جزءا من العالم الخارجي ،كىي تفرض علينا من الخارج .إف سبل التواصل التي تم إنشاؤىا قبل كقتنا لتعطي اتجاىا
محددا ألنشطتنا( ».دكركهايم ،االنتحار.)314 ،1952 ،
إف ىناؾ نظاما للوقائع االجتماعية ،يتميز عن الوقائع اإلنسانية بشأف األفراد أك بشأف حاالتهم الذىنية أك العقلية أك
خصائصهم البيولوجية .كىذه الفئة من الوقائع تبرر كجود نوع مميز من العلم ،ىو علم االجتماع ،يأخذىا على أنها
موضوعو الخاص.
غير أف ىذه الدعول تواجو أسئلة "سيئة" تصعب اإلجابة عنها دكف إصابة ىذا المنظور ببعض الخدكش ،كمن ىذه
األسئلة تلك التي أثارتها إليونورا مونتوشي « :Eleonora Montuschiىل كاف "إدماف الكحوؿ" موجودا قبل أف
تحدد مفهومو الدراسات السوسيولوجية في تناكلها لإلدماف؟ ىل كاف "االنتحار" موجودا قبل القرف التاسع عشر حيث
ظهر الطب العقلي؟ ىل كاف "التضخم" موجودا قبل كجود آليات اقتصادية خاصة لقياس التوازف االقتصادم؟ ىل كاف
"التمثل الثقافي موجودا" قبل أف تنتبو العلوـ المعرفية كتفترض كجوده في سياؽ البحث األنثركبولوجي؟ بينما في العلوـ
الطبيعية فمن الواضح كالبديهي أف الغازات كالجزيئات كالحرارة كغيرىا موجودة قبل العلم ،كاألمر بخالؼ ذلك بالنسبة
للعلوـ االجتماعية».
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- Nancy Cartwright and Eleonora Montuschi : Philosophy of social science, a new

introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 126-127.
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يقودنا ىذا النوع من األسئلة إلى تمييز أقامو جوف سيرؿ بين الوقائع الخاـ  ( brute factsتلك التي يمكن أف
توجد حتى لو لم توجد أنشطة إنسانية) كالوقائع المبنية ( constructed factsتلك التي يدين كجودىا لألنشطة
اإلنسانية كاعتقادات الناس) .ف ىقلَّما يتناكؿ العلم –كل علم -الوقائع "الخاـ" ،كبدؿ ذلك ىو دائما من يمنح الوقائع
طابعها الواقعي (كونها كقائع حقيقية) كلو بشكل جزئي ،من خالؿ النظريات كالتفسيرات كالتصنيفات كالمقوالت
كالتجارب التي تلجأ إليها مختلف األبحاث العلمية في التعامل مع ىذه الوقائع .إف موضوعات العلم (الغازات كالجزيئات
كالحرارة كاألحالـ كالتضخم كالثقافة) تصبح جزءا من عالىم العلم بفعل أعماؿ العلماء ،بحيث ينحت لها ىؤالء مقوالت
خاصة يشيركف بها إليها ،كقبل ذلك لم تكن جزءا من عالمهم .كمن ثم ،فأف تصبح كاقعة معينة موضوع إحالة في علم
معين ،ذلك يعتمد بشكل كبير على اىتمامات العلماء كأسئلتهم كتقنياتهم كمناىجهم في البحث .ىذا ال يعني أف
موضوعات العلم يخلقها العلماء ،كإنما فقط أف ىذه الموضوعات تصبح "أقل أك أكثر حقيقية (كاقعية)" تبعا لمدل
إدماجها (بأية درجة كبأم عمق) داخل الممارسات كاالىتمامات العلمية .كىذا مشترؾ بين العلوـ الطبيعية كالعلوـ
االجتماعية .لذلك ذىب غاستوف باشالر إلى أف علم الفيزياء المعاصر ينبغي أف يقتنع بيقين مزدكج :يقين بأف الواقع الذم
يدرسو العالم كاقع مبني (من خالؿ مقوالت العقل) ،كيقين بأف ما ينتهي إليو العقل من نتائج إنما استخلصو من التجربة؛
بحيث ال توجد عقالنية فارغة كما ال توجد اختبارية أك مادية عمياء ،كإنما الممارسة العلمية في الفيزياء تقوـ على عقالنية
مفتوحة كمطبقة .كىو ما ذىب إليو بوؿ ريكور في حديثو عن التاريخ ،إذ ذىب إلى أف الواقعة التاريخية إنما ىي كاقعة تبنى
(أك يعاد بناؤىا) انطالقا مما بقي كأثر بعد أف يخضع ىذا األثر للعمل العلمي كالمنهجي للمؤرخ ،كلكنو يضيف أف ىذا
األثر (كثيقة مثال) لم يكن موجودا قبل أف يوجو إليو المؤرخ سؤاال ،كقبل أف يشرع في استنطاقو .كىذا ما يعني أف المعرفة
العلمية (الفيزيائية أك التاريخية مثال) موضوعية بالمعنى البنائي ،ال بالمعنى الخاـ.

ب -المطلب اإلبستيمولوجي :ضركرة التخلص من القيم
سبق لديفيد ىيوـ خالؿ القرف الثامن عشر أف أقاـ تمييزا أساسيا بين الكيفية التي توجد بها األشياء (كاقعيا
 )factuallyمن جهة ،كالكيفية التي نعتقد أنو "يجب" أف توجد بها (معياريا  )normativelyمن جهة أخرل.
كمنذ ىيوـ ،ساد االعتقاد أف الموضوعية تستلزـ التمسك بالوقائع من جهة ،كاعتماد الطرؽ أك المناىج التي تمنع القيم
من التداخل مع الوقائع من جهة ثانية.
تواجو العلوـ االجتماعية تحديا آخر إذف :فهناؾ زعم شائع يفيد أف العلوـ االجتماعية حمالة قيم valued-laden
من كل جانب .فالقيم تظهر سواء على مستول نتائج البحث االجتماعي أك على مستول كسائل كموارد ىذا البحث .لهذا
السبب ،عندما نلج مجاؿ البحث االجتماعي ،يكوف من الصعب رسم الحدكد بين ما ىو كاقعي (أك كصفي ،يصف الواقع
 )factualكما ىو تقييمي ( evaluationalأك توجيهي ،يوجو للوقائع) .كالحقيقة أف اتصاؿ القيم بالبحث
االجتماعي يتم بطرؽ عدة:
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● منها مثال تعارض أىداؼ (القيمة التي يبحث عنها) الباحث مع القيم األخالقية السائدة ،بحيث قد يكوف موضوع
بحثو أفعاؿ كممارسات موصومة اجتماعيا (فساد مثال) ،فيكوف بين خيارين أحالىما مر :إما أف يكشف تلك الممارسات
الفاسدة كيخوف الثقة التي كضعها فيو األشخاص الذين درس من خاللهم الموضوع ،كىذا قد يهدد إمكانية القياـ بأبحاث
مماثلة مستقبال ،أك أف يحرص على سرية مخبريو كما كشفو فال يكشفو كلو للعموـ.
● ىناؾ أسئلة أخالقية مالزمة داخليا لسيركرة البحث ذاتو ،كتتعلق ىذه األسئلة بالعالقات المتينة بين الباحث
كموضوع البحث .كحتى في الحاالت التي ال توجد فيها تلك العالقة القوية ،فإف العالًم االجتماعي يعتبر أف لو الحق في
تأكيل كتمثل معتقدات كمواقف أكلئك الذين يشكلوف موضوع دراستو .كىكذا ،فحيثما توجد طبقة اجتماعية أك جنس أك
عرؽ أك أم اتصاؿ أك اختالؼ آخر بين الباحث كموضوع البحث ،فإف ىذه المسائل األخالقية تنشأ بالضركرة.
● يواجو الباحثوف االجتماعيوف تعددية كبيرة في الثقافات كالثقافات الفرعية المتجزئة عنها ،ككجزء من ىذه التعددية
الثقافية ىناؾ التعددية األخالقية .كألنهم مطالبوف بتأكيل تلك الثقافات ،كاالشتغاؿ من داخلها ،فإف ىؤالء العلماء
االجتماعيين تفترض فيهم القدرة على تعليق أحكامهم الخاصة ،كنظرا للحساسية األخالقية التي غالبا ما ترافق ىذه
األبحاث ،فإف الكثير من العلماء االجتماعيين يتخذكف موقف "النسبية األخالقية  ،"moral relativismأم أنهم
يقاكموف الفكرة القاضية أف ىناؾ قيما أخالقية مل ًزمة كونية كقابلة للتطبيق في كل الثقافات ،بحيث ال يصير ألية ثقافة
الحق في أف تملي قيما أخالقية معينة على ثقافة أخرل بحيث يكوف المنتموف لهذه الثقافة ملزمين بااللتزاـ بتلك القيم.
غير أنو في كثير من األحياف يكوف من الصعب اتخاذ موقف النسبية األخالقية؛ «فمن السهل تبني ىذا الموقف على
المستول المجرد ،كذلك بخالؼ الحاؿ عندما تواجو مسألة أخالقية حقيقية .عندما يواجو العلماء االجتماعيوف ثقافات
حيث يكوف فيها من الالئق أخالقيا التعذيب الممنهج كالعنصرية المستشرية أك عقوبة اإلعداـ ،فإنهم يكونوف مطالبين
باختبار قدرتهم على تعليق أحكامهم اختبارا قاسيا».
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كلقد كاف رىاف الموضوعية مشركطا برسم خط كاضح بين نظاـ الواقع أك نظاـ األشياء من جهة ،كنظاـ الذات أك نظاـ
القيم من جهة أخرل .كفي ذلك ال يكفي أف يتخذ الباحث موقف النسبية األخالقية ،أك تأكيل األفعاؿ كالممارسات
موضوع الدراسة بمقتضى قيم األفراد موضوع ىذه الدراسة ،أك تفضيل قيم على أخرل عندما تتعارض قيمتاف أك أكثر،
كإنما ينبغي التخلص تماما من تلك القيم ككضعها بين قوسين ،سواء قيم الذات أك قيم الموضوع ،كالتعامل مع موضوع
الدراسة باعتباره شيئا.

ج -المطلب المنهجي :اتباع المنهج األفضل
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- Ted Benton and Ian Craib: Philosophy of social science, the philosophical foundations of

social thought, second edition, Palgrave Macmillan, 2011, p. 7.
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إذا كاف الوضعيوف ال يميزكف في تحديدىم للممارسة العلمية بين صفتي "الموضوعية" ك"العلمية" ،فإف ىذين اثنين فقط
من أضالع المثلث ،يحتاجاف إلى ثالث ليكتمل الشكل الهندسي ،كىو المنهج .كقد سبق أف رأينا تعريف كارناب للعلم
بأنو ن مط من المعرفة التي يحكمها منهج محدد ،كما ذىب راسل إلى أف العلم محاكلة عن طريقة المالحظة كاالستدالؿ
الكتشاؼ حقائق معينة بصدد كقائع معينة ثم اكتشاؼ القوانين التي تربط ىذه الوقائع بعضها مع بعض .كفي ذلك سار
العلماء الوضعيوف خاصة في اتجاه البحث عن مناىج تكوف موضوعية من حيث المبدأ ،أم أنها تضمن نتائج موضوعية
بفعل الطريقة التي رسمت بها ،كقد كانت المناىج الكمية ىي النموذج الذم تتحقق فيو ىذه الصورة ،بخالؼ المناىج
الكيفية التي ينبغي أف تبقى بعيدة عن البحث العلمي ،لعدـ موضوعيتها فضال عن عدـ دقتها.
كنزكال عند ىذه الرغبة الوضعية ،فإف العلوـ االجتماعية مطالبة بترجمة المناىج الكيفية (مثل المقابلة ،كمجموعات
النقاش ،كالمالحظة اإلثنوغرافية) إلى صيغ كمية ،كما ىو الحاؿ مثال بالنسبة لمنهج دراسة الحالة case study
 ،analysisحيث تتم دراسة الحالة المرضية انطالقا من تصور مجرد معين ككفقا لمعايير إحصائية معدة مسبقا ،أك كما
ىو الحاؿ في األنثركبولوجيا الثقافية بحيث يتم تحويل كل البيانات التي تم الحصوؿ عليها من الدراسة الميدانية إلى
بيانات رقمية كربما مشفرة حتى ،ككل ذلك يقتضي تحويل الكلمات أك الصور إلى أرقاـ كمبيانات كمعادالت كدكاؿ ،كفي
ذلك ال تختلف الحاالت الشعورية عن االنحرافات االجتماعية عن العمليات االقتصادية أك الخطابات السياسية أك غيها
من الظواىر اإلنسانية.
تقوؿ إليونورا مونتوشي« :من خالؿ إعطاء األكلوية للكم على الكيف ،ييعتقد أف التحيز كأحكاـ القيمة ينقصاف ،كيتم

تقليل االختالفات في الرأم بين األبحاث الفردية ،إلى جانب خفض االختالفات بين مختلف المدارس الفكرية .لهذا
السبب ،كخاصة في العلوـ االجتماعية ،فإف مطلب الموضوعية غالبا ما يقود إلى تفضيل المناىج الكمية على الكيفية ،أك
بشكل أعم ،إلى تفضيل التكميم  quantificationحتى عندما يعني ذلك التضحية بمفاىيم غنية من أجل تعزيز
الدقة كالوضوح...فالتكميم بمثابة تقنية التخاذ مسافة األماف ،مسافة من األحكاـ كالذاتية كالتحيز».

