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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ
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ُ
ت
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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل
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  ن ال
َ
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ساس في  -6
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ات تعب  و فرضي 
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ة أ سئلة بحثي 
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ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
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 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
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َ
همية بحثه وأ

َ
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دوات
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َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
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َ
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َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد
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َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا

 الصفحــة العنـــــوان                

 اللغة العربية حبوث

 مواقف وحقائق رآنيةالنحاة والقراءات الق

 محمد ذنون يونس فتحي                                                                                    
1 - 38 

 هاء الكناية أنموذًجا املحاكاة الصوتية في قراءة عاصم برواية حفص

 محمد إسماعيل املشهداني                                                                                 
39 - 64 

 عند القراء العشرة التعليل الصوتي ألحكام النون الساكنة والتنوين

حمد                                                                  
َ
 و  فيصل مرعي الطائي فتحي طه أ

65 - 88 

 ندلي ي اآلخر/الطبيعة في شعر ابن خفاجة اال 

سماء طاهر ذنون العبادي                                       
َ
 و منتصر عبد القادر الغضنفري  أ

89 - 116 

 هـ(676)ت  أسلوبية التضاد الداللي في أحاديث رياض الصالحين للنووي

 لخيروو مازن موفق صديق ا هدى محمد محمود محمد                                            
117 - 140 

ا ... (
 
 ــ  دراسة داللية ــ األحاديث النبوية الشريفة املبدوءة بـــ ) ليس من

 فخري أحمد سليمان                                                                                         
145 - 182 

 رمز املرأة "ليلى" في الشعر الصوفي

 عصمت حسين ميرزا                                                                                           
183 - 210 

 واحلضارة اإِلسالميَّةحبوث التاريخ 

 

 ب في املدن االندلسية التي اسسهتطور العلوم الدينية وعلوم اللغة والنحو واالد

 م(1031-755هـ/422-138املسلمون في عصري االمارة والخالفة )

 و فائزة حمزة عباس أسامة سالم شيت حامد الزبيدي                                             

211 - 232 

ر صورة اآلخر العثماني  في كتابات املستشرقين واملؤرخين األوربيين تطو 

 محمد علي محمد عفين                                                                                     
233 - 272 

 نبذة عن حياة امللك املنصور  االجتماعية

 و سلطان جبر سلطان محمد عادل  شيت                                                              
273 - 286 

ة ما بين ثير وعالقتُه بالسلطة الزنكي 
َ
 م(1193 -1169هـ/589 -565) مجد الدين ابن األ

سامة الخيرو                                                             
ُ
 و شكيب راشد بشير مناهل أ

287 - 316 

 م(1258_749ه/656_132الصالت التجارية بين املوانئ الهندية والصينية)

 و سفيان ياسين ابراهيم اللهيبيقاسم عمر عالوي                                                    
317 - 336 

ة للدكتور محمد علي داهش   النشأة االجتماعي 

 و هشام سوادي هاشم محمود جاسم محمد                                                          
337 - 350 

ل كتب من خال م(1258-749هـ/ 656-132) إسهام املرأة االقتصادي في العصر العباس ي

                                                              البلدانيات

 أحمد ميسر محمود                                                                                          

351 – 368 

                                      السفارة في االسالم العصر العباس ي

 بتول عباس فاضل                                                                                            
369 - 386 



 حبوث علم االجتماع

 النظرية واملنهج في علم اجتماع املعرفة واجتماعية املعرفة العلمية

 راهيم صالح الجبوريِإبشفيق                                                                             
387 – 416 

دراسة ميدانية على  الكلفة االقتصادية واالجتماعية للمواد الغذائية املستوردة في العراق

 أطفال مدينة املوصل

 ضل البياتيو فراس عباس فا فائز محمد داؤد                                                        

417 - 438 

رات والنتائج وسبل املعالجة 
ة في أسباب وأنواع املخد  رات دراسة تحليلي 

 اإلدمان على املخد 

 محمد عبد املنعم الزبيدي                                                                                  
439 - 474 

 املعلومات واملكتباتحبوث 

مكتبات جامعة  ولوجيا املعلومات واستخدامها من قبل العاملين في املكتبات :تكن

 املوصل أنموذًجا

 و عمار عبد اللطيف زين العابدين مهدي صالح أحمد                                              

475 - 508 

 طرائق التدريس وعلم النفسحبوث 

 لدى طلبة املرحلة الثانوية بناء اختبار لقياس القدرات التقويمية

    ندى فتاح زيدانو  ميساء محمد قاسم                                                                   
509 - 570 



 
 هـ1443م( /20/12/2021(                               كانون اأَلوَّل )87العدد )  –                          

 

 
387 

 النظرية واملنهج يف علم اجتماع املعرفة واجتماعية 

 املعرفة العلمية

 شفيق ابراهيم صاحل اجلبوري

19/6/2019 تأريخ القبول:       20/5/2019 تأريخ التقديم:     
         

 
 

 

      المستخلص: 
لجانب بمراحل علمية تحمل في طياتها ا مر   االجتماععلم  ن  إ  يمكن القول              
مع تفاقم الحرب الباردة بين المعسكرين  لوجيايو يدأ  فقد كان على سبيل المثال  االجتماعي
, الى توجه توفيقي مع مطلع التقارب بينهما بداية السبعينات, وهذه والغربي االشتراكي
خير ما يمثلها علم اجتماع المعرفة الذي حمل ميزة ثالثة تمثلت  االجتماعيةالدالالت 

 هج بحث.من بوصفه
قد تجلت في علم اجتماع المعرفة العلمية ,  االجتماعو نجد داللة هذا التصور لعلم    

بالعلم من خالل الدعم المؤسساتي له على النحو الذي وضحه في بحثه  االهتمامفكان 
روبرت ميرتن, وهو ما حاول البحث تناوله الى جانب دراسة تطبيقية عن  االتجاهبهذا 

 بن صاعد األندلسي في كتابه طبقات األمم.العلمية  ال عيةاالجتماالمعرفة 
التقدير  ن  أ  لى إ  مرتوني )روبرت مرتن( الذي انتهى وعند الوقوف على التراث ال    
بداع, نخلص الى نقطة فارقة في عملية ساتي هو أحد عوامل التحفيز في ال  المؤس

النتظام المؤسساتي حين حقق االندلسي, الذي حقق االنتصار االجتماعي لعلمه  دون ا
ندلس الى المفاخرة به , وهذه هل األ  أ  عمد  ؛ إ ذعلى المستوى االجتماعي علمه قبوالا 

المفاخرة انما تعطينا صورة دقيقة عن مقدار التمثل الذي حققه )صاعد( بين ما قدمه من 
م كقارئين علم في سفره وبين واقع االحتياج للمعرفة من قبل المجتمع الذي وضع سفره له

اوالا, ومتفاعلين على هذا االنتاج المعرفي ثانياا بما يتماشى وفكرة بيترم سوردكن حول 

                                                 

 ُأستاذ/قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل. 
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غدا  إ ذتماهي النسق الثقافي مع العلم بما يتضمن او ضمن اصطالح اجتماعية العلم, 
 العلم لغة المجتمع .

علم اجتماع المعرفة يكون رائدا ل ن  أل   ؛هلهصاعد األندلسي أ   البنهذا الجهد  ن  إ        
 العلمية , وكان هذا مبتغى البحث فيما تضمنه من متغيرات.

 معرفة, أفكار, منهج. الكلمات المفتاحية:       
 :دمةقالم

نال اهتمام علماء اجتماع  ,ه تاريخ لألفكارن  أ  علم اجتماع المعرفة الذي اشتهر ب ن  إ       
, وقد حمل هذا العلم رورا بروبرت مرتنمن توماس كون م العلم في العصر الحديث بدأ

طابعا مزدوجا فهو يحمل  في الوقت نفسه منهج بحث يعبر عن منهجيته من خالل 
تتشابك حدوده المنهجية مع  إ ذنظريته, ولقد كانت هذه المسألة بالذات معضلة هذا العلم 

وشاهدنا العلمي  تطبيقياا. االدراسات في هذا العلم تحمل طابعا مضامينه المعرفية مما جعل 
في هذا التصور الذي نتبناه ما ذهب اليه )بيتر بيرغر وتوماس لوكمان( في كتابهما 

))نحن نعد علم اجتماع  :يقوالن إ ذ ؛دراسة في علم المعرفة( -)البنية االجتماعية للواقع 
المعرفة جزاا من الحقل التجريبي لعلم االجتماع. وبالطبع فان هدفنا هنا هدف نظري. 

كن تنظيرنا يحيل الى الحقل التجريبي في مشاكله الملموسة ال الى البحث الفلسفي عن ول
 اسس الحقل التجريبي((.

علم اجتماع المعرفة في مبحث  وتم بحث ذلك كله تحت  مسمى النظرية والمنهج في     
لذي التي تتعلق بمنطق العلم اضمن متغيري المجتمع المبحوث, والمعايير العلمية  ,أول

نتهت مسيرة هذا العلم الى نواحي اكثر تجريدية فيما يسمى ايتم اعتماده  في التفسير, و 
ه على يد روبرت بفلسفة العلم بدأ )ببنية الثورات العلمية لتوماس س.كون (, ثم توسعت

جتماعي الذي انتهى بتفرعات عديدة , من بينها ما عرف بالبرنامج تجاه االمرتن باال
ت الذي  كان لطرح بلور ركائزه األهمية الكبيرة في التحول من القوي مطلع السبعينا

: السببية, الحيادية, الجانب المؤسسي للعلم الى الجانب المعرفي وهذه الركائز هي
 , االنعكاسية , في مبحث ثاني عنوانه المعرفة االجتماعية العلمية.التناظر

ء سفة العرب وفي مقدمة هؤالهتمام العلمي تجد صداها عند فالاال ان جذور هذا اال    
واحداا من الكتب التي تجمع بين , الذي يعد كتابه ) طبقات األمم ( لسيدنابن صاعد األ  
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مفهومي تاريخ االفكار وبين المعرفة العلمية, وفي هذا الكتاب يمكن ان نؤشر لجملة من 
اضيع يجعله المواضيع التي تجعله يحمل هاتين الميزتين, وطرائق منهجية في تناول المو 

وعند االطالع على طبقات االمم نلمس فكرة الحياد في جهده  في صدارة الكتب العلمية ,
المعرفي, فقد حاول ان يبرز تأثر الواقع االجتماعي في تشكيل البنية المعرفية, من منطلق 
الحياد العلمي في  تشخيصه لعقلية الصيني والهندي, التي ال تعرف لصاعد اي اتصال 

باشر بها او تأثره بأي من مذاهبها,  فوصف العلم الصيني بالعملي, والفكر وتماس م
الهندي مهتم بعلوم الحكمة , فوافق في هذا التصنيف ما نادى به انصار البرنامج القومي 
بلور وكولنز من ان التعيين االجتماعي للمعرفة يتم بمصطلحات الثقافة السائدة , وقد 

نه علم اجتماع المعرفة العلمية عند ابن صاعد االندلسي بحثنا ذلك في مبحث ثالث عنوا
ضمن متغيرات : معايير التصنيف ودالئل العلم في كتاب طبقات األمم , واجتماعية 
 المعرفة العلمية عند ابن صاعد األندلسي . وأخيرا ختم البحث بخاتمة وقائمة بالمصادر.

