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دور العوامـل االجتماعيـة فـي املعرفـة العلميـة  

 )حبـث دوديولـوجي فـي علـم اجتمـاع العلـم(

 طاهر حسو الزوباري. د.م.أ

 17/7/2008: تاروخ القبول 15/4/2008: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

يعد التحميؿ المعرفي مدخبل مناسبان لتحميؿ التطكر الذم شيده العمـ في 
كالزماف الذم  (المعرفة)كيأتي العمـ متعانقان مع األبستمكلكجيا . أم زماف كمكاف

ذا كنا نربط بيف العمـ كالمعرفة كالتاريخ، فإننا أيضا نربط بينيما كبيف . كجد فيو كا 
فقراءة أم نص عممي . التحميؿ المغكم كالسيككلكجي كالسكسيكلكجي كاالنثركبكلكجى

اليمكف أف تختزؿ التأكيبلت كالتفسيرات المغكية كالتحميبلت الذاتية كحتى الثقافية، 
تمؾ التي تفرض عممية الكقكؼ عمى اإلطار المنطقي كالمعرفي منيا، كالكاقع إف 
تناكؿ ماسبؽ، ىك محكر اىتماـ عمـ اجتماع المعرفة كيفرض عمينا تناكؿ األفكار 

.   المتصمة بالمعرفة مف خبلؿ رؤية بنائية نقدية
( 1857-1798)مؤسس عمـ االجتماع الحديث، أككست ككنت 

Auguste Conte أكؿ عالـ اجتمػاع يؤكد أثر المجتمع في تشكيؿ أنكاع معينة 
، إذ ربط بيف (قانكف الحاالت الثبلث)مف المعرفة، حينما كضع قانكنو المشيكر

 ةتشكيبلت اجتماعية معينة كأنكاع محددة مف المعرفة، ىي المعرفة البلىكتي
كيفيـ . (الكضعية)لينتيي أخيران بالمعرفة العممية  (الميتافيزيقية)، كالفمسفية (الدينية)

محرؾ المجتمع، صانعو كدافعو،  (المعرفة)اعتبر الفكر (ككنت)مف ىذا القانكف أف 
كدعا إلى التخمص مف كؿ تأمبلت ميتافيزيقية أك الىكتية، تستيدؼ االستعانة 
بمناىج العمـك الطبيعية لمكصكؿ إلى نتائج مماثمة أك مقارنة لما تكصمت إليو 

                                                 
 جامعة صبلح الديف/ كمية اآلداب/ قسـ عمـ االجتماع .
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كىذا المسمؾ . العمـك الطبيعية في فيـ القكانيف التي تنظـ حياة المجتمعات كاألفراد
.  سيكصمنا إلى الحالة الكضعية لمعمـ

كتمقى االتجاه الكضعي األمبريقي في عمـ االجتماع دفعة قكية مف بحكث 
فقد عمدت جامعة شيكاغك إلى تشجيع ىذا .مدرسة شيكاغك في الكاليات المتحدة 

ككاف لجامعة نيكيكرؾ أيضان الفضؿ باستخداـ المناىج .األسمكب الجديد في البحث
كيرجع فضؿ ذلؾ إلى عالـ االجتماع فرانكميف . الكمية في البحث االجتماعي

(. 1931-1855)جيدنز 
كريث تركة مدرسة  ( ...1929ىابرماس، )أما عالـ االجتماع المعاصر 

فرانكفكرت النقدية، فقد حدد ثبلث مصالح معرفية مشتركة لدل جميع البشر، في 
المصمحة األكؿ، مصمحة . (1968المعرفة كالمصالح البشرية، )كتابو المعنكف 

كىذا . تقنية فنية تتمثؿ في معرفة البيئة المحيطة كفي السيطرة عمييا كالتحكـ فييا
ثـ . الجانب ىك المسؤكؿ عف قياـ العمكـ الطبيعية ذات التكجو االمبيريقى أساسان 
ىناؾ مصمحة عممية تتمثؿ في قدرة كؿ منا عمى فيـ اآلخريف كعمى العمؿ 

كىذه المصمحة ىي المسؤكلة عف قياـ عمـك . المشترؾ كالتعاكف في مناشط الحياة
كىناؾ أخيران مصمحة تحررية تنطكم عمى الرغبة في تخميص أنفسنا مف .التأكيؿ

كىي المصمحة المسؤكلة عف . كؿ ما يعمؿ عمى تشكيو عمميات الفيـ كاالتصاؿ
.  قياـ العمـك النقدية كالتحميؿ النفسي

كىذا االىتماـ ببعد القكة كالمعرفة في المجتمع كاف عبلمة عمى اىتماـ 
أكسع كاشتغاؿ أكثر تركيزنا بمفيكـ العمـ، خاصة االجتماعي، في المجتمع 

براز خصكصية ذلؾ العمـ مما يخمؽ ليذا العمـ دكران جديدان يختمؼ عف .المعاصر، كا 
. دكره حتى اآلف، خاصة نقد االستخداـ البلأخبلقي لنتائج العمـك الطبيعية

، فإف البحث ينظر إلى أف النظريات كاالكتشافات ؽكمف ىذا المنطؿ
العممية الطبيعية المعاصرة، تخضع لتأثير العكامؿ االجتماعية البشرية المؤثرة في 

كذلؾ يخضع العمـ لمتأثير اإلنساني، بما فيو شكؿ المجتمع، . مضاميف المعرفة
كالمصالح السياسية، كالمصالح االقتصادية، كالمصالح االجتماعية، كربط العمـ 

. بالنظرية األخبلقية
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تتأثر بالقكل -  السّيما الفيزياء –كحرّم أف نقكؿ إف العمكـ الطبيعية 
االجتماعية، ككذلؾ تركز الدراسة عمى عمـ اجتماع العمـ بكصفو مؤسسة 

كما أف البحث سكؼ يتناكؿ االعتراضات عمى دكر العكامؿ االجتماعية . اجتماعية
كسيتناكؿ البحث المحاكر . في مضاميف المعرفة العممية كمناقشة ىذه االعتراضات

 :التالية

: العالقة بني العلم واملعرفة: أواًل

تعددت مفاىيـ العمـ، كليس ىناؾ اتفاؽ كامؿ بيف  المشتغميف في العمـك 
كىناؾ . scienceاالجتماعية كالطبيعية عمى السكاء حكؿ مايعنيو مصطمح 

:  يتعمؽ بمفيـك العمـاكجيتاف مف النظر فيـ
تعدُّ  (النظرة السككنية) Staticيمكف كصفيا بأنيا كجية نظر إستاتيكية : األولى

.  نشاط العمماءاالعمـ تراكمان لمحقائؽ كالنتائج التي يسفر عنو
كالطريقة أكثر مف  (العممية) بالطبع ألنيا تيتـ بػ Dynamicديناميكية: والثانية

.  اىتماميا بالنتائج في حد ذاتيا
كالشؾ أف التفاعؿ ضركرم بيف كجيتي النظر، ذلؾ أف التقدـ العممي ىك 

نتاج خالص لتراكـ المعرفة كلتطكر الطرؽ كاألدكات البلزمة الكتساب ىذه 
. المعرفة

كقد عرؼ العمـ، بأنو بناء منظـ مف المعرفة، يبدأ بالكاقع كينتيي إلى 
تفسيره، كأف العالـ ىك في المحؿ األكؿ إنساف يسمؾ طريقا خاصان في الحصكؿ 

عمى ىذه المعرفة، أك يتبع برنامجان محددا يؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة، مستندان 
إلى مجمكعة مف القكاعد، كىذه القكاعد ىي ماسنطمؽ عميو مصطمح المنيج 

. (1)العممي

                                                 

، 2محمد، محمد عمي، عمـ االجتماع كالمنيج العممي، دراسة في طرائؽ البحث كأساليبو، ط (1)
 .100، ص1980دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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فقد عرؼ العمـ، بأنو المعرفة المنسقة . (1) (كيبستر)أما قامكس 
systematic Knowledge التي تنشأ عف المبلحظة كالدراسة كالتجريب، كالتي 

تيتـ بغرض تحديد طبيعة أك أسس أك أصكؿ ما تتـ دراستو، إنو فرع مف فركع 
المعرفة أك الدراسة خصكصان ذلؾ الفرع المتعمؽ بتنسيؽ كترسيخ الحقائؽ كالمبادئ 

. كالمناىج بكساطة التجارب كالفركض
أما المعرفة، فيي عبارة عف مجمكعة المعاني كالمعتقدات كاألحكاـ 

كالمفاىيـ كالتصكرات الفكرية التي تتككف لدل اإلنساف نتيجة لمحاكالتو المتكررة 
. (2)لفيـ الظكاىر كاألشياء المحيطة بو

 (3):لقد تم الحصول عمى المعرفة عمى مراحل وهي
. (التجريبية)مرحمة المعرفة الحسية كالخبرة الذاتية  .1
مرحمة االعتماد عمى مصادر الثقة كالتقاليد السائدة، كاالعتماد عمى الحكماء  .2

. القدامى في تحميؿ بعض الظاىرات
مرحمة التأمؿ كالحكار، كىي مرحمة التدليؿ العقمي كالمنطقي، فقد تكصؿ  .3

أرسطك بكساطة التفسير العقمي مف المعركؼ إلى غير المعركؼ باتباعو 
 تعتمد في أساسيا عمى Deductive Processعممية استداللية أك استنتاجية 

.      syiogismالقياس المنطقي 
 أم Inquiries  scientificىي مرحمة المعرفة العممية كالتحقيؽ العممي .4

جراء التجارب ثـ استخبلص النتائج كتعد ىذه . مرحمة كضع الفركض كا 
الطريقة أكثر دقة إذا أمكف تحكيؿ المعمكمات المتعمقة إلى تعبير كمي 

Quantitative Expression .

                                                 
(1)  Webster, S. Twentieth Century  Dictionary of English Language, 

1960, p.1622 

، مكتبة األنجمك المصرية، 3حسف، عبد الباسط محمد، أصكؿ البحث االجتماعي، ط (1)
 .16، ص1971القاىرة، 

أساسياتو النظرية كممارستو العممية، دار الفكر، _ دكيدرم، رجاء كحيد، البحث العممي  (2)
 .26، ص2000دمشؽ، 



                  (   53) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 347 

  كفي ضكء ماسبؽ، فإف المعرفة العممية تشتؽ طبيعتيا مف العمـ كنسؽ 
كالعمـ ىك المعرفة المنظمة بظاىرات الككف التي تـ التكصؿ إلييا . إدراكي

منيج معيف ىك المنيج العممي، كىي ذات طبيعة  كصياغتيا باستخداـ أسمكب أك
 كيتميز العمـ أك. تراكمية تمكف اإلنساف مف التعامؿ بكفاءة مع البيئة الطبيعية

المعرفة العممية بالتحديد ككضكح األىداؼ كاالبتعاد عف مناقشة المسائؿ الفمسفية 
. التي ليس ليا أىمية أمبيريقية

كىي المقكلة المشيكرة لمفيمسكؼ االنكميزم  - (المعرفة قكة) فإذا كانت 
 في القرف السادس عشر، Francis Bacon( 1626-1561) (فرنسيس بيككف)

كىك أبك العمـ الحديث، بمعنى أف العمـ يزيد مف سمطاف اإلنساف عمى الطبيعة، 
فإف - كلـ يدر في ذىنو أف يككف العمـ مصدران لمييمنة كليس مصدران لمسعادة 

كما . (1)ىناؾ بعض الدكؿ تحاكؿ أف تتحكـ في المعرفة بغية إحراز أىداؼ سياسية
ىك الحاؿ في الحضارة األكركبية كالكاليات المتحدة األمريكية حيث تضع حدكدا 

عمى التزامؿ كالتعاكف العممي الدكلي، لكي تمنع الدكؿ األخرل مف اكتساب المزيد 
.  مف المعرفة العممية كالقكة التكنكلكجية

: دوديولوجيا املعرفة: ثانيًا

  Sociology of Knowledgeيعكد ظيكر مفيـك عمـ اجتماع المعرفة 
 Karl (1883- 1818)إلى ثبلثة منظريف اجتماعييف رئيسييف ىما كارؿ ماركس 

Marx (1917-1858) كأميؿ دكركايـEmile Durkheim . ككارؿ مانيايـ
(1893-1947 )  Karl Mannheim عمى الرغـ مف أف ىؤالء المنظريف كانكا

يعممكف في أكقات مختمفة كأنيـ ينتمكف إلى تقاليد ثقافية مختمفة إال أنيـ  يركف 
َ  لمبنى االجتماعية كالتفاعبلت االجتماعية . المعرفة نتاجان

                                                 

أخبلقيات العمـ، ترجمة عبدالنكر عبد المنعـ، عالـ المعرفة الككيتية، . رزينؾ، ديفيد ب (1)
 . 139، ص2005، (316 )العدد
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، أف عمـ اجتماع المعرفة يقـك بدراسة  Q. Qurvitchيرل جكرفيتش
الترابطات الكظيفية التي يمكف قياميا بيف األنكاع المختمفة لممعرفة، بحيث تشمؿ 

العبلقة بيف األطر االجتماعية كالمعرفة، كالعبلقة بيف المرتبة المتغيرة ألنكاع 
المعرفة، دكر المعرفة كممثمييا في شتى أنماط المجتمعات، تأثير األطر 

االجتماعية في تكجو المعرفة كسماتيا، تأثير المعرفة في حفظ أك انفجار البنى 
. (1)االجتماعية

 عمى الرغـ مف أف ماركس لـ يشرع بكتابة عمـ اجتماع المعرفة الذم نفيمو 
اليكـ، كلكنو مع ىذا عترؼ بو بكصفو أحد أشير المنظريف في ىذا المكضكع، إذ أنو 

إف كعي الناس اليحدد كاقعيـ ))كمقكلتو الشييرة . كضع الجذكر األساسية لمعمـ
((االجتماعي بؿ إف كاقعيـ االجتماعي ىك الذم يحدد كعييـ االجتماعي كبذلؾ فقد . (2)

رد عمـ االجتماع الماركسي كبل مف الفكر كالمعرفة إلى األساس المادم لممجتمع، أم إنو 
ينظر إلى البناء األسفؿ عمى أنو مصدر كؿ أشكاؿ المعرفة مف أيديكلكجيات كفمسفات 

. عمـك كأدياف
كاستنادان إلى ىذا الفيـ الماركسي ترتد الذات العارفة إلى طبيعة المكضكعات 

مف حكليا، كيرد الفكر إلى الكاقع االجتماعي، مما يترتب عميو تفسير األفكار 
. (3)كاأليديكلكجيات مف خبلؿ طبيعة المكقؼ االجتماعي

 الطبيعة كأما أميؿ دكركايـ، فيرل أف المجتمع مكجكد في إطار أكبر ق
كالككف، كاليمكف فصؿ ما يدكر في المجتمع عما يجرل في الطبيعة كالككف، كذلؾ 

 عنو ال في عناصرىا كال في مقاييسيا ؿالمعرفة فيي مكجكدة في المجتمع كال تنفص
، فالمعرفة ليست شيئان بحد ذاتو بؿ ىي معرفة اجتماعية كبشرية، (كمنيا المكضكعية)

                                                 

جكرفيتش، جكرج، األطر االجتماعية لممعرفة، ترجمة خميؿ أحمد خميؿ، المؤسسة الجامعية  (1)
 .24-23، ص1981لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، 

ىار االمبكس، ميشيؿ، اتجاىات جديدة في عمـ االجتماع، ترجمة إحساف محمد الحسف  (2)
 .575، ص2001، بيت الحكمة، بغداد، 1كآخركف، ط