29

لنأخذ مثاال كالسيكيا ،بدراسة دكركهايم لظاىرة االنتحار ،كمع أننا سنعود إلى ىذا المثاؿ الحقا عندما نتناكؿ مسألة
التفسير في العلوـ االجتماعية ،إال أننا نوظفو اآلف لننظر في أىمية التكميم في ىذ العلوـ .ففي ما يلي نموذج لهذا
التكميم ،ىو خالصة دراسة دكركهايم لهذه الظاىرة:
الدكؿ

الفترة الزمنية

البركتستانت

الكاثوليك

اليهود

اسم المالحظ

النمسا

59-1852

7995

5193

2097

Wagner

بركسيا

55-1849

15999

4996

4694

Wagner

-Nancy Cartwright and Eleonora Montuschi : Philosophy of social science, a new
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introduction, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 135-136.
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بركسيا

72-1869

187

69

96

Morselli

بركسيا

1890

240

100

180

Prinzing

بادف

62-1852

139

117

87

Legoyt

بادف

74-1870

171

13697

124

Morselli

بادف

88-1878

242

170

210

Prinzing

بافاريا

56-1844

13594

1’49

10599

Morselli

بافاريا

91-1884

224

94

193

Prinzing

ككرتنبرغ

60-1846

11395

7799

6596

Wagner

ككرتنبرغ

76-1873

190

120

60

Durkhei

ككرتنبرغ

90-1881

170

119

142

m
Durkhei
m

فقد حاكؿ دكركهايم تفسير انتشار االنتحار كتوزيعو في مجموعة من الدكؿ األكركبية ،كمن أجل إنجاز ىذا التفسير لم
يمض في ذلك من خالؿ النظر في الحاالت الفردية لالنتحار كفي مجموعة الظركؼ الفردية المؤدية إلى ىذا الفعل .يزعم
دكركهايم أف التفسير الموضوعي ينبغي أف يركز على ما ىو نموذجي حوؿ سلسلة من الحاالت المتشابهة بينها كمن ىنا
يشرع في اكتشاؼ أسباب كل نوع من االنتحار .كىذا ما يميز التفسير السوسيولوجي الخالص عن التفسير السيكولوجي.
فالخصائص السيكولوجية تتغير من شخص إلى آخر ،فهي "تتقلب" بحسب ظركؼ كل نوع من االنتحار كال يمكن
تعميمها على حاالت يزعم أنها مماثلة .يجب على التفسير السوسيولوجي أف يستهدؼ االنتحار كظاىرة اجتماعية
جماعية؛ يجب أف ينظر في معدؿ حاالت االنتحار :فالمعدالت تعكس الثبات بما يكفي كالتباينات بما يكفي لتبين أف
االنتحار ظاىرة تتكرر في كل مجتمع كما تبين أنو داخل كل مجتمع تتوزع حاالت عديدة من االنتحار غير متماثلة ،بين
جماعات تختلف من حيث األعراؽ كاألدياف كالوظائف االجتماعية كال يمكن ببساطة تفسيرىا باإلحالة على الخصائص
النفسية لألفراد.
على التفسير السوسيولوجي الموضوعي أف يجيب عن مجموعة من األسئلة من قبيل :لماذا كاف االنتحار أكثر حدكثا
عند بعض الجماعات مقارنة بجماعات أخرل؟ (مثال عند البركتستانت مقابل الكاثوليك)؟ لماذا يختلف تكرار الظاىرة
حسب السن ،أك حسب السلم المهني ،أك حسب االندماج االجتماعي؟
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 -IIجوف ركجرز سيرؿ  :J. R. Searleبناء العالم االجتماعي؛ نقد مطلب
الموضوعية
 -1مشكلة العالىم االجتماعي
The ontologically objective world and the ontologically
subjective world
لنبدأ به ذا القوؿ الشارح لجوف ركجرز سيرؿ ،فيو يثير مشكلة الموضوعية على المستول المعرفي بصدد العالم
االجتماعي ،كقبل ذلك يثير مسألة الوجود الموضوعي لهذا العالم ذاتو ،كلكن من منظور مختلف تماما عن المنظور
الوضعي « :فكركا على سبيل المثاؿ بقطعة الورؽ التي أذخرىا في محفظة نقودم .ما الوقائع التي تجعل منها نقودا؟ إف
مكوناتها الكيميائية كالفيزيائية قاصرة عن إجابة ىذا السؤاؿ .إذا حاكلت أف أنتج شيئا ما يبدك مشابها تماما لهذه القطعة
من الورؽ ،كحتى لو كررتها تماما بأدؽ ما فيها من الدقائق ،فلن تكوف نقودا .إف ىذا النوع من الظواىر ىو نقود فقط إذا
فكرنا بأنو نقود...كما يصح على النقود يصح على الواقع االجتماعي كالمؤسساتي بشكل عاـ .لذلك فالنقود كاللغة
كالملكية كالزكاج كالحكومات كالجامعات كحفالت الكوكتيل كالمحاموف كرؤساء الواليات المتحدة ىم جميعا إلى حد
كبير –كليس تماما -يندرجوف تحت ىذه األكصاؼ لكوننا نعتبرىم كذلك».
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يصوغ سيرؿ مسألة الوجود الموضوعي للعالم الواقعي من خالؿ ثالثة إشكاالت ،أحدىا عاـ كاألخراف يتفرعاف عنو ،في
الجواب عنها يدافع الفيلسوؼ األمريكي عن نوع من التأليف بين الذاتية كالموضوعية ،يجعل من العالم االجتماعي
كالمؤسساتي عالما مبنيا في نفس الوقت الذم ىو عالم قائم كاقعيا ،كفي ذلك يقف عند سمتين اثنتين "محيرتين" ،ىما
أف العالم االجتماعي يعمل سببيا ،كأف اللغة اإلنسانية تخلق ىذا العالم كليست تصفو فقط« :كيف تتالءـ ىذه الظواىر
االجتماعية كالمؤسساتية مع األنطولوجيا الشاملة؟ ما ىي أنطولوجيا العالم االجتماعي كالمؤسساتي؟ كيف يمكن أف يكوف
ىناؾ كاقع موضوعي ال يكوف ما يكوف عليو إال ألننا نفكر أنو ما ىو عليو؟ إف مشكلتنا األساسية ىي تفسير الكيفية التي
يمكن أف يوجد بها كاقع اجتماعي موضوعي من الناحية المعرفية تشكلو إلى حد ما شبكة من المواقف الذاتية أنطولوجيا.
كلكي نجعل ىذه المشكلة أكثر تحديدا بقليل ،فإف ىناؾ سمات محيرة متعددة تنبع من ىذا التأليف بين الذاتي
كالموضوعي ،كسأذكر [اثنتين] من ىذه السمات .األكلى ىي :كيف يمكن للواقع المؤسساتي أف يعمل سببيا؟ إذا لم تكن
النقود نقودا إ ال ألنها يعتقد أنها نقود ،إذا فكيف يمكن لتلك النقود أف تتصرؼ سببيا؟ كيف يحدث في عالم يتألف
بكاملو من عناصر فيزيائية ككيميائية أف تكوف ىناؾ فاعلية سببية للواقع المؤسساتي للنقود كالحكومات كالجامعات
 -30جوف سيرؿ :العقل كاللغة كالمجتمع ،الفلسفة في العالم الواقعي ،ترجمة سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،2006 ،ص.167-166 .
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كالملكية الخاصة كالزكاجات كغير ذلك؟ إف الواقع المؤسساتي للملكية كالنقود كالزكاج كالحكومة يعمل سببيا في حياتنا.
كأما السمة المحيرة الثانية فهي :لقد قلت إف الشيء ال يكوف نقودا أك ملكية أك زكاجا إال إذا اعتقد الناس أنو نقود أك
ملكية أك زكاج ،كلكن كيف يمكن للناس أف يعتقدكا بهذه الفكرة ما لم يمتلكوا لغة؟ أليست اللغة على كجو التحديد نوعا
من الواقع المؤسساتي الذم نحاكؿ أف نفسره؟ إف اللغة في الواقع المؤسساتي ال تستعمل فقط لوصف الوقائع ،بل ىي
بطريقة غريبة إلى حد ما تأسيس لهذه الوقائع .على سبيل المثاؿ ،حين تقوؿ الورقة النقدية من عشرين دكالرا "ىذه
المالحظة عطاء قانوني للديوف العامة كالخاصة" ،فإف كزارة الخزانة األمريكية ال تصف كاقعا ،بل ىي تخلقو إلى حد ما.
كالقوؿ ىنا مثل الفعل .كاألقواؿ اإلنجازية ىي تلك األقواؿ التي يكوف فيها قوؿ شيء ما تحقيقا لو .فعلى سبيل المثاؿ،
إذا قلت في سياؽ مناسب "أعدؾ بأف آتي" أك "إنني مستقيل" ،فإف قوؿ ىاتين الجملتين ىو كعد كاستقالة .في ىاتين
الحالتين أخلق كاقعتي الوعد أك االستقالة بمجرد القوؿ».
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كمن أجل اإلجابة عن ىذه األسئلة يلجأ سيرؿ إلى مجموعة من التمييزات ،مدافعا عن فكرتو القاضية أف العالم
االجتماعي يتمتع بوجوده الموضوعي ،كلكن ىذه الموضوعية مرحلة ثانية تأتي بعد أف تمنحو الذات كجوده .فيميز أكال
بين سمات العالم التي تستقل عن اإلنساف كتلك التي ال توجد إال بوجوده ،بين تلك التي تشكل موضوع العلوـ الطبيعية
كتلك التي تكوف موضوع العلوـ االجتماعية .كمن أجل تفسير الكيفية التي بها يبني اإلنساف العالم االجتماعي ،كيمنحو
كجوده الموضوعي ،يقف سيرؿ عند ثالث عمليات أساسية ،ىي القصدية الجمعية ،كإسناد الوظيفة ،ثم القواعد المكونة.