 رفةالمبحث األول : النظرية والمنهج في علم اجتماع المع
يترتب على البحث في العلوم الصرفة كالرياضيات والفيزياء نتيجتين مرهونتين بنتائج     

ذا كانت  البحث نفسه, فإذا كانت نتائجه سلبية يقول المجتمع عنه انه قد اجتهد فأخطأ, وا 
ا الكتابة في العلوم االجتماعية نتائج البحث ايجابية يقول المجتمع عنه انه مبدع. أم  

ة بأيديولوجية المجتمع وثقافته العامة, فإن اكتفى الباحث بعرض االفكار التي فمرهون
تعالج مشاكل المجتمع وقضاياه بالموضوعية لعدم تبنيه أي من التفسيرات. وعلى العكس 
منه الباحث الذي يعالج قضاياه وظواهره وهي متباينة دون االكتفاء بالعرض, إلى مرحلة 

يولوجية الدولة فانه قد يوصف بالتحزب او بالمواالة للحكومة التحليل, بما قد يعارض ايد
اذا عارض يوتيوبيا المعارضة وبالنتيجة موصوف بالتبعية مطلوب ربما في دمه زمن 

 انهيار دولة وبناء اخرى جديدة.
ومن بين اقرب فروع علم االجتماع الى الواقعية التي سعى إلى استجالء صورتها      

ة, هو علم اجتماع المعرفة الذي يمتاز منهجه عن بقية مناهج العلوم االجتماعية الحقيقي
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بتداخل شخصية الباحث مع الفعل االجتماعي ورغم امتيازه بطابع ابستمولوجي وفلسفي, 
 . (1)اال ان المعرفة وهي موضوع بحثه تختلف عنها في الفلسفة

اء مادية ومعنوية لها ألن المعرفة فيه هي معرفة كل ما موجود في المجتمع من اشي     
صلة بالمجتمع او من انتاج المجتمع, معبراا عنها بطريقة نظرية من خالل النتاج الذهني 

بطريقة عملية من خالل السلوك االجتماعي, فالبيئة عنده بيئة طبيعية غير مصطنعة  أو
  . (2)يهيئها الباحث للتجربة

ظري, ومنهج بحث, يتمثالن في وهذا يعين ان يكون علم اجتماع المعرفة تصور ن     
ه في النهاية هو الذي يمنطق ذلك التالقح بين البعدين ألن  ؛ لباحث, او المثقفشخص ا

النظري والمنهجي كونه ينطلق في التحليل االجتماعي من الصورة الكلية للمجتمع, 
 . (3)ويتعامل مع العالقات من داخل هذا المجتمع, وينظر الى األمور بصورة مباشرة

فهو علم نظري يعبر عن نظريته من خالل منهجيته البحثية, وهو في الوقت نفسه        
منهج بحث يعبر عن منهجيته من خالل نظريته, ولقد كانت هذه المسألة بالذات معضلة 

الدراسات في هذا تتشابك حدوده المنهجية مع مضامينه المعرفية مما جعل  إ ذهذا العلم 
قياا. وشاهدنا العلمي في هذا التصور الذي نتبناه ما ذهب اليه تطبي االعلم تحمل طابعا 

دراسة في علم  -)بيتر بيرغر وتوماس لوكمان( في كتابهما )البنية االجتماعية للواقع 
يقوالن ))نحن نعد علم اجتماع المعرفة جزاا من الحقل التجريبي لعلم  إ ذالمعرفة( 

ولكن تنظيرنا يحيل الى الحقل التجريبي  االجتماع. وبالطبع فان هدفنا هنا هدف نظري.
في مشاكله الملموسة ال الى البحث الفلسفي عن اسس الحقل التجريبي. وان نعيد مهمة 

                                                 

( المعرفة في الفلسفة عقلية أو حسية أو تركيبية بين االثنتين, تقوم على االستقراء واالستنباط تعتمد 1)
التصور عند كانت واالعتقاد عند هيوم, والتي افضت عند االخير إلى التجربة انظر عبد الرحمن بدوي, 

. أنظر أيضاا: انصاف محمد, 178-162, ص1977, 1ت, وكالة المطبوعات, الكويت, طامانويل كان
-333(, ص2006المعرفة والتجربة, دراسة في نظرية المعرفة عند ديفيد هيوم, وزارة الثقافة, )دمشق 

405 . 
قاهرة, ( رجاء محمود ابو عالم, مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية, دار النشر للجامعات, ال2)
 . 268, ص2004, 4ط
 . 267(المصدر نفسه, ص3)
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علم اجتماع المعرفة على المستوى التجريبي, أي بوصفه نظرية مكيفة او مهيئة للحقل 
لقضايا االبستمولوجية الستبعادنا ل خالف التجريبي لعلم االجتماع... واضافة الى ذلك فاننا

.فهو التالقح ما بين (1)/ المنهجية نسلم بأن هذا التركيز يخص علم اجتماع المعرفة((
التجريد والتجريب, وان لم يكن التجريب, قائما على االحصاء بقدر ما هو استقصاء للواقع 
ي التجريبي برؤية معرفية قائمة على فهم المعنى السلوكي للواقع بحسب كونين موضوع

وذاتي حسب تصورهما, مستقى من واقع الحياة اليومية التي نظر لها )الفرد شوتز( فيقران 
بأنهما قد أخذا فكرتهما االساسية للكتاب منه ))عن الطريقة التي يجب ان يعاد بها تعريف 
مهمة علم اجتماع المعرفة ... وفي مقدماته النقدية المتعلقة بتأسيس المعرفة في الحياة 

. ويفضي (2)كما ندين كثيراا لعلمه في أماكن مهمة متنوعة من قضيتنا الرئيسة((اليومية 
كل هذا الى تداخل بين التصور النظري لعلم اجتماع المعرفة وبين التصور المنهجي له, 

وفق طريق معرفية, يمكن ان تتقبل حقيقة ما  هما مادة وصورة حسب النص الفلسفيكون
تمع بشكل عام أو يتقبل بعضها, والذي يتقبله جزء من تطرحه ضرورة المزج من لدن المج

المجتمع, يمكن أن يرفضه جزء آخر وهكذا سيكون الحكم على هذه الحقيقة قبول 
اجتماعي, يضاف إلى ذلك عنصرا االندماج الواعي للباحث في مجتمع بحثه, وتحقيق 

خالل تطبيق الموضوعية العلمية, فالعمل االلي للباحث في الوصول الى المعرفة من 
خطوات البحث الجامدة, قد ال يحقق الموضوعية في دراسة الثقافة االجتماعية, 
البؤبؤية)*( مفهوم التخصص والتطبيق العلمي لمفاهيم موضوع البحث, ))والتي يحملها 

 .(3)المثقفون الكسحاء والرسل الى قلب المدينة((

                                                 

دراسة في علم اجتماع المعرفة, ترجمة: د.ابو -( بيتر بيرغر وتوماس لوكمان, البنية االجتماعية للواقع 1)
 االردن. –, عمان  1,2000بكر احمد باقادر, االهلية للنشر والتوزيع,ط 

 .30ية للواقع, مصدر سابق, ص( بيتر بيرغر وتوماس لوكمان, البنية االجتماع2)
 )*( البؤبؤية: تعني النظرة الضيقة ومصدرها صغر حجم البؤبؤ.

, ترجمة د.جمال شحبد, المنظمة العربية للترجمة وتوزيع مركز دراسات 4(ادغار موران, المنهج, ج3)
 . 8(, ص  2012, )بيروت, 1الوحدة العربية, ط

عنى االجتماعي المدرك من قبل الباحث والقارئ ويقدم التبرير )*( الرقم المعنوي هو الرقم الذي يحمل الم
اآلنية والماضية وحتى المستقبلية.  -له ضمن السياق الثقافي واالقتصادي وفي جملة الحقبة الحضارية 
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( والباطن )الباحث ووعيه ان االمر يقتضي المزج بين الظاهر )الحدود المنهجية   
وقدرته( على اظهار المعرفة الواقعية ليس في ما يجب ان يكون عليه المجتمع بل فيما 
هو كائن, فإذا كان هذا الكائن يتطلب حضوراا للوعي فال شك ان الوعي هنا يمثل الحد 

 حتى وان كان يخالف تصورات العلوم الكمية, فاألخيرة تتعامل مع المجتمع المنهجي, 
كدالالت او قوانين احصائية بعد ان افرغتها من المشاعر االنسانية, وما يدرس رقماا او 

فالذي يركض لممارسة الرياضة نقول  (*)نسبة منوية, علينا التفكير فيما جعله رقماا معنوياا 
عنه )يهرول( او يسعى لتحقيق الصحة البدنية السليمة, والذي يركض هرباا من حيوان 

, نقول عنه انه خائف, وشتان ما بين الركضتين من معنى في حدود ما مفترس او مجرم
االحصائية قد ال تعبر عن الحقيقة, فإذا  علمتنا به التفاعلية الرمزية من هنا فان الداللة

كانت نسبة انقطاع االناث عن المدارس في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة 
مقارنتها باالستمرار الدراسي لإلناث في انكلترا, )داعش( في مدينة الموصل مرتفعة عند 

فهل يمكن ان نحلل كال الرقمين بمفهوم الداللة االحصائية, ونقول ان المجتمع الموصلي 
ال يعير اهتماما لتعليم االناث بينما المجتمع االنكليزي يعير االهتمام... نعم ذلك ممكن 

لذي يجهل المعرفة االجتماعية والوضع جداا بالنسبة للباحث الكسيح بلغة ادغار موران ا
ات احصائية, في حين االجتماعي لكال المجتمعين, واليجد الرقم امامه اال االرقام كمؤشر

ان االمر على خالف ذلك, اذ لم يكن المجتمع الموصلي يومأ ممن اهمل التعليم بالنسبة 
ن ألهمية التعليم, اال ان يليالموص والقارئ لثقافة المدينة يدرك جيداا, مقدار ادراك لإلناث,

الخوف االجتماعي لمكانة العوائل, كما الخوف الشخصي على البنات من الخروج في 
ظل مفاهيم التنظيم االجتماعية هو الذي ادى الى تدني نسبة المتواصالت مع المدرسة 

 دون النسبة الحقيقة. 
مرأ مهماا بالنسبة للبحث ولذلك يشكل وعي الباحث وقدرته على االنتاج بلغة معرفية ا   

