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 التناغم اإلیدیولوجي في السوسیولوجیا النقدیة 
 

 

 

 

 ملخص: 

تروم هذه املقالة إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� ا�جماعة العلمية �� السوسيولوجيا، مثل أنصار     

بورديو بي��  أسسها  ال�ي  النقدية  ما    ).Pierre Bourdieu(  السوسيولوجيا  كث��ا  التقليد  �شار  إذ  هذا  إ�� 

يد من األسماء، مثل "سوسيولوجيا  بالعدالسوسيولو�� �� األدبيات السوسيولوجية الفر�سية واإلنجل��ية 

 .  )Bourdevineأو سوسيولوجيا بورديفان (  الهيمنة" أو "دعاة ا�حتمية"

 السوسيولوجيا النقدية ـ ا�حتمية ـ اإليديولوجيا ـ ا�جماعة العلمية ال�لمات املفتاحية:

 
 
Abstract: 
 
This article aims to demonstrate the ideological harmony that characterizes 

the scientific community in sociology, such as the supporters of critical sociology 
founded by Pierre Bourdieu. This sociological tradition is often referred to in the 
French and English sociological literature by many names, such as "sociology of 
hegemony" or "advocates of determinism" or a sociology of Bourdevine. 

Keywords: Critical sociology - determinism - ideology - the scientific 
community. 
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 المقدمة:   -1

اتجاه    و�ل  والتيارات،  االتجاهات  بتعدد  السوسيولوجيا  نظر�ة    تتم��  ومقار�ات  براد�غم  ع��  يقوم 

�عدد   السوسيولوجيا �سبب  �غ�ي  األمر  الظاهرة االجتماعية وتفس�� قواني��ا. وهذا  إ�� فهم  ��دف  معينة 

ت  عندما  السوسيولوجيا  ع��  خطرا  ي�ون  قد  أنھ  إال  النظر�ة،  واملقار�ات  االتجاهات  املنا�ج  هذه  صبح 

ا�حقل  ع��  بمفردها  و��يمن  تنتصر  أن  تحاول  (اإليديولوجية)  فكر�ة  مذاهب  عن  عبارة  والتيارات 

 ،إ�� اال��يارمعّرض لها    إغراق السوسيولوجيا �� مستنقع التناغم اإليديولو��أّن  يبدو  إذ  السوسيولو��.  

 ألن العلم يتأسس ع�� النسبية.

ات بفر�سا،  يبورديو أحد أهم التيارات ال�ي فرضت نفسها منذ أوائل الستين  بي��و�عت�� سوسيولوجيا     

بفضل العمل الذي أنجزه بورديو وفر�قھ �� مركز السوسيولوجيا األور�ية، �سبب مزجھ لتقاليد فلسفية  

. )Antonio Gramsci(  وسوسيولوجية متنوعة، وتجسيده ملا �س�ى باملثقف العضوي بتعب�� أنتو�ي غرام�ىي

ع��  حيث عمل بورديو من خالل أعمالھ    ،بدرجة أو��  تم��ت أعمال بورديو بأ��ا �انت ذات طا�ع نقدي   فقد

  . كما Structuralisme constructivisteتكييف املاركسية مع البنيو�ة �� إطار ما �س�ى بـ"البنيو�ة الت�و�نية"  

  عراف اعھ من اليسار��ن الذين حولوه إ��  تأث�� كب�� ع�� زمالئھ وتالميذه وأتب   ھعمال بورديو ونقاشات أل   �ان

 .)Bourdevine( اليسار الفر��ىي

من هنا، تروم هذه املقالة إ�� إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� أتباع بي�� بورديو �� السوسيولوجيا،     

النقدية"  إذ   "السوسسيولوجيا  مثل  األسماء،  من  بالعديد  السوسيولو��  التقليد  هذا  إ��  �شار 

 سوسيولوجيا الهيمنة" أو "دعاة ا�حتمية".  و"

 :أهمیة البحث وأهدافه  -2

محاولة لفهم املمارسة ضمن قيود العالم االجتما��، من   �عد علم اجتماع النقدي عند بي�� بورديو    

ھ حيث 
ّ
�س�� إ�� ردم الفرق ب�ن العوالم االجتماعية الذاتية واملوضوعية. و�تمثل ذلك �� سعيھ إ�� تجاوز  أن

 مجموعة من االنقسامات امل��ابطة: ا�جما�� والفردي، النسق والفعل، الك�� وا�جزئي. 

مجموعة من أدوات التفك�� ال�ي سمحت لھ باستكشاف ظواهر اجتماعية  بتأسيس    بورديو   قام   ولقد   

الثقا الن�اعات  الهيمنة الذ�ور�ة،  الطبقي،  التمايز  التعليم،   ��   ، فية...مختلفة، ظواهر مثل عدم املساواة 

األدوات  وذلك من خالل   أثناء تطبيقها  و��  ابت�ار مجموعة من  ��دف  أن  إ��  عبارة عن مفاهيم م��ابطة 

�� الطبقات االجتماعية ا�ختلفة. ولم يكن القصد من  عن  تفسر و�شرح وتف�ح   عدم املساواة والتمايز 

املش�لة ال�ي أصابت هذه النظر�ة �عد  هذه املفاهيم أن �ستخدم فقط كنظر�ة، بل كطر�قة للتحليل. لكن 

