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 مقـــــــاربة نقـــــــــدية

  أ.حممد اإلدريسي -بقلم 
 

 
Résumés : Français 

   
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’article donne un aperçu sur les caractéristiques 

de la Crise contemporaine des sciences sociales dans le monde Arabe. Il faire res-
sortir Les trois crises majeures (La Crise de la question sociologique ; La crise 
idéologique et épistémologique ; La Crise d'Accumulation scientifiques et intellec-
tuelles Des Sciences sociales dans le monde arabe), tout en tenant compte du carac-
tère flou des frontières entre la sociologie et l’anthropologie et L’ethnologie dans le 
monde arabe. Cette crise peut être considérée comme une réaction à la domination 
de la «culture de la mémoire" Et la faiblesse des « Communautés scientifiques » Et 
l'absence de "société de la connaissance" arabe. 

 العربيةملخص ب
   

�زمة املعاصرة للعلوم �جتماعية بالعالم  �عطي هذه املقالة نظرة عامة، دون أن ت�ون شاملة، عن مالمح

معرفية؛ أزمة ال��اكم العل�ي -. وت��ز �زمات الثالث الك��ى (أزمة القضية السوسيولوجية؛ �زمة �يديوالعر�ي

والفكري للعلوم �جتماعية بالعالم العر�ي)، مع �خذ �ع�ن �عتبار التداخل وعدم وضوح ا�حدود ب�ن 

و�ن��و�ولوجيا و�ثنولوجيا بالعالم العر�ي. يمكن اعتبار هذه �زمة رد فعل تجاه هيمنة "مجتمع  السوسيولوجيا

 الذاكرة" وضعف "ا�جماعات العلمية" وغياب "مجتمع املعرفة" العر�ي.

Mots-clés : Sociologie, sciences sociales, triple crise, le monde arabe. 

 السوسيولوج�ا، العلوم االجتماع�ة، األزمة الثالث�ة، العالم العر�ي.الكلمات المفتاح: 
 

https://sociologies.revues.org/4184#abstract-4184-fr
https://sociologies.revues.org/4184#abstract-4184-fr
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 مقدمة :
   

�� مقال له بمجلة ) Ivan Szelenyi(ز�لي�ي  إيفان الشه�� ا�جري  �جتماع تحدث عالم

"Global Dailogue0F1" بالواليات املتحدة املعاصرة ، عن أزمة ثالثية �عيشها السوسيولوجيا

 
ً
 �مر�كية (سياسيا

ً
  ، من�جيا

ً
). لقد افتقدت السوسيولوجيا �مر�كية تم��ها ومركز���ا ونظر�ا

العاملية ال�ي احتكر��ا خالل ستينيات وسبعينيات القرن املا��ي، وفقدت قو��ا املن�جية لصا�ح 

 خيالهاكما خسرت  التحليالت امليدانية والسببية ال�ي تقدمها العلوم السياسية و�قتصاد،

 رتبط باالل��ام ��ستيمولو�� برؤى الرواد املؤسس�ن: النظري امل

سنة مضت، �� كتابه "أزمة  45) منذ Alvin Gouldnerتنبأ آلف�ن غولدنار (وقد 

) بأفول البنيو�ة The Coming Crisis of Western Sociologyاملقبلة" ( السوسيولوجيا الغر�ية

ع�اسية وهو الو�� الذي يبدو �ن مفتقدا منذ أك�� ا�سوسيولوجيا الوظيفية البارسونية وانبثاق 

 جانب إ�� .إثارة عصوره أك�� �جتماع ودخول علم 1970وفاة علم �جتماع البارسو�ي حوا�� 

) و��ي. Seymour Martin Lipsetأمثال سيمور مارتن لبست ( من اجتماع علماء �ان غولدنار

) Lee Rainwaterر�نووتر ( ) و��S.M. Millerو وآس. آم ميلر (  )C. Wright Millsرايت ميلز (

 Ralph) ورالف ميليباند (David Lockwoodلو�وود ( ) وديفيدPierre Bourdieuو�ي�� بورديو (

Milibandأوف ( ) وكالوسClaus Offeداهرندوف ( ) ورالفRalf Dahrendorf ��باإلضافة إ (

 Zygmuntباومن ( زيغمونت ذلك �� آخر�ن من أورو�ا الشرقية ال�ي �انت حينذاك اش��اكية بمن

Bauman) ول��يك �وال�وس�ي (Leszek Kolakowskiيوغسالفيا �� براكسيس ) ومجموعة 

ناقد منعش. ل�خر�ة القدر بدا أن �زمة ال�ي تنبأ ��ا غولدنار وجدت طرقها  اجتماع علم يقدمون 

متجها  الوظيفي البنيوي  الطر�ق خارج سبيله ع�� قدميه يضع �ختصاص �ان إ�� ا�حل حيث

 قائمة نحو حتفه �� ح�ن يزدهر �� مكة حاضنة للطالب الرادي�الي�ن و�ال�� الذ�اء. و�عيدا عن