 -2دكر المالحظ في بناء العالم االجتماعي
The observer independent world and the observer relative
world
لم يتردد الوضعيوف في المناداة بانصهار العلوـ االجتماعية في ركح العلم ،الذم تمثلو العلوـ الطبيعية ،فلم يجد علماء
النفس التجريبيوف حرجا في أف تنمحي الحدكد بين علم النفس كعلم كظائف األعضاء كالعلوـ المعرفية ،بل كأقاموا "فيزياء
نفسية (سيكوفيزياء)" نموذجا لهذا العلم ،كما لم يجد علماء االجتماع الوضعيوف حرجا في المطالبة بأف يصير علم
االجتماع "فيزياء اجتماعية" ،كفي ذلك احتجوا بكوف الخصائص التي يدرسها كل علم ىي ذاتها ،كال حاجة للمناداة
بالخصوصية .كالحاؿ أف ىذا زعم خاطئ في منظور سيرؿ ،ذلك أف تفسير العالم الطبيعي (موضوع العلوـ الطبيعية)
يختلف من حيث المبدأ عن تفسير العالم االجتماعي (موضوع العلوـ االجتماعية) ،لذلك كجب أف يختلف الطريق المتبع
في كل محاكلة تفسير« :لكي نفسر الواقع االجتماعي كالمؤسساتي نحتاج إلى توضيح كاحد من التمييزات األساسية ،كىو
التمييز بين سمات العالم التي توجد بمعزؿ عن مواقفنا كقصديتنا بشكل عاـ ،كالسمات التي ال توجد إال بالنسبة
 -31جوف سيرؿ :العقل كاللغة كالمجتمع ،ص ،171-167 .بتصرؼ قليل.
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لقصديتنا .كأنا أسمي ىذا بالتمييز بين سمات العالم التي تعتمد على المالحظ كسمات العالم المستقلة عن
المالحظ...إذ توجد بعض سمات العالم كجودا مستقال تماما عنا نحن البشر كعن مواقفنا كفعالياتنا ،بينما تعتمد سمات
أخرل علينا .تأملوا مثال في موضوع يمتلك كال النوعين من ىاتين السمتين :أعني الشيء الذم أجلس عليو اآلف .يمتلك
ىذا الشيء كتلة معينة كصورة جزيئية معينة ،كىذه الخصائص توجد كجودا مستقال عنا .فالكتلة كالبنية الجزيئية سمتاف
ص ِّمم
للعالم مستقلتاف عن المالحظ .غير أف ىذا الشيء يمتلك أيضا سمة كونو كرسيا .ككونو كرسيا ىو نتيجة كونو قد ي

كصنع كبًيع كاشتيرم كاستيخدـ ككرسي .كسمات كونو كرسيا ىي سمات نسبية للمالحظ ،أك تعتمد على المالحظ ،حيث
ي
"المالحظ" ىنا إشارة إلى "الصانع كالمستخدـ كالمصمم كصاحب القصدية بشكل عاـ"...على العموـ ،تهتم العلوـ

الط بيعية بالسمات المستقلة عن المالحظ ،كالقوة كالكتلة كالتركيب الضوئي ،كتهتم العلوـ االجتماعية بالسمات المعتمدة
على المالحظ ،كاالنتخابات كمشاكل ميزاف المدفوعات كالمنظمات االجتماعية...أعتقد أف التمييز بين السمات النسبية
للمالحظ كالسمات المستقلة عن المالحظ أكثر أىمية بكثير من التمييزات التقليدية في ثقافتنا الفلسفية ،كالتمييز بين
العقل كالجسم أك الواقعة كالقيمة...إف شبكة من الظواىر المؤسساتية النسبية للمالحظ يمكن أف يكوف لها كجود
موضوعي من الناحية المعرفية ،كإف كانت أنطولوجيا تعتمد على المالحظ ،كبالتالي تعتمد على عناصر ذاتية من الناحية
األنطولوجية».
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غير أف القوؿ إف الواقع االجتماعي كالمؤسساتي يعتمد كجوده على الذات يحتاج إلى توضيح ىذه العالقة ،أعني بياف
كيف تخلق الفاعلية اإلنسانية كاقعا جديدا؛ كجواب ذلك عند سيرؿ من خالؿ ثالث آليات متكاملة ،ىي القصدية
الجمعية ،كإسناد الوظيفة ،كإنشاء قواعد مكونة:

أ -القصدية الجمعية We-intentionality
ذىب الوضعيوف (المتشبعوف بالفكرين التجريبي كالواقعي كحتى المادم أحيانا) إلى أف الوقائع االجتماعية خارجية
بالنسبة للفرد كسابقة عليو ،لذلك ىي تفرض نفسها عليو فرضا ،كتلك صورة من صور طابعها الموضوعي؛ إف الفرد يتلقى
ىذه الوقائع كليس لو في نشأتها شأف .كىذا ما يرفضو سيرؿ ،مبينا أف الظواىر الجتماعية ال تشكل جزءا من العالم
الواقعي إال ألف الناس أرادكا ذلك ،كلو لم يفعلوا ،لما كاف حالها ذلك .كلكن كيف فعلوا؟ كبشكل خاص :كيف اجتمعت
إراداتهم الخاصة ،في إرادة عامة ،فأنتجت في األخير عالما اجتماعيا يتمتع بطابعو الموضوعي؟
يلجأ ىنا سيرؿ إلى أىم مفهوـ في فلسفتو ،كالذم بنى عليو كل نسقو ،أال كىو مفهوـ "القصدية
 ،"intentionalityيعرفها بأنها الكيفية التي تتوجو بها العضوية (اإلنساف من حيث ىو عضوية حية عاقلة) إلى
العالم ،كلها أشكاؿ عدة ،منها االعتقاد كالرغبة كاإلرادة كالخوؼ كالتذكر كالرجاء كاألمر كالتقرير كغيرىا .ذلك أف جل ما
 -32جوف سيرؿ :العقل كاللغة كالمجتمع ،ص.174-171 .
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يصدر عن الذات كمحركو الوعي إنما ىو توجو إلى العالم بكيفية أك بأخرل .كلكن ىناؾ نوع من القصدية يضاؼ إلى
القصدية الفردية ،قصدية الذات الواحدة ،مثلما يحدث عندـ أقوؿ "أقصد" أك "أعتقد" أك "أرجو" ،كىي القصدية

الجمعية " .فكيف لهذا النوع من القصدية أف يوجد؟ ككيف ً
يوجد بدكره عالما جديدا؟ «إف القصدية الجمعية في الحياة
الواقعية شيء شائع كعملي ،بل ىو في الحقيقة جوىرم لوجودنا نفسو .انظركا إلى أية لعبة كرة قدـ ،أك سباؽ سياسي ،أك
أداء قطعة موسيقية ،أك قاعة محاضرات جامعية ،أك خدمات كنسية ،أك مناقشة عامة ،كستركف القصدية الجمعية كىي
تعمل .قارنوا فرقة األكركسترا كىي تؤدم سمفونية ما باألعضاء األفراد لألكركسترا كىم يعزفوف القطع الخاصة بهم كال
على حدة .حتى لو تدرب األعضاء األفراد جميعا ،بالمصادفة ،على أداء األجزاء الخاصة بهم بطريقة يمكن الجمع بينها
زمنيا ،بحيث يبدك عزفهم المنفرد ككأنو سمفونية ،يبقى ىناؾ فرؽ حاسم بين قصدية السلوؾ التعاكني كقصدية السلوؾ
الفردم .كما يصح على األكركسترا يصح على فريق كرة القدـ ،كالحشد في سباؽ سياسي ،كشخصين يرقصاف ،كطاقم بناء
يشيد بيتا .متى ما يكن لديك أناس يتعاكنوف في عمل كاحد ،يكن لديك قصدية جمعية .كمتى ما يكن لديك أناس
يشتركوف في أفكارىم كمشاعرىم كما أشبو ،يكن لديك قصدية جمعية ،كالحقيقة أنني أكد القوؿ إف ىذا يشكل فعال
أساس جميع الفعاليات االجتماعية .حتى الصراع اإلنساني ،في أغلب أشكالو ،يتطلب التعاكف .فكركا في التنافس على
جائزة معينة ،أك لعبة كرة قدـ أك محاكمة قانونية ،بل حتى بين فيلسوفين ينخرطاف في مساجلة .لكي تستمر صراعات من
ىذا النوع ،ال بد لها من مستول أعلى من التعاكف .لو تسلل شخص كراء آخر في زقاؽ مظلم كضربو على رأسو ،فليس
ىناؾ ما يستدعي كجود قصدية جمعية .أما عند التنافس على جائزة ،أك مباراة مصارعة ،أك حتى تبادؿ الشتائم في حفلة،
فالمطلوب مستول معين من التعاكف .لكي نكوف في اشتباؾ على مستول كاحد ،ال بد لنا من التعاكف على كجود االشتباؾ
على مستول معين.
سأعرؼ اعتباطا الواقعة االجتماعية بأنها أية فعالية تضم فاعلىين أك أكثر لديهما قصدية جمعية...لكن للكائنات
اإلنسانية قدرة مميزة تمكنها من تخطي الوقائع االجتماعية المجردة إلى الوقائع المؤسساتية .فالبشر [بخالؼ
الحيوانات] ينخرطوف في أكثر من مجرد تعاكف فيزيائي بحت ،فهم يتحدثوف معا كيمتلكوف األشياء كيتزكجوف كيشكلوف
الحكومات إلى عير ذلك».
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ج -إسناد الوظيفة Status functions
إذا كانت القصدية الجمعية ىي الشرط الضركرم لقياـ كاقع اجتماعي أك مؤسساتي ،فإف ىذا الشرط ليس كافيا ،بل
تضاؼ إليها أخرل حتى يكتمل البناء .كإف أكؿ لبنة توضع في ىذا البناء ىي أف تسمى األشياء كتعطى لها كظائف ،على
أساس أنو لم تكن لها ىذه الوظائف من قبل ،كال كانت لها تلك األسماء ،كىذا ما يشهد عليو تاريخ التطور االجتماعي.
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الحاؿ أف األشياء أخذت أسماءىا ككظائفها ألننا أعطيناىا تلك األسماء كالوظائف .كمن ثم فإف «قالب البناء الثاني
المطلوب إلنشاء الواقع المؤسساتي ،باإلضافة إلى القصدية الجمعية ىو إسناد الوظيفة .فمن الوقائع المميزة للكائنات
اإلنسانية كبعض الحيوانات الراقية أنها قادرة على استخداـ بعض األشياء كأدكات .كىذا مثاؿ على إمكانية أكثر عمومية
في إسناد الوظائف إلى األشياء ،حيث الوظيفة ىنا ليست من صلب الشيء داخليا ،بل ينسبها لو فاعل أك فاعلوف
خارجيوف .كالفاعلوف ىنا يستغلوف السمات الطبيعية للشيء ليحققوا بها أغراضهم الخاصة...إف جميع الوظائف نسبية إلى
المالحظ ،فهي ال توجد إال نسبة للمالحظين أك الفاعلين الذين يسندكف ىذه الوظيفة .تنطلي عليها الحقيقة بحكم أننا
غالبا ما كنا نكتشف الوظائف في الطبيعة».
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إف نظاـ عالقاتنا باألشياء ،كالذم يشكل جزءا أساسيا من بنية العالم االجتماعي ،إنما يعود إلى كظائف ىذه األشياء
مثلما تم تحديدىا في األصل بناء على القصدية الجمعية ،كىو ما يبين االتصاؿ بين آليتي الخلق الكامنتين خلف كجود
العالم االجتماعي كالمؤسساتي ،أعني القصدية الجمعية كإسناد الوظيفة لألشياء.