العلمي, واالمل بلغة ادغار موران ال يتأت اال بواسطة تحويل ذاتي للباحث من التصور 
                                                                                                                         

مما يجعل تفسيره مقبول في الوسطين العلمي واالجتماعي دون التعامل معه كرقم احصائي بداللة معنوية 
ل الربط بين متغيرين او ثالث او حتى اربعة, دون النظر الى قائمة االرتباطات رياضية من خال

االجتماعية وغير االجتماعية وذات التأثير على االرتباط البارسوني ... ودون االدراك ألهمية هذه 
 لذلك.المتغيرات في الحكم االجتماعي واألخذ بنظر االعتبار تباين المجتمعات في فهمها وايالئها االهمية 
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مكانه ليس فقط في مجال  ن يجدينساني ليصبح )مفيداا له, وللقارئالبؤبؤي الى التصور اال
األزمة ووعي , وهذا ال يتم اال من خالل )وعي ب(1)ا في السياق الثقافي(يضا أ فكار بلاأل  

, مما يحقق (2)المبادئ التنظيمية للمعرفة( اشكالية تعيد النظر في نقدي... ويقظة 
علم اجتماع المعرفة اذا تم تركيب  االجتماعي لنتائج بحث –الموضوعية القبول العلمي

االجتماعية  عند األخذ بنظر االعتبار بالخلفية قبول االطراف جميعاا في بناء معرفي 
ضمن عملية التفاعل االيجابي او السلبي  فكير االجتماعي للجماعات الداخلة وطبيعة الت

بلور بربط مجمل البيئة االجتماعية  وتظهر هنا مهمة علم اجتماع المعرفة في نظر دافيد 
حسب بلور( للتحقق من قبل  التي ظهر فيها الرأي بخلفيتها السببية, )اذ لكل معتقد سبب, 

التي ادت بالمجتمع الى  معرفة من صحتها في ضوء االسباب الباحث في علم اجتماع ال
الواقعية من خالل ابراز  براز الحقيقة إ   االعتقاد بها, وهذا يؤكد على اهمية دور الباحث في

اوجه التبرير االجتماعي لها ضمن مسمى النسبية االدراكية, وبمايسمى بالنسبية 
 المعرفة حيال قبل الباحث في علم اجتماع االجتماعية التي ال تستلزم مجرد الحيادية من 

الخطأ والصواب والبحث عن نفس الدوافع التي كانت وراء نشوء المعتقدات الخاطئة 
وفق  (3)والصائبة بل يتعدى ذلك الى القضاء على التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأ

 معايير يلتمس تأثيرها في:
 المجتمع المبحوث. –أ 

 علق بمنطق العلم الذي يعتمده التفسير.معايير علمية تت –ب 
 المجتمع المبحوث وحكم علم اجتماع المعرفة: –أ 

م ان القبول االجتماعي لحكم علم اجتماع المعرفة ألي من األطراف ينطلق من مفهو     
لغوياا يسمح ويعطي تلك النتيجة مصداقية اجتماعية اذ  المجال اللغوي الذي يشكل فضاء

احصائياا, فيصبح ان ذاك الواقع اللغوي بدالالته مؤشراا على مصداقية  ال يوجد ما يفندها
يتالشى الفاصل بين المجتمع واللغة, خاصة وأنها منظومة )ناتجة  إ ذالواقع االجتماعي, 

                                                 

 .111( انصاف محمد, المعرفة والتجربة, مصدر سابق, ص1)
 .108( المصدر نفسه, ص2)
 ( روجر تريج, علم اجتماع المعرفة, مواقع فالسفة العرب, شبكة االنترنت.3)



 براهيم صاحل اجلبوريِإشفيق                                       املعرفة العلمية النظرية واملنهج يف علم اجتماع املعرفة واجتماعية     

 394 

. أمسى واقعاا وجودياا بمعانيه االنسانية والمادية, يعبر عن نفسه (1)عن تبلور اجتماعي(
العالم يأخذ شكالا موضوعياا فهي تحول اشالء التجربة الى  من خالل اللغة التي جعلت ))

نظام متماسك وأنها لتحقق عبر تأسيس هذا النظام )اللغة(, عالماا بالمعنى المزدوج لفهمه 
على  وانتاجه... وبالمعنى الواسع كل الذين يستخدمون اللغة نفسها هم ذوات اخرى تقوم

ليشمل المنتج والناتج االجتماعيان,  ء اللغويبما يوسع مفهوم الفضا ,(2)صياغة الواقع((
ويمنحه المصداقية االجتماعية التي تجعله مادة علم اجتماع المعرفة, فيصبح التبرير 
اللغوي تبرير اجتماعي يعبر عن واقع موضوعي هو المجتمع فيصبح حكمه اذ ذاك حكماا 

ع بيتر بيرغر مقبوالا ألنه ينطلق من موضوعه وهو المجتمع, خاصة اذا اتفقنا م
وتوماسلوكمان في تصورهما عن البنية االجتماعية للواقع حين يجعالن المحادثة اللغوية 

تعيده  هو قعه الذاتي وتعدلاة الواقع والتي تحافظ على بناء و هي اهم وسيلة لصيان
باستمرار... ولذا فانه من المهم التأكيد على ان اعظم جزء في صيانة الواقع في المحادثة 

هو ضمني وليس صريحاا, فمعظم المحادثة ال تعرف بكلمات طبيعة العالم وانما تتم  انما
 .(3)في مقابل خلفية لعالم صامت مسلم به

الباحثين في العلوم االجتماعية  وضمن سياق القبول العلمي لهذا الرأي هو مقدار فائدة     
 .ووفق معايير علمية تتعلق بمنطق العلم الذي يعتمده في التفسير

اما ما تعلق منها بالمجتمع فانه تمثل بمقدار فائدة العلوم االجتماعية من نتائج       
البحث اللغوي من عدة جوانب منها ان اللغة اهم مظاهر السلوك االجتماعي, واوضح 

يعكس من خاللها ما يحمله من فكر اجتماعي  إ ذ, (4)سمات االنتماء االجتماعي للفرد
شكل مجاالا حيوياا لعلم اجتماع المعرفة فيما يستقيه من معرفة لحياته اليومية, مما ي

 سوسيولوجية واقعية تعطي المصداقية العلمية في احكامه االجتماعية.
 

                                                 

(جوليت غارمادي, اللسانية االجتماعية, عربه د.خليل احمد خليل, دار الطليعة للطباعة والنشر, 1)
 .17, ص1990, 1بيروت, ط 

 .192( بيتر بيرغر وتوماس لوكمان, مصدر سابق, ص2)
 .191( المصدر نفسه, ص3)
 .51, ص1973( محمود فهمي, علم اللغة العربية, وطالة المطبوعات, الكويت, 4)
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 منطق العلم في التفسير: –ب 
يمكن القول ان علم اجتماع المعرفة ينطلق من فضاء علمي يتحدد بثالث, هي       

لمية, لتحقيق القبول االجتماعي والعلمي, للحقيقة التبريرات االجتماعية والع ذاتها,
 شخصها علم اجتماع المعرفة, وهذه الفضاءات هي: االجتماعية التي

 الفضاء األخالقي: – 1
يتميز هذا الفضاء في شخص الباحث مع الصعيد النفسي ومن ثم الفكري فيظهر       
تتالقح المعطيات  إ ذوضوعية المبطنة في تحليله االجتماعي بصورة م الداخلي رؤأه نزوعه
فيها المتغير النفسي دوراا في  ؤدِّيرأياا اجتماعياا يلتنتج  (1)بالتصورات الداخلية النظرية

التحديد العلمي لعلم اجتماع لمعرفة, وقد ناقش هذه الجزئية االستاذ علي الوردي في كتابه 
سية الباحث والواقع )خوارق الالشعور( بطريقة معرفية وصف فيها التداخل ما بين نف

فرويد )انه تأثر بمحيطه االجتماعي, فقد كان في فيينا قبل  يقول عن إ ذاالجتماعي 
الحرب العالمية األولى, يوم كانت نساء الطبقة االرستقراطية هناك قد شبعن من ناحية 

عن من الناحية الجنسية حتى ابتلين جراء ذلك بمختلف االمراض النفسية, ولو  الطعام, وج 
ان فرويد عاش بين البدو مثال لربما تصور الالشعور مؤلفاا من حب القوة والشهرة وبعد 

, هنا تصبح المشاعر انسانية بما تضفيه الى (2)الصيت بدالا من الشهوة الجنسية(
المعلومات من حياة بواسطة الالشعور, يضاف الى المعلومات النظرية المتوفرة للباحث, 

من درجة انفعال الشخص لما هو مجبول عليه من فطرة, وهي تكتسب شكلها الضبطي 
بالنسبة للباحث, وهذا ما ذهب اليه  -المصدر الخارجي -تفاعالا مع الفعل االجتماعي 

)أدمونهوسرل( من تفسير يخص المشاعر ألنها عنده )ارتفاع بالعلوم الطبيعية الساذجة 
ة والعلوم الصورية لكي تتمتع باليقين والعلوم التجريبية المتغيرة الى مستوى المعرفة الماهوي

                                                 

( راجع بهذا الخصوص وجهة نظر محمد عابد الجابري التي نتفق معها حول الدوافع النفسية تحول ابن 1)
مجال السياسة الى العمل في مجال العلم في كتابه العصبية والدولة, مشروع النشر  خلدون من عمله في

 .90المشترك بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة, دار النشر المغربية دون تاريخ, ص
 .44(, ص2004( علي الوردي, خوارق الالشعور, دار الحوراء للطباعة والنشر, )بغداد, 2)
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فالتمثل الوجداني هنا, احساس باآلخر ونقل  (1)والدقة وتتصف بالعموميات والثبات(
لماهيته من دخيلته الالشعورية الى واقعه االجتماعي, وشاهدنا على هذا التمثل الوجداني 

صورة القانون  العقلية البدائية التي اخرجها ) ليفي برول( من دواخل البدائين في
وكذلك الحال بالنسبة للصور  (2)االجتماعي الذي انتظمت فيه حياة الشعوب البدائية

االولية عند )دوركهايم(, وما جاءت تصوراتهما االجتماعية التي خرجت في مؤلفات تعد 
اليوم من كالسيكيات علم االجتماع اال انعكاساا لمقدار استشرافهما واحساسهما لمشاعر 

لمجتمعات التي درسوها, رغم علمنا بأن مصدر معلوماتهما لم يكن متأتي من ودواخل ا
 االثنوغرافية عن المجتمعات التي درسوها. الواقع االجتماعي الميداني وانما من المعلومات 

 الفضاء االجتماعي: -2
, تكمن في توليفة معرفة اآلخر (3)وهي حسب تسمية جورفيتش )معرفة الحس السليم(     
, (4)حن والمعرفة االدراكية للعالم الخارجي, وبعض المعارف التقنية االكثر تداوالا ويسراا والن