أن تم تبن��ا من طرف الباحث�ن الفر�سي�ن الذين لهم انتماء �ساري، أ��م جعلوا م��ا أشبھ بالعقيدة املرجعية  

 ال�ي ال يمكن ا�خروج ع��ا �� فهم ا�حقائق االجتماعية. 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(442) 

��  و     العلمية  ا�جماعة  يم��  الذي  اإليديولو��  التناغم  إبراز   �� املقالة  أهمية  تأ�ي  املنطلق،  هذا  من 

فهذه املقالة ال تقل أهمية عن  .  السوسيولوجيا، مثل أنصار السوسيولوجيا النقدية ال�ي أسسها بي�� بورديو

التيار السوسيولو  الباحث�ن لهذا  العديد من  الفر�سية جان�ن ف��دس  النقد الذي قدمھ  الباحثة  ��، مثل 

حينما اعت��ت أن ممارسة بورديو للسوسيولوجيا    ،1) �� أحد مؤلفا��اLeroux-Jeannine Verdèsل��وس (

السياسة،   برجل  ترتبط  ممارسة  خصومھ  إذ  ��  ع��  السوسيولو��  باإلرهاب  �سميھ  ما  ف��ا  يمارس 

 بورديو �� وقتنا الراهن.  ومعارضيھ، وهو ما نجده عند العديد من أنصار 

الذي      الهدف  يبقى  إليھ  و�التا��،  معرفة  �س��  �ل  من  نحذر  أن  هو  املتواضع  العمل  هذا  من 

خطاب  ال يمكن أن نثق �� تلك املعرفة مهما اق��بت من ا�حقيقة، خصوصا حينما ي�ون  إذ  إيديولوجية،  

لن تخدم املعرفة  تلك  السياسية، ألن  باملواقف  فإنھ    صاح��ا مصبوغا  الثا�ي،  الهدف  أما  إال فئة معينة. 

املنابر اإلعالمية،   وأاملؤلفات    وأ يكمن �� التذك�� بأن دور الباحث ليس تب�ي املواقف السياسية �� املقاالت  

و�نما إنتاج املعرفة العلمية. لهذا، يجب ع�� عالم االجتماع أن ي�ون �عيدا عن أي انتماء ح�ى يحافظ ع��  

 يحمل الكث�� من التناقضات.  مصداقيتھ �� واقع

 : البناء اإلشکالي والمنهجي -3

  2017�� سنة    Le Débat(2سنة من وفاة عالم االجتماع الفر��ىي بي�� بورديو، �شرت مجلة (  17�عد     

، ملفا مث��ا لالنتباه يتحدث عن مخاطر السوسيولوجيا النقدية ال�ي يمثلها أنصار بي�� بورديو،  197العدد  

منتقدة هذا االتجاه �� �سييس ا�حقل السوسيولو�� من جهة، ومن جهة أخرى املمارسة العلمية القائمة  

 تبارها تقوم ع�� الهيمنة وا�حتمية. ع�� ثقافة الت��ير ل�ل الوقائع والظواهر االجتماعية باع

�ان للوز�ر األول السابق  إذ  ،  2015يرجع هذا االنتقاد إ�� األحداث اإلرهابية ال�ي عرف��ا فر�سا سنة     

�� إثارة النقاش حول ما أسماه بثقافة الت��ير ال�ي يمارسها �عض  دور مهّم  )  Manuel Vallsمانوال فالس (

وذلك بدعوتھ علنا إ�� القطع مع من يحاول البحث عن تفس��ات اجتماعية    ،ساراملثقف�ن ا�حسو��ن ع�� الي

العلوم    �� الباحث�ن  ب�ن  واسعة  �جة  أثار  الذي  األمر  اإلرهابية،  العمليات  ت��ير  أجل  من  ثقافية  أو 

االجتماعية، ب�ن من يرفضون موقف الوز�ر السابق ومن يؤ�ده، خصوصا ب�ن أنصار بي�� بورديو وأنصار  

 . )Raymond Boudon(  ون بودون ر�م

االجتماع      علماء  يقدمها  ال�ي  الت��يرات  أن  املعلوم  عن  ومن  أن  تصدر  غ��  معينة،  نظر�ة  خلفية 

ع�� سؤال تجيب  أن  دائما  �ستطيع  الواقع    :السوسيولوجيا ال  لفهم  تطبيقها  يمكن  أو مقار�ة  نظر�ة  أية 

 االجتما��؟  

 
1- Jeannine Verdes-Leroux (2001) ; Deconstructing Pierre Bourdieu_ Against Sociological Terrorism from 
the Left. Algora Publishing- New York. 
2- Le Débat: histoire politique société, Novembre-décembre 2017/5 (n° 197), Gallimard. 
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ا�حسو     الفر�سي�ن  الباحث�ن  �عض  بورديو  نجد  عند  املمارسة  لنظر�ة  ينتصرون  اليسار  ع��  ��ن 

أو �عدد    السياق الزم�ا�ي للظاهرة املدروسة  ويعملون ع�� توظيفها �� البحث السوسيولو�� دون استحضار

. وع�� نقيض من �ستخدمها كنظر�ة شاملة من أجل توجيھ دراستھ أو  منطق الفعل عند الفاعل االجتما��

دراستھ، نجد أن هناك من �ستغ�ي عن النظر�ة عموما و�حاول أن يدرس الواقع  كمفهوم �� إطار موضوع  

�عيدا عن أي توظيف للمقوالت النظر�ة، مستلهما �� ممارستھ السوسيولوجية شعار  املعيش  االجتما��  

 "من امليدان إ�� امليدان"، وذلك ح�ى ال �سقط �� التحزب النظري.  