إسماعيؿ، قبارم محمد، قضايا االجتماع الماركسي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، اإلسكندرية  (3)
  . 134- 83، ص1977
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كىكذا فإف عمـ اجتماع المعرفة . (1)فالمكضكعية في المعرفة ىي أيضا اجتماعية كبشريو
. عند دكركايـ ينصب كينقب عف األصكؿ االجتماعية لمتمثيبلت الجمعية

، ىك الفكر البشرم (مانيايـ)إف ميداف عمـ اجتماع المعرفة، في نظر 
ىذه المنظكمات . ككؿ، أم مجمكعة المنظكمات الفكرية التي عرفيا اإلنساف

الفكرية تبدّلت كتغيرت عبر التاريخ، لذا فمعرفة كيفية ىذه التبّدالت كماىيتيا ميمة 
. (2)حيث ترشدنا إلى ماضينا كمستقبمنا معان 

، أف المحددات االجتماعية قد شكىت المصالح الطبقية (مانيايـ)يرل 
أف المصالح االجتماعية يمكف  (مانيايـ)لقد أكد . (ماركس)التي تكمـ عنيا 

:  تقسيميا إلى قسميف أساسييف ىما
تأكيده أف عمـ اجتماع المعرفة يجب أف الييتـ بالتشكييات التي ترجع إلى :  ووًال 

الجيكد المقصكرة لمخداع كالغش، عممان بأف البنى العقمية لؤلفراد إنما تعتمد عمى 
يعتقد بأف أفكاره  (مانيايـ)أكضاعيـ التاريخية كاالجتماعية المختمفة، كثانيان، إف 

التعتمد عمى طبقتنا االجتماعية فقط بؿ تعتمد أيضا عمى عكامؿ كقكل 
كالجماعات األخرل التي تنتمي إلييا كالتي يعتمد االنتماء إلييا عمى العمر 

. (3)كالمنزلة كالديف كالحرفة كاالنحدار اإلثني
منيج تحميمي مقارف لؤلفكار كالتصكرات  (مانيايـ)فعمـ اجتماع المعرفة عند

َّ العبلقة بيف المعرفة كالكجكد، أك بيف الفكر كالكاقع  َّ األيديكلكجية، كنظرية تحمّؿ
أالجتماعي التاريخي باكتشاؼ الصكر التي تتشكؿ بيا العبلقة بيف الفكر كالكاقع عبر 

. (4) تطكر الفكر اإلنسانيؿمراح

                                                 

، دار 1معتكؽ، فردريؾ، تطكر عمـ اجتماع المعرفة مف خبلؿ تسعة مؤلفات أساسية، ط (4)
 .61، ص1982الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، 

 .138المصدر نفسو، ص (1)

  . 586ىار االمبكس، اتجاىات جديدة، مصدر سابؽ، ص (2)

، 1968مانيايـ، كارؿ، االيديكلكجيا كاليكتكبيا، ترجمة عبد الجميؿ الطاىر، مكتبة بغداد،  (3)
  .19-1ص
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ميز بيف المعنى الخاص كالمعنى الكمى، كالمعنى  (مانيايـ)كالمبلحظ أف 
، حيث تكصؿ عمـ (االيديكلكجيا كاليكتكبيا)العاـ لبليديكلكجيا في عممو المكسـك 

اجتماع المعرفة إلى أف فكر الذات ىك فكر مؤدلج لمسياؽ االجتماعي، يبتعد 
بصكرة كاضحة عف المعنى السياسي، كبالتالي يجعمو مشكمة خاصة بعمـ االجتماع 

بيف الفكر اليكتكبي كبيف  (مانيايـ)كبالتالي، اليفرؽ . التاريخي كاألبستمكلكجيا
االيديكلكجي، فكبلىما يقدماف صكرة مشكىة لمكاقع االجتماعي، زد عمى ذلؾ أف 

. (1)الفكر اليكتكبي يتمتع بدينامية جعمتو يقدـ ىذا الكاقع بطريقة مشخصة
، أف عمـ اجتماع المعرفة لـ يبرز إال عندما تشكمت (مانيايـ)كأخيران، يرل 

 في سماء المعرفة اإلنسانية أدت إلى تبمكر عمـ Constellation (كككبة نجكـ)
 (2):اجتماع المعرفة، عناصر ىذه الكككبة أربعة

. تخطي النسبية المثالية  .1
. بركز النزعة العقبلنية مع فمسفة األنكار  .2
. تبديؿ أساسي في نظاـ القيـ السائد .3
 .اتساـ النسبية بالطابع الشمكلي .4

التكجيو العممي  ىك (مانيايـ)إف النتاج النيائي لعمـ اجتماع المعرفة عند 
كىناؾ رافد آخر تأثر بو عمـ . لمحياة السياسية ، كالجذكر االجتماعية لممعرفة

 Williamsاجتماع المعرفة، كىك االتجاه التاريخي المتمثؿ في أعماؿ كلياـ ديمتي 

Dilthey حيث يؤكد عمى تاريخية الفكر اإلنساني، أم ارتباط الفكر بزمف ،
تاريخي محدد، كىك مايعني أنو مف الصعكبة بمكاف فيـ أية مقكلة نظرية إال في 

ضكء سياقيا التاريخي، الذم يمعب دكران فاصبلن في تحديد المكانة االجتماعية 
.  (3)لمفكر

                                                 

برجر، بيتركتكماس لككماف، البنية االجتماعية لمكاقع ػ دراسة في عمـ اجتماع المعرفة،  (1)
  . 20- 19 ص2000، دمشؽ، 1ترجمة أبك بكر أحمد باقادر، األىمية لمنشر كالتكزيع، ط

  . 139معتكؽ، فردريؾ، مصدر سابؽ، ص: لممزيد حكؿ ىذه الكككبة، ينظر  (2)

(3) Malcolm Williams. “Social and Social Science an Introduction”, First 
Published, Routledge, London, 2000, p.51. 
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-1847) (ماكس شيمر)كقد تطكرت النظرية السكسيكلكجية لممعرفة عند 
1928 )Max  Scheler ( 1950-1882) (نيككالم ىارتماف) كNikolai 

Hartmann  حيث نظر كؿ منيما إلى المعرفة مف خبلؿ الكظيفة االجتماعية
كعبلقاتيا باألصكؿ الثقافية كاالجتماعية كردىا إلى عناصرىا الكامنة في بنية 

. (1)المجتمع
تعالج سكسيكلكجية المعرفة مسألة مكضكعية المعرفة، عمى اعتبار أف 

كينطمؽ ىذا العمـ مف . العكامؿ االجتماعية ليا أثر في اكتساب العمـك كنشأتيا
الطبيعة السكسيكلكجية لممعرفة اإلنسانية جميعيا، فالمبدأ األساس لعمـ اجتماع 

 كليس محتكيات األفعاؿ أك مضمكنيا Formsىك األشكاؿ  (شيمر)المعرفة عند 
العقمية التي تكتسب المعرفة مف خبلليا، كىي دائمان مشركطة اجتماعيا أم 

فالظركؼ االجتماعية ىي التي تحدد جزئيان ما يككف . مشركطة ببنية المجتمع
المعرفة لمجماعة، كالقكانيف التي تنتشر بيا المعرفة كتكزع نفسيا داخؿ تمؾ 

 اختيار ماتعتبره القيـ كالمصالح عمى أساس ركحيا أك مزاجيا عالجماعة، كما تتب
Ethosالعاـ 

(2) .

: (علم اجتماع العلم)دوديولوجيا العلم : ثالثًا

االىتمامات األساسية لعمـ اجتماع العمـ تتمركز حكؿ منظكمة األفكار 
التي تنطكم عمييا العقائد الشرعية كااليديكلكجيات السياسية كالمعتقدات الدينية 

كليس مف الصعكبة أف نقر بأف األفكار الشرعية كالمعتقدات الدينية . كغيرىا
كاألصعب مف ىذا كمو أف نقكؿ . كالمعرفة اليكمية تصاغ كتتأثر بالقكل االجتماعية

تتأثر بالقكل االجتماعية، ذلؾ أف العمـك -  السّيما الفيزياء –بأف العمـك الطبيعية 
- كبأم شكؿ مف األشكاؿ- الطبيعية تتطمب المعرفة المادية التي ال تتأثر 

                                                 

، دار الكفاء لدنيا الطباعة 1محمكد، كفاء عبد الحميـ، القيـ في فمسفة ماكس شيمر، ط (1)
 .158، ص2005كالنشر، اإلسكندرية، 

  . 160المصدر نفسو، ص (2)
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بؿ  (دكركايـ كمانيايـ)كيشعر كؿ مف . باالىتمامات كالعكامؿ االجتماعية كالبشرية
بأف العمـك الطبيعية تنتج المعرفة غير المتأثرة بالقكل كالعكامؿ  (ماركس)كحتى 

كعمى كؿ حاؿ فإف عمـ اجتماع المعرفة العممية قد أصبح حقبلن دراسيان . االجتماعية
مزدىران مف حقكؿ البحث العممي، الذم سيعترؼ بدكر العكامؿ االجتماعية، كلكف 

. سينكر أم أثر ليا في استقبللية العمـ كتطكره
أشير عالـ اجتماع، السيما فيما  (ركبرت ميرتكف)يعدُّ عالـ االجتماع 

لقد ركز . يتعمؽ بعمـ اجتماع العمـ كمكضكع متخصص مف مكاضيع عمـ االجتماع
كاعتبر . اىتمامو عمى العمـ بكصفو مؤسسة اجتماعية ليا نظميا كقيميا كركحيتيا

أف مكضكع عمـ اجتماع المعرفة العممية، دراسة القكاعد كالعادات االجتماعية 
. (1)كالمينية كالقيـ كاألفكار التي تؤثر في المجتمع العممي

أما ىدؼ عمـ اجتماع العمـ عنده فيك تشجيع تطكر العمـك كحمايتيا مف 
. (2)العراقيؿ التي يضعيا المجتمع كايديكلكجياتو كالمصالح الضيقة ألعضائو

: يرل أف عمؿ العمماء يخضع لنكعيف مف القكاعد ىما (ميرتكف)بيد أف 
القكاعد األخبلقية، حيث تتعمؽ بالتصرفات االجتماعية كالمينية، كالقكاعد الفنية، 

كييتـ عمـ اجتماع . فتتعمؽ بالجكانب اإلدراكية، أم القكاعد المنطقية كالمنيجية
المعرفة العممية بالقكاعد األخبلقية، أم بمجمكعة القيـ كالقكاعد ذات الصبغة 

. (3)العاطفية التي يجب عمى رجؿ العمـ أف يتكيؼ معيا
عمى كفؽ أربع  (ركح العمـ)ىذه القكاعد أك مايقصد بو  (ميرتكف)كقد حدد 

   (4)منظكمات مف الضركرات المؤسسية
كيقصد بيا تقييـ المعرفة الجديدة عمى كفؽ المعايير : (العمومية)الكونية  .1

المكضكعية كالبلشخصية، حيث إف اختيار الككادر الكظيفية يتـ بمكجب 

                                                 

، ترجمة ماجدة أباضة، المجمس األعمى لمثقافة، مصر،  (1) فينؾ، دكمينؾ، عمـ اجتماع العمـك
  .29، ص2000

  .30المصدر نفسو، ص (2)

 .33- 31المصدر نفسو، ص (3)

  .608- 607ىاراالمبكس، مصدر سابؽ، ص (4)



                  (   53) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 353 

مصادر المكىبة الذاتية فقط،  كما أف المعرفة اليمكف الطعف بيا بسبب 
كالعرقية كالجنسية، كأف العمماء العبلقة ليـ بالحقائؽ  (الديف)العكامؿ العقائدية 

 .التي يتكصمكف إلييا

كيقصد بو أف االكتشافات العممية ذات منفعة مشتركة تيدؼ إلى : اوشتراك .2
كلذلؾ فإف العمماء يبتعدكف عف السرية كاألنانية، . المنفعة العامة لممجتمع

 .كيشاطركف العمماء اآلخريف نتائج بحكثيـ

كيقصد بو خضكع البحكث لتقييـ منظـ، مف : (الحياد األدبي)التقييم العممي  .3
خبلؿ مقاييس منطقية كتجريبية، منفصمة عف كؿ معتقد شخصي، فاألخبلؽ 

 . العممية ترفض قبكؿ نتائج التخضع لمتجربة كالمقاييس المنطقية

ىك األساس الكحيد الذم يمنع االعتراؼ، إذ يقدـ العالـ االكتشافات : اإلبداع .4
التي تطمبيا منو المؤسسة العممية، كفي المقابؿ فإف المؤسسة تمنحو االعتراؼ 

.  كالتقدير
كفي ضكء ماسبؽ، فإف العمماء ينبغي أف يككنكا مما يديف، إذ يركف أف 

العمـ ىك مؤسسة اجتماعية ليا منظكمتيا المعيارية التي تفرض عمى العمماء 
كلذلؾ . سمطة أخبلقية، بحيث تتحكؿ ىذه السمطة األخبلقية إلى أعراؼ كتقاليد

يمنح العمماء الجكائز كالحكافز كمما كاف التزاميـ عاليان بتمؾ القكاعد األخبلقية 
. كالفنية

كعمى كؿ حاؿ فإف قيـ العمـ كمقاييسو ممزمة لمعمماء ال بسبب ككنيا 
كبذلؾ تعد المؤسسة . كظيفة كلكف بسبب ككنيا خاضعة لمقكاعد الفنية كاألخبلقية

إذ يعتقد أف العمـ يزدىر كيتطكر  (ميرتكف)العممية أنمكذجان لمديمقراطية بالنسبة لػ
بصكرة عامة في المجتمعات الديمقراطية كالميبرالية أكثر مف المجتمعات السمطكية 

. (المركزية كالشمكلية)
 يشكؾ في 1974المنشكر عاـ  (متركؼ)كضمف ىذا اإلطار فإف عمؿ 

تقكؿ إف  (متركؼ)ذلؾ أف دراسة   (الميرتكنية) رمكضكع تبني العمماء لممعايي
ف اكتشافاتيـ العممية  العمماء يككنكف ممتصقيف بصكرة انفعالية بنظرياتيـ، كا 
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ف أحكاميـ تعتمد عمى شخصياتيـ  (البحثية) يطغى عمييا طابع السرية كالكتماف كا 
.  (1) تعتمد عمى التقكيـ المكضكعياكسمعتيـ أكثر مـ

يتضح مما سبؽ أف المكضكعية العممية يمكف أف تتعرض إلى الشبية أحيانان، 
كلكف ليس إلى انعداـ األمانة العممية، لبل الخطأ أك االنحراؼ أك خداع الذات أك سكء 

نما عف طريؽ صراع المصالح في العمـ كيحدث صراع المصالح . السمكؾ في العمـ، كا 
 تجاه المينة أك قعندما تتصارع المصالح الشخصية أك المالية لمشخص مع التزامات

كىناؾ نكع شديد مف صراع المصالح في العمـ يحدث عندما ينتظر الباحثكف . المؤسسة
ىذه المنافع يمكف أف تتمثؿ في زيادة المرتب، . (2)منفعة مالية مف جراء نتائج البحث

كحقكؽ النشر أك استغبلؿ براءة االختراع، كتمكيؿ بحث إضافي، كحصة في األرباح 
. كىكذا فإف ىذه المنافع المالية كميا يمكف أف تخمؽ صراعا  لممصالح حقيقيان أك ظاىريان 

إلى االعتقاد بأف العبلقة بيف العمماء كالمؤسسات العممية  (كارف ىاكستركـ)كىذا ماحدا بػ
. (3)تقـك عمى أساس تبادؿ المنافع

كفضبلن عف االىتماـ المتزايد إزاء الصمة بيف المؤسسات السياسية 
كاالقتصادية كالمؤسسات العممية فإف تصنيع العمـ قد كلد المصمحة االجتماعية 

