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إشكالية مناهج البحث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
الدوحة 25-23 ،آذار /مارس 2019

عن املؤمتر

يعقـد املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات الـدورة السـابعة ملؤمتـر العلـوم
االجتامعيـة واإلنسـاية يف الفترة  25-23آذار /مـارس  2019بالدوحة .يـدرس املؤمتر يف
هـذه الـدورة موضـوع «إشـكالية مناهـج البحـث يف العلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية»،
وتجـري أعاملـه مـن خلال أربعـة مسـارات متوازيـة.

عن املؤمتر
ع النطاق يف مسألة مناهج البحث يف العلوم
يعاين الباحثون وأساتذة الجامعات العربية ارتباكًا واس َ
االجتامعية واإلنسانية ،ليس بسبب نقص األدبيات العربية املؤلفة واملرتجمة يف هذا املوضوع و ِ
قدَمها
فقط ،بل بسبب املقاربات الشكلية واملدرسية التعريفية والتعليمية التقليدية الغالبة عليها؛ فغالبًا يتاح
للطالب أن يبدأ ورقته البحثية مبقدمة حول املنهج يقول فيها إنّه استخدم املنهج التحلييل أو التاريخي
ن هذه
ّم بأ ّ
ريا جاه ًزا (مسل ً
أو حتى الوصفي أو الكمي ،وغال ًبا يستخدم املنهج الوصفي-التحلييل تعب ً

أي تفكري
ً
مناهج عينية
فعل) وليس مصطلحات دارجة ،أو وصفًا لعمليات ذهنية بسيطة ال بد منها يف ّ

عقالين.

وغال ًبا ،ال يطلب من باحث املستقبل الذي نعدّه يف جامعاتنا أن يرشح سبب استخدام هذا املنهج (إذا كان

فعل) واملعنى املقصود .كام ال يتوضح إذا كان املد ِّرس أو األستاذ أو املرشف نفسه ميتلك قد ًرا
ً
جا
منه ً

من الوضوح حول ذلك .ورمبا تغطي البالغة حول املنهج عىل غياب رشوط أولية بسيطة ال بد منها يف
أي بحث علمي :مثل القراءة ،واالطالع عىل األدبيات التي صدرت حول املوضوع ،وجمع املعلومات الالزمة،
ّ

وضع
حا سحريًا لالكتشاف ،وهو ال يجدي إذا ُ
ومحاولة إعامل العقل والتفكري العقالين .ليس املنهج مفتا ً

أي منهج وخصوصيته.
بني يدي من ال يقرأ أو ال يفكر بصورة عقالنية نقدية ،أو ال يدرك محدودية ّ

من الجائز لنا أن نفكّر يف جمع املشتغلني يف العلوم االجتامعية يف مؤمتر واحد ،ال سيام للتحاور حول
موضوع مناهج البحث .وإذا كانت الحدود بني هذه العلوم واضحة يف ذهن البعض ،وهي ليست كذلك
ن الحدود بني هذه العلوم يف ما يتعلق مبسألة املناهج التجريبية االستقرائية واالستداللية
بالرضورة ،فإ ّ
العقالنية والتاريخية وتحليل الخطاب ،ليست واضحة.
يعود االرتباط بني مسائل العلوم االجتامعية واإلنسانية (وغريها من العلوم ،مبا فيها العلوم الطبيعية،
وعلوم الرياضيات واملنطق ،وعلوم أخرى) إىل عهد بعيد عندما كان هدف الفلسفة منذ أرسطو التوصل
إىل رؤية شمولية للعامل ،ينضوي يف إطارها عامل الطبيعة «غري العاقلة» بعلله ومجرياته ،وعامل
اإلنسان املتميز عن عامل الطبيعة من خالل االجتامع البرشي والسياسة واألخالق والحضارة والفن واألدب.
لكن ،كام يسجل لنا تاريخ العلوم ،بدأت املوضوعات املختلفة التي كانت تشملها «حكمة» الفيلسوف (أو
«املعرفة» ،بلغة معارصة) تشق طريقها نحو االستقالل منذ وقت طويل أيضً ا ،يف عملية انفصال تدريجي
ال تزال جارية حتى هذه اللحظة .كانت العلوم الطبيعية سبّاقة يف هذا املجال .ولكن العلوم االجتامعية

واإلنسانية سارعت إىل اللحاق بها يف القرن أو القرنني األخريين .ومنذ ذلك الحني فرض عىل الفلسفة (أم

العلوم) أن تراقب ما تفعله العلوم ،وتفحص الحدود املتغرية فيام بينها ،وتسهم يف تحديد مفاهيمها
وتحاول اكتشاف مناهجها يف البحث ،إضاف ً
ة إىل معالجة القضايا واملسائل التي ال يرغب أبناء الفلسفة
ن هذا الجهد عبثي يف
عبت عن تخصصات ،يف معالجتها؛ وذلك إما أل ّ
وأحفادها من علوم وتخصصات تش ّ

ن معناها أعمق مام يتصور ،كام يرد البعض اآلخر.
ما أل ّ
نظر البعض ،وإ ّ

ة
يوثق تاريخ العلوم مجريات هذا االنفصال التدريجي وعالماته املختلفة جيدًا .فهو مفهوم وأقل إثار ً
للخالف .ولكن األمر الذي تختلف فيه اآلراء وال يقل أهمي ً
ة عن هذا ،هو العثور عىل منطق وعلل داخلية
(وليس مجريات خارجية تاريخية أو اقتصادية أو اجتامعية فحسب) بوسعها أن تفرس ،بل تعقلن هذا
االنفصال ،باإلشارة إىل املناهج واألهداف والتقسيامت واملواقع التي احتلتها العلوم االجتامعية
واإلنسانية يف مقابل علوم الطبيعة ،وقبالة بعضها البعض أيضً ا.
ميكن طرح أسئلة كثرية هنا؛ بعضها نظري بحت ال نزال نسمع فيه صدى األصل الفلسفي للعلوم االجتامعية،
والبعض منها ذو طابع عميل ينتظر أجوبة محددة مبا ميثّل اختبا ًرا صعبًا لهذه العلوم .فهل كان االنفصال
ن موضوعات العلوم االجتامعية هي مجتمعات وجامعات
بني العلوم االجتامعية والطبيعية أم ًرا
محتم أل ّ
ً

مؤلفة من كائنات عاقلة ذات إرادة؟ وهل من املحتم أن تتم دراسة اإلنسان واملجتمع مبناهج تختلف عن

تلك التي تستخدم يف دراسة ظواهر الطبيعة املادية؟ وما هي تلك املناهج؟ وما الذي يجمع بينها
ويفرقها عن تلك املستخدمة يف العلوم الطبيعية؟ وكيف تدرك العلوم االجتامعية واإلنسانية نفسها؟
وكيف ترى الفرق بينها وبني العلوم الطبيعية والفلسفة؟ وهل نجحت حقًا يف فصل نفسها عن الفلسفة
ما دقيقة ذات معايري رياضية للخطأ والصواب ،أو بدرجات
كام فعلت العلوم الطبيعية؟ أي هل أصبحت علو ً

احتاملية عالية؟ وإذا كان الجواب نعم ،فكيف نفرس االختالفات يف النتائج واملناهج والنظريات التي تذكّرنا
بانقسام الفالسفة إىل تيارات ومدارس «متخاصمة»؟
علم هو اتباع منهج بحث علمي يف تناول موضوعاته ،بحيث تكون مقوالته قابلة لإلثبات
ن ما يجعل العلم
إ ّ
ً
ن املنهج معيار للتميز بني ما هو علمي وغري
حا ،فال يعني أ ّ
والدحض مبنهج علمي .إذا كان هذا صحي ً

علمي ،بل مثة أيضً ا ما هو مشرتك بني العلوم االجتامعية واإلنسانية.

يختلف املختصون يف العلوم االجتامعية واإلنسانية يف توقعاتهم؛ فبعضهم يسعى إىل اكتشافات
وقائع أو نظريات أو «قوانني اجتامعية» (عىل خالف «قوانني طبيعية») ،مل تكن معروفة من قبل ،أو
ينطلقون من نظريات أو قوانني اجتامعية أنجزها بعض الباحثني فيسعون لتفسري الظواهر مبوجبها،
وبعضهم ال يتوقع أكرث من إنتاج مناذج نظرية تسلّط الضوء عىل اإلنسان واملجتمع من زوايا مختلفة .وقد
ريا عقالنيًا.
تستحق تسمية العلم ألنّها تفرس الظواهر االجتامعية تفس ً
ويدور نقاش آخر حول مدى ارتباط هذه النظريات بالواقع االجتامعي والثقايف الذي تبحثه .فمن املرشوع
ن علميتها تكمن فقط يف منهج البحث العلمي .تتحكم دوافع «غري علمية» أو غري علمية بحتة
االدّعاء أ ّ
مختلفة يف اختيار الظاهرة واإلشكالية التي تبحث ،وتتحكم دوافع مشابهة يف الهدف الذي من أجله
تسخّر العلوم .ورمبا يصح هذا يف العلوم الطبيعية أيضً ا ،ولكن يطرح السؤال يف حالة العلوم االجتامعية
حا ،هل
واإلنسانية :هل ما يتحكم يف الدافع والهدف يتحكم يف املنهج نفسه أيضً ا؟ وإذا كان هذا صحي ً

ينقص ذلك من علميته؟

و؛ إذ
ال تقترص قضايا العلوم االجتامعية واإلنسانية التي تتطلب التفكري عىل تلك التي انتهينا من ذكرها للت ّ

تتوافر رزمة أخرى من القضايا املتعلقة باملعرفة والسلطة من جهة أوىل ،واملعرفة والقيم من جهة
ثانية ،وعبور االختصاصات من جهة ثالثة .وللعلوم االجتامعية واإلنسانية ما تقوله يف كلٍ من هذه األسئلة:

ن مثة حقائق ووقائع موضوعية يستند إليها العلم االجتامعي
ن العلوم تنطلق من أ ّ
مثة قناعة مفادها أ ّ
ن املعرفة العلمية ليست سوى نتاج ثقايف
ويحتج بها ،وبها فقط ،وقد طرحت تيارات أخرى فكرة مفادها أ ّ
عام ،قابل لالستخدام ،بل يستخدم دامئًا يف سياق رصاعات القوى والسعي لتحقيق السيطرة .وليست
العلوم االجتامعية واإلنسانية عرضة لالستخدام السيايس أو االجتامعي أو األيديولوجي فحسب ،بل قد
أول ثم يضمن
تؤث ّر هذه األخرية يف علميتها ذاتها .ويف هذه الحالة ينبغي للباحث أن يدرك هذه الحقيقة ً
هذا التحدي يف منهجه .ليس هذا فحسب ،فإذا كانت العلوم االجتامعية هي اجتامعية بذاتها فهذا يعني
أنّها قابلة للتأثر مبعطيات قيمية رمبا ال تكون مشرتكة بني أفراد البرشية جمعاء .ومثة معطيات ثقافية
حا ،فهل تغلغل القيم يف العلوم سيئ بالرضورة؟ وماذا يقول الفكر
قد يتأثر بها .وإذا كان هذا صحي ً

النسوي وما بعد كولونيايل حول فلسفة العلوم والعلوم االجتامعية واإلنسانية بالتحديد؟ وما منطق
الفصل بني العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة؟ وإىل أي مدى ميكن الدفاع عن الفصل والتقسيم؟
وكيف يتم العبور أو الجمع بني االختصاصات؟ وما عالقة ذلك باملنهج؟ أال ينطبق عبور االختصاصات عىل
املناهج ذاتها؟
يأمل املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات أن ميثّل املؤمتر فرصة للحوار بني املشاركني حول آخر
املستجدات يف الفلسفة ونظريات العلوم االجتامعية واإلنسانية بشأن مسألة مناهج البحث.

جدول األعامل

اليوم األول – السبت  23آذار  /مارس 2019
9:00-8:00
املدرج الرئييس

املبنى الثقايف

10:00-9:00

التسجيل للمؤمتر

محارضة عامة
عبد الله حمودي:
ور علوم اجتامعية عربية
سؤال املنهج يف راهنيتنا :اجتهادات يف تص ّ
رئيس الجلسة :مراد دياين

اسرتاحة

10:15-10:00

الجلسة األوىل
املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

11:45-10:15

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

12:00-11:45

رئيس الجلسة :يارس سليامن معايل
فتحي إنق ّزو :الفهم والتفسري :مسائل املنهج وأصولها التأويلية
يف فلسفة ديلتاي
الزواوي بغوره :الفلسفة االجتامعية :بحث يف مفهومها
ونظريتها وعالقاتها
رئيس الجلسة :فهمي جدعان
عبد الجبار الرفاعي :علم الكالم الجديد واملفهوم الجديد للوحي
عند مفكري اإلسالمِ يف الهند
ِ
التأسيس
محمد بوهالل :الكالم الجديد ومخاضاتُ
رئيس الجلسة :محمد املرصي
عبد الوهاب األفندي :عن السياسة والسيايس والنظرية :تأمالت يف
السجال بني املنهج والنظرية يف وظيفة العلوم السياسية
حسن الحاج عيل :القدرة عىل االستدالل :إسهامات التحليل التتبعي
يف بحوث دراسات الحالة
رئيس الجلسة :فيصل منصوري
والصدفة :مقاربة غري املتوقّع
محسن بوعزيزي :املنهج
ّ
عبد الحليم مهورباشة :العلوم االجتامعية من براديغم الفصل
إىل براديغم الرتكيب :نحو طرح إبستيمولوجي بديل
اسرتاحة

الجلسة الثانية

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :رجا بهلول
نايب بوعيل :أزمة املنهج والعودة إىل الرسد
الحبيب الحبايش :العلوم اإلنسانية :إشكالية مناهج ودراسات إسرتاتيجية
لتحقيق مقاصد إنسانية

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
إقبال بن خلف الله :مقاربة مفهوم «اإلميان» يف علم الكالم الجديد:
بني «تجريبية» عبد الكريم رسوش و«ائتامنية» طه عبد الرحمن
حسني دباغ :هرمنيوطيقا تطور املعرفة الدينية يف إيران ما بعد الثورة:
جا
من اإلبستيمولوجيا إىل الفينومينولوجيا الدينية؛ عبد الكريم رسوش منوذ ً

13:30-12:00

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

14:30-13:30

رئيس الجلسة :عبد الفتاح مايض
سيد أحمد ڤوجييل :ما قل ودل :مبدأ الشّ ح والنزعة امليثودية
يف البحوث السياسية
مهدي بنسليامن :مقاربة مفاهيمية جديدة للصحافة السياسية:
جا ()2010-1997
مجلة «لوجورنال» املغربية منوذ ً

رئيس الجلسة :سلطان بركات
إيليا زريق :قضايا يف تطور العلوم االجتامعية واإلنسانية
يف العامل العريب
منري السعيداين :التّذويت واملوضعة:
الدّاخل والخارج يف التحليل العلمي االجتامعي

غداء

الجلسة الثالثة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :عالء الجبايل
منري الطيباوي :االستتباعات اإلبستيمولوجية لنقد مثنوية الواقعة /القيمة
عىل منهجية العلوم االجتامعية
عبد اإلله جفال :إمكان تطبيق الفينومينولوجيا يف فلسفة األديان
حل ملشكلة الحياد القيمي يف هذا النوع من الدراسات
بوصفه ًّ

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :خالد الجرب
إميان املخينيني :يف تأويلية علم الكالم الجديد:
من رهان املنهج إىل رهان امليتامنهج
امحمد جربون :يف أصول فقه القيم ومنهجه:
دراسة يف األزمة املنهجية للفقه اإلسالمي

16:00-14:30

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

رئيس الجلسة :محمد صالح املسفر
محمد حميش :السببية بوصفها مشكل ً
ة فـي حقل العالقات الدولية:
مه من علم التعقُّد؟
ما الذي ميكن تعلّ ُ
مروة حامد البدري :نظرية االختيار العقالين وبدائلها يف السياسة الخارجية
والعالقات الدولية

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

رئيس الجلسة :ساري حنفي
محمد أوالطاهر :سوسيولوجيا التعليقات عىل اإلنرتنت:
مدخل جديد لتفكيك جدلية الدين والتدين يف خطاب املتلقي العريب من
خالل وسائل التواصل االجتامعي
محجوبة قاوقو :املجتمع االفرتايض وإشكالية تجديد منهج البحث
السوسيولوجي :نحو بناء منوذج لدراسة التفاعالت اإللكرتونية
من خالل الحاسوب

اليوم الثاين :األحد  24آذار /مارس 2019
املدرج الرئييس

املبنى الثقايف

10:00-9:00

10:15-10:00

محارضة عامة

عزمي بشارة:
يف أولوية الفهم عىل املنهج
رئيس الجلسة :محمد جامل باروت

اسرتاحة

الجلسة الرابعة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :وجيه كوثراين
مكاشفة القول الفلسفي علميًا:
عبد الرزاق بلعقروز :منهج املنهج يف ُ
من مضمون الفلسفة إىل أدوات التّفلسف
محسن التومي :بناء املعنى يف املقاربات الكيفيّة:
مقدمة يف نقد الرباديغم الوضعي

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :نارص الدين السعيدوين
التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات:
موىل« :جغرافيّة» الحقل
عيل الصالح ُ
ّ
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم
زهري سوكاح :حقل «دراسات الذاكرة» يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية:
اهتامم غريب وإهامل عريب

11:45-10:15
املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

12:00-11:45

رئيس الجلسة :عز الدين البوشيخي
عبد الرحمن بودرع :أهمي ُ
جة
ة «لسانيات النص َ
وت َحليل الخطاب» يف معالَ َ
القضايا االجتامعية
محمد غاليم :األمنوذج املعريف إطا ًرا الندماج علوم الطبيعة واملجتمع:
بحث يف وحدة املنهج وترابط املوضوعات
رئيس الجلسة :مارلني نرص
هاين خميس عبده :النسوية ونقد االتجاه الوضعي يف البحث
السوسيولوجي :قراءة يف األطر املنهجية البديلة
ع ّزه رشارة بيضون :املقاربة الجندرية واألبحاث النسوية الهادفة:
قراءة يف دراسات ملنظّامت نسوية غري حكومية لبنانية ()2017-2016
اسرتاحة

الجلسة الخامسة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :خليل العناين
حامدي ذويب :املنهج التاريخي ال ّنقدي يف الفكر العريب املعارص:
جا
كتاب «الدّين والعلامن ّية يف سياق تاريخي» منوذ ً
سهيل الحب ّيب :يف تحليل إشكالية العالقة بني املفهوم النظري
واملعطيات الكمية يف فهم الظاهرة االجتامعية :الظاهرة الدينية يف
السياق العريب الراهن ،بني مفهوم «منط التديّن» عند بشارة
جا
ومعطيات «املؤرش العريب» منوذ ً

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة
عبد الحميد هنية :التجديد يف الكتابة التاريخية عرب منهج «أهلنة» املعرفة
إبراهيم القادري بوتشيش :منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته؛ تشخيص نظري وتطبيقي

13:30-12:00

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

14:30-13:30

رئيس الجلسة :محمد العبيدي
محمد مرقطن :حول منهجية دراسة تاريخ اللغة العربية املبكر
واللغات السامية عند الباحثني العرب
الذهبي اليوسفي :إشكال ّية املنهج يف الدّراسات املصطلح ّية:
جا
مناهج البحث يف املصطلح ال ّن
ّ
قدي القديم أمنوذ ً

رئيس الجلسة :إسامعيل الناشف
نصا :مقاربة إبستيمولوجية
سامية إدريس :املجتمع بوصفه ً
لثالث دراسات عربية
أمل عادل عبدربه :الدراسات اإلثنوغرافية املؤسسية واستكشاف الواقع
االجتامعي :مقاربة إمبرييقية لدراسة دوائر املعرفة املرصية

غداء

الجلسة السادسة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :مروان قبالن
سمري أبو زيد :مبدأ الفصل والوصل ومنهجه :حدود املوضوعية
يف العلوم االجتامعية
محمد عبد النور :الفصل والوصل بني اإلنساين والطبيعي يف علم
االجتامع ومكانة املقاربة البيوسيميائية

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :عيل أبو زيد
طارق مداين :املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية
لبعض الحوارض اإلسالمية؛ عرض أطروحات وإثارة تساؤالت
رفعت رستم الضيقة :املنهجية العابرة للتخصصات يف أعامل ليفي
سرتوس وجاك الكان :دراسة يف االستعارات املنهجية ومستويات التحليل

16:00-14:30

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

رئيس الجلسة :حيدر سعيد
مصطفى غلفان :املنهج يف اللسانيات العربية:
تجاذب قراءة الرتاث ومعالجة اللغة العربية
حسني السوداين :أثر اللسانيات يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

رئيس الجلسة :نزار الجويني
إبراهيم املرشيد :أي منهجية لتجسري الهوة بني األبحاث
يف العلوم االجتامعية وصنع السياسات العامة يف العامل العريب؟
بديل للنهج االستقرايئ
ً
جامل طرابليس :النهج االستنتاجي بوصفه
يف التحليالت االقتصادية املعاكسة

اليوم الثالث :اإلثنني  25آذار /مارس 2019
الجلسة السابعة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :رشيد بوطيب
عمر علوط :مناهج البحث االجتامعي يف ظل التعقيد والتسارع :رؤية نقدية
محمد الوحيدي :مشكلة «التقدم» يف العلوم االجتامعية
وتحول الرباديغم

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :سليامن أبو بدر
بنعيىس زغبوش :التجريب بني علم النفس وعلوم األعصاب:
اشرتاك يف الرباديغم ،واختالف يف التقنيات ،وتشابه يف النتائج
عدنان التزاين :العلوم اإلنسانية يف العامل العريب بني خصوصية املوضوع
جا
وكونية املنهج واملعرفة؛ علم النفس منوذ ً

10:30-9:00

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

10:45-10:30

رئيس الجلسة :عمرو رجب
محمد وفيق زين العابدين :التبعية األكادميية يف املجتمع العلمي
جا لألزمة
العريب :علم القانون منوذ ً
محمد الخراط :الترشيع القانوين والقيم :مساهمة يف أنرثوبولوجيا القانون

رئيس الجلسة :كلثم عيل الغانم
عيل جعفري« :امليكرو  -ماكرو» :يف إلزامية تبيان آليات االنتقال
محمد نعيمي :قيمة نظرية االختيار العقالين يف العلوم االجتامعية
ومحدوديتها :حالة سوسيولوجيا الحركات االجتامعية

اسرتاحة

الجلسة الثامنة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :فريد الصحن
رجا بهلول :الفعل االجتامعي :إشكاليات السببية واملعرفة البينذاتية
حسن احجيج :التفسري القصدي للسلوك االجتامعي ورشوط صدقيته

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :حسن حمزة
الحسن املحداد ،رقية آيت واعزيز ،محمد جداوي ،لكبري أحجو ،مبارك بوزليم:
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
ّ
حسن ضايض ،ميلود الرحايل :يف املقاربة الجغرافية النقدية لتحليل
التنمية الريفية يف املغرب

12:15-10:45

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

12:30-12:15

رئيس الجلسة :خالد العبدالقادر
دينا حداد :املقاربات العامل-ثالثية للقانون الدويل :العوملة وديناميات
االنخراط يف الدراسات االجتامعية القانونية يف العامل العريب
يف وإشكاليّة املنهج :معضلة التّجربة،
الصو
شفيقة وعيل :املعجم ّ
ّ
وسؤال اإلمكان والتحقّق

رئيس الجلسة :عقيل املرعي
أحمد مفلح :تقنية تحليل املضمون :خطواتها ومصاعبها وعلم ّيتها؛
قراءة يف التجربة الشخصية
عيل عبد الرازق جلبي :مدخل العلوم البينية بني التكامل واالندماج
جا
املعريف :ابتكار علم االجتامع الرقمي منوذ ً

اسرتاحة

الجلسة التاسعة

املسار (أ)

املبنى األكادميي  -املدرج 1

رئيس الجلسة :أمين الدسوقي
شفيق اكريكر :مسترشقان عند أعتاب الغار :إشكاالت املنهج يف مقاربة
علوم اإلنسان واملجتمع لظاهرة الوحي
عبد القادر ملوك :إشكالية الصلة بني الوقائع والقيم وانعكاساتها عىل
جا
موضوعية العلوم الطبيعية واإلنسانية :ماكس فيرب وهيالري بتنام منوذ ً

املسار (ب)

املبنى األكادميي  -القاعة 9

رئيس الجلسة :عبد الحميد هنية
عبد الواحد العمراين :التكامل املنهجي وأهمية توظيفه يف العلوم
اإلنسانية واالجتامعية :حالة علم الجغرافيا
محمد خميس :معضلة الريب ومواجهة النزعة السببية يف مقاربات
الدراسات االسترشافية

14:00-12:30

املسار (ج)

املبنى األكادميي  -القاعة 10

املسار (د)

املبنى األكادميي  -القاعة 001

15:00-14:00

رئيس الجلسة :عبد الكريم الربغويث
محمد هامم :املدخل اللغوي إىل تجديد البحث يف العلوم االجتامعية:
جا
اجتهاد طه عبد الرحمن منوذ ً
رسور الحشيشة :العرفان من اللّسانيّات إىل اإلنسانيّات:
ين بني علوم اللّسان وعلوم اإلنسان
إبيستيمولوجيا الدّرس العرفا ّ

رئيس الجلسة :إبراهيم فريحات
عبد الرحمن املاليك :امليدان واملنهج :حول نشأة التحقيقات
السوسيولوجية يف الغرب واملغرب
عبد القادر بوطالب :علم االجتامع بني الكوين واملحيل :إشكالية املفاهيم
وسياقاتها يف البحث السوسيولوجي باملغرب

غداء

املشاركون

املشاركون
26

إبراهيم القادري بوتشيش

27

إبراهيم املرشيد

28

أحمد مفلح

29

إقبال بن خلف الله

30

امحمد جربون

31

أمل عادل عبد ربه

32

إيليا زريق

33

إميان املخينيني

34

بنعيىس زغبوش

35

جامل الطرابليس

36

الحبيب الحبايش

37

حسن احجيج

38

حسن الحاج عيل

منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ :نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته،
تشخيص نظري وتطبيقي
وة بني األبحاث يف العلوم االجتامعية وصنع السياسات العامة
أي منهجية لتجسري اله ّ
يف العامل العريب؟

تقنية تحليل املضمون :خطواتها ومصاعبها وعلم ّيتها؛ قراءة يف التجربة الشخصية

مقاربة مفهوم «اإلميان» يف علم الكالم الجديد:
بني «تجريبية» عبد الكريم رسوش و«ائتامنية» طه عبد الرحمن
يف أصول فقه القيم ومنهجه:
دراسة يف األزمة املنهجية للفقه اإلسالمي

الدراسات اإلثنوغرافية املؤسسية واستكشاف الواقع االجتامعي:
مقاربة إمبرييقية لدراسة دوائر املعرفة املرصية
قضايا يف تطور العلوم االجتامعية واإلنسانية يف العامل العريب
يف تأويلية علم الكالم الجديد :من رهان املنهج إىل رهان امليتامنهج

التجريب بني علم النفس وعلوم األعصاب:
اشرتاك يف الرباديغم ،واختالف يف التقنيات ،وتشابه يف النتائج
بديل للنهج االستقرايئ يف التحليالت االقتصادية املعاكسة
ً
النهج االستنتاجي بوصفه
العلوم اإلنسانية :إشكالية مناهج ودراسات إسرتاتيجية لتحقيق مقاصد إنسانية

التفسري القصدي للسلوك االجتامعي ورشوط صدقيته
القدرة عىل االستدالل :إسهامات التحليل التتبعي يف بحوث دراسات الحالة
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39

الحسن املحداد

40

حسن ضايض

41

حسني دباغ

42

حسني السوداين

43

حمدي ذويب
ّ

44

دينا حداد

45

الذهبي اليوسفي

46

رجا بهلول

47

رفعت رستم الضِّ يقة

48

رقية آيت واعزيز

49

زهري سوكاح

50

الزواوي بغوره

51

سامية إدريس

52

رسور الحشيشة

53

سمري أبو زيد

ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعيةّ :

يف املقاربة الجغرافية النقدية لتحليل التنمية الريفية يف املغرب

هرمنيوطيقا تطور املعرفة الدينية يف إيران ما بعد الثورة:
جا
من اإلبستيمولوجيا إىل الفينومينولوجيا الدينية ،عبد الكريم رسوش منوذ ً
أثر اللسانيات يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية

املنهج التاريخي ال ّنقدي يف الفكر العريب املعارص:
جا
كتاب «الدّين والعلامنيّة يف سياق تاريخي» منوذ ً
املقاربات العامل-ثالثية للقانون الدويل :العوملة وديناميات االنخراط
يف الدراسات االجتامعية القانونية يف العامل العريب

إشكالية املنهج يف الدراسات املصطلحية :مناهج البحث
جا
يف املصطلح النقدي القديم أمنوذ ً

الفعل االجتامعي :إشكاليات السببية واملعرفة البينذاتية

املنهجية العابرة للتخصصات يف أعامل ليفي سرتوس وجاك الكان:
دراسة يف االستعارات املنهجية ومستويات التحليل
ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعيةّ :

حقل «دراسات الذاكرة» يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية :حضور غريب وقصور عريب

الفلسفة االجتامعية :بحث يف مفهومها ونظريتها وعالقاتها
نصا :مقاربة إبستيمولوجية لثالث دراسات عربية
املجتمع بوصفه ً
العرفان من اللسانيّات إىل اإلنسانيّات:
إبستيمولوجيا الدرس العرفاين بني علوم اللسان وعلوم اإلنسان

مبدأ الفصل والوصل ومنهجه :حدود املوضوعية يف العلوم االجتامعية
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54

سهيل الحبيّب

55

سيد أحمد ڤوجييل

56

شفيق اكريكر

57

شفيقة وعيل

58

طارق مداين

59

عبد اإلله جفال

60

عبد الجبار الرفاعي

61

عبد الحليم مهورباشة

62

عبد الحميد هنيّة

63

عبد الرحمن املاليك

64

عبد الرحمن بودرع

65

عبد الرزّاق بلعقروز

66

عبد القادر بوطالب

67

عبد القادر ملوك

يف تحليل إشكالية العالقة بني املفهوم النظري واملعطيات الكمية يف فهم الظاهرة
االجتامعية :الظاهرة الدينية يف السياق العريب الراهن ،بني مفهوم «منط التديّن»
جا
عند بشارة ومعطيات «املؤرش العريب» منوذ ً
ما قل ودل :مبدأ الشّ ح والنزعة امليثودية يف البحوث السياسية

مسترشقان عند أعتاب الغار :إشكاالت املنهج يف مقاربة علوم اإلنسان واملجتمع لظاهرة الوحي
يف وإشكالية املنهج:
املعجم الصو
ّ
معضلة التجربة ،وسؤال اإلمكان والتحقق
املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية لبعض الحوارض اإلسالمية:
عرض أطروحات وإثارة تساؤالت

حل ملشكلة الحياد القيمي
إمكان تطبيق الفينومينولوجيا يف فلسفة األديان بوصفه ًّ
يف هذا النوع من الدراسات
م الكالم الجديدُ ،واملفهوم الجديد للوحي عند مفكري اإلسالم يف الهند
عل ُ

العلوم االجتامعية من براديغم الفصل إىل براديغم الرتكيب :نحو طرح إبستيمولوجي بديل

التجديد يف الكتابة التاريخية عرب منهج «أهلنة» املعرفة
امليدان واملنهج :حول نشأة التحقيقات السوسيولوجية يف الغرب واملغرب

أهمية «لسانيات النص وتحليل الخطاب» يف معالجة القضايا االجتامعية

مكاشفة القول الفلسفي علميًا:
منهج املنهج يف ُ
من مضمون الفلسفة إىل أدوات التفلسف

علم االجتامع بني الكوين واملحيل:
إشكالية املفاهيم وسياقاتها يف البحث السوسيولوجي باملغرب
إشكالية الصلة بني الوقائع والقيم وانعكاساتها عىل موضوعية العلوم الطبيعية واإلنسانية:
جا
ماكس فيرب وهيالري بتنام منوذ ً
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68

عبد الواحد العمراين

69

عبد الوهاب األفندي

70

عدنان التزاين

71

ع ّزه رشارة بيضون

72

ول
م َ
عيل الصالح ُ

73

عيل جعفري

74

عيل عبد الرازق جلبي

75

عمر علوط

76

فتحي إنق ّزو

77

لكبري أحجو

78

مبارك بوزليم

79

محجوبة قاوقو

80

محسن التومي

81

محسن بوعزيزي

82

محمد الخراط

83

محمد الوحيدي

التكامل املنهجي وأهمية توظيفه يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية :حالة علم الجغرافيا
عن السياسة والسيايس والنظرية:
تأمالت يف السجال بني املنهج والنظرية يف وظيفة العلوم السياسية
العلوم اإلنسانية يف العامل العريب بني خصوصية املوضوع وكونية املنهج واملعرفة؛
جا
علم النفس منوذ ً
املقاربة الجندرية واألبحاث النسوية الهادفة :قراءة يف دراسات ملنظّامت نسوية
غري حكومية لبنانية ()2017-2016

التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات :محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم
«جغرافيّة» الحقل
ّ
«امليكرو  -ماكرو» :يف إلزامية تبيان آليات االنتقال
جا
مدخل العلوم البينية بني التكامل واالندماج املعريف:ابتكار علم االجتامع الرقمي منوذ ً

مناهج البحث االجتامعي يف ظل التعقيد والتسارع :رؤية نقدية
الفهم والتفسري :مسائل املنهج وأصولها التأويلية يف فلسفة ديلتاي
ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعيةّ :
ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعيةّ :

املجتمع االفرتايض وإشكالية تجديد منهج البحث السوسيولوجي:
نحو بناء منوذج لدراسة التفاعالت اإللكرتونية من خالل الحاسوب
بناء املعنى يف املقاربات الكيف ّية :مقدمة يف نقد الرباديغم الوضعي
املنهج واملصادفة :مقاربة غري املتوقّع

الترشيع القانوين والقيم :مساهمة يف أنرثوبولوجيا القانون

مشكلة «التقدم» يف العلوم االجتامعية وتحول الرباديغم
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84

محمد أوالطاهـر

85

محمد بوهالل

86

محمد جداوي

87

محمد حميش

88

محمد خميس

89

محمد عبد النور

90

محمد غاليم

91

محمد مرقطن

92

محمد نعيمي

93

محمد هامم

94

محمد وفيق زين العابدين

95

مروة حامد البدري

96

مصطفى غلفان

97

منري السعيداين

98

منري الطيباوي

99

مهدي بنسليامن

سوسيولوجيا التعليقات عىل اإلنرتنت :مدخل جديد لتفكيك جدلية الدين والتدين يف خطاب
املتلقي العريب من خالل وسائل التواصل االجتامعي

الكالم الجديد ومخاضات التأسيس
ألي موضوع؟
أي منهاج
ّ
متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعيةّ :

مه من علم التعقُّد؟
السببية بوصفها مشكلة فـي حقل العالقات الدولية :ما الذي ميكن تعلّ ُ

معضلة الريب ومواجهة النزعة السببية يف مقاربات الدراسات االسترشافية
الفصل والوصل بني اإلنساين والطبيعي يف علم االجتامع
ومكانة املقاربة البيوسيميائية
األمنوذج املعريف إطا ًرا الندماج علوم الطبيعة واملجتمع:
بحث يف وحدة املنهج وترابط املوضوعات
حول منهجية دراسة تاريخ اللغة العربية املبكر واللغات السامية عند الباحثني العرب

قيمة نظرية االختيار العقالين يف العلوم االجتامعية ومحدوديتها:
حالة سوسيولوجيا الحركات االجتامعية
جا
املدخل اللغوي إىل تجديد البحث يف العلوم االجتامعية :اجتهاد طه عبد الرحمن منوذ ً

التبعية األكادميية يف املجتمع العلمي العريب :علم «القانون» منوذج لألزمة
نظرية االختيار العقالين وبدائلها يف السياسة الخارجية والعالقات الدولية

املنهج يف اللسانيات العربية :تجاذب قراءة الرتاث ومعالجة اللغة العربية
التّذويت واملوضعة :الدّاخل والخارج يف التحليل العلمي االجتامعي

االستتباعات اإلبستيمولوجية لنقد مثنوية الواقعة /القيمة عىل منهجية العلوم االجتامعية
جا ()2010-1997
مقاربة مفاهيمية جديدة للصحافة السياسية :مجلة «لوجورنال» املغربية منوذ ً
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100

ميلود الرحايل

101

نايب بوعيل

102

هاين خميس عبده

يف املقاربة الجغرافية النقدية لتحليل التنمية الريفية يف املغرب

أزمة املنهج والعودة إىل الرسد

النسوية ونقد االتجاه الوضعي يف البحث السوسيولوجي :قراءة يف األطر املنهجية البديلة
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إبراهيم القادري بوتشيش
أستاذ التاريخ والحضارة يف جامعة موالي إسامعيل مبكناس يف املغرب ،ورئيس املجموعة املغاربية
للدراسات التاريخية والحضارات املقارنة ،وأستاذ زائر يف بعض الجامعات العربية واألجنبية .حصل عىل جوائز
عربية ودولية عدة ،منها «الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية» لدورة  .2015صدرت له مجموعة
من الكتب واألبحاث؛ من بينها «خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية» ( ،)2013و«املهمشون يف تاريخ
الغرب اإلسالمي :قراءة التاريخ من األسفل» ( ،)2014و«رسالتان أندلسيتان يف علم األنواء» (.)2015

منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ :نحو إرشاك قارئ النص التاريخي
يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي
تؤسس األطروحة التي تتمحور حولها هذه الدراسة عىل مراجعة سؤال املنهج التاريخي من خالل فرضيتني؛
أوالهام فحص مدى صحة التفكري يف مايض اإلنسان كحيوان رامز ومنتج لتاريخ عالمايت  -إشارايت ال يقرأ باللغة
املتداولة ،إمنا يفهم بالعالمة واإلشارة ،ويبوح مبا تختزنه الذاكرة البرشية من مشاعر وعقليات متوارية ،أما
جس نبض فكرة إرشاك القارئ /املؤرخ يف إعادة إنتاج النص التاريخي عرب إقامة حوار
ثانيتهام فهي محاولة
ّ
معه ،ومع ظرفية إنتاجه ،بغية إعادة بنائه بنا ًء جديدًا ،وهو ما ميكن إنجازه من خالل توظيف منهج التأويل الرمزي.

ُصص األول لتفسري مآزق املناهج
ُسمت الدراسة إىل ثالثة مباحث نظرية وتطبيقية ،خ ّ
الختبار صحة الفرضيتني ،ق ّ
الوضعانية والتاريخانية وانسدادها بسبب غائيتها واختبائها وراء املوضوعية وسلطة املعرفة لتوجيه الكتابة
ن املنهج التأوييل يطلق ملكة املؤرخ اإلبداعية
م تكبيل الحرية املنهجية للمؤرخ .يف حني أ ّ
التاريخية؛ ومن ث ّ
املعبة عن املشاعر واألفكار التي عجزت اللغة عن نقلها إىل الواقع.
اإليحائية
النصوص
معاين
الستكشاف
ّ

النص
يف املبحث الثاين ،تناولنا منهج التأويل الرمزي ،فبيّنا أنه يقوم عىل مرتكزين جوهريني :فهم
ّ
همه ،ثم ربط آليات الفهم باملوروث الثقايف ،ومبفاهيم الحارض ،لتستقي منهام الذات
املرموز وتف ّ
املؤولة فهمها ،وتبدع نوعية األسئلة التي تطرحها عىل النص والوثيقة.

خُصص املبحث الثالث لتطبيق منهج التأويل الرمزي عىل طقوس احتفاالت البيعة يف تاريخ املغرب
كنص غري مكتوب ،وكنمط من أمناط الفعل الرمزي ،الستخراج
الراهن ،وتحليلها؛ ال كمشهد فرجوي ،بل
ّ
شحناتها الداللية ،ومصادر متخيّالتها ،ومعانيها الثاوية ،فاستقينا – اعتامدًا عىل مقولة «التاريخ الفعال»
لغادامري – دالالت مجموعة من الرموز املتولّدة من رحم مايض املغرب وحارضه ،ومن الهوية اإلنسانية
يف بعدها الكوين.
ن املؤرخ
ن منهج التأويل الرمزي يكشف عن تاريخ إشارايت غري مكتوب ،وأ ّ
خلصنا من حصاد الدراسة إىل أ ّ
جا «ثان ًيا» ،باستجالء الجانب املضمر يف
إنتا
إنتاجه
عىل
وقادر
مشارك
إىل
متلق للنص
ول فيه من
ٍّ
ً
يتح ّ
رموزه ،ما يؤدي إىل تخصيب البحث التاريخي.
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إبراهيم املرشيد
أستاذ باحث يف االقتصاد يف جامعة القايض عياض مبراكش .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
االقتصادية .ترتكز اهتامماته البحثية يف االقتصاد املؤسيس وقضايا التنمية يف أفريقيا والعامل العريب.
شارك يف مجموعة من الندوات العلمية داخل املغرب وخارجه ،وله العديد من البحوث املنشورة يف
مجالت محكّمة ،وهو عضو يف الهيئة التنفيذية ملجلس تنمية البحوث االجتامعية يف أفريقيا (كوديرسيا).