لتا��: هل تتأسس السوسيولوجيا النقدية ع�� ا�حياد املوضو�� يمكن طرح السؤال ا  ،�� هذا السياق   

 أم ع�� اإليديولوجيا واملواقف السياسية؟ 

نحاول أن �عتمد ع�� املستوى امل���� ع�� األطر النظر�ة ال�ي نتوفر  س  ،هذه اإلش�الّيةلإلجابة ع��  و    

أو ما �س�ى بدعاة    ،تالية (النضالية)عل��ا �غرض إبراز التناغم اإليديولو�� الذي يم�� السوسيولوجيا الق 

، أي تلك  1يتسم هذا التقليد بالعودة إ�� ما �سميھ بـ "سوسيولوجيا املعدة"إذ    ،الن�عة ا�حتمية أو الهيمنة

و�� الفصول الدراسية، و�� ا�جالت العلمية   ،وسائل اإلعالم��  السوسيولوجيا ال�ي يتم ترو�جها واس��الكها  

ياس للذ�اء النقدي، ف�ي سوسيولوجيا تفرح أ�حاب األمعاء الفارغة و�سر أ�حاب  دون أي مقوالثقافية،  

 املوائد.  

اإلطار    هذا   �� ملصط�حات    إ��   وننبھ  استعمالنا  النقديةأأن  السوسيولوجيا  مثل  دعاة    ،ومفاهيم  أو 

أو أنصار بورديو ال يل�� �عضها البعض، بمع�ى أ��ا �ع�ي نفس التقليد السوسيولو��    ،ةيمنأو اله  ،ا�حتمية

 الذي نتحدث عنھ �� هذه املقالة. 

 : الهیمنةأنصار  عند سوسیولوجیاال -4

) با�خطاب التأو���  Alain Touraineيمكن إدراج السوسيولوجيا النقدية ضمن ما �سميھ آالن تور�ن (   

ساري مستو�� مّما �عد املاركسية الذي يقوم ع�� عدم االع��اف بمنطق الفاعل�ن وع��  السائد، وهو تأو�ل � 

قدر��م ع�� الفعل وا�حركة. حيث يقول تور�ن: "أتصور هذا ا�خطاب التأو��� السائد أداة الستبعاد الفاعل  

هيمنة، أو لسلطة  . فهو خطاب ينظر إ�� ا�حياة االجتماعية ع�� أ��ا خاضعة لل2بصفتھ ذاتا و�ن�ار وجوده"

مطلقة. وهو ا�خطاب الذي ساد ب�ن عدة فئات اجتماعية (األساتذة والطلبة...). فقد تطور هذا ا�خطاب 

 وحركة ماي، خصوصا �� سنوات السبعينيات من القرن العشر�ن.    1968ع�� أنقاض روح 

 
شبه بالعبارة التي است -1 ِ

ٔ
دب  Julien Gracqخدمها الكاتب جوليان غراك (هي ا

ٔ
جل السخرية من "اال

ٔ
دب المعدة" من ا

ٔ
) في كـتابه "ا

 الملتزم" في فترة الخمسينات من القرن العشرين. 
الن تورين، التفكير على نحو مغاير: علم االجتماع ونهاية االجتماعي، ترجمة عبد ا -2
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النقدية   يتم��    السوسيولوجيا  البعض،  أو    أنصار  �سم��ا  كما  سوسيولوجيا  ل  برفضهم الهيمنة  �ل 

) وميشيل ماف��و��  Edgar Morin�م سوسيولوجيا إدغار موران (�عضهم ي�ّ أّن  نجد  إذ  خارجة عن إطارهم.  

)Michel Maffesoli ّ�بأ أسباب  )  لعدة  وذلك  ميتاف��يقية،  أو  معيار�ة  ر�ّ تبدو  �ا  ذاتية،  أل��ما  معظمها  ما 

استدع��ما كث��ا من املرات إ�� برامجها وقدم��ما  "معروفان لدى ا�جمهور الواسع نظرا ألن وسائل اإلعالم  

. علما أن  1ع�� أ��ما عاملا اجتماع، وذلك من أجل أن يقدما رأ��ما �� املواضيع االجتماعية املتنوعة جدا"

والفلسفية   العلمية  باإليديولوجيةازدادتا  أف�ارهما  املصبوغة  األطروحات  با��  عن  �عد  و   ،أهمية  لم  ال�ي 

اإل�سانيةأن  ع��  قادرة   ا�جتمعات   �� أثرت  ال�ي  العاملية  التحوالت  مع  إ��  ،تتكيف  الواقع    وأدت  �عقيد 

جعلهااالجتما��   با�حياة    مّما  يحيط  ما  �ل  فهم   �� �سهم  أن  يمكن  إبدا��  عل�ي  فكر  �ل  من  تخ�ىى 

خطاب الهيمنة أو ا�حتمية �عت�� أن "علم االجتماع لم يتخل �عد �ليا عن التفس��ات    لهذا، فإّن  االجتماعية.