فعدد مف عمماء االجتماع . الخاصة بالصراع الحضارم بيف العمـ كالصناعة
قد أشاركا إلى أنيـ ضحية لصراع بيف  (الميرتكني)االمريكييف السائريف عمى الخط 

كعمى كفؽ ىذا الرأم نبلحظ بأف العالـ الصناعي الذم ىك . (4)حضارتيف متعاكستيف
. كالعالـ الصرؼ أك البحث قد ترل طيمة مدة تدريبو عمى معايير العمـ الصرؼ
لقد ظيرت في السبعينيات أساليب اجتماعية جديدة لدراسة المعرفة 

العممية، فعمـ االجتماع الكظيفي فضؿ استخداـ األسمكب الكمي في دراسة الظركؼ 
فركز عمى العمـ بكصفو مؤسسة اجتماعية كفحص . التي تنتج المعرفة العممية

عبلقاتو بالمؤسسات األخرل السّيما المؤسسات االجتماعية كالعسكرية 
                                                 

 .611ىاراالمبكس، المصدر السابؽ، ص (1)

 .132رزينؾ، مصدر سابؽ، ص . ب.ديفيد (1)

  .79-77فينؾ، دكمينؾ، مصدر سابؽ، ص (2)

 .618ىاراالمبكس، مصدر سابؽ، ص (3)
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كقد كصؿ األمر إلى تفسير العمـ كتطكره عف طريؽ عكامؿ دينية . كاالقتصادية
، بطبلف M.Vertheim(ماركريت فرتيايـ)إذ تبيف مف دراسة . Genderكجنسية 

 .(1)الدعكل التي تفترض أف العمـ مشركع تدفعو المناىج العقمية الخالصة
فالعمـ، . كدعكتيا في ذلؾ أف العمـ حتى اليـك يتأثر بعكامؿ دينية كجنسية

، في أم عصر مف العصكر يعكس البنى المتعمقة بالمعتقدات (ماركريت)عند
الدينية لذلؾ العصر، بؿ إف تمؾ المعتقدات كثيرا ما شكمت كجية نظر العمـ 

. (2)بصكرة حاسمة
أنو عمى مر تاريخ الفيزياء، ىناؾ استبعاد  (ماركريت)كتؤكد الباحثة 

كذلؾ . لمنساء مف مجاؿ الفيزياء، حتى يكمنا ىذا، يعكد ذلؾ إلى أسباب دينية
الرتباط الفيزياء قديمان بالديف كممارستيا مف قبؿ الكينة، كالنساء اليستطعف أف 

كتؤكد الباحثة، أنو لكال استبعاد النساء مف مجاؿ الفيزياء لكاف . يصبحف كاىنات
لمفيزياء المعاصرة كجية مختمفة تمامان، ألف الفيزياء حرمت نفسيا مف النساء 

كما أف الفيزياء، التزاؿ حتى اليكـ، تعاني قمة المشاركة . المكىكبات لقركف طكيمة
النسائية، مما يؤكد أف النظرة الدينية لمفيزياء التزاؿ مكجكدة بيف الفيزيائييف 

فقط مف المناصب  ( %5)فقد بينت اإلحصائيات أف النساء تقمدف . المعاصريف
مف أساتذة الفيزياء الجامعييف، في  (%3)األكاديمية لمفيزياء، كأنيف اليشكمف إال 

. (3)مف القكة العممية في الكاليات المتحدة األمريكية (%37)حيف شكمت النساء 
كبحسب قكؿ فرتيايـ، فإف العمـ بحاجة إلى طرؽ تفكير جديدة بمكجب 

. المنظكرات الثقافية كاالجتماعية المتعددة

                                                 

فرتيايـ، ماركريت، اإليماف كالعقؿ كالجنكسة، ترجمة محمكد منقذ الياشمي، مجمة الثقافة  (1)
، 2003الككيت،  (116)العالمية، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، العدد 

 . 186ص

  .187المصدر نفسو، ص (2)

 .194المصدر نفسو، ص (3)
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ذا كانت المعرفة العممية فيما سبؽ، انعكاس لمعكامؿ االجتماعية  كا 
المحيطة كمتأثرة بيا إلى درجة تفقد استقبلليتيا كمكضكعيتيا، فإف المعرفة العممية 

. التختمؼ في الجكىر كاألساس عف المعارؼ السياسية كالفمسفية كالدينية
أما ادعاء العمـ بأنو يقدـ لنا معرفة مكضكعية، فما ىك الدليؿ عمى ذلؾ؟ 

حيث كجكد التأثيرات االجتماعية في المؤسسة أك العممية العممية؟ 
أنو عمى الرغـ مف صعكبة االدعاء  (لكيس ككلبرت)بيذا الصدد، يجيب 

بأف العمـ يمتمؾ حقائؽ مطمقة، كعمى الرغـ مف األثر الكاضح لمعكامؿ االجتماعية 
. كالثقافية في عمؿ العمماء العممي، فإنو اليمكف القكؿ بأف العمـ يتصؼ بالنسبية
كأف االدعاءات التي تحاكؿ إعطاء مضمكف العمـ بعدان اجتماعيان فييا كثير مف 

كلذلؾ . المبالغة، ألف العمـ في النياية لو منطقو الداخمي الذم يعطيو المكضكعية
لك سار التاريخ في مسار يختمؼ عف المسار الذم : نجده يرد عمى النسبييف بقكلو

سار عميو، فيؿ سيسير العمـ في مسار أخر في ىذه الحالة ؟ ىؿ كانت عمـك 
الفيزياء ستقدـ لنا ما يختمؼ عما نعرفو اآلف عف الطاقة كغيرىا ؟ ىؿ كانت عمـك 

. (1)((البيكلكجيا ستتحدث عف أشياء غير الخبليا كالدنا؟
ألف العمـ في . ال: فإجابتو (ككلبرت)طبعان جكاب النسبيف سيككف نعـ، أما 

النياية يمتمؾ بنية منطقيو كعقمية تجعمو يصمد أماـ انتقادات النسبييف، فمضمكف 
العمـ في النياية اليتأثر بكؿ تمؾ العكامؿ االجتماعية، ألف بنية العمـ المنطقية 

. (2)كالعقمية تجعمو فكؽ كؿ أشكاؿ النسبية االجتماعية
إف مايجعؿ المعرفة مكضكعية عبلقتيا بالكقائع المستقمة عف مصالح 

كمف المعركؼ بيئة البحث المعاصر ىي . البشرية، كالنظريات كاالنحيازات

                                                 

حنا، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة،  ككلبرت، لكيس، طبيعة العمـ غير الطبيعية، ترجمة سمير (1)
  .   65، ص2001

صالح، رشيد الحاج، المعرفة العممية بيف العكامؿ االجتماعية كالبنية المنطقية، مجمة عالـ  (2)
سبتمبر، / يكليك (1)، العدد (36)الفكر، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، المجمد

  .58، الككيت، ص2007
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مؤسسات اجتماعية ترعى البحث العممي كتدعمو كتنميو، سكاء في الدكؿ الغربية 
. كالكاليات المتحدة كغيرىا

كىذه المؤسسات االجتماعية الداعمة . يمارس العمـ في بيئات مختمفة كثيران 
لمبحث ليا أىداؼ كقيـ كمعايير خاصة بيا ربما تطيع أكال تطيع القيـ كالمعايير 

العممية، األمر الذم يمكف أف يؤدم إلى الكثير مف المعضبلت كاالنحرافات 
. األخبلقية

كبذلؾ مف الصعكبة اف يتخمؼ العمـ مف المؤشرات االجتماعية، ككما 
أف العكامؿ االجتماعية التؤثر فقط عمى الظركؼ التي فييا  (تكماس ككف)يعتقد 

. تتيح المعرفة العممية، بؿ تؤثر أيضا مع األحكاـ النظرية التي يتمسؾ بيا العمماء

: املعرفة االجتماعية وحماكاة العلم: رابعًا

المعرفة فبعد سيادة الفكر . شيد الفكر اإلنساني نقبلت نكعية في طبيعة
التأممي الفمسفي، تحكؿ بعد فترة مخاض إلى سيادة الفكر الكضعي، الذم أثر 

. بدكره في طبيعة المعرفة اإلنسانية كشكميا كآليات الحصكؿ عمييا
، فقد خكمع كالدة عمـ االجتماع كعمـ ييتـ بدراسة المجتمع في ىذا المنا

المنيج  (أككست ككنت)إذ أستخدـ مؤسس الكضعية . راح يحاكي العمـك الطبيعية
ككاف يقصد مف الكضعية كؿ ما ىك قائـ . الكضعي في دراسة الظكاىر االجتماعية

 (ككنت)ككاف . عمى الكاقع كالخبرة، كرفض كؿ الفمسفات البلىكتية كالميتافيزيقية
يريد مف ىذه الفمسفة تحقيؽ غرضيف أكليما، أف يجعؿ مف العمكـ العقمية عمكمّا 

كبيذا . (1)كضعية، كثانييما، أف ينسؽ شتى العمكـ بما ليا مف القكانيف كالمناىج
يتككف مف المبلحظة كالتجربة  (ككنت)الصدد فإف نسؽ المعرفة الكضعية عند

أم خضكع الظكاىر االجتماعية كغيرىا مف الظكاىر . كالمقارنة كالمنيج التاريخي
. لقكانيف طبيعية ثابتة

                                                 

طبيعتيا كتطكرىا، ترجمة محمكد عكدة كآخركف، - تيماشيؼ، نيقكال، نظرية عمـ االجتماع  (1)
  . 53-49، ص1980، دار المعارؼ، القاىرة، 8ط
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بيد أف الكضعية الجديدة ْأضافت كثيران مف األسس التي تحدد األساس 
كلقد كانت الكضعية المنطقية بدكرىا جزءان مف حركة أكسع . المنطقي لبناء العمـ

ككاف مفكرك الحركة ينتمكف إلى عمـك متعددة، منيا . نطاقّا تدعك إلى كحدة العمـ
، انعكاسا منيجيّا (1966- 1895) (جكرج لندبرج)عمـ االجتماع، حيث تمثؿ آراء 

إلى أف كؿ العمـك اجتماعية  (لندبرج)كيذىب . لآلراء الكضعية في عمـ االجتماع
ىي بالضركرة أداة أك كسيمة تكيفية أم إف كؿ الظكاىر - كانت أـ غير اجتماعية 

 Energyالتي تخضع لمدراسة العممية تتشكؿ نتيجة لتحكالت الطاقة 

Transformations (الحركة) Motionالتي تحدث في الككف الطبيعي  .
كلقد ترتب عمى اىتماـ االتجاه الكضعي الحديث بمغو العمـ بمجمكعة مف 

 (1):النتائج المنطقية
نكار أم مف الفركؽ بيف . يرتبط بفكرة االتجاه الكضعي عف كحدة العمـ: األول كا 

كحدة المنيج )كأساس الكحدة في العمـ ىك . العمـك الطبيعية كالعمكـ االجتماعية
كلقد ترتب . ككبلىما يستخدـ المنيج العممي في أم مف المجاالت (ككحدة المغة

: عمى فكرة كحدة لغة العمـ ظيكر اتجاىيف يكاكباف االتجاه الكضعي الجديد، ىما
 الذم يستمـز أف يتحدث العمـ بما في ذلؾ عمـ Physicalismاالتجاه الفيزيقي 

االجتماع، لغة مشتركة ىي لغة الفيزياء، كاآلخر، االتجاه الكمي الرياضي، فمنطؽ 
. االتجاه الكضعي ليس منطقان رمزيان فحسب، بؿ ىك منطؽ رياضي كذلؾ

يتمثؿ في ارتباط االتجاه اإلجرائي باالتجاه الكضعي الحديث، ذلؾ ألف : الثاني
ف لـ يكف كذلؾ في منشئو إذ جاء ىذا . االتجاه اإلجرائي كضعي في ركحو، كا 

االتجاه ليضع القكاعد كيحدد الشركط التي تسمح بإدخاؿ أم مف المفاىيـ في لغة 
كتتمثؿ ىذه القكاعد في عمميات القياس، ففي ضكء القياس ينبغي تحديد . العمـ

. المفيكمات النظرية
يتضح مما سبؽ، أف الكضعية الجديدة تنظر في األشياء كما ىي، كتيتـ 
بيا كصفان، كتدركيا إدراكا حسيان جزئيان، معزكاّل عف سياقو التاريخي، كعف إطاره 

                                                 

، مكتبة 2عارؼ، محمد، المنيج في عمـ االجتماع في ضكء نظرية التكامؿ المنيجي، ط (1)
 .348-347، ص1975االنجمك المصرية، القاىرة، 
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البناء، كالكقكؼ عمى األكضاع القائمة، ككأنيا نياية النياية، بؿ كنياية التاريخ 
كما أف أصحاب ىذا االتجاه ينادكف بضركرة ارتباط . االجتماعي لئلنساف كمجتمعو

كؿ العمـك بالعمـ الطبيعي، تمؾ التي تتأسس عمى مجمكعة مف المرتكزات األساسية 
كىي استخداـ الصيغ الرياضية، كالتجريب، كالمفاىيـ، كالبناء األرسطي في 

أم حاكؿ مفكرك الكضعية ربط الكضعية بالعمـ، بيدؼ تطيير العمـ مف . التفسير
الميتافيزيقيا التي مف كجية نظرىـ تمعب دكران محكريان في إفساد العمـ كتبديد 

. المكضكعية
بيد أف الكضعية قد أخذت مكقفان رافضان مف جميع المعارؼ التي التتصؼ 
بالصفة العممية، فضبلن عف معارضتيا لممعارؼ التقميدية التي أخذت صيغة ثنائية 

. (1)مثؿ الذات كالمكضكع
فظيرت في بداية القرف  (Logical positivism)أما الكضعية المنطقية 
في  (فينا)، كتمثؿ اليدؼ الرئيسي لدائرة (فينا)العشريف في شكؿ حمقة أك دائرة 

أما استخداـ التحميؿ المنطقي . تكحيد العمـك الجزئية، كتكحيد معارؼ اإلنساف
 (2):عندىـ، فقد تـ بصكرتيف

استبعاد القضايا الميتافيزيقية  (فينا)صكرة سمبية حيث إف مف أدؽ أىداؼ دائرة .1
. مف العمـك الطبيعية كالرياضيات كالمعرفة اإلنسانية بكجو العاـ

صكرة ايجابية لتكضيح تصكرات كمناىج العمكـ، كبياف كيؼ أف المعرفة  .2
.  اإلنسانية ككؿ صدرت عف معطيات الخبرة

 أحد أنصار R.Carnap( 1970- 1891) (ركدلؼ كارناب)فقد ذىب 
الكضعية المنطقية إلى أف كؿ جممة في العمـ اليمكف ردىا إلى جممة تجريبية تعد 

                                                 

، دار 2عبد العالي، عبدالسبلـ بف كسالـ يفكت، درس االبستمكلكجيا أك نظرية المعرفة، ط (1)
 . 48-45، ص1986الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، 

محمد عمي، ماىر عبد القادر، اتجاىات الفكر الفمسفي العممي منذ بداية القرف العشريف،  (2)
مركز دراسات الكحدة  (الفمسفة العربية المعاصرة ػ مكاقؼ كدراسات)فصؿ في كتاب 

 . 149، ص2000، بيركت، 2العربية، ط
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طبيعية )بؿ ذىب إلى حد أف يربط جميع مصطمحات العمـك . جممة خالية مف المعنى
نسانية العتقاده أف الفيزياء ىي النمكذج األمثؿ لكؿ . بمصطمحات عمـ الفيزياء (كا 
كما رأل أف كؿ قضية عممية يمكف التعبير عنيا في لغة عمـ الطبيعية، . العمكـ