صارت الدروس التقديمية  أمب��يقيا لالختبار القابلة وغ�� للفهم القابلة غ�� املفاهيم من مملة

 .)Szelenyi,2015 : 4(ي لعلم �جتماع ميدانا مث��ا للتعبئة السياسية و�حتجاج الفكر 

                                                      

 / Szelenyi, Ivan (2015) The Triple Crisis of US Sociology. Global Dialogue. VOL. 5 / # 2:  نظرا - 1
JUNE 2015. 
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" افتقد �عا�ي أزمة بنيو�ة:  ، 1F2ة غولدنار وأصبح "العلم �جتما��وءبالفعل تحققت نب

الطالب، الذين يبدون اليوم أك�� محافظة مما �انوا عليه ومنشغل�ن بمسارا��م املهنية و�املنح 

 ع�� ا�حصول  أجل من �جتماع علم أقسام وتصارع الرادي�الية، املمولة، اهتمامهم بالنظر�ات

وع�� "مغر�ة". ( عدد �اف من الدروس �ساس من أجل ت��ير أحجام ال�ليات عارضة دروسا

 .)Szelenyi,2015 : 5(�غاية ال��فيع �� أعداد امل�جل�ن ال غ��  )الغالب غ�� متطلبة �جهد درا��ي

 أن ل��اع يتوجب أنه أو مختلفة اجتماعهم علوم أن �مم-الدول  أو البلدان اختالف �ع�ي ال

 ب�ن �ختالفات من بقي ما ببعض عالقةله هذا  �� للقومية الوحيد فاملع�ى ،كذلك ت�ون 

" �جتماع علم"  لقب استحقت ما إذا النتائج ع�� ولكن. البحث و�ؤر  املؤسس�ن و�باء املؤسسات

 به �غ�ي الذي ا�حد إ�� مجّردة ت�ون  أن محلية، إحصاءات أو مناطقية دراسات مجرد تكن ولم

. إن ال�ونية تفرض )Sztompka, 2011 :15( ال�ونية �جتماعية العلمية املعرفة مجموع

 �متداد الوظيفي، و�ل خلل أو أزمة �� جزء مع�ن من البنية ينعكس ع�� با�� �جزاء. 

 �� تتجمع ��و  �ونية، ا�جيدة والنظر�ات )السوسيولو��� (�جتما� العل�ي البحث معاي��إن 

لهذا  ليس .التعددية �جتماعية العلمية النظر�ات وأرشيف املنا�ج  أدوات من تطوره تراكم ما

 ال�ي التأو�لية النظر�ات مثل مثله النو�� �جتماع علم أن ذلك �انت وضعية بأية عالقة �مر

 �ونية معاي�� أيضا �� تتطلب مواضيع من فيه تبحث ما بخصوصيةع��افها ا ورغم اليوم �سود

 علوم تقليد إ�� السا�� الوض�� �جتماع علمراع��ا ي ال�ي تلك عن مختلفة �انت وإن ح�ى

، فالعلم �جتما�� مت�امل التخصصات ومتفاعل مع )Sztompka, 2011 :14( الطبيعة

 مختلف ا�حقول املعرفية. 

ارتبطت �شأة العلوم �جتماعية �� العالم العر�ي بخضم مجتمع وثقافة غ�� مت�افئة ومليئة 

بالتناقضات: يتعا�ش العنف مع الديمقراطية، و�مية وا�جهل مع الرغبة �� �صالح السيا��ي 

اجتماعية مليئة بالتفاوتات، �مر الذي جعلها -و�جتما��، ووجدت هذه العلوم أرضية سوسيو

                                                      
 نتتل� نام نفوو   اللم  االجت�ا"   ن  امل االجت�ع الفرنيس بي� بورديو. - 2
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تثمر معظم جهودها �� محاولة فهم وتفس�� طبيعة البنيات الذهنية واملوضوعية العر�ية ع�� �س

 أمل �شراك الفعال للعلوم �جتماعية �� مسلسالت التنمية ا�حلية، ا�جهو�ة والقطر�ة.

 :السوسيولوجية العربية القضية أوال: أزمة
   

واملقومات و�ليات ��ستيمولوجية إذا تصورنا أن القضية السوسيولوجية �� �ل الشروط 

إلنتاج وتطو�ر املعرفة �� السوسيولوجيا، من قواعد وأعراف وتقاليد وعدد نظر�ة وميتودولوجية، 

تفرض أن تل��م ��ا "ا�جماعة العلمية"، أي مختلف �طراف املعنية، من تأهيل وأخالقيات فكر�ة 

آنات ومراحل إنتاج املعارف العلمية وتقييم  ومهنية �� ميادين الدراسة والبحث العل�ي، و�� �ل

 1995(بوسينو، مصداقي��ا وحدودها ومحدودي��ا، ونقد عوائقها املعرفية الذاتية م��ا واملوضوعية 
فإن التأسيس ال�ع�اسية نقدية ذاتية �� للعلم �جتما�� �� تفاعله مع   )Bourdieu,1973و

 العالم �جتما�� ومع با�� العلوم �جتماعية ضرورة حيو�ة:  مع ا�جتمع ومع ذاته كعلم.