وبعبارة أدق المجتمع الذي يتشكل من االفراد والنظام االجتماعي وما يمكن ان ينتج من 
معارف مصدرها التثاقف مع بقية المجتمعات )العالم الخارجي(, مما يشكل معلومات 

فاعل هذه المتغيرات مع بعضها, وصدور تلك المعلومات في شكل اجتماعية مصدرها ت
تقويمية اتفق عليها الجميع, كما انها في ذات الوقت تحكم  احكام اجتماعية وصفية او 

                                                 

(, 1991فينومينولوجيا عند هسرل, دار الشؤون الثقافية العامة, )بغداد, ( سماح رافع محمد, ال1)
 .142ص
( البدائية: تسمية شاعت عن الشعوب التي درسها الرحالة والمستكشفون واستخدمها االنثروبولوجيون في 2)

 دراساتهم االكاديمية. مطلع 
لتي يتمتع بها بعض الناس في (يقصد غورفيتش بمعرفة الحس السليم: المعرفة اليومية, الحكمة ا3)

المجتمع وهي محور معارف سابقة وتقاليد اجتماعية اصبحت المقياس الذي يقودهم في االختيار, ينظر: 
ا,  982, 1فردريك معتوق, تطور علم اجتماع المعرفة من خالل تسع مؤلفات, دار الطليعة, بيروت, ط

 .178ص 
دراسة انواع المعرفة واشكالها وفقأ للتجليات االجتماعية  (يقوم علم اجتماع المعرفة عند جورفيتش على4)

واشترط تحليال لالبنية االجتماعية اوالا ثم ألبنيتها المعرفية ينظر: جورج جورفيتش, األطر االجتماعية 
, ص 1988, 2للمعرفة, ترجمة: خليل احمد خليل, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, بيروت, ط 

28 -53. 
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الجميع ان لم يكن بمنطق القهر االجتماعي فبمنطق القهر المعلوماتي المكون من قبل 
معرفة الحس السليم  -ماعي كل طرف تجاه الطرف اآلخر وجل هذا الفضاء االجت

 يستحضرها الباحث ذهنياا متى استدعى التحليل العلمي ذلك.
 الفضاء الفلسفي:-3

ان الفلسفة فكر متغير ضمن الزمان االجتماعي, فهي في تغير طالما ان المجتمع      
من هنا تفاوتت موضوعاتها واهتماماتها بتفاوت االوضاع االجتماعية للمجتمعات  متغير,

او الكون او الفساد او الطبيعة وهي  ي ظهرت فيها فلم تعد موضوعات النفس او الروحالت
مادة الفلسفة االفالطونية او االرسطية هي ذاتها اليوم بل اصبحت موضوعاتها اليوم اكثر 

 قربا من االنسان وقضاياه االجتماعية.
ياا فأقربت صفة الفكر لقد اعطى الفضاء الفلسفي لعلم اجتماع المعرفة طابعاا فلسف      

مما جعله يحمل صبغة مزدوجة تتمثل بالحقائق االجتماعية التي يدرسها وباللغة  به,
الفلسفية التي  يطرح بها تلك الحقائق. ذلك ان الفلسفة لم تكن مجرد فكر مثالي حسبما 
تصورها البعض, وانما هي شكل من اشكال الوعي االجتماعي )تتغير وفقاا لتطور 

وتقدم المعرفة, وتكون نتاجا لوظيفة ما, وفي الوقت نفسه احد اوجه تحولها المجتمع 
بوعي عن الحقبة التاريخية, بل ايضا واحدة من  وتطورها... فالفلسفة ليست مجرد تعبير 
, عبر مفهومي الزمان والمكان مجاال الحياة (1)القوى التي تسهم في تشكيلها وتبلورها(

ق الوعي االجتماعي للمتفاعلين ضمن مسرح الحياة اليومية, وكل ذلك يسهم في خل
اليومية بال تكلف مصطنع, ألن الواقع أياا كان شكله ونوعه, عمل المجتمع على ترميزه 
لغوياا بمصطلحات اجتماعية تبرر الواقع واكتسبت مسحة فلسفية بما حملته من معاني 

فما يقدم لي على انه اجتماعية لوقائع سلوكية ضمن الزمان والمكان االجتماعيان ))
اآلخر  الذي اعيش من خالله مع (2)المكان والزمان في الحياة اليومية هو واقعية وعيي((

الذي يمتلك هو االخر وعيه المميز له, وبالطبع مع تفاوت درجات ذلك الوعي بالنسبة 
 للفاعل والمتفاعل معه, وهو في مجمله وعي ))بالمعارف الشائعة ألنه بالضبط يشير الى

                                                 

 .11محمد, المعرفة والتجربة, مصدر سابق, ص( انصاف 1)
 .38( بيتر برغر وتوماس لوكمان, مصدر سابق, ص2)
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عالم يشترك فيه الكثيرون, فالعلم بالمعرفة الشائعة هو العلم الذي اشارك االخرين فيه في 
. ويترتب على ذلك, فهم فلسفي بالنسبة للمستوى االكاديمي على (1)روتين الحياة اليومية((

صعيد تناول مفهوم الحياة اليومية, بما يؤصل لعلم الحياة اليومية, وواقع هذه الحياة الذي 
موضوع علم اجتماع المعرفة من منطلق موضوعه الرئيس القائم على دراسة التفاعل هو 

المتبادل بين الفكر والواقع, ))ولما كان دستور الواقع يشكل تقليدياا قضية محورية في 
 .(2)الفهم نتائج فلسفية معينة((  الفلسفة فانه يترتب على هذا

الفلسفي( هو الذي  -االجتماعي  -خالقي ان الفضاء العلمي لعلم اجتماع المعرفة )اال   
جعل من نتائج البحث في العلوم االنسانية متغيرة, ألنها تتشكل بتشكل متغيرات الفضاء  

العلمي والشك ان أي من ثوابت الفضاء العلمي, غير ثابتة اال ضمن زمن معين, يداخلها 
بول على التغير ضمن التغير في زمن الحق, مادته االساسية االنسان وهذا بالفطرة مج

واقع اجتماعي كان هو صانعه, كما كان في الوقت ذاته هو نتاج له ولذلك ذهب )بيتر 
برغر وتوماس لكمان ( في كتابهما )التكوين االجتماعي للواقع( الى ان علم اجتماع 
المعرفة )يدرس كيف تصبح الفكرة الذاتية )الفردية( معرفة اجتماعية, ثم واقعاا 

 .(3)اجتماعياا(
ان الفضاء العلمي  في تغير مستمر مما جعل ثرائه المعرفي والعلمي غير تراكمي,    

معرفة كل مرحلة تمثل قطعاا معرفياا بلغة غاستونباشالر, مما يجعل الحكم الصادر ضمن 
 الفضاء العلمي لحقبة ما غير صالح لذات المجتمع في حقبة الحقة.

 لعلميةالمبحث الثاني : المعرفة االجتماعية ا
بقدر ما قدمه العلم من خدمة للمجتمعات على مر العصور نال االهتمام والتقدير       

من قبل أناٍس متخصصون أولوه البحث, ومن خالل تتبع مسيرته  العلمية نلحظ شيئين 
صبغا مسيرته لدى هؤالء الباحثين... الشيء األول ان الجهود خالل العصور السالفة 

ص العمل الفكري, فتجد الواحد منهم يكتب ويصنف فتعلو مكانته, كانت فردية, فيما يخ
                                                 

 .40( المصدر نفسه, ص1)
 .231(بيتر برغر وتوماس لوكمان, مصدر سابق , ص2)
, 1988, سنة 61-60( عبدالوهاب المسيري, االيديولوجية الصهيونية, سلسلة عالم المعرفة, عدد3)

 .330ص
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ذا كان هناك من انصار لهذا الفكر او  او تدنو بحسب متغيرات المجتمع بكل مفاصلها, وا 
ذاك, ففي الغالب هم فرادى في ذات الوقت يشايعون فكره. الشيء الثاني انتظام الجهود 

عة العلمية حسب ما ذهب إلى ذلك روبرت العلمية في اطار مؤسسي وتبلور مفهوم الجما
, وهذا االنتظام المؤسسي هو تمثل 1942مرتن في مؤلفه )البنية المعيارية للعلم( الصادر 

اجتماعي للعلم, كما هو استيعاب العلم للمجتمع. بما هو ضامن لهذا التبادل, فاالعتراف 
ة المصلحة التي يجنيها بداع ضمن معادلدوماا للجهود الفردية هو محفز لإل  االجتماعي 

ن كان هذا الرأي لم يكن الوحيد في الساحة العلمية, فقد كان هناك  الفرد والمؤسسة. وا 
اتجاه فيغارد كروكن, الذي تزعم مفهوم الحياد العلمي وجوهر تصور هذا االتجاه تجاهل 

لم بحدود االبعاد االجتماعية المعرفية للعلم, ويمكن وصفه مع العموم بأنهم اختزاليون للع
 العلم مسقطين من االعتبار كل عامل له دور في العلم.

لقد كان من أثر الفكر المرتوني اتجاهات عديدة ويمكن اعتبار كتاب توماس س.      
 إ ذالعلوم الطبيعية  )بنية الثورات العلمية( مطلعها, وقد اشار او شكك فيما حققته *(1)كون

واالطالع اللذين حصال لي أشك في مسالة أن  يقول..)).. وقد جعلني كل من التاريخ
المشتغلين في العلوم الطبيعية يملكون أجوبة اكثر تماسكاا أو اكثر ثباتاا لتلك المسائل من 

نتاج هذه العلوم انضوى تحت لواء المؤسسات  ن  والسي ما أ  , (2)زمالئهم في علم االجتماع((
عتبار بين النوع والكم في االنتاج مقابل ,التي راعت اال)*(او ما عرف بالجماعات العلمية

                                                 

لقول ان توماس كون يصنف نفسه ضمن االتجاه االول الذي ذكره روبرت مرتن حول أهمية ( يمكن ا*)
المؤسسة العلمية في إذكاء العلم في تصديره للمؤل ْف: )... اما المقتطفات الذاتية التي افتتحت بها هذا 

من حيث إن  التصدير, فوظيفتها القرار بما أعرفه  عن الد ْين الرئيسي ألعمال االختصاص وللمؤسسات
كليهما ساعداني على اضفاء صورة مع فكري(, توماس كون, بنية الثورات العلمية, ت: د. حيدر حاج 

 . 47, ص2007, بيروت, 1اسماعيل, المنظمة العربية للترجمة, مركز دراسات الوحدة العربية, ط
 .44( توماس س . كون, مصدر سابق, ص2)

ى ان ما اشرنا اليه ضمن جانب اجتماعية المعرفة العلمية, قد )*( من باب االمانة العلمية ان نشير ال
لميشال دوبوا, ترجمة: د. سعود المولى,  -مدخل إلى علم اجتماع العلوم–استقينا مالمحه من كتاب 