كبالتالي فإنو يمكف اعتبار ىذه المغة عينيا لغة عامة لمعمـ، كتككيف ىذه المغة أحد 
. (1) التجريبية المنطقيةؼأىدا

إف أصحاب الكضعية المنطقية يشددكف عمى ضركرة تكحيد العمـك مف 
ذا  خبلؿ مبدأ اإلرجاعية، فإنيـ أيضّا يسممكف بعدـ كجكد التناقض بيف العمكـ، كا 

كاف ذلؾ حادثان في العمكـ الطبيعية، فما ىك مكقع العمكـ االجتماعية في ىذا 
حيث يكجد بيف العمـك : الشأف، خاصة إذا ماعرفنا أنيا تعج بفرؽ متناحرة

االجتماعية ماىك تحميمي كتركيبي، إذ إف القضايا التجريبية التتحد في مضامينيا، 
كبذلؾ يمكف القكؿ بأف ما ىك مناسب . فضبلن عف أف المضاميف تتجاكز التجريبية

لعمـ معيف، قد ال يككف كذلؾ في عمـك أخرل، ذلؾ األمر الذم يمكف أف يتسبب 
. (2)في اختزاؿ البناء المفيكمي كالمعرفي لعمـ بذاتو

كالحقيقة أنو ميما كاف اتجاىنا نحك الكضعية المنطقية، فبل شؾ في أف 
ىذه الحركة كاف ليا إسيامات جادة في التحميؿ المغكم كالمنطقي بصفة خاصة، 

كلعؿ في قكؿ فيمسكؼ العمـ المعاصر . كمناىج البحث العممي بصفة عامة
، يقكؿ، غالبان أف الكضعية أك التجريبية المنطقية (العمـ كالعقؿ)في كتابو  (كيبرج)

كىذا القكؿ يغمفو الكثير مف الشؾ، ألنو ليس كاضحان تمامّا مف . قد كافتيا المنية
إذ التزاؿ منيجية الصياغة كالتحميؿ حية حتى ضمف أكلئؾ ... ىك الذم تكفي

. (3)الذيف يكتبكف بيف الحيف كاألخر النعي تمك النعي في كفاتيا

                                                 

حسف عبدالحميد، جامعة : ترجمة (األبستمكلكجيا) العممية ةببلنشيو، ركبير، نظرية المعرؼ (1)
  . 100ػ99، ص1989الككيت، 

، 1صياـ، شحاتو، عمـ اجتماع المعرفة كصراع التأكيبلت مف العقبلنية إلى جدؿ الذات، ط (2)
  .  56، ص2005دار ميريت، 

(3) Kyburg, Hery E., Science and Reason, Oxford University Press, New 
York, 1990, p.6. 
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، فينظر إلى العقؿ عمى أنو ممكة Rationalismأما االتجاه العقمي 
حدسيو خاصة تكجد في اإلنساف كتميزه عف غيره مف الحيكانات، كتمكنو مف 

كيعني االتجاه العقمي في الفمسفة . الكصكؿ إلى المبادئ كالحقائؽ الكمية عف العالـ
فكرة تنظر إلى العالـ عمى أنو كؿ منسجـ يمكف دراستو بكاسطة العقؿ كفي العمـ، 

كنعني باالتجاه . يعني صكغ النظريات العامة ككضع القكانيف المنطقية كالرياضية
العقمي في عمـ االجتماع، استخداـ العقؿ، مف حيث مالو مف صمة باالستدالؿ 
العقمي كاالستنباط المنطقي في عمـ االجتماع، كقدرتو عمى صكغ المفيكمات 

كالتصكرات كالكصكؿ إلى العبلقات المنطقية، بطريقة تمكف مف استخبلص نتيجة 
صحيحة مف مقدمة معينة، أك الكصكؿ إلى حكـ صادؽ مف الناحية المكضكعية 

كييدؼ ىذا االتجاه إلى تحقيؽ التنظيـ العقمي لمكاقع . (1)عف الظكاىر االجتماعية
فالمصدر األكؿ لممعرفة في . االجتماعي، كالتفسير العقمي لمظكاىر االجتماعية

ضكء االتجاه العقمي ىك العقؿ الذم ييسر لئلنساف بكاسطة الحدس العقمي سبيؿ 
فالعمـ ليس معرفة مجزأة متفرقة، بؿ ىك . لمكشؼ عف األفكار الكاضحة المميزة

. معرفة منظمة متكاممة
يتبنى مدخبلن  (المنيج في عمـ االجتماع)في مؤلفو  (محمد عارؼ)بيد أف 

تكامميان يعالج مف خبللو مشكبلت العمـ قيد الدراسة، كالذم حدا بو إلى تبنى ىذا 
المدخؿ، ىك ما كجده مف أكجو القصكر كالنقص في المدخؿ التجريبي أك المدخؿ 

إذا كاف االتجاه التجريبي قد ركز )العقمي كؿ عمى حدة، يقكؿ في ىذا المعنى 
جيده في إبراز أىمية اإلدراؾ الحسي، كمصدر ليذه المعرفة، بينما سعى االتجاه 

العقمي نحك إبراز ما لمتفكير العقمي مف داللة في عممية اإلدراؾ المعرفي ليذه 
.  (2)(الظكاىر، فاف كجية نظرنا ال تقر أيان مف ىذيف االتجاىيف

الجمع بيف المنيجيف في إطار  (عارؼ)كلقد كاف مف الطبيعي اف يحاكؿ 
نظريتو في التكامؿ المنيجي، فيتعامؿ مع المادة العممية مف خبلؿ منظكر 
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يرل أف األساس في البحث ىك قياـ مشكمة نظرية أك  (استنباطي- استقرائي )
تجريبية تتحدل فكر الباحث، كتحفز فيو دكافع الفضكؿ، كتثير فيو الحيرة، فبداية 
البحث االجتماعي بمشكمة نظرية تتطمب التفنيد العقمي كالتجريبي معان، كنتائج 
التفنيد تتطمب التفسير، كالتفسير يستمـز المجكء إلى االفتراضات أك النماذج، 

كاستخداـ الفركض المستمدة مف ىذه النماذج، كىذه الفركض ىي في ذاتيا قضايا 
تنبؤية كما ىي قضايا تفسيريو، كليذا تتطمب الفركض االختبار بكاسطة مزيد مف 

. (1)الحقائؽ
يتضح مما سبؽ، أف مضمكف المعرفة العممية ىك ذك طبيعة اجتماعية، كأف 

النظريات كاالكتشافات العممية تخضع لمعكامؿ كالمصالح كالشركط كالمراكز 
إف المعرفة العممية معرفة اجتماعية أكثر مف : االجتماعية، لدرجة يمكف القكؿ معيا

ف ىناؾ جداالن دائران بيف أنصار المنيج التجريبي . ككنيا معرفة تجريبية كمنطقية كا 
.  المنطقي كأنصار المنيج االجتماعي حكؿ طبيعة مضمكف المعرفة العممية

فالمعرفة العممية، اليكـ، يتنازعيا منيجاف في التفسير، أكليما، منيج 
تجريبي منطقي، كما أسمفنا مف قبؿ، كثانييما، منيج اجتماعي يؤكد أىمية العكامؿ 

االجتماعية كدكرىا األساس في المعرفة العممية، إذ ينطمؽ ىذا المنيج مف أف 
التنافس،التمكيؿ، الغيرة، التراتبية االجتماعية لمعمماء، )العكامؿ االجتماعية مثؿ 

ليا دكر كبير في عمميو تككيف  (الخ...المصالح االجتماعية، االنفتاحية، الخداع 
ثبات المكتشفات في المعرفة العممية . الحقيقة كا 

 (2):وينقسم هذا المنهج إلى اتجاهين
كفحكل  (الممارسات العممية)األكؿ، يعتقد اف العكامؿ االجتماعية تؤثر فقط عمى 

ىذا االتجاه أف العكامؿ االجتماعية تؤثر في شكؿ المؤسسات العممية كالتنظيـ 
االجتماعي لممعامؿ كتقسيـ العمؿ، كسمككيات العمماء داخؿ المعامؿ، كبالتالي 
تمعب دكران مؤثران في شكؿ المعرفة العممية فقط كليس في مضمكنيا، ألف ذلؾ 

أما االتجاه الثاني فيعتقد أف . المضمكف يخضع فقط لممقاييس التجريبية كالمنطقية
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العكامؿ االجتماعية تؤثر في مضمكف المعرفة العممية، كأف تمؾ العكامؿ تمعب في 
فيذا االتجاه يميؿ إلى النظر إلى . كثير مف األحياف دكران أكبر مف دكر التجارب

المعرفة العممية عمى أنيا معرفة مستقمة عف المجتمع كصراعات المصالح، 
. كبالتالي التتميز عف باقي المعارؼ اإلنسانية في شيء
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:      واقع املعرفة االجتماعية يف اجتاهات ما بعد الوضعية املنطقية: خامسًا

في الربع الثاني مف القرف العشريف ساد تيار فمسفي رئيس في فمسفة العمـ 
، كما سبؽ أف (الكضعية المنطقية)أك حركة  (التجريبية المنطقية)أطمؽ عميو أسـ 

كتتبنى ىذه الحركة المنطؽ الرياضي في صياغة أطركحاتيا، كالتعامؿ مع . تناكلنا
ليست سكل منطمؽ  (بؿ كالفمسفة بصفة عامة)مشكبلتيا، فأعمنت أف فمسفة العمـ 

لمعمـ، كاعتبرت أف الميمة الكحيدة التي ينبغي أف تضطمع بيا الفمسفة ىي التحميؿ 
كأف كظيفة التحميؿ المنطقي ىي تحميؿ المعرفة كميا، كتقريرات العمـ . (1)المنطقي

كالحياة اليكمية كميا، لكي تكضح معنى كؿ تقرير مف ىذه التقريرات كالركابط التي 
. (2)اتنشأ بينو

الفكر الفمسفي، أدل  (لكضعنة)ىذا االتجاه مف جانب الكضعية المنطقية 
إلى نتائج خطيرة بالنسبة إلى العمكـ كالفمسفة معان، مما أدل إلى ظيكر حركات 

كقادىا  (اتجاىات ما بعد الكضعية المنطقية)فمسفيو مضادة، يمكف أف نسميو
أمرل )ك  (تكماس ككف)، كشاركيا (كارؿ ريمكند بكبر)فيمسكؼ العمـ الشيير 

كرغـ الخبلفات الشديدة بينيـ، شكمكا معان معالـ فمسفة (. باكؿ فيرابند)، ك(الكاتكس
. العمـ في الثمث األخير مف القرف العشريف

المجتمع ) في كتابو K.Popper( 1995-1902) (كارؿ بكبر)يرل 
، أف المعرفة االجتماعية، التتبمكر مف الفراغ بؿ مف خبلؿ 1945 (المفتكح كأعداؤه

البيئة كالظركؼ االجتماعية، كأف مؤثراتيا التخضع لممبلحظة ألنيا انغرست 
فالمبلحظ . (3)كعاشت في ذكات األفراد، كمف ثـ خرجت عمى شكؿ سمكؾ كمنطؽ

البيئة - أف ىناؾ عكامؿ خارجية أثرت عمى سمكؾ االفراد كذكاتيـ كىي المؤثرات 
 فيضع العالـ سكاء أكا): (منطؽ الكشؼ العممي)في  (بكبر)يقكؿ . االجتماعية

نظريا  أـ تجريبيان قضايا أك أنساقان مف القضايا، تـ يختبرىا تدريجيان في ميداف العمكـ 

                                                 
(1) Carnap R. Philosophy and Logical Syntax, in Reading in the 

Philosophy of Science, New York, 1953, p.34. 
(2)  Ibid, p.425. 
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االمبريقية، كبصفة خاصة يكّكف فركضان أك أنساقان مف نظريات كيجرل عمييا اختباران 
 (بكبر)كعمى ىذا النحك يعتقد . (1)(في مكاجية الخبرة عف طريؽ المبلحظة كالتجربة

أف ميمة منطؽ الكشؼ العممي تتمثؿ في تقديـ تحميؿ منطقي لؤلجراء الذم يقـك بو 
العالـ في ميداف العمـك االمبريقية، كتتميز ىذه العمـك حسب قكلو باستخداـ الطرؽ 

االستقرائية، بمعنى أف نظرياتيا تؤسس عف طريؽ االستدالؿ مف القضايا الشخصية 
إلى القضايا الكمية مثؿ -  كالتجارب –تمؾ التي تبدك مف تقارير المبلحظات )
. مف ىذا نشأت مشكمة االستقراء. (النظريات كالفركض)

، األكؿ، مف (2)بيف أربعة أبعاد في فحص أية نظرية عممية (بكبر)كيميز 
ناحيتيا المنطقية، كذلؾ بمقارنو منطقية لمنتائج فيما بينيا لمتثبت مف التككيف 

كالثاني، البحث في الشكؿ المنطقي لمنظرية العممية فيما إذا كانت ذات . الداخمي
كالثالث، مقارنتيا بالنظريات األخرل . Tautologicalطبيعة تجريبية أك تحصيمية 

لمعرفة فيما إذا كانت تقدـ حقان نتائج تزيد مف المعرفة العممية، كالرابع، اختبار 
. النظرية عف طريؽ التطبيقات التجريبية لمنتائج المشتقة منيا

، أم كجكد ثبلثة عكالـ متميزة تمامان (العالـ الثالث)نظرية  (بكبر)طرح 
ىك العالـ الفيزيائي أك عالـ  (العالـ األكؿ): (بكبر)يقكؿ . مف الناحية االنطكلكجية

ىك ميداف التجربة الذاتية، ميداف األحاسيس كاألفكار،  (العالـ الثاني)األشياء، ك
فيك عالـ األقكاؿ كالنظريات كالمشكبلت كاألحكاـ النقدية  (العالـ الثالث)أما 

إلى أف تفاعمنا مع العالـ الثالث  (بكبر)كيشير ... كمضمكنيا بالمعنى المنطقي
، إنو مف خبلؿ ىذا التفاعؿ بيف (بكبر)حيث يقكؿ . يماثؿ تمامان التطكر الحيكم

كتكجد مماثمة تامة بيف ... ذكاتنا كبيف العالـ الثالث، فإف المعرفة المكضكعية تنمك
. (3)نمك المعرفة كالنمك البيكلكجي، أم تطكر النباتات كالحيكانات

                                                 
(1) Popper, Kari  Raimund, the Logic of Scientific Discovery, London, 

p.27. 