ونقدي، ر�ط الرهان السوسيولو��  ا�ع�ا��ييفرض ا�حديث عن "علم أصول معرفة" 

) بموقع عاِلم �جتماع �� السياق �جتما�� والسيا��ي: موقع (النظري، امل����، السيا��ي وامليدا�ي

السوسيولوجيا والسوسيولو�� داخل ا�جتمع، إنتاج املعارف السوسيولوجية، ا�جماعة العلمية، 

الطلب و�ستعمال السيا��ي للعلم �جتما��... �ل ذلك �� إطار إنتاج البنية املوضوعية والذاتية 

أن نم�� ب�ن أر�عة أنوع من علماء �جتماع �� السياق العر�ي املعاصر لعاِلم �جتماع. يمكن 

)Spurk,2006(  ،بو�كر) 113: 2011�� إطار ا�حديث عن السوسيولوجيا كحرفة:( 

: هو السوسيولو�� الذي يكسب املعرفة من �خر�ن من تفاعله مع السوسيولو�� املثقف

. تنخرط هذه الطائفة مع ا�جتمع، ع�� مشروع تجاوز بيئة عمومية مواتية للنقد السوسيولو��

 وترقية ا�حياة �جتماعية.

: هو "العالم" (بحسب ماكس في��) و"املل��م" (بلغة  بي�� بورديو) السوسيولو�� ��ادي�ي

الذي يتمأسف تجاه الفضاءات العمومية الواسعة، و�ت�ئ جوهر�ا ع�� معاي�� وقواعد �نتاج 

��اديمية املتم��ة ال�ي �ستثمر غالبا �� البحث. و�نطبع "عالم السوسيولوجي�ن  العل�ي والسلو�ات

 ��اديمي�ن" �عالقة غامضة مع حق�� �قتصاد والسياسة.
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: هو املوجود ع�� الدوام �� وسائل �عالم. السوسيولو�� �عالمي أو سوسيولو�� �عالم

ية". السوسيولو�� �عالمي بمثابة رجل فرجة إنه �� الوقت ذاته "فاعل وناتج الصناعة الثقاف

وإثارة، يبحث عن سلطة رمز�ة ضرور�ة من أجل اع��اف يصعب بلوغه سوى من خالل املهارة 

والصناعة �عالمية. ف�لما تم تبسيط و"تفتيت" ا�خطاب السوسيولو�� ألجل التأث�� �� ا�جمهور، 

ا املسافة بي��ما غامضة �� أيضا إ�� يصبح السوسيولو�� أك�� قر�ا من ال�حفي، وتصبح أيض

 درجة يصعب معها التمي�� ب�ن التخصص�ن.

: أسهم هذا الصنف منذ وجوده �� �عاقدية السوسيولو�� ا�خب�� أو سوسيولو�� ا�خ��ة

وحرفية السوسيولوجيا. يرتكز الرأسمال الرمزي ل�خب�� ع�� التخصص الثاقب، ومدى مالئمة 

ر�ة املكتن�ة، وع�� املهارة املع��ف ��ا. ي��جم السوسيولو�� ا�خب�� اختيار نموذج التحليل، والتج

إرادة �ع��اف به اجتماعيا، وإنتاج حياة مهنية تحول السوسيولو�� "العالم" و"املل��م" إ�� خب�� 

 تق�ي.

إذا أردنا التساؤل عن أي نموذ�� حر�� ��من ع�� املشهد السوسيولو�� العر�ي، سنجد أنفسنا 

زمة املهنية ال�ي �عا�ي م��ا السوسيولوجيا والعلوم �جتماعية العر�ية. �حيح أن �� عمق � 

الصنف �ول (املثقف) نادر جدا ضمن حقل العلوم �جتماعية، وأن با�� �صناف تتوزع ب�ن 

�ساتذة (ا�جامعي�ن) والباحث�ن (باملراكز واملؤسسات البحثية)، إال أن غياب ا�حدود الفاصلة ب�ن 

ه النماذج املهنية يجعل من الصعب رصد و�عي�ن ما يصط�ح عليه ب"السوسيولو�� ا�خالص" هذ
)Sociologue Pure.(  

العر�ية املعاصرة تق��ن بالشروط املوضوعية ا�حددة  إن �زمة ال�ي �عان��ا السوسيولوجيا

"ل�حرف" و"املهن" العملية داخل "ا�جماعة العلمية". إن غياب جماعة علمية قادرة ع�� التعي�ن 