ندما نر�د  وع.  2"اامليتاف��يقية ال�ي ترجع أصل الظواهر االجتماعية إ�� �ائنات مش�وك ف��ا وذات قوة علي

البحث عن �عض الفاعل�ن االجتماعي�ن مثل ا�حر�ات االجتماعية باعتبارها تمتلك القدرة ع�� أن تمّر من  

اليسار   أو  الفاعل. "فاليسار  يل�� دور  الهيمنة ل�ي  الهو�ة ال�جومية، يتدخل خطاب  إ��  الدفاعية  الهو�ة 

خص تحليل  نفس  استخدام  درجة  إ��  حتمية  أف�ارا  يخلق  مع  املتشدد  حصل  كما  األحيان  �عض   �� ومھ 

 . 3املاركسية ال�ي تطابقت توقعا��ا �� الواقع مع توقعات االقتصاد الليب��ا��"

يرفض أنصار السوسيولوجيا النقدية �ل سوسيولوجية غ�� نقدية للهيمنة، ألن ذلك يكبح الفاعل�ن     

تنطوي ع�� انحراف كب�� �� فهم العالم  مسيسة و �أّ��ا  ع�� املقاومة، وهو ما يجعل من هذه السوسيولوجيا  

االجتما��، ف�ي تر�ط �ل �ىيء بالهيمنة ع�� املستوى الروابط االجتماعية والطبقات االجتماعية وا�حقول  

عنوالرساميل.   ومصا�ح   فضال  األفراد  حاجيات  تل�ي  أ��ا  نفسها  ترى  السوسيولوجيا  هذه  فإن  ذلك، 

التفاوت إبراز  خالل  املهمشة من  الرأسمالية، عن    ا�جماعات  ا�جتمعات   �� ا�حاصل  االجتما��  والتمايز 

طر�ق تفكيك آليات الهيمنة والسلطة ال�ي تم�� ا�حقول االجتماعية. فأنصار السوسيولوجيا النقدية، مثل  

ا�حقول االجتماعية قائمة ع�� الصراع وال تخلو من التمايز    ) �عت��ون أّن Loïc Wacquantلو�ك فا�ون (

األفراد وا�جماعات املهمشة إ�� املقاومة  دفع  الهدف من السوسيولوجيا النقدية ��    تا��، فإّن الطبقي. و�ال

والنضال من أجل تحر�ر أنفسهم من الهيمنة، فمن األمور املهمة لهذا التقليد السوسيولو�� هو مفهوم  

الحظا��م �� ا�جال املد�ي  املثقف�ن املل��م�ن اجتماعيا الذين يتمثل واج��م �� إعادة �خ ثمار ا�ع�اسا��م وم

 . 4والعام

 
جيرالد برونير وإيتيين جيان، الخطر السوسيولوجي: في نقد خطاب الحتمية االجتماعية، ترجمة حسن احجيج، مؤسسة عبد   -1
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4- Loïc Wacquant (2009) : The body, the ghetto and the penal state, Qualitative Sociology, 32, P.124. 
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أو ما �س�ى بالسوسيولوجيا النقدية ال�ي �غا��    ،ال نخفي أننا �عارض فكرة ما �س�ى �علم اجتماع مل��م   

يمجد   الذي  السائد  التأو���  با�خطاب  تور�ن  أالن  عليھ  يطلق  ما  أو  النضال،  إ��  وتميل  االيديولوجيا   ��

اجتماعية مرهونة بالصراع وا�حتمية. تلك السوسيولوجيا ال�ي ال تفرق ب�ن و�جعل من �ل واقعة    ،املا�ىي

في�� ماكس  بتعب��  السياسة  ورجل  العالم  نفس  )Max Weber(  مهنة  إنتاج  �عيدون  الذين  أولئك  أو   ،

ا�خطاب البورديو�ىي وال �عرفون من إنتاجات بورديو إال مقولة أو شعار "السوسيولوجيا �� ر�اضة قتالية"  

t de combat»«spor  .م��م و��  دون  ا�حا��  ا�جيل  من  الباحث�ن  من  العديد  ف��ا  �سقط  وال�ي   ،

ولك��ا �شارك أيضا �� إ�شا��ا، األمر الذي    ،فالسوسيولوجيا النقدية ال تصف ا�حقائق االجتماعية فقط

��عمھ بورديو يجعلها سوسيولوجيا سياسية �� املقام األول. إذ يظهر أن هذا التقليد السوسيولو�� الذي ي

قد تحول من ممارسة العلم إ�� ممارسة السياسة، وذلك راجع إ�� أن بورديو نفسھ قد تخ�� عن موقف  

باومان   ز�جمونت  يؤكده  ما  وهذا  السياسة.  معطف  ارتدى  �عدما  بقولھ: )  Zygmunt Bauman(العالم 

 Thomasحظ توماس ف��ينشزي (، و�ياناتھ العامة، ال الالذعة  "بمراجعة ا�جموعة األحداث ملقاالت بورديو 

Ferenczi  موقف ليتخذ  العالم  موقف  عن  مداخالتھ  من  عدد   �� األخ��ة  السنوات   �� بورديو  تخ��   (

 .1"املناضل

يالحظ أن اليسار �� فر�سا يمثل أحد املشكالت الرئيسية ال�ي �عا�ي م��ا السوسيولوجيا منذ مرحلة     

هم العلماء أنفسهم    معرفية السبعينات من القرن املا�ىي. فالذين جعلوا من السوسيولوجيا �عيش أزمة  

ا مواقفهم  إلعالن  وسيلة  السوسيولوجيا  من  جعلوا  فقد  مقدس".  غضب  "يحركهم  �� الذين  لسياسية 

الباحث�ن   باع��اف  ذلك  تأكيد  تم  وقد  العلمية.  املعرفة  إنتاج   �� �ساهموا  أن  بدل  وا�جامعات  املعاهد 

 والعلماء. 