الهوة بني األبحاث يف العلوم االجتامعية
أي منهجية لتجسري
ّ
وصنع السياسات العامة يف العامل العريب؟

تتناول هذه الدراسة البحثية موضوع البعد املنهجي لظاهرة الفجوة بني األبحاث االجتامعية وصنع
السياسات العمومية يف العامل العريب .وكشفت الدراسة عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت
يف هذا الوضع ،أهمها :غياب الثقة بني الباحثني وص ّناع القرار ،والتبعية املنهجية ،وغياب ثقافة تقييم
األبحاث العلمية ،وضعف الشجاعة الفكرية واألخالقية لدى الباحثني ،وضعف اإلقبال عىل استعامل التعدد
ن تردّد مراكز األبحاث
والتكامل يف املقاربات ،وغياب ثقافة تحرير النواتج اإلعالمية املحددة الهدف .كام أ ّ
م إعداد أبحاث مشرتكة
يف احتضان ص ّناع السياسات العمومية ال يساعد يف ربط عالقات مبارشة؛ ومن ث ّ
ذات صدقية وأهداف موسومة بالطموح.
أوصت الدراسة برضورة االعتامد عىل أربع وصفات ذات طابع منهجي ،من أجل تعزيز التنسيق والتقارب
بني مخرجات البحوث االجتامعية وصنع السياسات العمومية يف العامل العريب ،هي :مراجعة أساليب
األبحاث االجتامعية وأمناطها ،ووضع آليات عملية لتبسيط وتسويق مخرجات األبحاث وتقريبها من ص ّناع
السياسات العمومية ،وتشجيع ثقافة األبحاث التشاركية امل ُندمجة التي تُنجزها فرق متكاملة من الباحثني
ريا بناء إطار منهجي يساعد يف إدراك الدور الذي ميكن أن
االجتامعيني وص ّناع السياسات العمومية ،وأخ ً
ون هذا اإلطار من أربعة عنارص
تقوم به األبحاث االجتامعية من حيث التأثري يف السياسات العمومية .ويتك ّ
رئيسة ،هي :السياق العام لألبحاث ،واألدلة ،والروابط ،واألخالق.
ن نجاح هذه التوصيات رهني مبدى احرتام الحريات األكادميية يف العامل العريب
تخلص الدراسة إىل أ ّ
وصيانتها ،فهي تشكل أحد أهم مقومات العملية البحثية وعامل جذب للكفاءات ،إضافة إىل إعطائها
دورها الكامل يف تطوير البحث العلمي الجاد والنافع.
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أحمد مفلح
باحث من فلسطني مقيم يف لبنان ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم االجتامعية ،يعمل يف
مجال التحرير منذ عام  1991يف أكرث من مركز دراسات ،كان آخرها مدي ًرا للتحرير يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،فرع بريوت ( .)2018-2016يركز يف بحوثة عىل تقنية تحليل املحتوى ،وقدّم فيها
عرشات األعامل املنشورة يف مجالت محكّمة ويف كثري من املؤمترات.

تقنية تحليل املضمون :خطواتها ومصاعبها وعلم ّيتها؛
قراءة يف التجربة الشخصية

ن تقنية «تحليل املضمون» ( )Content Analysisأداة بحثية غري دينامية ومجهولة ومحل جدل (عىل األقل
إ ّ
حد وخطوات استخدام وتقييم لنتائجها باعتبارها صادقة
يف الخطاب العريب) ،وغري محددة بتعريف مو ّ
وثابتة ،أي مدى تطابق النتائج التي تُجمع عن طريق إعادة تطبيق االختبار نفسه عىل األفراد والظواهر
واملتغيات التي
نفسها ،ويف الظروف نفسها أو املشابهة لها .ويتعلق الصدق مبدى وضوح املفاهيم
ّ
ن الستعامالتها
ما كام أ ّ
يستخدمها الباحث ،والتي متثّل أساس الفئات التي س ُيحلّل من خاللها املضمون؛ متا ً
صعوبات عملية وإجرائية وجسدية أحيانًا .وتنبع هذه الصعوبات النظرية والعملية من أسئلة إشكالية عدة،
ستمثّل مباحث هذه الدراسة ،ميكن تصنيفها عىل النحو اآليت :تاريخها ،هل هي تقنية حديثة نشأت يف
الغرب ،أم قدمية قدم نشاط اإلنسان االجتامعي وتفاعله مع اآلخرين؟ تسميتها ،هل هي «تحليل املحتوى»
أم «تحليل املضمون»؟ وهذا يتعلق بتعريفها .تصنيفها ،هل هي تقنية بحثية أم منهج بحث؟ وصفها،
هل هي كمية تتعلق باإلحصاءات واألرقام ،أم كمية وكيفية أيضً ا تُستَخدم يف سرب اآلراء واستطالعها
واستبيانها؟ حقلها ،هل تُستخدم يف الدراسات اإلعالمية فحسب ،أم يف مجاالت العلوم االجتامعية
األخرى؟ خطواتها ،هل هي ستاتيكية بقوالب جامدة أم دينامية تتكيّف بحسب كل موضوع .نتائجها ،هل
وم باعتبارها صادقة ( )Validityوثابتة ( )Reliabilityوعلمية ،أم تُعترب سطحية وذاتية؟
تق ّ
هذه األسئلة وغريها ،سنحاول اإلجابة عنها ،من وجهة نظرنا وتجربتنا الشخصية يف استخدام هذه التقنية
يف أكرث من بحث قمنا به ،مرتكزين عىل بعض الدراسات والبحوث العربية التي تناولت ،نظريًا ،الكتابة عن
هذه النظرية ،وهي بحوث كثرية وتتزايد يف الفرتة األخرية ،عىل نحو عشوايئ وتكراراي أحيانًا ،األمر الذي
وه استخدامها وأضعفها وجعلها عرضة للشك يف نتائجها ،عىل الرغم من أنها تقنية بحثية تحمل
ش ّ
نتائجها الكثري من الصدق والثبات لو استُخدمت بدراية ومعرفة .وتويص الدراسة برضورة إيالء هذه التقنية
البحثية االهتامم يف الجامعات العربية ،ألنها علمية ودقيقة.
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إقبال بن خلف الله
باحث تونيس ،بصدد إمتام رسالة الدكتوراه يف الحضارة العربية بجامعة سوسة يف تونس .زاول التدريس
يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف سوسة بصفة مساعد متعاقد للتعليم العايل ملدّة سنتني (-2015
 ،)2017وهو حاليًا يد ّرس يف املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات باملهدية.

مقاربة مفهوم «اإلميان» يف علم الكالم الجديد:
بني «تجريبية» عبد الكريم رسوش و«ائتامنية» طه عبد الرحمن
والت التي طرأت عىل مفهوم اإلميان يف الفكر الكالمي املعارص،
تهدف الدراسة إىل الكشف عن التح ّ
ورها ملقولة اإلميان القائم عىل الجدل
من خالل تقديم قراءة نقدية للمناهج الكالمية القدمية يف تص ّ
الفلسفي والديني ،والساعي أيضً ا المتالك حقيقية اإلميان ودفع الخصوم لالعرتاف بتلك الحقيقة،
ونات واملص ّنفات الكالمية
ور للحقيقة املطلقة كان مبثوث ًا يف املد ّ
وإقامة الحجة عليهم .وهذا التص ّ
القدمية التي تتوسل مبناهج وآليات تقوم عىل املنطق األرسطي التجريدي ،مثل االستدالل واملحاججة
واملجادلة واإلثبات وغريها ،وهي آليات ركّزت عىل البعد املعريف النظري لإلميان وتناست ،وأغفلت
عل استمرار املناهج الكالمية
أيضً ا ،البعد املثايل والروحي الذي يقوم عىل التجارب الدينية الفردية .ول ّ
التقليدية يف االعتامد عىل جملة اآلليات املذكورة مثّل أرضية مناسبة للفلسفات املعادية للدين لتربير
رفضها املقوالت الدينية.
ويف هذا اإلطار ،عمل املفكر اإليراين عبد الكريم رسوش واملفكر املغريب طه عبد الرحمن ،عىل تجديد
الفكر الديني اإلسالمي؛ من خالل تجاوز املناهج التقليدية التي تتسم بالنزعة التجريدية إىل مناهج تتسم
بالواقعية والحيوية ،ألنها ت ُبنى عىل أساس فهم اإلميان؛ ال من حيث التربير العقائدي املسقط والتوظيف
السيايس التس ّيدي ،بل يف ضوء التجربة الدينية العميقة التي تصل بني عامل الغيب وعامل الشهادة
وصل ميكّن اإلنسان من الحياة الدينية الح ّرة والسويّة .ومن هنا سعى الكاتبان لتأصيل مقولة اإلميان وفق
ً
مناهج حديثة تحت عنوان الفلسفة التجريبية والفلسفة االئتامنية ،لتكون هذه املناهج الجديدة أحد أبرز
املناهج يف الساحة الفكرية اإلسالمية وأهمها يف عالج قضايا املسلم املعارص.
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امحمد جربون
أستاذ التعليم العايل يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بطنجة يف املغرب .يُعنى بقضايا التاريخ
تحصل عىل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف
وتاريخ األفكار ،وخاصة يف املجال اإلسالمي.
ّ
دورتها األوىل ( ،)2012وعىل جائزة املغرب للكتاب ( .)2016من أهم كتبه «مفهوم الدولة اإلسالمية :أزمة
األسس وحتمية الحداثة» ( ،)2014و«يف هدي القرآن يف السياسة والحكم :أطروحة بناء فقه املعامالت
السياسية عىل القيم» ( ،)2019الصادرين عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،و«نشأة الفكر
السيايس اإلسالمي وتطوره» ( ،)2015و«تاريخ املغرب األقىص من الفتح اإلسالمي إىل االحتالل» (.)2019

يف أصول فقه القيم ومنهجه:
دراسة يف األزمة املنهجية للفقه اإلسالمي
تعالج هذه الدراسة إشكالية األزمة املنهجية املزمنة التي يعانيها الفقه اإلسالمي منذ قرون؛ بسبب
ضعف االجتهاد والتجديد ،وهيمنة النزعة الشكالنية عىل الفقهاء (فقه الرسوم) ،والتي تفاقمت يف
الظرف الحديث بسبب االحتكاك بالغرب .إن جذور هذه األزمة  -بحسب هذه الدراسة – هي جذور منهجية
ع ِط العنرص القيمي ما يستحق يف بنيتها .ومل تفلح محاوالت اإلصالح التي قام
مرتبطة بأصول الفقه ،مل ت ُ ْ
بها عدد من الفقهاء األعالم يف معالجتها؛ وذلك لضعف اهتاممهم بجذورها املنهجية ،األصولية.
ن هذه األزمة الفقهية املمتدة بالعامل اإلسالمي ال ميكن تجاوزها من داخل «الرباديغم»
وتع ّد الدراسة أ ّ
األصويل الكالسييك الذي أرىس قواعده محمد بن إدريس الشافعي ،أو من خالل «براديغامت» «أجنبية»
براديغم فقه ًيا جديدًا ،يعرتف بسلطة اإلسالم عىل الحياة الخاصة والعامة من جهة،
(غربية) ،بل تقتيض
ً
وينأى به عن مرجعية الشافعي و«األصوليات» الفقهية الحديثة ،حداثية (القطيعة) كانت من جهة ،أو
إسالمية (سلفية) من جهة ثانية.
تندرج هذه الدراسة يف سياق الجهود املنهجية التي تروم حل اختالالت املامرسة الفقهية يف بعدها
حا منهجيًا يَ ِ
عد بتجاوز هذه االختالالت يف كثري من جوانبها؛ وذلك من خالل إعادة
القيمي ،وتقدم اقرتا ً
االعتبار للقيم الكلية كأصل لالجتهاد الفقهي ،ومراجعة املوروث املستمر بيننا .ولرمبا ال تعالج هذه
األطروحة األزمة األخالقية الفقهية من جذورها ،ويف أصلها ،ولكنها بالتأكيد خطوة مهمة يف االتجاه
الصحيح ،يف طريق حل هذه األزمة املزمنة ،تتطلب  -فقط  -إدماجها يف الدرس القانوين والفقهي
الجامعي ،وتكوين رأي عام فقهي  -أخالقي ،قادر عىل مامرسة الترشيع والتأثري فيه من منظور أصول
فقه القيم.
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أمل عادل عبد ربه
أستاذة علم االجتامع بقسم العلوم االجتامعية يف كلية الرتبية بجامعة اإلسكندرية .حاصلة عىل زمالة
مركز الدراسات األفريقية بجامعة بازل يف سويرسا ملا بعد الدكتوراه ( .)2019-2018-2017وحاصلة عىل
زمالة منحة بناء الجيل الثاين من الجامعة األمريكية بالقاهرة ( .)2017-2014من أحدث بحوثها املنشورة
«التنمية القامئة عىل املعرفة يف مرص :الفرص والتحديات واإلمكانيات املستقبلية» (( )2018باإلنكليزية).

الدراسات اإلثنوغرافية املؤسسية واستكشاف الواقع االجتامعي:
مقاربة إمبرييقية لدراسة دوائر املعرفة املرصية
ظهرت يف املجتمع املرصي العديد من السياسات القومية املتبنية لنهج تنموي جديد قائم عىل
و تلك
املعرفة ،وظهر بعدها املكون الرئيس إلحداث تحوالت تنموية إصالحية يف هذا املجتمع .ومع خل ِّ
السياسات من تقديم تعريف دقيق وواضح ملفهوم املعرفة ،تظهر اإلشكالية يف كيفية تحديد األبعاد
املختلفة لهذا املفهوم املحوري ،وآليات استخدامه وتطبيقه داخل املؤسسات املنوط بها تطبيق
تلك السياسات التنموية من دوائر معرفية مختلفة .ومن هنا ،تأيت الدراسة لتقديم مقاربة إمبرييقية
جديدة لعلم االجتامع املعارص تضع ضمن أولوياتها دراسة العامل من وجهة نظر الفاعلني املامرسني
حى منهج ًيا إثنوغراف ًيا
للحياة اليومية ،من خالل االعتامد عىل اإلثنوغرافيا املؤسسية ،وبعدها متثل من ً
يعمل عىل تقديم فهم جديد للواقع االجتامعي ،من خالل الرتكيز عىل رؤية املامرسني للحياة اليومية
وفهمهم ،ودراسة الواقع االجتامعي من وجهة نظر الفاعلني داخل هذا الواقع االجتامعي ،يف محاولة
ألنسنة علم االجتامع يف عاملنا العريب.
وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية تسعى من خاللها لفهم كيفية تأسيس بعض النصوص املكتوبة
«السياسات التنموية القومية» لشكل من أشكال املعرفة السلطوية ،والتي تحدد أمناط العالقات الحاكمة
يف نسق الحياة االجتامعية للتنظيامت املؤسسية ،ولكنها يف الوقت ذاته تتحدد بنا ًء عىل محفزات
يفرضها الواقع االجتامعي ذاته ،والزخم االجتامعي املصاحب له ،يف عالقة تأثري وتأثر متبادلة.
م
ومن ثم ،تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية :كيف يتم تشكيل املعرفة املؤسسية؟ وكيف تت ّ
مامرستها؟ وما الفارق بني املعرفة املؤسسية التي يقوم بها الفاعلون املامرسون للحياة اليومية
وبني املعرفة السلطوية الحاكمة للهيكل املؤسيس ذاته؟ هل تشكل املعرفة السلطوية جز ًءا من وعي
الفاعلني املامرسني للحياة اليومية داخل الواقع االجتامعي؟ أم يتم تهميشها وتأسيس معرفة قامئة
عىل املامرسة ،وفقًا للمامرسات اليومية للفاعلني داخل الفضاء املؤسيس؟
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إيليا زريق
أستاذ فخري يف جامعة كوينز بكندا .تركز أبحاثه الحالية عىل سوسيولوجيا املجتمعات االستيطانية
الكولونيالية وأمناط املراقبة .صدرت له مقاالت تخص الرشق األوسط يف العديد من الدوريات العلمية
املحكّمة .من بني كتبه األخرية مؤلّفًا أو مح ّر ًرا مشاركًا «مرشوع إرسائيل الكولونيايل يف فلسطني:
املطاردة الوحشية» ( ،)2015و«املراقبة والضبط يف إرسائيل /فلسطني :السكان ،واألرض ،والقوة»
( ،)2011و«املراقبة ،الخصوصية ،وعوملة املعلومات الخاصة :مقارنة دولية» ( ،)2010و«الرشطة وعوملة
املراقبة» (.)2005

قضايا يف تطور العلوم االجتامعية واإلنسانية يف العامل العريب
ن أبحاث العلوم االجتامعية يف العامل العريب قد منَت ،عىل نحو كبري ،منذ حصول الدول
ال شك يف أ ّ
العربية عىل استقاللها وتحررها من نري االستعامر ،ورشعت يف إنشاء مؤسسات للتعليم العايل .ومع
ذلك ،ال يزال وضع العلوم االجتامعية واإلنسانية العربية ،مقارن ً
عا من حيث عدد
ة بالعلوم الطبيعية ،مرتاج ً
الجامعات العربية التي أنشأت كليات للعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية.
الغرض من هذه املقالة هو تقييم البحث املعارص يف العلوم االجتامعية العربية ،مع الرتكيز عىل القضايا
حا حول استخدام علم اجتامع نهج
املنهجية يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا .تقدم الدراسة ً
أول ،توضي ً
املعرفة من خالل ثالث دراسات حالة تاريخية تتناول تطور الفكر العلمي العريب اإلسالمي .ثانيًا ،تحلل
املشكالت التي تواجهها العلوم االجتامعية العربية املعارصة والعالقة بني العلوم االجتامعية واإلنسانية
(مبا يف ذلك املعرفة التاريخية التي سوف نتناولها بشكل مخترص) .ثالثًا ،تتعامل مع العالقة اإلشكالية
خامسا ،تناقش الجانب
عا ،تقارن املنهجيات النوعية بالكمية.
بني العلوم االجتامعية الغربية والعربية .راب ً
ً
املؤسيس لألنشطة املتعلقة بأبحاث العلوم االجتامعية يف العامل العريب ،مع اإلشارة إىل بعض
م.
الثغرات يف طرق تناولها.
سادسا ،تتناول أخالقيات البحث يف العلوم االجتامعية بوجه عا ّ
ً

تحاول الدراسة أن تناقش أنه ،مثل جميع األنشطة العلمية ،يجب رعاية العلم االجتامعي العريب والحفاظ
عليه يف مؤسسات مرنة قادرة عىل دعم البحث عن الحقيقة ،بطريقة تحمي الفهم املوضوعي للواقع
االجتامعي ،ومن خالل توظيف الوسائل الكافية املتمثلة يف املنهجيات وأدوات التحري الالزمة.
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إميان املخينيني
باحثة تونسية يف الحضارة العربية اإلسالمية بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة يف تونس .حاصلة
عىل شهادة املاجستري ببحث موضوعه «تشكل مرجعية الصحايب يف نظرية الوالية الصوفية» ،وعىل
يل الجديد :دراسة تحليلية نقدية» ،وهي عضو يف وحدة
شهادة الدكتوراه ببحث موضوعه «اإلسالم التأوي ّ
البحث «اتصال العلوم وانفصالها يف الثقافة العربية» .شاركت يف عدد من الندوات العلمية الوطنية
خصوصا.
مختصة يف مسائل التأويلية يف الفكر اإلسالمي الكالمي والصويف
والدولية مبقاالت
ً
ّ

يف تأويلية علم الكالم الجديد:
من رهان املنهج إىل رهان امليتامنهج
نسعى يف هذه الدراسة الختبار قضية املنهج يف علم الكالم الجديد .وهي قضية بدت لنا إشكالية عىل
أي املناهج ميكن تطبيقها لتجديد
نحو الفت لالنتباه؛ إذ مل يكن انشغالنا مركَّ ًزا عىل اإلجابة عن السؤالّ :
اإلسالمي؟ إنّ ا كان مح ّرك العمل األسايس عندنا هو اإلجابة عن السؤال :هل من مرشوعية
علم الكالم
ّ
اإلسالمي اليوم مرهون
الكالمي
الخطاب
تجديد
ن
أ
وهل
االختصاص؟
هذا
داخل
من
بعينه
منهج
للحديث عن
ّ
ّ
ّ
بتجديد املنهج ،أم بالبحث عن مسارات تأويلية متخارجة عن حدوده ومنفلتة عن قيوده؟
بهذا املعنى نكون قد اتّخذنا منذ البدء مسافة متكّننا من مساءلة مفهوم املنهج ومن التفكّر يف
سبيل إىل تحصيل املعرفة مبوضوع ما ،ومن الوعي بإشكاالته النظرية
ً
الدوافع العميقة العتامده
فضل عن إشكاالته اإلجرائية املبارشة.
ً
العميقة،
الكالمي ،املرتكز عىل املقاربة
ن الفكر
أفىض بنا عرض املسألة املنهجية من هذا املنطلق إىل اكتشاف أ ّ
ّ
منهجي .وبلغنا هذه النتيجة
املنهجي إىل رهان ما وراء -
أسس لنقلة الفتة من ال ّرهان
الهرمنيوطيقيةّ ،
ّ
ّ
خواص مسألة املنهج يف العلوم اإلنسانية ،حيث تبيّنا أن اإلشكالية
و ًل عىل نقد بعض
ّ
بعد الوقوف أ ّ
املنهجية يف هذا املستوى تتّخذ بعدين أحدهام نظري واآلخر إجرايئ .أما يف اختصاص علم الكالم،
فركّزنا اهتاممنا عىل مشكلتَي االنحصارية والعشوائية .وأفىض بنا هذا املبحث النقدي إىل التفكر يف
الفينومنولوجي
آفاق الطرح الكالمي امليتامنهجي معرفيًّا ومذهبيًّا وعقديًّا ،حيث ميثّل مطلب االنفتاح
ّ
ين مفارق ألطر
نص الوحي مطلبًا جوهريًّا مفضيًا إىل فتح الخطاب
عىل معنى ّ
الكالمي عىل أفق عرفا ّ
ّ
املنهج ورشوطه.
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بنعيىس زغبوش
أستاذ علم النفس املعريف يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس .ورئيس شعبة علم النفس،
ومنسق شهادة املاجستري علم النفس العصبي املعريف ،ومنسق قطب البحث «اللغات ،والتواصل،
والفنون» ،ومدير مخترب «العلوم املعرفية» بالجامعة نفسها .عضو اللجنة العلمية ،وعضو لجنة تحكيم
فصل يف كتاب ،و 58مقالة .شارك يف  88من املؤمترات
ً
عرشات املجالت العلمية .صدر له ثالثة كتب ،و35
والندوات واأليام الدراسية ،ونشّ ط  74مائدة مستديرة وورشة تكوينية.

التجريب بني علم النفس وعلوم األعصاب:
اشرتاك يف الرباديغم ،واختالف يف التقنيات ،وتشابه يف النتائج
يف سياق الرباديغم املعريف ،نناقش وضعية املنهج التجريبي بني العلوم اإلنسانية والعلوم
الطبيعية ،ضمن إشكالية العالقة بني الدماغ والذهن والسلوك .ويكون تحليل مضامني هذا املوضوع
وى ثانٍ  .من أجل ذلك ،تساءلنا عن الحدود التي أضحت تُرسم
منهجيًا بالجوهر ،ونظريًا  -إبستميًا يف مست ً
ضمن «العلوم املعرفية» بني العلوم اإلنسانية (منوذج علم النفس) والعلوم الطبيعية (منوذج علوم
األعصاب).
لبناء بعض عنارص الجواب ،افرتضنا أن اختالف التخصصات والتقنيات التجريبية ،يفيض إىل نتائج متشابهة عند
براديغم تجريب ًيا؛
االشتغال بالرباديغم نفسه ،سواء كان مؤطِّ ًرا للبحث العلمي مثل الرباديغم املعريف ،أو
ً
ود .ومثّلنا لذلك بعلم النفس املعريف والعلوم
ود  -الالتع ّ
مثل براديغم التفضيل البرصي ،وبراديغم التع ّ
عا دقيقًا؛ مثل الكفاءات املبكرة لدى الرضيع الذي تعوزه اللغة
العصبية املعرفية عند دراستهام موضو ً
وسيطًا تواصليًا مع الفاحص ،للتعبري عن كفاءاته املبكرة يف وضعية تجريبية ،األمر الذي يدفع الباحث إىل
متمثل يف حركة عينيه املقرتنة مبؤرش زمني يقيس مدة
ً
تطوير وسيط غري لغوي للتواصل مع الرضيع،
تثبيتهام عىل مثريات التجربة.
اقتضت معالجة هذا املوضوع رصد نشأة الرباديغم املعريف ،وتحديد املفاهيم املؤسسة له ،ورصد
خصوصيات التجريب بالنسبة إىل كل علم ،وتدعيم ذلك بنموذجني توضيحيني من دراسات كفاءات الرضيع
املبكّرة؛ هام كفاءة الحساب وتقدير الكميّات ،وكفاءة تع ّرف الوجوه.

ن االشتغال باملوضوع عينه ضمن الرباديغم نفسه يفيض إىل نتائج
متثلت الخالصة األساسية للتحليل يف أ ّ
متقاربة إىل حد التامثل ،وإن اختلفت التخصصات العلمية والتقنيات التجريبية؛ وبذلك ،تتجه العلوم نحو
الوحدة يف «العلم املعريف» .ويف ضوء النتائج التي توصلنا إليها ،ناقشنا أبعاد املوضوع الرتبوية
واستلزاماته النظرية واملنهجية والثقافية والسياقية ،وكذا واقع البحث العلمي يف الوطن العريب
ومستقبله ،وتَ ثّل قيمته االجتامعية.
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جامل الطرابليس
أستاذ التعليم العايل يف مجال االقتصاد التطبيقي يف جامعة سرتاسبورغ بفرنسا .حصل عىل الدكتوراه
يف االقتصاد الريايض واالقتصاد القيايس يف كلية الدراسات العليا للعلوم االجتامعية بباريس يف عام
 .1993أدار العديد من األطروحات يف مجال اقتصاد التنمية .وعمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات أمريكية وتركية.
نرش مقاالت كثرية يف العديد من املجالت األكادميية الوطنية والدولية .من آخر بحوثه املنشورة« :التعليم
العايل وإمكان توظيف خريجيه :أي مساهمة لنظام ‹إمد›» ( ،)2017و«مبادئ االقتصاد القيايس» (.)2012

ً
بديل للنهج االستقرايئ
النهج االستنتاجي بوصفه
يف التحليالت االقتصادية املعاكسة
رئيسني؛ هام التطرق إىل فلسفة النمذجة غري النظرية وتقييم مجاالت
تستند دراستنا إىل موضوعني
َ
تطبيقها يف التحليل املعاكس ،وفعاليتها يف دراسات تأثري سياسات التحفيز والتثبيت يف نظام
االقتصاد الكيل.
ويركز املحور األول عىل إمكانيات استخدام النامذج البديلة التي ال تنبع من النظرية االقتصادية ومن
م تحديد القيود من خالل
خاللها؛ إذ يتم التعامل مع جميع املتغريات االقتصادية عىل أنها باطنة النمو .ويت ّ
أدوات إحصائية بدلً من االفرتاضات االقتصادية املخصصة.
ع ّد هذه املقاربات املنهجية غري النظرية غنية جدًا ألنها تسمح بالتقييم والقياس،
ويف الواقع ،تُ َ
ً
باستخدام العديد من السيناريوهات املعاكسة ،لتأثري السياسات يف نظام االقتصاد الكيل .إضافة إىل
ذلك ،تجمع مناهجنا بني األسس اإلحصائية واالقتصادية ،وتقدم الحلول للمشكالت التي نوجهها يف مناذج
جا يجعل من املمكن تغطية الفرضيات
االقتصاد القيايس الكالسييك .وقد اقرتحنا يف هذه الدراسة نه ً
ن هذا النهج يصعب تطويره يف
االقتصادية املنبثقة من عدة نظريات اقتصادية .ومن املهم مالحظة أ ّ
النامذج االستقرائية.
ريا يف التوازن
نناقش أيضً ا نظرية روبرت لوكاس الذي يفرتض أ ّ
ن صدمة اقتصادية غري متوقعة تولّد تغي ً
االقتصادي .والحتواء القصور املنهجي الناتج من عدم مراعاة نظرية لوكاس ،استخدمنا «مرشح كلامن»؛
ن العالقات االقتصادية غري مستقرة خالل فرتة التقدير.
عىل افرتاض أ ّ
وقدمنا يف هذا العمل مجموعة كاملة من النامذج التي تجعل من املمكن احتواء أوجه القصور التي
ميكن مواجهتها يف النهج االستقرايئ ،واستخدمنا تحديدًا هذه األساليب املنهجية إلجراء تحليل مضاد
لألسباب املتعلقة باألزمة االقتصادية يف عام .1929
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الحبيب الحبايش
أستاذ اإلبستيمولوجيا وتاريخ العلوم يف املعهد العايل للعلوم اإلنسانية بجامعة املنار يف تونس.
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلبستيمولوجيا من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف تونس عن
موضوع «النظرية النسبية واإلبستيمولوجيا» (نُرشت يف عام  .)2013صدر له بحث يف مجلة «مقابسات»
بعنوان «يف فهم ظاهرة التقبل السلبي للنظرية النسبية عند بعض علامء أوروبا زمن ظهورها»
(.)2016/2015

العلوم اإلنسانية :إشكالية مناهج ودراسات إسرتاتيجية
لتحقيق مقاصد إنسانية
أفىض قيام الثورات العلمية املعارصة إىل إعادة طرح إشكالية مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية
عىل نحو جديد ،أخرجها من الخصومات الفلسفية الكالسيكية املذهبية املوزّعة بني رأيني متقاطبني
ومتعارضني (طبيعاين وروحاين) إىل مقاربات إبستيمولوجية نقدية مفتوحة؛ مقاربات مل تعد تشتغل
بسؤال ما إذا كان من املمكن ،أم من غري املمكن ،نسخ منهج العلوم الطبيعية وتطبيقه عىل حاالت
السلوك البرشي وظواهره ،بل صارت تشتعل بالتناسبات املفهومية واملنهجية واملقاصدية املمكنة
بني العلوم الفيزيائية الكمومية والعلوم االجتامعية واإلنسانية؛ ومن ثم التخلص إىل معالجة إشكالية
العلوم االجتامعية واإلنسانية ،ال من حيث هي إشكالية ات ّباع منهج أمنوذجي واحد عىل نحو حرصي ،بل من
حيث هي إشكالية مناهج متعددة ومتفاعلة ،وعابرة للمجاالت املعرفية ،يتداخل فيها التفسري بالتأويل،
ويدور فيها التحدي العلمي األسايس عىل سد الثغرات وتحقيق الوصالت بني السلوك الظاهر وعمقه
الخفي.
ما يف النفاذ إىل تلك الوصالت وترجمتها إىل مستويات ،ثم تف ّرعت إىل
وملا مضت علوم اإلنسان ق ُد ً
اختصاصات مثنى وثالث ،ترتب عىل ذلك أن االشتغال بوحدتها يُع ّد من أوكد املهامت ،وأن رسم وظائفها
اإلسرتاتيجية من أسمى املرامي؛ ألن السلوك البرشي الفردي والجامعي ما عاد ينظر إليه من جهة أنه
ظاهرة قامئة يبحث فيها عن علل أعراضها وحاالتها املرضية فحسب ،بل من زاوية أنه إمكان إبداعي لحدث
مستقبيل غري متوقع لتحقيق مقاصد إنسانية أيضً ا.
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حسن احجيج
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم اجتامع التنظيامت .مهتم بإبستيمولوجيا العلوم االجتامعية
وسوسيولوجيا الدين .من أعامله املنشورة «نظرية العالَم االجتامعي :قواعد املامرسة السوسيولوجية
عند بيري بورديو» ،و«التدبري العمومي الجديد :رشكات الدولة بني قيم الخدمة العمومية وقيم
املقاولة» .ترجم مجموعة من األعامل؛ منها «الفرد واملجتمع :املشكالت األساسية للسوسيولوجيا»
( ،)2017و«العلامنية وصناعة الدين» ( ،)2017و«تاريخ الفلسفة يف القرن العرشين» ( ،)2015و«القدرات
والكفايات يف الفلسفة» ( ،)2005و«التحليل النفيس» (.)2004

التفسري القصدي للسلوك االجتامعي ورشوط صدقيته
ن التفسري القصدي لألفعال االجتامعية يختلف عن التفسري االستنباطي
نحاجج يف هذه الدراسة بأ ّ
النامويس ،لكن ال ميكن بأي حال من األحوال اعتباره أدىن منه من حيث الوجاهة الكشفية .ويف سبيل
ذلك ،سوف أدافع عن وجاهة مقارب ٍ
ة الهيوم ّية لِ ِ
علِّ ّية التفسري القصدي؛ إذ سأدافع عن موقف يجمع بني
الحاجة إىل التفسري القصدي للسلوك االجتامعي ،مع اإلبقاء عىل وجاهة الهدف التقليدي لفهم هذا
السلوك يف سياق ثقايف .فالعلم االجتامعي ملزم باالستجابة إىل معايري التفسري العلمي ،لكن يجب
ريا مطابقًا للتفسري الذي تقدمه العلوم الطبيعية .وعىل هذا األساس،
علينا أال نتوقع منه أن يقدم تفس ً
سأحاول الربهنة عىل أنه ميكن للعلم االجتامعي أن يتخذ من أسباب ( )Reasonsالفاعل ِ
عل ًَل ()Causes
ألفعاله ،لكن من خالل الحجاج عىل أن نظرية االطراد الهيومية ال ميكن اعتامدها أرضية وجيهة للتفسري
القصدي.
ن التفسري القصدي ال يتوقف عىل
تسعى هذه الدراسة إىل الدفاع عن املوقف التايل :عىل الرغم من أ ّ
ن صعوبات الوصول إىل هذه الغاية
ريا بالعلل .وإذا ك ّنا نعتقد أ ّ
قوانني طبيعية ،فإنه يظل مع ذلك تفس ً
ن تفسري السلوك االجتامعي استنادًا
ً
ن التغلب عليها ليس
مستحيل .لذلك نحاجج عىل أ ّ
حقيقية ،فإننا نرى أ ّ
العلمي إذا توافرت مجموعة من الرشوط التي تضمن
عا من التفسري
إىل أسباب الفاعل ميكن أن يكون نو ً
ّ
للتفسري القصدي قوته الكشفية؛ وهذه الرشوط هي سياق الفعل والقصدية الجامعية والسلوك املتبع
للقواعد.
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حسن الحاج عيل
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الخرطوم .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة شامل تكساس.
عمل أستاذًا زائ ًرا بجامعة هانكوك يف كوريا الجنوبية .له عدد من الكتب والدراسات املنشورة؛ من بينها
«مراحل انتقال الثورات العربية :مدخل مؤسيس للتفسري» ( .)2015فاز بالجائزة العربية للعلوم االجتامعية
واإلنسانية يف دورة .2014

القدرة عىل االستدالل :إسهامات التحليل التتبعي
يف بحوث دراسات الحالة
قياسا عىل العدد الكبري من البحوث يف مجاالت العلوم االجتامعية التي استخدمت دراسة الحالة كمنهج
ً
وإقبال متزايدًا من الباحثني .وعىل الرغم من
ً
ما
يف العقود األخرية ،ميكن القول إنها تشهد اهتام ً
اإلقبال الكبري الستخدام دراسة الحالة بني الباحثني ،فإنها تواجه تحديات يف مدى قدرتها عىل التعميم
واالستدالل؛ إذ طبقت نتائجها عىل حاالت أخرى عديدة .فهل ميكن تعميم نتائج حالة واحدة واالستدالل بها
يف حاالت أخرى مل تخضع للدراسة؟
بالنسبة إىل هذه التحديات ،عمد عدد من املنارصين للبحث الكيفي ،وبخاصة املؤيدين الستخدام دراسة
الحالة ،إىل تطوير طرق تحليل «داخل الحالة» متكّن من االستدالل ،وترد عىل منتقدي دراسة الحالة .ومن
بني اإلسهامات البارزة التي متخضت عن حركة التطوير ،يف مجال املناهج الكيفية ،ما أطلق عليه الباحثون
الذين يستخدمون دراسة الحالة التحليل التتبعي .وتهدف هذه الدراسة إىل النظر يف اإلسهام املنهجي
الذي قدمه ،مؤخ ًرا ،التحليل التتبعي يف البحث الكيفي يف العلوم االجتامعية املتعلق بدراسة الحالة.