الرمزي لطبقة السوسيولوجي�ن املعاصر�ن، مق��ن �غياب "الهو�ة السوسيولوجية" للباحث 

ية ال�ي عرف��ا مجموعة من الدول العر�ية خالل العر�ي، فبفعل �زمات السياسية و�جتماع

العقود �خ��ة، أصبحت فكرة �ح��افية السوسيولوجية هشة وصعبة (غ�� خالصة): تتعا�ش 

إش�االت القضية السوسيولوجية مع الرهانات السياسية للمسألة �جتماعية، و�ل��ام 

ولية، ناهيك عن غياب الوحدة السوسيولو�� مع الشروط �جتماعية العاملية ل�خ��ة الد

و�نقسام الذي يطبع الباحث�ن العرب نظر (كما قلنا سابقا) لغياب "جماعة علمية" مل��مة 
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وأ�اديمية، فيصبح �ع��اف الرس�ي بالسوسيولو�� منفلت من الدائرة ��اديمية للعمل �نتا�� 

 .املل��م و�ق��ن "بالطلب ع�� السوسيولو�� وع�� السوسيولوجيا"

إن املعارف السوسيولوجية املهددة بالزوال تظل غ�� مؤكدة. ففي ميدان الت�و�ن، فإن إعادة 

إنتاجهم البسيط، ت��دى أك�� فأك��. �باء املؤسسون للعلم (�ارل ماركس، إميل دوركهايم، ماكس 

في��) لم �عودوا دائما معروف�ن ولم يظلوا مرجعا نظر�ا ومن�جيا. أما قواعد "حرفة" 

) 115: 2011وسيولو��، ف�ي ليست معتمدة �ش�ل �ا�� وغ�� مطبقة �� املمارسة (بو�كر، الس

يب ��ع�اسية وسوسيولوجيا السوسيولوجيا �ش�ل مستمر.
َ
غ

ُ
ِغيب أو �

َ
 و�

 :معرفية للعلوم االجتماعية بالعالم العربي-األزمة األيدوثانيا: 
   

وجود �سق، أو أك�� من �سق نظري، إذا اعت��نا أن وجود سوسيولوجيا متقدمة تتمثل �� 

يتسم �ل م��ا باال�ساق ب�ن العناصر ال�ي يت�ون م��ا، وهذا ما �س�ى باال�ساق الداخ��، و�فسر 

تفس��ا موضوعيا للظواهر والوقائع �جتماعية، ع�� هذا النحو يوفر ما يمكن أن �س�ى ��ساق 

وظيفة علمية، تتمثل ��  �و��فت�ن: ا�خار��؛  وهذا �ع�ي أن ل�ل جهد �� السوسيولوجيا وظي

 الثانيةإرساء قواعد العلم والعمل ع�� تقدمه، وتوف�� فهم موضو�� للواقع �جتما��، والوظيفة 

وظيفة اجتماعية تتحقق باإلسهام �� رفع و�� ��سان بنفسه  و�مجتمعه والعالم وال�ون، وترشيد 

قة ب�ن العل�ي (القضية السوسيولوجية) )، لكن �� ظل العال13: 1976�عامله معه (حجازي، 

و�جتما�� (املسألة �جتماعية) يتولد �يديولو��، وهو ما يمنع تبلور إنتاج سوسيولوجيا 

املشاركة العامة بالعالم العر�ي من جهة، و�ز�د من حدة ومستوى �زمة املن�جية والنظر�ة للعلوم 

 �جتماعية العر�ية من جهة أخرى.

ة إنتاج معرفة اجتماعية عر�ية مل��مة، بوهم رهان القطيعة مع التار�خ، وما تق��ن صعو�

ي��تب عنه من �عا�ش �ج�ن إليديولوجيات �نتماء الهو�ا�ي لعلم �جتما�� (ا�خلدونية، 

معرفية صعو�ات من�جية وتار�خية من نوع -ال�ولونيالية...). وتتولد عن هذه الصعو�ات �يديو

مختلف العلوم �جتماعية و"غياب التخصص" و�� نفس الوقت القطيعة مع آخر: التداخل ب�ن 

مقولة "الفكر املركب"، ورغم �ون التفاعل والت�امل ب�ن التخصصات �جتماعية يفيد أك�� مما 
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يضر الشرط املوضو�� إلنتاج املعرفة العلمية، إال أن عدم الو�� النو�� بالتموقع ��ستيمولو�� 

 مق��نة بالتداخل ب�ن التار��� و�جتما��. ينتج صعو�ة أخرى 

لتجاوز هذه الصعو�ات املن�جية و�يديولوجية اق��ح الدكتور عبد الصمد الديال�ي (الديال�ي، 

) �سع مقاييس يمكن إتباعها من أجل التأر�خ للسوسيولوجيا املغر�ية، ومنه الفصل ب�ن 1986

عميمها ع�� مختلف السوسيولوجيات القومية السيا��ي (و�مكن �-املعر�� و�يديولو��-العل�ي

 والعلوم �جتماعية  بالعالم العر�ي ال�ي �عا�ي من نفس �زمة).