, 2008, بيروت, نيسان 1منشورات المنظمة العربية للترجمة, توزيع مركز دراسات الوحدة العربية, ط
 (.  )الفصل االول 110-23ص
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بداع , ترتب مع ذلك اعتراف اجتماعي لإل  قدر من الحرية قد منح للباحثين في العلوم
الفردي, فكان هذا األخير محفزاا للباحثين بتحقيق المزيد من العمل االبتكاري, وقد روعي 

الل االنتظام المؤسسي في هذا االنتاج تأصيل للتفاعل االجتماعي بين الباحثين من خ
الذي تمثل بعملهم في المميزات العلمية بما عرف بـ)البنية االجتماعية( في مسيرة تطور 
المعرفة العلمية بما أشتهر بمدرسة باث بزعامة )كولنز( التي انتهت الى ان العلم نشاط 

علم اجتماعي ضمن سياق بحثها في فلسفة العلم بتفسير ميثودولوجي حول كيفية بناء ال
مادياا, عندما الحظ باحثوها عمل الباحثين في المختبرات العلمية ضمن سياق تساؤله, هل 
المعرفة العلمية سياقية بمعنى هل ان المعرفة العلمية تتبلور ضمن اطار منهجي ووفق 
منهجية بحثية مدروسة داعت في خطها العام ربط المعرفة العلمية بالبعد االجتماعي, فال 

ع ينميه ويقوي قواعده في اطار مؤسسي حسب تصور هذه المدرسة, علم دون مجتم
اولتها تشخيص وباالستناد الى ركنين اساسيين في تفسيراتها المعرفية, الركن االول هو مح

عمال العلمية التي يكون التعامل فيها بصورة الحس المشترك, االتفاق القواعد المضمرة لأل  
ليها دون ان يتم صياغتها بشكل نهائي او معلن. والتسليم بمبادئ العمل واالحتكام ا

سباب واحدة لتفسير المعتقدات الخاطئة أ  خذ بوالركن الثاني هو التناظر الذي هو األ  
والصحيحة في ذات الوقت حتى انتهى االمر بهذه المدرسة إلى مبدأ المرونة التأويلية 

 للنتائج التجريبية كمبدأ عام في علم اجتماع المعرفة.
ان مدرسة باشر التي كانت احدى افرازات التراث المرتوني, لم تكن وحدها في ساحة     

علم اجتماع المعرفة خالل عقد السبعينات فقد صاحبتها ما عرف بمدرسة ادنبرة 
)اسكتلندا( )بلور وبارنزوماكنزي وشابين( في مشروعها الشهير )البرنامج القوي(, الذي 

ر طريقة عمل العلماء, دون ادخال عنصر الحكم فيها, علم اجتماع المعرفة على انه يظه
فهو ان جاز القول عمل حول محتوى النظريات العلمية وفق رؤية تاريخية اجتماعية 
نظرت الى المعارف كمعتقدات اصطالحية تبلور تشابه فكرة سوروكن حول تماهي النسق 

المعتقدات التي تكسبها الثقافي مع العلم, واظهار االحترام للتفسير السوسيولوجي لهذه 
االجتماعي كمصطلحات سببية لها دور الفاعل في بلورة المعتقدات  –االهتمام الثقافي 

 العلمية.
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وقد كان لطرح بلور ركائز البرنامج القوي األهمية الكبيرة في التحول من الجانب   
لذي وسع من المؤسسي للعلم الى الجانب المعرفي الذي اعطاه مرونة تأويلية مع التحليل ا

 سلطة العلم االجتماعي.. وهذه الركائز:
 السببية .1
 الحيادية .2
 التناظر .3
 االنعكاسية .4

السببية: تتعلق السببية بشروط المعتقدات او مسارات تقدم المعرفة, وان كانت  – 1
المعرفة في العلوم قد ارتكزت على السببية في بنائها العلمي فان معرفة شروط االنتاج 

معرفي, هو سببية معرفية ومثلما تنتج االسباب )نتائج  –و انتاج ثقافي االجتماعي الذي ه
علوم( كذلك السببية االجتماعية بتحديدها ظروف نتاج  المعرفة تجعل المعرفة, علمية, 
ان السببية العلمية هي بحث في محتوى النظريات المعرفية التي تحاول ان تتبنى صيغاا 

سوسيولوجي لهذه المعتقدات في ضوء التفاعل بين اصطالحية للمعتقدات, وتقدم تفسير 
الحكم عند بلور هنا يعني مصادرة  ن  حكم, أل  شكل المعرفة وبين ظرف انتاجها, دون ال

للعلمية التي تكتشف مفهوم السببية. وهذا المبدأ يقود بالنتيجة الى الركن الثاني من 
 البرنامج القوي )الحيادية(.

للنتاج العلمي, ويقف الباحث في المعرفة العلمية, موقف  الحيادية: مراقبة علمية – 2
المُصور للظواهر المعرفية من باب االيمان بقيمة النتاج االجتماعي, ولذلك فمن اطار 

فكالهما يشير الى الحقيقة  (1)هذا المفهوم ال يجد بلور ))فارقاا مبدئياا بين السحر والعلم((
لم, وكل منهما له فاعليته ضمن السياق كما هي ضمن موقعها في السحر ام في الع

االجتماعي, كما ال تختلف بنيتهما البنائية من حيث المخطط النظري وحال كل منهما 
بالنسبة لآلخر حال الرياضيات الحديثة التي ال يجدها بلور متفوقة على الرياضيات 

                                                 

الهيئة  –, ترجمة: وجيه اسعد, وزارة الثقافة 2( برير و ريمون بودون, المطول في علم االجتماع, ج1)
 .268, ص2007العامة السورية للكتاب, دمشق, 
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حالة تفهم بال  ى تحقيق أهداف ينبغي ان االغريقية, )فكلتاهما تقودهما مسائل وتسعيان ال
 . (1)الى السياق االجتماعي الذي تظهر فيه((

الثقافة السائدة, وهو )اي العلم( رغم كونه يعتمد مصطلحات علمية ومفردات ربما      
مختبرية, إال انها تعود إلى اللغة االجتماعية في تشكيل حقائقه, وقد حاول قبل ذلك 

بحث في علم اجتماع المعرفة –ت العلمية روبرت ميرتن في دراساته عن اسبقية االكتشافا
ان يؤكد على العالقة بين العلم والبناء االجتماعي, وأخرى جعلت من المعرفة االجتماعية 
العلمية التي تحلل العالقة بين العلم من جهة, وبين الفن والدين والبناء االجتماعي 

... (2)العلمي الرئيسةواالقتصادي من جهة أخرى وأثر العلم فيها, أحد قضايا  الب حث 
وبناء على ذلك فان مشروع البرنامج القوي هو اظهار الرابط الوثيق بين العلم كمنتج 

 معرفة علمي  وبين البنية االجتماعية.
ان البرنامج القوي ومشروع علم اجتماع المعرفة العلمية, جاء تكليل للبحوث    

لوم الطبيعية وال علوم الثقافية, من التاريخية التي ميزت العالقة بين الع –االجتماعية 
خالل اعتماد آليتي التفسير محور العلوم األولى, والفهم محور العلوم الثانية بفضل جهود 
دلثاي: فجاء ليوحد منطق البحث في اظهار نتاج العلوم الطبيعية ضمن الوجود 

ت التي االجتماعي, وقد دعمت بحوث ما عرف بالبنائية االجتماعية وهي من االتجاها
حاولت ان تؤطر العلم بل وتجعله ضمن افرازات التفاعل االجتماعي بين المادة العلمية 

ظهار الترابط بين العوامل المعرفية إ  حثها كيفية بناء العلم مادياا, بوباحثيها والمجتمع, بب
واالجتماعية والتقنية, وببلورة نظرية )بارديغيم( بين وعي العلماء وبين غيرهم من غير 

 لتخصص في دراساتهم لسلوك العلماء ضمن مختبرات علمية بحتة.ا
التناظر: ما يعنيه بلور به وحدة التفسير بالنسبة للموضوع ذي الوجهين كالحقيقة او  – 3

المعتقد كموضوع صحيح او خاطئ, فيتم وفق مفهوم التناظر التعامل مع اسباب التفسير 
مع اسباب التفسير الصحيح, ان التناظر الخاطئ بنفس االسلوب الذي يتم التعامل فيه 

                                                 

 .268(المصدر نفسه, ص1)
, 1, ط2007( عبد القادر عرابي, المناهج الكيفية في العلوم االجتماعية, دمشق, دار الفكر, 2)

 .300ص
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قضية منهجية وآلية عمل ال تأخذ في االعتبار الموضوع الذي تدرسه فهو سبيل لتقديم 
اقرار اجتماعي بما هو قائم بوصفه أحد ادوات علم اجتماع المعرفة التي تقدم تفسير مقنن 

 للتصور االجتماعي.
التصور عند بلور, تنطوي على فكرة  االنعكاسية: وتأتي االنعكاسية لتؤكد وحدة – 4

اعتماد ذات انماط التفسير االجتماعي على ذاتها, وتطبيق ذات المنهج المتبع في الدراسة 
على نفسه, بمعنى آخر ان االحكام والتفاسير والمناهج التي يعتمدها البرنامج القوي في 

ن مصداقية االداة في دراساته االجتماعية يعيد استخدامها في دراسة ذاته, وهذا يكشف ع
 البحث.

ان البرنامج القوي في دراسة الظواهر االجتماعية بمنطق االبستمولوجيا, حاول ان    
من تجاهل  (1)يجعلها ضمن دائرة العلم, وفي هذا حاولوا ان يحيطوا ما ذهب اليه البعض

ل من دوره بعاد االجتماعية الخاصة بالعمل, فكان تصورهم اختزالي, أفرغ العلم باألصلأل  
االيجابي في تنمية المجتمع, ولذلك فقد حاول انصار هذا البرنامج )باري بارنز, كولنز, 
وبلور( أن يبلوروا ما اسموه )بالمعرفة التأويلية للنتائج التجريبية, مبدأ عاماا في علم 

 .اجتماع المعرفة( من خالل التعيين االجتماعي للعلم, الذي يتم تفسيره باصطالحات 
 حث الثالث : علم اجتماع المعرفة العلمية عند ابن صاعد االندلسيالمب

 ( معايير التصنيف ودالئل العلم في كتاب طبقات األمم1
يعد كتاب طبقات األمم واحداا من الكتب التي تجمع بين مفهومي تاريخ االفكار وبين      

المعرفة العلمية, وفي هذا الكتاب يمكن ان نؤشر لجملة من المواضيع التي تجعله يحمل 
 هاتين الميزتين, وطرائق منهجية في تناول المواضيع يجعله في صدارة الكتب العلمية.