ا    مع  ال �� هذا اإلطار، نجد عاملة  �� حوارها  إينيك  نتا��  الفر�سية  أنصار    FIGAROVOXجتماع  تنتقد 

ول: "هناك املنتمون إ�� علم اجتماع مل��م، علم  بورديو الذين جعلوا من السوسيولوجيا أداة سياسية وتق

مع   االندماج  إ��  يميل  نقدي"  اجتماع  "علم  بورديو،  بي��  استخدام  حد  ع��  القتالية"  "الر�اضة  اجتماع 

، "لم يكن ليستحق ساعة  )Émile Durkheim(  النضال، ويعت�� أن علم االجتماع، كما قال إميل دوركهايم

توقعيا محضا. من ناحية أخرى، هناك من �عت��ون، وأنا م��م، أن �ل اآلالم  " لو أن هدفھ �ان  تألم من ال

يمكن تحملها �� سبيل إنتاج املعرفة، وأن ع�� الباحث أو املدرس، كما يرى ماكس في��، التمي�� بوضوح ب�ن 

 عن  
ً
و�عيدا الدراسية  الفصول  ال�خصية عند مدخل  آرائھ  ي��ك  بحيث  أبحاثھ،  ونتائج  ال�خصية  آرائھ 

�ا�جامعة واملعهد الوط�ي للبحوث العلمية  -املنشورات العلمية. هذا هو أيضا موقف املؤسسات األ�اديمية 

 
،  1جين نيكوالس: مستقبل النظرية االجتماعية، ترجمة يسرى عبد الحميد رسالن، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة  -1
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البحثية إنتاج ونقل    -واملنظمات  الدفاع عن مواقف سياسية بل من أجل  لباحث��ا من أجل  تدفع  ال�ي ال 

 .1املعرفة"

إنتاج املعرفة ونقلها فقط، حيث يجب  من خالل ذلك، يظهر أن مهمة السوسيولوجيا تكمن أساسا ��     

عدم اال�سياق وراء النقد انطالقا من منطق كيف يجب أن ي�ون الوضع االجتما�� أو الواقع االجتما��، 

بل يجب االكتفاء فقط ع�� ما هو �ائن و�برازه للوجود. فضال عن ذلك، يف��ض �� السوسيولوجيا أن تتطهر  

�� الدوغمائية أو ا�حركية النضالية ال�ي �سيطر عل��ا "كهنة العلم"، من �ل التصورات النظر�ة ال�ي تقوم ع

 .ن ممارس��م للعلموالذين أظهرهم ماكس في�� ع�� أ��م يمارسون السياسة أك�� م

إن التفك�� حول السوسيولوجيا ين��نا إ�� مسألة مهمة تتمثل �� أن "العديد من علماء االجتماع يرون     

، لكنھ ليس علًما.  ع��اف بذلك، نقادا اجتماعي�ن. النقد االجتما�� هو �شاط مهّم أنفسهم، وغالًبا دون اال 

أنصار ا�حتمية ال�ي ال تخرج عن نظر�ة    عند  . وهذا ما نجده �� املمارسة العلمية2إنھ تمر�ن �� أح�ام القيمة"

لل تفس��هم  ألن  بورديو،  عند  استحضار  دائما    قومي  ةاالجتماعي  ممارسةاملمارسة  التمايز  م ع��  سألة 

ا�حقل إطار   �� باستخدامهم  )Champ(  والهيمنة  معينة  وشروط  بظروف  مح�وما  الفرد  من  فيجعلون   ،

) باعتباره �سقا من االستعدادات املستدامة والقابلة للنقل، وال�ي تنتج أفعاال Habitusملفهوم الهابتوس (

�ا ممارسة خاضعة ل�حتمية.  بمع�ى أ�ّ بطر�قة غ�� آلية تجعل من ممارسة الفرد متكيفة مع منطق ا�حقل،  

وع�� سبيل املثال، يزعم أنصار بورديو أن املؤثرات الثقافية واالجتماعية ا�خاصة بالتالميذ لها تأث�� كب��  

 �� �ساهمون  الفق��ة،  أو  الدنيا  الطبقة  إ��  ينتمون  الذين  التالميذ  أن  بمع�ى  لد��م،  الدرا�ىي  املسار  ع�� 

األ�ادي�ي الذي يم�� موقف أبا��م، وهو تصور يل�� استقاللية األفراد ودور اإلرادة  إعادة إنتاج نفس التوجھ  

 لد��م �� التغي�� االجتما��. 