خميؿ، ياسيف، مقدمة في الفمسفة المعاصرة، منشكرات الجامعة الميبية، كمية اآلداب،  (2)
  .284، ص1970

(1) Popper, K. R. Objective  Knowledge, Oxford University Press. 
London, 1979, p.109. 
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نمك )الذم يستند بدكره لمفيكمو عف  (مبدأ التكذيب)إلى استخداـ  (بكبر)يمجأ 
حيكم كضركرم لكؿ مف جانبي المعرفة العقمية ( النمك)ألف مفيـك  (المعرفة العممية

فطريقة نمك العمـ ىي التي تجعؿ العالـ يميز بيف النظريات التي لديو . (1)كاالمبريقية
كيختار أفضميا، كما تتيح لو الفرصة إلبداء األسباب لرفض النظريات كاقتراح الشركط 

. التي البد مف تكافرىا، حتى يمكف القكؿ عف أم نظرية إنيا مقنعة
 (1996-1922) (ككف. تكماس س)حاكؿ الفيمسكؼ األمريكي 

T.Kuhn . (الكضعية)أف ينيي إلى األبد مرحمة  (بنية الثكرات العممية)في كتابو .
، أف العمـ الذم يتـ مف خبللو تجميع الكقائع دكف أم رابطة (ككف)حيث يرل 

بينيا، أك حتى ارتباطيا بنظرية محددة، خاصة إباف المرحمة التي عرفت بسيادة 
الكقائع في . (2)المدارس الفكرية المتعارضة ىك مايعرؼ لما قبؿ النمكذج اإلرشادم

بيد أف كاحدة مف ىذه . ىذه الفترة تككف جزافية، كالتكجد خطة أك بنية نظرية مقبكلة
 (النمكذج اإلرشادم)كبالتالي يتأسس . المدارس تمقى قبكالن عامان مف قبؿ العمماء

. المسيطر
 Normalكبعد سيادة النمكذج اإلرشادم، فإنو تسكد فترة العمـ القياسي 

Science مزكدان بمثاؿ ناجح، كاليسعى العمـ إلى  (البحث العممي) ، إذ يككف العمـ
نما إعادة صياغة الظكاىر كالنظريات كترتيبيا، كلكف  البحث عف ظكاىر جديدة، كا 

كأثناء سياؽ فترة العمـ القياسي، تظير نتائج غير مقبكلة، فيدخؿ . (3)برؤية جديدة
ثـ مايمبث أف تأتى نظرية جديدة محؿ األخرل القديمة، . (األزمة)العمـ في مرحمة 
كىك يتعمد إدخاؿ مفيـك سياسي إلى ميداف . (بالثكرة العممية) (ككف)كىك ما يسميو

                                                 

  .  205- 204رشنباخ، ىانز، نشأة الفمسفة العممية، ترجمة فؤاد زكريا، ص (2)

  .75صياـ، شحاتة، عمـ اجتماع المعرفة كصراع التأكيبلت، مصدر سابؽ، ص (3)

تفادم، السيد، اتجاىات جديدة في فمسفة العمـ، مجمة عالـ الفكر، المجمس الكطني لمثقافة  (4)
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إلى . العمـ، ألنو يعتقد أف التحكؿ الذم يحدث في نمكذج إرشادم إلى آخر يكازم
. (1)حد كبير التحكؿ الذم يحدث مف نظاـ سياسي إلى نظاـ سياسي آخر

ففي المجتمعات تبدأ الثكرة السياسية مف تصاعد اإلحساس لدل بعض 
القطاعات في المجتمع بأف النظاـ السياسي القائـ لـ يعد يصمح لحكـ المجتمع، كال 

كلذلؾ تسعى تمؾ القطاعات إلى تغيير المؤسسات . لحؿ مشاكمو أك لتمبية حاجاتو
. كىنا تنشأ حالة صراع بيف أنصار التغيير كأنصار النظاـ القديـ. السياسية القائمة

لمتغير يمجأ كؿ فريؽ إلى شف الحمبلت  (معيارم)كبسبب عدـ اتفاقيـ عمى نمكذج 
كبالطريقة . اإلعبلمية إلقناع الجماىير بتفكؽ نمكذجو كقدرتو عمى تمبية تطمعاتيـ

نفسيا التي تحدث فييا الثكرات السياسية تحدث الثكرات العممية، فاالختيار بيف 
ككاالختيار بيف نظاـ بطميمكس كنظاـ . نماذج إرشادية متنافسة في عصر ما

مثمو مثؿ االختيار الذم يحدث بيف المؤسسات السياسية . ككنيككس مثبلن 
قناعيا بأنيا األقدر : المتنافسة كمثمما تنتصر القكل األقدر عمى حشد الجماىير كا 

.  (2)عمى حؿ المشكبلت، كذلؾ ينتصر في ميداف العمـ
ىك، أف النماذج  (ككف)بيد أف المقارنة بيف الثكرات السياسية كالعممية عند

اإلرشادية التنتصر عمى بعضيا عف طريؽ البراىيف المنطقية كاألدلة التجريبية، 
ألنو السمطة . (3)بؿ عف طريؽ حصكؿ النمكذج عمى مكافقة المجتمع العممي

. األعمى التي تحسـ المنافسة بيف النماذج
في بنية الثكرات العممية، أف نمكذجو  (ككف)نفيـ مف األفكار المطركحة لػ

اإلرشادم الذم يدفع بو، يمثؿ أساس فكرة بنية الثكرات العممية، إذ عمى أساسو 
 ( 1974- 1922) (امرم الكتكس)ينبذ فكرة التكذيب، كىك ماجعؿ 

A.Lakatos إذ فيـ فقط مكقفو مف (بكبر)لـ يع مايطرحو  (ككف)، يرل أف ،

                                                 

( 168)ككف، تكماس، بنية الثكرات العممية، ترجمة شكقي جبلؿ، عالـ المعرفة، العدد  (1)
  . 143، ص1992الككيت، 

  . 51صالح، رشيد الحاج، المعرفة العممية، مصدر سابؽ، ص (2)

  .  146ككف، بنية الثكرات العممية، مصدر سابؽ، ص (3)
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بمفيـك التكذيب الميثكدكلكجي الساذج   (الكتكس)الكذب الساذج، أك مايطمؽ عميو 
Naïve Methodological Falsification

حينما رفض  (بكبر)كىك ماقدمو    
Justificationأفكار الكضعية المنطقية التي قدمت مصطمح التبرير 

الذم تـ  
  .(1)تدعيمو مف خبلؿ الفركض التي تـ تحقيقيا إباف تأسيس النظرية العممية

بادم ذم بدء أف يعيد لتاريخ العمـ بناءاتو العقبلنية،  (الكتكس)حاكؿ 
أف فمسفة عمـ بدكف تاريخ عمـ )يقرر فيو، (كانط)كاستخدـ في ذلؾ قكالن مأثكران لػ

يجدىا ( الكتكس)إف المطمع عمى منيجية . (خكاء، كتاريخ عمـ بدكف فمسفة عماء
أف االتجاىات العممية التي شيدىا الفكر االجتماعي، تتمحكر حكؿ سيادة برنامج 

.  (2)بحثي كاحد، يسعى إلى تدشيف بنية عقبلنية جديدة
مف سمسمة متعاقبة مف األبحاث المنجزة مف قبؿ  (برنامج البحث)كيتألؼ 

كالحقيقة أف . باحث بمفرده أك أكثر، بحيث يتبع فييا قكاعد منيجية معينة
يتألؼ )): فقد يقكؿ. أشار إلى القكاعد كما لك أنيا ىي البرنامج ذاتو (الكتكس)

 (تدلنا بعضيا عمى طرؽ البحث التي نتجنبيا: البرنامج مف قكاعد منيجية
، فتدلنا عمى الطرؽ التي ا، أما البعض اآلخر منو(المساعد عمى الكشؼ السمبي)

.  (3)((المساعد عمى الكشؼ اإليجابي))نسمكيا
، كتتككف ىذه النكاة مف بعض (نكاة صمبة)كيتألؼ النمكذج اإلرشادم مف 

أف  (أك النمكذج)الفرضيات العامة جدان، كالتي تشكؿ القاعدة التي ينبغي لمبرنامج 
حيث تتشكؿ النكاة الصمبة في الفمؾ الككبرنيكي، مثبلن . ينمك كيتطكر انطبلقان منيا

مف فرضيتيف كىما أف األرض كالككاكب األخرل تدكر حكؿ الشمس، كأف األرض 
كفي الفيزياء النيكتكنية تتشكؿ النكاة الصمبة مف قكانيف . تدكر حكؿ محكرىا كؿ يكـ

كالنكاة الصمبة في المادية التاريخية لدل . الحركة كتصكره لمجاذبية الككنية
ىي فرضية أف التغير االجتماعي يجد تفسيره في صراع الطبقات، كىذه  (ماركس)
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الطبقات تتحدد طبيعتيا كتفاصيؿ الصراع بينيا، في نياية التحميؿ، بالبنية التحتية 
.  (1)االقتصادية

ضد ) في كتابو Feyerabend ( 1995- 1924)يرل باكؿ فيرأبند 
فيك يريد أف يناقش مسألة كذلؾ (. فكضكم)بإخبارنا أنو مشغكؿ بمشركع  (المنيج

كالكضعييف المناطقة، كالنزعة  (نيكتف)عمى العكس مف النزعة االستقرائية عند 
، (الكتكس)، كمنيجية برامج البحث العممي  عند (البكبرييف)ك (بكبر)التكذيبية عند 

عدـ كجكد منيج مميز لمبحث العممي، إذا اتبعناه فسكؼ تؤدم إلى اكتساب ناجح 
 Methodological Anarchy (فكضى منيجية)كمف ثـ فيك يفضؿ . لممعرفة

قد التككف فمسفة سياسية جذابة، اال أنيا  (الفكضكية)كعمى الرغـ مف أنو يسمـ بأف 
.  فيما يعتقد، تعتبر دكاء ناجحان لؤلبستمكلكجيا كفمسفة العمـ

لمعمـ، ينكر فييا أف ىناؾ، أك  (العقبلنية)أف يرسـ صكرة  (فيرابند)أراد 
في  (فيرابند)مف الممكف أف يككف ىناؾ منيج عممي عمى اإلطبلؽ، كلقد أشار 

، إذ لـ يكف (عقبلنية)يفز العمماء كالفبلسفة بؿ كعامة الناس، بأنيا لـ تكف ))العمـ 
قكة محركة ليـ، كلـ يصدركا  (العقؿ)، كلـ يكف (عقبلنيان )العمماء يسمككف سمككان 

.  (2)(عقبلنية)أحكاميـ بصكرة 
نتائج عممية كاجتماعية  (التعددية النظرية)ك (البلعقبلنية)كيترتب عمى 

 Specialمذىب ابتكارم خاص )شديدة الخطكرة، إذ يدعك إلى تبنى 

creationism في مناىج التدريس، فبجانب البيكلكجيا التطكرية، كفيزياء الكـ 
 باإلبر، كما ـكالنسبية، ينبغي اف يككف ىنالؾ مكانان لمشعكذة، كالتنجيـ، ككخز الجس

الذم يستصكبو  (نظاـ المعرفة)ينبغي أف تككف ىناؾ حركة كاممة في اختيار
.  (3)المرء

                                                 

شالمرز، آالف، نظريات العمـ، ترجمة الحسف سحباف كفؤاد الصفا، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار  (1)
  . 87، ص1991البيضاء، المغرب، 
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أكضح العبلقة بيف السمطة الرسمية لمدكلة كمؤسساتيا  (فيرابند)كما أف 
كالعمـ، حيث يرل أف الدكلة تستخدـ العمـ، بغرض استنزاؼ الفكائض االجتماعية، 

كتكزيع الثركات بطريقة قيرية، كىك مايعني أف العمـ اليستقؿ عف الممارسات 
االيديكلكجية كالسياسية، اف ممارسة العمـ كفؽ ىذه التكجيات المشبكىة، كخضكعو 

يذىب بضركرة الفصؿ بيف العمـ كالدكلة،  (فيرابند)لمراكز القرار السمطكم، جعؿ 
.  (1)عمى غرار الفصؿ بيف العمـ كالكنيسة في بكاكير عصر األنكار

: االجتاهات املعارضة للوضعية يف الفكر االجتماعي: داددًا

لقد تعددت ردكد الفعؿ تجاه المذىب الكضعي، كبالتالي تعددت البدائؿ 
. اإلنسانية التي كاف بعضيا قديمان قدـ الكضعية ذاتيا في تاريخ الفكر االجتماعي

كمع ذلؾ فإف الميجة المشتركة التي جمعت . بينما كاف البعض األخر أكثر حداثةن 
بينيما، تمثمت في رفض التصكر العممي لمدراسة االجتماعية كما ىك معركؼ في 

. المذىب الكضعي
، أف أية معرفة M.Weber (1920-1864) (ماكس فيبر)حيث يرل 

كبذلؾ ال تكجد . عف الكاقع االجتماعي ىي دائمان معرفة مف كجية نظر معينة
ركيزة محايدة يمكف االعتماد عمييا إلدراؾ حقيقة العالـ االجتماعي إدراكا 

إلى  (فيبر)كيذىب . ، بؿ إف المعرفة تحاط دائمان بسياج اجتماعي(مكضكعيان )
كلذلؾ فإف معايير . االدعاء بأف القيـ الثقافية في عصرنا قد اختمطت بالقيـ العممية

المكضكعية المتضمنة في العمـ تتميز بأنيا ذات خمفية اجتماعية كإلدراؾ طبيعة 
Meaningful Social Formsاألشكاؿ االجتماعية ذات المعنى )

(2). 
لقد قامت الكضعية بشكؿ عاـ بتكجيو الفكر نحك مكضكعات كاقعية كاالرتقاء 

كمما الشؾ فيو أف الكضعية قامت بتحطيـ كثير مف . بدكر التجربة في المعرفة
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الخياالت البلىكتية كالميتافيزيقية كساعدت عمى تقدـ التفكير، خاصة في مجاؿ العمـك 
.  اال أنيا تعرضت لمنقد مف داخؿ كخارج المدرسة. الطبيعية

كفي الكاقع فإف المنظكر الكضعي قد أغفؿ جانبان ىامان في الدراسات 
فنمحظ أف الطريقة التجريبية في البحكث . اإلنسانية ىك مكضكع التفاعؿ

االجتماعية كالنفسية قد أدت إلى ترؾ مسائؿ ميمة في قيمتيا بالنسبة لفيـ النشاط 
كمف ىذه المسائؿ جانب العمميات االجتماعية كالنفسية التي . االجتماعي كتكجييو

تحدث حيف يتـ تغير كمي أك كيفي في ظاىرة اجتماعية، أك حيف تقـك عبلقات 
. (1)بيف متغيرات في مكاقؼ اجتماعية
حيف .  االتجاه الطبيعيPeter Winch (كنش)كقد ىاجـ فيمسكؼ العمـ 

رأل أف تفسيرات األفعاؿ اإلنسانية اليمكف أف تككف آلية أك ميكانيكية، كما أنو 
التكجد قكانيف حتمية لؤلفعاؿ اإلنسانية أك لنتائجيا، تستطيع عف طريقيا التنبؤ 

. (2)بيذه األفعاؿ
في ضكء ما سبؽ، يمكف أف نميز بيف تياريف نظرييف حكمتيا دراسة الكاقع 
االجتماعي، األكؿ، ىك التيار النظرم الذم نيج طريؽ العمـك الطبيعية كمحاكاتيا، 
كمدل مبلءمتيا لفيـ الكاقع االجتماعي، أما التيار اآلخر، فيك التيار النظرم الذم 

كيسمـ بكجكد اختبلؼ . يأخذ مكقفان نقديان مف مناىج العمكـ الطبيعية كيرفض محاكاتيا
حيث اف الباحث يدرس . بيف الظكاىر الطبيعية كالظكاىر االجتماعية اختبلفا جكىريان 

 .(3)عالمان يتشكؿ مف خبلؿ المعاني التي تمثؿ بالنسبة لو كسيمة لفيـ الكاقع االجتماعي
فاالتجاه الفينكمينكلكجي في عمـ االجتماع ينظر إلى الكاقع االجتماعي 

في حيف يذىب . بكصفو نتاجان لمنشاط اإلنساني بما يتضمنو مف تفسيرات كمقاصد
                                                 

الثقافة  أنكر، عبل مصطفى، التفسير في العمـك االجتماعية، دراسة في فمسفة العمـ، دار (1)
  . 193، ص1988لمنشر كالتكزيع، القاىرة، 

  . 193المصدر نفسو، ص (2)

مجمة ( تحميؿ نقدم )الحسينى، السيد، االتجاىات الفينكمينكلكجية الحديثة في عمـ االجتماع  (3)
، 1996أكتكبر ديسمبر، الككيت، - عالـ الفكر، المجمد الخامس كالعشركف، العدد الثاني 