المكونة Constitutive rules
ج -القواعد
ِّ
اآللية الثالثة الضركرية لبناء عالم اجتماعي ىي كجود قواعد تحكم ىذا البناء؛ فاإلنساف كائن ثقافي ،كجزء من طبيعتو
الثقافية ىذه أنو يعيش كسط نظاـ من القواعد التي تحدد عالقات األفراد فيما بينهم كفي عالقاتهم مع األشياء كعالمهم
الواقعي .كلكن دكر القواعد ال يتوقف عند مجرد التنظيم ،بل يتجاكزىا إلى كظيفو الخلق ،خلق كقائع جديدة .كإف كجود
كقائع اجتماعية ال يتم بدكف ىذا النوع الثاني من القواعد خاصة ،بحيث يكوف االنضباط لهذه القواعد ىو ذاتو الواقعة أك
كنت أحدثت تمييزا بين الوقائع الخاـ ،كواقعة أف
باألحرل ِّ
مؤسسا لها ،كىو ما يوضحو سيرؿ بهذا القوؿ« :قبل سنين ،ي
الشمس تبعد ثالثة كتسعين ميال عن األرض ،كالوقائع المؤسساتية ،كواقعة أنني مواطن في الواليات المتحدة األمريكية.
كلكي أفسر ىذا التمييز بين الوقائع الخاـ كالوقائع المؤسساتية ،فقد لجأت إلى تمييز بين نوعين مختلفين من القواعد.
تنظم بعض القواعد أشكاؿ السلوؾ الموجودة سابقا :فكركا على سبيل المثاؿ بقاعدة السياقة على الجانب األيمن من
الطريق؛ يمكن للسياقة أف توجد على كال جانبي الطريق ،غير أف المفيد من الناحية العملية كجود نوع من التنظيم ،كلذلك
لدينا قواعد بصيغة "أفعل ىذا كال تفعل ىذا" .كعلى العموـ ،لدينا قواعد تنظيم الفعاليات التي توجد كجودا مستقال عن
القواعد .كىذه القواعد تنظيمية  ،Regulative rulesفهي تنظم أشكاؿ السلوؾ الموجودة سابقا .كلكن ليست
جميع القواعد من ىذا النوع ،فبعض القواعد ال تنظم فحسب ،بل ىي أيضا تشكل صورة الفعالية التي تنظمها أك تجعلها
ممكنة :فكركا في لعبة الشطرنج مثال؛ فقواعد الشطرنج ليست مثل قواعد السياقة ،بل تعتمد إمكانية لعبة الشطرنج ذاتها
على كجود قواعد للشطرنج ،ألف لعب الشطرنج يكمن في التصرؼ استنادا إلى شبكة ضمنية ىائلة من قواعد الشطرنج.
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"المؤسسة"  ،Constitutive rulesألف التصرؼ استنادا إلى
المكونة" أك
كأسمي مثل ىذه القواعد بػ"القواعد
ِّ
ِّ
المكونة تنظم أيضا ،لكنها تقوـ بأكثر من مجرد
كمؤسس الفعالية التي تنظمها القواعد .القواعد
مكوف
ِّ
ِّ
القواعد ىو ِّ
كوف الفعالية نفسها التي تنظمها بالطريقة التي سبق لي أف اقترحتها .كالتمييز بين الوقائع الخاـ كالوقائع
التنظيم ،إذ تي ِّ
المكونة ،ألف الوقائع المؤسساتية ال توجد إال في إطار
المؤسساتية ال يمكن أف يفسر تفسيرا كامال إال من خالؿ القواعد
ِّ
المكونة دائما الصورة المنطقية نفسها كىي" :يتصف س بكونو ص في السياؽ ؽ".
أنظمة مثل ىذه القواعد .كللقواعد
ِّ
ففي لعبة كرة القدـ األمريكية ،يعد عبور خط ىدؼ الخصم مع امتالؾ الكرة كاللعبة متواصلة تسجيال لهدؼ .كيعد ىذا
الهدؼ ست نقاط .كالحصوؿ على نقاط أكثر من الخصم يعد فوزا».
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كمن أجل الكيفية التي تجتمع من خاللها اآلليات الثالث السابقة لتكوف عالما اجتماعيا ،كبمعونة آلية أخرل مهمة
جدا ىي اللغة ،اللغة الخالقة ال الواصفة فقط ،يأخذ جوف ركجرز سيرؿ دكر األنثركبولوجي ،كيقترح فرضية للكيفية التي
بنى بها الناس األكائل أكؿ نظمهم االجتماعية كأسندكا الوظائف لألشياء التي توسلوا بها لتطوير كجودىم االجتماعي .كمع
أف الفرضية-المثاؿ مبسطة ،إال أنها تقدـ صورة كاضحة للبنية المنطقية للعالم االجتماعي كالمؤسساتي ،تزكي قوؿ
الفيلسوؼ إف موضوعية ىذا العالم موضوعية مبنية ،ال موضوعية خاـ« :يمكن تفسير كل كاقع مؤسساتي باستخداـ ىذه
المكونة...تخيلوا جماعة من المخلوقات
األفكار الثالث على كجو التحديد ،القصدية الجمعية ،كإسناد الوظيفة ،كالقواعد
ِّ
البدائية تشبهنا إجماال .من السهل أف نتخيل أنهم يسندكف فرديا كظائف لألشياء الطبيعية .على سبيل المثاؿ ،قد يستخدـ
أحد األفراد ىذا الجذع كمقعد ،أك تلك العصا كعتلة .كحين يمكن لفرد أف يسند الوظائف باستخداـ القصدية الفردية،
فليس من العسير أف أفرادا متعددين يمكن أف يسندكا الوظائف جميعا .فتستطيع الجماعة أف تستخدـ ىذه الخشبة
كمقعد كتلك العصا الغليظة كعتلة لكي يعالجوىا جميعا .كاآلف تخيلوا أنهم شيدكا حاجزا ،أك حائطا حوؿ المكاف الذم
يعيشوف فيو ،فالحائط مصمم لكي يبقي المتطفلين بعيدين ،كيحافظ على أعضاء الجماعة فيها...فهو يمتلك سمة إسناد
الوظيفة كالقصدية الجمعية أيضا .فقد أسند السكاف الذين يتصرفوف تصرفا جمعيا للحائط كظيفة ،ىي أنو حاجز حدكدم،
كنحن نفترض أف الحائط قد أنشئ بجهد تعاكني منهم لكي يؤدم كظيفة .ثم لنفترض أف الحائط يتداعى بالتدريج ،كصار
يتهاكل شيئا فشيئا حتى لم يبق منو سول صف من األحجار ،كلكن لنفترض أف السكاف يستمركف في معاملة صف
األحجار ككأنو ما زاؿ يقدر أف يؤدم كظيفة الحائط...في البداية كاف الحائط يؤدم الوظيفة المسندة إليو بفضل بنيتو
الفيزيائية ،لكن ما حدث في القصة ىو أف الحائط صار يؤدم اآلف كظيفتو ال بفضل بنيتو الفيزيائية ،بل بفضل القبوؿ أك
اإلقرار الجمعي لألفراد الذين يتصرفوف جميعا ككأف للحائط كضعا معينا بحيث تصح مع ذلك الوضع كظيفة معينة .أريد
أف أقترح مصطلحا لوصف نتائج ىذه النقلة ،كأسمي ىذه الوظائف بػ"كظائف الوضع .أعتقد أف ىذه النقلة ،أعني النقلة
من الفيزياء إلى القبوؿ الجمعي بوظيفة الوضع ،تشكل البنية المفهومية األساسية كراء الواقع المؤسساتي اإلنساني .كعلى
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العموـ ،فإف البنية في البنى المؤسساتية ال تستطيع أف تؤدم كظيفتها بفضل فيزيائها كحدىا ،بل تتطلب قبوال
جمعيا...لنعد إلى مثاؿ النقود ،ال تستطيع النقود أف تؤدم كظائفها بفضل الفيزياء كحدىا .مهما حاكلنا أف نسند للفيزياء
من كظيفة ،فإف فيزياء النقود كحدىا –خالفا لفيزياء السكين أك حوض االستحماـ -ال يمكنها أداء كظيفتها...يتوىم كثير
من الناس البسطاء أف العملة األمريكية "يدعمها الذىب المخزكف في مستودع فورت نوؾ" ،غير أف فكرة الدعم ليست
سول كىم .ما يمتلكو المرء حين يمتلك كرقة نقدية من فئة عشرين دكالرا ،على سبيل المثاؿ ،ىي قصاصة من الورؽ
تؤدم كظ يفتها بفضل كظيفة كضع مفركضة .كليست للورقة أية قيمة من حيث ىي سلعة ،كليست لها أية قيمة من حيث
ىي عقد ،بل ىي مجرد حالة خالصة من كظيفة الوضع...كقد تخلت الخزانة األمريكية عن ذلك النفاؽ ،كلكنو ما زاؿ
معموال بو في بريطانيا ،حيث تحتوم عملة العشرين جنيها على كعد بأف محافظ مصرؼ بريطانيا يدفع لحاملو عند الطلب
عشرين جنيها ذىبا...إف النقلة من نقود السلعة إلى النقود الحكومية ىي نقلة من إسناد كظيفة بفضل البنية الفيزيائية إلى
حالة خالصة من كظيفة الوضع».
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خالصة :حلوؿ للمشكلة كالمعضالت الثالث
أما كقد بين سيرؿ الكيفية التي يبنى بها العالم االجتماعي ،كمعنى الموضوعي الذم يستحق أف يوصف بو ىذا العاؿ،
يعود –من باب تلخيص ذلك كتركيبو -ليجيب عن األسئلة الثالثة التي انطلق منها:
◦ ككاف أكؿ تلك األسئلة ،كىو األعم ،ىو :كيف يمكن أف يوجد كاقع موضوعي اجتماعي كمؤسساتي ىو كاقع لمجرد
أننا نعتقد أنو كاقع؟ كجوابو ،مثلما اتضح ،أف «اإلسناد الجمعي لوظائف الوضع ،كفي المحل األكؿ اإلقرار المتصل
كالقبوؿ المتواصل على مدار حقب زمنية طويلة ،يمكن أف يخلق كيديم كاقع الحكومات كالنقود كالدكلة كاألمة كاللغات
كملكية األمالؾ الخاصة كالجامعات كاألحزاب السياسية كآالؼ المؤسسات األخرل 9كلكن مع انسحاب لقبوؿ الجمعي،
يمكن أف تنهار ىذه المؤسسات فجأة».
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◦ أما السؤاؿ الثاني ،كىو ناشئ عن األكؿ كتابع لو ،فكاف ىو :كيف يستطيع ىذا العالم المخلوؽ اجتماعيا أف يؤدم
كظيفتو سببيا؟ كالجواب ىو أف « القبوؿ الجمعي ىو نفسو آلية لخلق القوة .فإذا قبلنا جميعا بأف شخصا ما ىو رئيس
الواليات المتحدة األمريكية ،إذا فهو يتمتع بقدر ىائل من القوة .فهو يستطيع أف يصوت ضد ما يرفعو الكونغرس من
قوائم ،كىو القائد األعلى للقوات المسلحة األمريكية ،كما أنو يستطيع أف يؤدم عددا كبيرا من األفعاؿ األخرل المتعلقة
بالسلطة».
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◦ كأما السؤاؿ الثالث ،فكاف ىو :ما دكر اللغة في خلق الواقع المؤسساتي؟ كجوابو في نظر سيرؿ ال يحتاج إلى بياف،
أخذا بعين االعتبار كظيفة اللغة التي ال تتوقف عند الوصف أك التقرير أك اإلخبار كإنما تتجاكز ذلك إلى الفعل كالخلق،
«كيتمثل أكضح استخداـ للغة في بناء الواقع المؤسساتي في أننا نستطيع في الغالب أف نخلق الوقائع االجتماعية عن
طريق قوؿ إنجازم  .a performativeنستطيع أف نستخدـ شخصا بالقوؿ "أنت مقبوؿ في العمل" ،كنستطيع أف
نعلن الحرب بالقوؿ "الحرب معلنة"».
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ثالثا :مسألة المنهج في العلوـ االجتماعية
تعرؼ المعرفة العلمية بكونها معرفة مبنية ،كليست من كسيلة لبنائها غير المنهج العلمي .كقد كقفنا عند أىمية المنهج
سابقا باعتبارىا جزءا ىاما من الركح العلمية كخطا كاضحا يفصل المعرفة العلمية عن المعارؼ التلقائية كالجاىزة .كلئن كاف
العلماء االجتماعيوف على كعي بأىمية المنهج في بناء نظرياتهم ،مثل غيرىم من العلماء ،فإف ما يختلفوف حولو ىو نوع
ىذا المنهج .فكاف سؤاؿ المنهج من أكثر المسائل إثارة للجدؿ في العلوـ االجتماعية ،يضاؼ إلى مسألة الموضوعية.
كصيغة ىذا السؤاؿ المركب ىي اآلتية :ما ىو المنهج المناسب لدراسة الظواىر اإلنسانية أك االجتماعية؟ ىل يحق للعلوـ
االجتماعية أف تستعير مناىج دراستها من العلوـ الطبيعية ،مراعاة لإلرث العلمي الكبير الذم حققتو األخيرة باستخدامو؟
كموجهة بها؟ كقد توزع العلماء
أـ أنها مطالبة بخلق منهجها (أك مناىجها) بنفسها ،مراعية لخصوصية موضوعها
َّ
االجتماعيوف في الجواب عن ىذا السؤاؿ فئات عدة ،أبرزىا اثنتين:
● أكالىما يمثلها الوضعيوف الداعوف إلى استثمار المنهج التجريبي من أجل تحقيق نفس النجاح الذم حققتو العلوـ
الطبيعية باستخداـ ىذا المنهج ،الذم يمكن الباحث من تفسير الظاىرة المدركسة تفسيرا دقيقا ،بما يتيح لو صياغة
قانونها فيسمح لو ذلك بالتنبؤ بها مستقبال كمن ثمة التحكم فيها كفي غيرىا من الظواىر االنسانية أك االجتماعية بنفس
الكيفية .فكاف طلب المنهج التجريبي في الحقيقة طلبا آللية تمكننا من التفسير الدقيق للظاىرة .كقد مثل ىذه النزعة
الوضعية في علم االجتماع علماء مثل أكغست كونت كإميل دكركهايم ،كفي علم النفس كاطسوف كغيره من ركاد المدرسة
السلوكية كعلم النفس التجريبي عامة .فانتصركا جميعا لمطلب التفسير كتكميم الظواىر االجتماعية .أما السلوكيوف ،فقد
اعتبركا أف السلوؾ ىو موضوع علم النفس الحقيقي ،كىو ظاىرة تحكمها مقدمات موضوعية ،كلما حضرت تلك
المقدمات حضرت معها الظاىرة كنتيجة حتمية ،ككلما اجتهد الباحثوف في ضبط السلوؾ بضبط بنيتو ،أعني تفسيره ،كلما
أتاح لهم ذلك التنبؤ بو مستقبال .كيتم التفسير حسب السلوكيين بناء على مبدأ أف السلوؾ تحكمو عالقة
"مثير←استجابة" ،فإذا تمكن الباحث من تحديد المتغيرات المستقلة المحددة للظاىرة ،كاحدا كاحدا ،فاتضح لو كيف
تفعل في المتغير التابع ،أمكنو صياغة قانوف السلوؾ .كبنفس ىذه الركح الوضعية التجريبية تناكؿ دكركهايم الواقعة
االجتماعية ،كبعد أف اعتبرىا خارجية بالنسبة للفرد كاعتبرىا شيئا مستقال عن كعيو ،دعا إلى تناكلها مثلما تيتناكؿ الظواىر
الطبيعية ،تناكال تجريبيا غرضو التفسير كالتنبؤ .كىذه الركح ىي التي سكنت دراستو لظاىرة االنتحار؛ إذ سلك في ذلك
طريق الدراسة الميدانية لهذه الظاىرة في مجموعة من الدكؿ األكركبية على فترات زمنية متعددة ،كقاده ذلك إلى تفسير
ىذه الظاىرة بما يفيد أنها ترتد إلى ثالثة أنواع من التفكك ،كىي التفكك الديني كاألسرم كاالجتماعي (السياسي) ،كمن
ذلك انتهى إلى صياغة قانوف االنتحار مقتضاه أف نسبة االنتحار تتناسب عكسيا مع درجة التماسك الديني كاألسرم
كاالجتماعي .كانطالقا من ىذا القانوف زعم دكركهايم إمكانية التنبؤ بنسبة االنتحار في كل مجتمع بناء على معرفة درجة
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التفكك أك التماسك فيو (في مستوياتو الثالثة) .كلن نركز كثيرا ىنا على النزعة الوضعية طالما أننا فعلنا ذلك أعاله ،في
تناكلنا لمسألة الموضوعية العلمية.
● أما الفئة الثانية ،كالتي سنركز عليها ىنا ،فيمثلها التأكيليوف الداعوف إلى ضركرة مراعاة خصوصية الموضوع في العلوـ
االجتماعية بخلق مناىج جديدة تستوعبها  ،كما دعوا إلى التوقف عن طلب التفسير ،ألف الظاىرة اإلنسانية ال تقبل ذلك،
كتعويضو بطلب آخر ىو الفهم .كيمثل ىذه الفئة مجموعة من العلماء ،أبرزىم اثناف ،ىما ماكس فيبر Max Weber
كفلهلم دلتام  . Wilhelm Diltheyكقد لخص ىذا األخير نظرتو للممارسة العلمية من جهة كنقده للوضعيين من
جهة أخرل بالقوؿ إف العلمية ال تعني التقليد كاالفتتاف بنجاحات علماء آخرين في مجاالت بحث أخرل كاستعارة
مناىجهم كأدكاتهم كاقتفاء طريقهم رغبة في نيل نفس نجاحهم ،بل العلمية تعني االنطالؽ من طبيعة الموضوع الذم
موجهة بهذه الخصوصية ،كجزء من ذلك أف نخلق منهج
ندرسو ،كاستحضار خصوصيتو ،كجعل الممارسة العلمية كلها َّ
دراستنا كيكوف ذلك نابعا من ركح الموضوع الذم ندرسو .فالعلوـ الطبيعية نجحت بالمنهج التجريبي ألنها اعتمدتو بناء
على طبيعة موضوعها ،كنحن سنكوف علماء حقيقيين إذا تصرفنا بدكرنا على ىذا النحو .كإف المنهج األنسب لدراسة
الظواىر اإلنسانية أك االجتماعية ،باعتبارىا ظواىر ركحية ،ىو الفهم ال التفسير؛ إنها ظواىر حية كمعيشة كمعقدة كغير
منفصلة عن الوعي كمستمرة في الزماف ،ككل ذلك يجعلها تند عن اإلجراءات التجريبية التفسيرية ،كتند عن القوانين الثابتة
المنبثقة عن تلك اإلجراءات ،فال تقبل إال أف تفهم كمجموع حي كمعيش.
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● يتعلق األمر إذف بمقاربة تنتمي إلى تقليد فلسفي أقرب إلى العقالنية منو إلى التجريبية ،كقد كانت نقطة البداية في
ىذه المقاربة ىي أف خصوصية موضوعات العلوـ االجتماعية تتمثل في كونها تتمتع بوعي ذاتي self-
 .consciousnessفهي قادرة على أف تتفكر في ذكاتها كفي كضعياتها كعالقاتها؛ إف الحياة اإلنسانية باألساس حياة
معنى  ،a life of meaningكحياة لغة ،كحياة تفكير تأملي ،كحياة تواصل .كىذا ما يسميو أنطوني غيدنز
" Anthony Giddensاالنعكاسية  ،"reflexivityكإذف يجب أف نركز على تلك المعاني التي يمنحها الناس
ألفعالهم ،يجب أف نحاكؿ فهمها ،حينئذ سنفهم تلك األفعاؿ ،ككاف ىذا الحجر األساس في أطركحة ماكس فيبر ،كىي
التي سنحللها ىنا أكثر ،باعتبارىا تمثل منظورا مخالفا من كل النواحي للمنظور الوضعي .فما أسس ىذه األطركحة؟ كما
حججها؟