ومن األمثلة الالفتة للنظر  .  با�حتمية االجتماعية �ش�ل مفرطمؤمنون  و�مكن التأكيد أن دعاة الهيمنة     

إذ  يرفض أي هامش ل�حر�ة لدى الفاعل�ن االجتماعي�ن،    الذي  )، تلميذ بورديو، Bernard Lahireبرنار الي�� (

أي فرد يخضع لتنشئة اجتماعية متعددة قو�ة،    د وهم، بمع�ى أّن اإلرادة ا�حرة مجرّ إّن  بقولھ: "ذلك  يؤكد  

هذا التفس��    . و�التا��، فإّن 3ولتحديد متعدد شديد، يمنعانھ من أن ي�ون واعيا با�حتميات ال�ي تحدده"

نجد "�� روايات علم االجتماع  إذ  القط�� مهما �ان ش�لھ، �عمل ع�� �عز�ز الفكر الثابت عند دعاة ا�حتمية،  

 
1- Nathalie Heinich: «La sociologie bourdieusienne est devenue un dogme de la gauche radicale». 
FIGAROVOX: Par Eugénie Bastié, Publié le 4 août 2017. 
2- Sheldon Ekland-Olson & Jack P. Gibbs (2018) : Science and Sociology ; Predictive Power is the Name of 
the Game. Routledge: London and NewYork, P. 20. 
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النقدي، إذا لم يكن هناك �حر أسود، فهناك القوة ا�خفية للكيانات ال�ي �س�ى النظام والبنية والثقافة  

 .1وما إ�� ذلك"

جھ أنصار السوسيولوجيا النقدية، فهم ال �ع��فون بالفاعل االجتما��  املشكالت ال�ي توا تلك �� أهّم    

بقدر ما يرونھ مجرد وكيل أو تا�ع للبنية االجتماعية ال�ي تفرض عليھ ممارسة فعل ما، أو أنھ �حية لسيطرة  

من    منطلق�ن من رؤ�ة بورديو ال�ي تقول بأن حرب األغنياء ع�� الفقراء تبدأ  ،النخب املتحكمة �� ا�جتمع 

إّن املدرسة.   الفرد عقالنيتھ واستقالليتھ    عالوة ع�� ذلك،  تن��ع من  أن  �� األساس  الرؤ�ة، �س��دف  هذه 

�� محيطھ االجتما��. ومع ذلك، ح�ى لو اف��ضنا أنھ ليس فاعال، فهو يمتلك    ا وقدرتھ ع�� أن يحدث �غي�� 

مرار. وهو ما �ع�ي أنھ ليس دمية تحركھ  درا ع�� الفعل وا�حركة باستا من ا�حر�ة ال�ي تجعلھ ق  كب��ا   هامشا

 .2ا�حتمية االجتماعية

يمكن النظر عموما بأن السوسيولوجيا النقدية �� سوسيولوجية سياسية، أو �عبارة أخرى �� سالح     

سيا�ىي للطبقات املهيمن عل��ا، إ��ا أداة من أجل حماية الطبقة ال��وليتار�ة من الهيمنة الرمز�ة ال�ي تحد��ا  

مارسها املؤسسات والتنظيمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ع�� الفئات االجتماعية املهيمنة  أو ت

 عل��ا.

 : لتناغم اإلیدیولوجي عند جماعة بوردیفانا -5

الو�ل للباحث�ن الشباب الذين يرغبون اليوم �� ممارسة نمط  "):  Nathalie Heinich(  تقول نتا�� إينيك   

. تلك �� أك�� مش�لة  "3، أك�� انفتاحا وشموال، أو ببساطة، منت��ا لتعددية التجر�ةآخر من السوسيولوجيا

�عض الباحث�ن يميل إ�� محاباة من هم معهم �� آرا��م و�تجاهلون �ل    تواجھ الباحث�ن الشباب اليوم. ألّن 

م، خصوصا من  من يخالفهم �� الرأي أو �� موقف مع�ن، ودائما ما �عملون ع�� تقييم من ال يتفقون معه

بأّن  أنفسهم  يخدعون  ما  وغالبا  العلمية.  املعرفة   �� التجديد  يقّد   يحاولون  جيدة  ما   �� بحوث  من  مونھ 

 وأفضل أل��ا تدخل �� إطار العلم والصرامة العلمية. 

أنصار      مع  يجري  ما  نفهم  فل�ي  مقالتنا.   �� العلمية  ا�جماعة  سوسيولوجيا  �ستحضر  أن  املفيد  من 

من االهتمام بالقواعد االجتماعية واألخالقية، أي تأث�� علماء االجتماع الكبار   السوسيولوجيا النقدية البّد 

املعر  ع��  كب��  تأث��  لھ  ذلك  ألن  الصغار،  الباحث�ن  ع��  أو  زمال��م  السوسيولوجيةع��  تكتسب    ،فة  إذ 

القواعد االجتماعية واألخالقية مثل العادات واألعراف عن طر�ق التعامل مع علماء آخر�ن. و"تنتقل هذه  

من   مجموعة  مع  الشاب  العالم  و�تأقلم  يتماثل  خاللھ  من  والذي  االجتما��  التعامل  خالل  من  القواعد 

 
1- Gérald Bronner, Étienne Géhin «Les prophéties autoréalisatrices de la sociologie déterministe», Le Débat 
2017/5 (n° 197), p. 135. 

 .137الخطر السوسيولوجي، مرجع سابق، ص ، جيرالد برونير وإيتيين جيان -2
3 - Nathalie Heinich, «Misères de la sociologie critique», Le Débat 2017/5 (n° 197). P.121. 
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اعد تصبح لها جوانب منحرفة �� ا�حقل العل�ي حينما تصبح  . وهذه القو 1العلماء الذين ينوي االنتماء لهم"

العالقة بي��م قائمة ع�� التح�� الفكري أو ع�� ا�حاباة، أو مرتبطة باالنتماء ا�حز�ي. و�� جوانب تؤثر �ش�ل  

 سل�ي ع�� طبيعة املعرفة العلمية. 