  . 76ص



 )حبـث دوديولـوجي يف علـم اجتمــاع العلــم(دور العوامــل االجتماعيـة فـي املعرفــة العلميـة 
 طاهر حسو الزوباري. د.م.أ  

 372 

الكضعيكف االجتماعيكف إلى أنو يمكف الفصؿ بيف العالـ االجتماعي مف ناحية 
.  (1)كأساليب تفسيره كفيمو مف ناحية أخرل

بيد أف التطكر الذم طرأ عمى الفكر البشرم خاصة فيما يتصؿ بتفعيؿ 
التي  (الظاىراتية)دكر العقؿ في إدراؾ األشياء، يعكد إلى الفمسفة الفينكمينكلكجية 

استبدلت مفاىيـ كثيرة مثؿ الكجكد بالقكة كالكجكد بالفعؿ، كالجكىر كالماىيو، بما 
لقد كاف لظيكر الفينكمينكلكجيا . يسمى بالظاىرة كالشيء في ذاتو كمفيـك الحياة

 أثران كبيران في طرح   E. Hasserl(1938- 1859) (إدمكند ىكسرؿ)عمى يد 
مفيـك الحياة، كالذم مف خبللو استند عمى الكعي اإلنساني الذم يرتبط باألشباه 

كلما كاف الكعي ىك كعي . الخارجية ك الظكاىر التي تمثؿ مكضكعان لمكعي
فالعبلقة بينيا ىي عبلقة معرفة، تمؾ التي . بالذات، كأف المكضكع ىك الظاىرة

. (2)تأتي مف خبلؿ الذات كتخبر عف داللة الظاىرة
انتقادات إلى عمـ االجتماع بسبب ميمو إلى محاكاة  (ىكسرؿ)لقد كجو 

لقد أفتقد بذلؾ عمماء االجتماع . العمـك الطبيعية عند النظر إلى الكاقع االجتماعي
كينطبؽ النقد أيضا عمى المناىج التي . القدرة عمى اإلحساس بظكاىر الكعي

كيستطيع ىؤالء العمماء إنقاذ عمميـ مف . يستخدمكنيا في دراسة الكاقع االجتماعي
. (3)السطحية إذا ما حاكلكا العكدة إلى ظكاىر الكعي باستخداـ الفيـ الفينكمينكلكجي
أم أف الفينكمينكلكجيا تحاكؿ الكصكؿ إلى أعماؽ الخبرات اإلنسانية باستخداـ 

 Phenomenological (الرد الفينكمينكلكجي)أسمكب منيجي محدد ىك 

Reduction. 
، فقد سعى إلى كجكد A. Schutz( 1959- 1899)أما الفرد شكتز 

كقد تأثر . إمكانية سكسيكلكجية عمى أساس فينكمينكلكجي لدراسة الكاقع االجتماعي
 Dischutz( 1911- 1833) (دلتال)في سعيو لتحقيؽ ىدفو بكؿ مف  (شكتز)

في رفضو لمتفسيرات السببية المستخدمة في العمـك الفيزيائية كنمكذج الكتساب 
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 (ريكرت)معرفة بالعالـ اإلنساني القائـ عمى التكصؿ بيف الذكات، كتأثره بتحميبلت 
(1863 -1934 )Rickert عف الفارؽ المنيجي بيف كؿ مف العمـك الفيزيائية 

 B.Henri( 1941- 1859) (ىنرل برجسكف)كالعمكـ االجتماعية، ككذلؾ تأثره ب
. عمى مشاكؿ الكاقع االجتماعي (ىكسرؿ)بتطبيؽ فينكمينكلكجيا  (ىكسرؿ)ك 

أف اليدؼ التأكيمي لعمـ االجتماع ىك فيـ المعنى الذم  (شكتز)كقد أكد 
يضيفو الفاعؿ عمى فعمو، أم المعنى الذم يممكو بصدده كال يعني ىذا مجرد فيـ 

كالعالـ )كنجده يستخدـ تعبيرات . لممعاني المكضكعية لمفعؿ االجتماعي
، كمجاؿ اجتماعي يمكف دراستو باستخداـ الفيـ (عالـ الحياة اليكمية)ك (المحسكس

 كليس اإلدراؾ الحسي Actionالفينكمينكلكجي، حيث يرل أف الفعؿ 
Perception (1)ىك األساس المبلئـ لمعمكـ االجتماعية .

كأعتبره أداة فعالو لمتعامؿ مع  (الفيـ الذاتي)عمى منيج  (شكتز)كما أكد 
الكاقع االجتماعي، فيك ليس مجرد طريقة يستخدميا العالـ االجتماعي، كلكنو 

الشكؿ التجريبي الذم يستطيع مف خبللو معرفة العالـ االجتماعي الثقافي، كيؤيد 
، كأف الخبلؼ بيف المدافعيف كالناقديف باستخداـ (ذاتي)ككف منيج الفيـ  (شكتز)

ىذا المنيج يرجع في نظره إلى الفشؿ في التمييز بيف الفيـ باعتباره شكبلن تجريبيان 
لممعرفة العامة لمشؤكف االجتماعية أك مكضكعان إبستمكلكجيان أك طريقة معينة لمعمكـ 

.  (2)االجتماعية
بيف العمكـ االجتماعية كالعمـك الطبيعية مف حيث المنيج  (شكتز)كقد ميز 

حيث في العالـ الطبيعي نستطيع أف نقـك بجمع . في دراسة الظكاىر االجتماعية
الكقائع التي ال يمكننا فيميا، ككؿ ما يمكف أف نفعمو ىك اإلشارة إلى بعض 

االفتراضات األساسية عف العالـ، بينما في العالـ االجتماعي نريد أف نفيـ الظكاىر 
االجتماعية، كالنستطيع أف نفيميا كىي بعيدة عف مكانيا في نسؽ الدكافع 

                                                 
(1) W. Kelly and A. Tallon, Reading in Philosophy of Man, New York 

McGraw-Hill Book Co.,1972. p.198. 
(2) A. Schutz, Concept and Theory Formation in the Social Sciences. 

p.240. 
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كاألىداؼ كالكسائؿ كالخطط اإلنسانية، أم بعيدة عف نسؽ مقكالت الفعؿ 
، حقيقة  (شكتز)كبيذا الصدد، رفض . (1)اإلنساني مبدأ الكحدة المنيجية بيف العمـك

أنو رأل خطأ اعتبار االختبلفات األساسية بيف العمكـ االجتماعية كالعمـك الطبيعية 
إف كحدة العمـ ليست . راجعة إلى كجكد منطؽ مختمؼ لكؿ فرع مف فركع المعرفة

إال حالة خاصة في مكضع أكثر شمكال لـ يتعّد أم مف العمماء المؤيديف لئلجابة 
عميو، كىك كيؼ تككف المعرفة العممية ممكنو؟ كما ىي افتراضاتيا المنطقية؟ إف 

يرل أف الفمسفة الفينكمينكلكجية ميدت الطريؽ لمثؿ ىذا البحث، كقد تشير  (شكتز)
نتائجيا إلى أف األساليب المنيجية التي طكرتيا العمكـ االجتماعية مف أجؿ إدراؾ 
الكاقع االجتماعي أكثر مبلئمة مف تمؾ األساليب المكجكدة في العمـك الطبيعية في 

.  (2)التكصؿ إلى اكتشاؼ المبادئ العامة التي تحكـ المعرفة البشرية
 (شكتز)إذا كاف الجانب الفينكمينكلكجي الكصفي كاالجتماعي قد تغمب لدل 

أكثر ميبلن إلى  (شكتز)عمى الجانب الفينكمينكلكجي المتعالي، فقد أعتبر البعض 
جكف بكؿ )االتجاه الكجكدم في الفينكمينكلكجيا، إلى جانب فبلسفة الكجكدية مف أمثاؿ 

( 1971- 1908) (مكريس ميرلكبكنتي) كJ. P. Sartre( 1980- 1905 )(سارتر
M.Ponty . كقد أسيـ ىؤالء الفبلسفة في الفينكمينكلكجيا، عف طريؽ تقديـ تصكرات

. عمى الماىية (ىكسرؿ)مختمفة لمشرط الكجكدم لئلنساف، كذلؾ كرد فعؿ عمى تأكيد 
كقد أجمع لمكعي شكؿ عضكم، كمكقؼ اجتماعي مرتبط بكميات أخرل، أم أجمع بو 

.  (3)يرل (ىكسرؿ)كجكد مشخص كليس ماىية غير شخصية كما كاف 
كىكذا يتضح لنا أف االتجاىات المعارضة لمكضعية، ابتداء مف أتباع الفيـ 

الذاتي كانتياء بالكجكدييف، رفضت الشكؿ االستنباطي العمي أك السببي لمتفسير كنادت 
كما أف ىدؼ الفينكمينكلكجيا . بالفيـ بكصفيا طريقة مميزة لدراسة اإلنساف في المجتمع

.   التحميؿكيقـك عمى الكصؼ كليس التفسير أ

                                                 

  . 264أنكر، عبل مصطفى، مصدر سابؽ ص (1)

(2) A. Schutz, Concept and Theory Formation in the Social Sciences. 
Op.cit, p.249.  
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 (ميرلكبكنتي)ك (سارتر)إف مثؿ ىذه المقكالت ىي التي دعت كؿ مف 
بالتكصؿ إلى طرؽ يستطيع الكعي اإلنساني عف طريقيا كشؼ كاختبار كافة 

نما ركز . عمى المستكل الكجكدم (سارتر)الحكاجز، ليس فقط عف طريؽ التفكير كا 
 الكياف لغير ذم تأثير عؿ (الذات المتعالية)عف  (ىكسرؿ)كبينما كاف حديث 

كأعمالو كاف ليما  (سارتر)، فإف حديث(األنا)أك (الذات)الكجكدم لئلنساف أك 
بطبيعة  (ميرلكبكنتى)في حيف أىتـ . تأثيرىما الكاضح عمى اإلنساف الكجكدم

لقد رأل أف ميمتو األساسية في الفمسفة ىي إعادة . الفينكمينكلكجيا في حد ذاتيا
كبالتالي فإف االنتقاؿ مف العالـ إلى الماىيات . بناء الطابع التطكرم كليس الثكرم

كما ترل طريقة التكقؼ عف الحكـ، يحتاج إلى أف ينسجـ مع كصؼ الكعي في 
.  (1)ىذا العالـ كما تطالب الكجكدية

تدرؾ بمقتضاه  (فعبلن )إلى اعتبار اإلدراؾ الحسي  (ميرلكبكنتى)كيذىب 
كليس . المكضكع إدراكان مباشران دكف أدنى كساطة، بؿ دكف حاجة إلى أدنى تفسير

بمثابة نقاب يتكسط بيننا كبيف العالـ، بؿ ىك أداتنا في االمتزاج بالعالـ  (الجسـ)
باإلدراؾ الحسي  (ميرلكبكنتى)كليس مف شؾ في أف اىتماـ. كااللتصاؽ باألشياء

 حدا بو إلى عّد مكىك الذ (الكجكد في العالـ)ىك الذم جعمو يستمسؾ بكاقعو 
المعطيات المباشرة لئلدراؾ الحسي كاقعة حقيقية سابقو عمى كؿ تنظيـ عقمي 

. (2 )(تركيب ذىني)أك
 مفكر الكجكد Heidegger .M( 1976-1889) (مارتف ىيدجر) أما 

جاء مف الفينكمينكلكجيا اليكسرلية، ككجد ضالتو في المنيج العقمي الكاقعي الصاـر 
أنكر أف تؤدم فمسفتو إلى نزعة  (ىكسرؿ)إال أف . الذم قدمتو لو ىذه الفمسفة

استخدـ ىذا  (ىيدجر)إال أف . (ىيدجر)كجكدية، أك مكجكدية عمى حد تعبير 
 المنيج كطبقو بكؿ شفافية عمى المكضكع، ما الكجكد؟

                                                 

 .264المصدر نفسو، ص (1)

    563، ص1968زكريا إبراىيـ، دراسات في الفمسفة المعاصرة، مكتبة مصر، القاىرة،  (2)
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ىي إيضاح معنى الكجكد، حيث  (ىيدجر)إف ميمة الفيمسكؼ في نظر 
يجب عمى كؿ إنساف أف يسألو، أك يطرحو عمى نفسو ليصبح إنسانان، ألف مف 

كمف أنا ؟ أنا الباحث في الكجكد، نعـ : يبحث في الكجكد، البد أف يتساءؿ أيضا
إنني لست أنا الكجكد، إال أنني مع ذلؾ مكجكد كأشارؾ في الكجكد، كعمى صمة بو 

، إف ماىية اإلنساف (الكجكد كالزمف)في مؤلفة الشيير  (ىيدجر)كليذا يقكؿ .... 
إف كعي اإلنساف بأنو مكجكد كيمتمؾ كعيا . (1)جكىرية بالنسبة إلى حقيقة الكجكد

 .أك الكجكد ىناؾ، أم الكجكد في العالـ (اآلنية)ب (ىيدجر)ىك يسميو 
 كما حظيت مشكمة الحرية باىتماـ كؿ مفكرم الكجكدية، فالحرية في 

نظرىـ ليست ماىية مبلزمة لئلنساف فحسب، بؿ ىي جكىر كجكده أيضان، اإلنساف 
ىك ذلؾ الفرد، الذم تنصب ذاتو  (ىيدجر)إف اإلنساف الحر في نظر . ىك حريتو

ذلؾ ألف مسألة الحرية عنده ليست تحرير البشر مف قسكة . في مكاجية المجتمع
رشادات تييئ لمفرد ألف يبحث  الطبيعة، كظمـ الطبقات الحاكمة، بؿ ىي نصائح كا 

. (2)الذاتي كفقط (كجكده)عف حريتو في أعماؽ 
- 1900) (ىانز جكرج  جادامير)يعكد تطكير فف التأكيؿ كصياغتو إلى 

2002  Gadamer) حيث تقكـ محاكلتو عمى ضركرة إبراز العنصر المشترؾ ،
ظيار أف الفيـ، كمف  الذم يقكـ بربط العبلئؽ المتشابكة بيف أنماط القيـ المختمفة، كا 
ثـ التأكيؿ، ليس سمككان ذاتيان، بؿ ممارسة تضرب بعمقيا في صميـ كينكنة اإلنساف، 

بيف قكة الحقيقة التي يتضمنيا الفيـ كبيف تقنيات البحث عنو  (جادامير)لذا يميز 
. كفيو

ينص عمى أف الفصؿ بيف الفيـ  (جادامير)كثمة مبدأ أساس في نظرية 
إذ يمثؿ .  أف الفيـ كمو ينطكم عمى تأكيؿلكيصر عؿ. كالتأكيؿ محض تجريد

 المعنى المحتجز في الفيـ، كعف فالتأكيؿ عنده عممية تاريخية تعبر باستمرار ع
معنى ىذا الفيـ لذاتو، كبذا اليككف الفيـ محض تكرار لمماضي، بؿ يسيـ بمعنى 

                                                 

، 1أحمد، إبراىيـ، إشكالية الكجكد كالتقنية عند مارتف ىيدجر، منشكرات االختبلؼ، ط (1)
  . 72، ص2006الجزائر، 
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الذم يعكس  (الحقيقة كالمنيج)يقدـ تصكراتو في كتابو (جادامير)كنجد. (1)الحاضر
نزعة إنسانية كاضحة خاصة فيما يتصؿ بحالة المعرفة الحاضرة في مختمؼ 