وتركز عىل تحليل التطور الذي حدث يف مجال االستدالل العلمي يف ثالثة مجاالت :أولً  ،تفسري املخرجات؛
ٍ
كاف ملعضلة مخرجات يف حالة تاريخية .ثانيًا ،اختبار النظريات؛ وتكمن مهمة
وذلك عرب تقديم تفسري
التحليل التتبعي هنا يف استنباط نظرية من األدبيات ،والنظر يف وجود مسببات مفرتضة يف الحالة محل
الدراسة .ثالثًا ،توليد النظريات حيث تسعى الدراسة لبناء نظرية عامة من بيانات تجريبية .وتنطلق الدراسة
من أن اإلسهامات املنهجية الجديدة للتحليل التتبعي قد نقلت البحث الكيفي ،وبخاصة منهجية دراسة
الحالة إىل آفاق جديدة.
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الحسن املحداد
أستاذ وباحث يف جامعة ابن زهر بأكادير منذ عام  .1985حاصل عىل شهادة الدكتوراه الدولة من جامعة
محمد الخامس يف الجغرافيا يف موضوع تدبري املوارد املائية .عضو جمعية الجغرافيني املغاربة ومخترب
نسق عددًا من األبحاث يف إطار التعاون
تهيئة وتنمية املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،وعميد سابق ّ
الدويل ،وخبري يف تخطيط املوارد الطبيعية والتنمية املحلية .من مؤلفاته كتاب «املاء واإلنسان بحوض
سوس :إسهام يف دراسة نظام مايئ مغريب» (.)2003

متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج ّ
ّ
تتميز العلوم الجغرافية بأنها تتط ّرق إىل موضوع بقاعدة عريضة تشمل يف اآلن ذاته الظواهر الطبيعة
«غري العاقلة» والقضايا املتعلقة بحقل اإلنسانيات .وميثّل هذا التموضع املزدوج بني الطبيعي والبرشي
يقل نظريه داخل مجال املعرفة العلمية ،يف الواقع ،حالة خاصة صالحة لتقفّي الدروب التي
ُّ
الذي
يسلكها الجغرافيون يف سبيل تجاوز عقبات اتساع طيف املوضوع ،وكذلك مط ّبات إشكالية املنهاج التي
سلك هذا املنحى ،متّت االستعانة مبقاربة
تعرفها تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة .ولِ َ
موغل
ً
تاريخية من أجل إبراز تقلّبات براديغامت مامرسة املعرفة الجغرافية التي تجر وراءها مسا ًرا علم ًيا
وحافل بالتحوالت يف األنساق الفكرية.
ً
يف القدم
ميتد موضوع الجغرافيا إىل طيف واسع من القضايا ،يجعلها تتناول كل ما يتضمنه سطح األرض .وإذا كان
هذا الواقع قد ارتبط بالفكر اليوناين القديم الذي كان يطمح ،بالدرجة األوىل ،إىل «استكشاف األرض»،
فإن التحوالت الفكرية الكربى ،التي ارتبطت بتطورات فلسفة عرص األنوار ،جعلت الجغرافيا تدخل عهدها
العرصي الذي أسس عىل براديغم «تفسري تباينات سطح األرض» .وعىل إثر التحوالت العميقة التي
سجلها عامل ما بعد الحرب الكونية ،تم الدخول يف مرحلة «الجغرافيا الجديدة» التي بُنيت عىل أساس
يعطي األولوية لفكرة «فهم تنظيم املجال».
الظاهر أن تعدد املوضوع واتساعه مل ميكّن الجغرافيا من تحقيق وحدة املنهاج ،وال من تسلّق أدراج سلم
ال ِ
موِية عاليًا .صحيح أن االهتامم بالظواهر الطبيعية مكّنها من التامهي مع مناهج العلوم التجريبية،
علْ َ
لكن معالجة القضايا ذات الطابع البرشي مل متكّنها من تجاوز خطوط الطموحات املنهجية التي حققتها
باقي العلوم االجتامعية واإلنسانية .وعىل الرغم من التضارب املسجل يف املوضوع واملنهاج ،متكّنت
الجغرافيا من تحقيق مستوى عا ٍ
ل من النفعية ،ما جعل مأسستها تحظى برتسيخ عميق ميكّنها من
تسجيل حضور قوي يف حياة اإلنسان اليومية ،الفردية والجامعية.
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حسن ضايض
شهادت
َ
أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس .حاصل عىل
الدكتوراه ودكتوراه الدولة يف الجغرافيا .يُعنى بقضايا الجغرافيا االجتامعية .له دراسات وبحوث يف
مجالت وطنية ودولية .شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات الدولية ،وساهم بصفته مسؤولً  ،أو
وا ،يف عمليات ومرشوعات بحث مع مؤسسات وطنية وجامعات دولية .صدر له «أرياف جنوب الريف
عض ً
األوسط (تاونات ،املغرب) :تخلف وهجرة» (.)2014

يف املقاربة الجغرافية النقدية لتحليل التنمية الريفية يف املغرب
تعرض هذ الدراسة عنارص منظور خاص يف منهج البحث الجغرايف ،وقضية التنمية الريفية ،من أجل نقد
مناهج البحث واملجتمع يف آنٍ واحد .واخرتنا أن يكون طموحنا املعريف عبارة عن «مقاربة نقدية» تعترب
مشكَّلة عرب سياق تاريخي خاص ،ونتيجة روابط وعالقات
املجال الريفي «منظومة مجالية متكاملة»ُ ،
متداخلة ،أهمها رباعية املجال واملجتمع والسلطة والفئة ،يف ظل هيمنة منظومة معرفية كونية ال
ملكًا للجميع.
تعرتف بالخصوصيات ،وتعترب «املجال /الرتاب» ُ

لذلك ،تتوخّى الدراسة املساهمة يف تجديد املنهج الجغرايف يف دراسة «التنمية» إحدى أهم
الظواهر السوسيومجالية يف األرياف املغربية .وإذا كانت املقاربات السابقة تروم تجديد خطوات البحث
ووسائله وأدواته ،أو تطبيق اتجاهات جديدة يف البحث العلمي ،فإننا اخرتنا طريقًا ثالثة للتجديد ،تتمثل
يف «املقاربة النقدية»؛ فهي مبنزلة مرشوع أرضية منهجية قد متكّن البحث الجغرايف يف التنمية من
مراكمة االجتهاد العلمي ،وليس كام هو عليه اآلن ،أجيال متعاقبة ومنفصلة ،لكل جيل منها منطلقاته
الخاصة .وهي نقدية؛ ألنها تروم نقد األفكار والرؤى ،ونقد املجتمع يف آنٍ واحد ،بل تدعو إىل االجتهاد
ول الباحث املجتهد إىل مجرد خبري وفق دفرت تحمالت ،من دون
خارج «مربع الضبط الرسمي» الذي يح ّ
تجاوز «الرسديات الكربى» التي توظف العلم ملصلحة السوق ،وخدمة تقسيم العمل الدويل .وهي
هويات الخاصة؛ لذا
نقدية كذلك ،ألنها تقدّر أن مناهج العلوم تستوجب مسايرة السياقات التاريخية وال ُ
فهي تطمح إىل توضيح كيفية تنزيل األفكار عىل الواقع يف أفق تغيريه ،وليس الستمراره .كام أن
التصور املقاربتي الذي نطرحه ال يروم تجديد خطوات البحث فحسب ،بل تجديد النظر إىل الوظيفة العامة
علم إيكولوج ًيا ،تتأصل وحدته بانفتاحه عىل العلوم االجتامعية األخرى ،ليتمكن من
للجغرافيا باعتبارها
ً
سرب أغوار خصوصيات املجال واملجتمع ،وتعقّد البناء اإلنساين.
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حسني دباغ
أستاذ مساعد يف برنامج الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا .درس الفلسفة األخالقية أثناء
إعداده شهادة الدكتوراه يف جامعة ريدينغ وجامعة أكسفورد يف بريطانيا .يعمل منذ ذلك الحني
رضا مشاركًا يف معهد دراسات العلوم املعرفية يف طهران ،وباحثًا مساعدًا يف معهد الدراسات
محا ً
اإلسامعيلية يف اململكة املتحدة .وقبل ذلك ،كان باحثًا زائ ًرا يف جامعة لوزرن يف سويرسا ،وباحثًا
مساعدًا يف مركز أكسفورد للدراسات االجتامعية والقانونية.

هرمنيوطيقا تطور املعرفة الدينية يف إيران ما بعد الثورة:
منوذجا
من اإلبستيمولوجيا إىل الفينومينولوجيا الدينية ،عبد الكريم رسوش
ً
اقرتح عبد الكريم رسوش ،أحد كبار املثقفني الدينيني يف إيران ما بعد الثورة اإلسالمية ،من خالل سلسلة
عرفت يف ما بعد باسم «نظرية
ور املعرفة الدينية» التي ُ
مقاالت نرشت بني عا َ
مي  1988و« 1990نظرية تط ّ
القبض والبسط يف الرشيعة» .وقد ت ُع ّد نظرية رسوش عن «القبض والبسط يف املعرفة الدينية» من
هد نظرية رسوش الطريق لالعرتاف
بني أكرث النظريات بشأن الدين إثار ً
ة للجدل يف إيران ما بعد الثورة .مت ّ
بالتفسري التعدّدي للدين (اإلسالم) من خالل دمج النظرية اإلبستيمولوجية والفينومنولوجية للدين .ومع
ذلك ،فقد أضاف الحقًا مقاربة أخرى إلطاره اإلصالحي لرشح ظاهرة الوحي التي ميكن تسميتها املقاربة
الفينومنولوجية للدين.
بعد رشح دقيق لنظرية رسوش يف القبض والبسط ،تناقش هذه الدراسة مقارباته الثالث ،أي املقاربات
اإلبستيمولوجية والتأويلية والفينومنولوجية للدين ،من خالل تقديم تأويالت إميانويل كانط وويالرد كوين
للقبض والبسط يف املعرفة الدينية ،مع تناول إبستيمولوجيا نظرية القبض والبسط وفينومنولوجيا
ظاهرة الوحي ،واإلشارة إىل بعض القضايا بشأن االعرتاف بالخطأ ضمن القبض والبسط يف املعرفة
ن دور اإلقرار بالخطأ أمر أسايس يف فهم مرشوع رسوش اإلصالحي؛ ألنه يربط
الدينية .ت ُحاجج الدراسة بأ ّ
بني إبستيمولوجية وتأويلية املعرفة الدينية عنده بالطريقة التي ينظّر بها بشأن الوحي فينومنولوج ًيا.
وهذا يعني أنه يجب فهم إبستيمولوجية وتأويلية وفينومنولوجية الدين مع مفهوم الخطأ.
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حسني السوداين
ربز حاصل عىل الدكتوراه يف اللسانيات من الجامعة التونسية .وهو عضو فريق البحث يف «تحليل
أستاذ م َّ
ريا لغويًا مبعجم
خب
عمل
كام
تونس.
منوبة
بجامعة
التداول»
وبالغة
الخطاب
«نحو
مخرب
يف
ثم
الخطاب»،
ً
الدوحة التاريخي للغة العربية .أنجز العديد من البحوث يف اللسانيات ،وله مشاركات علمية باأللسنة
العربية والفرنسية واإلنكليزية يف علوم اللغة يف جامعات عربية وفرنسية وبريطانية وأملانية ،واهتامم
علمي اللسانيات والسيميولوجيا انطالقًا من رسائل ماجستري أرشف عليها ،وبحوث أخرى أنجزها
بتطبيقات
ْ
يف سياق لغة اإلشارات والرتجمة .له العديد من الدراسات والبحوث املنشورة.

أثر اللسانيات يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية
ن السؤال يغدو
يخترص سؤال املنهج يف الفكر املعارص ثنائية حدية طرفاها العلمي وغري
العلمي ،حتى إ ّ
ّ
مكثفًا بضمنيات معيارية قد تؤول برضب من الدَّور إىل اإلخراج من دائرة العلم والعلميّة نفسها؛ فالحكم
يئ.
بغري املنهجية نظري الحكم بعدم العلمية ،واشرتاط منهج
ّ
معي هو يف الجانب العميق منه إقصا ّ
ويف هذا اإلطار تهدف هذه الورقة إىل دراسة أثر اللسانيات يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية،
وذلك انطالقًا من الوضع اإلبستيمولوجي للسانيات التي أوجدت لها مسالك إىل مختلف الحقول املعرفية
فيام أصبح يع ّد من خانة تضافر االختصاصات.

فلسفي ندرس من خالله األسس الفلسفية والتصورية لسؤال املنهج ،ثم ندرس
ونوطّئ للبحث مبدخل
ّ
يف قسم ثانٍ اإلطار اإلبستيمولوجي الحاضن لعالقة اللسانيات بالعلوم االجتامعية واإلنسانية ،ويف
ين للعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،ونختم البحث بقسم
القسم الثالث
ّ
نفصل القول يف أوجه اإلرفاد اللسا ّ
يب ،وذلك انطالقًا من دراسة أوجه العالقة بني
العر
السياق
يف
املنهج
لسؤال
االختبار
مبنزلة
رابع هو
ّ
يب ،وهو ما يتيح لنا تتويج الورقة مبجموعة من الخالصات
اللسانيات والعلوم اإلنسانية يف اإلطار العر ّ
من طبيعتني :األوىل خالصات عامة تتعلق بأثر اللسانيات يف مسار العلوم اإلنسانية واالجتامعية منذ أن
استقر للسانيات مكان ومكانة بني العلوم املعارصة ،والثانية خالصات خاصة تتعلق بدرجة االنخراط العريب
يف هذا اإلطار العام من أثر اللسانيات يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية.
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حمدي ذويب
ّ
أستاذ التعليم العايل بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس منذ سنة .1993
ميا وحديثًا ،والرتجمة ومنهجية البحث .من كتبه املنشورة
متخصص يف الحضارة والفكر اإلسالمي ،قد ً
«الس ّنة بني األصول والتاريخ» ( ،)2005و«جدل األصول والواقع» ( ،)2009و«مراجعة نقدية لإلجامع
بني النظرية والتطبيق» ( ،)2013و«مدخل إىل الفقه اإلسالمي» ،وهو ترجمة لكتاب يوسف شاخت
( ،)2018و«قضايا أصول الفقه يف كتابات وائل حالق :تحليل ونقد» (.)2018

املنهج التاريخي ال ّنقدي يف الفكر العريب املعارص:
منوذجا
«الدين والعلامن ّية يف سياق تاريخي»
كتاب
ً
ّ
تسعى هذه الدراسة للنظر يف مربرات دراسة املنهج التاريخي النقدي من خالل كتاب «الدين والعلامنية
يف سياق تاريخي» لعزمي بشارة ،والرتكيز عىل بعض مقومات املنهج التاريخي التي الحظنا تواترها
يف هذا الكتاب؛ ومنها التحول الذي يتامهى مع مفهوم التاريخية عند بعض الباحثني املعارصين عىل
بتغي العصور
وتغيها
ول القيم
ول والتغري ،أي تح ّ
غرار محمد أركون .فهو يع ّرف التاريخية بأنها «التح ّ
ّ
ّ
واألزمان».
ومن مقومات املنهج التاريخي يف الكتاب فكرة التقدم باعتباره يف نظر صاحب الكتاب «الوصفة
يست املرور من املجتمعات الدينية إىل مجتمعات العلم .وقد تتبع بشارة تطور فكرة
السحرية» التي َّ
ووصول
ً
التقدم؛ ابتداء من جذورها يف مرحلة سيادة الديانة املسيحية ،مرو ًرا مبرحلة العصور الوسطى،
إىل العرص الحديث وخاصة يف القرن التاسع عرش عندما أضحى التقدم التاريخي مع أوغست كونت مبنزلة
نبي.
دين سعى لنرشه كأنه
ّ
توقفنا أيضً ا عند مفهوم التطور يف الكتاب موضوع الدراسة باعتبار أنه ال يتمثل يف تتبع التطور التاريخي
لألحداث واألفكار ،وإمنا يركز عىل أهم التحوالت التي حدثت أثناء التطور وأثرت فيه ،ونسعى إلماطة اللثام
عن ماهية التطور لدى بشارة وعالقته مبفهوم التاميز.
سنثري يف هذه الدراسة أيضً ا بعض خصائص املنهج التاريخي عىل غرار النسبية ،وسنسعى إللقاء الضوء
عىل بعض غايات تطبيق املنهج التاريخي ،وخاصة منها تفكيك الخلفيات التاريخية؛ فقد دفعه هذا املنهج
ن األفكار لها تاريخ يتشكل من خلفيات وسياقات تحكم نشأتها وتطورها وتفاعلها مع مختلف
إىل اعتبار أ ّ
مستويات الواقع التاريخي.
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دينا حداد
أستاذة مساعدة يف كلية القانون الكويتية العاملية .تلقّت تكوي ًنا قانونيًا ولغويًا يف العديد من
املؤسسات؛ من بينها جامعة كولومبيا ،ومعهد تشارترد للمحكّمني يف بريطانيا ،وجامعة أكسفورد ،وكلية
سانت آن ،وجامعة مونبيلييه يف فرنسا .لها خربات يف التدريس والبحث يف مجاالت قانونية وسياسية
عدة؛ من بينها القانون الدويل وحقوق اإلنسان واألمن والتنمية والقانون البيئي والسياسات اإلسالمية،
وكذلك النسوية من املنظور القانوين.

املقاربات العامل-ثالثية للقانون الدويل :العوملة وديناميات االنخراط
يف الدراسات االجتامعية القانونية يف العامل العريب
توفر التحوالت التاريخية التي طرأت عىل الرشق األوسط نظرة ثاقبة قيّمة عن الطابع والتطور املعقدين
للقانون الدويل ،وخاصة يف ما يتعلق بتعزيز سيادة القانون يف أوقات األزمات والتحوالت التي تصل
إىل املنطقة بأرسها .وليس خافيًا ما تعانيه املنطقة من توترات بسبب مسائل الرصاع واألمن املتكررة
التي تبقى جز ًءا ال يتجزأ من املوروثات التاريخية لالستعامر واالستقالل؛ نظ ًرا إىل فشل الواقع الحايل،
املرتتب عىل املنطقة ،يف إحداث أي تغيري يف املواضيع والنقاشات القامئة .وقد أدت موجة الثورات
والثورات املضادة منذ عام  2011إىل إعادة خلق مناخ من الرصاع والعداء للقانون الدويل .وأصبحت كل
هذه املواضيع املتعددة األبعاد متمركزة تاريخيًا يف مشهد هش يهيمن عليه الخطاب األمني ،يف حني
أنه ال يزال يناضل من أجل التنمية االقتصادية والبرشية .ومع االسرتشاد مبوقف حركة املقاربات (،)TWAIL
هج ما بعد العوملة إزاء القانون الدويل ،وعام إذا كانت «اإلشكاليات»
تهدف هذه الدراسة إىل استكشاف نُ ُ
التقليدية التي حددته مسبقًا مالمئ ً
ة للنظام العاملي املعارص.
بعد املقدمة ،تتناول الدراسة االنخراط التاريخي ملجال القانون الدويل يف منطقة الرشق األوسط ،ثم
تنتقل للنظر يف «مقاربات العامل الثالث للقانون الدويل» كإطار نظري يردّد أصداء ما خلصت إليه دراسات
ريا  -مناقشة لبعض الخطابات املعارصة بشأن مامرسات الدولة ،أو الدول،
ما بعد االستعامر ،وتستعرض  -أخ ً
يف أوقات األزمات الدولية .وتقدم الدراسة استنتاجاتها حول واقع قصور القانون الدويل يف الرشق
األوسط.
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الذهبي اليوسفي
يب الحديث
أستاذ مساعد يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان .حاصل عىل الدكتوراه يف ال ّنقد األد ّ
م باملناهج النقدية واملباحث املصطلحية .صدر له
من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف تونس .يهت ّ
املصطلحي» ،ومقاالت
يب الحديث :املناهج املعتمدة والجهاز
كتاب «األدب واأليديولوجيا يف ال ّنقد العر ّ
ّ
مجلت علمية محكّمة .شارك يف عدد من الندوات العلمية الدولية.
ّ
يف

إشكالية املنهج يف الدراسات املصطلحية :مناهج البحث
أمنوذجا
يف املصطلح النقدي القديم
ً
املنهج واملصطلح من املفاهيم األساسية يف الدراسات املصطلحية حديثًا .ولعلّهام من أشكل املسائل
النقدية املطروحة يف الدرس املصطلحي اليوم ،نظ ًرا إىل قيمة املصطلح يف إنتاج املعرفة العلمية
م فيها مبناهج البحث يف
يف شتّى مجاالت البحث .ويف هذا السياق تتن ّزل هذه الدراسة التي سنهت ّ
يف مخصوص يتحدّد مبناهج البحث يف املصطلح النقدي القديم ،كام
العلوم اإلنسانية ويف مجال معر
ّ
ة تعقّبية تبحث
اعتمدها بعض النقاد العرب املعارصين يف دراستهم الرتاث النقدي؛ لتكون قراءتنا قراء ً
يف خصوصية املصطلح النقدي القديم ،ومدى استجابته للمرجعية املنهجية املعتمدة وما يستتبعها
من إشكال ّيات منهجية مدارها سؤال الخصوصية واملرجعية يف دراسة هذا الرضب من املصطلح.

ٍ
الصلة بالرتاث النقدي من خالل تعقّب أهم قراءات بعض النقاد
تطمح هذه الدراسة إىل
مزيد من تعميق ّ
العرب املعارصين يف باب املصطلح النقدي وما يستتبع ذلك من رد االعتبار إىل هؤالء النقاد الذين
ها جديدًا يف قراءة هذا الرتاث بنا ًء عىل ما أنجزوه من بحوث علمية .ويساهم
حاولوا أن
ج ً
ّ
يؤسسوا تو ّ
هذا كله يف خدمة الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة النقدية عىل وجه الخصوص ،ويجعلها مواكبة
لكل ما يستج ّد يف باب املصطلحية اليوم ،وهو ما سيفيض بنا ،مبدئ ًّيا ،إىل نتائج علمية مدارها البناء
ّ
تبي ما إذا كان هذا الرضب من املناهج قد استوىف رشوط البحث
وري للمصطلح النقدي القديم .ثم
املتص ّ
ّ
ماسة إىل مناهج علمية
حاجة
يف
املصطلح
هذا
خصوصية
تبقى
هل
أم
القديم،
النقدي
املصطلح
يف
ّ
أخرى؟
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رجا بهلول
«تبي للدراسات
أستاذ ورئيس برنامج الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيس تحرير دورية
ُّ
الفلسفية والنظريات النقدية» .متخصص يف الفلسفة التحليلية املعارصة .حصل عىل شهادة البكالوريس
م شهادة املاجستري وشهادة
يف الفلسفة واللغة اإلنكليزية من الجامعة األمريكية يف بريوت ،ث ّ
الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة إنديانا يف بلومنغتون بالواليات املتحدة األمريكية .له العديد من
األبحاث باللغتني العربية واإلنكليزية يف امليتافيزيقا وفلسفة الذهن والفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم
والفكر اإلسالمي السيايس املعارص.

الفعل االجتامعي :إشكاليات السببية واملعرفة البينذاتية
ميثل مفهوم الفعل االجتامعي حجر زاوية يف الدراسات التي نطلق عليها تسمية «العلوم االجتامعية
ن املجتمع بدوره ليس
ن اإلنسان الفرد ال يوجد بوصفه إنسانًا ّ
إل يف املجتمع ،فإ ّ
واإلنسانية» .فمع أ ّ
ون منهم ،والذين يصنعون من خالل أفعالهم وتفاعالتهم مادة الظواهر
ً
مستقل عن األفراد الذين يتك ّ
والصريورات والتغريات التي تعكف العلوم االجتامعية واإلنسانية عىل دراستها.
وتهدف هذه الدراسة إىل معالجة بعض اإلشكاليات الفلسفية التي يثريها مفهوم الفعل االجتامعي
عىل الصعيدين األنطولوجي واإلبستيمولوجي .فعىل الصعيد األنطولوجي ،نطرح السؤال حول ما إذا
قابل للتحليل أنطولوجيًا إىل حركات جسامنية (سلوك قابل للمالحظة) ،مع إضافة
ً
كان الفعل االجتامعي
مقاصد (رغبات ،معتقدات ،أهداف) ذات طبيعة ذهنية  -نفسية إليها ،ثم نتحرى عن طبيعة العالقة التي
تربط الحركات الجسامنية واملقاصد؛ أهي عالقة سببية أم عالقة تفسريية ،عىل نحو ما يقول به أنصار
الهريمونيوطيقا؟ كام يناقش البحث اإلشكالية اإلبستيمولوجية املتعلقة مبعرفتنا بذاتية اآلخر؛ أهي
معرفة مبارشة أم أنها تأيت من طريق االفرتاض واالستنتاج.
ن العديد مام يقال حول الفعل االجتامعي يدور يف فلك
وينتهي بنا البحث إىل نتائج نذكر منهاً :
أول ،إ ّ
الثنائيات الفلسفية القدمية املتعلقة باملادة والروح والعقل والجسد .ثانيًا ،ال يوجد مربر للقول إن مناهج
ن
التفسري السببي املستخدمة يف العلوم االجتامعية تختلف عن مثيلتها يف العلوم االجتامعية .ثالثًا ،إ ّ
معرفتنا بأحوال اآلخر الذاتية (املعرفة البينذاتية) هي معرفة مبارشة ال تتوسطها افرتاضات أو استنتاجات
نظرية.
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رفعت رستم الضِّ يقة
محارض يف الدراسات العربية يف جامعة ميشغان  -ديربورن منذ عام  .2008حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف علم االجتامع الديني من جامعة «وين ستيت» يف ديرتويت بالواليات املتحدة األمريكية .د َّرس علم
االجتامع والدراسات العربية يف جامعات وين ستيت ،وميشغان ،وإيسرتن ميشغان ،وكولومبيا .صدر له
املؤسس واستحالة التأسيس» (.)2013
كتاب «الدولة الوطنية العربية بني غواية الحدث
ِّ

املنهجية العابرة للتخصصات يف أعامل ليفي سرتوس وجاك الكان:
دراسة يف االستعارات املنهجية ومستويات التحليل
يف مقاربته للمنهجية العابرة للتخصصات يف أعامل ليفي سرتوس األنرثوبولوجية حول الفكر األسطوري
وأعامل جاك الكان التحليلية النفسية املتعلقة بتكوين سيكولوجيا الذات ،تركز هذه الدراسة عىل النقاط
املحورية التالية:
أولً  :الكيفية النظرية  -املنهجية التي اعتمدها كل من املؤلفني يف تكييف وتحويل مفاهيم وأدوات
منهجية مستعارة من حقول معرفية أخرى؛ لخدمة إسرتاتيجية البحث الخاصة بكل منهام يف حقله األم.
وتحديدًا ،االستعارات املفهومية  -املنهجية التي أخذها ليفي سرتوس من األلسنية البنيوية والتحليل
النفيس لخدمة إسرتاتيجيته البحثية يف دراسة بنية الفكر األسطوري ،واالستعارات املفهومية -
املنهجية التي أخذها جاك الكان من األلسنية البنيوية والفيزياء البرصية ،وغريها من الحقول املعرفية
لبناء وتطوير إسرتاتيجيته البحثية يف دراسة املسار التكويني لسيكولوجيا الذات.
ثانيًا :الطريقة التي تم من خاللها إدخال االستعارات املنهجية من الحقول املعرفية األخرى يف مستويات
التحليل املختلفة ملوضوع البحث الخاص بكل من املؤلفني ،من دون الوقوع يف خطر تشتيت وحدة البحث
واتساقه نظريًا ومنهجيًا.
ثالثًا :خالصة تطبيقية أولية إلعادة قراءة الخطاب األيديولوجي للدولة الوطنية العربية؛ يف ضوء تحليل
ليفي سرتوس للفكر األسطوري ،وتحليل جاك الكان لسيكولوجيا الذات.
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رقية آيت واعزيز
أستاذة وباحثة يف جامعة ابن زهر بأكادير منذ عام  .1990حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من جامعة
نسقت وشاركت يف عدد من األبحاث
تور الفرنسية يف موضوع الهجرة الدولية يف الجنوب املغريبّ .
والدراسات املتعلقة بتنمية املجاالت الجبلية ،ومسألة املرأة يف الوسط الريفي.

متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج ّ
ّ
تتميز العلوم الجغرافية بأنها تتط ّرق إىل موضوع بقاعدة عريضة تشمل يف اآلن ذاته الظواهر الطبيعة
«غري العاقلة» والقضايا املتعلقة بحقل اإلنسانيات .وميثّل هذا التموضع املزدوج بني الطبيعي والبرشي
يقل نظريه داخل مجال املعرفة العلمية ،يف الواقع ،حالة خاصة صالحة لتقفّي الدروب التي
ُّ
الذي
يسلكها الجغرافيون يف سبيل تجاوز عقبات اتساع طيف املوضوع ،وكذلك مط ّبات إشكالية املنهاج التي
سلك هذا املنحى ،متّت االستعانة مبقاربة
تعرفها تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة .ولِ َ
موغل
ً
تاريخية من أجل إبراز تقلّبات براديغامت مامرسة املعرفة الجغرافية التي تجر وراءها مسا ًرا علم ًيا
وحافل بالتحوالت يف األنساق الفكرية.
ً
يف القدم
ميتد موضوع الجغرافيا إىل طيف واسع من القضايا ،يجعلها تتناول كل ما يتضمنه سطح األرض .وإذا كان
هذا الواقع قد ارتبط بالفكر اليوناين القديم الذي كان يطمح ،بالدرجة األوىل ،إىل «استكشاف األرض»،
فإن التحوالت الفكرية الكربى ،التي ارتبطت بتطورات فلسفة عرص األنوار ،جعلت الجغرافيا تدخل عهدها
العرصي الذي أسس عىل براديغم «تفسري تباينات سطح األرض» .وعىل إثر التحوالت العميقة التي
سجلها عامل ما بعد الحرب الكونية ،تم الدخول يف مرحلة «الجغرافيا الجديدة» التي بُنيت عىل أساس
يعطي األولوية لفكرة «فهم تنظيم املجال».
الظاهر أن تعدد املوضوع واتساعه مل ميكّن الجغرافيا من تحقيق وحدة املنهاج ،وال من تسلّق أدراج سلم
ال ِ
موِية عاليًا .صحيح أن االهتامم بالظواهر الطبيعية مكّنها من التامهي مع مناهج العلوم التجريبية،
علْ َ
لكن معالجة القضايا ذات الطابع البرشي مل متكّنها من تجاوز خطوط الطموحات املنهجية التي حققتها
باقي العلوم االجتامعية واإلنسانية .وعىل الرغم من التضارب املسجل يف املوضوع واملنهاج ،متكّنت
الجغرافيا من تحقيق مستوى عا ٍ
ل من النفعية ،ما جعل مأسستها تحظى برتسيخ عميق ميكّنها من
تسجيل حضور قوي يف حياة اإلنسان اليومية ،الفردية والجامعية.
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زهري سوكاح
أستاذ اللغة العربية يف التعليم العمومي األملاين ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف األدب األملاين
من جامعة دُوسلدورف .حاز يف عام  2017الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف محور
«الشباب والهجرة» ،وفاز يف عام  2018باملرتبة األوىل يف جائزة قطر العاملية لحوار الحضارات يف
دورتها األوىل .له عدة مشاركات يف مؤمترات علمية ،صدرت له مؤلفات وأعامل بحثية يف دوريات عربية
وأملانية محكّمة .وهو عضو يف مجلس إدارة الجمعية الدولية ملرتجمي العربية يف بلجيكا ،وعضو يف
الجمعية الدولية لدراسات الذاكرة يف هولندا.

حقل «دراسات الذاكرة» يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية:
حضور غريب وقصور عريب
يَعرف املشهد البحثي يف الغرب ،منذ العقود األخرية إىل يومنا هذا ،طفرة غري مسبوقة يف ما بات
يُعرف حاليًا بـ «دراسات الذاكرة» ( )Memory studiesيف ميادين العلوم اإلنسانية واالجتامعية .وهو
حقل بحثي وأكادميي يتعاطى ،عرب مقاربات بينتخصصية ،مع التصورات املجتمعية للاميض الجمعي
ما علميًا عاب ًرا التخصصات ،لكن من دون أن يصل صداه عىل النحو
بأدوات منهجية بينتخصصية ،ج ّر إليه اهتام ً
املطلوب إىل املامرسة البحثية واألكادميية يف املنطقة العربية.
تبي هذه الدراسة أن حقل دراسات الذاكرة هو ميدان شاسع بسبب تداخل عدد كبري من العلوم االجتامعية
ّ
واإلنسانية املتواشجة فيه؛ إذ صار من الصعب اإلحاطة بإنتاجاته البحثية حاليًا .ويف مقابل هذا االهتامم
الغريب ،نجد شبه انفصال عريب عن هذا امليدان ييش بالتأخر الحاصل للبحث العريب ،وقد قدّم منهجياته
يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية مقارن ً
ة مبحيطه الدويل.
تحاول الدراسة ،عرب محاورها الخمسة ،التعريف بهذا الحقل املتشعب والوقوف عىل اتجاهاته البحثية
غربيًا وعربيًا .ويُربز املحور األول كيفية تشكّله عرب تقديم نبذة من أهم النظريات التأسيسية واملقاربات
املرجعية له ،وال سيام عند كل من موريس هالبفاكس وبيري نورا ويان أسامن وبول ريكور .وعىل هذا
األساس تتطرق املحاور املوالية له إىل دراسات الذاكرة يف كل من العلوم التاريخية واالجتامعية واألدبية
عىل حدة ،بينام يهتم املحور األخري بوضعية هذا الحقل البحثي واألكادميي يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية العربية ،ليخلُص إىل وجود قصور عريب واضح يف هذا امليدان الجديد والواعد ،حيث تقدم
خامتة الدراسة مجموعة مقرتحات يف محاولة لِلَفت األكادمييا العربية نحو هذا الحقل ومناهجه العابرة
للتخصصات.
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الزواوي بغوره
أستاذ الفلسفة املعارصة يف قسم الفلسفة بكلية اآلداب يف جامعة الكويت .حصل عىل شهادة دكتوراه
الدولة يف الفلسفة من جامعة قسنطينة يف الجزائر ،وشهادة الكفاءة الجامعية ( )HDRمن جامعة
باريس الثامنة .من مؤلفاته الحديثة« :الشمولية والحرية ،دراسات يف الفلسفة االجتامعية والسياسية»
( ،)2018و«اللغة والسلطة :أبحاث نقدية يف تدبري االختالف وتحقيق اإلنصاف» ( .)2017ومن ترجامته «مولد
السياسة الحيوية» (تأليف ميشيل فوكو ،)2018 ،و«معجم ميشيل فوكو» (تأليف جوديث ريفال.)2018 ،

الفلسفة االجتامعية :بحث يف مفهومها ونظريتها وعالقاتها
يتمثل مدار هذا البحث يف محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية :ما الفلسفة االجتامعية؟ وما عالقتها بالعلوم
وبأي معنى تساهم يف تجديد العالقة بهذه العلوم ،مقارن ً
ة باملباحث الفلسفية
اإلنسانية واالجتامعية؟
ّ
خصوصا فلسفة العلوم والفلسفة السياسية واألخالقية؟ وما جديدها يف قضايا فلسفية
األخرى،
ً
أساسية؛ كقضية العالقة بني القيم والوقائع ،وبني النظرية واملامرسة؟
تحقيقًا لذلك ،ناقشنا بعض النصوص التأسيسية يف النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت ،وبعض
االتجاهات الفلسفية املعارصة يف فرنسا؛ من أجل الوقوف عند بعض املعامل املحددة للفلسفة
االجتامعية ،معتمدين يف ذلك عىل موضوع العمل يف عالقته بنظرية االعرتاف مبا هي نظرية أساسية
مها
يف الفلسفة االجتامعية ،وفقًا لتحليالت بعض فالسفتها .وخلصنا إىل جملة من النتائج األولية ،أه ّ
تأكيد العالقة بني الفلسفة االجتامعية والعلوم االجتامعية واإلنسانية ،وبني النظرية واملامرسة كام
عي العمل والعدل يف عالقته بأشكال الظلم أو الجور.
تظهر يف موضو َ
وبنا ًء عىل املنظور الذي قدّمناه ،ت ُع ّد الفلسفة االجتامعية ،مقاربة مناسبة لدراسة واقع الفكر العريب
الحديث واملعارص ومشكالته ،مبا هو فكر أيديولوجي وسيايس معني بتحرر املجتمعات العربية
وازدهارها .ويعززها بعض األعامل الفكرية العربية املعارصة؛ ومنها عىل سبيل املثال ،ال الحرص ،ما
قدّمه ناصيف نصار يف كتابه «نحو مجتمع جديد :مقدمات أساسية يف نقد املجتمع الطائفي» ،وأنور
عبد املالك يف كتابه «الجدلية االجتامعية» ،ومالك بن نبي يف كتابه «ميالد مجتمع :شبكة العالقات
االجتامعية» ،إضافة إىل الفكر االجتامعي الذي يستلهم تحليالته من فكر عبد الرحمن بن خلدون الذي
يعترب من مؤسيس الفلسفة االجتامعية مبعناها املعارص.
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سامية إدريس
شهادت
َ
أستاذة محارضة يف قسم اللغة واألدب العريب بجامعة بجاية يف الجزائر .حاصلة عىل
تنصب اهتامماتها
الدكتوراه واملاجستري يف األدب الحديث ،وعىل شهادة املاجستري يف األنرثوبولوجيا.
ّ
البحثية يف مباحث سوسيوأنرثوبولوجية ،ومباحث نقدية أدبية (تخصص علم اجتامع النص األديب) ،إضافة
ما (النسوي ،ما بعد الكولونيايل) ،وقضايا الرتجمة والنقد السيناميئ .لها
إىل مباحث النقد الثقايف عمو ً
مشاركات عدة يف مؤمترات وندوات وطنية ودولية داخل الجزائر وخارجها ،إضاف ً
ة إىل العديد من املقاالت
املنشورة.

نصا :مقاربة إبستيمولوجية لثالث دراسات عربية
املجتمع بوصفه ً
متجانسا؛ فهي تزخر بحركية ثرية ،قوامها
ال تقدم إبستيمولوجيا العلوم االجتامعية واإلنسانية مشهدًا
ً
خصوصا ما يتعلق منها
تفاعالت واستبداالت وقطائع ترجع بذورها إىل املراحل األوىل لنشأة هذه العلوم،
ً
بعلم االجتامع واألنرثوبولوجيا .وتقوم اإلبستيمولوجيا املعارصة عىل نفي التامثل بني الطبيعة والحياة
االجتامعية ،فسلوك الكائن الحي هو نتاج لكيفية تفسري الشعوب للعامل من حولها ،لذلك يتطلّب إدراك
الواقع وتأويله املشارك َ
ة يف املواقف االجتامعية ،والوقوف عىل التفسريات الواقعية للفاعلني .وقد
أسفرت تطوراتها األخرية عن مناهج بديلة أكرث جذرية مع ما يُعرف بـ «املنعطف التأوييل» يف العلوم
االجتامعية .وتحمل هذه املناهج البديلة إمكانات خصبة ملقاربة املجتمعات العربية املعارصة ،وإنتاج
معرفة حوارية مع الواقع الذي تتناوله.
بنا ًء عليه ،نتساءل :ما مدى مواكبة علامء االجتامع واألنرثوبولوجيني العرب للوعي اإلبستيمولوجي
املعارص؟ خطا عدة دارسني من علامء االجتامع واألنرثوبولوجيني العرب يف هذا االتجاه ،ونتجت من
جهودهم دراسات رائدة ،نختار منها ثالثة مؤلَّفات ،نستطلع من خاللها مدى مالءمة املدخل التأوييل
يف العلوم االجتامعية واإلنسانية إلخراج علم االجتامع العريب من أزمته القدمية  -الجديدة ،هي:
«السيميولوجيا االجتامعية» ملحسن البوعزيزي ،و«الشيخ واملريد :النسق الثقايف للسلطة يف
املجتمعات العربية الحديثة» لعبد الله حمودي ،و«الجنس والحريم روح الرساري :السلوكات الجنسية
يظل متعلقًا بالتكوين
ّ
ن الرهان الحقيقي
املهمشة يف املغرب الكبري» ملالك شبل ،لتخلص الدراسة إىل أ ّ
النوعي للباحثني يف مجال العلوم االجتامعية واإلنسانية ،وتوفري قدر من الحرية الفكرية التي هي رشط
كل التزام معريف ،ورشط تشكل رؤية مستقلة لباحث مثقف.
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رسور الحشيشة
ربزة يف اللغة العربية وآدابها ،حاصلة عىل شهادة املاجستري يف كلّية اآلداب والفنون
أستاذة م ّ
واإلنسان ّيات مب ّنوبة وشهادة الدكتوراه يف اللسانيات .تعمل أستاذة مساعدة يف كلّية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بصفاقس .لها العديد من الدراسات والبحوث املنشورة ،آخرها «نظرية الفاعل يف منوذج العمل
وال ّربط :الفاعل رضورة معجمية تقتضيها رأسية الفعل» ( ،)2014و«أفعال الطّعام :نسقية املعجم بني
ور واالستعارة ،خطاب الطعام يف الثقافة اإلسالمية» ( ،)2013واللّغة واملعجم :قراءة يف تأليفية
التص ّ
املعنى» (.)2013

العرفان من اللسان ّيات إىل اإلنسان ّيات :إبستيمولوجيا الدرس العرفاين
بني علوم اللسان وعلوم اإلنسان

يف ضوء ما فرضته ثورة العلوم العرفانية من القضايا اإلبستيمولوجية ،عالجنا إشكالية املنهج يف
املباحث اللغوية العربية ،من خالل املراهنة عىل الدرس اللساين العرفاين يف أن يكون لسائر االختصاصات
رس تعرب عربه إىل حقل العرفان ّيات؛ فقرأنا مالمح الثورة اإلبستيمولوجية النفسية
يف مجال اإلنسان ّيات ج ٌ
البنيوي إىل
ين من الطور
ّ
ين ،وتبيّنا أثر النظرية التوليدية يف الخروج بالبحث اللسا ّ
وأثرها يف الفكر اللسا ّ
العلمي يف هذه النظرية.
املنهج
أسس
إىل
ين ،استنادًا
الطور العرفا ّ
ّ

اإلبستيمولوجي العام لحقل العلوم
وعاي ّنا خصائص املنهج يف اللسان ّيات العرفانية ،انطالقًا من اإلطار
ّ
ين العريب الحديث .فبيّنا يف ضوء
العرفانية .ثم استقرأنا الوضع
اإلبستيمولوجي ال ّراهن للدرس اللسا ّ
ّ
العوائق املنهجية التي م ّر بها عىل امتداد مراحل من تاريخه أهمية الخطوة التي اتخذها التفكري اللغوي
ين منهج املدرسة النفسية التوليدية ،فالعرفانية .وارتكزنا
عند العرب يف اتجاه أن ينتهج الدرس اللسا ّ
ين عندنا ،مستدلّني عىل ذلك
العرفا
ين
اللسا
الدرس
نشأة
التجريبي يف
يف ذلك عىل بيان قيمة الوعي
ّ
ّ
ّ
بنظرية االستعارة التصورية؛ فافرتضنا ،بنا ًء عىل ذلك ،أن اللسانيات هي العلم املرشّ ح  -أكرث من أي علم
ين.
آخر  -لريادة العلوم اإلنسانية يف طريقها إىل البحث العرفا ّ

ورأينا ،بالنظر إىل صنع االستعارة التصورية يف الخطاب ،أن اللسانيّات علم يتن ّزل يف صلب التاريخ
جا تحتذيه ثورة العرفان يف البلدان العربية .واستدللنا عىل ذلك بنموذج
ين؛ ولذلك عددناها منوذ ً
اإلنسا ّ
واد يف مجال توظيف مبحث االستعارة التصورية يف تحليل الوقائع
من املدرسة األمريكية يُع ّد من الر ّ
الكربى يف تاريخ الشّ عوب .وث ّنينا بنامذج من اللسانيّات العربية احتذت هذا النموذج يف تحليل االستعارات
يب ومعرفة ما لصنع االستعارة يف الخطاب من تأثري يف حياة
املستعملة يف أمناط من الخطاب العر ّ
الناس أفرادًا وجامعات.