 ): 135: 2009و�مكن عرضها كما ي�� (�دري��ي، 

الدمج ب�ن �بحاث بحسب �نتماء التار���، و�ؤدي هذا املقياس إ�� التمي��  املقياس الزم�ي:

) 1956-1912�ولونيالية (خلدونية مثال)، وسوسيولوجيا �ولونيالية (ب�ن سوسيولوجيا ما قبل 

 وسوسيولوجيا ما �عد �ولونيالية.

: التمي�� ب�ن �بحاث بحسب اهتمامها بالسهول أو ا�جبال، املدينة أو املقياس ا�جغرا��

جهو�ة إحالة �� �ن��و�ولوجيا ا� 566من ب�ن  "Paul Pascon البادية؛ وقد أح��ى بول باس�ون "

تتعلق باملناطق شبه ال�حراو�ة %33,5  تتعلق با�جبال   52%، 1956�� املغرب قبل 

 فقط بالسهول. 14%وال�حراو�ة، و

داخل السوسيولوجيا ال�ولونيالية إ�� التمي�� ين ال��ابرة -: وهو املؤدياملقياس العر��

 والعرب، ب�ن العرف والشرع.

لسوسيولوجيا الناطقة بالفر�سية، والسوسيولوجيا التمي�� ب�ن ا السيا��ي:-املقياس اللغوي 

 الناطقة باإلسبانية، والسوسيولوجيا الناطقة بالعر�ية، والسوسيولوجيا الناطقة باإلنجل��ية.

: املؤدي إ�� التمي�� ب�ن السوسيولوجيا ��اديمية والسوسيولوجيا املقياس املؤس��ي

 رة (الشر�ات املقاوالت ا�جمعيات).ا�ح�ومية (أثناء/�عد ا�حماية) والسوسيولوجيا ا�ح

: التمي�� ب�ن السوسيولوجيا املمهدة وامل��رة لالستعمار، املقياس �يديولو��

 والسوسيولوجيا املضادة لالستعمار (أثناء/�عد ا�حماية).
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: التمي�� ب�ن سوسيولوجيا املسلم�ن، وسوسيولوجيا ال��ود، وسوسيولوجيا املقياس الدي�ي

غرب (قبل/أثناء/�عد ا�حماية)؛ ثم التمي�� ب�ن سوسيولوجيا �سالم العاِلم، امل�حي�ن �� امل

 وسوسيولوجيا �سالم الشع�ي (عبادة �ولياء مثال).

: التمي�� ب�ن سوسيولوجيا وهمية، وسوسيولوجيا تأو�لية، وسوسيولوجيا املقياس امل����

 علمانية وضعية، وسوسيولوجيا فينومينولوجية.

التمي�� ب�ن سوسيولوجيا القبيلة، سوسيولوجيا العائلة، سوسيولوجيا  املوضوعات:مقياس 

 القانون، السوسيولوجيا الصناعية، سوسيولوجيا الثقافة...

 "أهلية أو "بديلة "سوسيولوجيا" أو "علوم اجتماع"  ابتداعيبدو أن �مر يتعلق بمحاولة 

 إنه ،حدوًدا �جتما�� العلم ذلك �� بما العلم َ�ْعرف . الباالختصاص مضرة ا�جدوى  عديمة

 وح�ى و�قليمية والقار�ة القومية �جتماع علوم �ل بمساهمات فيه يرحب للمعرفة مجاال يطّور 

 مختلفا وترك��ا واحدة بحثية و�رامج البحث، صفر  نفس لها ت�ون  أن يمكن .كب��ا ترحابا ا�حلية

 من و�دال .أهلية نظر�ات أو بديلة منا�ج أية تتطلب ال ولك��ا التوجهات أو املسائل �عض ع��

 العل�ي العمل من الكث�� ثمة بأن أن نن�ح يمكن بديلة اجتماع علوم إ�� با�حاجة ا�حاججة

 املن�جية املعاي�� ع�� دائما مب�ي ولكنه الالغر�ي، العالم �� به القيام يجب الذي �جتما��

 علم �ساطة و��ل بل هاهنا أه�� أو بديل ��يء من ما .ال�ونية النظر�ات مجموع �� ويساهم

)، إن �غراق �� التقو�مات املعيار�ة ا�حفزة لثنائية "�نا" Sztompka, 2011 :15( جّيد اجتماع

��ن �نتاجات ؤ خر" داخل العلوم �جتماعية، والبحث عن سبل �عميق الالت�اف� و"

معرفية للعلم -�ختلف الدول القومية �عزز بدوره من تفاقم �زمة �يديو السوسيولوجية

 �جتما�� كعلم �و�ي وموضو��.