.  المكضكعات
ال يعد مف كجية نظره منيجان لمعمكـ  (جادامير)كما أف التأكيؿ لدل 

 طاإلنسانية، بؿ ىي فقط محاكلة لفيـ ماىية العمـك عبر كعييا المنيجي، كما يرتب
فالمغة دائمان ما ترتبط بالفيـ الشامؿ الذم . بتجربتنا عف العالـ مف خبلؿ المغة

يككف حاضران بشكؿ دائـ في عبلقتنا سكاء الفردية أك الجماعية عبر عممية الحكار 
.  (2)كاالتصاؿ باآلخر، أك ما يسميو بالممارسة االجتماعية الحية

 مف غير الممكف كجكد اتصاؿ أنساني حقيقي فيؤكد أ (جادامير)بيد أف 
إف انتماء أحدىـ إلى اآلخر ))مف غير كجكد االنفتاح   لدل المرء، كبذلؾ يقكؿ 

Zueinandergehren يعني، في الكقت نفسو، القدرة عمى سماع أحدىما لؤلخر 
كىذا اليعني بالضركرة االعتقاد . Ayf-einander-Horenkonnen))(3)دائمان 

بما يقكلو الشخص اآلخر اعتقادا غير نقدم بؿ ينبغي عمى المرء، كانطبلقا مف 
احتراـ الشخص اآلخر، أف يحمؿ التزاما نحك التفكير بما يقاؿ كبأعمؽ صكرة 

ممكنة إذ يعد الفيـ شكبلن مف أشكاؿ الحكار دائمان، فيك حدث المغة الذم يحدث  
.  فيو االتصاؿ

أما مكقؼ النظرية النقدية التي بدأت في إطار مدرسة فرانكفكرت النقدية 
 كمركز لمبحكث ذات التكجو 1923لمبحكث االجتماعية كالتي تأسست في عاـ 

 التيارات ففإف النظرية النقدية كانت بمثابة إرىاص فعمي لعديد ـ. االشتراكي
األخرل المؤثرة، كالتي عرفيا الفكر اإلنساني في الفف كالعمـ االجتماعي عمى 

                                                 

 اآلداب كالتاريخ كاليرمينكطيقا الفمسفية، ترجمة كتقديـ، –ديفيد ككزتزىكل، الحمقة النقدية  (1)
  . 81، ص2005، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 1خالدة حامد، ط

 الفمسفات العدمية كالتفسيرية في ثقافة مابعد الحداثة، ترجمة –جيانى فاتيمك، نياية الحداثة  (2)
  . 138- 137، ص1998فاطمة الجيكش، كزارة الثقافة، دمشؽ، 

  . 95ديفيد ككزتزىكل، مصدر سابؽ، ص (3)



 )حبـث دوديولـوجي يف علـم اجتمــاع العلــم(دور العوامــل االجتماعيـة فـي املعرفــة العلميـة 
 طاهر حسو الزوباري. د.م.أ  

 378 

فنقدىا لمتفسير القائـ، الذم . السكاء عمى امتداد النصؼ الثاني مف القرف العشريف
يقكـ عمى الشرح، ىك الذم أعطى دفعة لحركة التأكيؿ، التي تسعى إلى التفسير 

ليس ىذا فحسب، بؿ إف النظرية النقدية كانت إرىاصان حقيقيان لفكرة . كمف ثـ الفيـ
 .مابعد الحداثة

-1895) (ماكس ىكركيايمر)كيعد مقاؿ النظرية التقميدية كالنظرية النقدية لػ
1973 )M.Horkheimer بمثابة الكثيقة األساسية في تكضيح التكجو الفكرم  

ىي ما تعبر عنو بشكؿ  (ىكركيايمر) اكالنظرية التقميدية كما يفيمو. لمنظرية النقدية
كاضح كصريح االتجاىات الكضيعة، فاالتجاه الكضعي كما يعبر عف نفسو في عمـك 

اإلنساف كالمجتمع يعالج نشاط الكائف البشرم عمى أنو شيء أك مكضكع خارجي 
فيي -  المعارضة لمكضعية –داخؿ إطار مف الحتمية الميكانيكية، أما النظرية النقدية 

ترفض النظر إلى الكقائع االجتماعية عمى أنيا أشياء، كمف ثـ فيي ترفض فكرة أف 
. (1)الظاىرة االجتماعية تككف خارجية بالدرجة نفسيا التي تككف عمييا بالنسبة لمعالـ
كعمى ىذا النحك، فالنظرية النقدية ترفض طابع الحياد الذم تتسـ بو 

النزعة الكضعية، كتحاكؿ في المقابؿ أف تطرح فكران اليفصؿ بيف النظرية 
كالممارسة، أك بيف الكاقع كالقيمة، كالماركسية ىي الفمسفة التي تعطي أفضؿ 

. تكضيح نظرم لفيـ الكاقع اإلنساني
ينتقد الكضعية بكصفيا فمسفة لمعمـ كخاصة في  (ىكركيايمر)بيد أف 

كنقده مكجو أساسان ضد . (فينا)شكؿ الكضعية المنطقية أك االمبريقية المنطقية لدائرة
كؿ االتجاىات العممية التي تقمؿ مف شأف الفمسفة كتعمى مف قيمة المنيج العممي 

 .بحيث يصير شامبلن لمعمكـ الطبيعية كاالجتماعية معا
، فيك يركز نقده H. Marcus( 1979-1898)أما ىربرت ماركيكز 

إلى الكضعية بكصفيا مذىبان لمثكرة  (ماركيكز)، إذ ينظر (ككنت)عمى كضعية 
. (2)المضادة

                                                 

، دار التنكير لمطباعة كالنشر، بيركت، 1حسف، محمد حسف، النظرية النقدية عند ىربرت ماركيكز، ط (1)
  .  108، ص1993
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 في نقده  A.Theodor( 1969-1903) (تيكدكر أدكرنك)بينما انطمؽ 
، كىك يركز (ىكر كيايمر)لمنظرية الكضعية التقميدية مف نفس المسممات التي صاغيا 

بصفة خاصة عمى نقد فكرة استغراؽ الكضعية في الحديث عف الكاقع أك خارجية 
محاكالت تشبيو عمـ االجتماع بالعمـك الطبيعية، فيؤكد أف  (أدكرنك)كيناقش . الظكاىر

الفركؽ بيف الطبيعة كالمجتمع، تحتـ كجكد فركؽ في منيجية العمـك التي تدرس كؿ 
فالعمـك الطبيعية عمـك دقيقة ألف الطبيعة منتظمة كمنسقو، أما المجتمع فميس . منيما

بيذا القدر مف االتساؽ كاالنتظاـ، فالمجتمع مميء بالتناقضات، فيك ينطكم عمى ما ىك 
كليذا فاف مناىج عمـ ...عقمي كما ىك غير عقمي، عمى االنتظاـ كعمى عدـ االنتظاـ

جراءاتو يجب تطكيعيا كصياغتيا بحيث تأخذ ىذه المسائؿ في اعتبارىا أما . االجتماع كا 
إذا زعمت أنيا تريد أف ترتفع فكؽ مستكل التناقض، كمف ثـ تتجو صكب منيج العمـك 
الطبيعية، متشبية بيا، فاف ذلؾ ىك يقيـ مفارقة حاسمة بيف مناىج العمكـ االجتماعية، 

 (فيـ)فمسكؼ تعجز ىذه المناىج عف . كبيف طبيعة المكضكع الذم تدرسو ىذه العمكـ
بكصفو يحكم كؿ ضركب التناقض كعدـ التناقض  (لممجتمع)الطبيعة النكعية المتميزة 

. (1)في آف كاحد
كترل النظرية النقدية أننا نستطيع مف كاقع فكرة العقبلنية أف نستنتج الشكؿ 

األساسي لممجتمع العقبلني، فنحف جميعان بفضؿ ككننا بشران تمتمؾ خاصيتو أك إمكانية 
ىذا يعني نقد النظرية التقميدية في المعرفة سكاء . القدرة عمى التفكير العقمي الرشيد

نظر الييا بكصفيا نسقان عقبلنيان، ميتافيزيقيان أك بكصفيا عممان أداتيان، كالبحث عف 
. المكجيات الخفية المحددة لمصيرىا كتكجياتيا األساسية

كالفمسفة عند أصحاب مدرسة فرانكفكرت، طريقة الحياة، أم أف الفمسفة 
تخدـ العمـ، فالعمـ ينتج المعرفة، كالفمسفة تقـك بالمساعدة في حؿ المشكبلت التي 

                                                 

الركاد كاالتجاىات المعاصرة، دار المعرفة - عمي، تاريخ عمـ االجتماع  محمد، محمد (2)
 .557- 556، ص1986الجامعية، اإلسكندرية، 



 )حبـث دوديولـوجي يف علـم اجتمــاع العلــم(دور العوامــل االجتماعيـة فـي املعرفــة العلميـة 
 طاهر حسو الزوباري. د.م.أ  

 380 

تعترض طريؽ العمـ كالمشكبلت المتعمقة بالتصكرات كالمفيكمات، أم المتعمقة 
.  (1)بالجانبٍ النظرم ٍمف العمـ

كيعتبر العقؿ األداتي أسمكب التفكير المييمف في العالـ الحديث، كىك األسمكب 
 (لككاش)كقد تكصؿ . الذم بات يحكميا العمـك الطبيعية كالعمكـ االجتماعية سكاء بسكاء

في ( التشيؤ)إلى االستنتاج ذاتو إلى حد كبير، حينما كاف يصؼ أثر  (1971- 1885)
أما مدرسو فرانكفكرت فترل أف جذكر العقؿ األداتي ترجع إلى ما ىك أبعد بكثير . الفكر

أصكؿ الركح الرأسمالية  (ماكس فيبر)مف المراحؿ األكلى لتطكر الرأسمالية، كمثمما رجع 
أدكرنك )كعاد بيا مف خبلؿ المعتقدات المسيحية إلى المعتقدات الييكدية، كجد 

أصكؿ العقؿ األداتي في الديانة الييكدية أيضان، كقد تبمكر ىذا العقؿ األداتي  (كىكركيايمر
   في عصر التنكير ككقعت خبلؿ ىذه الفترة عممية تحكيؿ الطبيعة إلى أداة

Instrumentalisation of Nature (2)     .
لقد تركز نقد فبلسفة النظرية النقدية باألساس عمى ما سبؽ أف أسميناه 

كعقبلنيتو العممية كالتقنية المييمنة عمى المجتمع الصناعي  (بالعقؿ األداتي)
يفتح أفاقان جديدة لمعقؿ تعيد  (عقؿ مكضكعي)المتقدـ كذلؾ بغرض مجاكزتو إلى 

حيث أف غاية . لو الحيكية كالفعالية كاالنضباط التي تميز بيا عبر قركف طكيمة
ىك المحافظة عمى كجكد الذات في حيف أف غايات العقؿ  (العقؿ األداتي)

المكضكعي أشمؿ، كتتعدل المحافظة عمى الذات لتتجو إلى البنية العقبلنية 
المكضكعية، فالعقبلنية بيذا التحديد نظاـ مكضكعي يمكف أف يككف كعاء تنطكم 

. (3)فيو أشياء كمفاىيـ متعددة بما في ذلؾ حياة اإلنساف كنزكعو الفطرم لمبقاء
كقبؿ أف نغمؽ محكر االتجاىات المعارضة لمكضعية في المعرفة 

االجتماعية، البد لنا أف نتعرج إلى أعماؿ عضك آخر مف مدرسة فرانكفكرت كىك 

                                                 

(1)  ، إياف كريب، النظرية االجتماعية مف بارسكنز إلى ىابرماس، ترجمة محمد حسيف غمـك
  .316، ص1999( نيساف)الككيت، ابريؿ  (244)عالـ المعرفة، العدد

  . 318المصدر نفسو، ص (2)

  .308عمر مييبؿ، مصدر سابؽ، ص (1)
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كىك مف أىـ ممثمي الجيؿ  (J. Habermas- ....( )1929 (يكرغف ىابرماس)
. االجتماعية (النظرية النقدية)الثاني لمدرسة فرانكفكرت 
بمسألة المصالح اإلنسانية، فإنو يفعؿ عممية  (ىابرماس)في ضكء اىتماـ 

 في Language Communicationالفيـ باعتبارىا إحدل آليات االتصاؿ المغكم 
سياؽ الحياة اليكمية، التي نستطيع مف خبلليا فيـ المعرفة اإلنسانية التي ترتبط 

إنو عمى كفؽ . بانعكاس النفس مع الرغبة في التحكـ في الذات كتحقيؽ االستقبلؿ
 (العمؿ)ك Theory (النظرية)أف ثمة عبلقة كثيقة بيف  (ىابرماس)ذلؾ يرل 

Praxisكمف ىذا المنطمؽ، . ، فالنظرية يجب أال تككف بمعزؿ عف العمؿ أك الحياة
كحاكؿ ربط . داخؿ مجاؿ الحياة اإلنسانية (الكمية)حاكؿ أف يكشؼ جذكر المعرفة 

 - ة، كبيف الصمة الكثقى بينيما في العمـك التجريبيInterest (المصمحة)المعرفة بػ
. التاريخية، كالعمـك النقدية- التحميمية، كالعمكـ الييرمينكطيقية 

يكمف في اليدؼ الذم تنشد  (ىابرماس)كأساس النقد االجتماعي عند 
التطكر االجتماعي أف يتحرؾ صكبو، كالمتمثؿ في مجتمع عقبلني يشارؾ فيو 

كأف يتجسد حركة العقمنو المتكاصمة في جميع مجاالت . الجميع عمى قدـ المساكاة
. النشاط اإلنساني المختمفة

أف السكسيكلكجيا مف أكثر العمكـ االجتماعية ارتباطا  (ىابرماس) كيرل 
كىذا يرجع إلى طبيعة البنية الداخمية التي تميز السكسيكلكجيا . بإشكالية العقمنة

عف غيرىا مف العمكـ االجتماعية، زد عمى ذلؾ، بقاء السكسيكلكجيا عمى اتصاؿ 
فقد حافظت عمى مركنتيا كحيكيتيا . دائـ مع مشاكؿ المجتمع في شمكليتيا كعمقيا

كتبقى عمى الطرح المتجدد إلشكالية . كنظرية تنظر إلى المجتمع نظرة تكاممية
. العقبلنية بكصفيا محركان محكريان لبقية المحاكر المشكمة لممجاؿ االجتماعي

كفي ضكء كؿ ماسبؽ مف األفكار، فقد طرأ تحكالن مماثبلن في السنكات 
األخيرة عمى تكجيات الفكر االجتماعي، الذم راح يبحث عف األسباب الحقيقية 
كراء ىزيمة الدراسات االجتماعية االمبريقية التي حذت حذك العمـك الطبيعة، مما 

  Reconstructionيسمى بالتركيب  دفع البعض إلى إعادة بناء مقكالتيا أك ما
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 (أنتكني جيدنز)فقد حاكؿ . كذلؾ لتجاكز اإلجماع األرثكذككسي التقميدم
(Giddens،A 1938....)  أف يؤدم مفيـك الذات كيجعمو محكر ارتكاز نظريتو

التركيبية، فالفيـ الخاص حكؿ الفعؿ يأتي مف خبلؿ تككيف السمكؾ اإلنساني مف 
 المعرفة، فاآلخر يتصؿ باألشياء التي يدركيا كجزأيف، األكؿ ىك القدرة، كاآلخر ق

. الفرد عف أفعالو كعف المجتمع، كىما معا يرتبطاف بممارسة اإلدراؾ كالبلإدراؾ
في إطار نظريتو التركيبية، كمحاكلة تكجيو  (جيدنز)كالمتأمؿ فيما يقدمو

النظرية االجتماعية، ىي محاكلة لفؾ الركابط بيف النظرية االجتماعية كالعمـك 
الطبيعية، أم إف النظرية التركيبية جاءت بديبلن لمنظرية لمكضعية، إذ مف خبلليا 