52

سمري أبو زيد
باحث مستقل يف الفلسفة ،حاصل عىل شهادة املاجستري يف الهندسة من جامعة والية أوهايو
األمريكية ( ،)1987مهتم بفلسفة الحضارة وفلسفة العلم والفلسفة السياسية .عضو الجمعية الفلسفية
املرصية منذ عام  .1990مؤسس ومدير لـ «موقع فالسفة العرب» منذ عام  .2008حاصل عىل جائزة
أهم كتاب عريب من مؤسسة الفكر العريب يف عام  .2010له العديد من املؤلفات واألبحاث العلمية
واملشاركات يف املؤمترات الدولية.

مبدأ الفصل والوصل ومنهجه :حدود املوضوعية يف العلوم االجتامعية
نقدم يف هذه الدراسة معالجة تفصيلية ملشكلة املنهج يف العلوم االجتامعية واإلنسانية؛ وذلك
ن مناهج العلوم ،ومنها مناهج العلوم االجتامعية ،ترتبط ارتباطًا وثيقًا
انطالقًا من فكرة جوهرية مؤدّاها أ ّ
بالفكر الفلسفي الذي تقوم عليه هذه العلوم ،وباملنهج الفلسفي الذي يقوم عليه هذا الفكر .وأدّى
تعب عن التعددية الثقافية والفلسفية يف
ن فكرة املنهج عىل العموم هي فكرة
بنا ذلك إىل اعتبار أ ّ
ّ
ة أيضً ا عن التعددية الثقافية
الفكر اإلنساين؛ ومن ثم أصبحت إشكالية املنهج يف العلوم االجتامعية معرب ً
اإلنسانية املعارصة ،ومعالجتها هي مسؤولية الثقافات اإلنسانية الكربى كلها ،ومنها الثقافة العربية
اإلسالمية املعارصة.
عىل هذا األساس ،تطرح هذه الدراسة قضية املنهجية يف العلوم بصورة مجردة ،متمثلة يف إشكالية
العالقة بني الذات واملوضوع ،وت ُقدّم انعكاساتها عىل املناهج اإلجرائية يف العلوم االجتامعية
وتبي أن الفكر الغريب الحديث اعتمد الفصل الكامل بني الذات واملوضوع (املوضوعية) ،ثم
واإلنسانية.
ّ
ُبي
ت
كام
واملوضوع).
الذات
بني
الفصل
(عدم
النسبية
وأنصار
املوضوعية،
أنصار
بني
ما
ذلك
بعد
انقسم
ّ
هد الطريق نحو التعددية الثقافية ،ما يفرض مشاركة الثقافات
الدراسة أيضً ا أ ّ
ن التحول إىل النسبية م ّ
الكربى املعارصة يف هذه القضية انطالقًا من نظرتها املميزة إىل العامل ،وهذا يشمل الثقافة العربية
اإلسالمية .بعد ذلك ،نقدم محاولتنا يف االستجابة لهذا التحدي ،وهي متمثلة يف منهج الفصل والوصل
تبي الدراسة أن
ومبدئه ،وينطلق هذا املبدأ من الرتاث العريب اإلسالمي ونظرته العلمية .ويف النهاية
ّ
ول إىل املزاوجة ما بني الفصل بني الذات واملوضوع ،وما بني درجات من الوصل
الفكر العلمي املعارص تح ّ
مي «ما بعد الوضعية» ،ونعرض منهجية «امليكانيزمات السببية» املعارصة بوصفها
بينهام ،يف ما س ّ
دليل عىل ذلك .وننتهي إىل أن هذا يتوافق مع الفكر العريب من حيث اعتامده مبدأ الفصل والوصل،
ً
وكذلك مع الخطوات املنهجية التي نقرتحها تحت اسم منهج الفصل والوصل.
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سهيل الحبيّب
مختص يف دراسة الفكر العريب
باحث ،وأستاذ التعليم العايل مبركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان بتونس.
ّ
والته ،إضاف ً
ول الدميقراطي
التح
وإشكاالت
العربية
ة إىل مباحث تتعلّق باملسارات االنتقالية
ّ
املعارص وتح ّ
فيها ،ومحاولة فهمها وتفسريها يف ضوء البنى واملفاهيم األيديولوجية السائدة .حاصل عىل الجائزة
العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية ( .)2016من آخر إصداراته «األزمة األيديولوجية العربية وفاعليتها
يف مآزق مسارات االنتقال الدميقراطي ومآالتها» ( ،)2017و«العلامنية من أفق سالب الدين إىل أفق
ور الفكرة العلامنية عرب ًيا» (.)2019
موجب الدولة :راهنية مرشوع بشارة يف سياق تط ّ

يف تحليل إشكالية العالقة بني املفهوم النظري واملعطيات الكمية
يف فهم الظاهرة االجتامعية:

منوذجا
الظاهرة الدينية يف السياق العريب الراهن ،بني مفهوم «منط التد ّين» عند بشارة ومعطيات «املؤرش العريب»
ً

تشتغل هذه الدراسة ،عىل نحو متداخل ،مبفهوم «منط التديّن» كام صاغه املفكّر العريب عزمي بشارة
مية حول الشأن الديني يف
يف كتابه «الدين والعلامنية يف سياق تاريخي» من جهة ،ومعطيات ك ّ
منها «املؤرش العريب» الذي يصدره املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات من
البلدان العربية يتض ّ
متعي ملقاربة إشكالية العالقات التي ميكن أن تقوم
جهة أخرى .والغاية من ذلك هي اعتامد أمنوذج
ّ
بني مفهوم نظري عقالين ،تحلييل وتفسريي ،ومعطيات كمية يف سياق محاولة فهم الظاهرة
االجتامعية.
وستقوم هذه املقاربة عىل عملية اختبارية يف اتجاهني :اختبار يف اتجاه أول يتعلّق مبدى قدرة
مفهوم «منط التديّن» عىل معالجة تحليلية وتفسريية للمعطيات الكمية التي كشفت عنها استطالعات
منها املؤرش العريب
املؤرش العريب .أما االتجاه الثاين ،فريتبط باختبار مدى قدرة األرقام البيانية التي تض ّ
عىل اإلفادة مبعطيات ميكن أن ترتجم بدقة واقع الظاهرة الدينية يف املجتمعات العربية الراهنة.
وليس الهدف املبارش من هذه الدراسة هو الوقوف عند مخرجات اعتامد مفهوم منط التديّن يف قراءة
معطيات املؤرش العريب املتعلّقة بالشأن الديني ،بل هو توظيف هذه املعطيات يف معالجة بعض األسئلة
التي تقع يف صلب إشكاالت املنهج يف العلوم اإلنسانية؛ منها أسئلة تتعلّق بالفاعلية املعرفية للمفهوم
مستخلصا من حيثيات سياق مخصوص ،ثم يقع تطبيقه لفهم وقائع سياق آخر؛
النظري ،خاصة حني يكون
ً
كشأن مفهوم منط التديّن .ومنها أسئلة تتصل بوجاهة اعتامد «مبدأ التكميم» وحدود مردوديته املعرفية
يف فهم الظواهر االجتامعية واإلنسانية وتحليلها وتفسريها ،ومناط اإلشكال ال يكمن يف ح ّد الظواهر
االجتامعية واإلنسانية وتوصيفها باعتبارها ظواهر نوعية يف ماهيتها وطبيعتها ،بل يف مدى قابلية هذه
الظواهر ،أو عىل األقل قابلية بعضها ،أو قابلية بعض الجوانب منها ،للصياغة الكمية ،ثم إىل أي حد ميكن
لصياغة الظاهرة االجتامعية ،صياغة كمية ،مساعدة املفاهيم النظرية يف تحليل هذه الظاهرة وتفسريها؟
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سيد أحمد ڤوجييل
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة عبد الحميد بن باديس بالجزائر .يشغل حاليًا منصب مدير مخرب
«السياسات التنموية واالنتقال الطاقي» ،ورئيس فرقة بحث «األمن الطاقي والعالقات االقتصادية
الدولية» .باحث مشارك يف املركز األمرييك للدراسات املغاربية يف الجزائر ( ،)CEMAومركز البحث يف
ور
األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية ( .)CRASCصدر له «الرصاع عىل تفسري الحرب والسلم» ،و«تط ّ
الدراسات األمنية ومعضلة التطبيق يف العامل العريب» ،و«الدراسات األمنية النقدية» ،وعدة مقاالت
منشورة يف مجال نظرية العالقات الدولية والدراسات األمنية والسوسيولوجيا التاريخية.

ما قل ودل :مبدأ ّ
الشح والنزعة امليثودية يف البحوث السياسية
جا نظرية تشتمل عىل عدد كبري جدًّا من الفروض
هناك عدد كبري من البحوث االجتامعية التي تقرتح حج ً
ٍ
واملتغيات التي يرتاصف بعضها إىل جنب بعض ،من دون إنشاء لعالقات سببية أو ارتباطية .ويحدث ذلك،
ّ
لكل جوانب الظاهرة
ّ
شامل
ً
واملتغيات سيجعل بحثه
ن اإلكثار من الفروض
غال ًبا ،بسبب اعتقاد الباحث أ ّ
ّ
جة غري محدّدة ومبهمة ،وتقلّل من اتّساقها املنطقي.
وحيثياتها .لكن كرثة الفروض
واملتغيات تجعل الح ّ
ّ
جة قدر اإلمكان؛ وذلك بغربلتها
ّ
تنص قواعد املنهج يف هذه الحالة عىل رضورة محاولة تبسيط الح ّ
مى هذه املامرسة
وتس
لها.
داعي
ال
التي
التفصيالت
ذكر
وتفادي
الرضورية،
غري
ات
املتغي
من
وتصفيتها
ّ
ّ
«متغيات قليلة لتفسري ظواهر كثرية».
يف فلسفة العلوم مبدأ «الشّ ح» ( ،)Parsimonyويعني استخدام
ّ

تحاول الدراسة استكشاف األسباب التي تجعل الباحثني يتجاهلون مبدأ الشّ ح ،عىل الرغم من أنّه قاعدة
ن السبب الرئيس مليل الباحثني إىل اإلكثار
منهجية مالمئة لصوغ حجج بحثية بسيطة ومحدّدة .وتجادل بأ ّ
املتغيات (ظاهرة انعدام الشّ ح) هو النزعة «امليثودية» ( )Methodismالطّاغية عىل حقل منهجية
من
ّ
مى أحيانًا امليثودوالترية  )Methodolatryالثقة املفرطة باملناهج،
البحث .وتعني امليثودية (وتس ّ
واملبالغة يف استخدامها ،ومنحها األولوية عىل حساب النظرية .وتكشف الدراسة عن وجود ارتباط
إيجايب بني امليثودية وانعدام الشّ ح؛ إذ يؤدّي االنشغال املفرط باملناهج والدفاع عنها إىل إنتاج بحوث
متقنة منهجيًا ومحقّقة إمبرييقيًا ،لك ّنها عىل الرغم من ذلك فاقدة النظرية (.)Atheoretical
الحل املالئم لتحرير البحوث السياسية من امليثودية هو العودة إىل «سياق
ّ
ن
تجادل الدراسة بأ ّ
االكتشاف»؛ وذلك بجعل التنظري الهدف الرئيس للتحقيق العلمي بدلً من االختبار اإلمبرييقي .ويعترب مبدأ
ها كشف ًيا لصوغ االستدالالت
ّ
مهم من
الشّ ح جز ًءا
ج ً
ًّ
الحل ،باعتباره أحد القواعد األساسية للتنظري بصفته مو ّ
السببية.
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شفيق اكريكر
أستاذ الفلسفة وعضو هيئة اإلرشاف الرتبوي ملادة الفلسفة يف وزارة الرتبية باملغرب .مهتم بفلسفة
َش يف شأنها كت ًبا
الدين ،واألخالق ،والحجاج ،وإدماج التفكري النقدي يف املناهج التعليمية ،وهي قضايا ن َ
ومقاالت .يُ ِ
ع ّد حاليًا رسالة عن «التنازع عىل الفضيلة يف الفكر اإلسالمي الكالسييك» ،يف مركز الدكتوراه
«الفلسفة والشأن العام» التابع لجامعة الحسن الثاين يف الدار البيضاء.

مسترشقان عند أعتاب الغار :إشكاالت املنهج يف مقاربة علوم اإلنسان
واملجتمع لظاهرة الوحي
هل ميكن تناول ظاهرة الوحي بالدرس العلمي من دون التفريط فيها أو يف العلم؟ نريد بهذا السؤال
ول إشكالية مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية من خالل «دراسة حالة» من حقل الدراسات
تنا ُ
الدينية ( .)Religious studiesالحالة املدروسة هي طريقة مقاربة الوحي ،املحمدي تحديدًا ،من ِ
قبل
هم يف صلب دراستَيهام؛ هام اإلسكتلندي «املؤمن» القس
مسترشقَني ّ
م ً
خصصا ألسئلة املنهج حيّ ًزا ُ
ن «املوقف
مونتغمري واط ،والفرنيس «امللحد» املاركيس مكسيم رودنسون .دعوانا الرئيسة هنا أ ّ
ري «املوقف اإلمياين» ،وأن األول يفيض ،موضوعيًا ومن غري سوء نيّة ،إىل «تنسيت» (من
الدرايس» غ ُ
ن العلم (الطبيعي منه واإلنساين) يصدر
م تحييد قداستها؛ وما ذلك إال أل ّ
الناسوت) ظاهرة الوحي؛ ومن ث ّ
عن «هابيتوس» طبيعاين ( )Naturalisticبالرضورة.
سنبسط أولً اإلشكاالت اإلبستيمولوجية واملنهجية التي تطرحها دراسة ظاهرة الوحي والتجربة الدينية
ما حيال املنظور الطبيعاين ،ونعرض يف املبحثني التال َيني ،مساهمتَي املسترشقَني يف حل هذه
عمو ً
اإلشكاالت ومقاربة الوحي بأدوات الدرس الحديث ()Modern scholarship؛ وانرصف املبحث الرابع إىل
كشف الخلفية القيمية لعمل املسترشقَني ،متمثل ً
ة يف الطبيعانية ،وكذا املفهوم اليهودي  -املسيحي
للوحي ،مع تنويه إىل ضمور املقاربة الفينومنولوجية عندهام؛ ونختم بقسم أخري نلخّص فيه مهامت
«اآلخرين» املنجزة ،يف مقابل مهمـاتـ«ـنا» املؤجلة؛ ونقصد بذلك بعض مهامت العقل املسلم املؤجلة
املؤسسة والفاعلة يف االجتامع العريب اإلسالمي.
يف ما يتعلق باستنقاذ البعد اإلنساين لهذه التجربة
ِّ
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شفيقة وعيل
باحثة جزائرية يف الرتاث العريب واإلسالمي الفكري واألديب؛ من حيث توثيقه ،ومراجعاته القرائية .حاصلة
عىل شهادة الدكتوراه من الجامعة األمريكية يف بريوت .لها بحوث منشورة ومشاركات يف ملتقيات
علمية ،ولها كتابان قيد النرش؛ هام «الذي رأى :قراءة أنطو  -داللية للنفري» ،و«صناعة الجمهور يف
الرتاث اإلسالمي» ،كام أن لها مشاركات أدبية وشعرية يف مهرجانات عربية ،إضاف ً
ة إىل أعامل شعرية
مطبوعة.

ّ
الصويف وإشكالية املنهج:
املعجم
معضلة التجربة ،وسؤال اإلمكان والتحقق
تتناول هذه الدراسة اإلشكاليات املتعلقة مبعجمة املفردة الصوفية؛ ذلك أن الـمعجمة ،بوصفها تحديدًا
للمدلوالت ،تبدو ،نظريًا ،غري قادرة عىل اقتناص الداللة من املفردة الصوفية .وهذا بسبب طبيعة التجربة
الصوفية املتعالية ،والتي تبتعد عن لغة التداول؛ فيتحرك املعنى عرب درجات من العمق والرهافة إىل
ح ٍّد قد يصعب رصدها معجم ًيا .وتتعقد هذه اإلشكاليات أكرث عندما تتعرث باإلمكانات املعرفية للمعجمي ،أو
حا إىل قارئٍ متخصص (كاملريد) ،أو كونه تجرب ً
ة عرفانية أو
بطبيعة النص املرتجع إليه بني كونه تعليميًا متا ً
إرشاقية فلسفية خاص ً
د منها التمنع الداليل.
ة مقصو ٌ

ومع هذا ،تصدّت املعاجم للمفردة الصوفية ،فبدا القديم منها واع ًيا بهذه اإلشكاالت ،أو عىل األقل
ٍ
مدونات صوفي ً
ة يف حد ذاتها .لكن املعاجم الحديثة بدت أقل وعيًا بذلك؛ فمنها
ببعضها ،فجاء بوصفه
حا يف الفن وما كان تجربة خاصة باملؤلف ،ومنها
اصطال
كان
ما
بني
املعجمية
املدخالت
ما مل مييز يف
ً
عا بانتقائية غري مربرة ،فاكتفى
ريا من املدخالت بال منطق معجمي واضح ،ومنها ما كان جام ً
ما أهمل كث ً
بالنقل املحض من دون تفسري املعنى يف سياقاته التجريبية ،ومنها ما زعم املنهج التاريخي لكنه مل
يتابع تطور املفردة دالليًا؛ فكان أقرب إىل االرتجالية والتعميم.

فاعل وأمي ًنا يف تعاطيه مع املفردة الصوفية ،أقرتح أن منيز ،منهجيًا ،بني
ً
وليكون الجهد املعجمي
املعجم العام واملعجم املتخصص .فاألول يتناول الحالة العامة التي توحي بها املفردة يف التصوف،
أل يتم الزج باملفردات
والثاين يتتبع تفصيليًا كل تصورات املعنى يف تعاليه .ويبدو رضوريًا ،والحال هذهَّ ،
الصوفية الخاصة يف إطار املعجم التاريخي للغة العربية لصعوبة إقحام تطور املعنى الصويف
الجواين يف املعاين املتداولة (حسي ً
ة كانت أم مجردةً) ،مع العودة ،منهجيًا ،إىل املعاين املتداولة
لتلمس طبقات املعنى األخص.
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طارق مداين
أستاذ التعليم العايل يف جامعة محمد األول يف املغرب ،وعضو يف مجموعة البحث  5648باملركز الوطني
للبحث العلمي يف فرنسا .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ وعلم اآلثار من جامعة ليميري يف ليون 2
بفرنسا .له دراسات عدة باللغتني العربية والفرنسية يف مجالت دولية محكّمة ،ومن أهم منشوراته كتاب «املاء
يف العامل اإلسالمي يف العصور الوسطى» ،من منشورات األكادميية العلمية الفنلدية بهلسنيك (.)2012

املؤرخ واملقاربات الكمية :حول الدراسات الدميوغرافية لبعض الحوارض
اإلسالمية :عرض أطروحات وإثارة تساؤالت
ريا ما يجد املؤرخ نفسه أمام مسالك وعرة إذا ما حاول استجالء ظروف عيش مجتمع ،أو إذا سعى لتحديد
كث ً
طبيعة منو سكّانه؛ إذ غالبًا ما تنقصه املصادر والوثائق ويضطر إىل «اخرتاع» مصادر جديدة واستعامل
ن املؤ ّرخ يلجأ أحيانًا إىل مقاربات العلوم األخرى؛
آليات مستجلبة تُ كّنه من استنطاق النصوص ،بل إ ّ
ولية :ملاذا يجري
رسب إىل الذهن أسئلة أ ّ
كاالستقصاء اإلثنوغرايف أو املناهج الكمية .يف املقابل ،قد تت ّ
مى الرقمية» التي أصابت بعض املؤرخني؟ وما هو مبلغ مثل
ح ّ
االستناد إىل هذه املناهج؟ وملاذا هذه «ال ُ
هذه األدوات اإلحصائية وهدفها؟ وما هي حدودها املعرفية واملنهجية؟
تسعى هذه الدراسة ،بعد التعريف مبراحل تطور التاريخ الكمي عرب أعالمه ومدارسه ،لعرض بعض مناهج
إحصاء ساكنة بعض املدن اإلسالمية عرب التاريخ ،من خالل عدد من الدراسات العربية والغربية .وقد استند
جزء من هذه األبحاث إىل املنهج الكمي ،وإىل بعض النظريات الدميوغرافية ،وسعى لتفعيل النصوص
فضل عن توظيف االستنتاج الريايض املرتبط مبساحة
ً
القدمية واستنباط اإلشارات اإلحصائية املتفرقة فيها،
السكان.
مة ،باعتبارها مؤرشات دالّة عىل دينامية عدد
هذه الحوارض وعدد منشآتها العا ّ
ّ

إذا كانت هذه املقاربات املنهجية – التي تضع الباحث ما بني التقديرات الرقمية األكرث مغامرة ،والنظريات األكرث
كيفية ،املتالمئة مع املصادر ،واملؤسسة لرؤى تاريخية حول املجتمعات اإلسالمية يف ارتباطها باملعطيات
السياسية واالقتصادية وبالنسيج العمراين وبنية السكان وحركاتهم – تبقى إحدى الوسائل املطلوبة لتجاوز
ن الحرص عىل املتابعة النقدية والحذرة لهذه املحاوالت لتجنب التبسيط
النقص الكبري املوجود يف املصادر ،فإ ّ
التعسفي ،يجب أن يوازيه تأسيس معريف يربط النامذج املستوحاة من التقديرات الرقمية والدراسات
السكانية بالتاريخ السيايس وتاريخ الذهنيّات املتصلة بوترية تجدد األجيال وباألرس والسلوك االجتامعي.

ن هذه املقاربات الكمية قد تكون إضافة نوعية إىل دراسة تاريخ املجتمعات اإلسالمية،
عىل الرغم من أ ّ
ن ثغراتها املنهجية تكشف حدودها ونسبيتها .فاملجازفة الرقمية غري املؤصلة تاريخ ًيا ومعرف ًيا،
فإ ّ
وسيادة منطق األرقام ،يستدعيان إعادة قراءة مستمرة للمنطلقات األولية .وهذا االستدعاء ليس إللغاء
هذه االستدالالت االفرتاضية وهذه الرؤى املنهجية ،بل هو لتقويتها مبزيد من الضوابط والتدقيقات.
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عبد اإلله جفال
أستاذ محارض يف جامعة مصطفى اسطمبويل مبعسكر ،وعضو مخرب األبعاد القيمية يف جامعة وهران.
متخصص يف فلسفة الدين وامليثولوجيا ،وحاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة يف تخصص «الدين
واملجتمع» ( )2017من جامعة وهران  .2من أبرز أعامله «املسألة الدينية يف الفكر العريب املعارص»
( ،)2013و«األسطورة والدين» ( ،)2018إضافة إىل العديد من املقاالت والدراسات.

إمكان تطبيق الفينومينولوجيا يف فلسفة األديان بوصفه ًّ
حل ملشكلة
الحياد القيمي يف هذا النوع من الدراسات
تنبلج إشكالية هذه الدراسة بالنظر إىل خطورة غياب املوضوعية يف الدراسات املتعلقة بفلسفة الدين؛
حتم إىل الرصاع والتعصب والعنف ،وهي كلها متثل  -عىل
فتدخّل الذات يف مثل هذه الدراسات ،يؤدي
ً
املستوى الثقايف  -السبب الرئيس الذي يفيض إىل استغالل الخطاب الديني أو الالهويت يف تغذية
ن اإلرهاب ما هو إال نتيجة لغياب الحياد القيمي عندما يكون
أشكال التطرف كلها .ونسلّم بفرضية مفادها أ ّ
عا لذلك ،كان ال بد من تحقيق املوضوعية يف فلسفة الدين حتى ميكننا وضع
الدين موضو ً
عا للتفكري .تب ً
الدين يف حدود العقل كام فعل كانط .ويدفع كل ما سبق إىل طرح التساؤل اآليت :كيف ميكننا تحقيق
عا لها؟
املوضوعية والحياد القيمي يف الدراسات الفلسفية التي تتخذ من الدين موضو ً

يالمس موضوع املنهج الفينومنولوجي يف فلسفة الدين قضية أوىل بالغة األهمية هي موضوع
الكونية؛ ألن تطبيق الفينومينولوجيا يف هذا النوع من الدراسات سيمكّننا من التعامل مع الدين باعتباره
فكرة مجردة .أما القضية الثانية التي تثريها الدراسة ،فتتعلق بقدرة الفينومينولوجيا عىل االرتقاء
بالدراسات الفلسفية يف مجال الدين عىل نحو ميكّننا من تجاوز مشكلتنا مع اآلخر ،سواء كنا نختلف معه
حل ملشكلة الرصاع الديني
يف العقيدة أو يف املذهب داخل العقيدة الواحدة ،وت ُع ّد هذه القضية مبنزلة ٍّ
كام ت ُع ّد وتجسيدًا لفكرة االختالف بدلً من الخالف.

تشري الدراسة أيضً ا إىل القيمة التي يكتسيها موضوع الدين عىل املستوى الفلسفي أولً  ،وعىل
مستوى العلوم اإلنسانية واالجتامعية كلها ،إضافة إىل أن موضوع الدين يسجل يف اآلونة األخرية عودة
عىل مستوى الطرح األكادميي ملا متتلكه الظاهرة الدينية من تأثري يف عدة جوانب من حياتنا ،وقد يكون
كل ذلك بداية لحل مشكلتنا مع الدين؛ ألننا نعتقد جازمني أن الدين سيتحول إىل مشكلة يف الواقع إن هو
مل يُطرح كمشكلة للتفكري.
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عبد الجبار الرفاعي
مفكر عراقي وأستاذ الفلسفة اإلسالمية .حاصل عىل عدة شهادات أكادميية يف الفلسفة اإلسالمية
ويف علم الكالم ويف الدراسات اإلسالمية ،وهو حاصل عىل العديد من الجوائز العلمية ،من أحدثها جائزة
اإلنجاز األوىل للشيخ حمد يف التفاهم الدويل ( .)2017تنصب اهتامماته حول قضايا اإلصالح الديني ومناهج
التفكري الديني .له عدد كبري من الدراسات واألبحاث .من بني أحدث كتبه «الدين واالغرتاب امليتافيزيقي»
()2018؛ و«الدين والظأم األنطولوجي» ()2015؛ و«إنقاذ النزعة اإلنسانية يف الدين» ( .)2012كام أصدر مجلة
«قضايا إسالمية معارصة» سنة  ،1997وهو يرأس تحريرها.

الجديد ،واملفهوم الجديد للوحي
علم الكالم
ُ
ُ
عند مفكري اإلسالم يف الهند

تنطلق هذه الدراسة من فكرة ترى أن تجديد التفكري الديني يف اإلسالم يبدأ بإعادة النظر يف البنى
ملؤسيس ومجتهدي الفرق الكالمية،
املؤسسة للرؤية التوحيدية ،ومتثّل هذه البنى املقوالت الكالمية
ّ
ّ
تأسس يف ضوئها علم أصول الفقه ،وابتنت عليها
املودعة يف مدونة علم الكالم ،وهي املدونة التي
ّ
أي بداية لتحديث التفكري الديني يف اإلسالم ال تبدأ بعلم الكالم
مختلف العلوم اإلسالمية ،ما يعني أن ّ
ومسلّامته ومقدماته املنطقية والفلسفية؛ فإنها تقفز إىل النتائج من دون املرور باملقدمات.
وتفرتض هذه الدراسة أن علم الكالم القديم انتهت صالحيته ،وإن كانت تشكّك حتى يف صالحيته عند
نشأته؛ وذلك ما يدعو للعمل عىل بناء «علم الكالم الجديد».
وغ متسكها بتسمية «علم الكالم الجديد» من دون غريها؛ مثل «علم الكالم الحديث» أو غري ذلك ،ألنها
وتس ّ
علم لهذه الوجهة يف تجديد التفكري الديني ،بعد أن استقرت هذه التسمية يف املجال التداويل
صارت
ً
للغة العربية والفارسية.
وتقرتح الدراسة معيا ًرا ميكن عىل أساسه أن تص ّنف مفك ًرا بأنه «متكلم جديد» ،وهو تعريف الوحي خارج
مفهومه يف علم الكالم القديم ،بوصف تعريف الوحي هو املفهوم املحوري الذي تتفرع منه مختلف
عا محوريًا لعلم الكالم القديم.
املسائل الكالمية؛ ومن أبرزها مسألة «الكالم اإللهي» التي كانت موضو ً
ريا جديدًا للوحي ميكن أن يص ّنف تفسريه عىل أنه «علم كالم جديد».
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن ّ
كل من يقدّم تفس ً

واستدلّت الدراسة عىل صحة املعيار الذي اقرتحته عندما تحدّثت ،يف تسلسل تاريخي ،عن التفسري الجديد
للوحي يف اإلسالم الهندي عند مجموعة من املفكرين هم :ويل الله الدهلوي ،وأحمد خان ،ومحمد
إقبال ،وفضل الرحمن .وعىل هذا ،فإن الفضل يعود إىل اإلسالم الهندي يف نشأة علم الكالم الجديد؛ ألن
مؤسسيه األوائل كانوا من أبرز مفكري اإلسالم يف الهند ،ثم انتقل بعد ذلك إىل إيران ،والعامل العريب،
ّ
وبدأ االهتامم به يف كل عامل اإلسالم.
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عبد الحليم مهورباشة
أستاذ جامعي جزائري ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة محمد ملني دباغني
سطيف  ،2مساعد تحرير «مجلة العلوم االجتامعية» (سطيف  .)2تدرج اهتامماته البحثية ضمن فلسفة
العلوم االجتامعية والفكر العريب املعارص .شارك يف العديد من املؤمترات الدولية والوطنية ،ونرش
«تبي للدراسات
مقاالت يف مجاالت علمية محكّمة ،منها «إضافات» ،و«عمران للعلوم االجتامعية» ،و
ُّ
الفلسفية والنظريات النقدية» ،و«إسالمية املعرفة» .صدر له مؤخ ًرا «علم االجتامع يف العامل العريب
من النقد إىل التأسيس» (.)2018

العلوم االجتامعية من براديغم الفصل إىل براديغم الرتكيب:
نحو طرح إبستيمولوجي بديل
تعالج هذه الدراسة موضوع «العلوم االجتامعية من براديغم الفصل إىل براديغم الرتكيب» من خالل
تحديد مفهوم العلوم االجتامعية والرباديغم (النموذج املعريف) ،وتبيان املبادئ اإلبستمية لرباديغم
الفصل يف فلسفة العلوم الكالسيكية ،وانعكاساتها عىل العلوم االجتامعية ،التي حرصناها يف ثالثة
مبادئ رئيسة ،هي :مبدأ وحدة املنهج بني العلوم ،ومبدأ الفصل بني الظواهر أنطولوجيًا ،ومبدأ الفصل
املؤسسايت بني العلوم .وتوضح الدراسة أيضً ا طبيعة األزمة اإلبستيمولوجية التي تعانيها العلوم
االجتامعية ،وقد ناقشت البدائل املعرفية التي صاغها الباحثون إلخراجها من أزماتها املعرفية واملنهجية.
تناولت الدراسة ،يف الشق الثاين ،مفهوم براديغم الرتكيب وأهم مبادئه اإلبستمية التي حرصناها يف
ثالثة مبادئ رئيسة ،هي :مبدأ الرؤية التكاملية للظواهر عىل املستوى األنطولوجي ،ومبدأ التداخل
بني العلوم وإعادة الوصل املعريف بينها ،ومبدأ تعددية املناهج يف دراسة الظواهر االجتامعية
واإلنسانية .ويف الختام ،أوضحت الدراسة القواعد املنهجية يف دراسة الظواهر االجتامعية واإلنسانية
من منظور براديغم الرتكيب ،وقد حرصناها يف ثالث قواعد أساسية ،هي :الرؤية التكاملية للظواهر
االجتامعية ،والعرب  -مناهجية يف دراسة الظواهر االجتامعية ،وتعددية مستويات التفسري العلمي
للظواهر االجتامعية واإلنسانية.
خلصت الدراسة إىل الدعوة إىل إعادة النظر يف املسارات التكوينية للباحثني يف الجامعات العربية؛
من خالل صوغ مناهج دراسية تتقاطع فيها مختلف فروع العلوم االجتامعية ،والتفكري يف تأسيس مخابر
بحثية ،محور اشتغالها املركزي :براديغم الرتكيب يف فلسفة العلوم املعارصة ،وإنشاء فرق بحثية ،تنجز
جا ،يشرتك باحثون من مختلف
دراسات اجتامعية ،حول ظواهر معينة متعلقة باالستبداد السيايس منوذ ً
فروع العلوم االجتامعية يف إعدادها ،وعقد ندوات علمية حول براديغم الرتكيب والعرب-مناهجية.
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عبد الحميد هنيّة
أستاذ التاريخ الحديث ورئيس برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا .وهو أستاذ فخري يف
جامعة تونس منذ عام  .2012تدخل ضمن اهتامماته البحثية مواضيع ذات صبغة اجتامع ية وسياسية
وثقافية تتعلق بتاريخ بالد املغارب ،بصورة عامة ،خالل الفرتة الحديثة .له العديد من الدراسات والبحوث
املنشورة باللغة العربية والفرنسية واإليطالية .من أحدث كتبه «تونس العثامنية :بناء الدولة واملجال»
( 2012و ،)2016و«األخ والرعية واملواطن :دينامية الوضع السيايس للفر د يف البالد التونسية»
( ،)2015و«التجربة البحثية ملخرب دراسات مغاربية» (.)2012

التجديد يف الكتابة التاريخية عرب منهج «أهلنة» املعرفة
تقرتح هذه الدراسة املساهمة يف إيجاد ظروف التجديد يف الكتابة التاريخية عىل أساس «أهلنة»
املنهج ،ومتزج يف ذلك بني وجهة نظر تنظريية وأخرى تطبيقية .والهدف هو املساهمة يف تأسيس
منهج تاريخي مستقل نابع من الداخل العريب .واملنطلق يف ذلك هو كيف نفهم مجتمعاتنا ونحللها
يَ ِّك ُن َنا من تخطي املعارف املتميزة بطابع املركزية اإلثنية الغربية التي ال تكشف بصورة
تحليل
ً
ً
سليم ُ
مثىل.
ً
سليمة عن مجتمعاتنا ،بل هي يف أكرث الحاالت متنعنا
أصل من فهمها بطريقة ُ
تتناول الدراسة قضايا بحوثنا من وجهة نظر «األهلنة» ،أي أن ننطلق من «الداخل» وما يفصح عنه الواقع
املحيل مع األخذ مأخذ الجد األدوار التي يؤمنها الفاعلون املحليون ،ثم ننظر بعد ذلك إىل الخارجي
وما يقدمه من معرفة نظرية وتجريبية تتعلق بالواقع املحيل .لتطبيق هذا املنهج ،اخرتنا دراسة حالة
مشخصة من تاريخ البالد التونسية ،متثلت يف فرتة انتعاشة نسبية عرفتها البالد عىل مستويات عدة خالل
القرنني السابع عرش والثامن عرش؛ فنطرح عىل الدراسات التي كتبت حول هذه الفرتة السؤال التايل :من
منتها العنارص األجنبية ،وما هي األدوار األخرى التي
كان وراء هذه االنتعاشة؟ وما هي األدوار التي أ ّ
منتها العنارص األهلية املحلية؟
أ ّ

جاءت اإلجابة مختلفة بحسب املدارس التاريخية التي تناولت هذه الحقبة بالدراسة .هناك من رشّ ح
األندلسيني  -املوريسكيني ،وهناك من ركز عىل دور «األعالج» (أرسى القرصنة من النصارى) واملغامرين
ن االنتعاشة
ن هناك اتفاق بني الدارسني يف أ ّ
األوروبيني ،إضافة إىل إجابة أخرى ركزت عىل األتراك .لك ْ
كانت وراءها عنارص أجنبية ،وأنه ال دور للعنارص املحلية (أي األهلية).
تعمل هذه الدراسة عىل إعادة النظر يف هذه القراءة للواقع التاريخي املحيل ،وتأخذ يف الحسبان
منتها العنارص األهلية يف ما يحصل من تغريات وحراك يف واقعها؛ وذلك بطبيعة الحال من
األدوار التي أ ّ
خالل العالقة باملستجدات املحلية وتفاعلها مع املعطيات الخارجية.
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عبد الرحمن املاليك
أستاذ علم االجتامع يف كلية اآلداب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس .يهتم بقضايا التحرض والهجرة والفقر
والسياسات االجتامعية ،ونرش مقاالت عن الهجرة القروية والظاهرة الحرضية ومشكالت االندماج يف
املدينة .صدر له« :مدرسة شيكاغو ونشأة سوسيولوجيا التحرض والهجرة» ( ،)2016و«الثقافة واملجال:
دراسة سوسيولوجية لظاهرة التحرض والهجرة باملغرب» (.)2016

امليدان واملنهج :حول نشأة التحقيقات السوسيولوجية
يف الغرب واملغرب
انتقلت منهجية تناول «املوضوع االجتامعي» تدريج ًيا ،ومع مرور الزمن ،من مجرد التأمل والوصف الخارجي
إىل املالحظة ووصف الوقائع كام هي ،ليخلص علامء االجتامع بعد العديد من التجارب واملحاوالت،
تجل يف االتجاه نحو معاينة املسائل
ّ
طوال القرن التاسع عرش ،إىل تدشني تقليد سوسيولوجي جديد
واملشكالت االجتامعية يف الواقع ،ومحاولة رصدها ووصفها كام هي؛ وذلك من خالل ما يعرف يف
األدبيات السوسيولوجية بـ «التحقيقات االجتامعية».
واد مدرسة شيكاغو أنفسهم أمام
انتقل تقليد «التحقيقات االجتامعية» من أوروبا إىل أمريكا ،وسيجد ر ّ
تراكم مهم من هذه «التحقيقات» التي ستشكل ،إىل جانب الدراسات األنرثوبولوجية ،النامذج األوىل
امللهمة للتوجه نحو تأسيس العمل السوسيولوجي امليداين ( )Work fieldوتأصيله.
تزامنت نشأة هذه التحقيقات وانتشارها مع الغزو االستعامري االستيطاين ،وسيكون املغرب يف بداية
وا «علميًا» وسلميًا من خالل االعتامد
القرن العرشين هدفًا لهذا الغزو الذي أراد له مهندسوه أن يكون غز ً
عىل الدراسات واألبحاث اإلثنوغرافية التي كلّفت «البعثة العلمية باملغرب» بإنجازها .وهي األبحاث
والدراسات التي ستشكل مادة معرفية كثيفة وغنية نصطلح اليوم عىل تسميتها «السوسيولوجيا
الطرائق املعتمدة يف «التحقيقات االجتامعية».
الكولونيالية» التي تلتقي ،من الناحية املنهجية،
َ

مل تظهر السوسيولوجيا مبعناها الحديث يف املغرب إال بعد االستقالل ،وتحديدًا مع إنشاء «معهد
السوسيولوجيا» يف الرباط يف بداية سبعينيات القرن املايض ،والذي ستُنجز يف إطاره عدة دراسات
سوسيولوجية وطنية ،كان أهمها وأشهرها «ما يقوله  296شابًا قرويًا» ،نعتربها هي ودراسة فاطمة
املرنييس «نساء الغرب» التي أُنجزت يف أواخر سبعينيات القرن املايض الدراستني املدشنتني للبحث
السوسيولوجي امليداين الحديث يف املغرب.
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عبد الرحمن بودرع
أستاذ لسانيات النص وتحليل الخطاب يف جامعة عبد املالك السعدي بتطوان .وهو نائب رئيس مجمع
مد لدى الرابطة املحمدية للعلامء باملغرب ،ورئيس
اللغة العربية عىل الشبكة العالَمية مبكة ،وخبري معت َ
تحرير مجلة «فقه اللسان» التابعة ملركز ابن أيب الربيع السبتي ،ومنسق فريق املعالجة املعجمية يف
مرشوع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية .حاصل عىل عديد الجوائز األكادميية .من آخر مؤلفاته «يف
السياسة اللغوية والتخطيط :قضايا ومناذج» ( ،)2017و«النص الذي نحيا به :قضايا ومناذج يف انسجام
النص ومتاسك بنائه» (.)2019