ماكس فيبر :الفهم التأكيلي للفعل االجتماعي
أ -موضوع العلوـ االجتماعية :الفعل االجتماعي العقالني الحامل لمعنى
-Wilhelm Dilthey : Sciences de l’esprit,
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● نشأ فيبر (الذم عاش بين  1864ك1920ـ في تقليد فلسفي في العلوـ االجتماعية ترجع أصولو إلى كانط كقد
تطور عبر الكانطية الجديدة .كمع أنو كاف "أسيرا" لعلم االجتماع ،إال أنو يمكننا تصنيفو في خانة علماء االقتصاد أك
كمؤرخ أك منظر قانوف .كمثل كل المفكرين الكبار ،فقد كسر الحدكد بين المجاالت التي يمكننا أف ندرجو فيها .غير أف
المشترؾ بين كل دعاكاه ،في كل ىذه العلوـ ،ىو أف العلوـ االجتماعية تهتم في المقاـ األكؿ بالمعنى ،ال سيما بالمعنى
الفردم ،أك الطريقة التي تؤثر بها المعاني الثقافية المشتركة في أفعاؿ األفراد .لذلك ،فعلى المستول األنطولوجي ،ذىب
فيبر إلى أف العالم الذم تدرسو العلوـ االجتماعية يتألف من أفراد يتفاعلوف فيما بينهم .أما الكيانات االجتماعية فال توجد
إال بالمعنى الضيق ،مثل الطبقات كالبنيات كالمؤسسات االجتماعية كغيرىا ،كما ال يمكننا الحديث عن ظواىر اجتماعية
شاملة تفرض نفسها على األفراد.
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● كبخالؼ المنظورين الوضعي كالسلوكي ،ينطلق فيبر من فكرة أف العلوـ االجتماعية تدرس الفعل الحامل لمعنى
 meaningful actionال السلوؾ  behaviorبما ىو مركب من الحركات ىي نتيجة لسلسلة من المقدمات
الفيزيائية أك البيولوجية .فبينما أنا أكتب يرافق ذلك كوني أتنفس ،كلكني ال أتنفس باختيار إرادم حر لتحقيق ىدؼ أنا
على كعي بو ،كما أني ال أقرف تنفسي بمعنى معين ،إال في بعض الحاالت حيث يبدك أني أفعل (خالؿ ممارسة الرياضة
مثال) ،حيث ينتقل ىذا السلوؾ كأمثالو (الرمش مثال أك حك الرأس أك غيرىما) إلى مستول آخر بحيث يصير حامال
لمعنى معين ىو جزء من قصدية الفرد.
● كلكن يجب أف نتقدـ خطوة إلى األماـ ،فموضوع العلوـ االجتماعية ليس ىو فقط الفعل الحامل لمعنى ،كإنما ىو
أيضا الفعل االجتماعي الحامل لمعنى  ،meaningful social actionالفعل الموجو إلى الغير .فقد أركب
دراجتي كأقودىا في جولة في المدينة بغرض االستمتاع ،كىذا فعل حامل لمعنى ،كفي ذلك قد أصطدـ بشخص معين
كىذا سلوؾ محض ألنو ال أحد منا قصده ،كلكن قد ندخل في حوار ،إما من باب االعتذار أك الشجار أك غيرىما ،كىذا
فعل اجتماعي حامل لمعنى.
● ثم يميز فيبر بين أربعة أنواع متمايزة من األفعاؿ االجتماعية ذات المعنى ،تتفاكت من حيث درجة العقالنية فيها،
يتميز األكالف منها بكوف القياـ بهما يوجهو اإلشباع الذم يجلبانو أكال كأخيرا ،ال من أجل تحقيق أم ىدؼ آخر في
العالم ،بينما األخيراف منها ينزعاف نحو الطابع العقالني ،كىذه األفعاؿ األربع ىي الفعل التقليدم كالفعل العاطفي أك
الوجداني كالفعل القيمي ثم الفعل العملي أك الغائي ،يقوؿ فيبر« :يمكن تصنيف الفعل االجتماعي إلى األنماط األربعة
اآلتية تبعا لنوع اتجاىو :أ -من حيث االتجاه العقالني إلى نظاـ من األىداؼ الفردية المتميزة...ب -من حيث االتجاه
العقالني إلى قيمة مطلقة ،بما في ذلك االعتقاد الواعي بالقيمة المطلقة للسلوؾ األخالقي أك الجمالي أك الديني أك غيرىا
من صور السلوؾ ،بحيث تقصد لذاتها تماما كفي استقالؿ عن كل آفاؽ النجاح الخارجي .ج -من حيث االتجاه
- Ted Benton and Ian Craib : philosophy of social science, p. 77.
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الوجداني ،خاصة العاطفي منو ،الذم تحدده انفعاالت الفاعل كحاالتو الشعورية .د -من حيث االتجاه التقليدم ،تبعا
للتعود على المدل الطويل 42».كيمكننا أف نوضح ىذه األنواع من الفعل االجتماعي على النحو اآلتي:
◦ الفعل التقليدم  traditional actىو الفعل الذم نقوـ بو ألننا دائما نقوـ بو ،لطالما قمنا بو ،فإف سألني
أحدىم لماذا أقوـ بو ،ال يكوف لي من جواب غير القوؿ إني أفعل ألني لطالما فعلت ،كمثالو تلك األفعاؿ الركتينية التي
نقوـ بها كل يوـ ،سواء في البيت أك في العمل أك في الشارع أك غيرىا.
◦ الفعل العاطفي أك الوجداني  affectual actionىو الفعل القائم على العاطفة ،كىو يقع على تخوـ الفعل
العقالني .إذا استفزني أحدىم فشتمتو بدافع الغضب ،أك سألني متسوؿ فأعطيتو بدافع التأثر ،فإني في الحالتين معا قد
تصرفت بدافع العاطفة ،كىما تصرفاف أقل عقالنية ،كقد يصيراف أكثر عقالنية إف فكرت في فً ٍعلى َّي قبل اإلقداـ عليهما

كقررت أشياء معينة فيهما تبعا لذلك التفكير ،فربما كنت أترؾ الشخص المستفز (أتجنبو) كأسأؿ نفسي ىل يمكنني
مساعدة ىذا المتسوؿ بطريقة أخرل أفضل.
◦ الفعل القيمي  Value-rational actionىو الفعل الموجو إلى قيم معينة ،تلك القيم التي نبحث عنها
كلكن ال يمكننا تبريرىا على أم أساس عقالني ،كىو بدكره يقع على حدكد الفعل العقالني ،غير أنو ما أف نختار قيمة
معينة حتى يكوف بإمكاننا أف نعطي معنى عقالنيا لألفعاؿ التي نقدـ عليها ابتغاء اتباعها .ىنا يظهر على الساحة ألكؿ مرة
ىدؼ خارجي .فإذا كنت مؤمنا متدينا ،ال يمكنني أف أجد أم سبب عقالني يبرر إيماني ،كلكن أفعالي بما ىي نتائج
العتقادم يمكنها أف تفهم كأفعاؿ عقالنية .فمن العقالني مثال أني إذا كنت مسلما ينبغي أف أذىب إلى المسجد كأصلي
كأتبنى بعض المواقف تجاه ذاتي كاألخرين.
◦ الفعل العملي  Rational-purposeful actionىو الفعل الموجو لتحقيق شيء معين في العالم ،كىو
الفعل الرامي إلى تحقيق غايات معينة ،إذ نضع نصب أعيننا نتائج ممكنة كنعمل على تحقيقها بأفعالنا العقالنية .كىذا
أكثر األفعاؿ حضورا في عالمنا المعاصر ،إذ أصبح التركيز على اإلنجاز كالنجاح كالربح ،بل أصبحنا نحس أف الفعل
الذم ليس لو ىدؼ محدد قابل للقياس إنما ىو نوع من التكاسل كانعكاس لغياب الهدؼ في الحياة .كلذلك لسنا في
حاجة إلى ضرب المثل على النوع من الفعل ،بل إف بعض األفعاؿ القيمية ،مثل التربية كالتعلم مثال ،الهادفة إلى قيم ثقافية
معينة ،قد صيرتها ركح العصر أفعاال غائية عملية خالصة ،إذ لم تعد التربية عند بعض الناس قيمة في ذاتها ،يصبح المرء
بها فاضال يقدر الخير كالصدؽ كالجماؿ ،بل صارت فعال للبرمجة الثقافية كتحضيرا للفرد لركح العصر الفردانية كالمادية،
كذلك ما ينطبق على التعلم أيضا.
- Max Weber : The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, Glencoe,

115.