 :ثالثا: أزمة التراكم واإلنتاج الفكري امللتزم بالعلوم االجتماعية العربية
   

ب�ن أر�عة أنواع من  )Michael Burawoy(م�� عالم �جتماع �مر��ي "ماي�ل بوراووي"   

السوسيولوجيا (وس�� إ�� تطبيقها ع�� مختلف العلوم �جتماعية): سوسيولوجيا مهنية 

وسيو�ولوجيا نقدية (منتجة، وموجهة نحو املثقف�ن و��اديمي�ن)، وسوسيولوجيا سياسية 

وسوسيولوجيا العموم (موجهتان نحو جمهور العموم)، و�عتمد السوسيولوجيا املهنية ع�� برامج 
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ومتداخلة، ل�ل م��ا اف��اضاته ا�خاصة، ونماذجه �صلية وأسئلته ا�حددة، بحثية متعددة 

، و�درس البحث �جتما�� النقدي )2010(بوراووي، وأدواته املفاهيمية والنظر�ات الناشئة عنه 

ال�ي تقوم عل��ا ال��امج ا�خاصة بالبحث  -الظاهر�ة واملتضمنة، املعيار�ة والوصفية-�سس

ي، غ�� أن البحث �جتما�� العمومي أسس �حوار ب�ن البحث �جتما�� و��ن �جتما�� امل�

 ).5-4: 2014(حنفي، مستو�ات عديدة من العموم 

و�� ارتباط بموقع الباحث�ن �جتماعي�ن العرب ضمن هذا التصنيف، وجد ساري حنفي أن 

هناك غياب ا�حوار/ النقاش املتصل ��ذه القضية باملشرق العر�ي وهناك عدم توازن ب�ن 

املقاالت/الكتب املهنية املنشورة، واملقاالت ال�حفية والتقار�ر غ�� املنشورة �� مئت�ن وثالث 

(حنفي: ذاتية لعلماء اجتماع بالعالم العر�ي، �� ال��ك�� ع�� نوع واحد وغياب النقاش  ) س�َ� 203(

 الناجم عن غياب "ا�جماعات العلمية".  )5

 : )10(حنفي: وخلص إ�� نتيجت�ن أساسيت�ن 

ضعف البحوث العامة �� �ل أنحاء الوطن العر�ي وإن �ان ذلك ال ينطبق ع�� حالة املشرق -1

 .العر�ي �ش�ل خاص

ليس هناك صلة ب�ن أنواع البحوث �ر�عة هذه �� املشرق العر�ي، بينما نجد أن الوضع  -2

 ب�ن أنواع البحوث �ر�عة، 
ً
 وتداخال

ً
"ص��" أك�� �� الدول العر�ية الفرن�وفونية حيث ن�حظ توازنا

 هناك.وحيث مقدار البحوث املهنية �� املنطقة �خ��ة مؤشر جيد ع�� وضع أك�� �حية 

 تر�ليون دوالر 359,9فوق امل��انية ا�خصصة للبحث العل�ي بالواليات املتحدة �مر�كية ت

لليابان (أك�� من سبعة أضعاف) ). ومن حيث النتائج تظل الهوة ب�ن الواليات  51,1مقابل 

�شر العلماء والباحثون �� العلوم  2001املتحدة و�ا�� دول العالم واسعة جدا. �� سنة 

ورقة؛ اململكة املتحدة   57420ورقة �� "الدور�ات الك��ى"، تل��ا اليابان   200870�جتماعية 

. وعندما يتعلق �مر بكبار 20978؛ والص�ن 31317؛ فر�سا 43623؛ أملانيا 47660

متفوقة بثمانية أضعاف ع�� اململكة املتحدة ال�ي  3835الباحث�ن نجد الواليات املتحدة تملك 

 2001ية. أنتجت الواليات املتحدة حوا�� ثلث املواد العلمية العاملية خالل سنة تحتل املرتبة الثان

من �ستشهادات. من الوا�ح أن �مر ال يتعلق بمسألة ا�حظوة لكن يميل علماء  44%بنسبة 
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�جتماع �مر�كي�ن إ�� �عتماد ع�� �عضهم البعض. �ستند هذه �رقام ع�� اف��اضات اعتباطية 

توزيع امل�افات، أش�ال �ع��اف، قواعد  –مع ذلك؛ أساسية لتحديد ا�جال العل�ي ولك��ا؛ 

 ). burawoy,2015 ; Marginson S and Ordorika I (2011)( املنافسة ورهانات الصراع

�� املقابل وع�� الضفة �خرى (العالم العر�ي) نجد الصورة مغايرة تماما. فإذا أخدنا نموذج 

لعلم �جتماع، نجدها قد فقدت إس��اتيجية عملها السوسيولوجية  ا�جمعية التو�سية

و��اديمية. �� املا��ي، �انت ا�جمعية نموذج يحتدا به مغار�يا وعر�يا ودوليا، من ناحية �نتاج 

واملراس امل�ي الذي م�� أ�شط��ا العلمية (خالل ف��ة الراحل عبد القادر الزغل)، أما اليوم، فخالل 

مصوتا  35، لم تجمع من ا�حضور سوى ع�� 2013يونيو  29انتخابية ل�جمعية �� جلسة عامة 

قانونيا. لم يكن التقر�ر �د�ي ا�حفز للنشاط خالل السنوات الثالث املاضية جاهزا وال التقر�ر 

املا��... ليس ل�جمعية مقر وال م��انية ثابتة وال ح�ى موقع الك��و�ي أو �شرة إعالمية داخلية... 