أهمية «لسانيات النص وتحليل الخطاب» يف معالجة القضايا االجتامعية
تحرص هذه الدراسة عىل مجاوزة الفرق بني املباحث التي تعتمد النظريات االجتامعية املجردة عن كل
ة نقدي ً
ة تحليلي ً
تحليل نيص أو خطايب ،إىل ذلك الرتكيب املنهجي الذي يقدم رؤي ً
ة للقضايا االجتامعية
من خالل ما يتكلم به الناس وما يكتبون؛ ألن كل مامرسة اجتامعية أو فعل اجتامعي أو ظاهرة أو قضية
مام يحدثه الناس يف مجتمعاتهم ،إمنا هو أم ٌر ينطلق من بناء ثابت يدعى «نظام الخطاب» ،ويُعد هذا
النظام مكونًا من مكونات الخطاب االجتامعي؛ فال يتصور أن املباحث الثقافية واالجتامعية تنشأ وتؤلف
ن الخطاب يولد الفعل االجتامعي ،ولكن املراد أن الثقافة والحدث
من أجل إنجاز الخطاب ،وال يتصور أيضً ا أ ّ
االجتامعي والسيايس وما يتصل بهام من ظواهر ،كل أولئك ميارس تأثريه وفاعليته من خالل الثقافة
املتداولة والنقد والتحليل ،وغريها من أشكال إنتاج الخطاب.
ولبيان أهمية تحليل الخطاب النقدي للنصوص املكتوبة ،اهتمت الدراسة مبقاربتني نظريتني من «لسانيات
النص وتحليل الخطاب» يف معالجة القضايا االجتامعية والسياسية:
األوىل «’املقاربة املعرفية االجتامعية السياسية‘’ :التحليل النيص للخطاب االجتامعي السيايس‘».
أساسا إلنتاج النصوص وتحليل الخطابات».
الثانية’« :األنساق الذهنية التصورية‘
ً

ٌ
معادل موضوعي لعامل ألفكار واملفاهيم
ن عامل النص والخطاب اللساين
وانتهت الدراسة إىل تأكيد أ ّ
ة لتحليل الظواهر والقضايا التي تهم
املنعكسة عن عامل الواقع ،وقد قدّم تحليل الخطاب مفاهيم جديد ً
اإلنسان واملجتمع.
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عبد الرزّاق بلعقروز
أستاذ فلسفة القيم واملعرفة يف جامعة سطيف  ،2الجزائر ،ورئيس فرقة بحث «مصري الواجبات األخالقية يف
سياق التحديات الثقافية املعارصة» ،يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .صدر له العديد من املؤلفات؛
منها «تحوالت الفكر الفلسفي املعارص» ( ،)2009و«السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح» ( ،)2010و«املعرفة
واالرتياب» ( ،)2013و«أزمة الحداثة ورهانات الخطاب اإلسالمي» ( ،)2012و«قوة القداسة» ( ،)2013و«مدخل إىل
الفلسفة العامة» ( ،)2015و«مداخل مفهومية إىل مباحث فلسفية وفكرية» ( ،)2016و«روح القيم وحرية
املفاهيم» (.)2017

منهج املنهج يف ُمكاشفة القول الفلسفي علم ًيا:
من مضمون الفلسفة إىل أدوات التفلسف

حظ القول الفلسفي ومكاشفة العنارص النظرية
تسعى هذه الدراسة إىل بسط إشكال الوسيط املنهجي يف تلَ ُّ
والعملية التي تدخل يف بنائه .وتب ّنت الدراسة الوسيط املنهجي العلمي يف صورته اللّسانية ،ألنه نَظَر إىل
ما معها من الداخل ،ومعلوم أن ال ّناظر من الخارج يبرص ما ال يبرصه الساكن يف
الفلسفة من خارج ،وليس التحا ً
ترسمت قصدية هذه الدراسة حول تطبيق املنهج العلمي عىل القول الفلسفي يف األغراض اآلتية:
الداخل؛ لذا ّ
مكاشفة بنية القول الفلسفي عىل طريقة العلامء ،وليس عىل طريقة الفالسفة ،من أجل استخالص القوانني
الذاتية لحركة الظاهرة الفلسفية ،والظفر بأدوات التَّفلسف التي يستعملها الفيلسوف يف نَظْمِ قوله الفلسفي؛
طويل استعامل الفلسفة ،ولفت
ً
م رسم املعامل التي متكّن من الخطو نحو صنع الفلسفة بعد أن عشنا
ومن ث ّ
انتباه املتفلسف العريب إىل قيمة نظامه اللغوي وفلسفته الطبيعية ،وأهمية استثامرهام يف تزويد متونه
وم البياين ،وفتح
وم االستعاميل ،واملق ّ
وم اللغوي ،واملق ّ
بأعمدة القول الفلسفي اإلبداعي التي منها املق ّ
القول الفلسفي عىل أدوات العلوم االجتامعية ،وبناء منهج الحوار الجديل بني املعارف ،واألكرث من ذلك هو
تأسيس العلوم االجتامعية عىل مقوالت املنهج العلمي الذي جرى تطبيقه يف الفلسفة.
أما ال ّنتائج التي انتهت إليها الدراسة ،فنعددها يف ما ييل:

²²ال تفلسف إال داخل اللغة ،وهذه الثمرة املنهجية مرماها املنهجي هو نقد فكرة املفاهيم
العقلية املجردة ،واالرتكاز عىل النظام اللغوي من أجل تشقيق أقوال فلسفية غري معهودة.
و َردَنا املنهج العلمي يف صورته التي طبَّقناها يف ورشة صنع القول الفلسفي ،ودلّنا عىل
²²أ ْ
م فهو منهج «دليل».
الكيفية التي يُنشئ بها الفيلسوف مفاهيمه وتعاريفه وأدلّته؛ ومن ث ّ
²²ال بد من تأسيس العلوم االجتامعية يف الوطن العريب منهج ًيا ،عىل مقتضيات هذا املنهج
العلمي يف مكاشفة موضوعاته ،ألنه يخرج هذه العلوم من استعامل العلوم االجتامعية
إىل صناعتها؛ وذلك من خالل االستدالل عىل الطريق التي تحدد كيفية الرتجمة ،وكيفية بناء
املفهوم وصوغ التعريف ووضع الدّليل.
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عبد القادر بوطالب
أستاذ التعليم العايل يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،يف جامعة عبد املالك السعدي بتطوان،
ومنسق فريق البحث
ومنسق تكوين الدكتوراه «الديناميات االجتامعية :املجال والسلطة واملجتمع»،
ّ
ّ
«الديناميات االجتامعية وعالقات السلطة» .شارك يف العديد من املرشوعات البحثية الدولية ،وصدرت له
مجموعة من األبحاث الفردية والجامعية؛ منها «تأنيث الهجرات األفريقية والعنف ضد املرأة عىل الطريق»
(باإلسبانية)( ،مؤلَّف جامعي ،)2018 ،و«الثقافة الرضيبية والتنمية البرشية :حالة املغرب» (بالفرنسية)،
(مؤلَّف جامعي.)2016 ،

علم االجتامع بني الكوين واملحيل :إشكالية املفاهيم وسياقاتها
يف البحث السوسيولوجي باملغرب
يف املغرب ،كام هي الحال يف العديد من املجتمعات غري األوروبية ،يُع ّد ظهور السوسيولوجيا جز ًءا من
املرشوع االستعامري ،فقد متّت تعبئتها من أجل املساهمة يف إنجاح عمليات التدخل االستعامري؛ ومن
ن هذه السوسيولوجيا مل تتبلور ضمن سياق محيل ،ومل تنشأ فيه ،ومل تتحكم فيها ديناميات داخلية
م فإ ّ
ث ّ
خالصة ،بل كان للديناميات الخارجية الدور الحاسم يف تشكيل مفاهيمها واتجاهاتها ونظرياتها .وعىل
هذا األساس ،تنطلق هذه الدراسة من أن اختالف السياقات التاريخية واالجتامعية لظهور السوسيولوجيا،
يف املجتمعات الغربية وغريها من املجتمعات ،التي صادفها الغرب يف أثناء توسعه االستعامري ،يوجد
خصوصا يف ما يتعلق باملفاهيم .فكيف ميكن ،إذًا ،مالءمة املفاهيم يف
أزمة معرفية متعددة األبعاد،
ً
ظل اختالف السياقات التاريخية واالجتامعية؟
يكشف السياق التاريخي واالجتامعي لظهور السوسيولوجيا يف املجتمع املغريب أنها مل تكن رضورة
داخلية ،ومل تتبلور بوصفها سوسيولوجيا محلية ،بل خرجت – بطريقة أو بأخرى  -من معطف األبحاث
الكولونيالية .إن سؤال بناء سوسيولوجيا وطنية (أو محلية) ،يف مقابل السوسيولوجيا الغربية ،التي
فرضت ذاتها بوصفها سوسيولوجيا كونية ،يقتيض مساءلة السياقات وتفكيك املفاهيم التي أُنتجت
داخل السوسيولوجيا الكولونيالية ،وكذلك النظريات التي قامت عليها ،ال االستمرار يف إعادة إنتاجها،
فضل عن االستمرار يف استريادها ،ذلك هو اإلشكال املركزي الذي تحاول هذه الدراسة معالجته.
ً
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عبد القادر ملوك
باحث ومرتجم من املغرب .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف لسانيات التواصل من كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية يف مرتيل بتطوان .شارك يف عدة ندوات ومؤمترات وطنية ودولية ،ونرش مقاالت يف مجالت
محكّمة عربية ،وقد صدر له «من تعددية األخالق إىل أخالق التعددية» ،و«حجاجية الخطاب اإلعالمي :أطر
نظرية ومناذج تطبيقية» ،إضافة إىل كتب مرتجمة منها «السعادة اليائسة والبالغة والسياسة :سلطة
الخطاب وخطاب السلطة».

إشكالية الصلة بني الوقائع والقيم وانعكاساتها عىل موضوعية العلوم
منوذجا
الطبيعية واإلنسانية :ماكس فيرب وهيالري بتنام
ً
نحاول يف هذه الدراسة استكناه دقائق مو ِ
قفَني غاي ً
ة يف األهمية لباحثَني قضيا شط ًرا من حياتهام
الفكرية يف معالجة إشكالية الصلة بني الوقائع والقيم وتتبع انعكاساتها عىل موضوعية كل من العلوم
الطبيعية واإلنسانية ،ونقصد عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب والفيلسوف األمرييك هيالري بُتنام.
وغايتنا هنا أن نحدّد بدقة األطروحة التي يتب ّناها كل منهام ،وأن نقف عىل جوانب التقاطع واالختالف
بينهام ،وعىل النهج االستداليل الذي ات ّبعه كل واحد يف الدفاع عن موقفه .وبعد أن استوفينا الحديث
عن ذلك ،أمكننا أن نخرج مبوقف يُع ّد مثرة تفاعلنا مع موقفي الباحثَني ،يقيض بأن املامرسة العلمية
هرت وسائلها من كل أثر للمعاين والقيم الذاتية واقترصت عىل املالحظة الظاهرة والتجربة
مهام ط َّ
صل متام املوضوعية؛ ألن الحقائق التي تفرزها ال توجد يف
ح ِّ
الحسية ،فإنها لن تستطيع ،مع ذلك ،أن ت ُ َ
سلِمت من القيم املسامة «أخالقية» ،فإنها ال تسلم
الخارج مستقلة عن الذوات التي تنتجها؛ فهي وإن َ
من القيم املسامة «إبستمية» ،وآية ذلك أن املنهج العقيل العلمي ال يدرس الوقائع إال بإدخالها يف
حيّز محكوم ببعدَي الزمان واملكان ،وإخضاعها لوسائل التقدير والتقسيم والرتكيب والتصنيف والرتتيب...
إلخ ،واصطناع الوسائط تلو األخرى ملقاربتها بدقة...إلخ .وهذه أمور البرشية التي تختلف باختالف الباحثني
واختالف األزمنة واألمكنة ،يُستدل منها عىل أن العلم ال يقع بعيدًا عن متناول القيم ،وأن املامرسة البحثية
العلمية تستند إىل معايري للعقالنية واملوضوعية محكومة ،من دون شك ،برؤية برشية تقديرية.

ضم مضطربًا من االنطباعات الذاتية واآلراء
يف املقابل ال نق ّر بالرأي الذي يرى يف العلوم اإلنسانية ِخ ً
مكنته أن
االنفعالية ،بل نرى أنها علوم كغريها من العلوم ،متتلك من املناهج واإلمكانات ما يف ُ
حرِكة»  -تقف يف منزلة وسطى
يضفي عىل نتائجها صبغة موضوعية ،ميكننا أن نسميها «موضوعية َ
بني «املوضوعية الجامدة» و«التساهل املتسيب»  -تضمن للعلوم اإلنسانية رحابة تتجاوز األفق الضيق
والنظرة الجافة إىل العلوم الدقيقة ،كام ترفع عنها صفة االبتذال ووصمة االستسهال والتبسيط املفرط
جل إصدار أحكام عامة عىل وقائع إنسانية خاصة.
واملخل الناتجة من تع ّ
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عبد الواحد العمراين
أستاذ باحث يف مسلك الجغرافيا بكلية اللغات والفنون والعلوم اإلنسانية يف القطب الجامعي آيت ملول
بجامعة ابن زهر يف أكادير باملغرب ،وعضو مخترب الدراسات واألبحاث :الجغرافيا ،اإلعداد ،الدميوغرافيا
والتنمية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف سايس بجامعة سيدي
محمد بن عبد الله بفاس .نُرشت له عدة دراسات وأبحاث متخصصة ،وله مساهامت يف ندوات ومؤمترات
وطنية ودولية.

التكامل املنهجي وأهمية توظيفه يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية:
حالة علم الجغرافيا
تتميز األبحاث يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية بأن الباحثني يعتمدون مناهج متعددة لتفسري إشكالياتهم،
ن ذلك يساهم يف بلورة نتائج تتطابق عىل نحو تام مع الواقع ،أو تكاد تعكسه عىل نحو
عىل اعتبار أ ّ
عا من التميز ،مقارنة بباقي
ً
واضح.
فضل عن ذلك ،يُضفي اعتامد مبدأ التكامل املنهجي عىل البحث نو ً
األبحاث األخرى .ويف هذا السياق ،يُع ّد علم الجغرافيا ،بحكم موقعه ،يف ملتقى الطرق بني العلوم
األخرى ،فهو عند دراسته لإلشكاليات والقضايا املجالية يستقي منها بعض األدوات والوسائل املنهجية.
تُعالج هذه الدراسة مسأل ً
ة أساسية ترتبط بإبراز أهمية توظيف التكامل املنهجي يف العلوم اإلنسانية
علم ينهل عند معالجته الظواهر املجالية
باعتباره
الجغرافيا؛
علم
حالة
دراسة
خالل
واالجتامعية؛ وذلك من
ً
من مجموعة من التخصصات املجاورة التي يتقاسم معها ميدان البحث وأدواته.
وإلنجاز هذه املساهمة ،جرى توظيف املنهجني :الوصفي التحلييل واإلمبرييقي باالحتكام إىل ما راكمه
توصلت إليها هذه الدراسة يف ما
البحث العلمي الجغرايف داخل الجامعة املغربية .وتتلخص النتائج التي
ّ
ييل :أولً  ،ارتكاز البحث الجغرايف مع الرعيلني األول والثاين من الباحثني عىل دراسة موضوعات دقيقة جدًا
ومتخصصة ،ومحدودة مجاليًا وزمانيًا .ثانيًا ،اتجاه البحث الجغرايف مع الرعيلني الثالث والرابع من الباحثني نحو
اعتامد مناهج متعددة يف دراسة اإلشكاليات والقضايا املجالية .ثالثًا ،تقتيض طبيع ُ
ة التداخل بني العلوم
د مبدأ التكامل املنهجي يف البحث.
اإلنسانية واالجتامعية ،بوجه عام ،والجغرافيا ،بوجه خاص ،اعتام َ
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عبد الوهاب األفندي
أستاذ العلوم السياسية ،وعميد كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ملعهد الدوحة للدراسات العليا.
منسق لربنامج اإلسالم والدميقراطية مبركز دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت،
شغل سابقًا منصب
ّ
تنصب اهتامماته البحثية يف مجاالت نقد مناهج
ود ّرس وحارض يف العديد من الجامعات يف خمس قارات.
ّ
العلوم االجتامعية ،ونظريات الدميقراطية والتحول الدميقراطي ،والعنف الجامعي واإلبادة ،والفكر
اإلسالمي املعارص والحركات اإلسالمية الحديثة ،والسياسة واملجتمع يف السودان والعامل العريب .له
العديد من الدراسات واألبحاث والكتب املنشورة ،من آخرها «كوابيس اإلبادة الجامعية :روايات انعدام
األمن وهيكل الفظائع الجامعية» (باإلنكليزية) (.)2015

عن السياسة والسيايس والنظرية:
تأمالت يف السجال بني املنهج والنظرية يف وظيفة العلوم السياسية
تعرض الدراسة إلشكاالت التسييس البنيوي يف املعالجات السياسية ،وخطر تحول السجاالت املنهجية
إىل مواجهات سياسية ،وهو وضع تكرر يف السجال املستمر بني دعاة العلموية وخصومهم .وقد
بينت الدراسة أن لزوم البعد السيايس ،و /أو التوابع السياسية لكل تناول «علمي» للسياسة ،ال يعني
بالرضورة القبول بالتسييس الفج .فمن املمكن االعرتاف باملحتوى السيايس للمعالجة من دون االنزالق
ن االنتقاد للتسييس الكامن أو البنيوي ،كام يف نقد سعيد لالسترشاق
نحو التسييس .من هذا املنطلق ،فإ ّ
واملركزية الغربية ،ال ميكن أن يقارن بالتسييس الفج ألنصار إرسائيل يف معركتهم إلخضاع دراسات الرشق
األوسط األمريكية ملصالح إرسائيل واليمني املتطرف.
ومن املنطلق نفسه ،تتناول الدراسة  -نقديًا  -الرأي الذي يسم «دراسات املناطق» يف العلوم السياسية
بالفقر النظري والدونية العلمية ،ومتيل إىل دعم الرأي القائل إن ما يسمى «معالجات نظرية» هي بدورها
«دراسات مناطق» تتخذ من الغرب مبتدأ وخرب التجارب السياسية ،وتسعى لتعميم تجاربه يف شكل «نظريات»
ذات صالحية كونية .وترى الدراسة أن التفرقة املصطنعة بني التخصصات ال تقوم عىل أسس علمية ،بل العكس؛
فالنظريات الصحيحة ال بد من أن تنطبق عىل كل الحاالت ،أو تكشف عن متغريات ذات طبيعة عامة حالت دون ذلك.
تعيد الدراسة معالجة سجال العلمية مقابل التوجه التأطريي ،مبعنى االلتصاق بالواقع ومراعاة اإلطار
ما
القريب والخصوصية ،من منظور آخر .وإذ يرفض مقرتحنا موقف أنصار «الربيسرتويكا» يف التخيل متا ً
جا علميًا يأخذ تعقيدات وخصوصية السياسة يف االعتبار،
عن النهج العلمي ،فإنه يطرح يف املقابل نه ً
وتقدم أمثلة تطبيقية أولية لذلك املنهج .وبنا ًء عليه ،تقرتح الدراسة طريقة لتجاوز التفرقة املصطنعة
بني دراسات املناطق والتنظري األعم ،حيث تطرح فكرة وجود متغريات قد تفرس التطورات السياسية يف ما
يسمى الدول املتقدمة ،وما يوصف بـ «العامل الثالث».
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عدنان التزاين
أستاذ علم النفس يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بظهر املهراز يف جامعة سيدي محمد بن عبد
الله بفاس .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم نفس الشغل والتنظيامت من جامعة محمد الخامس
بالرباط ،وعضو يف مجموعة من الهيئات األكادميية؛ منها الجمعية املغربية للدراسات النفسية (،)AMEP
والجمعية الدولية لعلم النفس الشغل ( ،)AIPTLFومخترب األبحاث والدراسات النفسية ( .)LAREPSمن
آخر بحوثه املنشورة «تجربة القيادة :القاسم املشرتك والتنبُّئي لسلوك املستخدم عىل الطريق»
(بالفرنسية) (.)2017

العلوم اإلنسانية يف العامل العريب بني خصوصية املوضوع
منوذجا
وكونية املنهج واملعرفة؛ علم النفس
ً
ارتبطت نشأة العلوم اإلنسانية وتطورها بتخصصاتها املختلفة ،يف السياق العاملي ،بربوز جدل واختالف
واضح يف وجهات النظر حول األسس واملنطلقات اإلبستيمولوجية واملنهجية للتعاطي مع الظواهر
اإلنسانية .وتتجىل النواة األساسية لهذا الجدل يف إشكالية الخصوصية اإلبستيمولوجية للظواهر
اإلنسانية مقارن ً
ة بالظواهر الطبيعية .فإذا كانت مواضيع العلوم الطبيعية عبارة عن أشياء ال تتمتع
م يسهل التعاطي معها وفق املناهج والتقنيات العلمية النسقية الخالصة،
بالوعي وال بالقصدية ،ومن ث ّ
كالتجريب وغريه من املناهج التي تضمن موضوعية املعرفة املحصلة بشأنها ،فإن األمر يختلف عندما
يتعلق بالظواهر اإلنسانية التي تتميز بكونها ظواهر أكرث اتصافًا برمزيتها.
إضافة إىل اإلشكالية السابقة املرتبطة بالخصوصية اإلبستيمولوجية للظواهر اإلنسانية ،ستربز يف
العامل العريب إشكالية ثانية ال تنفصل عنها  -أي الخصوصية الثقافية للظواهر اإلنسانية ورهانات تأسيس
مرشوع للعلوم اإلنسانية يف البلدان العربية  -تطرح بدورها تحديات علمية أمام هذا املبتغى .ويف
خصوصا،
ما ،وعلم النفس
ً
أقطار العامل العريب ،شكّل مرشوع إرساء العلوم اإلنسانية وتطويرها عمو ً
محور العديد من األعامل واالجتهادات والكتابات منذ عقود .لكن التوجهات بخصوص هذه القضية النوعية
ع عىل مستوى التعاطي أو األهداف .ويف هذا اإلطار ،برز مسعى يف
بعيدة عن أن تشكل موضو َع إجام ٍ
هذا الباب من بعض الباحثني واملهتمني بعلم النفس يف هذه األقطار ،وهو يتّضح من خالل بعض الكتابات
التي ترتكز عىل مفهوم التوطني ،أي رضورة تطوير علوم إنسانية خاصة بنا ،من حيث عدّتها النظرية
واملنهجية ،لتُالئِم خصوصيتنا الثقافية واالجتامعية.

تسعى هذه الدراسة إىل إبراز املنطلقات واألسس التي يُبنى عليها طرح خصوصية الظاهرة اإلنسانية ،سواء
عىل املستوى اإلبستيمولوجي أو الثقايف ،وما يرتتب عىل ذلك من إكراهات وتحديات علمية تعرقل مرشوع
إرساء هذه املباحث العلمية وتطويرها يف البلدان العربية؛ وذلك يف أفق نقدها وعرض إمكان تجاوزها.
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ع ّزه رشارة بيضون
مع الباحثات اللبنانيات» ،وباحثة ومستشارة
أستاذة يف الجامعة اللبنانية سابقًا ،وعضو يف تأسيس «تج ّ
لدى منظامت حكومية وغري حكومية لبنانية وعربية ودولية يف شؤون املرأة والجندر .لها مؤلفات
منشورة باللغتني العربية واإلنكليزية ،يف كتب ،ويف فصول من كتب ،ومقاالت يف دوريات جامعية
وثقافية ،من بينها «العنف األرسي :رجال يتكلمون» (.)2016

املقاربة الجندرية واألبحاث النسوية الهادفة :قراءة يف دراسات
ّ
ملنظامت نسوية غري حكومية لبنانية ()2017-2016

ينشط أكرث املنظامت النسوية يف لبنان يف املجاالت التي أق ّرتها الحكومات املشاركة يف مؤمتر املرأة
العاملي الرابع وبنود اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد املرأة .وتتجه هذه املنظامت ،يف الوقت
الراهن ،إىل العمل باحرتاف فرضته طبيعة مهامتها املحدّدة يف هذه املجاالت .وينطوي هذا االحرتاف
عىل إجراء البحوث حول دوائر انشغاالتها ونشاطاتها ،سعيًا إلنتاج معرفة بخصائص الجامعات املستهدفة
والبيئة املجتمعية املحيطة بتلك الجامعات ،من أجل أن تقوم نشاطاتها عىل قاعدة مستنرية من العلم
مي
بهذه الجامعات وبيئتها .وتشكّلت العيّنة املدروسة من مجمل الدراسات امليدانية املنشورة ،يف عا َ
 2016و ،2017من مثاين منظامت غري حكومية لبنانية ،تدّعي يف قانونها األسايس أنها نسوية.
بعد التعريف مبفهوم «املقاربة الجندرية لألبحاث يف العلوم االجتامعية» ،ترصد هذه الدراسة املقاربات
البحثية التي اعتُمدت يف الدراسات امليدانية الهادفة التي نفّذتها املنظامت النسوية عيّنة هذه الدراسة،
وذلك لتعيني أشكال التزامها باملقاربة الجندرية لألبحاث الهادفة يف مراحلها كلّها :يف صوغ أهدافها
وصول
ً
م تعيني مجتمعات الدراسات وعيّناتها ،واإلعالن عن الطرائق والوسائل،
وتحديد منطلقاتها؛ ومن ث ّ
إىل األسس واملبادئ الحاملة لالستنتاجات واالقرتاحات التي تذيّلها ،أي التضمينات العملية الستنتاجات
ما،
تلك الدراسات .وتخلص الدراسة إىل تعيني دوائر اللقاء والتميّز بني البحوث يف العلوم االجتامعية عمو ً
والبحوث املنفّذة مبقاربات جندرية من جهة ،وبني املقاربات املعلنة لدى املجموعات النسوية الصغرية
واملقاربات املضمرة يف أبحاث التيار األوسع من النسويات من جهة ثانية.
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ول
م َ
عيل الصالح ُ
متخصص يف قضايا الفكر
أستاذ التعليم العايل يف كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة صفاقس.
ّ
ملجلت
ّ
يب الحديث واملعارص ،وله يف هذا املجال كتب ودراسات محكّمة .عضو هيئات علمية
العر ّ
تحصل عىل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف عام  .2015من أحدث كتبه
ومؤمترات عربية.
ّ
يب :دراسة يف القضايا واآلل ّيات والحدود» ( ،)2017و«من اإلمام املعصوم إىل الفقيه
العر
«خطاب التمدّن
ّ
والسيايس عند اإلمامية االثني عرشية» (.)2012
الديني
يل:
الو ّ
ّ
ّ

التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات:
«جغراف ّية» الحقل
ّ
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم

مركزي :ما ح ّ
ظ األكادمييا العربية من كسب معركة تجديد مناهج
تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال
ّ
هدنا لذلك مبجموعة من املقدّمات
تطوير املعرفة وبناء أنساقها خارج سلطان الكتابة التقليدية؟ وقد م ّ
مو ِ
ف ورؤي ٌ
ة عمل.
ن يكون أدا َ
التأسيسية حول املنهج
ق ٌ
ة قبل أ ْ
خصوصا ،فَبَيّنا أ ّ
ً
ن املنهج َ

وتوسلنا يف ذلك مبقاربات ثالث:
حقل لتنفيذ اإلجابة عن السؤال السابق بيانُه.
ً
اقرتحنا ،إجرائيًّا ،علم التاريخ
ّ
ع ِن َيت مبدرسة الحول ّيات واآلفاق التي فتحتها أمام منهج تقاطع االختصاصات،
مرجعية ُ
مقاربة تاريخية َ
التاريخي،
يب برضورة تجديد مناهج البحث
ومقاربة تأصيلية استكشافية ُ
ع ِنيَت برصد نشوء حالة وعي عر ّ
ّ
ع ِن َيت بإمكانات الكتابة العربية املجدّدة.
ومقاربة تجريبية تطبيقية ُ

ن عالقة العلوم بعضها ببعض يف التاريخ املعارص تحكّمت
ملخّصها أ ّ
أوقفتنا املقاربة األوىل عىل نتيجة ُ
ه َدتْنا الثانية
فيها إبستمية فرضتْها فتوحات املعرفة املتدفّقة بغزارة يف جميع املجاالت وامليادين .و َ
د آلية أداتية .وبَيّنا
إىل أ ّ
ن مقصد منهج التقاطُع هو البحث عن السبل التي ت ُعيد كتابة التاريخ ،وأنه ليس مج ّر َ
يب مل تكن نشأة محلّية خالصةً ،بل كانت بتأثري ِ
من «ثورة الحوليّات» .واستفدنا
أن نشأت َه يف السياق العر ّ
ّ
يب
ن ما أُنجز إىل اآلن يف السياق
يب يَخوض باقتدار،
يدل عىل أ ّ
من الثالثة أ ّ
األكادميي العر ّ
ن املؤ ّرخ العر ّ
ّ
عىل الرغم من العوائق الكربى ،معركتَه ض ّد مبادئ الكتابة التاريخية التقليدية ومناهجها .فعمليّات
منهجي ال
مدخل
نت
التشبيك الواسعة بني االختصاصات برهان عىل الوعي بأ ّ
َ
َفتيت الحواجز بني العلوم َ
ّ
فضل عن تطوير أداء
ً
العلمي أيضً ا،
غنى عنه؛ ليس إلعادة كتابة التاريخ فحسب ،بل لتنمية مهارات البحث
ّ
املؤسسة الجامعية العربية.
ّ

72

عيل جعفري
أستاذ مشارك يف علم االجتامع مؤهل بجامعة القايض عياض يف املغرب .حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العلوم االجتامعية من جامعة الحسن الثاين بالدار البيضاء .مهتم بسوسيولوجيا التنظيامت
واملقاولة وسوسيولوجيا الحركات االجتامعية والنظريات السوسيولوجية .من آخر بحثوه املنشورة
«وظيفة الصحايف :براعة االستخدام بسلّمٍ متغري» (بالفرنسية) ،)2017( ،و«مالمح وتحوالت الفكاهة عند
السياسيني» (بالفرنسية).)2017( ،

«امليكرو  -ماكرو» :يف إلزامية تبيان آليات االنتقال
تطرح هذه املساهمة سؤالً بسيطًا يف شكله ،معقدًا يف مضمونه؛ إنه سؤال العبور بني مستويات
الواقع الذي منيز فيه ،إىل حدود اليوم ،بني الفردي والوسطي واالجتامعي.
األبحاث كلها التي تروم تفسري الظواهر االجتامعية ،انطالقًا من معطيات وحدات فردية ،تصطدم مبعضلة
االنتقال؛ إذ ال يستساغ التأويل ،وال يجوز التفسري إذا ما أغفل الباحث مسألة الربط من امليكرو إىل املاكرو.
عكس ًيا ،يلزم جميع الدراسات التي تتوخّى تفسري فعل فردي اعتامدًا عىل معطيات تنتمي إىل االجتامعي
د حل ملشكلة االنتقال من هذا إىل ذاك .مبعنى آخر ،ليست الدراسات كلها معنية مبشكلة العبور.
إيجا ُ
فامليكرو  -ميكرو ( )micro - microواملاكرو  -ماكرو ( )macro - macroوامليسو  -ميسو ()meso - meso
ن اإلشكاليات التي تنتمي إىل مستوى الفرضيات ووحدات املالحظة والتحليل نفسها،
غري معنية؛ أي إ ّ
معفية من تبيان العبور.
د إلزامية تبيان وسيلة العبور تحت طائلة بطالن التفسري مبدأ إبستيمولوجي قار يف املجاالت العلمية
إ ّ
ن مر ّ
كلها؛ فاملستويات غري املتجانسة تبقى منفصلة وال تفيد يف فهم بعضها من دون أدوات الوصل .هذا
ن املجتمع ال يساوي مجموع األفراد (الظاهرة
وغه يف علم االجتامع يف عنرصين؛ إذ إ ّ
املبدأ يجد مس ّ
جا واحدًا
ال تساوي مجموع األفعال) ،واالجتامعي متعدد ومعقد بطريقة ال ميكن معها أن مييل منوذ ً
ووحيدًا للفعل.
تحاول هذه الدراسة ،عىل نحو أسايس ،الجواب عن سؤال محوري :ما سبب إلزامية تبيان طرائق االنتقال
بني مستويات الواقع؟ ت ُرجح اإلجابة فرضية االنبثاق بالنسبة إىل االنتقال ميكرو  -ماكرو ،وفرضية رصاع
تسوق الدراسة أمثلة للتوضيح ،وللوقوف عىل
القيم بالنسبة إىل العبور ماكرو  -ميكرو .ويف النهايةُ ،
قاعدة عامة؛ فكل بحث يبني آليات انتقاله أو يصوغ قانونه الرتكيبي ،وليس هناك قنطرة عبور متنقلة.
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عيل عبد الرازق جلبي
أستاذ علم االجتامع يف جامعة اإلسكندرية ،ومق ّرر اللجنة الدامئة لرتقية األساتذة (اختصاص علم االجتامع)
يف مرص .أُعري إىل العديد من الجامعات يف لبنان والسعودية وقطر ،وعمل أستاذًا زائ ًرا إىل يف عدة
جامعات يف اإلمارات وبريوت والجزائر .له مؤلفات يف النظرية واملناهج وتصميم البحوث والسكان
والتنظيم .شارك يف مؤمترات املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملركز القومي للبحوث
االجتامعية مبرص ،وجامعات القاهرة وعني شمس .صدر له مؤخ ًرا ( )2018فصل بعنوان «املدن اإلبداعية
ورأسامل املعرفة :حالة ديب» ،ضمن كتاب جامعي (باإلنكليزية).

مدخل العلوم البينية بني التكامل واالندماج املعريف:
منوذجا
ابتكار علم االجتامع الرقمي
ً
تصدّت مدرسة فرانكفورت يف بداية القرن املايض ألزمة العلوم االجتامعية ،ورفضت انقسامها إىل
تخصصات فرعية دقيقة ،ودعت إىل تبني مدخل العلوم البينية من أجل تحقيق الفهم الشامل للظواهر
االجتامعية ،وإيجاد مناهج جديدة يف البحث ،لكن ظهر تيار فكري انرصف بعيدًا عن هذا الهدف ومال إىل
حل املشكالت املجتمعية،
تبني مدخل العلوم املتعددة من أجل تحقيق التكامل املعريف واملساعدة يف ّ
عا ،ووجد يف تبني مدخل العلوم
ن هناك من شكك يف طموحات هذا املدخل ،واعتربه
غري أ ّ
وهم وخدا ً
ً
املتباعدة طريقة جديدة يف إنتاج املعرفة تستند إىل االندماج املعريف.
السؤال الذي ميكن طرحه يف هذا السياق ،هو :هل االبتكار واإلبداع ممكنان يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية؟ وهل يُع ّد تطور علم االجتامع الرقمي حصيلة للتكامل أو االندماج املعريف؟ وهل كانت هناك
حاجة إىل ظهوره؟ وما املساهمة التي قدّمها لتحليل تحديات املجتمع الشبيك وتداعياته؟
تبلور هذا يف فرضية أساسية مفادها أن االندماج املعريف بني العلوم املتباعدة يساهم يف ابتكار
نظم فكرية جديدة ،تتسق مع تحديات املجتمع الشبيك وتداعياته .وقد تحددت إشكالية الدراسة يف عدة
قضايا ،هي :مداخل العلوم البينية بني التكامل واالندماج املعريف وابتكار علم االجتامع الرقمي وتحديات
املجتمع الشبيك وتداعياته ،إضاف ً
ة إىل مناهج علم االجتامع الرقمي وقضايا املجتمع الشبيك.
استعانت الدراسة بعدة بأساليب منهجية :التحليل التاريخي ملداخل العلوم البينية وتحوالت املجتمع
فضل عن منهج إعادة التحليل
ً
جا،
الشبيك وطريقة دراسة الحالة وابتكار علم االجتامع الرقمي منوذ ً
وتفكيك نتائج بحوث الرتاث والدراسات السابقة وتركيبها.
من نتائج الدراسة أن ابتكار علم االجتامع الرقمي قد كان استنادًا إىل مدخل العلوم املتباعدة ،والجمع بني
ن هذا العلم ظهر
نظريات علم االجتامع ومناهجه ،ودراسات اإلعالم وعلم املعلومات والحاسب اآليل ،وأ ّ
استجابة للحاجة إليه يف حل العديد من املشكالت املزمنة يف علم االجتامع .كام وجدت قضايا املجتمع
الشبيك املتمثلة يف التشبيك واملشاركة والتدخل يف مناهج التحليل الشبيك واملشاركة ،بوصفها
وسيلة يف البحث االجتامعي والتجريب والتدخل مبا يناسب تحليلها.
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عمر علوط
درس الطب وانتقل قبل إنهاء مساره إىل العلوم االجتامعية ،وهو اليوم باحث دكتوراه بجامعة عبد الحميد
مهري بقسنطينة يف موضوع مستقبل فرص العمل .كام يعمل ناشطًا جمعويًا ،وأستاذًا متعاقدًا ،كام أنه
عضو يف مخرب علم االجتامع االقتصادي والتحوالت االجتامعية بجامعة قسنطينة .شارك يف العديد من
امللتقيات الدولية والوطنية ،وله العديد من املقاالت املنشورة.

مناهج البحث االجتامعي يف ظل التعقيد والتسارع :رؤية نقدية
يف ظل واقع اجتامعي شديد التعقيد والتسارع ،تعجز مناهج البحث والطرق التقليدية عن اإلحاطة بالحد
األدىن من فهم مكونات هذا الواقع وتأثرياتها املتبادلة؛ حيث تالشت الحدود بني العوامل الصغرية
والكربى ،وتجاوزت التقنيات املستحدثة والقوى االقتصادية حدود األنساق النفسية واالجتامعية
التقليدية ،وقد أدّى تعقيد معامل تحديد املتغريات والعالقات بينها ،إىل تأزم البحث العلمي االجتامعي
الذي ال يجد سندًا منهجيا مناس ًبا لفهم التغريات الحاصلة.

ورغم التكاثر النسبي لألوراق البحثية يف املجال االجتامعي واإلنساين ،فإنها تتصف مبحدودية تحقيق
األثر عىل مستوى املشكالت املجتمعية كام تفعل ذلك التقنيات عىل نحو رسيع؛ وذلك بسبب تعارض
يفس عدم جدوى البحوث
املصالح والثقافات والبعد عن املادة األولية للمعرفة االجتامعية ،وهو ما
ّ
االجتامعية الحالية يف مواجهة املشكالت املتسارعة التي تدخل بها البرشية يف القرن الحادي
والعرشين؛ حيث تؤدّي الالشفافية املتزايدة للواقع االجتامعي إىل مزيد من الاليقني باملستقبل ،فام
هو السياق املعريف والعميل الذي مت ّر به العلوم االجتامعية؟ وما هي مناهج تجاوز مشكلتَي التعقيد
والتسارع االجتامعي املعارص؟

ن فهم الواقع االجتامعي يحتاج أولً إىل
لقد انطلقنا يف إشكالية هذه الدراسة من مسلمة مفادها أ ّ
االعرتاف بتعقيد الواقع وتسارع تغريه ،بفعل تضخم حجم مكوناته املتعالقة وكثافة تفاعالتها ،ويف
الدرجة الثانية يأيت اختبار املناهج القادرة عىل تجاوز هاتني املشكلتني اللتني ت ِ
َسامن الواقع ،بداي ً
ة من
املقاربة الكالسيكية إىل املقاربات الجديدة؛ من أجل فهم جذور أزمة العلوم االجتامعية الحالية ،ثم
تؤسس بها الروح العلمية الجديدة التي بدأت مالمحها تربز مع بداية هذا القرن.
معاينة املخارج التي
ّ
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فتحي إنق ّزو
أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومدير مدرسة الدكتوراه بجامعة سوسة .حاصل
عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة تونس عام  ،2002وعىل شهادة التأهيل الجامعي
عام  .2007من منشوراته «معرفة املعروف» ( ،)2017و«قول األصول :هورسل وفينومينولوجيا التخوم»
( ،)2014و«هورسل ومعارصوه» ( .)2006ومن ترجامته «ديلتاي :إقامة العامل التاريخي يف علوم الروح»
( ،)2015و«هورسل ،فكرة الفينومينولوجيا» (.)2007

الفهم والتفسري :مسائل املنهج وأصولها التأويلية يف فلسفة ديلتاي
غرض هذه الدراسة هو مراجع ٌ
ة ملسألة جوهرية متعلقة مبنهج علوم اإلنسان يف سياقاتها التأسيسية
األوىل يف فلسفة فلهلم ديلتاي ( ،)1911-1833من خالل النظر يف ثنائية الفهم والتفسري وتحليلها،
بالنظر إىل ترددها بني سجلني اثنني :السجل السيكولوجي الذي يتصل بالبنية الباطنية للتجربة النفسية
مستقل بنفسه متضم ًنا للتجارب والعنارص األساسية للوعي ،وما يُقام عليها من بنيات
ً
عا
بوصفها مجمو ً
عليا للوجود االجتامعي والتاريخي ،والسجل التأوييل الذي يقوم عىل قراءة العالمات واآلثار واملعامل
التي تتجىل من خالل العالقة بالغري ،وتتشكل يف هيئات ونصوص ومدونات مشبعة بالداللة واملعنى،
ومعربة عن تجارب الحياة وأشكالها الفردية والجامعية ،وانخراطها يف سياق تاريخي متصل .وأما الفرضية
عا ونهائ ًيا
ً
التي نعرضها للفحص والتحليل ،فمفادها أن التمييز الشائع بني الفهم والتفسري ليس
فصل قاط ً
بني عاملني ،عامل الطبيعة وعامل اإلنسان واملجتمع والتاريخ ،وبني منهجني ،منهج علوم الروح أو اإلنسان
ومنهج علوم الطبيعة ،وإمنا هو متييز منهجي إجرايئ تفرضه أحكام الوجود الطبيعي التي تخضع
للتفسري باألسباب واملوافقات يف مساقات ظاهرية موضوعية ،وأحكام الوجود البرشي التي تقتيض
الفهم والتعبري بوسائط املعايشة وإعادة البناء والتأليف عىل وترية مرسلة المتناهية.
إن رهان هذه املراجعة ومطلوبها الجوهري أن نقيم الدليل ،من خالل قراءة نصوص الفيلسوف يف
ن ديلتاي ال يفصل يف مختلف مراحل فلسفته
هذا السياق التأسييس لعلوم اإلنسان ومناهجها ،عىل أ ّ
فصل نهائ ًيا ،وإمنا يقيم بني الحدين من الوسائط والدرجات ما ميكّن من الجمع بني
ً
بني الفهم والتفسري
املنهجني النفيس والتأوييل؛ بحيث يتكامالن يف بناء فهم للظواهر اإلنسانية غري مقيد باألمنوذج
الوضعي للعلوم الطبيعية الحديثة .وقد انتهينا إىل أن األمنوذج التأوييل الذي يغلب عىل النصوص
املتأخرة للفيلسوف ال يستجيب للحاجة إىل كتابة تاريخ التأويلية فحسب ،وإمنا لحاجة جوهرية هي إدراج
التأويلية يف الفلسفة ويف منظومة علوم اإلنسان ،وتوجيه الفكر املعارص نحو أفق تأوييل كيل.
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لكبري أحجو
أستاذ وباحث يف جامعة ابن زهر بأكادير منذ عام  .1987حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة مونبولييه
الفرنسية حول املشاهد املائية يف واحات الجنوب املغريب .مفتش جهوي سابق لقطاع إعداد الرتاب
نسق عددًا من األبحاث يف إطار التعاون الدويل ،كام أنه خبري يف تنمية املجاالت الهشة
الوطني والبيئةّ .
الواحية.

متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج ّ
ّ
تتميز العلوم الجغرافية بأنها تتط ّرق إىل موضوع بقاعدة عريضة تشمل يف اآلن ذاته الظواهر الطبيعة
«غري العاقلة» والقضايا املتعلقة بحقل اإلنسانيات .وميثّل هذا التموضع املزدوج بني الطبيعي والبرشي
يقل نظريه داخل مجال املعرفة العلمية ،يف الواقع ،حالة خاصة صالحة لتقفّي الدروب التي
ُّ
الذي
يسلكها الجغرافيون يف سبيل تجاوز عقبات اتساع طيف املوضوع ،وكذلك مطبّات إشكالية املنهاج التي
سلك هذا املنحى ،متّت االستعانة مبقاربة
تعرفها تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة .ولِ َ
موغل
ً
تاريخية من أجل إبراز تقلّبات براديغامت مامرسة املعرفة الجغرافية التي تجر وراءها مسا ًرا علميًا
وحافل بالتحوالت يف األنساق الفكرية.
ً
يف القدم
ميتد موضوع الجغرافيا إىل طيف واسع من القضايا ،يجعلها تتناول كل ما يتضمنه سطح األرض .وإذا كان
هذا الواقع قد ارتبط بالفكر اليوناين القديم الذي كان يطمح ،بالدرجة األوىل ،إىل «استكشاف األرض»،
فإن التحوالت الفكرية الكربى ،التي ارتبطت بتطورات فلسفة عرص األنوار ،جعلت الجغرافيا تدخل عهدها
العرصي الذي أسس عىل براديغم «تفسري تباينات سطح األرض» .وعىل إثر التحوالت العميقة التي
سجلها عامل ما بعد الحرب الكونية ،تم الدخول يف مرحلة «الجغرافيا الجديدة» التي بُنيت عىل أساس
يعطي األولوية لفكرة «فهم تنظيم املجال».
الظاهر أن تعدد املوضوع واتساعه مل ميكّن الجغرافيا من تحقيق وحدة املنهاج ،وال من تسلّق أدراج سلم
ال ِ
موِية عاليًا .صحيح أن االهتامم بالظواهر الطبيعية مكّنها من التامهي مع مناهج العلوم التجريبية،
علْ َ
لكن معالجة القضايا ذات الطابع البرشي مل متكّنها من تجاوز خطوط الطموحات املنهجية التي حققتها
باقي العلوم االجتامعية واإلنسانية .وعىل الرغم من التضارب املسجل يف املوضوع واملنهاج ،متكّنت
الجغرافيا من تحقيق مستوى عا ٍ
ل من النفعية ،ما جعل مأسستها تحظى برتسيخ عميق ميكّنها من
تسجيل حضور قوي يف حياة اإلنسان اليومية ،الفردية والجامعية.
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مبارك بوزليم
أستاذ وباحث يف جامعة ابن زهر ،أكادير منذ عام  .1988حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة لومان
نسق أبحاث ًا ودراسات متعلقة بالبيئات الجافة وشبه
الفرنسية حول دينامية السطح يف الجنوب املغريبّ .
الجافة وشارك فيها.

متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج ّ
ّ
تتميز العلوم الجغرافية بأنها تتط ّرق إىل موضوع بقاعدة عريضة تشمل يف اآلن ذاته الظواهر الطبيعة
«غري العاقلة» والقضايا املتعلقة بحقل اإلنسانيات .وميثّل هذا التموضع املزدوج بني الطبيعي والبرشي
يقل نظريه داخل مجال املعرفة العلمية ،يف الواقع ،حالة خاصة صالحة لتقفّي الدروب التي
ُّ
الذي
يسلكها الجغرافيون يف سبيل تجاوز عقبات اتساع طيف املوضوع ،وكذلك مط ّبات إشكالية املنهاج التي
سلك هذا املنحى ،متّت االستعانة مبقاربة
تعرفها تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة .ولِ َ
موغل
ً
تاريخية من أجل إبراز تقلّبات براديغامت مامرسة املعرفة الجغرافية التي تجر وراءها مسا ًرا علم ًيا
وحافل بالتحوالت يف األنساق الفكرية.
ً
يف القدم
ميتد موضوع الجغرافيا إىل طيف واسع من القضايا ،يجعلها تتناول كل ما يتضمنه سطح األرض .وإذا كان
هذا الواقع قد ارتبط بالفكر اليوناين القديم الذي كان يطمح ،بالدرجة األوىل ،إىل «استكشاف األرض»،
فإن التحوالت الفكرية الكربى ،التي ارتبطت بتطورات فلسفة عرص األنوار ،جعلت الجغرافيا تدخل عهدها
العرصي الذي أسس عىل براديغم «تفسري تباينات سطح األرض» .وعىل إثر التحوالت العميقة التي
سجلها عامل ما بعد الحرب الكونية ،تم الدخول يف مرحلة «الجغرافيا الجديدة» التي بُنيت عىل أساس
يعطي األولوية لفكرة «فهم تنظيم املجال».
الظاهر أن تعدد املوضوع واتساعه مل ميكّن الجغرافيا من تحقيق وحدة املنهاج ،وال من تسلّق أدراج سلم
ال ِ
موِية عاليًا .صحيح أن االهتامم بالظواهر الطبيعية مكّنها من التامهي مع مناهج العلوم التجريبية،
علْ َ
لكن معالجة القضايا ذات الطابع البرشي مل متكّنها من تجاوز خطوط الطموحات املنهجية التي حققتها
باقي العلوم االجتامعية واإلنسانية .وعىل الرغم من التضارب املسجل يف املوضوع واملنهاج ،متكّنت
الجغرافيا من تحقيق مستوى عا ٍ
ل من النفعية ،ما جعل مأسستها تحظى برتسيخ عميق ميكّنها من
تسجيل حضور قوي يف حياة اإلنسان اليومية ،الفردية والجامعية.
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محجوبة قاوقو
أستاذة الفلسفة يف املركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بجهة الرباط  -القنيطرة .حاصلة عىل
شهادة املاجستري يف علم االجتامع من جامعة محمد الخامس ،وعىل شهادة التَّربيز يف الفلسفة من
املدرسة العليا لألساتذة مبكناس يف جامعة موالي إسامعيل .باحثة يف علم االجتامع بجامعة محمد
الخامس ،وهي يف السنة السادسة من سلك الدكتوراه ،وتشتغل مبوضوع الهوية داخل شبكات التواصل
االجتامعي.

املجتمع االفرتايض وإشكالية تجديد منهج البحث السوسيولوجي:
نحو بناء منوذج لدراسة التفاعالت اإللكرتونية من خالل الحاسوب
تسعى هذه الدراسة ملقاربة إشكالية تجديد مناهج البحث السوسيولوجي يف ظل التحوالت التي عرفتها
املورفولو جيا االجتامعية ،من ج ّراء ظهور املجتمعات االفرتاضية بوصفها فضاءات جديدة للسكن يف
العامل افرتاضيًا ،وميدانًا للبحث االجتامعي؛ إذ جعل هذا الشكل االجتامعي الجديد من الشبكات االفرتاضية
ن
مشَ ِّكلَة بذلك مادة جديدة للبحث السوسيولوجي .لك ْ
فضا ًء ت ُنتج فيه مختلف أشكال الوثائق االجتامعيةُ ،
يوسع من آفاق البحث االجتامعي ومجاالته وأدواته بقدر ما أصبح يطرح إشكاالت
أصبح امليدان الرقمي
ِّ
عدة حول املنهجية املالمئة ملقاربته ،وحول اقتضاء األمر التأسيس لتقليد جديد يف مجال البحث
السوسيولوجي ،أو اقتضائه إعادة تبْيِئة واستثامر فقط ملناهج البحث الكالسيكية وتقنياته.

غيت من بنية
تنطلق الدراسة ،إذًا ،من السؤال التايل :إذا كانت التكنولوجيا ،منظو ًرا إليها كشبكة ،قد ّ
األشكال االجتامعية ،ومن تصوراتنا املتعلقة مبفهوم السكن داخل العامل ،فهل غريت أيضً ا من طبيعة
جدَّدت ،أو تجدد فيها ،فكيف
وظِّفَت يف دراستها؟ وإن كانت قد َ
ريا ما ُ
غيَّ ت منها بالفعل و َ
املناهج التي كث ً
ميكن فهم هذا التجديد؟
من أجل مقاربة هذه اإلشكالية ،سيتوزع اشتغالنا يف هذه الدراسة عىل محورين أساسيَني؛ إذ
سنسعى يف املحور األول للوقوف عند مختلف التصورات واملفاهيم التي تبلورت يف إطار النقاشات
السوسيولوجية الراهنة حول املجتمع االفرتايض؛ من حيث خصوصياته ،وطبيعة املنهج أو مناهج البحث
املوظفة من أجل دراسته .وسريتكز عملنا يف املحور الثاين حول بلورة منوذج لكيفية االشتغال باملحتوى
اإللكرتوين ،اعتامدًا عىل تقنية تحليل املحتوى بوساطة الحاسوب.
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محسن التومي
أستاذ مساعد يف املعهد العايل للغات بجامعة قابس يف تونس .حاصل عىل األستاذية يف الفلسفة
التبية من كلية العلوم
من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ،وشهادة الدكتوراه يف علوم ّ
اإلنسانية واالجتامعية بتونس ،وشهادة الدكتوراه يف الفنون التّشكيلية من جامعة تولوز  2بفرنسا .ترتكّز
اهتامماته البحثية يف إبستيمولوجيا العلوم االجتامعية واإلنسانية ،وبراديغم التّفكري املركّب واملنهج
والسريورات اإلبداعية والحداثات التّطبيقية ،واملعطّالت
ين،
التخاصيص والتّفاعل املعر
ّ
يف -الوجدا ّ
ّ
ّ
الثقافية.

بناء املعنى يف املقاربات الكيف ّية :مقدمة يف نقد الرباديغم الوضعي
وأ مسألة املعنى مكانة مركزية ضمن املناهج واملقاربات النوعية .فسواء تعلّقت هذه املناهج بتحليل
تتب ّ
املضمون أو بالتّنظري املتجذّر أو باملالحظة املشاركة أو باملحادثة املبارشة أو بالسرية الذاتية ،تبقى
املعاين التي يعطيها الفاعلون االجتامع ّيون ألفعالهم والدالالت التي يبنونها حول السياق ،مداخل
وضعي
رضورية لتفسري الظّاهرة وفهمها .وهي تفتح نوافذ جديدة واعدة تؤكّد جدارة املنعرج املا بعد -
ّ
الذي بات غال ًبا عىل العلوم اإلنسانية منذ منتصف القرن املايض ،بقدر ما تطرح من إشكال ّيات وإحراجات
ن حول أقانيم
ً
خاصة من جهة منط املعقولية العلمية الجديدة التي تقرتحها
بديل ،وما تثريه من مظا ّ
ّ
العلمية التقليدية ومعايريها العامة؛ ونعني بذلك منزلة هذه العلوم اإلنسانية النوعية بني املحلية
والكونية.
فإذا سلّمنا بأن بناء املعنى ال يكون إال مسيّقًا رضورةً ،فأي مرشوعية ستبقى بعد هذا ملبدأ كلية العلم؟
هل ميكن أن نتحدّث عن خصوصية ما يف استخدام املقاربة النوعية ضمن السياق الثقايف العريب؟ بأي
معنى ،وإىل أي مدى ،ميكن أن نعترب مناهج العلوم اإلنسانية مرشوطة ثقافيًا؟ وإذا كانت املقاربة
نوعية ،فكيف تتدخّل األطر الثقافية والقيمية العامة للحضارة العربية يف إسرتاتيج ّيات بناء املعنى عىل
مستوى املقابلة ،أو تحليل املضمون ،أو التنظري املتجذّر؟ وأي دور لبنية اللّسان العريب يف ذلك كله؟ ثم
يب»؟
ريا أي داللة للتّمييز بني «نشوء علوم اجتامعية عربية» و«نشوء علوم اجتامعية ضمن سياق عر ّ
أخ ً
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محسن بوعزيزي
م بسيميولوجيا األمكنة والتعبريات االحتجاجية،
أستاذ علم االجتامع بالجامعة التونسية وبجامعة قطر .يهت ّ
رباعي األضلع :الفضاء االجتامعي واللغة والظواهر االجتامعية
وتندرج مساهامته البحثية ضمن حقل
ّ
ورئيسا للجمعية
ست سنوات،
ما للجمعية العربية لعلم االجتامع ملدّة
ّ
القصوى والثقافة .عمل أمي ًنا عا ًّ
ً
التونسية لعلم االجتامع .له العديد من البحوث العلمية ،كت ًبا ومقاالت؛ منها «التعبريات االحتجاجية واملجال
االجتامعي» ،و«السيميولوجيا االجتامعية» ،و«العدالة يف عيون السجناء :بحث يف التمثّالت االجتامعية
من داخل السجون التونسية» ،و«الثقافة واإلرهاب :محاولة يف الفهم» .عضو مؤسس ومحكّم لعدّة
مجالت علمية؛ منها مجلة «املقدمة» التي كان مديرها املؤسس واملسؤول ،ومجلتَا «إضافات» ،و«أوراق
فلسطينية».

املنهج واملصادفة :مقاربة غري املتوقّ ع
التفكري يف نشاط املصادفة مردّه ما بدا لنا من صعوبة يف فهم الظواهر االجتامعية الراهنة وتفسريها،
خاصة إذا كانت قصووية ،تتخذ ،استعارة ،شكل زوبعة تخرج بغتة من بني مضيق جبل ،فتأخذ معها األخرض
واليابس وتزول بزوال اللحظة .تاريخنا الحارض ،يف جانب منه ،مييض مفتّتًا فال منسك بتامسك عنارصه؛ ألن
أحداثه تنبثق فجأة لتختفي يف اإلبّان .مثل هذه الظواهر بدأت تتكاثر يف شكل نتوءات و«شواذ» ،بلغة
ن املصادفة يف
توماس كون ،منذرة بعجز الرباديغامت السائدة عىل استيعابها معرف ًيا؛ ما قد يعني أ ّ
يف ينذر مبخاض ممكن ،ولك ّنه مل يتحقّق بعد.
نهاية األمر ،ويف وجه من وجوهها ،تعبرية عن قلق معر
ّ
مؤش
ألي عالمة أو رمز أو
كل
ّ
وأع ّرف املصادفة يف مبتدئها مبا هي درجة الصفر يف املعنى ،غياب
ّ
ّ
كل االتجاهات ،فنصبح
يف الحياة االجتامعية ألنّها تفتقر إىل األصل ،ويف خربها انبثاق عاصف للمعنى من ّ
دوال بال مدلوالت ،وعند إعالن املصادفة عن نفسها يطغى
ًّ
مغمورين بها دفعة واحدة .يف البدء تكون
ن الدّال الواحد يحيل حينها عىل مدلوالت مختلفة ومتعدّدة ومتناقضة وانقالبية
املدلول ويتكاثر ،حتى إ ّ
أحيانًا كام يف زمن اله ّزات الكربى ،و«غري منطقية» أحيانًا أخرى.

ما املصادفة فيجب خوض
يفهم علامء االجتامع الظاهرة
ويفسونها بعد أن تكتمل وتأخذ مسارها ،أ ّ
ّ
م تحليله،
غامرها وهي تعتمل؛ أي حني تكون «بصدد الفعل» ،فال ننتظر تفريغ استبيان قد يطول تفريغه ث ّ
وال ننتظر نهاية مقابلة حتى ننتج منها املعنى ،بل علينا التقاط خصوصية اللحظة بأدوات قصوى؛ منها ما
يأتيني فو ًرا من دوالّها ،ومنها قدريت عىل الحدس لها؛ مبا يف ذلك من أصوات تعتمل يف داخيل .هكذا
ن ،وإىل إبداع عرب اقتفاء أثر العالمة والحدس والشعرية :العالم ُ
تخريج ملا
ة
ول السوسيولوجيا إىل ف ّ
ٌ
تتح ّ
يأتيك من الدّال ،والحدس إصغاء ألصواتك الداخلية ،والشعرية صياغة جاملية لغري املتوقّع .وحني تكون
فاعل يف التاريخ بتحويل وجهة املصادفة حيث يريد.
ً
لعامل االجتامع هذه الجرأة ،ميكنه آنذاك أن يكون
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محمد الخراط
أستاذ الفكر الحديث يف كلية اآلداب بجامعة صفاقس (تونس) .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الحضارة
وتاريخ األفكار ( .)2011له العديد من املداخالت العلمية واملقاالت يف مجالت ودوريات دولية؛ مثل «الفكر
العريب املعارص» و«شؤون عربية» و«األزمنة الحديثة» ،إضاف ً
ة إىل مجالت صادرة عن الجامعة التونسية.
نُرش له «األنسنة يف الثقافة العربية الحديثة» ()2017؛ و«تأويل التاريخ العريب» (.)2013

الترشيع القانوين والقيم :مساهمة يف أنرثوبولوجيا القانون
تهدف هذه الدراسة إىل الوقوف عىل العالقة امللتبسة بني واقع التحديث القانوين الذي تقتضيه حركة
املجتمعات من جهة ،ومنظومة األعراف والقيم والعادات املوروثة من جهة ثانية .وكانت التساؤالت
ع ٍ
رف أو
عا للتحديث يف الترشيع أو للتدخل القانوين من أجل إيقاف ُ
ول واق ً
املركزية يف بحثنا متّصلة باملخ ّ
عاد ٍ
ة أو تغيري حكم فقهي ،إضافة إىل السؤال :هل تتعلق املسألة بحاجة املجموعة إىل التغيري أم بفرض
األمر بالقوة القهرية لقانون الدولة؟ وهل القضية نابعة من إرادة رجل القانون ،أم رجل السياسة ،أم رجل
الدين ،أم املجتمع املدين ،أم هي استجابة ملطالب املجتمع؟
ن القضية تتطلب االنتباه إىل ما
بعيدًا عن املعالجة القانونية الخالصة ،وعن املزايدات السياسية ،رأينا أ ّ
تقدّمه العلوم اإلنسانية يف هذا الشأن ،وال سيام أنرثوبولوجيا القانون ،من إمكانات تسمح بدراسة حركية
املجتمعات يف املستوى االجتامعي والتصورات املعيارية؛ إذ تُتيح لنا هذه املقاربة األنرثوبولوجية،
تبي العالقة الجدلية بني قيم املجموعة وتجديد الترشيع من جهة ،وقدرة القانون عىل استباق العقل
ّ
م
الجمعي ،وقدرة هذا العقل عىل متثّل املكتسبات الترشيعية الحديثة من جهة ثانية،
خصوصا أ ّ
ً
ن من أه ّ
الكشف عن الخطاب العميق وراء الخطاب القانوين الظاهر ،والنظر يف
أهداف أنرثوبولوجيا القانون
َ
الكيفيات التي تتمثّل بها املجموعة نظامها القانوين.
من أجل االستدالل عىل ذلك ،تط ّرقنا إىل منوذجني نرصد من خاللهام حركية املجتمعات العربية يف
املستوى الترشيعي :مرشوع قانون الحريات الفردية واملساواة يف تونس الذي نجم بعد ثورات «الربيع
العريب» من جهة ،والجدل القائم حول ما يُعرف بجرائم الرشف يف بعض البلدان العربية من جهة أخرى.
ففي ذينك النموذجني صورة دالّة عىل املواجهة بني املسكوت عنه من رواسب العقل املوروث وقوة
األعراف والعادات من ناحية ،وحقيقة التغريات االجتامعية وإكراهات قيم الحداثة من ناحية أخرى.
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محمد الوحيدي
أستاذ مشارك للغة واللسانيات يف جامعة موالي إسامعيل مبكناس .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
اللسانيات من جامعة محمد الخامس يف الرباط .يشتغل بالبحث يف قضايا اللغة العربية يف ضوء النظريات
اللسانية املعارصة ،ويهتم بالعلوم املعرفية وعالقتها باللسانيات وفلسفة اللغة ،وبإبستيمولوجيا
العلوم االجتامعية واإلنسانية أيضً ا .شارك يف ندوات ومؤمترات دولية مختلفة ،وله منشورات يف مجالت
علمية محكّمة.

مشكلة «التقدم» يف العلوم االجتامعية وتحول الرباديغم
ورسخ هذا
نشأت العلوم االجتامعية يف سياق فكري واجتامعي مطبوع بهيمنة مرشوع التنوير.
ّ
املرشوع نزعة علموية ترى أن دراسة ظواهر العامل الفيزيقي والعامل االجتامعي ينبغي أن تتم وفق
رسخها العلم الطبيعي ،والتي بلغت كاملها يف فيزياء نيوتن التي تبتغي اكتشافًا وصوغًا
املبادئ التي ّ
لقوانني تفرس العامل الطبيعي .وهكذا تشكّل حلم مبيالد معرفة اجتامعية ذات طابع علمي صارم يتجاوز
التأمل الفلسفي املشحون بالقيم والغائية .وتك ّرست هذه الفكرة مع بروز النظرة الوضعية يف صيغتها
أساسا،
الكالسيكية أو الجديدة .لكن بروز تيار جديد يرى أن العامل االجتامعي يختلف يف طبيعته؛ لكونه،
ً
حامل ملعنى شكل الجذور األوىل لنظرة مختلفة متعلقة بطبيعة العلم االجتامعي .وهكذا صاحب تشك َّل
ً
ٌ
ما .وتأَطر هذا الجدل ضمن تصور
العلوم االجتامعية
ري يخص طبيعتها ومرشوعيتها بوصفها علو ً
جدل كب ٌ
مخصوص للعلم وطبيعة املعرفة العلمية وكيفية تربيرها.
ويف هذا السياق ،طُرح سؤال جوهري :هل ميكن دراسة السلوك االجتامعي البرشي دراسة علمية؟
وإذا كان ذلك ممك ًنا ،هل ميكن تحقيق تقدم يف هذا النمط من املعرفة يضاهي التقدم يف مجال العلم
الطبيعي؟
تسعى هذه الدراسة ملقاربة جملة من اإلشكاالت الرئيسة يف فلسفة العلوم االجتامعية ،املتّصلة
بإبستيمولوجيا هذه العلوم ومنهجيتها .وسيتم الرتكيز عىل مسألة طبيعة التقدم يف العلوم
االجتامعية .ويف هذا الخصوص ،سنتبنى فكرة تقوم عىل أن ف ْرض تصور وضعي /طبيعي عىل العلوم
االجتامعية ينطوي عىل تصور خاطئ؛ ومن ثم ال بد من االعرتاف بنوع من الخصوصية للعالَم االجتامعي
أنطولوجيًا وإبستيمولوجيًا ومنهجيًا .وعىل الرغم من الجداالت التي رافقت العلوم االجتامعية ،ففي
اإلمكان الحديث عن معرفة اجتامعية ساهمت يف فهم العديد من مظاهر السلوك االجتامعي عند البرش
وحلّه.
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محمد أوالطاهـر
باحث زميل بربنامج الزمالة يف جامعة كنتايك األمريكية ( .)2019حاصل عىل شهادة املاجستري يف النوع
االجتامعي (الجندر) ،وهو يف السنة األخرية من سلك الدكتوراه يف العلوم االجتامعية ،ضمن تخصص
سوسيولوجيا الدين ،يف موضوع «االلتزام الديني لدى الشباب السلفي باملغرب» .مهتم بقضايا
الفلسفة والجندر وسوسيولوجيا الدين ،وله العديد من املشاركات يف عدة ندوات ومؤمترات.

سوسيولوجيا التعليقات عىل اإلنرتنت :مدخل جديد لتفكيك جدلية الدين
والتدين يف خطاب املتلقي العريب من خالل وسائل التواصل االجتامعي
ن ما تحاول هذه الدراسة االشتغال به وتطويره هو مدخل جديد لفهم جدلية الدين والتدين لدى املتلقي
إ ّ
العريب ،من خالل املواد اإلعالمية املنشورة يف وسائل التواصل االجتامعي ومواقع الرأي اإللكرتونية؛
إذ يتعلق األمر بسوسيولوجيا التعليقات عىل اإلنرتنت استنادًا إىل بحث ميداين (كمي وكيفي) كان هدفنا
منه بناء فهمٍ سوسيولوجي إلشكالية الدين والتدين من خالل أشكال التفاعل الداخيل لخطاب املتلقي
العريب يف عالقته بخطاب امل ِ
أي ح ٍّد قد تسعفنا
ُرسل (املادة اإلعالمية املنشورة)؛ وذلك ملعرفة إىل ّ
سوسيولوجيا التعليقات يف الوقوف عىل مداخل جديدة يف فهم املسكوت عنه يف الدراسات
السوسيولوجية بخصوص إشكالية الدين والتدين يف املجال التداويل العريب.
نهدف يف هذه الدراسة ،إذًا ،إىل تجاوز مدخل نظري يف مقاربة جدلية الدين والتدين لدى املتلقي
ما متامسكًا
العريب ،وهو مدخل البنيوية املطلقة الذي يرى أن مثة جوه ًرا قبليًا ،ونسقًا ثابتًا ،ونظا ً
فاعل فيها .ليس تجاوزنا للتحليل
ً
للخطاب ،وهو ما يجعل املتلقي مفعولً من مفعوالت البنية ،وليس
البنيوي يف هذا اإلطار تجاوزًا مطلقًا وكلّيًا ،بل إننا ننتقل من تحليل بنيوي ثابت إىل تحليل بنيوي متحرك
يأخذ يف الحسبان إرادات الفاعلني التي تنخرط يف جدلية التأثري والتأثر بني سلطة البنية وعقالنية الفاعل.
حامل للمعنى ،بل هو صانع
ً
تقوم فرضيتنا املركزية عىل فكرة مفادها أن النص (املادة اإلعالمية) مل يعد
له وكاشف عنه يف ذهن املتلقي من خالل التعدد الداليل والسياقي الذي يتشكل فيه خطابه .أصبح
النص ،إذًا ،مرآة تعكس رؤية الواقع ومل يعد يبني رؤية جديدة له .مل يعد املعنى ،إذًا ،كام ًنا يف النص ،بل
صار سابقًا عليه ،إنه يف ذهن املتلقي قبل عملية التلقي ،وما النص إال انعكاس للمعنى الذي استبطنه
املتلقي يف عالقته بالدين والتدين ،لكن يف أشكال تعبريية ذاتية ،فردية وعقالنية.
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محمد بوهالل
م للجنة الوطنية التونسية لليونسكو،
أستاذ الحضارة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة ،واألمني العا ّ
وعضو مجمع بيت الحكمة .حاصل عىل شهادة دكتوراه دولة يف اآلداب عن رسالة يف علم الكالم .له عدّة
كتب ومقاالت منشورة يف مواضيع علم الكالم وعلوم الرتبية وقضايا املجتمعات املعارصة.

الكالم الجديد ومخاضات التأسيس
تنطلق دراستنا من مالحظة كون الكالم الجديد – الذي بات يحظى باهتامم واسع لدى عد ٍد مهم من
املفكّرين والدارسني للشأن الثقايف والسيايس واالجتامعي يف العاملني العريب واإلسالمي – يعيش
عقدين من الزمن رضوبًا مختلفة من التجريب الفكري واملنهجي تكشّ ف عن وضع معريف
منذ نحو َ
م ،من جهة أوىل ،عن رغبة حقيقية
واجتامعي مركَّب من وجهني متقابلتني .فهذه الرضوب من التجريب تَن ُّ
ما
ما تا ًّ
ومات الخطاب الديني والفلسفي والعلمي املتني املنسجم انسجا ً
يف تأسيس خطاب ميتلك مق ّ
مع ثقافة املجتمعات الحديثة وأنظمتها املعرفية والحقوقية .لك ّنها من جهة ثانية تيش بإشكاالت
وصعوبات ذات طبيعة منهجية وفلسفية تهدّد مصريه ونتائجه ،مدارها عىل مطلبني رئيسني :مطلب
يظل عائقًا يحول دون اعرتاف املؤسستني الدينية واألكادميية بالكالم الجديد ،ومطلب
ّ
العلمية الذي
سيظل مج ّرد امتداد
ّ
ن الكالم الجديد
الجدّة الذي ما مل يتحقّق بصورة جوهرية غري شكلية وال سطحية ،فإ ّ
للفكر الكالمي القديم ،وسيحتفظ بوضع هاميش يف املجتمعات الحديثة الناشئة.
إزاء هذين الوجهني املتقابلني ،تضع دراستنا فرضية تتمثّل يف كون مستقبل الكالم الجديد ليس مرهونًا
ِ
وأخذهم باملنهجيّات العلمية اإلنسانية واالجتامعية الحديثة فحسب ،بل إنه
بالكفاءة الشخصية ألصحابه
حدِّده حاالتُ الدين الثالث :الدين
مرهون قبل ذلك باإلطار املنطقي الذي يتح ّرك ضمنه الكالم الجديد ،وت َُ
املحض ،والدين املمتدّ ،والدين امللهِم.
واستئناسا بأعامل ثالثة أعالمٍ بارزين
وانطالقًا من قراءة نقدية يف نصوص املوسومني باملتكلّمني الجدد،
ً
ن الطريق التي
منهم؛ وهم محمد إقبال ،وعبد الكريم رسوش ،ومحمد مجتهد شبسرتي،
توصلنا إىل أ ّ
ّ
م الجديد من تحقيق مطلبَي العلمية والجدّة ،وتحصيل االعرتافَني األكادميي واالجتامعي به،
تُ كّن الكال َ
تتمثّل يف النهوض بثالثة أدوار متظافرة؛ هي االضطالع الروحي بالدين املحض ،والدراسة النقدية للدين
املمتدّ ،والبناء الفلسفي للدين امللهِم.
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محمد جداوي
أستاذ وباحث يف جامعة ابن زهر بأكادير منذ عام  .2010حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة محمد
الخامس حول تنمية املجاالت الغابوية .وهو إطار سابق بقطاع إعداد الرتاب الوطني والبيئة ،وخبري يف
تخطيط املوارد املحلية والتنمية يف املجاالت الريفية والحرضية.

متوضع العلوم الجغرافية بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية:
ألي موضوع؟
أي منهاج ّ
ّ
تتميز العلوم الجغرافية بأنها تتط ّرق إىل موضوع بقاعدة عريضة تشمل يف اآلن ذاته الظواهر الطبيعة
«غري العاقلة» والقضايا املتعلقة بحقل اإلنسانيات .وميثّل هذا التموضع املزدوج بني الطبيعي والبرشي
يقل نظريه داخل مجال املعرفة العلمية ،يف الواقع ،حالة خاصة صالحة لتقفّي الدروب التي
ُّ
الذي
يسلكها الجغرافيون يف سبيل تجاوز عقبات اتساع طيف املوضوع ،وكذلك مط ّبات إشكالية املنهاج التي
سلك هذا املنحى ،متّت االستعانة مبقاربة
تعرفها تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة .ولِ َ
موغل
ً
تاريخية من أجل إبراز تقلّبات براديغامت مامرسة املعرفة الجغرافية التي تجر وراءها مسا ًرا علم ًيا
وحافل بالتحوالت يف األنساق الفكرية.
ً
يف القدم
ميتد موضوع الجغرافيا إىل طيف واسع من القضايا ،يجعلها تتناول كل ما يتضمنه سطح األرض .وإذا كان
هذا الواقع قد ارتبط بالفكر اليوناين القديم الذي كان يطمح ،بالدرجة األوىل ،إىل «استكشاف األرض»،
فإن التحوالت الفكرية الكربى ،التي ارتبطت بتطورات فلسفة عرص األنوار ،جعلت الجغرافيا تدخل عهدها
العرصي الذي أسس عىل براديغم «تفسري تباينات سطح األرض» .وعىل إثر التحوالت العميقة التي
سجلها عامل ما بعد الحرب الكونية ،تم الدخول يف مرحلة «الجغرافيا الجديدة» التي بُنيت عىل أساس
يعطي األولوية لفكرة «فهم تنظيم املجال».
الظاهر أن تعدد املوضوع واتساعه مل ميكّن الجغرافيا من تحقيق وحدة املنهاج ،وال من تسلّق أدراج سلم
ال ِ
موِية عاليًا .صحيح أن االهتامم بالظواهر الطبيعية مكّنها من التامهي مع مناهج العلوم التجريبية،
علْ َ
لكن معالجة القضايا ذات الطابع البرشي مل متكّنها من تجاوز خطوط الطموحات املنهجية التي حققتها
باقي العلوم االجتامعية واإلنسانية .وعىل الرغم من التضارب املسجل يف املوضوع واملنهاج ،متكّنت
الجغرافيا من تحقيق مستوى عا ٍ
ل من النفعية ،ما جعل مأسستها تحظى برتسيخ عميق ميكّنها من
تسجيل حضور قوي يف حياة اإلنسان اليومية ،الفردية والجامعية.
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محمد حميش
باحث يف العالقات الدولية ،وأستاذ محارض يف قسم العلوم السياسية بجامعة أم البواقي يف الجزائر،
ورئيس اللجنة العلمية للقسم ذاته .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة باتنة  ،)2017( 1عن أطروحة
بعنوان «النقاش الخامس يف حقل العالقات الدولية :نحو إقحام نظرية التعقد» .وقد نرش العديد من
املقاالت املحكّمة ،كام شارك يف عدد من امللتقيات العلمية الدولية .سيصدر له كتاب عن مكتبة
اإلسكندرية بعنوان «إشكالية الهيمنة الغربية عىل حقل العالقات الدولية» .تشمل اهتامماته البحثية
نظريات العالقات الدولية ،والدراسات األمنية ،ودراسات الحوكمة العاملية.

السببية بوصفها مشكلة فـي حقل العالقات الدولية:
ُّ
التعقد؟
ما الذي ميكن تع ّل ُمه من علم

ن هذا الحقل فـي حاجة إىل التأمل؛ ليس فقط فـي معرفة أسباب الحرب ،بل أيضً ا فـي مفهومه
يبدو أ ّ
ِ
للسبب فـي ح ّد ذاته ،وفـي تصوره لطبيعة – وليس فقط مضمون – العالقات السببية التي يسعى
للوصول إليها بشأن ظاهرة الحرب .وهذا ما يُشكّل جوهر إشكالية السببية ،سواء تعلق األمر بالحرب أو
تناقش هذه الدراسة إشكالية السببية فـي حقل
ُ
ع ضمن اهتاممات الحقل.
بغيـرها من الظواهر التي تق ُ
العالقات الدولية من حيث كونها إشكالي ً
فضل عىل ذلك ،تسعى الدراسة إلقحام علم/
ً
ة إبستيمولوجية.
مها
نظرية التعقد يف النقاش حول هذه اإلشكالية ،ولفت االنتباه إىل الدروس األساسية التي ميكن تعلّ ُ
منها؛ من أجل أعادة التفكيـر يف التصور الهيومي التقليدي للسببية ،الذي هيمن عىل أغلب النظريات
السائدة .وتركز الدراسة عىل الكيفية التي تعيد بها نظري ُ
ة التعقد النظر فـي مفهوم الحتمية الذي مل
تكن الفـيـزيا ُء الكالسيكية تقدمه فقط كمبدأ أنطولوجي ،ولكن أيضً ا كمبدأ إبستيمولوجي.

كام تدافع الدراسة عن أطروحات الفلسفة الواقعية النقدية القائلة إن األفكار والخطاب والتكوين التاريخي
وى سببية فـي السياسة الدولية ،خاصة إذا ما
و/أو البناء االجتامعي للفواعل تشكّل يف ح ّد ذاتها ق ً
مركَّبات السببية.
الـ
يسمى
ما
ضمن
–
الـامدية
السببية
تفاعل بعضُ ها مع بعض – وجن ًبا إىل جنب مع القوى
ُ
مدخل للسببية كمشكل ٍ
ة إبستيمولوجية
ً
وتنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسة .يقدم الجزء األول منها
يف حقل العالقات الدولية .أما الجزء الثاين ،فيسعى لتقديم مفهوم بديل للسببية يستند إىل إسهامات
الواقعية النقدية ،كام يسعى الستخالص بعض الدروس من نظرية التعقد .يف حني يسعى الجزء الثالث،
عىل سبيل الخامتة ،ملراجعة أسباب نهاية الحرب الباردة كجزء أسايس من النقاش السائد حول إشكالية
السببية يف حقل العالقات الدولية.
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محمد خميس
أستاذ محارض يف قسم العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة يف الجزائر ،متخصص يف
الدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية يف مجال العالقات الدولية .له دراسات ومقاالت متخصصة ومحكّمة
يف الدراسات االسترشافية والعالقات الدولية باللغتني العربية واإلنكليزية ،إضاف ً
ة إىل مشاركات يف
العديد من املؤمترات العلمية الوطنية والدولية.