1947,

p.
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Illinois,

● بناء على ىذه التمييزات داخل الفعل االجتماعي يحدد ماكس فيبر موضوع العلوـ االجتماعية« :فالموضوع
الصحيح لعلم االجتماع إذف ،كللعلوـ االجتماعية عموما ،ىو الفعل االجتماعي العقالني الحامل لمعنى
 ،meaningful, rational, social actionالفعل الذم يعطيو الفاعل معنى ،كيوجهو إلى أناس آخرين،
مستهدفا تحقيق أىداؼ عملية في العالم .ىذا ىو المقصود بالعقالنية األداتية ،instrumental rationality
بما ىي استخداـ ل لعقالنية من أجل إحداث تغيير في العالم حسب اىتماـ الفاعل .كىذا يميز ىذا التصور للعقالنية عن
تصورات أخرل لها يمكن أف نجدىا في العلوـ االجتماعية».
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● كإذا كاف الفعل االجتماعي العقالني للفرد الحامل لمعنى ىو الموضوع الحقيقي لعلم االجتماع ،كليس الظواىر
الكيانات البنى أك الكليات االجتماعية ،فذلك يعني أننا ال نستطيع اإلحالة –مثلما يفعل عدة علماء اجتماعيين -على
تلك الكيانات (مثل الطبقات االجتماعية أك الدكلة أك المجتمع) إال بمعنى ضيق .أما بالمعنى الدقيق للكلمة ،فإف ىذه
الكيانات ال توجد ،كلكن يمكننا الحديث عنها طالما أف الناس الذين ندرسهم يعتقدكف أنها موجودة كيتصرفوف على
أساس ذلك االعتقاد .كىذا يعني أف الفرد ىو الوحدة األساسية في علم اجتماع فيبر ،كليست الكليات االجتماعية إال
نتيجة لألفراد كشكال من أشكاؿ تنظيم أفعالهم.

ب -منهج العلوـ االجتماعية :الفهم كاألنماط المثالية
يقوؿ ماكس فيبر« :مثل كل سيركرة ،ييظهر السلوؾ اإلنساني (سواء كاف "داخليا" أك "خارجيا") خالؿ تطوره ترابطات

كانتظامات .كفيما يتعلق بالسلوؾ اإلنساني خاصة ،على األقل بالمعنى التاـ ،يتعلق األمر بترابطات كانتظامات ال يقبل
تطورىا إال أف ييػ ىؤَّكؿ بطريق الفهم ... se laisse interpréter de façon compréhensibleكنعني
دائما بػ"نشاط" أك "فعل" سلوكا قابال للفهم ،أعني سلوكا متعلقا بػ"موضوعات" معينة كيحدده معنى (ذاتي) معين ،على
نحو كاع بهذا القدر أك ذاؾ...كيتمثل النشاط الهاـ الذم يتركز عليو عمل علم االجتماع على نحو خاص في سلوؾ ىذه
صفاتو :أ -ىو فعل يتبع المعنى الذاتي الذم يقصده الفاعل في عالقتو بسلوؾ الغير .ب -ىو فعل مشركط خالؿ تطوره
بهذه العالقة "الدالة" مع الغير .ج -ىو فعل قابل للتفسير على نحو تفهمي explicable de manière
 compréhensibleانطالقا من ىذا المعنى المقصود (ذاتيا) من الفاعل.
كيمكننا أيضا أف نضم إلى قائمة الظواىر المتضمنة لعالقة دالة ذاتيا ،عالقة بالعالم الخارجي كبتصرفات اآلخرين ،أقوؿ
يمكننا أف نضم إليها األفعاؿ العاطفية ك"الحاالت الوجدانية" ،كىي ظواىر ىامة –بشكل غير مباشر -في تطور نشاط
معين ،مثل "حس الكرامة" ك"الكبرياء" ك"الحسد" ك"الغيرة" .فما يهم علم االجتماع في ىذه الظواىر ليست جوانبها
الفيزيولوجية كال السيكوفيزيائية ،مثل منحنى النبضات أك زمن الرجع أك أية مظاىر أخرل من ىذا النوع ،كال حتى
- Ted Benton and Ian Craib : philosophy of social science, p. 77.
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المعطيات الفيزيائية الخاـ ،مثل مزيج أحاسيس الضغط أك الرغبة أك األلم التي تسمح بتمييز ىذه المظاىر .بالعكس من
ذلك ،يتمثل تميز علم االجتماع في كونو يتركز على العالقات النمطية الدالة les relations significatives
( typiqueخاصة ذات الطابع الخارجي) للفعل».
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● إذا كاف للعلوـ االجتماعية موضوعها الخاص ،كىو الفعل االجتماعي الحامل لمعنى ،فإف لها أيضا منهجها الخاص.
كىذا ما يصفو فيبر بػالفهم التأكيلي " ،"verstehenفهم لألفعاؿ االجتماعية العقالنية ذات المعنى كفهم لألنساؽ
المنطقية كالرمزية التي يعيش من داخلها الفاعلوف؛ فهم الحاالت الذىنية للفاعلين المعنيين كفهم منطق سلوكاتهم كفهم
معنى الرموز (يجب أف نفهم مثال ما ىو الفقر كما ىي الجريمة كما ىي السيارات الفارىة لنفهم االرتباطات اإلحصائية بين
ارتفاع نسبة الفقر كارتفاع نسبة الجريمة كارتفاع عدد األفراد الذين يشتركف السيارات الفارىة) كذلك ىو الفهم التأكيلي،
كفيو تلعب الثقافة المشتركة دكرا أساسيا ،تلك التي يسميها سيرؿ "خلفية التأكيل".
● كيميز فيبر نوعين من الفهم :فهم مالحظاتي كآخر تفسيرم:
 ᵜأما الفهم المالحظاتي  ،observational understandingفهو ببساطة أف نتعرؼ على ما يقوـ بو
شخص ما :أنا أرل شخصا يقف على جانب الرصيف يحدؽ في جانبي الطريق ،كىذا مجرد كصف لما يقوـ بو ىذا
الشخص ،بناء على ما أراه أمامي ،فهو الفهم العقلي المباشر للفعل.
 ᵜكأما الفهم التفسيرم  ،explanatory understandingفيتم عندما أفهم السبب أك الدافع الذم جعلو
يقف ىناؾ في كقت معين كفي ضوء مجموعة ظركؼ محددة :ربما ليتحقق من أف الطريق فارغ حتى يتسنى لو قطعو
فيواصل طريقو إلى الجماعة لاللتحاؽ بدركسو ...بل إف الفهم التفسيرم ىو الفهم العقلي للفعل عن طريق النظر إليو
كجزء من موقف كلي مفهوـ ،أعني فعال ىو بمثابة جزء من سلسلة قابلة للفهم .كبذلك فإذا كاف علم االجتماع علما
يتناكؿ الفعل االجتماعي العقالني الحامل لمعنى ،فإنو ال يتم لو ذلك بدكف إدراؾ أف التفسير يحتاج إلى معرفة كفهم
لسياؽ المعنى الذم يحدث خاللو المسار الحالي للفعل .كمن ىذا يتضح أف ىناؾ معنى معينا حيث يكوف الوصف
تفسيرا؛ كيكوف األمر كذلك طالما أف الشخص الذم أحاكؿ تفسير أفعالو يسلك بطريقة عقالنية أداتية ،فكل مرحلة من
الفعل تقود إلى التي تليها في سيركرة تقود إلى ىدؼ الشخص المنشود.
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● كإذا كاف الفهم التأكيلي ىو المنهج الذم بواسطتو تدرس العلوـ االجتماعية موضوعها ،فإف األداة التي تستعملها
ىي "النمط المثالي  ،"ideal typeكليس المثالي ىنا ىو النموذج المرغوب فيو أك الذم ينبغي استهدافو كال ىو شيء
44

- Max Weber : Essais sur la théorie de la science, Troisième essai, Traduction par Julien

Freund, Librairie Plon, Paris, 1965, p. 427-430.