(حنفي، بحت مليئة بطلبة املاجست�� (املاس��) والدكتوراه الذين �غلب عل��م الهم التشغي�� وأص

، �مر الذي ��دد استمرارها املادي واملعنوي من جهة، و�ؤثر سلبا ع�� ا�جمعية )276: 2013

 الوطنية �� تحقيق التواصل العل�ي ب�ن الباحث�ن ا�حلي�ن للر�� بالبحث �جتما��.

لوال العمل ا�جبار الذي تبدله ا�جمعية العر�ية لعلم �جتماع ومجلة إضافات (ا�جلة العر�ية 

لعلم �جتماع)، �� التأسيس �جتمع املعرفة العر�ي ول�جماعة العلمية السوسيولوجية بالوطن 

املل��م العر�ي، ألمكننا ا�حديث عن احتمال "��اية البحث �جتما�� العر�ي" �� شقه ��ادي�ي و 

 والتناف��ي.

�عا�ي العلوم �جتماعية بالعالم العر�ي (كما �� معظم دول ا�جنوب) من مش�ل التبعية 

 ذات الفكر�ة للعلوم الغر�ية. رغم �ون هذه التبعية ا�ع�اس لالنقسامات و�م��يالية ��اديمية

أ��ا �سهم �� إنتاج ، إال )Sztompka, 2011 :389(مجتمعنا املعولم  عن خارجية �ك�� �ساس

 التبعية �غذىسوسيولوجيا للسوسيولوجيا مبنية ع�� ممارسات إيديولوجية أك�� م��ا أ�اديمية. 

 ومن للعلم �جتماعية الدراسات من ينجز مما بحث حقل فهابوص العلمية  ��اديمية

 املعرفة إنتاج بنية �شمل وهو املقارنة، العا�� التعليم دراسات ومن النقدية �بيستيمولوجيا

 البنية هذه تت�ون . الدو�� العل�ي النظام مع بالتوازي  تار�خيا انبثقت ال�ي املتساو�ة غ�� ��اوجوال

 ,Beigel( ��ادي�ي البناء �� مختلفة طرائق أنتجت م��ابطة ورمز�ة ومادية مؤسسية مسارات من
2011 : 19.( 



 

      2015) �/يناير/ف��ايرد�سم�شتاء ( العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 210 ( 

كعلم "وض��"، وتطورت اليوم إ��  تمتد جذور هذه التبعية إ�� �حظة �شوء السوسيولوجيا

 حول  إجماع ثمة ليسصراع ب�ن "السوسيولوجيا الغر�ية" و"السوسيولوجيا القومية"، لذلك 

 من امل�ي املسار بناء �سر فرد باحث �ل مستوى  ع�� وُسُبِلِه  ��اديمية التبعية تجاوز  إم�انات

 �ع��اف نحو ا�حدود زاجتيا كش دون  من باإلن�ل��ية والنشر الدو�� العا�� التعليم خالل

 هذه ولكن  .الطبيعية للعلوم بالنسبة تحققا أك�� العموم ع�� ذلك �ان وإن ح�ى ��ادي�ي

  تؤدي ال العل�ي املال رأس تركيم إ�� السبيل
ً
 الطرفية ا�جتمعات �� أوسع عل�ي نمو إ�� ضرورة

)Beigel, 2011 : 20(. 
ترتبط ��يمنة اللغة �نجل��ية ع�� معظم �نتاجات العلمية يبدو أن الصورة املعاصرة للتبعية 

العاملية، وجعلها "اللغة الرسمية للعلوم �جتماعية". �� ظل ضعف أو غياب ا�جماعات العلمية 

وندرة الدور�ات ��اديمية املل��مة، يمكن التكهن بأن اللغة �نجل��ية ستواصل هيمن��ا ع�� حقل 

ما��، وستعمق �زمات ال�ي �عا�ي م��ا العلوم �جتماعية القومية بدول �نتاج العل�ي �جت

 ا�جنوب (العلوم �جتماعية بالوطن العر�ي خاصة).