ا  بّ�نت    مع  ال عاملة  حوارها   �� إينيك  نتا��  الفر�سية  ماي  FIGAROVOXجتماع  "أنھ منذ شهر   :1968  ،

الذي    - أصبح بورديوإذ  شهدنا صعودا لعلم اجتماع بورديو�ىي الذي أصبح بمثابة عقيدة لليسار الرادي�ا��،  

أك�� من مجرد مرجعية: نوع من الطوطم الذي يميل عند البعض إ�� أن ي�ون املرجعية    -عاش حياتھ هامشيا

يدة �� ما يجتمع عل��ا أنصار بورديو اآلن، و�حاولون الدفاع ع��ا  . هذه العق2الوحيدة لعلم االجتماع ب�املھ"

الطرق املشروعة وغ�� املشروعة، و�استماتة كب��ة تظهر أثناء حوارا��م مع ا�خصوم، وال�ي تبدو من   ب�ّل 

)  Auguste Comte(  بأن بورديو قد سلك مسلك أوكست �ونتلنا  يبدو    إذوجهة نظرهم علمية وموضوعية.  

دين جديد. وهذا ما يتأكد لنا بامللموس عندما نجد �� فر�سا أن �عض زمالئھ وتالميذه وأتباعھ  بتأسيسھ ل

ھ يتعاملون مع هذا التقليد السوسيولو�� 
ّ
مرجعية دينية قائمة ع�� تقد�س سلطة الن�ي. وكما تقول  ع�� أن

الغصن الذي يجلسون   املتعصب�ن لعلم االجتماع النقدي يصرخون �ش�ل م���� فقط ع�� نتا�� إينيك "إّن 

الذي �عد واحدا من املنتصر�ن لسوسيولوجيا بورديو، فهو يضع   )Louis Pintoلويس بنتو (     ، مثل3عليھ"

بورديو �� مقام األنبياء، نظرا للرؤ�ة النظر�ة والسياسية ال�ي اق��حها بورديو حول العالم االجتما��، وال�ي  

من   الهيمنة،  من  االجتما��  با�خالص  تقديمترتبط  ��    خالل  االجتماعي�ن  الفاعل�ن  �ساعد  للفهم  آليات 

"إذا   .املقاومة بورديو:  يقول     األس�حة  إعطاء   فسي�ون   دور،  االجتماع  لعالم  �ان   وكما 
ً
  تدريس   من   بدال

 . مع العلم أن عالم االجتماع والن�ي ال يمل�ان معا رسالة �املة لتفس�� مع�ى الوجود والعالم. 4"الدروس

حينما يقومون باالع��اض ع�� اللي��الي�ن �� العديد   ،يمكن مالحظة التح�� الفكري ب�ن أنصار بورديو   

يرفضون  ول�و��م  هؤالء (اللي��الي�ن) ينتصرون ل�حر�ة وللمسؤولية الفردية،    من القضايا االجتماعية ألّن 

التح�� الفكري عند أنصار بورديو    �تج��إرجاع األسباب إ�� قوى غ�� اجتماعية أو ظروف اجتماعية معينة. و 

، مثل أو معركة  عندما �ستخدمون �� حوارا��م ال�حفية مفردات أو �لمات تدل ع�� أ��م �عيشون �� حرب

أ��م   ع��  اللي��الي�ن  الباحث�ن  إ��  اال��ام  أصا�ع  توجيھ  ع��  �عملون  عندما  أو  و"الرجعي�ن"  "ا�خصوم" 

أو ال��جواز�ة  السوسيولوجيا  إ��  راجع    ينتمون  ا�حتمية  دعاة  يصدر من  الذي  اال��ام  امليتاف��يقية. وهذا 

الزعيم أو  األب  �سلطة  متأثر�ن  �و��م  إ��  أنصار    ،أساسا  عن  يحجب  ما  وهو  البورديو�ىي.  ا�خطاب  أي 

رؤ�ة األشياء والظواهر بمنظور مختلف، و�جعلهم "�حايا التح��ات الفكر�ة ال�ي    هيمنةالسوسيولوجيا ال

 
على للثقافة،  -1

ٔ
باضة، المشروع القومي للترجمة، المجلس اال

ٔ
 . 32، ص 2000دومنيك فينك، علم اجتماع العلوم، ترجمة ماجدة ا

2- Nathalie Heinich: «La sociologie bourdieusienne est devenue un dogme de la gauche radicale». 
FIGAROVOX: Par Eugénie Bastié, Publié le 4 août 2017.  
3- Nathalie Heinich, «Misères de la sociologie critique», Op. CIt, P.126. 
4- Jeannine Verdes-Leroux (2001), Op. Cit, P.85. 
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(449) 

لة تبن��ا تحولت إ�� اختيارات إيديولوجية، وأمكن للغة الباطنية وذات مظهر عل�ي أن تخف��ا  �لما زادت سهو 

 .1عن ذهن القارئ"

تظهر عالمات التح�� عند أنصار السوسيولوجيا النقدية، عندما �علن �عضهم االنتماء إ�� اليسار من     

ة املاركسية ال�ي ترى بأن تار�خ ا�جتمعات  باب أن نظر�ة بورديو حول التمايز االجتما�� �عد مكملة للفلسف