معضلة الريب ومواجهة النزعة السببية يف مقاربات الدراسات االسترشافية
تكمن املشكلة اإلبستيمولوجية التي تواجهها اليوم مناهج االسترشاف وبناء السيناريوهات يف سعيها
ن عملية بناء السيناريوهات
للتعامل مع ظاهرة الريب والاليقني من خالل مسار غري حتمي ،يف حني أ ّ
الحدسية بقيت تشتغل داخل سياج السببية والحتمية ،وهو السياج ذاته الذي حاولت الفكاك منه منذ
البداية ،عندما عملت البحوث االسترشافية يف سبعينيات القرن العرشين عىل تجاوز مفهوم التنبؤ
ن الذات الباحثة يف إمكانها
الكالسييك الذي كان
جه الوضعي الذي يفرتض أ ّ
يعب إبستيمولوج ًيا عن التو ّ
ّ
تحديد مكونات الظواهر املبحوثة كلها ،واالرتباطات السببية بني متغرياتها؛ وبذلك يكون التنبؤ بحتمية
ن هذا التوجه الوضعي ضمن عملية التنبؤ الكالسييك يُفيض إىل
حا باملطلق ،كام أ ّ
وقوع الظواهر صحي ً
عب عنه يف االسترشاف باألحداث الفُجائية وغري املتوقّعة ،أو
عدم قبول حضور االرتياب والاليقني الذي يُ ّ
يثِّل طيفًا ريب ًيا يُغلّف األحداث
األوراق الشاذة ( ،)Wild Cardsأو البجعات السوداء ( ،)Black Swansوهو ما ُ
املستقبلية.
تعتمد هذه الدراسة منهجيًا عىل قاعدة اختبار املفاهيم األساسية للريب والاليقني ،ومفهوم النزعة
م ذلك من خالل منظور نقدي للمعرفة التي ت ُنتج داخل
السببية ضمن مقاربات بناء السيناريوهات ،ويت ّ
الدراسات املستقبلية واالسترشافية بوجه عام ،ومبا يسمح بتحليل السياقات اإلبستيمولوجية ،التي
مى «ما وراء  -النظرية» ( )Meta-theoryعند يورغن هربماس أو «اإلبستمي» عند ميشيل فوكو؛ أي
تُس ّ
البحث يف ما يتعلق بالنسق الداخيل ملقاربات بناء السيناريوهات يف البحوث االسترشافية.
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محمد عبد النور
أستاذ يف قسم علم االجتامع بجامعة غرداية يف الجزائر ،وحاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع
الثقايف من جامعة الجزائر ( .)2014من مؤلفاته «املجتمع العلمي عند راسل :روح الجامهري عند لوبون»،
إضافة إىل ترجمته كتاب «مدخل إىل علم اجتامع املخيال» .ينرش باستمرار مقاالت يف الفكر واالجتامع
اإلسالمي واإلنساين ،ويد ّرس حال ًيا النظرية االجتامعية وسوسيولوجيا الثقافة ،ويشتغل بالبحث يف حقل
إبستيمولوجيا العالمات الحيوية.

الفصل والوصل بني اإلنساين والطبيعي يف علم االجتامع
ومكانة املقاربة البيوسيميائية
جا إبستيمولوجيًا تاليًا
استكشفت الدراسة ظهور العالماتية الحيوية (البيوسيمياء)؛ بوصفها منوذ ً
ومتجا ِ
وزًا لنامذج الوعي واللغة والعالمات ،وبحثًا النعكاسها عىل النظرية االجتامعية ،من خالل تت ّبع عالقة
فكرة التطور التي ظهرت يف ميدان البيولوجيا بعلم االجتامع انطالقًا من هربرت سبنرس ،وصولً إىل إدوارد
ولسون؛ إذ مل يتجاوز األمر يف البداية مجرد التشبيه بني الوجود االجتامعي والكائن العضوي حتى انتهى
إىل حقيقة االرتباط العضوي الفعيل واملبارش بني الرتكيب الجيني الورايث لإلنسان وسلوكه االجتامعي،
ولت
مع ما رافق ذلك من تحول يف الخلفيات األيديولوجية والدوافع السياسية لألنرثوبولوجيا ،التي تح ّ
من مامرسة استعامرية توطّد فكرة التفوق العرقي والعنرصي ،إىل فكرة التطوير التي تعيد االختالفات
رئيسا يف التنوع االجتامعي
الثقافية إىل العوامل البيئية التي تطبع الجغرافيا العاملية وتشكل سب ًبا
ً
البرشي.
حصيلة املوضوع أن الفصل االعتباطي الذي تصوره مفكّرو التنوير وفالسفته بني الحياة االجتامعية والحياة
العضوية للكائنات الحية خضع ملراجعات عميقة ت ُعيد قراءة املسلّمة وفقًا للمعطيات السببية والتطورية
من دون إقصاء لفكرة القصدية ومنهج التأمل الفلسفي .ذلك ما تشتغل به مؤسسات بحثية وما يشتغل
به متخصصون ،جامعات وفرادى ،عىل نحو سيمكن من تحقيق نتيجتني أساسيتني؛ هام بناء إبستيمولوجيا
جديدة يتم عىل أساسها مراجعات الكثري من املناهج واستحداث أدوات استكشافية قد تؤدي إىل
فضل عن التوحيد الذي تتطلبه اإلبستيمولوجيا
ً
انقالبة ثورية يف تصور العلوم ومامرسة البحث العلمي،
املستحدثة بني الثقافتني اإلنسانية والعلمية ،وبناء تصور كوين للمامرسة العلمية قائم عىل السببية
مني ،يع ّزز املوضوعية من جهة ،ويدعم فكرة التشارك اإلنساين يف بناء املعرفة وتحرير
واالستقراء التا َّ
عقد التفوق والدونية ،بطريقة ينتج منها موقف سيايس يسري نحو تحقيق
اإلنسان الغريب والرشقي من ُ
م لقيم العدالة واملساواة.
فعيل أشمل وأت ّ
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محمد غاليم
أستاذ اللسانيات يف جامعة محمد الخامس بالرباط ،ورئيس فريق اللسانيات العربية املقارنة والتطبيقية
مبعهد الدراسات واألبحاث للتعريب ،ورئيس تحرير مجلة «أبحاث لسانية» التي يصدرها املعهد .عضو يف
عدة هيئات علمية وطنية ودولية ،ومحارض مدعو إىل جامعات عربية وأوروبية وآسيوية .تشمل مؤلَّفاته
كت ًبا ودراسات يف مجالت متخصصة وكت ًبا مشرتكة ووقائع ندوات وترجامت من الفرنسية واإلنكليزية.

األمنوذج املعريف إطا ًرا الندماج علوم الطبيعة واملجتمع:
بحث يف وحدة املنهج وترابط املوضوعات

تشهد العلوم الطبيعية واملعرفية يف العقود األخرية تطورات تحقق نتائج متقدمة تهم مجاالت علمية
متعددة؛ مثل العلوم التطورية النفسية واالجتامعية ،وعلوم الحاسوب ،وعلوم الفيزياء ،والعلوم
العصبية ،وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية ،إضاف ً
ة إىل علوم الوِراثيات واألناسة األحيائية واللسانيات
املعرفية ،وغري ذلك من العلوم .وتتيح هذه النتائج نقلة نوعية يف فهم العالقات الرابطة بني الظواهر
التي تبني هندسة الجنس البرشي الوظيفية القامئة عىل مختلف قدراته الطبيعية واملعرفية واإلدراكية
التي تدرسها العلوم املذكورة ومثيالتها .كام متكّن من تطوير أمنوذج معريف ()Cognitive paradigm
يشكل إطا ًرا علم ًيا متّسقًا لتعاون مختلف العلوم الطبيعية والنفسية واالجتامعية واندماج نتائجها.

عا ،وحدة العلوم املنهجية
وغاته يف محورين ندرس فيهام ،تبا ً
تتناول الدراسة طبيعة هذا االندماج ومس ّ
وترابط موضوعاتها؛ إذ يهتم املحور األول بتحديد طبيعة املنهج العلمي واألسس واملبادئ التي
تربر القول بوجود وحدة منهجية جوهرية بني العلوم ،عامدها منهج علمي واحد ينطبق يف املجالني
م عىل بنا ِء
املادي (الطبيعي) والذهني (االجتامعي واإلنساين) ،هو املنهج الفريض  -االستنباطي القائ ُ
السعي النتقاد تنبؤاتها عن طريق التجربة؛
نظريات ومناذج واضحة قابلة لالختبار من حيث املبدأ ،وعىل
ِ
وذلك إىل جانب ما يستخدمه كل علم من إجراءات منهجية خاصة ،أو تقنيات مالمئة لدراسة موضوعه.
ويعمل املحور الثاين عىل إبراز شبكة الرتابطات السببية و /أو العضوية التي كشفت ،وتكشف عنها،
مكتسبات العلوم املعرفية املعارصة بني موضوعات مختلف العلوم املادية والذهنية .وهي الرتابطات
يف ِربَاطًا
اندماج نتائج العلوم املذكورة؛ باعتبار املعر
التي تُ َكِّن من تحديد معامل أمنوذج معريف يَضمن
َ
ِّ
والذهني ،كام يسمح ببِناء «موقف طبيعي جديد» ( )New-naturalismعن طريق توحيد هذه
املادي
بني
ِّ
ّ
العلوم توحيدًا تعاون ًيا تفاعل ًيا ،وليس اختزال ًيا.
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محمد مرقطن
باحث فلسطيني متخصص يف لغات الرشق القديم وحضاراته يف جامعة هايدلبريغ بأملانيا .حصل عىل
شهادت املاجستري والدكتوراه يف اللغات السامية القدمية وحضارات الرشق القديم من جامعة ماربورغ
َ
بأملانيا ( .)1987عمل يف التدريس والبحث يف عدة جامعات ،بأملانيا والنمسا وقطر ،ويعمل حاليًا يف
جامعة هايدلبريغ بأملانيا .شارك يف أعامل الحفريات واملسوحات األثرية يف العديد من البلدان العربية،
خصوصا عن الجزيرة العربية ،باإلنكليزية
وصدرت له عرشات األبحاث عن حضارات الرشق القديم ولغاته،
ً
واألملانية والعربية ،ومن بينها ثالثة كتب.

حول منهجية دراسة تاريخ اللغة العربية املبكر واللغات السامية
عند الباحثني العرب
تسيطر عىل دراسة تاريخ اللغة العربية يف العامل العريب منهجية تقليدية محافظة تستخدم مصادر
املوروث اللغوي العريب فقط ،وال تراعي دراسة السياق التاريخي واللغوي العام ،وال تأخذ يف الحسبان
إل
ونت بها املرحلة األوىل للغة العربية ،أي نقوش الجزيرة العربية قبل اإلسالم ّ
املصادر األصلية التي ُ
د ّ
عىل نحو محدود .وال يستخدم معظم الباحثني العرب املنهجية اللغوية التاريخية وال اللغوية املقارنة،
وهذا يُشكّل ثغرة معرفية كبرية .وهناك معضلة يف العثور عىل دراسات عربية جادّة تعالج مراحل التاريخ
املبكر للغة العربية ،وكذلك األمر بالنسبة إىل تاريخ اللغات السامية ،وهي العائلة اللغوية التي تنتمي
إليها اللغة العربية ،ويعود ذلك إىل أسباب معرفية ومنهجية يتحملها الباحثون العرب .من هنا ،يهدف
تقص الخلل يف منهجية هؤالء الباحثني.
هذا البحث إىل
ّ
املقصود بالتاريخ املبكر للغة العربية هو فرتة تكوينها التاريخي ،أي املراحل السابقة للفصحى التي
ونات
تغطي فرتة عصور ما قبل اإلسالم ،ومن ث ّ
م فإن دراسة التاريخ املبكر للغة العربية تعني دراسة املد ّ
اللغوية ،أي النقوش العربية الشاملية (ومنها الصفائية والثمودية واللحيانية وغريها) والنقوش العربية
عرث عليها ،والتي تُع ّد باآلالف يف أنحاء الجزيرة العربية
الجنوبية (السبئية واملعينية والقتبانية) التي ُ
كلها منذ عصور ما قبل اإلسالم؛ إذ ال ميكن اكتامل الصورة التاريخية للغة العربية من دون دراسة هذه
املراحل األوىل.

هناك إجامع بني العلامء عىل أهمية اللغة ،باعتبارها أحد املكونات األساسية يف الهوية الوطنية
للشعوب ،ومن هنا تأيت أهمية نقد منهجية دراسات اللغة العربية وتأريخها عند الباحثني العرب ،وكذلك
منهجية البحث العلمي عندهم لدراسة اللغات السامية من أجل تصحيح املسار العلمي.
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محمد نعيمي
أستاذ مناهج البحث يف العلوم االجتامعية يف معهد التنمية االجتامعية بالرباط .حاصل عىل شهادة
الدكتوراه يف العلوم السياسية منجامعة محمد الخامس بالرباط .عضو يف املكتب التنفيذي ملركز الدراسات
واألبحاث يف العلوم االجتامعية .له منشورات يف مجالت محكّمة عربية ودولية ويف مؤلفات جامعية .شارك
يف ندوات وطنية ودولية ،وتتمحور أبحاثه حول دور الحركات االجتامعية يف االنتقال الدميقراطي يف العامل
العريب .يهتم ،حاليًا ،بدراسة حركة «السرتات الصفراء» يف فرنسا وتداعياتها عربيًا ودوليًا.

قيمة نظرية االختيار العقالين يف العلوم االجتامعية ومحدوديتها:
حالة سوسيولوجيا الحركات االجتامعية
تتناول هذه الدراسة إشكالية املناهج يف العلوم االجتامعية واإلنسانية من زاوية فحص إبستيمولوجي
لنظرية االختيار العقالين ،بوصفها من أهم أشكال الفردانية املنهجية .وتنطلق الدراسة من هذه النظرية يف
سوسيولوجيا الحركات االجتامعية ،من أجل تفسري بعض الظواهر املرتبطة بهذه الحركات ،وتسعى لبيان قيمة
هذه النظرية ومحدوديتها يف دراسة الفعل الجمعي االحتجاجي .ويبدو أن مشكلة البحث هذه تستمد أصالتها
عم جرت معالجته من مشكالت يف دراسات إمبرييقية سابقة يف املغرب.
من اختالفها موضو ً
جا ّ
عا ومنه ً

تبي الدراسة أيضً ا كيف ساهم مانكور أولسون يف نقل دراسة الحركات االجتامعية من علم النفس االجتامعي
ّ
إىل نظرية مستوحاة من علم االقتصاد متمثلة يف نظرية االختيار العقالين .فاألفراد ،بحسب أولسون ،ال
يقررون املشاركة ،أو عدم املشاركة ،يف أي حركة حتى يحتكموا إىل مبدأ حساب الربح والخسارة .ونعتقد
مصغر لفحص
أن حركات املعطلني من حاميل الشهادات وحركة األساتذة املتدربني يف املغرب مبنزلة مخترب َ
عدَّة املفهومية واملنهجية لنظرية االختيار العقالين يف نسختها األولسونية ،حيث تأكدت مسلّمة
ال ُ
جانًا».
م
«الراكب
سيناريو
د
ص
يف
َق»
ل
املغ
«الدكان
تقنية
نجاعة
وتحققت
والخسارة»،
الربح
«حساب
ِّ
َ
ّ

وإذا كانت نظرية أولسون قد أفلحت إىل ٍ
حد ما يف تفسري ظهور حركات اجتامعية ذات مصالح اقتصادية
متَع النضال وتأكيد
فئوية ،فإنها تبقى قارصة منهجيًا وإبستيمولوجيًا أمام حركات تحفيزاتها رمزية؛ ك ُ
م المادية؛ مثل الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية .وهذا ما تبيّنه الدراسة من خالل
الذات ،ورهاناتها قي ٌ
تحليلها حركة  20فرباير وحراك الريف.

ما يف إمكانه تفسري
تخلص الدراسة إىل أن نظرية االختيار العقالين ،يف شقّها األدايت ،ال تشكل إطا ًرا عا ًّ
مبسط بني كائن
غالبية الظواهر االجتامعية؛ لذلك يلزم توسيع دائرتها لتفادي السقوط يف فخ اختيار
ّ
خصوصا أن جل
اقتصادي مفرِط يف العقالنية ،وكائن سوسيولوجي «العقالين» يرضخ لحتمية تتجاوزه،
ً
األفعال التي تهم عامل االجتامع توجد ضمن فئة وسطى ،ال هي بأفعال الكائن االقتصادي الحاسب ،وال
بأفعال الذات السوسيولوجية الخاضعة لحتميات ال مفر منها.
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محمد هامم
أستاذ التعليم العايل ونائب عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية آيت ملول يف جامعة
ابن زهر بأكادير .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة القايض عياض
يف مراكش ( .)2004له دراسات علمية وأبحاث فكرية ومؤلفات مختلفة ،آخرها «إبستيمولوجيا العلوم
اإلسالمية :مقاربات منهجية يف علم اجتامع املعرفة الدينية» ( ،)2016و«تداخل املعارف ونهاية التخصص:
دراسة يف العالقات بني العلوم» (.)2017

املدخل اللغوي إىل تجديد البحث يف العلوم االجتامعية:
منوذجا
اجتهاد طه عبد الرحمن
ً
واستعامل وتوظيفًا،
ً
عا
ت ُعالج هذه الدراسة عناية طه عبد الرحمن باملفاهيم واملصطلحات ،صوغًا وتصني ً
من منطلق أن الفلسفة ،وهي مامرسته األصلية ،لغة مفاهيم ومصطلحات .كام تعالج استعامل منتوجه
االصطالحي يف دراسة العديد من الظواهر التي تدخل عادة ضمن حقول العلوم االجتامعية.
تقدّم الدراسة البديل الذي يقرتحه عبد الرحمن ،بعد نقده ظاهرة النقل املصطلحي يف الثقافة العربية،
خصوصا يف الفلسفة واملنطق والعلوم االجتامعية ،من خالل نقد استنساخ النموذج االصطالحي اليوناين
ً
القديم أو النموذج االصطالحي الغريب الحديث؛ ما سبّب ،يف نظره ،قلقًا يف العبارة الفلسفية العربية
ميا وحديثًا ،ويف مختلف حقول املعرفة والبحث .إن استنساخ مفاهيم الغري ومصطلحاته ،يف نظر
قد ً
عبد الرحمن ،هو إنتاج لنص مضاد ملقومات األمة ومفرداتها التداولية ،بالنظر إىل ما يولّده من العجز يف
رض بقدرة اللغة العربية عىل صنع املفاهيم واستثامرها يف البحث
التفكري والحرص يف التعبري ،وهو ما أ ّ
مدت آليات اشتغالها
االجتامعي؛ فتعطّلت قوتها التي تتحرك بها ألفاظها ،وتتولّد من خاللها تراكيبها ،فتج ّ
يف إنتاج الفكر.
أمام هذا التصور املعطل لحركية مفاهيم اللغة العربية ومصطلحاتها ،والقائم عىل خلفيتني نظريتني
متحيزتني؛ األوىل تجزيئية من حيث الداللة ،والثانية تجريدية من حيث التشغيل ،قدّم عبد الرحمن اجتهادًا
اصطالحيًا ومفهوميًا ،يقوم عىل النظرية التكاملية يف الداللة من حيث الوضع ،وعىل أصول النظرية
التداولية من حيث التشغيل؛ عرب مظهري «االمتداد الداليل» ،و«اإلمداد التداويل» .وهو ما وضّ حته الدراسة
من خالل رصد النموذج الخطايب التداويل الذي يدرج فيه عبد الرحمن أفكاره ،وقد وقفنا عىل منوذج
حقل علم النفس والعلوم السياسية؛ من خالل
َ
تطبيقي الجتهاده اللغوي يف الدراسة االجتامعية ،يف
ونته التحليلية كام بثها يف كتبه« :روح الدين وبؤس الدهرانية» ،و«رشود ما بعد الدهرانية» ،و«دين
مد ّ
الحياء» ،و«ثغور املرابطة» ،تحت مسمى «النظرية االئتامنية».
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محمد وفيق زين العابدين
ٍ
وقاض سابق باملحاكم املرصية ،واملدير التنفيذي للمعهد الدويل لإلنسانيات والعلوم
باحث مرصي
االجتامعية يف الكويت ،ومرشف علمي يف مركز أركان للدراسات واألبحاث والنرش مبرص .حاصل عىل
مي
شهادة الدكتوراه يف فلسفة القانون الجنايئ ،وشهادة املاجستري يف االقتصاد اإلسالمي ،ودبلو َ
الفلسفة واألنرثوبولوجيا .من مؤلفاته الحديثة «حكمة الترشيع وفلسفته» ( ،)2018و«معركة الرشيعة
يف الدستور» ( ،)2014و«تطبيق الرشيعة بني الواقع واملأمول» (.)2012

التبعية األكادميية يف املجتمع العلمي العريب:
علم «القانون» منوذج لألزمة
أساسا ،من األزمات
ن األبنية االجتامعية يف البلدان العربية تعاين مشكالت كثرية وكبرية ناشئة،
ال يخفى أ ّ
ً
املنهجية التي متر بها العلوم االجتامعية ،والتي ترتب عليها عدم القدرة عىل استيعاب واقع املجتمع
العريب.
منبّت عن
القانون باعتباره وسيلة الضبط االجتامعي لهذه األبنية  -لذا كان أحد أهم العلوم االجتامعية  -غري ُ
خلل وأشدّها مأزقًا ،وال نبالغ إذا ما اعتربنا «علم القانون» هو امليدان
ً
مشكالتها وأزماتها ،بل هو أوفرها
األرحب لألزمات املنهجية التي اعرتت العلوم االجتامعية يف العامل العريب ،وكام أن عالقة املعرفة
رضت باملجتمع العلمي العريب عىل امتداد عقود طويلة ،فكذلك كانت عالقة
رضت به وأ ّ
باالستعامر أ ّ
بالسلطة؛ إذ كانت وارث ًا لالستعامر يف التأثري والتبعية.
املعرفة
ُّ
يكننا أن نشري إىل أزمتني كبريتني يُعانيهام علم القانون يف البلدان العربية بوجه عام:
يف هذا الصددُ ،
أزمة هوية ،وأزمة وظيفية ،يوضحهام مؤرشان رئيسان؛ أحدهام متمثّل يف الفجوة بني التنامي الكمي
ممثل يف ضعف الجودة النوعية للبحوث ونتائجها العلمية،
ً
لعدد الدارسني للقانون وضعف إنتاج املعرفة
واآلخر متمثّل يف الفجوة بني التنامي الكمي ملؤسسات التعليم القانوين وتكلّس األبنية القانونية.

تهدف هذه الدراسة إىل البحث يف الطرائق املعرفية واملناهج العلمية التقليدية يف املجتمع
العلمي العريب ،وت ُعنى بنموذج «علم القانون» عىل وجه الخصوص ،لبيان األسئلة التالية :هل يعاين
يكن التخلص منها
املجتمع العلمي يف مجاله تبعية أكادميية؟ وما هي أشكالها وأسبابها؟ وكيف ُ
يف ضوء االتجاهات الكربى للنهضة العلمية وتجاربها املختلفة؟ وأين تقع مسألة مراجعة األُطر النظرية
أو املفهومية لعلم القانون ،وتحديد دوائر االتفاق والتضاد ،واالحتواء واالشتباك ،والصالحية ،وعدم
يكن االستفادة منها أو يلزم تغيريها؟
الصالحية ،التي ُ
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مروة حامد البدري
تشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية يف جامعة حلوان .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه
يف العالقات الدولية عام  .2010لها العديد من األبحاث املنشورة ،وترشف عىل العديد من رسائل
املاجستري؛ منها ما يتعلق بالعالقات بني الواليات املتحدة والعراق ،والرصاع الطائفي يف العراق ،وغريها
من املوضوعات .قامت بتدريس العديد من املناهج الخاصة بإدارة الرصاع الدويل ،والتفاوض الدويل،
وفض املنازعات ،ونظرية السياسة الخارجية ،والعالقات الدولية ،ومبادئ علم السياسة والسياسات
العامة ،والعالقات العربية ،والنظم الدبلوماسية والقنصلية.

نظرية االختيار العقالين وبدائلها يف السياسة الخارجية
والعالقات الدولية
تدور الدراسة حول إشكالية رئيسة ،متعلقة بنظرية االختيار العقالين وتطبيقاتها يف العالقات الدولية
والسياسة الخارجية ،وما إذا كانت عملية االختيار تخضع ملبدأ تعظيم املنفعة ،وفقًا لهذه النظرية ،أم أنها
تخضع ملبادئ أخرى وعمليات نفسية وتحيزات إدراكية .وقد توصلت الدراسة إىل استنتاجات تؤكد أن عملية
االختيار ،يف واقع األمر ،تخضع لعملية ليست معيارية؛ مبعنى أنها ال تخضع لتعظيم املنفعة عىل نحو
مستمر ،ولكن قد تكون هناك عوامل أخرى تؤدي إىل اختيار املخاطرة وتفضيلها عىل املكسب ،واألمر
يف ذلك كله تتداخل فيه الجوانب النفسية مع الجوانب العقالنية يف التأثري يف االختيار؛ مام يدفعنا إىل
القول إنه ال ميكن الفصل بني املدرسة التي تركز عىل الجوانب النفسية لصانع القرارات واملدرسة التي
عا يف إطار نظريات بديلة ومكملة لنظرية
تركز عىل الحسابات العقلية لهم ،بل ميكن الدمج بني االثنني م ً
االختيار العقالين مثل نظرية القصور.
وتنطلق الدراسة باستخدام املنهج املقارن بني نظرية االختيار العقالين كنظرية معيارية يف االختيار
ونظرية التصور كنظرية وصفية ترى أن عملية االختيار تخضع باألساس للطريقة التي تصاغ بها املشكلة؛ إذ
تتم املقارنة بني النظريتني يف االختيار الفردي واملقصود يف السياسة الخارجية ،ثم االختيار التفاعيل
واملقصود مناذج للعالقات الدولية؛ مثل عالقتَي الردع والتعاون بني دولتني.
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مصطفى غلفان
أستاذ التعليم العايل سابقًا يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف عني الشق بالدار البيضاء .حاصل عىل
شهادة دكتوراه الدولة يف اللسانيات يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الحسن الثاين يف
عني الشق يف موضوع «الكتابة اللغوية العربية الحديثة :دراسة نقدية وتحليلية يف املصادر واألسس
النظرية واملنهجية» ( .)1991من آخر مؤلفاته «عودة الفرد املتكلم :مدخل إىل لسانيات إميل بنفينيست»
(قيد الطبع) ،و«لسانيات سوسري يف سياق التلقي الجديد» ( ،)2017و«اللغة واللسان والعالمة عند
سوسري يف ضوء املصادر األصول» (.)2017

املنهج يف اللسانيات العربية :تجاذب قراءة الرتاث ومعالجة اللغة العربية
ت ُدرج هذه الدراسة يف سياق إبستيمولوجي يروم مساءلة املنهج املتبع يف خطاب اللسانيات العربية
الحديثة مقايس ً
ة باملنهج املتبع يف اللسانيات العامة؛ إذ سرنصد طبيعة املنهج وخصائصه يف جزء مهم
من الكتابات التي تشكل تيا ًرا قوي الحضور يف الدرس اللساين العريب الحديث ،يؤسس خطابه عىل قراءة
الفكر اللغوي القديم ،لغ ً
وا وبالغةً ،يف ضوء اللسانيات ،ليتحول موضوع البحث يف اللسانيات عربيًا
ة ونح ً
إىل فحص للعالقة بني الرتاث اللغوي العريب واللسانيات ،والقول باحتوائه النظريات ومناهج البحث التي
جاءت بها اللسانيات .وقد أخذت هذه العالقة ضمن الثقافة العربية الحديثة أبعادًا حضارية أبعد ما تكون عن
حقيقة املناهج املتّبعة عادة يف العلوم اإلنسانية.

ُبي الدراسة أيضً ا أن ما يُنجز ضمن ما يُسميه البعض «لسانيات» ال يراعي ،إال يف حاالت نادرة ،متطلّبات
ت ّ
املعرفة العلمية الدقيقة .فهي ال تتقيد بأسس العلم ،وال بخلفية العلوم اإلنسانية ،وال مببادئ
علم إنسان ًيا ،ال
اللسانيات ذاتها ،بوصفها نشاطًا تحليل ًيا لبنيات األلسنة الطبيعية .واللسانيات ،باعتبارها
ً
تتقيد عربيًا بجوهر املنطلقات اإلبستيمولوجيا للعلوم اإلنسانية؛ إذ ال تحرتم خلفيتها الفكرية ،وال تراعي
ن اإلنسان ،بسلوكه ومؤسساته وق ّيمه وتنظيامته ،من املوضوعات
فلسفتها العامة القامئة عىل اعتبار أ ّ
القابلة للدرس والتحليل .واللسانيات العربية إما أن تكون لسانيات حقيقية تتقيد بأساسيات الخطاب العلمي
شكل ومضمونًا،
ً
واملنهج املتبع يف العلوم االجتامعية واإلنسانية وتحرتم رشوط النظريات العلمية
وإما أن اهتاممها سيظل محصو ًرا يف موضوع محيل محدود ،يتمثل يف إعادة قراءة الرتاث اللغوي
العريب ،يُعالج وفق رؤية أيديولوجية تستند ضمن ًيا إىل رصاع حضاري متجاوز .وبهذا املعنى ميكن القول
ن اللسانيات مل تساهم بع ُد يف فهم الواقع اللغوي العريب بدراسته من منظور ما تقدّمه مختلف
إ َّ
النظريات يف العلوم اإلنسانية.
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منري السعيداين
أستاذ التعليم العايل يف املعهد العايل للعلوم اإلنسانية بجامعة تونس املنار .يد ّرس منذ عام
 2000األنرثوبولوجيا الثقافية ،وعلم اجتامع الثقافة ،إضاف ً
ة إىل علم اجتامع األدب والفن والنظرية
السوسيولوجية ،يف الجامعات التونسية .عضو لجان بيداغوجية وعلمية وفرق بحث وهيئات تحرير وتحكيم
تونسية وعربية ودولية .صدرت له كتب ومقاالت وترجامت بالعربية والفرنسية واإلنكليزية.

الداخل والخارج يف التحليل العلمي االجتامعي
التّذويت واملوضعةّ :
كان من بني الشعارات املركزية يف الحركة االحتجاجية املطلبية التي اندلعت يف تونس خالل كانون األول/
َاق يَا ِ
ديسمرب  2010واتصلت إىل ما بعد  14كانون الثاين /يناير « 2011التَّشْ ِ
الس ْ
حق ْ
اق» .لكن
صابَة
غ ْ
ع َ
يل ْ
اس ِت ْ
ُّ َّ
رضا قبل ذلك التاريخ ومنذ انتفاضة الحوض املنجمي يف عام  2008وبعدها يف
لفظ «االستحقاق» كان حا ً
سياق الحركة االحتجاجية املطلبية التونسية التي ات ّخذت سامت حركة اجتامعية استحالت انتفاض ً
ة فثورةً.
ومن املنظور املنهجي الذي نريد أن نركز عليه ،نسعى لتبيني أن هذا الشعار ،يف سياق دورة االحتجاج
م ْنطَلَقِ تفكريٍ سوسيولوجي ذي نقطتَي انطالق؛ إحداهام من الداخل ،واألخرى
التي ظهر فيها ،ميكِّن من ُ
من الخارج.
ن نقطة انطالق الداخل هي نقطة املنطق الداخيل الذي تشتغل عىل أساسه الحركة االجتامعية؛
نُحاجج بأ ّ
مطالِبني محدّدين به من جهة ،ويُحيل من جهة أخرى عىل املطالَبني
إذ يُحيل الشعار عىل
ّ
ما وإىل ُ
«حق» ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وى
مست
ويف
ًا.
د
ك
َّ
مؤ
ا
ي
وسياس
ا
ي
أخالق
ا
ب
واج
إليه
هم
ذ
َفا
ن
ري
تيس
ف
ص
و
ب
و
ّيه،
ق
مستح
إىل
بإيصال ذلك الحق
َ ْ
ً
ًّ
ًّ
ً
ثانٍ  ،نحاجج بأن نقطة انطالق الخارج هي نقطة املنطق االجتامعي الذي عىل أساسه تشتغل آليات التغري
يت املنطلقات
االجتامعي وت ُبنى مآالته التاريخية .وبالفعل ،نحن لسنا إزاء خطاب فاعلني اجتامعيني ذا ّ
ومخصوص املحاججة فحسب ،بل إزاء منطق اجتامعي ذي وجود موضوعي يتضمن حركة أولئك الفاعلني
االجتامعيني .إن رهاننا هو التمكّن من ال ّربط بني الفاعلني وخطابهم ومطالباتهم من ناحية ،والسياقات
االجتامعية التاريخية امل ُحدّدة التي احتضنت ميالدهم من ناحية أخرى .ويُعقد ذلك ال ّرهان حول وضع اليد
ِ
متغريات تحليلٍ
بر مامرسة األُلفة املفارِقة ،مبا هي منظور منهجي يُجيل التعالق
عىل
ٍ
سوسيولوجي يُ َ ّ
االجتامعي التاريخي بني الداخل والخارج ،عىل نح ٍ
متجسد يف الفردي /الجامعي ،والذايت /املوضوعي،
و
ّ
م ،واملحيل /الكوين.
العا
والخصويص/
والشخيص /العمومي ،والض ّيق /الواسع،
ّ
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منري الطيباوي
أستاذ املنطق وفلسفة اللغة وفلسفة العلوم والفلسفة األمريكية بجامعتَي تونس املنار وجامعة
تونس ،وأستاذ زائر بجامعة فاشتا بأملانيا ،وجامعة بايرا بالربتغال ،وخبري الرتجمة مبرشوع «نقل املعارف»
بالبحرين .صدر له كتاب والعديد من املقاالت حول الفلسفة التحليلية بتونس والدوحة وفرنسا .ألقى الكثري
من املحارضات بتونس والجزائر والبحرين وفرنسا وسويرسا والنمسا وأملانيا.

االستتباعات اإلبستيمولوجية لنقد مثنوية الواقعة /القيمة
عىل منهجية العلوم االجتامعية
نتناول يف هذه الدراسة نقد هيالري بوتنام ملثنوية الواقعة /القيمة ،كام أرساها هيوم وركّزها الخربيون
املنطقيون ،ونرصد االستتباعات اإلبستيمولوجية لهذا النقد عىل منهجية العلوم االجتامعية واإلنسانية،
ال سيام علم االقتصاد ،كام مارسه أمارتيا ِ
ونبي أن هذا النقد
ن ،وعلم االجتامع كام صاغه ماكس فيرب.
س ْ
ّ
يفرض تصو ًرا جديدًا للعالقة بني الطبيعانية واملعيارية ،وهي عالقة يتضمنها موقف إبستيمولوجي
طريف بلوره بوتنام يف السنوات األخرية من مسريته الفلسفية ،يسميه «الطبيعانية الليربالية» .ويقر
هذا املوقف الذي يدحض ،من الناحية السجالية ،كل أشكال الطبيعانية الردية ،باألهمية القصوى للقيم
يف مجال العلوم االجتامعية ،سواء تعلق األمر بقيم إبستيمية أو بقيم إثيقية ،لكن من دون ترك مجال،
يف العلوم ،ملا هو فوق طبيعي.
ة عىل ذلك ،نحاول يف هذه الدراسة رصد أشكال استعادة واستئناف الجامعات والباحثني العرب
عالو ً
يف مجال العلوم اإلنسانية للنقاش حول جدوى تطبيق املنهج التجريبي يف هذه العلوم ،والقيمة
ونبي أن هذه
التفسريية ألشكال الطبيعانية التي تسجل عودتها بقوة يف الربع األخري من القرن املايض.
ّ
االستعادة طغى عليها النقل العتبارات تاريخية مركبة من دون شك ،أهمها أن نشأة هذه العلوم متّت يف
سياقات تاريخية واجتامعية وسياسية ومعرفية غريبة عن الدول العربية .ونسعى يف القسم األخري من
هذه الدراسة للبحث يف رشوط إمكان تعامل فاعل  -نظريًا وعمل ًيا  -مع العلوم اإلنسانية ،من خالل استثامر
للقيمة الكشفية ملفهوم عىل درجة كبرية من األهمية بلورته مرياندا فريكر ،وهو مفهوم «الالعدالة
اإلبستيمية» ( .)Epistemic injusticeنحاول يف هذه الدراسة التفكري يف بعض رشوط إمكان التخلص من
الالعدالة اإلبستيمية وخاصة األحكام املسبقة التي تقوم عليها ،وهي أحكام جعلت تعاطي العرب مع
مناهج العلوم اإلنسانية عىل جهة التقليد ،ال عىل جهة االستئناف املجدد والفاعل.
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مهدي بنسليامن
باحث مشارك مبخترب «باكت» باملركز الوطني للبحث العلمي الفرنيس ،وباملعهد الجامعي للبحث العلمي
بجامعة محمد الخامس بالرباط .تهتم أبحاثه بالدراسات اإلعالمية وسلطة وسائل اإلعالم ،وإبستيمولوجيا
رضا بالجامعة الدولية يف الرباط
العلوم االجتامعية ،وقد ت ُوجت أبحاثه بالعديد من املقاالت .عمل محا ً
وبجامعة الحسن الثاين يف الدار البيضاء.

مقاربة مفاهيمية جديدة للصحافة السياسية:
منوذجا ()2010-1997
مجلة «لوجورنال» املغربية
ً
عني بدراسة الواقع
تبقى الدراسات اإلعالمية الحلقة األضعف يف البحث السيايس واالجتامعي الذي ُ
مقتصا ومحدودًا يف إشكاليات تظل هي أيضً ا
ظل
ّ
وج َد بحث يف هذا املجال فهو قد
العريب ،وإن ُ
ِ ً
مرتبطة ،بشكل من األشكال ،بسؤال الحرية من جهة ،وتظل يف موقف دفاعي يفتقد إىل التجديد من
جهة ثانية .نتّبع مقاربة بحثية مجدِّدة نُطلِق عليها تسمية سوسيو  -أنرثوبولوجية تاريخية للصحافة
السياسية ،انطالقًا من تجربة املجلة املغربية املستقلة «لوجورنال»؛ بحيث تهدف الدراسة إىل إحالل
مقاربة مفاهيمية جديدة لسلطة اإلعالم ،مفادها أن هذه السلطة تتبلور يف إطار شبكة مرتابطة من
ريا ،أطروحة مفادها إمكانية البحث
املفاهيم يدعم بعضها بعضً ا :الكفاءة واالستقاللية والقيادة .نتب َّنى ،أخ ً
يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،عىل املستوى العريب ،بطريقة مختلفة ومبتكرة ،انطالقًا من فرضية
عا من االبتعادية تجاه قراءة مهيمنة
أساسية تتجىل يف كون التح ّرر اإلبستيمي  -املنهجي يعطي نو ً
ويرسخها باحثون يف أبحاث أجنبية وعربية يف دراسة وسائل
للحرية يتبناها كل من الفاعلني (الصحافيون)
ّ
اإلعالم العربية.
أساسا أحد مالمحه؛ بحيث ميكّن  -من
ولهذا التح ّرر اإلبستيمي  -املنهجي أوجه عديدة ،إذ يشكّل التوازن
ً
التخصص امل ُبالغ فيه واملبكِّر ،باعتباره  -وفق ألربت أينشتاين  -يقتل العقل
منظورنا  -من الح ّد من سلبيات
ّ
ربر الفعالية .ولهذا التح ّرر اإلبستيمي  -املنهجي وجه أخري أهم
مب
املستقبل
ويلغي التطور يف علوم
ّ
ن يتح ّرر الباحث من رؤيته لألشياء ونظرته إليها هو
بحسب منظورنا؛ إنه تح ّرر الباحث من مفاهيمه الخاصة ،فأ ْ
عني التح ّرر .هذا الفعل التح ّرري والنقدي املتواصل هو املبتغى من عملية التح ّرر اإلبستيمي  -املنهجي
املنشود.
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ميلود الرحايل
أستاذ التعليم الثانوي التأهييل وطالب باحث يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس .حاصل عىل
دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف علوم البيئة .شارك يف بعض الندوات واملؤمترات الوطنية .له
مقاالت يف مجالت وطنية ودولية محكّمة ،وشارك يف كتاب جامعي يف موضوع آفاق العلوم االجتامعية،
ويف بعض الدراسات امليدانية يف موضوع البيئة والتنمية.

يف املقاربة الجغرافية النقدية لتحليل التنمية الريفية يف املغرب
تعرض هذ الدراسة عنارص منظور خاص يف منهج البحث الجغرايف ،وقضية التنمية الريفية ،من أجل نقد
مناهج البحث واملجتمع يف آنٍ واحد .واخرتنا أن يكون طموحنا املعريف عبارة عن «مقاربة نقدية» تعترب
مشكَّلة عرب سياق تاريخي خاص ،ونتيجة روابط وعالقات
املجال الريفي «منظومة مجالية متكاملة»ُ ،
متداخلة ،أهمها رباعية املجال واملجتمع والسلطة والفئة ،يف ظل هيمنة منظومة معرفية كونية ال
تعرتف بالخصوصيات ،وتعترب «املجال /الرتاب» ملكًا للجميع.
لذلك ،تتوخّى الدراسة املساهمة يف تجديد املنهج الجغرايف يف دراسة «التنمية» ،إحدى أهم
الظواهر السوسيومجالية يف األرياف املغربية .وإذا كانت املقاربات السابقة تروم تجديد خطوات البحث
ووسائله وأدواته ،أو تطبيق اتجاهات جديدة يف البحث العلمي ،فإننا اخرتنا طريقًا ثالثة للتجديد ،تتمثل
يف «املقاربة النقدية»؛ فهي مبنزلة مرشوع أرضية منهجية قد متكّن البحث الجغرايف يف التنمية من
مراكمة االجتهاد العلمي ،وليس كام هو عليه اآلن ،أجيال متعاقبة ومنفصلة ،لكل جيل منها منطلقاته
الخاصة .وهي نقدية؛ ألنها تروم نقد األفكار والرؤى ،ونقد املجتمع يف آنٍ واحد ،بل تدعو إىل االجتهاد
ول الباحث املجتهد إىل مجرد خبري وفق دفرت تحمالت ،من دون
خارج «مربع الضبط الرسمي» الذي يح ّ
تجاوز «الرسديات الكربى» التي توظف العلم ملصلحة السوق ،وخدمة تقسيم العمل الدويل .وهي
هويات الخاصة؛ لذا
نقدية كذلك ،ألنها تقدّر أن مناهج العلوم تستوجب مسايرة السياقات التاريخية وال ُ
فهي تطمح إىل توضيح كيفية تنزيل األفكار عىل الواقع يف أفق تغيريه ،وليس الستمراره.
كام أن التصور املقاربتي الذي نطرحه ال يروم تجديد خطوات البحث فحسب ،بل تجديد النظر إىل الوظيفة
علم إيكولوجيًا ،تتأصل وحدته بانفتاحه عىل العلوم االجتامعية األخرى ،ليتمكن
العامة للجغرافيا باعتبارها
ً
من سرب أغوار خصوصيات املجال واملجتمع ،وتعقّد البناء اإلنساين.
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نايب بوعيل
أستاذ الفلسفة ورئيس قسم الفلسفة بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة معسكر يف الجزائر.
وهو منسق وحدة بحث «حوار األديان والحضارات» باملرصد الوطني للشأن الديني بالجزائر ،وعضو مخرب
تخص الفلسفة والعلوم
بحث «البحوث االجتامعية والتاريخية» بجامعة معسكر .يشتغل يف قضايا بحثية
ّ
االجتامعية واإلنسانية والدراسات اإلسالمية .وله مشاركات وطنية ودولية كثرية ومنشورات وطنية ودولية
يف مجالت وكتب جامعية.