 بقات األمم المعرفيةمنهجية كتاب ط –أ 
يغلب على الكتاب اسلوب البحث المعرفي, فهو ال يعرض تاريخاا للعلم بعينه, كما      

انه ال يتناول بطريقة شاملة للعلوم تجعله مؤرخاا لها. يتضمن اسلوبه الربط ما بين متغير 
ى جعل المناخ الذي كان الى حٍد ما مقاساا للعلم فالمناطق الحارة والباردة تعمل عل 

ة والقرب من الوحشية او ءحضارة وترسم اخالقها برسوم الدناالشعوب بعيدة عن ال

                                                 

 .108( ميشال دوبوا, مصدر سابق, ص1)
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البهيمية, بل انه ينفي تأثيره على تصنيفه الذي اقترحه هو ذاته, فهو في تمييزه بين األمم 
؛ (1)جعل العلم مقياساا أوحد, حين قسم األمم الى طبقتين: طبقة عنت بالعلم, لم تعتن  به  

الهند التي جنبها اهلل حسب رأيه سوء اخالق  مم التي عنت بالعلوم أمهمن األُ جعل ضه ن  أل  
السودان ودناءة شيم هم وقد وصفهم بانهم اصل الحكمة وينبوع العدل والسياسة واهل 

... وبين العرض المعرفي وهو يتناول بالعرض (2)االحالم الراجحة واآلراء الفاضلة
بين متغيرات التاريخ بالعلم فعلماء اليونان ابناء تليس والتحليل علم كل أمة, رابطاا 

وفيثاغورس هم تالميذ للقمان الحكيم والتباع سليمان )ع( وفي تحليله لعدم اهتمام العرب 
بالعلوم لما كان لظروف الواقع االجتماعي والبنى من تأثير في تغيير مسار االهتمام 

 لديهم الى الشعر وضروبه.
 :عي للعلم في كتاب طبقات األممالتصنيف االجتما –ب 

هتمام بالعلوم حسبما ورد في الباب ميز به  صاعد االندلسي تمثل باال التصنيف الذي     
الثاني بعنوان اختالف األمم وطبقاتها باالشتغال )قال صاعد: ووجدنا هذه األمم على كثرة 

تن بالعلم عناية فرقهم وتخالف مذاهبهم طبقتين: فطبقة عنيت بالعلم... وطبقة لم تع
, (3)تستحق بها أسمه بعد من امثلته فلم ينقل عنها فائدة حكمة, وال رويت بها نتيجة فكرة

وهو تصنيف منهجي ربط به بين رقي العلم برقي المجتمع او بالعكس, وهو يحمل تصوراا 
منهجياا, الن المعرفة عنده ليس اي عمل او نشاط فالعلم هو غير العمل, فهذه الصين, 

تقانها ))الصنائع العملية, واحكام المهن التصويرية, فهم اصبر الناس على إ  أثر بم انه رغ
كما ان  (4)مطاولة التعب في تجويد االعمال ومقاساة التنصب في تحسين الصنائع((

المعرفة التي تعكس نشاطاا عسكرياا هو خارج تصوره فهؤالء الترك وقد أخرجهم كما امة 

                                                 

 .16( صاعد االندلسي, مصدر سابق, ص1)
 .21( المصدر نفسه, ص2)
 .16(المصدر نفسه , ص3)
 17( المصدر نفسه, ص4)



 
 هـ1443م( /20/12/2021(                               كانون اأَلوَّل )87العدد )  –                          

 

 
405 

مما جعل  (1)عني بالعلم قد برعوا في الحرب ))ومعالجة آالمها((الصين من األمم التي ت
 .(2)هذه الطبقة من األمم يسودها الجهل والعدوان والظلم

وطبيعي ان اعمال واهتمام هذه األمم ال شك تنطوي على وجه اجتماعي, يعكس       
تماماا في عمليته, ال يعكس بحال جانباا للمعرفة وذلك الن المعرفة عنده هي ما كان اه
 الحكمة, وابتعاداا في الفكر والسلوك من اي نشاط وجهه عنيف كأعمال الحرب.

ونجده )صامد( قد أخرج هاتين األمم من خطرها بالمعرفة لعدم اهتمامها في )الحكمة,     
نخلص من ذلك ان األمم التي اهتمت بهذه العلوم  (3)وال راضوا انفسهم بتعلم الفلسفة(

وما ينطوي تحت لوائها من علوم في الطب والفلك والهندسة والجغرافيا الفلسفة والحكمة 
 هي التي لها علوم.     

 المصادر المعرفية في كتاب طبقات األمم –ت 
ان المطلع على كتاب طبقات األمم يلمس مصدرين الستقاء معلوماته االولى:  

اب وعرضه ومن هذه هو الكتب التي استقى منها معلوماته وتجدها منتشرة في طول الكت
, عن علم الكسور ما خص تصوره عن علوم الهند, وكتاب (4)الكتب: كتب الخوارزمي

, وكتاب (5)األلوف عن علم الفلك عند الهند والفرس ألبي معشر جعفر بن عمر البلخي
, عن (6)التفسير لجاماستف الفارسي الذي يصفه بانه كتاب جليل ما يؤكد اطالعه عليه

كليل عن علم الكلدان البي محمد الحسن بن أحمد ائر الحكمة وال  تابا سر علوم الفرس. وك
 (8)وكتاب المجسطي لبطليموس اليوناني (7)يعقوب الهمذاني المعروف بابن ذي الدمينة

                                                 

 .17(صاعد االندلسي, مصدر سابق , ص1)
 .18( المصدر نفسه, ص2)
 .18( المصدر نفسه, ص3)
 . 24(المصدر نفسه , ص4)
 .25( المصدر نفسه, ص5)
 .28( المصدر نفسه, ص6)
 .28( المصدر نفسه, ص7)
 .30( المصدر نفسه, ص8)
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ليونانية التي ابدع في في التعريف بالفلسفة ا (1)وكتب اسحاق بن حنين وابو نصر الفارابي
ارئ يدرك ادراكاا تاماا بعلمه  ومعرفته بالفلسفة, وكتب ابو يجاز بشكل يجعل القعرضها بال  

, (4), والبن قتيبة كتاب المعرف(3), وكتاب الفهرس البن النديم(2)محمد بن زكريا الرازي
 وسواها من الكتب التي تملك في كتاب الطبقات.

عه ومن جملة ما يعكسه ذلك أمران, امانته العلمية في ذكر مصدر معلوماته واطال     
الواسع على مؤلفات اختلفت تصانيفها بين فلسفية وطبية وفلكية وادبية ودينية لعموم األمم 

 التي اعتقدها مهتمة بالعلم, ما أشارت اليه هذه المصادر ولم يطلع هو عليها. 
اشار بصورة واضحة الى ذلك حين اشار الى اسم احد علماء الهند الذي ذكره      

 (5)دي, بالقول))ولم يبلغني تحديد عصره وال شيء من أخباره((البلخي واسمه كتكة الهن
 وكأنه في ذلك يبرئ ذمته مما قيل عن هذا العالم بما يؤكد امانته العلمية التي اشرنا اليها.

المصدر الثاني لعلمه ومعلوماته هي كتب األمم التي كتبها علماؤها, وفي حقيقة     
مؤلفاتهم في الهند عرض لكتاب )السند هند( االمر ان صاعد عرض لكل أمة علمائها و 

ومعناه )الدهر الداهر(, وكتاب ناخر وتفسيره )ثمار الحكمة( فيه أصول اللحون وجوامع 
وعرض ألمة الكلدان كتاب )اسرار النجوم في معرفة الفلك والدول  (6)تأليف النغم

مائها وفالسفتها . كما يعرض لكتبة أمة اليونان وعل(7)والمالحم( ومن علمائها )برحس(
ومن امثلتها كتاب )فيدن( في النفس والسياسة المدنية وغيرها الفالطون, وكذلك يعرفنا 

وكذلك الحال بالنسبة  (8)بكتب ارسطو النبات, الحيوان السياسة والكون والفساد وسواها
للعلم في مصر حين عرفنا بوقطوس االسكندراني صاحب المقاالت االربع في طبيعة 

                                                 

 .44( المصدر نفسه, ص1)
 .46( المصدر نفسه, 2)
 .51( المصدر نفسه, ص3)
 .58( المصدر نفسه, ص4)
 .25(صاعد االندلسي, مصدر سابق , ص5)
 .24-23( المصدر نفسه, ص6)
 .30( المصدر نفسه, ص7)
 .42-31( المصدر نفسه, ص8)
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واصه وبيون االسكندراني كتاب االفالك و داليس المعروف باليرندج الرومي العدد وخ
.وحين يقدم على أمة العرب فانه يتحول الى بيلوغرافيا في عرض (1)صاحب كتاب المواليد

العلوم وعلمائها في المشرق العربي واالندلس وال يفوته طبعاا ضمن هذا العرض 
 .(2)ائيلالبيبلوغرافي عرضه لعلم وعلماء أمة اسر 

 :ث : اجتماعية المعرفة العلمية عند ابن صاعد األندلسي
العلم نتاج اجتماعي ذلك ما اكدته دراسات علم اجتماع المعرفة العلمية, وما بين     

مذهب بلور وبارنز بتأكيدهم على المرونة التأويلية للنماذج التجريبية كمبدأ عام في علم 
جتماعية التي ركزت على اظهار عالقات التفاعل اجتماع المعرفة ومذهب البنائية اال

االجتماعي بين العلماء داخل المختبرات وبين غير المختصين, ثم انتهائها واصحاب 
البرنامج النحوي ومن قبلهم مرتون الى صياغة نظرية لمفهوم الجماعات العلمية, وابراز 

 عالقاتها بالمؤسسة.
ن االول, نحن نسايره ونعتقده من ان المعرفة وهنا نلمس تصورين او واقعين اجتماعيي    

هي نتاج اجتماعي, والثاني ما انتهت اليه جهود العلماء المعرفيين الى تشخيص مسيرة 
العلم وانتهائها الى التبلور ضمن مفهوم الجماعات العلمية, التي هي أحد افرازات التنظيم 

ون نتائجهم البحثية, وهو ما المؤسساتي التي دعمت الجهود التنظيرية للعلماء وهم يصغ
كانت وعلى مر العصور هي منتجات لنشاطات فردية, ولم  إ ذيفتقده المجتمع العربي, 

يتبلور ابداا الجماعات العلمية إذ لم تعرف الحضارة العربية المؤسسات العلمية الكبيرة وال 
نظر عن شكلت في سياقها مت حدات علماء عملت على برامج بذاتها ولذاتها, بغض ال

االشخاص, فلقد كان المفكر العربي المبدع ينتج الطروحات الجديدة ويضطر الى الدفاع 
عنها وحده من دون ان تناصره مؤسسة او جمهور لذلك عندما كان يسقط, كان يسقط 

 . (3)علمه معه
                                                 

 .55-54( المصدر نفسه, ص1)
 .112-68( المصدر نفسه, ص2)
-237, ص2011, بيروت, 1( فردريك معتوق, مرتكزات السيطرة شرق وغرب, منتدى المعارف, ط3)