 :سبل اخلروج من األزمة
   

فكرة التأسيس لسوسيولوجيا �ونية (وضمنه ) Bhambra,2015( ��ام��ا .ك غورمندر انتقدت

�عتبار للسوسيولوجيا القومية وضمان �ع��اف  لعلوم اجتماعية �ونية) كسبيل من سبل رد

العال�ي ��ا ع�� تجاوز "املركز�ة �ور�ية" (�� إطار جدلية "�نا" و"�خر" �� العلوم �جتماعية)، 

 متعدد باراد�غم نحو �نتقال -1 و�� �� ذلك ت��ز حدود امل�ونات الثالثة للسوسيولوجيا ال�ونية:

 عن محاججة تدافع -3و  الثقافات، متعدد ة�وني سوسيولوجيا إ�� الدعوة -2  ا�حداثات،

 .ال�ونية ال�وسمو�وليتانية املقار�ة

قدم ��ام��ا تصور جديد قائم ع�� ما �سميه ب"علوم اجتماع م��ابطة" قائمة ع�� "إضفاء 
ُ
وت

دول الصبغة القومية" ع�� "سوسيولوجيا �ونية متعددة الثقافات" لتجاوز النقص الذي �عانيه 

ا�جنوب �� إنتاج علماء اجتماع من املستوى العال�ي. لتحقيق ذلك يجب ال��ك�� ع�� إنتاج علوم 

 �ورو�ية، املركز�ة طال الذي لالستعمار والناقض �ستعماري  �عد ما النقداجتماع قائمة  

�سوسيولوحيا  املركزي  ��شغال .نتقاسمه �و�ي حاضر لفهم أفضل طر�قا املقار�ة تلك بوصف
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�جتماع بوضع توار�خ �ن��اع و�ستعمار و�ستعباد والتملك ��  علم �� التفك�� إعادة هو م��ابطة

قلب علم �جتماع التار��� و�ختصاص عاّمة. �� تأسيس "ال�و�ي �ستعماري" أنا أحاجج بأن 

ما �عد �ستعماري  ليس بمقدورنا، من دون فهم داللة علم �جتماع، فهم ومعا�جة ا�حاضر

ال�و�ي" النقدي �� تمام  �جتماع حقل " علم ي�ون  أن به يف��ض والناقض لالستعمار ذاك الذي

 ).Bhambra,2015 : 8( معناه

 ز�لي�ي وال يمكن تفعيل ذلك إال بالرجوع إ�� املبادئ الثالث ال�ي حددها إيفان

)Szelenyi,2015( إطار ا�حسم مع مقوالت التبعية والبحث �� تار�خ العلوم �جتماعية عن �� ،

للعمل ع�� تجاوز �زمات ال�ي �عان��ا العلوم �جتماعية العر�ية وصايا الرواد املؤسس�ن، 

 والعاملية، وتفعيل مقولة علوم اجتماع متعددة الثقافات:

 إ�� �جتماع �جتماعية" حيث ين�ع علماءبا�� "العلوم  ع�� إضافية مز�ة �جتماع لعلم - 

من "أ�اديميي  الكيفي�ن ع�� الباحث�ن أك�� ذلك و��ح .املعطيات تجاه نقدية ا�ع�اسية ان��اج

) ذلك أفضل Howard Beckerبيكر ( أيدي هوارد ع�� تر�وا الذين ثنوغرافيون � الكم". �علم

 �سئلة ما معرفة بإم�انه يص�� أن قبل �جتماعية الظروف�� العلم: ع�� املرء أن"ينغمس" 

 التحقيقات باح�ي من البعض وكذا املتيقظون، �ثنوغرافيون  يب�ن .للوضع القابلة ال�حيحة

 .�جتما�� الواقع اقتناص يتم ح�ى العناية من يتوجب ما مدى بالطبع،

 مع�ى أن يقبل علم �جتماع هو�ته بوصفه "علما" ع�� أن ي�ون علما بتمام �ستحسن -

 توفق مقدار حيال نظل متشكك�ن أن علينا ي�ون  �سأل "ملاذا" ولكن أن بإم�اننا �عم ة.ال�لم

 البعض السيا��ي والعلم �قتصاديات تتعلم �ستحسن أن املع�ى ��ذا. السؤال هذا ع�� إجابتنا

 .�جتماع علم تواضع من

يجب العودة إ�� التقليد الكالسي�ي ملاركس وفي�� �� زمن �ان فيه علم �جتماع �� مواجهة  -

قضايا ك��ى. يمكن لالقتصاديات النيوكالسيكية ولعلم ا�خيار العقال�ي السيا��ي أن يدعيا 

 أن وكذا العلمية، ولكن سي�ون من الرعونة أن يحاول علم �جتماع أن يص�� "علما عاديا" آخر

عن الصرامة ح�ى يص�� سردية منضبطة التعب�� سياسيا. بدال عن ذلك، لم ال �عود إ��  يتخ��

التقليد الكالسي�ي عندما �ان علم �جتماع يضع �سئلة الك��ى و�رفع، ع�� طر�قته ��ع�اسية 

 نذاك)والتأو�لية، تحديا جديا �� وجه �قتصاديات (و�� وجه العلوم السياسية الوليدة آ

(Szelenyi,2015 : 5). 
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