أزمة املنهج والعودة إىل الرسد
ن الحركة النقدية للمنهج يف العلوم اإلنسانية جعلت أحد كبار الفالسفة يف القرن العرشين ،وهو بول
إ ّ
ة تقليدي ً
ريكور ،يعيد للرسد كامل وظيفته يف املعرفة التاريخية عادًّا مقولتَي الذاتية واملوضوعية مسأل ً
ة
ينبغي تجاوزها ،ويضعنا يف صلب مراجعة الدرس املنهجي للتاريخ عندما يتناول الرسد كمشكلة فلسفية
يف زمن ما بعد الحداثة ،بوصفه بنية أساسية يف تجربة الزمن للحد من مزاعم العقالنية املحكومة
باملوضوعية الصارمة والحياد املطلق .هذا التقاطع بني الرسد والتاريخ يضعنا أمام تحدي مواجهة أسئلة
جذرية وعميقة بخصوص الثورة املنهجية واملفهومية ألدوات الفكر الغريب ،التي استهدفت العلوم
م.
االجتامعية واإلنسانية بوجه عا ّ
ن غرضنا يف هذه الدراسة هو أن نفحص التحول الحاصل يف املوقف الفلسفي بخصوص املنهج العلمي
إ ّ
يف التاريخ؛ انطالقًا من الوضع الجديد للحالة التي هي عليها العلم اليوم يف دائرة تصنيف املعارف،
وحقيقة الرصاع بني الذاتية واملوضوعية يف فهم وتأويل الحوادث التاريخية التي فجرت الرصاع املنهجي
حاسم مع الفلسفة التأويلية التي أكدت أن أفق األسئلة املرتبطة بالتاريخ تتجاوز
تحول
ً
الذي شهد
ً
املنهجية العلمية ،بل هي ذات تعالقات وتقاطعات مع مجاالت أخرى بعيدة عن الهم اإلبستيمولوجي
واملنهجي؛ ومن ثم الوقوف عىل هذا الفهم الجديد للعلوم اإلنسانية الذي ال يرمي إىل إدانتها ،وإمنا
يحاول تجاوز العقبات باالنفتاح عىل معطيات وآليات جديدة تتيح إمكانية الفهم والتفسري من أجل توسيع
الثقة بالعلوم اإلنسانية التي تكشف عن خربة أصيلة لإلنسان .وهي رسالة واضحة تهدف إىل تحقيق
عقالنية مفتوحة عىل التنوع والتعدد واالختالف عرب تعدد املنظورات ضد مصادرة املنهج التي ضيقت
مفهوم الحقيقة ،وقلصت من الحدث التاريخي؛ بسبب محاكاة النموذج العلمي .فهل متثل العودة إىل
دال عىل تراجع التصور العلمي للتاريخ؟
رشا ًّ
الرسد مؤ ً
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هاين خميس عبده
أستاذ علم االجتامع بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية ،ووكيل الكلية لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة.
حاصل عىل جائزة جامعة اإلسكندرية للتشجيع العلمي ،وله العديد من الكتب والبحوث العلمية املنشورة
يف املجالت والدوريات العلمية املحكّمة ،املحلية والدولية ،يف مجال النظرية السوسيولوجية ،وعلم
اجتامع الجرمية واالنحراف ،كام شارك يف العديد من املؤمترات العلمية املحلية والدولية.

النسوية ونقد االتجاه الوضعي يف البحث السوسيولوجي:
قراءة يف األطر املنهجية البديلة
يشري أنصار املدخل النسوي إىل أن االتجاه الوضعي ال يتناسب مع البحث السوسيولوجي ،إضاف ً
ة إىل
التشكيك يف قابلية تطبيق مناهج البحث املحايدة ،أو الكمية والخالية من القيم ،وكذلك الدعوة إىل
إعادة النظر يف مفهوم املوضوعية نفسه يف االتجاه الوضعي .ويشري أنصار املدخل النسوي إىل أن
فاصل بني الذات واملوضوع ،وبني الباحث واملبحوث؛ ولذلك يتمتع الباحث ،يف إطار استخدام
ً
هناك خطًا
عا أعىل من املبحوث ،وهذا النمط يشكل
االتجاه الوضعي ،بوضع مميز باعتباره الطرف العارف ،ويحتل موق ً
محل اعرتاض من جانب املدخل النسوي.
َّ
كل من البحث السوسيولوجي بصفة عامة،
ن املدخل النسوي تب َّنى رؤية مؤداها أن ًّ
وميكن القول إ ّ
والبحث النسوي بصفة خاصة ،يتصل من حيث املبدأ بالنضال النسوي ،كام يتصدى البحث النسوي للبناءات
االجتامعية ،واأليديولوجيات القامئة عىل قهر النساء؛ من خالل توثيق األوضاع املعيشية ،والخربات
الحياتية ،وإلقاء الضوء عىل أوضاع الالمساواة القامئة عىل أساس الجنس ،وكذلك الكشف عن معارف
ة ما تقوم
النساء التي طال إغفالها ،كام أن أهداف البحث النسوي تعزز متكني وتحرير النساء ،وعاد ً
الباحثات النسويات بتطبيق نتائجهن التي توصلن إليها من أجل تغيري األوضاع املجتمعية ،والعمل عىل
تحقيق العدالة االجتامعية ،وضامن املساواة وعدم التمييز.
ويف ضوء ما سبق سوف يعتمد البحث عىل استخدام أسلوب التفكيك ،وإعادة قراءة الدراسات والبحوث
العلمية السابقة ذات الصلة باملوضوع من أجل القيام بالتحليل؛ للتعرف عىل السياقات التي أدت إىل
أهمية مراجعة االتجاه الوضعي ،وكذلك تناول البدائل املنهجية التي طرحت من جانب أنصار املدخل
النسوي ،بد ًءا من اختيار موضوعات بحثية ،ومرو ًرا بأدوار الباحثني ،وانتها ًء باستخدام طرق وأدوات منهجية.
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رؤساء الجلسات
إبراهيم فريحات

أستاذ مشارك يف النزاعات الدولية يف برنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساين مبعهد الدوحة للدراسات
زميل أول يف السياسات الخارجية مبعهد بروكنجز .وهو حاصل
ً
العليا ويف جامعة جورجتاون .عمل سابقًا
عىل الدكتوراه يف موضوع تسوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميسن عام  .2006له العديد من
البحوث والدراسات واالستشارات ،وصدر له حديثًا عن إصدارات جامعة ييل كتاب «ثورات غري مكتملة ..اليمن
وليبيا وتونس بعد الربيع العريب» (باإلنكليزية.)2016 ،

إسامعيل الناشف

أستاذ مشارك ورئيس برنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل
شهادة الدكتوراه من جامعة تكساس يف أوسنت بالواليات املتحدة .عمل يف عدة جامعات عربية
م معارضً ا .له عدة نصوص أدبية،
وأجنبية .إضافة إىل عمله كباحث
جامعي ،يعمل ناقدًا أدبيًا وفنيًا وقيّ ً
ّ
وقد شارك يف تأسيس مشاريع ثقافية وفكرية مختلفة ضمن أُطر جامعية ،وأخرى عامة .يهتم بدراسة
املادة واللغة واأليديولوجي ،والتشكيل األديب والفني وعلم الجامل .من آخر كتبه الصادرة عن املركز
العريب «اللغة العربية يف النظام الصهيوين :قصة قناع استعامري» (.)2018

أمين الدسوقي

أستاذ األدب العريب الحديث واألدب املقارن ،ورئيس برنامج األدب املقارن مبعهد الدوحة للدراسات العليا.
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف األدب املقارن من جامعة تكساس .عمل أستاذًا لألدب العريب واملقارن
بكلية الدراسات األفريقية والرشقية بجامعة لندن (منذ عام  .)2002كام عمل أستاذًا لألدب األمرييك واألدب
العاملي بجامعة تكساس ( ،)1995-1993وأستاذًا للغة العربية وآدابها بجامعة جونز هوبكنز (،)1996-1995
وجامعة هارفارد بالواليات املتحدة ( .)2002-1996يهتم بالتنظري املقارن ،ونظريات األدب العاملي،
والتأويل يف املداخل األدبية للنص القرآين ،والخطاب املقدس يف الرواية العربية.

حسن حمزة

أستاذ اللسانيات يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورئيس برنامج اللسانيات واملعجمية العربية .حاصل عىل
شهادة دكتوراه الدولة من قسم علوم اللسان بجامعة ليون  2بفرنسا .أرشف عىل عدد من فرق البحث العلمي،
كام ترجم ونرش عددًا من الكتب؛ منها «الوحدة والتنوع يف النظرية النحوية العربية»( ،)2012و«املثال والشاهد
يف كتب النحويني واملعجميني العرب» ( ،)2010إضافة إىل ترجمة لكتاب «حرب اللغات والسياسات اللغوية» (.)2009

حيدر سعيد

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو نائب رئيس تحرير مجلة «سياسات عربية» التي
يصدرها املركز .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اللسانيات ،من الجامعة املستنرصية يف بغداد عام
 2001عن أطروحته «األسس املعرفية للنظرية اللسانية العربية :بحث يف األصول» .يكتب يف الفكر والنقد
والسياسة .صدر له كتاب «سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق» ( ،)2009و«األدب
ومتثيل العامل» ( .)2002أرشف مع فريق بحث عىل إنجاز دراسة عن «وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات
فريق بحث توىل إنجاز دراسة عن «املجتمع املدين اإلسالمي يف العراق» (.)2010
العراقية» ( ،)2008وأدار
َ
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خالد الجرب

ومنسق دائرة
خبري لغوي مشارك يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية ،وهو عضو الهيئة التنفيذية
ِّ
التحرير فيه .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف النقد والبالغة من الجامعة األردنية عام  .2002د َّرس يف
ما ،شغَل فيها رئاسة قسم اللغة العربية ،وعامدة كلية اآلداب
جامعات فلسطني واألردن وقطر  25عا ً
والعلوم ،ورئاسة تحرير مجلة «املشكاة» ،وسكرتارية تحرير مجلة «البصائر» .أصدر عددًا من الكتب واألبحاث
املحكّمة .كام أع َّد وقدَّم خمسة برامج تلفزيونية ،وبرنامجني إذاعيني عىل مدار مثانية أعوام.

خالد العبدالقادر

غل سابقًا
أستاذ مشارك يف علم االقتصاد واملالية ،ويعمل حاليًا نائبًا للرئيس بكلية املجتمع يف قطر .شَ َ
منصب عميد كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر حتى كانون الثاين /يناير  ،2019كام شغل العديد من
َ
املناصب األكادميية األخرى ،وعمل كمستشار أو باحث يف مؤسسات مختلفة بدولة قطر مثل الديوان
األمريي وبورصة قطر ومرصف قطر املركزي .وهو حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد (فرع مالية) من
جامعة ويلز بانجور بربيطانيا يف عام  .2003شارك يف العديد من املؤمترات املالية واالقتصادية ،وله
العديد من الدراسات والبحوث املنشورة.

خليل العناين

أستاذ العلوم السياسية ،ورئيس برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية مبعهد الدوحة للدراسات العليا.
قام بالتدريس يف عدد من الجامعات األمريكية واألوروبية ،كام شغل وظيفة كبري الباحثني مبعهد الرشق
فضل عن وظيفتَي باحث زائر يف معهد «بروكنجز» لألبحاث يف واشنطن وباحث مقيم
ً
األوسط يف واشنطن،
بقسم دراسات الرشق األوسط بجامعة دورهام الربيطانية .له العديد من الكتب واألبحاث؛ منها «اإلسالميون
يف مرص :تحوالت الفكر واملامرسة» ( ،)2019و«اإلخوان املسلمون :تفاعالت الدين والهوية والسياسة»
( ،)2016و«االنتخابات والتحول الدميقراطي يف الرشق األوسط» (.)2014

رجا بهلول

أستاذ الفلسفة ورئيس برنامج الفلسفة مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
الفلسفة عام  .1983د ّرس يف العديد من جامعات؛ منها جامعة الريموك (األردن) ،وجامعة إنديانا  -بريدو
(الواليات املتحدة) ،وجامعة بريزيت (فلسطني) ،وجامعة اإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات) ،وجامعة قطر
(قطر) .يهتم بدراسة علم الكالم والفلسفة اإلسالمية ،والفكر العريب واإلسالمي املعارص .له العديد من
األبحاث املنشورة؛ من بينها «االنفعال واإلدراك الوجداين» ( .)2014صدر له حديثًا عن املركز العريب لألبحاث
كتاب بعنوان «خطاب الكرامة وحقوق اإلنسان» (.)2016

رشيد بوطيب

«تبي» للدراسات الفلسفية
أستاذ الفلسفة يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومدير تحرير دورية
ُّ
رضا يف
والنظريات النقدية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة فرانكفورت .عمل محا ً
الفلسفة واألنرثوبولوجيا االجتامعية والفلسفة اإلسالمية املعارصة يف العديد من الجامعات األملانية.
يهتم بالفلسفة األخالقية والفلسفة االجتامعية والبيثقافية .صدرت له العديد من األبحاث والدراسات باللغة
العربية وبلغات أجنبية .من كتبه الحديثة «حول مضار ومنافع التاريخ عىل الحياة» لفريدريش نيتشه (ترجمة،
 ،)2019و«نقد الحرية :مدخل إىل فلسفة إمانويل ليفيناس» (.)2018

ساري حنفي

أستاذ علم االجتامع يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،وأستاذ زائر بقسم علم االجتامع مبعهد الدوحة للدراسات
العليا .وهو رئيس تحرير مجلة «إضافات» ،ورئيس الجمعية الدولية لعلم االجتامع .نال «جائزة الكويت للعلوم
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االجتامعية» عام  ،2015و«جائزة عبد الحميد شومان للباحثني العرب» عام  .2014متخصص يف سوسيولوجيا
الهجرة والالجئني والسوسيولوجيا السياسية والعدالة االنتقالية ،وله العديد من املقاالت والكتب املؤلفة أو
املح ّررة؛ من آخرها «البحث العريب ومجتمع املعرفة :رؤية نقدية جديدة» (بالعربية واإلنكليزية) (.)2016

سلطان بركات

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا .يحمل درجة الدكتوراه
أسس
من جامعة يورك باململكة املتحدة ،واألستاذية يف العلوم السياسية من الجامعة نفسها التي ّ
فيها وأدار وحدة اإلعامر والتنمية بعد الحرب ( .)2014 - 1993كام عمل سابقًا يف مركز بروكنجز لألبحاث يف
الدوحة كباحث زائر ،وله مبادرات ومهام يف تصميم وتقييم برامج يف العديد من مراكز النزاع عرب العامل.
له الكثري من املؤلفات منها املقاالت األكادميية والكتب ،من آخرها كتاب «فهم التأثري :استخدام بحوث
بناء الدول يف السياسة الربيطانية» (.)2014

سليامن أبو بدر

عميد كلية علم النفس والعمل االجتامعي ورئيس برنامج العمل االجتامعي مبعهد الدوحة للدراسات العليا.
عمل سابقًا يف جامعة هوارد للعمل االجتامعي يف واشنطن .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العمل
االجتامعي من جامعة يوتا للعمل االجتامعي .نرش عددًا من األوراق البحثية حول الرضا الوظيفي واإلرهاق
لدى األخصائيني االجتامعيني .من مؤلَّفاته «استخدام األساليب اإلحصائية يف أبحاث العلوم االجتامعية»
( ،)2011و«الطرق اإلحصائية املتقدمة واملتعددة املتغريات لبحوث العلوم االجتامعية» (.)2010

عبد الحميد هنية

أستاذ التاريخ ورئيس برنامج التاريخ مبعهد الدوحة للدراسات العليا  .شغل وظيفة أستاذ يف قسم
التاريخ بجامعة تونس (منذ عام  ،)1977ووظيفة أستاذ متم ّيز (منذ عام  ،)2012وشغل خطة مدير مخرب «دراسات
مغاربية» ( .)2012-1999ويشغل حاليًا خطة رئيس قسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية بــ «بيت الحكمة» (منذ
عام  .)2013كام عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعات عربية وأوروبية .تركّز أبحاثه األخرية حول قضايا تخص مظاهر
الحداثة وصريورة بنائها؛ من ذلك قضية نشأة الدولة باملعنى الحديث للكلمة ،وعالقة السيايس بالديني.

عبد الرحيم بنحادة

عميد كلية شؤون الطلبة مبعهد الدوحة للدراسات العليا .وهو أستاذ التاريخ الحديث والتاريخ العثامين
ورئيس تحرير دورية «أسطور» للدراسات التاريخية .شغل سابقًا منصب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بجامعة محمد الخامس ،ومدير مجلة «هيسربيس  -متودا» ( .)2014–2009كام أنه عضو يف اللجان العلمية
لعدد من املراكز وهيئات تحرير مجالت محكّمة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة محمد بن عبد الله
بفاس .وله العديد من الدراسات والكتب املنشورة.

عبد الفتاح مايض

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة ،ومنسق مرشوع التحول الدميقراطي
باملركز ،وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية .عمل أستاذًا زائ ًرا يف مركز وودرو ويلسون
بواشنطن ،والربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،وجامعة دنفر األمريكية ،ومؤسسة قرطبة بجنيف .حصل
عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة كلريمونت للدراسات العليا بلوس أنجلوس عام
 .2005مختص يف نظم الحكم ،والتحول الدميقراطي ،والتنمية السياسية ،والرصاع العريب الصهيوين،
ومناهج البحث .من كتبه «العنف والتحول الدميقراطي يف مرص» (.)2015
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عبد الكريم الربغويث

أستاذ مشارك يف الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بريزيت ،وباحث زائر باملركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة موسكو الحكومية ( ،)1992عن أطروحة
تصب اهتامماته البحثية يف تاريخ الفلسفة
وخلن الوفا».
ّ
«اإلنسان واملجتمع يف فلسفة إخوان الصفا
ّ
والفلسفة العربية اإلسالمية .وقد حصل عىل العديد من املنح البحثية؛ منها منحة فولربايت للتعليم يف
الواليات املتحدة األمريكية ( ،)2009ومنحة املجلس الثقايف الربيطاين ( ،)1995ومنحة املؤسسة األملانية
للتبادل األكادميي ( .)1993وله العديد من الدراسات واألبحاث.

عبد الوهاب األفندي

عميد كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .شغل سابقًا منصب رئيس برنامج
العلوم السياسية والعالقات الدولية ( ،)2017-2015ومنسق «برنامج اإلسالم والدميقراطية» مبركز دراسات
الدميقراطية بجامعة وستمنسرت يف لندن منذ عام  .1998عمل دبلوماس ًيا يف الخارجية السودانية
( ،)1997-1990وصحافيًا يف بريطانيا ،حيث توىل إدارة ورئاسة تحرير عدة منشورات ( .)1990-1982له العديد
من الدراسات والكتب املنشورة .من بني مشاريعه البحثية الجارية «السياسة من منظور جديد» ،و«نظريات
االنتقال الدميقراطي» ،و«تجليات الهوية وديناميات الرصاع السيايس يف السودان».

عز الدين البوشيخي

املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية .شغل منصب أستاذ للتعليم العايل يف اللسانيات ،ونائب
العميد يف شؤون البحث العلمي والتعاون بالكلية ذاتها ،ومدي ًرا ملركز دراسات الدكتوراه ،ومدي ًرا للمركز الجامعي
لتعليم اللغة العربية وحضارتها ،ومدي ًرا ملخترب الدراسات اللسانية والتطبيقات الحاسوبية ،ورئيس قسم اللغة العربية
رضا بجامعة قطر ،ومدي ًرا لربنامج اللسانيات
واملنسق البيداغوجي ملسلك الدراسات العربية .عمل أستاذًا زائ ًرا ومحا ً
رضا فيه .خبري محكّم يف عدد من الجامعات
واملعجمية العربية يف معهد الدوحة للدراسات العليا وأستاذًا محا ً
العربية واملجالت العلمية .له عدد من املؤلفات واألبحاث يف مجاالت اللسانيات واملعجم واملصطلح والرتجمة.

عقيل املرعي

أستاذ مشارك يف اللغة العربية وآدابها بجامعة سيانا يف إيطاليا .باحث زائر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات يف الدوحة ،وعضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للرتجمة والتفاهم الدويل ،وعضو مراسل يف
عي اللغة العربية يف دمشق والقاهرة ،ورئيس تحرير سلسلة «فصول أدبية» للرتجمة من العربية إىل
مجم َ
اإليطالية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف فقه اللغة العربية من قسم الدراسات الرشقية يف جامعة روما
األوىل عام  .2003له عدة أبحاث منشورة ،والعديد من املشاركات يف الندوات واملؤمترات العربية واألوروبية.

عالء الجبايل

أستاذ اللغويات ومدير مركز اللغات مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اللغويات
مؤسسا لقسم اللغة
ورئيسا
النظرية من جامعة بتسربغ بالواليات املتحدة .عمل سابقًا أستاذًا دامئًا للغويات،
ً
ً
مؤسسا لربامج فالجشيب بجامعة مرييالند .وهو مستشار أكادميي لعدة منظامت لغوية دولية
العربية ،ومدي ًرا
ً
يف ميادين التعليم والتدريب والقياس .طور ود ّرس عددًا من املقررات األكادميية للدراسات العليا يف مجاالت
اللغويات وتعليم العربية والرتجمة ،وأرشف عىل عدد من األطروحات ،كام أنه يقوم بالتحكيم األكادميي للجان
ترقيات األساتذة والدوريات العلمية ودور النرش األكادميية.

عيل أبو زيد

أستاذ األدب والنقد ،وخبري لغوي أول يف معجم الدوحة التاريخي للغة العربية .حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف األدب يف جامعة دمشق عام  ،1987ود َّرس فيها ،ويف عدد من الجامعات العربية .كام
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توىل عددًا من املناصب العلمية يف جامعة دمشق؛ منها رئيس الجامعة ،ونائب رئيس الجامعة ،ومعاون
وزير التعليم العايل .وهو محكَّم يف عدد من املشاريع والجوائز الدولية واملجالت والجامعات العربية
والرتكية .شارك يف أكرث من خمسني مؤمت ًرا علم ًيا عرب ًيا ودول ًيا .ونُرش له أكرث من ثالثني كتابًا وبحثًا.

عمرو رجب

أستاذ مساعد ورئيس برنامج اقتصاديات التنمية مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف عام  2014من الكلية الجديدة للبحوث االجتامعية يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية .عمل مستشا ًرا
لشؤون التنمية االقتصادية يف الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ( .)2015-2010تركّز أبحاثه عىل تأثري األزمة
املالية يف مسارات التنمية يف الدول النامية ،وسياسات محاربة الفقر وعدم املساواة ،وبناء القدرة عىل
التكيف من الصدمات االقتصادية واألزمات.

فريد الصحن

أستاذ ومدير برنامج اإلدارة العامة ،ومدير مركز االمتياز للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة للدراسات
العليا .حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة سرتاثكاليد (عام  .)1984شغل منصب رئيس قسم إدارة
األعامل ونائب عميد الخدمات املجتمعية والشؤون البيئية يف كلية التجارة بجامعة اإلسكندرية ،ومنصب
مدير قسم إدارة األعامل والتسويق يف جامعة البحرين ( .)2015-2011تشمل اهتامماته البحثية اإلدارة
اإلسرتاتيجية والتسويق ،وإدارة الخدمات والتسويق ،ووسائل الرتويج.

فهمي جدعان

أستاذ الفلسفة ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية .شغل مناصب أكادميية
بالجامعة األردنية ،وجامعة الكويت ،والكوليج دو فرانس بباريس .من قدامى خريجي قسم الفلسفة
العرب يف جامعة السوربون التي حصل منها عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم
(عام  .)1968له العديد من الدراسات والبحوث والكتب العلمية .ومن أبرز كتبه «يف الخالص النهايئ :مقال
يف وعود اإلسالميني والعلامنيني والليرباليني» ( ،)2007و«املقدس والحرية :وأبحاث ومقاالت أخرى من
أطياف الحداثة ومقاصد التحديث» ( ،)2009و«خارج الرسب :بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات
الحرية» (.)2010

فيصل منصوري

جي اقتصاديات التنمية والسياسات
عميد كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية ،وأستاذ يف برنام َ
العامة مبعهد الدوحة للدراسات العليا .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة إلينوي يف
الواليات املتحدة (عام  ،)1992وتم تعيينه أستاذًا بجامعة سوسة يف تونس (عام  .)2000تقلّد عدة مناصب
وتول رئاسة جامعة سوسة (.)2017-2011
ّ
منها مدير أول كلية لإلدارة يف جامعة سوسة (،)2005-1999
له العديد من األبحاث املنشورة يف عدة دوريات عاملية متخصصة ،وترتكز اهتامماته البحثية يف اإلحصاء،
االقتصاد الكيل واالقتصاد الجزيئ ،والتنظيم واإلدارة البيئية.

كلثم عيل الغانم

أستاذة مشاركة يف قسم العلوم االجتامعية بجامعة قطر منذ عام  .1995ومديرة مركز العلوم اإلنسانية
واالجتامعية بكلّية اآلداب والعلوم بجامعة قطر منذ عام  .2014ساهمت يف تأليف ثالثة كتب أكادميية
ونرشت العديد من البحوث يف مجال تخصصها ،كام قدّمت عددًا من أوراق العمل يف العديد من املؤمترات
العلمية ذات الصلة بظواهر مختلفة من بينها :األرسة ،والزواج ،والتنمية ،وقضايا املرأة .ترتأس حال ًّيا عدّة
ولها مؤسسات وطنية ودولية.
مشاريع بحثية تُ ّ
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مارلني نرص

باحثة لبنانية يف علم االجتامع .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة باريس الرابعة
ة للدراسات
يف عام  .1979عملت باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( ،)2017-2013ومدير ً
يف مركز دراسات الوحدة العربية ( .)2012-2011د ّرست يف قسم علم االجتامع يف الجامعة اللبنانية
( ،)2010-1999ويف معهد العلوم السياسة بجامعة القديس يوسف يف بريوت ( .)2012-2006وهي
رئيسة الجمعية اللبنانية لعلم االجتامع منذ عام  .2017ترتكز اهتامماتها البحثية يف علم اجتامع الرتبية
والعمل والثقافة وتحليل الخطاب.

محمد العبيدي

نائب املدير التنفيذي ملعجم الدوحة التاريخي للغة العربية وعضو مجلسه العلمي .أستاذ يف الدراسات
اللغوية ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام  .2002عمل يف جامعة صنعاء وعدد من
رئيسا لقسم اللغة العربية
الجامعات اليمنية يف التدريس واإلرشاف عىل الرسائل العلمية ومناقشتها ،وكان
ً
يف كلية اللغات بجامعة صنعاء ،ونائبًا لعميد كلية اآلداب يف الجامعة الوطنية ،كام عمل يف جامعة قطر
( .)2014-2007له عدد من الكتب والدراسات العلمية يف املعجم والداللة واللسانيات النصية والتداولية.

محمد املرصي

املدير التنفيذي للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو باحث مشارك يف املركز واملرشف عىل
مرشوع «املؤرش العريب» للرأي العام العريب منذ عام  .2011وهو مختص يف التاريخ العريب الحديث
واستطالعات الرأي العام ،وله العديد من الدراسات والبحوث املنشورة.

محمد جامل باروت

باحث مشارك ورئيس دائرة البحوث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .متخصص يف التاريخ
االجتامعي والسيايس السوري الحديث .عمل مدي ًرا ومستشا ًرا يف مرشوعات عدة تابعة لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ يف سورية .له العديد من الدراسات والبحوث يف التعليم ،والتنمية البرشية ،والتنمية
والسكان ،والهجرة الخارجية السورية ،واالسترشاف املستقبيل ملسارات التنمية .من أحدث كتبه «الرصاع
العثامين  -الصفوي وآثاره يف الشيعية يف شامل بالد الشام» ( ،)2018و«حمالت كرسوان :يف التاريخ
ول
السيايس لفتاوى ابن تيمية» ( ،)2017و«التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية :أسئلة وإشكاليات التح ّ
من البدونة إىل العمران الحرضي» ( ،)2013و«العقد األخري يف تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح» (.)2012

محمد صالح املسفر

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب
وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .وهو مساهم دائم يف الصحافة القطرية
تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك .من آخر كتبه عن مركز
والعربية.
ّ
الجزيرة للدراسات «العالقات الخليجية-الخليجية :معضلة الفراغ االسرتاتيجي والتجزئة (.)2018( »)2018-1971

مراد دياين

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
تنصب أبحاثه االقتصادية يف مجاالت اقتصاد املعرفة ،إضاف ً
ة
االقتصاد من جامعة سرتاسبورغ عام .2003
ُّ
م نظريات العدالة والدميقراطية .شارك يف ما يزيد عىل خمسني مؤمت ًرا علميًّا
إىل بحوث فلسفية ته ُّ
دول ًّيا ،وصدر له العديد من األبحاث يف مجالت محكّمة ،ويف كتب جامعية بالعربية والفرنسية واإلنكليزية.
وقد صدر له عن املركز العريب «حرية – مساواة – اندماج اجتامعي :نظرية العدالة يف النموذج الليربايل
املستدام» ( ،)2014و«حرية  -مساواة – كرامة إنسانية :طوباوية العدالة من منظور النموذج الليربايل

108

ول الدميقراطي
اإلسكندنايف» ( .)2016كام ح ّرر عددًا من الكتب الجامعية ،من آخرها « 20فرباير ومآالت التح ّ
يف املغرب» (.)2018

مروان قبالن

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة .وهو منسق وحدة تحليل السياسات.
شغل سابقًا منصب عميد كلية العالقات الدولية والدبلوماسية يف جامعة القلمون بسورية .وهو حاصل
عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت .له عدّة أبحاث منشورة يف قضايا
السياسة الخارجية والعالقات الدولية.

نارص الدين السعيدوين

أكادميي جزائري مختص يف التاريخ الحديث واملعارص .باحث زائر باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
حاصل عىل شهادة دكتوراه الدور الثالث يف التاريخ الحديث واملعارص من جامعة الجزائر ( ،)1974وشهادة دكتوراه
الدولة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة إيكس أون بروفانس بفرنسا ( .)1988عمل أستاذًا للتاريخ بجامعة
الجزائر ،وجامعة آل البيت باألردن ،وجامعة الكويت .له العديد من الدراسات واملؤلفات املنشورة املتعلقة بتاريخ
الجزائر والعامل العريب الحديث واملعارص.

نزار الجويني

أستاذ االقتصاد ومدير برنامج السياسات العامة يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حصل عىل شهادة
املاجستري يف االقتصاد والتمويل الدوليني من جامعة تونس املنار ،وعىل شهادة الدكتوراه من جامعة
فرانسوا رابليه يف تور فرنسا .قام بتدريس العلوم االقتصادية يف العديد من الجامعات التونسية
فضل
ً
منذ عام  ،2004كام شغل منصب مستشار اقتصادي لدي البنك االفريقي للتنمية يف عام ،2007
ريا
خب
ا،
عن كونه باحثًا يف منظمة التجارة العاملية يف املعهد العايل لألعامل بتونس .وقد عمل ،أيضً
ً
بقسم األبحاث يف البنك االفريقي للتنمية يف عمليات تغطي بلدان شامل أفريقيا (الجزائر ،واملغرب،
وموريتانيا) .له العديد من املنشورات العلمية يف مجالت دولية محكّمة.

وجيه كوثراين

مؤ ّرخ عريب .عمل أستاذًا باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومدي ًرا علم ًيا لإلصدارات،
ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية .كام عمل سابقًا مدي ًرا للدراسات يف مركز
دراسات الوحدة العربية ،ومدي ًرا لتحرير مجلّة «منرب الحوار» يف بريوت ،وأستاذًا يف الجامعة اللبنانية.
تشمل بحوثه دراسات التاريخ االجتامعي وعلم اجتامع السياسة ومنهجية البحث التاريخي .من بني آخر كتبه
عن املركز العريب لألبحاث «السلطة واملجتمع والعمل السيايس العريب أواخر العهد العثامين :وسائط
السلطة يف بالد الشام» (.)2017

يارس سليامن معايل

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة .وقد عمل أستاذًا للدراسات العربية الحديثة ومدي ًرا ملركز
ورئيسا ملجلس أمناء الجائزة العاملية للرواية العربية .وهو
الدراسات اإلسالمية التابع لجامعة كامربدج،
ً
حاصل عىل وسام اإلمرباطورية الربيطانية لخدماته البحثية .نرش العديد من األعامل واملقاالت والكتب
البحثية؛ من بينها «اللغة العربية يف ساحة الوغى :أيديولوجيا اللغة والسياسة الثقافية» ( ،)2013و«اللغة
العربية والذات والهوية :دراسة يف الرصاع واإلقصاء» (.)2011
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أطلق املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مرشوع بناء معجم تاريخي للغة العربية يف
الخامس والعرشين من شهر أيار /مايو  ،2013بعد عام ونصف من املناقشات التفصيلية بني نخبة
مستمر يف عدة مجاالت ومستويات،
ُ
من العلامء يف ندوات الخرباء .ومنذ ذلك الحني،
والعمل ُ
معالجة
تأسيسا للقواعد وبناء للهياكل وتطويرا للمهارات وتجويدا للمنهج وامل ُخرجات و ُ
لإلشكاالت العلمية والتحدّيات ،بتعاون بني املجلس العلمي والهيئة التنفيذية للمعجم .وقد
تكلّلت تلك الجهود بإنجاز املرحلة األوىل من املعجم التاريخي للغة العربية ،املمتدة منذ أقدم
موثق إىل نصوص العام  200للهجرة.
نص عريب ُ
ينفرد هذا املعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعاملها يف النقوش والنصوص ،وما
تغيات يف مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية ،متت ّبعا الخط الزمني لهذا
طرأ عليها من
ّ
التطور .وبالنظر إىل تاريخ اللغة العربية الطويل وضخامة حجم نصوصها ،يجري إنجاز املعجم
وابة اإللكرتونية مواد املرحلة األوىل ،املتضمنة زهاء
عىل مراحل .ولذلك ،نعرض عرب هذه الب ّ
مئة ألف مدخل معجمي ،كام نُقدّم عربها عدة أنواع من الخدمات اللغوية والنصية واإلحصائية.
شارك يف بناء املعجم قرابة ثالث مئة من أساتذة الجامعات والخرباء والعلامء يف عدد من
الدول العربية ،من األردن واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وفلسطني
وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومرص واملغرب وموريتانيا واليمن .واستفاد أعضاء الفرق املعجمية
من دورات تدريبية وورش عمل .ومتكّن خرباء املعجم بفضل ذلك من توحيد منهجية العمل وفقا
لضوابط الدليل املعياري للمعالجة والتحرير الذي وضعته الهيئة التنفيذية ،والقائم أساسا عىل
القرارات العلمية التي اتخذها املجلس العلمي ،بعد مناقشات تفصيلية ودراسات معمقة.
ومام ينبغي تأكيده ،أنه ال ميكن ملعجم تاريخي للغة العربية أن يدعي الشمول يف استقراء
ألفاظ اللغة ومعانيها أو الكامل يف بناء مداخلها املعجمية ،وما ينبغي له ذلك ،أيا ما كان
املجهود املبذول يف إنجازه ألسباب موضوعية يصعب تجاوزها ،منها:
 .أضخامة نصوص العربية بصورة يصعب االدعاء بجمعها كلها واستقراء ألفاظها ،ذلك ألن
محقق ،وغري قليل من املطبوع املحقق يحتاج
كثريا منها ال يزال مخطوطا غري مطبوع وال ُ
إىل تحقيق؛
.بالتنازع يف نسبة النص الواحد إىل أكرث من مؤلف واحد ،ووجود النص الواحد بروايات مختلفة؛

.جالتضارب يف تحديد تاريخ تأليف النص الواحد ،ويف تاريخ وفاة املؤلف أو القائل.

إن بناء مدخل معجمي للفظ واحد من األلفاظ يحتاج إىل التأكّد من صحة اللفظ يف سياقه ونصه،
والتأكد من صحة نسبة النص إىل مؤلفه أو قائله ،والتأكّد من تاريخه .وغالباً ما يستلزم ذلك ترجيح
رواية عىل رواية ،أو قول عىل قول ،أو تحقيق عىل تحقيق .ثم يأيت بعد كل ذلك استخالص
معنى اللفظ داخل سياقه ونصه وصياغة تعريف له وفق ضوابط التعريف املتفق عليها.
وعالوة عىل ذلك ،فإن املعجم الحايل محدود يف مادته املقترصة عىل األلفاظ املستخلصة
من النقوش والنصوص املمتدة إىل العام  200هـ ،وذلك بحكم مرحلته األوىل .إال أن مفهوم
املرحلة مفهوم إجرايئ مؤقت؛ إذ إن عددا من ألفاظ العربية ستوجد يف نصوص ألفت يف
مراحل موالية مع أن ظهور استعاملها يعود إىل املرحلة األوىل .وينبغي استحضار كل ذلك يف
استعراض مداخله املعجمية التي ستعرف تغريات يف األلفاظ واملعاين يف املراحل الالحقة.
وبناء عىل ما تقدّم ،فإن جميع العلامء والباحثني املهتمني مدعوون للمشاركة يف عمليات
حب بتفاعلهم البناء مع مادته املنشورة ،تعديال وإغناءا
التحديث واإلغناء لهذا املعجم ،و ُ
مر ّ
واقرتاحا؛ ذلك بأن من خصائص هذا املعجم أنه معجم مفتوح ،وقابل للتحديث املستمر.
وليك يكون التفاعل مثمرا وذا فائدة ،ينبغي االطالع عىل الوثائق املنشورة يف هذه البوابة
بد ًء من املقدمة والقرارات العلمية إىل الدليل املعياري للمعالجة املعجمية والتحرير ،وذلك
ملعرفة الضوابط العلمية واملنهجية املعتمدة يف بنائه؛ والوقوف عىل مرحليته وحدوده.
وبإمكان كل باحث أن يُعلّق عىل أي عنرص من عنارص املدخل املعجمي :عن اللفظ ،والوسم،
والتاريخ ،والتعريف ،والشاهد ،واسم املستعمل ،واملصدر .كام بإمكانه أيضا أن يُعلّق عىل
املادة املعجمية املنشورة كلها.
ع ّد املرحلة األوىل من هذا املعجم مرحلة تأسيسية ،ستتلوها بال شك ،عمليات التنقيح
إننا ن ُ
والتصويب والتحديث واإلغناء والتطوير .وإننا لنرنجو بصدق يف أن يكون لجمهور الباحثني العرب
نصيب وافر يف الرقي بهذا املعجم إىل املستوى الذي يلبي الحاجة ،ويليق مبكانة لغتنا العربية.
وقد حظي مرشوع املعجم برعاية ومتويل سخي من سمو أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد
آل ثاين ،كام مقر املركز العريب لألبحاث ومن ضمنه مرشوع املعجم يف الدوحة .ومن الوفاء أن
يحمل هذا املرشوع اسم :معجم الدوحة التاريخي للغة العربية.
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