238. 
  )*( فيلسوف سياسي مقرب من لينين.
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ورغم سلبية هذا الواقع, تبقى هناك نقطة مضيئة في مسيرة علم اجتماع المعرفة     
إذا كانت المؤسسات الغربية في دعمها لمبدعيها ينتج بالضرورة والءات بحثية, عربياا, ف

انطلق في فلسفته العلمية انطالقاا مما يعتقد انه فكر ماركس اذ كتب يقول  )*(فهذا بوفارين
))ان كل علم يجد عملياا أصله في الشروط والحاجات المالزمة للصراع من اجل 

ا كشف والئه الماركسي, وال يخفى ان تأكيد مرتن على , وفي اتجاهه هذ(1)الحياة...((
المؤسسات هو انسجام مع طبيعة التفكير االجتماعي الرأسمالي الغربي, وفي كال 
االتجاهين نلمس تميزاا ايدلوجياا, للنظام والفلسفة السياسية التي تحكمها, وهنا تتجلى النقطة 

ر الدعم يبقى العالم العربي مستقالا في المضيئة في مسيرة العلم العربي, رغم سلبية افتقا
التعبير عن علمه, وبذلك فان الوجه االجتماعي الذي يعكسه هذا العلم يكون خارج اطار 
األدلة, السياسية حتى انتهت بالتقصيد لما ُعر ف  باأليدلوجيا العلمية على يد ابن خلدون 

لعة بني سالمة ليضمن عندما آثر ان يكون بعيداا عن سلطة اي من الزعماء فأختار ق
, وان كان هذا ال يعني عدم وجود وعاظ (2)الحرية في الكتابة ودون قيد او مراقبة

السالطين الذين انخرط علمهم ضمن ما يسمى بالبرنامج الضيف, الذي يقف امام 
البرنامج القوي ممثلة بالمقدمة كمثال صارخ عليه, وهو ما حاول بلور وزمالئه ان يصوغو 

 الصول له, مما يضمن الى حٍد ما تحقيق الموضوعية والحياد العلمي. القواعد وا
ان مبتغى علم اجتماع المعرفة العلمية تحقيق الحياد العلمي, فاالنتهاء الى االقرار     

التقنية في مجتمع )س( بفاعلية الدور االجتماعي, هو ليس الحكم بان المعرفة العلمية 
لتفسير السببي, وتتخذ من مفهوم التقدم التقني مقياساا ها تعتمد مثالا ان  هي صحيحة أل  

للتميز مقارنة بالمعرفة العامية او العلمية التي قوامها السحر والخرافة في مجتمع )ص(, 
الن الحياد حسب تصور انصار البرنامج القوي هو اعتماد آلية في التفسير ذاتها تستخدم 

مان درجة عالية من الحيادية في توضيح في كال المجتمعين قوام هذه اآللية السعي لض
 دور المجتمع في مسيرة العلم دون الحكم على هذه المسيرة باي من االحكام.

                                                 

 .31(ميشال دوبوا, مصدر سابق , ص1)
, 2011دار غيداءللنشر والتوزيع–خلدون,عمان ( شفيق ابراهيم صالح,علم اجتماع المعرفة عند ابن 2)

 .9ص
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وعند االطالع على طبقات االمم نلمس فكرة الحياد في جهده المعرفي, فقد حاول ان      
ي في عقلية يبرز تأثر الواقع االجتماعي في تشكيل البنية المعرفية, منطلق الحياد العلم

الصيني والهندي, التي ال تعرف لصاعد اي اتصال وتماس مباشر بها او تأثره بأي من 
مذاهبها, فتضيفه مهما تابع من تصورات في األصل نظرية, فوصف العلم الصيني 

, فوافق في هذا التصنيف ما نادى به (1)بالعملي, والفكر الهندي مهتم بعلوم الحكمة
بلور وكولنز من ان التعيين االجتماعي للمعرفة يتم بمصطلحات انصار البرنامج القومي 

 . (2)الثقافة السائدة
عمال ذات العالقة بالمنظور الخاص بالتيار المعرفة بالعيانية التي تتصل باأل      

فراد, اعمال تحرص على ان عمال األ  أ  الذي يشرح الظاهرات االجتماعية باالجتماعي 
ينتمون الى هذا السياق االجتماعي او ذاك, بواعث تدفعهم  تحلل بواعث الفاعلين الذين

, ومعلوم ان المعرفة العيانية هي خارج اطار (3)الى االرتقاء بهذه النظرية او بتلك القضية
العالم, ليس بمقدوره مسايرة آيدلوجية المؤسسة العلمية  –المؤسسة, وبالتالي فان الباحث 

عيانية قد تتقاطع وآيدلوجيا المؤسسة, الن العالم معني التي تدعمه إذا كانت تلك المعرفة ال
ازاء الحقيقة االجتماعية دراسة عالقة اساليب التعبير واشكال االفكار بالسياقات 

 .(4)االجتماعية المختلفة
اما الموقف الوسط لألندلسي فهو نتاج المؤسسة واالبداع الفاعل كفرد عالم. وطبيعي     

نتماء اك ني هو غير المؤسسة التي رعت االندلسي فاالندلسيان مفهوم المؤسسة المرتو 
وظيفي من جهة, واجتماعي من جهة االنتماء الوظيفي فيما احتله من  -انتمائه–مؤسسي 

                                                 

م, طبقات األمم, 1070 -هـ 462( القاضي ابي القاسم صاعد بن احمد بن صاعد االندلسي )ت1)
 21و  17, ص74القاهرة, دون تاريخ, سلسلة ذخائر العرب  –تحقيق د. حسين مؤنس, دار المعارف 

 على التوالي.
 .81( ميشال دوبوا, مصدر سابق, ص2)
, ت: وجيه اسعد, الهيئة العامة السورية للكتاب, وزارة 2( ريمون بودان, المطول في علم االجتماع, ج3)

 . 269, ص2007دمشق,  –الثقافة 
, حزيران 61-60( عبد الوهاب المسيري, اآليدلوجية الصهيونية, سلسلة عالم المعرفة الكويتية, ع4)

 .329, ص1988
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منصب كقاض  في طليطلة, وانتمائه االجتماعي بمكانته لدى الحاكم فضله على غيره من 
ئه مؤسساتي في السلطة السياسية التي العلماء لعلمه  الذي اشتهر به  ولعله في هذا انتما

لم تتدخل في عمله  الوظيفي شأن خلفاء وامراء الدولة السالمية الذين اشتهروا بتجنب 
 التدخل في آمور الفقهاء... لكنه على األقل قد يكون بما امتاز به من 

 البرنامج القومي( -ضعف-او متن الموضوع )قوة -الحياد العلمي–ان الموضوعية      
اوُجل الموضوع المدروس, يعكس في واقع الحال توجهين في مسيرة المعرفة االجتماعية 

 –توجه مرتون  –العلمية, يحتل فيها صاعد االندلسي موقفاا وسطاا منها: التوجه االول 
 توجه البرنامج القومي. –التوجه الثاني 

 –التوجه االجتماعي  التوجه المرتوني, عكس في جوهره طبيعة ربما –التوجه االول      
الثقافي في الواليات المتحدة والى حٍد ما طبيعة النظرية االجتماعية التي سادت فيها منذ 

الوظيفة البنائية التي اكدت على فكرة  إ ذثالثينات القرن العشرين وحتى مطلع السبعينات 
 التوازن واالستقرار التي لم تخلو من نقد مرتن بالفعل.

لتوازن خلو الصراع بين العلماء ضمن نطاق العلم, حين جعل الدعم تمثلت فكرة ا     
المؤسساتي هو الحافظ لالبداع العلمي على رأي بورديو الذي اعتقد بان مرتون يقوم 

م مع مقدار المعرفة ءتوزيعه من منح وجوائز مالية تتالبتبرير الالمساواة العلمية بما يتم 
, (1)وزع الحصص على العلماء وفقاا لدرجة استحقاقهاالعلمية المنجزة الن المجال العلمي ي

 بناءا على مفهوم الحوافز.
الذي تجاوز مفهوم المؤسسات وأكد على  -التوجه الثاني توجه البرنامج القومي     

فاعلية الفاعل في تحقيق وسمع الواقع االجتماعي بما عرُف في تراث علم اجتماع 
األنانية والمكانة االجتماعية والى حٍد ما االنحراف استقاللية ربما يشكل ذلك حافزاا في 

المالي من قبل السالطين من انخراط في المؤسسة, إال ان االمتياز الممنوح للقضاة كما 
اسلفنا, والعلمية التي اشتهر بها, معلقة ممن عملوا بالمعرفة االجتماعية, فوظيفته كقاض  

                                                 

 اع المعرفة والتقنية, ويكبيديا, الموسوعة الحرة.( احمد موسى بدوي, علم اجتم1)
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وبمقابلة شخصيات العصر, كان يناقش جعلته يتنبه لما يجري حوله من دقائق االمور 
 "(1)ويعّلم ويعّلق على كتبه  امام تالميذه  

إال ان طبقات االمم, يكتسب جدواه العلمية باعتباره من الكتب التي اسست لتاريخ     
اجتماعية العلم, فهو )الكتاب( رغم شهرته  بكونه بحث في تاريخ العلوم واساطينه, وعلى 

استكمال لدراسة استاذه ابن حزم الظاهري عن دور االندلس في راي بعض المؤرخين انه 
انتاج العلوم والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في مختلف العهود 

, إال ان ذلك لم ُيغيب الوجه االجتماعي, فيقول في مدخل كتابه  ))اعلم ان (2)السالمية
, وان كانوا نوعاا واحداا فانهم الناس في مشارق االرض    ومغاربها وجنوبها وشمالها

روف إال ان هذا المعيار كما هو مع (3)يتميزون بثالثة اشياء االخالق والصور واللغات((
 عتماده العلم, معياراا لتصنيف األمم.لم يكن مقاس تصنيفه لألمم, ال

الذي عده مسؤوالا عن  -وهو المناخ–وال بد ان نشير الى متغير ذو أهمية عند صاعد     
المعرفة, والنبوغ فيها, جاعالا من تأثير الشمس عامالا في ذلك ))فهم أشبه بالبهائم منهم 
د  هواءهم وكشف جوهم, فصارت  بالناس,..., فافراط بعد الشمس عن ُمس ام ية رؤوسهم ب ر 
لذلك, أمزجتهم باردة وأخالطهم فجة, فعظمت ابدانهم, وابيضت ألوانهم وانسدلت شعورهم, 

دقة االفهام وثقوب الخواطر, وغلب عليهم الجهل والبالدة, وفشا فيهم العمى  فعدموا بهذا
 .  (4)والغباوة((
وال يغيب هذا العنصر من تحليالته كمقدمة منطقية شاعت في العصور التي سبقت       

عل  ذلك من فكره  الذي اتفق مع ما شاع من تطابق بما عرف  اكتشاف الحضارات, حتى ج 
اجتماع المعرفة الذي هو حدوث اتفاق بين فكر العالم وواقعه االجتماعي, فيما بعد بعلم 