- Ted Benton and Ian Craib : philosophy of social science, p. 81.
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يوجد في الواقع ،بل ىو مجرد فكرة يصوغها العالًم االجتماعي في ذىنو ،أك تصور ذىني لما قد يكوف عليو الموضوع قيد
الدراسة في صورتو العقالنية ،إنو بناء عقالني  a rational constructionأك إجراء منهجي عقالني يساعد على
دراسة الفعل االجتماعي من خالؿ مقارنة ىذا النمط المثالي المصاغ مع الواقع التجريبي فنعرؼ بذلك كيف تختلف
أنماط ذلك الفعل تبعا الختالفها مع النمط المثالي .مثاؿ ذلك ما قاـ بو فيبر في دراستو للبيركقراطية ،إذ انطلق من نمط
مثالي ذىني له ذا الفعل االجتماعي ،ثم استخدـ ىذ النمط المثالي بمقارنتو مع مختلف البيركقراطيات الموجودة في العالم
الواقعي ،كغرضو من ذلك أف يعرؼ كيف تختلف بيركقراطيات العالم الواقعي فيما بينها ،ثم أف يفهم كظيفيتها على نحو
أفضل ،ككذلك فعل في دراستو للعالقة بين البركتستانتية كالرأسمالية ،فقد انطلق من نمط مثالي لهذه العالقة.
● كقد جعل فيبر التفسير الهدؼ األساسي للعلم ،حتى أنو عرؼ علم االجتماع بأنو العلم الهادؼ إلى الفهم التأكيلي
للفعل االجتماعي من أجل الوصوؿ إلى تفسير مسار السلوؾ كنتائجو .كبذلك فإف غرضنا من استخداـ النمط المثالي ىو
أف نفسر أفعاال اجتماعية معينة ،كلكن ليس التفسير بمعناه التقليدم الوضعي .إننا فقط ننشئ قصصا حوؿ العالم
االجتماعي كال نهدؼ إلى اكتشاؼ القوانين الكونية للمجتمع ،كحتى لو اكتشفنا مثل تلك القوانين ،فإنها لن تفيدنا كثيرا،
ألف مهمة العالًم االجتماعي ىي أف يفهم األحداث الفردية كيفسرىا من خالؿ فهم المعاني التي يمنحها األفراد
المشاركوف في ىذه األحداث ألفعالهم.
لقد أدرؾ ماكس فيبر أف الظواىر الثقافية ال تيرد بحكم طبيعتها إلى الظواىر الفيزيائية .كلذلك استبعد التأكيل السببي
المادم للتا ريخ ،الذم يقرأه في ضوء حتمية اقتصادية ،ألنو أدرؾ أف السلوؾ اإلنساني غير قابل للفهم بدكف اإلشارة إلى
دكافع من يقوـ بالفعل من البشر كإلى المعاني الذاتية التي يضفيها على أفعالو ،كالدافع الديني مثال في عالقتو بالفعل
االقتصادم .كيعتبر ىذا التأكيد على المعاني الذاتية للفعل االجتماعي جوىر علم االجتماع عند فيبر ،ذلك الذم ال مكاف
فيو للقوؿ بالقوانين االجتماعية السببية الحتمية.
يعني ذلك أنو ال يمكننا تعميم تفسيراتنا للظواىر المدركسة على نحو كوني ،كال يمكننا ادعاء الموضوعية المطلقة
فيها ،إذ ينبغي أف نستعملها فقط في ظركؼ محدكدة .كينبغي أف نتقيد في إنشائها بمعيارين اثنين:
◦ األكؿ ىو معيار مالءمة المعنى  :meaning adequacyينبغي إعطاء قصة معقولة كقابلة للتصديق حوؿ
أكلئك الذين ندرسهم .يجب أف تكوف القصة عقالنية ؛ مثاؿ ذلك :ينبغي أف يكوف أمرا ذا مصداقية أف المعتقدات التي
تمتلكها بعض الطوائف البركتستانتية ال بد تشجعهم على تبني موقف خاص من العمل كإعادة استثمار األرباح ،كأف
الموقف الذم تبنتو من العمل ال بد يؤدم إلى نجاح المشاريع.
◦ الثاني ىو معيار المالءمة السببية  :causal adequacyكلكن فيبر ال يأخذ لفظ "السبب" بنفس المعنى الذم
تأخذه بو العلوـ الطبيعية ،بما ىو مبدأ كوني أك شرط كاؼ كضركرم لظهور نتيجة معينة ،ألنو ال يمكن أبدا من منظور ىذا
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العالًم مثال أف نقدـ تفسيرا سببيا كونيا لنشوء الرأسمالية ،كلكن يمكننا أف نحدد عددا من العوامل المساعدة في ذلك
النشوء ،مثل بعض الشركط المسبقة ،الدينية االقتصادية كاالجتماعية كالقانونية ،لينتهي إلى أف البركتستانتية عامل حاسم
في نشوء ىذا النظاـ االقتصادم الذم ىو الرأسمالية .كقد أسس فيبر ىذه الدعول على دراساتو الدينية األخرل ،حيث
اتضح لو أف « الشركط المسبقة األخرل لظهور الرأسمالية تكوف موجودة في بعض األكضاع ،كلكن الشرط المفقود كاف
دائما ىو األخالؽ البركتستانتية .كمن ثم فتأسيس المالءمة السببية يتمثل في الفحص المقارف لمختلف الوضعيات،
كمحاكلة تحديد السمات األساسية كالحاسمة المؤدية إلى مختلف النتائج .كقد يينظر أحيانا إلى ىذا التحليل المقارف
46
الذم يقوـ بو العالًم االجتماعي على أنو يعادؿ العمل الذم يقوـ بو العالًم الطبيعي داخل المختبر».
● كألف علم االجتماع عند فيبر ال يطمح إلى صياغة قوانين كونية ،فهو من جهة ال يزعم أنو يمدنا بتوجيهات لتنظيم
المجتمع ،صالحة لكل مجتمع ،كمن جهة أحرل فهو ال يزعم أنع يتنبأ بظواىر اجتماعية مستقبلية .كبذلك يقف فيبر
موقفا مخالفا لدكركهايم بالقوؿ إنو ال يوجد علم يستطيع أف يقوؿ لإلنساف كيف يعيش أك للمجتمعات كيف تنظم نفسها،
كما أنو يقف موقف مخالفا لبعض الماركسيين (كليس ماركس نفسو) بالقوؿ إف كل علم سواء كاف تاريخيا أك اجتماعيا
فهو عبارة عن كجهة نظر جزئية ،كبالتالي ال يستطيع أف يدلنا مسبقا على المستقبل ،ألف المستقبل ال يمكن أف يحدد
مسبقا.
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-Ted Benton and Ian Craib : philosophy of social science, p. 82.
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رابعا -الركح العلمية في العلوـ االجتماعية
كارؿ بوبر :مبادئ المنهج التاريخي
يعرؼ كارؿ بوبر  Karl Popperبدفاعو عن "كحدة المنهج العلمي" بين العلوـ النظرية كالعلوـ التاريخية ،دكف
تخليو عن التمييز األساسي بين ىذه العلوـ (التمييز بين علم االجتماع كالنظرية االقتصادية كالنظرية السياسية من ناحية،
كبين التاريخ االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي من ناحية أخرل) أك التمييز بين االىتماـ بالقوانين الكلية كبين االىتماـ
بالوقائع الجزئية أك الفردية .فقد دافع بوبر عن الرأم الذم ىاجمو التاريخيوف كثيرا بوصفو رأيا عفا عليو الزماف؛ ذاؾ
القائل إف التاريخ يتميز باالىتماـ بالحوادث الواقعية المفردة المعينة ،ال بالقوانين أك القضايا العامة.
كيجد فيلسوؼ العلم النمساكم أكلى الركابط بين التاريخ كالعلوـ الطبيعية في االنتقائية ،ىذه االنتقائية التي تجعل
المؤرخ يتناكؿ أحداث الماضي من خالؿ "كجهة نظر" معينة كإال استحاؿ ذلك التناكؿ ،إذ تلعب كجهة النظر ىذه دكر
يرجح من بين آالؼ االحتماالت احتماال كاحدا
الفرضية في العلوـ الطبيعية ،التي تختصر على العالم الطريق ،إذ تجعلو ِّ
فيختبره ،حتى إذا تأكدت صحتو أك خطأه إما استمر في العمل بو أك طرحو معوضا إياه بآخر« :فعلم التاريخ كالعلوـ
الطبيعية يجيب أف يكوف انتخابيا في اختيار كقائعو كإال خنقو سيل الوقائع المجدبة التي ال تربط بينها رابطة .كال جدكل
من محاكلة تعقب العلل في الماضي البعيد ،ألف كراء كل معلوؿ عيني كاحد نبدأ منو عددا ىائال من العلل الجزئية
المختلفة ،أم أف كراءه كثرة بالغة التعقيد من الشركط األكلية التي ال يحظى معظمها إال بالقليل من اىتمامنا .كال مخرج
من ىذه الصعوبة في رأيي إال بأف نقصد في كتابتنا للتاريخ إلى اتخاذ كجهة نظر انتخابية نتصورىا أكال ،أم أف نكتب
التاريخ الذم يهمنا كتابتو .كليس يعني ىذا تزييف الوقائع حتى تالئم اإلطار الفكرم الذم تصورناه أكال .كال يعني إىماؿ
الوقائع التي ال نجد لها مكانا في ذلك اإلطار .بل يجب على العكس من ذلك أف نمتحن كل البيانات المتصلة بوجهة
نظرنا امتحانا مدققا موضوعيا .كلكننا ال حاجة بنا إلى البحث عن كل الوقائع كالصفات التي ال صلة لها بوجهة نظرنا
كالتي ال نهتم بها نتيجة ذلك...كلكن الغالب على ىذه "الطرؽ" أك "كجهات النظر" التاريخية أنها ال يمكن اختبارىا .إذ
أنها ال تقبل التفنيد ،كعلى ذلك فكل الشواىد التي يبدك أنها تؤيدىا ال قيمة لها كلو بلغت نجوـ السماء عددا .مثل ىذه
النظرة االنتخابية أك ىذه البؤرة التي نركز فيها اىتمامنا التاريخي ،إذا كاف يستحيل التعبير عنها في صورة فرض قابل
لالختبار ،فنحن نطلق عليها عبارة "التأكيل التاريخي" ...فمن الممكن مثال تأكيل "التاريخ" باعتباره الصراع بين الطبقات،
أك تاريخ الصراع بين األجناس البشرية من أجل السيادة ،كمن الممكن تأكيلو باعتباره تاريخ الصراع بين األفكار الدينية ،أك

45

بين المجتمع "المفتوح" كالمجتمع "المقفل" أك باعتباره تاريخ التقدـ العلمي كالصناعي .ككل ىذه كجهات نظر تزيد أك
تنقص في أىميتها».
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كرغم دفاعو عن الرأم السابق ،إال أف كارؿ بوبر يعارض ما يسميو "المذىب التاريخي  "Historicismكيزعم عقم
منهجو ،كيعرفو بأنو «طريقة في معالجة العلوـ االجتماعية تفترض أف التنبؤ التاريخي ىو غايتها الرئيسية ،كما تفترض إمكاف
الوصوؿ إلى ىذه الغاية بالكشف عن "القوانين" أك "االتجاىات" أك "األنماط" أك "اإليقاعات" التي يسير التطور التاريخي
كفقا لها ...يعارض المذىب التاريخي المذىب الطبيعي في ميداف علم االجتماع معارضة شديدة ،فيزعم أف بعض المناىج
التي تتميز بها العلوـ الطبيعية ال يمكن تطبيقها على العلوـ االجتماعية ،لما يوجد من فوارؽ عميقة بين علم االجتماع
كعلم الطبيعة .كيقوؿ المذىب إف القوانين الفيزيقية أك قوانين الطبيعة ىي قوانين صادقة في كل مكاف كزماف ،كذلك ألف
عالم الطبيعة تسيطر عليو مجموعة من القوانين الفيزيقية التي ال تختلف باختالؼ المكاف أك الزماف .أما القوانين
االجتماعية أك قوانين الحياة االجتماعية فتختلف باختالؼ األماكن كاألزمنة...فهو ينكر أف يكوف النتظاـ كقوع الحوادث
في الحياة االجتماعية ما لنظيره في العالم الفيزيقي من طابع ثابت .كذلك ألف الحوادث االجتماعية المنتظمة تعتمد في
كقوعها على التاريخ ،كما أنها تعتمد على الفوارؽ الحضارية ،أم أنها تعتمد على موقف تاريخي معين .كمن ثم ال ينبغي
للمرء أف يتكلم عن القوانين االقتصادية مثال من غير تقييد ،كإنما يجوز لو فقط أف يتكلم عن القوانين االقتصادية في
عهد اإلقطاع ،أك القوانين االقتصادية في مطلق العهد الصناعي ،كىكذا ،أم يجب أف يذكر المرء دائما الفترة التاريخية
التي سادتها في زعمو القوانين التي يتحدث عنها .يقرر المذىب التاريخي إذف أف اتصاؼ القوانين االجتماعية بالنسبية
التاريخية ىو الذم يمنع من تطبيق المناىج الفيزيقية في علم االجتماع».
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ثم يقدـ كارؿ بوبر أىم مبادئ المذىب التاريخي كيركزىا في سبعة أساسية ،ىي نقائض ألىم مبادئ العلوـ الطبيعية،
كىي استحالة التعميم ،كتعذر التجريب ،كمراعاة الجدة ،كصعوبة التنبؤ كفاعليتو ،كضيق ىامش الموضوعية ،كالنزكع إلى
الكلية ،كتثمين الحدس أك اإلدراؾ الحدسي ،كىي على كل حاؿ خالصة االنتقادات الموجهة للنزعة الوضعية في العلوـ
االجتماعية (التي لم يختص بها المذىب التاريخي ،كبذلك لم يختص بإجمالها كارؿ بوبر كحده) ،كلهذا السبب تحديدا
نوردىا في نهاية سلسلة ىذه المحاضرات.

أ -استحالة التعميم
إذا كاف التعميم جزءا من الركح العلمية في العلوـ الطبيعية ،فإنو يخالف ىذه الركح في العلوـ االجتماعية ،كذلك ألف
شركطو ال تتحقق فيها ،كىي اطراد الوقائع .فػ«إمكاف التعميم كنجاحو في العلوـ الطبيعية راجعاف إلى اطراد الحوادث
 -47كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ترجمة عبد الحميد صبرة ،مساء المعارؼ ،االسكندرية ،1959 ،ص.