ناىيؾ عف تحميمو لكظائفو في . يحاكؿ أف يربط النسؽ بما يحيط بو مف أنساؽ
 عف ؿأف عمى النظرية االجتماعية أال تنعز (جيدنز)إذ يرل .ضكء ظركفو التاريخية

عادة اإلنتاج االجتماعي كعممية  ردكد األفعاؿ، تمؾ التي ربطيا بمصطمح اإلنتاج كا 
إف إعادة إنتاج الذات يعني اتجاه نحك نفسيا، بما . (1)إدراؾ الفعؿ االجتماعي

 .يعني تحررىا مف سيطرة التقنية التي يسعى عالـ اليـك إلى تسييدىا بؿ كتأييدىا

كىناؾ دراسات نظرية ظيرت في الربع األخير مف القرف العشريف، كالتي 
أخذت مكقفان رافضان مف  األطركحات النظرية التي تحاكي العمـ الطبيعي، منيا 

 كأطركحة دكتكراه، حيث حاكؿ الباحث أف يستبدؿ Hingers (ىينجرز)دراسة 
المناىج القياسية بالمناىج الكيفية، كالتي تتصؿ بشكؿ خاص بمنيج تحميؿ 

إف ارتباط ىذا المنيج بفمسفة العمـ، ساعده عمى . الخطاب في عمـ اجتماع المعرفة
إبراز التشكيش الذم حممو خطاب العمـ خاصتو فيما يتصؿ بالتفسيرات الكمية 
كالسببية، التي تعكؽ عممية الكشؼ عف األسباب الحقيقية لمظكاىر االجتماعية 

 .(2)ناىيؾ عف الكقكؼ عمى دقائؽ كتفصيبلت التفاعبلت االجتماعية الحقيقية

، فيك اآلخر كقؼ مكقفان نقديان مف مكاقؼ العمـ Suppes(سكبيس)أما 
حيث يرل أف المعرفة الميتافيزيقية قد . الكضعي، أك ما يسمى بالعمـك الصعبة

                                                 

  .172، صؽصياـ شحاتو، مصدر ساب (1)

(2) Hingers, R., Invation and Negation in Philosophy of Science, The 
Case of Inconsolability. P.HD. Dissertation University of Kansas, 
1986, p.13. 
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سببت أزمة في المعرفة السكسيكلكجية كعطمت مف نمكىا كتطكيرىا تحت مسألة 
فإنو يرل أنو آف األكاف أف يتحكؿ العمـ االجتماعي إلى عمـ كيفي، . المكضكعية

نما أيضا بما ىك خفي في آف كبذلؾ يتطمب . الييتـ بما ىك ظاىر كحسب، كا 
أيضا تحكالن عف األدكات المنيجية العظيمة التي ال تأتي إال بتفسيرات ِعمِّيَّة سببية 
يفترضيا الباحث بطريقة قبمية، أم أف يبحث فيما يتعقد فييا، كليس ماىك قائـ في 

 .(1)الكجكد

: العلم معرفة نسبية اجتماعية: دابعًا

شيدت بداية القرف العشريف انقبلبا فيزيائيان الكتشاؼ النظرية النسبية، حيث 
أدل ذلؾ إلى تغير أسس الفيزياء النظرية، لقد تحطمت صكرة العالـ العممية، 

 االنقبلب اكعمى أثر ىذ. النيكتكنية، التي بقيت سائدة حتى نياية القرف التاسع عشر
ما ىك مدلكؿ التقدـ في عممية : طرح الفبلسفة كالفيزيائيكف معان أسئمة ممحة ميمة

المعرفة الفيزيائية ؟ ىؿ اإلنساف قادر عمى معرفة الطبيعة معرفة مكضكعية أـ أف 
معرفتو معرفة نسبية تتغير باستمرار؟ ىؿ يتـ بمكغ المعرفة عف طريؽ المشاىدة السمبية 

لمطبيعة أـ إف نشاط اإلنساف ىك المحدد األكؿ ليذه المعرفة؟ ىذه األسئمة كغيرىا 
. سنجيب عمييا في ىذا المحكر

 أنو ينبغي أف G.BachcIard( 1941- 1884) (جاستكف باشبلر)يرل 
ننظر إلى فمسفة العمكـ بكصفيا تحديدان لمقيـ األبستمكلكجية كترتيبان ليا، بحيث تتحكؿ 
أيو مناقشة نظرية حكؿ قيمة النظر دكف األخذ في الحسباف النتائج العممية إلى جداؿ 

كعندما نتأمؿ مظاىر الجدة التي يميز العمـ ... عقيـ اليخدـ العمـ كالمعرفة العممية 
المعاصر نجد أنيا تتمثؿ في الدكر المتنافي لآللة في المرحمة المعاصرة بحيث صارت 

فالمعرفة المعاصرة كالحياة .  مباشرة أك غير مباشرة في تشكيؿ كعيناةتؤثر بطريؽ

                                                 
(1) Suppes P., Models and Methods in the Philosophy of Science, Cluwer 

Academic Publishers, Stanford University, U.S.A, 1993, p.55. 
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المعاصرة برمتيا فييا مف التعقيد كالتداخؿ ما يجعميا تتجاكز الجيكد الفردية ألم كاف 
 .(1)ميما تكف قدراتو

في العقد الثامف مف القرف العشريف، ُعرضت تساؤالت كثيرة، تحاكؿ تبياف 
طبيعة أثر العكامؿ االجتماعية في العالـ، كتبيف كيؼ تسربت البنية المنطقية 

العقمية لمعالـ، كتقدمت مسألة البحث عف السمطة االجتماعية القابعة خمؼ ظيكر 
كالتأثيرات االجتماعية المحتممة لتمؾ . نظريات العالـ كالمصالح المرتبطة بيا

كأف ىناؾ نظريات عممية لـ تأخذ حقيا في العمـ ألسباب اجتماعية . النظريات
فيناؾ نظريات عممية لـ ييتـ المجتمع بيا كيعترؼ يقيمتيا إال بعد . كليست عممية

عقكد طكيمة مف الزمف بعد اكتشافيا، كيعكد ذلؾ إلى ظيكر اإلطار االجتماعي 
. المناسب الذم يسمح بقبكؿ تمؾ النظريات

ىناؾ مسؤكلية لمعمماء تجاه المجتمع، فالمسؤكلية االجتماعية تنطكم عمى 
بعض العمماء ربما . العمماء الذيف لدييـ التزاـ بأف يجركا بحثان ذا قيمة اجتماعية

يرفضكف فكرة المسؤكلية االجتماعية، عمى أساس أف العمماء يتعيف عمييـ السعي 
لممعرفة مف أجؿ المعرفة كترؾ التدبر في النتائج االجتماعية لمبحث العممي 

إف مسؤكلية التأثيرات االجتماعية لمعمـ إنما تقع عمى عائؽ .لمساسة كالجميكر
كرغـ . كسائؿ اإلعبلـ كعمى الساسة كعمى جميكر الشعب، كليس عمى العمماء

ذلؾ الرفض فإف ىناؾ أسبابان عديدة تجعؿ العمماء ممزميف بالمسؤكلية تجاه 
فأكالن، كعمى الرغـ مف أف العمماء غير . التأثيرات االجتماعية لمبحث العممي

: مسؤكليف عف النتائج غير المتكقعة لمبحث، فإنيـ مسؤكلكف عف النتائج المتكقعة
 . (2)كثانيان، العمماء أعضاء في المجتمع كعمييـ كاجبات خمقية تجاه اآلخريف

تفيد المسؤكلية االجتماعية العمـ كذلؾ عف طريؽ زيادة التأييد الشعبي لو، 
يمقي تأييدان شعبيان، كالعمـ غير المسؤكؿ اجتماعيان  (المسؤكؿ اجتماعيان )أم إف العمـ 

 يحاربكا فكعف طريؽ خدمة المجتمع، يستطيع العمماء أ. يدمر تأييد العامة لو
. الصكر السمبية ليؤالء العمماء الذيف يتنصمكف مف المسؤكلية االجتماعية

                                                 

   .71-72سابؽ، ص عمر مييبؿ، إشكالية التكاصؿ، مصدر( 1)

   .100-99رزنيؾ، مصدر سابؽ، ص. ديفيد ب( 1)
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تقـك النسبية االجتماعية عمى التأكيد عمى أف مضمكف العمـ يخضع ليا 
مف خبلؿ سحب البساط المنطقي العقمي مف تحت أقدامو، كسبيميا إلى ذلؾ إيجاد 

 ؿلمعمـ، بحيث تؤكد عدـ كجكد شيء داخ (النكاة الصمبة)عناصر اجتماعية داخؿ 
كيقـك التحميؿ االجتماعي لمضمكف المعرفة . العمـ اليخضع لمتفسير االجتماعي

: العممية عمى التأكيد عمى نقطتيف أساسيتيف
التستجيب ألزمة داخؿ . أف الثكرات العممية، كالتطكرات العممية عمكمان : األولى

. ، بقدر ما يستجيب ألزمة اجتماعية تنعكس بدكرىا عمى العمـ(ككف)العمـ كما بيف 
.  أف مفاىيـ العمـ ذات طبيعة اجتماعية كليست ذات طبيعة عقمية تجريبية: الثانية

ففي النقطة األكلى حاكؿ عمماء االجتماع تفسير الثكرة الفيزيائية التي انتقمت 
بمكجبيا الفيزياء  مف السببية، إلى البلسببية، كمف المكضكعية المطمقة إلى 

ذلؾ أف تخمي العمماء عف . المكضكعية االحتمالية، عف طريؽ عكامؿ اجتماعية
السببية، مع بدايات القرف العشريف، يعكد إلى أسباب ايديكلكجية تمثمت في األزمة التي 

كالسيما ألمانيا بعد الحرب العالمية األكلى، كما خمفتو ىذه األزمة مف . عصفت بأكركبا
العقبلنية )حالة اليأس كالتشكؾ كالرغبة في إعادة النظر بمختمؼ القيـ السائدة كمنيا 

 .(1)(العممية
أما فيما يتعمؽ بالنقطة الثانية، التي تؤكد المضاميف االجتماعية لممفاىيـ 

، كىي مفاىيـ تقـك بتصنيؼ (األشعة)العممية، فإف انتشار مكضة البحث عف 
الظكاىر الحسية، مع بداية القرف العشريف، ساعد عمى ترسيخ أنمكذج في التفكير 

كمثؿ ىذا اليكس أدل إلى رؤية العالـ . العممي يقكـ عمى ىكس البحث عف األشعة
عمى الرغـ مف اعتقاد العمماء األمريكييف بعدـ  (N)لؤلشعة  (بمكنداؿ)الفرنسي 
( N)أما العمماء الفرنسيكف فيرجعكف عدـ اعتراؼ األمريكييف باألشعة . كجكدىا

إلى أف مف مصمحة األمريكييف عدـ االعتراؼ ألف ذلؾ سيجرىـ إلى االعتراؼ 
ىكذا يتضح أف المصالح كالعبلقات االجتماعية تمعب دكران في . بالتفكؽ الفرنسي

إعطاء المفاىيـ العممية قبكالن ضمف الجماعات العممية، بحيث أصبحت العكامؿ 
                                                 

، مصدر سابؽ، ص( 2)   .155فينؾ، دكمينؾ، عمـ اجتماع العمـك
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االجتماعية تدخؿ في بناء الحقائؽ العممية، كلذلؾ فإف الفيزيائييف ينحتكف مفاىيـ 
مختمفة كمتباينة الترتبط باالختبارات ذاتيا بقدر ماترتبط بالمعتقدات الشخصية 

 .(1)لمعمماء
إف قكة .. (فيرابند)كبصدد العبلقة بيف العمـ كالعكامؿ االجتماعية، يقكؿ

نما نتيجة لمضغكط السياسية  العمـ كتفكقو، التعكد إلى مسألة البحث، كا 
 سييدد بيذا التحالؼ غير المقد( فيرابند)مما جعؿ  (...كاالقتصادية كالعسكرية

الذم دفع االيديكلكجية الرأسمالية أف تسخر العمـ ألىدافيا، كمف ثـ جنكح قيـ 
ساىمت مما . العقبلنية كالميبرالية كالديمقراطية الغربية عف معناىا الكاسع كالحقيقي

كعممت عمى ممارسة كتكريس كقير، كالعمماء ينافقكف السمطة كيمارسكف نكعان مف 
إف إنتاج . االبتزاز كاالستحكاذ، ألنيـ يشارككف في استغبلؿ القكم لمضعيؼ

المعارؼ لـ تكف خالصة لكجو العمـ كنفع البشر، بؿ إنيا جاءت لمسايرة قكانيف 
كنفعية السكؽ كالمبرلة، كعمميات االحتكار كاالستثمار، كتحقيؽ مصالح شخصية 

يذىب بضركرة الفصؿ بيف العمـ  (فيرابند)مما جعؿ . (2)ضيقة، بؿ قؿ كأنانية أيضا
 .(3)كالدكلة عمى غرار الفصؿ بيف العمـ كالديف في بكاكير عصر األنكار

كفي ضكء ماسبؽ، نرل الطابع النسبي لممعرفة العممية، كأنيا غير مستقمة 
كالنفسية  (الذاتية)عف المجتمع، كتتأثر العمـ بالعكامؿ االجتماعية كالشخصية 

ف يتحممكا المسؤكلية االجتماعية مف أجؿ الكفاء العمماء أكينبغي عمى . كاألخبلقية
 . كتأييد الجماىير لمعمـكاستبقاءبااللتزامات الخمقية 

 

                                                 

   .167المصدر نفسو، ص( 1)

(2) Feyerabend, P., Science in a Free Society, the Ford Press, London, 
1975, p.136. 

(3) Ibid, p.89. 
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The Role of Social Factors in Scientific Knowledge 

Asst. Prof. Dr. Tahir H. Zebari
 

Abstract 

The studies that emphasize on the impact of society on 

the specific types of knowledge go back to Auguste Comte 

(1798-1857) who connected certain social formations to 

precise kinds of knowledge: religious, philosophical, and 

scientific positivism. What can be understood from this law is 

that (Comte) believes that the thought (knowledge) is the 

engine and creator of society. He called for getting rid from 

all religious and metaphysical kinds of thought and recourse 

to methodology of natural sciences to reach to results that are 

similar to the results of natural sciences. He intended to 

discover the laws which regulate the life of individuals and 

societies. This approach takes us to the positive situation of 

science. 

The contemporary studies do not intend to prove the 

idea that the content of scientific knowledge (scientific or 

experimental sciences) is empty from human and social 

elements. Subsequently, (decisive experiment) is no longer a 

crucial concept of science. There were many theories and 

ideas occurred and accepted without scientific reasons. These 

theories did not submit to decisive experiment. The 
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knowledge with its different forms, whether they are 

humanities or natural, is affected by society's form and social 

status. 

From this perspective, the study adopts the idea that 

asserts that theories and contemporary scientific discoveries 

submit to the influence of social factors in the content of 

knowledge. Thus, the science is affected by human impact 

which includes the society’s form, political interests, 

economic interests, social interests, ethical principles, and 

economic conflicts. 

The study also examines the critiques proposed about 

the role of social factors in the content of scientific 

knowledge. It discusses these issues in order to insist on the 

role of social elements and conditions in the content of 

scientific knowledge. The study consists of the below topics: 

1. The relationship between science and knowledge. 

2. Sociology of knowledge 

3. Sociology of science 

4. The social knowledge and imitation to science 

5. The situation of social knowledge in post positive-logical 

tendencies 

6. Opponent tendencies for positivism in social thought. 

7. The science is a relative social knowledge 
 