                                                 

( حياة العبد بو علوان, كتاب طبقات األمم لصاعد االندلسي, دراسة وتحقيق , رسالة ماجستير في 1)
 .45, ص1983التاريخ, شباط 

( محمد ياسر ذّكور, فضل العرب في تاريخ العلم في العالم, كتاب طبقات االمم )أنموذجاا( لصاعد بن 2)
 احمد االندلسي.

www.attarikh-alarabi,ma/html.  
 .12( صاعد االندلسي, مصدر سابق, ص3)
 .17( المصدرنفسه, ص4)
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, إال (1)إال ان هذه االشارة إذا جعلت منه مسباقاا في طرح تأثير المناخ لمونتكيووسوروكن
انه تباين عنهما وخاصة مونتكيو في جانب شموليته وانسانيته التي جعلته مثاالا للحيادية 

ان بيض روسيا وزنوج غانا  إ ذالمناخ لم يكن عرضاا عرفياا العلمية, فعرضه لتأثير 
يتساوون في نظره في عدم النباهة, وال متطرفاا دينياا مساوياا في النباهة بين الروم والهنود 

سياسية, مبرراا مذهبه  –والعرب, على خالف مونتكيو المنحاز ايدلوجياا لكتلته الجيو
 . (2)اضفاء صفة العقالنية على طرحه   بالعودة الى ما يدعي انه اختبار بغية

فه ان اجتماعية المعرفة المتجلية في طبقات األمم تتمثل باألدراك الواعي من قبل مؤل    
يجاز البليغ الذي ال يخلو من المقارنة, والحرص على بالعلوم التي تناول عرضها بال  

مسيرة العلوم, يتوجه بان يكون التتابع التسلسلي لعلماء العلوم فيقدم بذلك عرضاا تطورياا ل
فة في عقد مؤرخاا للعلم من بعض الوجوه, بما يؤهله للسبق العلمي في علم اجتماع المعر 

بفكرة البرنامج القومي, ففي بيبلوغرافيته العلمية, على رأي  سبعينات القرن العشرين
صر الحكم, ياريبارنز, نجد أن طريقته تظهره كعالم.. يعرض رأيه العلمي دون ادخال عن

وينفذ في صلب اجتماع المعرفة العلمية حسب كون حين يكتشف ما هو خاص وفاعل 
في البحث العلمي بتصنيفه  العلوم من طبيعية أو آلهية, وأخرى فلكية, وجغرافية كما 
المواضيع االخالقية لعلوم األمم التي عرضها, وربما كانت مبادئ بلور االفتراضية حول 

في السببية التي تجلت في بحثه  لعلوم اليونان والعرب والى حٍد كبير  قوة البرنامج القوي
الروم وامة اليهود التي يكشف فيها عن شروط المعتقدات وأطوار المعارف بها, ما يقوده 
تماماا الى ركيزتي التناظر واالنعكاسية, ففي التناظر يستخدم تفسيراته في عرض العلوم 

غير ُمفضٍل علم أمة  على أمة  أخرى فعلوم الهند عند جميع األمم بذات االسباب, 
االخالقية ال تختلف اطالقاا في منهجه  وهو المتغير الثاني المتمثل باالنعكاسية, هو ذات 
العلوم الصينية التي وصفها بالعملية, فنماذجه  التفسيرية واحدة في التفسير عند األمم, 

والسمة الجامعة لهذه  االمم عن سواها  التي اهتمت بالعلم, وهي عنده التصنيف الشامل,

                                                 

 .95-94, ص1998-1993لبنان,  –( فردريك معتوق, معجم العلوم االجتماعية, اكاديميا , بيروت 1)
 ني, علماء االندلس في طليطلة,.( راغب السوجا2)

Islamstory.com/ar 
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التي لم تهتم بالعلم, فجعلها جميعاا تخضع لمنهج في التفسير والعرض, ولذلك فقد وقف 
من جميع علوم وعلماء األمم على مسافة واحدة تمثلت بالحيادية الركيزة الرابعة في 

 البرنامج القومي.
ن( الذي انتهى الى ان التقدير وعند الوقوف على التراث المرتوني )روبرت مرت    

المؤسساتي هو أحد عوامل التحفيز في االبداع, نخلص الى نقطة فارقة في عملية 
االندلسي, الذي حقق االنتصار االجتماعي لعلمه  دون االنتظام المؤسساتي حين حقق 

 , وهذه(1)عمد اهل االندلس الى المفاخرة به   إ ذعلمه قبوالا على المستوى االجتماعي 
المفاخرة انما تعطينا صورة دقيقة عن مقدار التمثل الذي حققه )صاعد( بين ما قدمه من 
علم في سفره وبين واقع االحتياج للمعرفة من قبل المجتمع الذي وضع سفره لهم كقارئين 

حول  (2)اوالا, ومتفاعلين على هذا االنتاج المعرفي ثانياا بما يتماشى وفكرة بيترمسوردكن
غدا  إ ذالثقافي مع العلم بما يتضمن او ضمن اصطالح اجتماعية العلم,  تماهي النسق

العلم لغة المجتمع, فهو على علم بقيمته )العلم( المعرفية مدرك معنى البحث والجهد, ولو 
كانت الصورة على خالف ذلك مما كان مقدراا للعلم والمعرفة, وفي هذا ولوج لما أسماه 

ين وعي العلماء من غير االختصاص, الذي تحدث عنه )الو( بالتبلور الباراديغمي ب
, وان كانت بطبيعة الحال هي تختلف (3)والذي الى تشكيل الرمز االجتماعية في بريطانيا

االندلسيين, الذين ادرك صاعد وعيهم فتكلم بلغة نقول التأييد االجتماعي للكتاب من عن 
تي كانت فاعلة بمقدار سمح عنها وسطية في العرض كان يعرف مدياتها المعرفية, ال

وفيما بعد من تأسيس مدرسة أنشأها تالمذته الالحقين, ابن بلاير االنصاري, ولتالمذة 
االخير, ابي محمد عبد الحسق ابن عطية والقاضي ابن ابي عامر بن شروبه وكان من 

ين ار, وهؤالء جميعهم أخذ عن الطبقات, ذاكر تالميذهما ابن بشكوال, والضبي وابن األب  
, مقتربين في هذا االتجاه من مفهوم الجماعة العلمية التي (4)مصدرهم في معظم االحيان

                                                 

( محمد ياسر زكور, مصدر سابق, نقالا عن مقدمة طبقات االمم طبعة بيروت عن كتاب الصلة البن 1)
 .412, ص2بشكوال, ج

 .48( ميشال دوبوا, مصدر سابق, ص2)
 .93-92( المصدر نفسه, ص3)
 .63( حياة العبد بو علوان, مصدر سابق, ص4)
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ارسى جذورها روبرت مرتن و ج. بن دافيد التي حدد كالهما نقطة انطالقها في انجلترا 
القرن السابع عشر وتحديداا دراسة مرتون عن توماس سيرات وهو احد تالميذ ولكنز 

تاريخ الجمعية الملكية في لندن( ))والحظ ان فيه تعبيراا عن عن ) 1661المنشور عام 
توافق قوي بين عناصر العقيدة الطهرانية والصفات التي تعتبر ضرورية لممارسة التجربة 

, وبموازنة عمل مرتون هذا بجهود تالميذ )ابن برييال االنصاري( الذين (1)العلمية((
مس التأسيس لمفهوم الجماعة العلمية, صاعد, فاننا نل البناعتمدوا مفهوم الطبقات 

خاصة إذا علمنا حرص ابن صاعد على المناقشة والتعليق على متون كتبه امام تالميذه 
 في الشرق والغرب. (2)الذين بدورهم نشروها

 الخاتمة
انه هناك خصوصية لها وهي استقاللها  ال  إ  لمناهج الوج المكمل للبحث النظري, تعد ا     

ستقاللية عن المنهج رغم انها اذات الوقت تمتعت ب كما ان النظرية في عن النظرية .
متزاج بين تماع المعرفة كانت لها خصوصية االالهادي النظري للمنهج . لكن علم اج

تمثالن في شخص الباحث, النظرية والمنهج , فهما مترادفان ال ينفصالن عن بعضهما ي
طق ذلك التالقح بين البعدين النظري والمنهجي ه في النهاية هو الذي يمنألن  ؛ او المثقف

كونه ينطلق في التحليل االجتماعي من الصورة الكلية للمجتمع, ويتعامل مع العالقات 
رة وهذا الخط العلمي في البحث من داخل هذا المجتمع, وينظر الى األمور بصورة مباش

جتماعية العلمية االيقه في اثبات المعرفة جتماعي هو ما سعى الباحث تصوره وتطباال
 لدى ابن صاعد األندلسي.

ان للحياد العلمي الذي امتاز به ورغم تعدد ميزات علم اجتماع المعرفة  نجد انه ك    
ضور ذو فاعلية علمية واجتماعية الن الحياد حسب تصور انصار البرنامج القوي الذي ح

لتفسير ذاتها تستخدم في ظهر مطلع السبعينات على يد بلور وبارنز هو اعتماد آلية في ا
التحليل وقوام هذه اآللية السعي لضمان درجة عالية من الحيادية في توضيح دور 

 المجتمع في مسيرة العلم دون الحكم على هذه المسيرة باي من االحكام.

                                                 

 .115-114ميشال دوبوا, مصدر سابق, ص (1)
 .45( حياة العبد بوعلوان, مصدر سابق, ص2)
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وعند االطالع على طبقات االمم نلمس فكرة الحياد في جهده المعرفي, فقد حاول ان      
ع االجتماعي في تشكيل البنية المعرفية, وهو ما تجلى في بحثه لعقلية يبرز تأثر الواق

المجتمعين  الصيني والهندي, التي ال يعرف لصاعد اي اتصال وتماس مباشر بهما , 
وهو ما انتهينا الى استجالئه ضمن محاور البحث من منهجية الى تصنيف ثم بحث 

 ة لكتابه طبقات األمم.يدلمصادر المف
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Theory and Method of Sociology of Epistemology and the 

Scientific Socio-Epstomology
 

Shafeeq Ibrahim Saleh Al-Jubouri 
 

Abstract 

      It could be said that sociology passed many scientific 

stages implying the social aspects, for instance, it was 

ideological, by the aggravation of the cold war occurred 

between the west and socialist camps, to conciliatory 

direction with the beginning of the closeness between them at 

the early seventies. The social signs could be represented by 

the sociology of epistemology which has a third feature of 

being a research method. 

 We can find the idea of sociology became clear in the 

sociology of the scientific epistemology so, taking care of 

science appeared throughout the institutional support as has 

been shown  by Robert Mirton in his research and this what 

the research tried to deal with beside a practical study on 

social scientific epistemology of  Ibn Saed Al-Andalusi in his 

book taloagat Al-Omem (classes of nations.) 
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