.180-179

 -48كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.16-11 .
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الطبيعية بوجو عاـ :أم إلى ما نشاىده من أنو في الظركؼ المتماثلة تحدث أمور متماثلة ...يلح المذىب التاريخي في أف
مبدأ التعميم ليس بالضركرة ذا نفع في علم االجتماع .إذ أف الظركؼ المتماثلة ال تنشأ إال في الفترة التاريخية الواحدة،
كىي ال تظل على حالها قط فترة بعد أخرل .كمن ثم ال يوجد في المجتمع اطراد طويل األمد يصلح أف يكوف أساسا
للتعميمات البعيدة المدل .إف االطرادات االجتماعية تختلف اختالفا بينا عن نظيرتها في العلوـ الطبيعية .إذ أنها تختلف
من فترة تاريخية ألخرل ،كالنشاط اإلنساني ىو القوة التي تعمل على تغييرىا .فإف االطرادات االجتماعية ليست من قبيل
القوانين الطبيعية ،كإنما ىي من صنع اإلنساف».
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ب -تعذر التجريب
ما داـ التعميم غير ذا فائدة في العلوـ االجتماعية ،فإف التجريب بدكره بال جدكل ،ألننا في العادة نجرب من أجل أف
نعمم ما انتهينا إليو من قوانين نزعم لها الثبات كالكونية .ك«ما دامت الظركؼ المتماثلة ال تتحقق إال في حدكد الفترة
التاريخية الواحدة ،فلن يكوف ألية تجربة نجريها إال داللة محدكدة جدا .كفضال عن ذلك ،إف عزؿ الظواىر االجتماعية
صناعيا من شأنو أف يستبعد العوامل التي لها األىمية العظمى في علم االجتماع .فنحن لن نجد أبدا في ركبنسن كركزكم
كفي نظامو االقتصادم الفردم المنعزؿ نموذجا مفيدا للنظاـ االقتصادم الذم ال تنشأ مشكالتو إال عن التأثير المتبادؿ
بين األفراد كالجماعات».
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جً -
الج َّدة
لم يكن التعميم مستحيال في العلوـ االجتماعية كلم يكن التجريب متعذرا لسبب أكبر من كوف الواقع االجتماعي
كالتاريخي كاقع متجدد ،كذلك جوىر خصوصيتو ،بحيث ال يفصح عن حقيقتو إال خالؿ الزماف كعبر التطور ،كىو يبقى
دائما مشركعا لم يكتمل بعد ،كمن ثم يند عن كل تقنين أك تثبيت .زد على ذلك أف «المجتمع ،كالكائن العضوم :حاصل
على نوع من الذاكرة يحفظ فيها ما نسميو غالبا تاريخو...إف ىذا الكائن يتكيف إلى حد ما بالحوادث الماضية .كإذا

تكررت ىذه الحوادث فإنها تفقد ما لها من طابع ً
الجدة بالنسبة للكائن الذم يجربها فتتخذ صفة العادة...كىذا ىو
السبب في أف تجربة الكائن للحادث المتكرر ليست ىي نفس تجربتو للحادث األصلي ،أم السبب في أف تجربة التكرار
ىي تجربة جديدة .كعلى ذلك فتكرار الحوادث المشاىدة يقابلو تولد التجارب الجديدة في من يقوـ بالمشاىدة .كلما
كاف التكرار تنشأ عنو عادات جديدة ،فهو علة في تكوف ظركؼ جديدة لها صفة العادة...كيصدؽ ىذا ،في زعم
المذىب التاريخي ،على المجتمع ،ألف المجتمع أيضا لو تاريخ ،كقد يكوف المجتمع بطيئا في تعلمو من التكرارات التي
تحدث في تاريخو ،كلكن ال شك في أنو يتعلم فعال بمقدار تأثره جزئيا بماضيو كتكيفو بو .كلو لم يكن األمر كذلك لما
 -49كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.18-16 .
 -50كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.19 .
47

كاف للتقاليد كالمواقف التقليدية المختلفة شأنها الهاـ في الحياة االجتماعية .فالتكرار الحقيقي ممتنع إذف في التاريخ
االجتماعي؛ كمعنى ىذا أننا يجب أف نتوقع ظهور الحوادث الجديدة في جوىرىا .نعم إف التاريخ قد يعيد نفسو ،كلكنو ال
يعيد نفسو في نفس المستول ،كخاصة إذا كاف للحوادث المعادة أىمية تاريخية ،ككاف لها في المجتمع أثر باؽ .إف العالىم
الذم ييعنى بوصفو ًع لم الطبيعة يستحيل أف يحدث فيو شيء جديد حقا .فقد يخترع اإلنساف آلة جديدة ،كلكن من
الممكن دائما أف ننظر إليها على أنها ترتيب جديد لعناصر ىي أبعد ما تكوف عن الجدة .إف الجدة في علم الطبيعة
ليست إال جدة في الترتيب كالتأليف .أما في الحياة االجتماعية ،فيستحيل أف تبقى العوامل القديمة في الترتيب الجديد
كما كانت عليو من قبل تماما».
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د -صعوبة التنبؤ الدقيق
إذا اجتمعت الجدة بنتيجتيها ،كىي تعذر التجريب كاستحالة التعميم ،كانت نتيجة ذلك كلو استحالة التنبؤ باألحداث
االجتماعية المستقبلية ،أك على األقل استحالة التنبؤات الدقيقة .كىذا ما يجعل الرغبة في التنبؤ ال تشبع أبدا في العلوـ
االجتماعية« ،ال بسبب تعقد األبنية االجتماعية فحسب ،بل أيضا بسبب ذلك التعقد الخاص الناشئ عن تبادؿ التأثير
بين التنبؤات كالحوادث المتنبأ بها...كىذا ما يزيد من صعوبة القياـ بالتنبؤات الدقيقة ،كبذلك يفسد موضوعيتها .ألنو لو
أمكن عمل تقويم للحوادث االجتماعية كاطلع الناس على ىذا التقويم لكاف في ذلك من غير شك ما يدفعهم إلى القياـ
بأعماؿ من شأنها أف تفسد التنبؤات .كلنفرض مثال التنبؤ بأف سعر األسهم سوؼ يأخذ في االرتفاع على مدل ثالثة أياـ
ثم يهبط بعدىا ،فمن الواضح أف كل من لو صلة بالسوؽ سوؼ يبيع أسهمو في اليوـ الثالث ،كبذلك يسبب ىبوط
األسعار كيكذب التنبؤ .كباختصار فإف فكرة التقويم المضبوط المفصل للحوادث االجتماعية فكرة متناقضة ،كالتنبؤات
االجتماعية العلمية الدقيقة المفصلة ىي إذف مستحيلة».
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ق -صعوبة الموضوعية
فضال عن أف البحث االجتماعي حماؿ قيم ،ألنو بحيث في القيم ،فإف موضوعية ىذا البحث تتأثر بسبب التداخل بين
الذات كالموضوع خالؿ كل مراحل البحث ،كلنأخذ المرحلة األخيرة من ىذه المراحل ،مرحلة التنبؤ (حتى نحافظ على
ترابط مبادئ المذىب التاريخي مثلما يعرضها كارؿ بوبر) :فػ«نحن في العلوـ االجتماعية بإزاء تفاعل شامل معقد بين
ً
شاىد ،بين الذات كالموضوع...كإف التنبؤ حادث اجتماعي قد يتأثر بغيره من الحوادث االجتماعية كيؤثر
المشاىد كالم ى
فيها ،كمن بين ىذه الحوادث الحادث المتنبَّأ بو :فقد يساعد التنبؤ على اإلسراع بوقوع ىذا الحادث؛ كلكن من السهل
أف نرل أنو قد يؤثر فيو على أنحاء أخرل .فقد يتطرؼ التنبؤ إلى حد خلق الحادث الذم تنبأ بو :بمعنى أف الحادث ما
 - -51كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.21-19 .
 -52كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.24-23 .
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كاف ليقع أصال لو لم يحدث التنبؤ .كقد يتطرؼ التنبؤ في الجهة المضادة فيتسبب في منع كقوع الحادث الذم يقوؿ
بأنو آت ال محالة (بحيث يمكن القوؿ إف العالًم االجتماعي في استطاعتو أف يسبب كقوع الحادث باالمتناع عن التنبؤ إما

عامدا أك غافال)...إف تبادؿ التأثير بين أقواؿ العالًم كالحياة االجتماعية يؤدم في كل حالة تقريبا إلى مواقف ال تتطلب منا

أف ننظر فقط في صحة ىذه األقواؿ ،بل كفي تأثيرىا الفعلي فيما يقبل من التطورات...فقد تكوف غاية العالم االجتماعي
طلب الحقيقة ،كلكنو ف ي الوقت ذاتو ال بد من أف يؤثر في المجتمع تأثيرا من نوع محدد .كىذا التأثير الناتج فعال عن
أقوالو ىو عينو الذم يبدد موضوعيتها».
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ك -النزعة الكلية
ىناؾ سبب أعمق من األسباب السابقة يمنع تطبيق مناىج العلوـ الطبيعية في العلوـ االجتماعية ،فيمنع علم االجتماع
مثال من أف يتبع في بحثو طريقة ذرية (أف يفترض أكال الذرات ،ككل شيء يشرح بعد ذلك!) فيرد الحادث إلى عناصره
األكلية التي تؤلفو كيفسره بالعالقات بين ىذه العناصر ،كبالمقابل يدفع (ىذا السبب) علم االجتماع إلى السير على طريق
جديد ىو طريق "الكلية" .فػ« موضوعات علم االجتماع ،كىي الجماعات ،ال ينبغي أف ننظر إليها أبدا على أنها مجرد
مجموعات من األفراد .فالجماعة أكثر من مجرد مجموع أفرادىا ،كىي أيضا أكثر من مجموع العالقات القائمة في أية
لحظة بين أفرادىا .كىذا ما يتبين لنا حتى في الجماعة البسيطة التي ال يزيد أفرادىا على ثالثة .فالجماعة التي يؤسسها
اثناف ال بد من أف تختلف في طابعها عن الجماعة التي يؤسسها اثناف آخراف .كىذا مثاؿ يوضح معنى القوؿ بأف للجماعة
تاريخا خاصا بها ،كأف بناءىا يعتمد بقدر كبير على تاريخها .كمن السهل على الجماعة أف تحتفظ بطابعها بعد فقدانها
بعض أفرادىا الذين يقلوف أىمية عن غيرىم...كقد يكوف لشخصيات األفراد تأثير عظيم في تاريخ الجماعة كىيئة بنائها،
كلكن ىذا ال يمنع من أف يكوف للجماعة تاريخها كبناؤىا الخاصاف بها ،بل ال يمنع من أف يكوف للجماعة تأثير عظيم في
شخصيات أفرادىا .كلكل جماعة من الجماعات تقاليدىا كنظمها كشعائرىا الخاصة بها».
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ىذا الطابع الكلي

للجماعات سببا من أسباب الجدة في التاريخ ،التي تمنع التعميم كمن ثم تمنع التنبؤ.

ز -اإلدراؾ الحدسي
لكل األسباب السابقة ،يجب أف تفكر العلوـ االجتماعية في المناسب لخصوصية موضوعاتها ،كال مانع في ذلك من
أف يتسلح كل كاحد منها بمنهج خاص ،إال أف ىذه المناىج جميعها يجب أف تتوسل باآللية التي تقربها من جوىر الظاىرة
االجتماعية كحقيقتها كظاىرة حية كمعيشة كمتجددة باستمرار ،كىذه اآللية ىي "اإلدراؾ الحدسي" .فػ«علم الطبيعة يهدؼ
إلى التفسير العلي ،أما علم االجتماع فيهدؼ إلى إدراؾ األىداؼ كالمعاني...كىذا ىو السبب في قدرة علم الطبيعة على
 -53كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.26-25 .
 -54كارؿ بوبر :عقم المذىب التاريخي ،دراسة في مناىج العلوـ االجتماعية ،ص.28 .
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الوصوؿ إلى القوانين الكلية كتفسير الحوادث الجزئية باعتبارىا حاالت خاصة لهذه القوانين ،بينما ال بد لعلم االجتماع
من أف يىقنع بإدراؾ الحوادث الفذة إدراكا حدسيا ،كأف يكتفي بفهم دكرىا في المواقف المعينة الناشئة في إطار معين من
صراع المصالح أك الميوؿ أك المصائر .كينبغي التمييز بين ثالث صور مختلفة لإلدراؾ الحدسي:

● أكالىا أننا نفهم الحادث االجتماعي إذا تناكلناه بالتحليل فرددناه إلى القول التي سببتو ،أم إذا توصلنا إلى معرفة
األفراد كالجماعات المتصلة بهذا الحادث ،كما لكل منها من أغراض كمصالح ،كما تستطيع تصريفو من قوة .كىنا تيفترض
أفعاؿ األفراد كالجماعات موافقة ألىداؼ أصحابها.
● كالثانية ،تضيف أنو (فضال عن ذلك) ينبغي أف نفهم معنى كقوع الحادث كأىميتو :إف الحادث االجتماعي ال يؤثر
فقط في غيره من الحوادث ،بل إف كجوده نفسو يبدؿ قيمة الكثير من الحوادث األخرل في السياؽ الذم تحقق فيو.
● كالثالثة ،تمضي أبعد من كل ما تقدـ ،فتضيف أف إدراؾ معنى الحادث االجتماعي كأىميتو يتطلب منا أف نحلل ما
كراء الحادث من اتجاىات كميوؿ موضوعية تاريخية تسود الفترة التي حدث فيها ،كما يجب أف نحلل مقدار ما يساىم بو
ذلك الحادث في العملية التاريخية التي تمخضت عن ىذه االتجاىات .إف المنهج القادر على إدراؾ معنى الحوادث
االجتماعية يجب أف يهدؼ إلى تعيين ما للحادث من دكر في بناء معقد ،أم في كل ال يشتمل فقط على غيره من
األجزاء المصاحبة لو ،بل يشتمل كذلك على ما يتعاقب من مراحل التطور الزمني».
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