أي الصراع ب�ن من يمتل�ون وسائل اإلنتاج ومن ال يمتل�و��ا، أو    ،هو تار�خ صراع ب�ن الطبقات االجتماعية

إل��م   بالنسبة  ومث��ة  جذابة  بورديو  نظر�ة  من  جعل  ما  هذا  ور�ما  عل��م».  و«املهيمن  «املهيمنون»  ب�ن 

رون إ�� أنفسهم بأ��م يجسدون املثقف املل��م الذي ��دف إ�� ا�جمع ب�ن أدوار  ومتوافق�ن معها، فهم ينظ

املناضل واملواطن  االنحرافات  2الباحث   �� السقوط  إ��  األحيان  غالب   �� ��م  يؤدي  ما  كث��ا  ولهذا،   .

فكرة  ن  اإليديولوجية، فالسمة ا�خاصة ��ؤالء أ��م عازمون ع�� معارضة الليب��الية ا�جديدة. بحيث يجادلو 

ليب��ا�� من خالل النقد امل���� للفئات    القدرة ع�� أن ت�ون مذيبة ألي حّس "العلوم االجتماعية لد��ا  أّن  

 . 3واملواضيع ال�ي تن�ج ا�خطاب املهيمن"

قبول األح�ام الواقعية باعتبار أن الطر�قة    بضرورةيرون    أ��م  وتتج�� العصبية لدى علماء االجتماع ��   

ون ع�� أ��ا وسيلة ممتازة لفهم ما  ن ��ا السوسيولوجيا �� مجال لالستدالل الدقيق. إذ يصرّ ال�ي يمارسو 

ا�حقول االجتماعية.   إطار   �� والن�اعات  الصراعات  يرى �عضهميجري من  �لمة ب  كما  ينب�� "اس��داد  أنھ 

  �عضهم   وقد �عتمد  .4ت��ير؛ نظرا ألن الت��ير برنامج �ساري جميل �سمح بمقاومة �جومات الفكر الرج��"

ع�� "البيانات عندما يصفون أشياء مثل مستوى عدم املساواة �� الدخل أو تار�خ العبودية. قد يقومون  

ح�ى بتأكيدات حول كيفية اشتغال العالم، لك��م يفعلون ذلك ��دف ��جيع أو منع التغي�� االجتما��، 

لتحديد   إوالتحّق أ وليس  لتأكيدا��م.  التنبؤ�ة  اآلثار  من  ��  ق  �شار�ون  متحجر�ن"،  "أيديولوجي�ن  ��م 

 .5مجهودات يمكن أن ت�ون جديرة باالهتمام ولكن األمر يبقى غ�� علمًيا"

�� فر�سا      األ�ادي�ي  ا�حقل  أن  نجد  آخر،  جانب  األورو�ية  ومن  البلدان  بالباحث�ن  والعديد من  م��ء 

اليسار�ة  وسيلة ممتازة ل��و�ج اإليديولوجيا    ورمز�تھ  ، فهناك من يتخذ من أعمال بورديو(اليسار)  املؤد�ج�ن

) ال�ي قالت:  New left Reviewومن األمثلة مجلة "اليسار ا�جديد" (   .ح�ى ال تنقرض أمام املد النيوليب��ا��

"بموت بي�� بورديو فإن العالم فقد أك�� السوسيولوجي�ن شهرة، كما فقد اليسار األورو�ي أك�� األصوات  

ولهذا، يجب أن نم�� ب�ن األعمال الرصينة واألعمال   .6حركتھ واملع��ة عنھ خالل العقود األخ��ة" املؤثرة ع��

 
 .29ص مرجع سابق،  الخطر السوسيولوجي، ، جيرالد برونير وإيتيين جيان -1

2- Loïc Wacquant (2009), Op. Cit, P.124. 
3- Ibid., P.129. 

 .38ص مرجع سابق،  الخطر السوسيولوجي،  ،جيرالد برونير وإيتيين جيان -4
5- Sheldon Ekland-Olson & Jack P. Gibbs (2018): Op. Cit, P. 21. 
6- Pierre Bourdieu (1990-2002): Pierre Bourdieu & Gunter Grass The 'Progressive' Restoration. Nlr 14, Mar 
Apr 2002. 
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فاألعمال الرصينة واملتم��ة �� ال�ي تقوم ع�� اإلبداع النظري وامل���� وا�حياد، وتمتاز عن    يديولوجية.اإل 

مواقف الباحثة ناتا��    �عض   تج منغ��ها بأ��ا �عيدة عن التقليد و�عادة إنتاج نفس ا�خطاب. وكما �ستن

   ،اينيك
ّ
حول بورديو مجموعة صغ��ة من األتباع املزعوم�ن الذين �عملون كطائفة سياسية  �انت تظهر  ھ  أن

 ويستخدمون بورديو كدعم لهم.

يخ�ىى   إّن     املثال،  سبيل  ع��  جدا.  كث��ة  النقدية  السوسيولوجيا  أنصار  عند  نجدها  ال�ي  املشا�ل 

ال�ي ي��عمها ميشيل ماف��و��  ، خصوصا تلك  رات ال�ي تحدث �� ا�حقل السوسيولو���عضهم من التطو 

  ) Howard Becker(  �� إيطاليا وهوارد بيكر  )Franco Ferrarotti(  و�دغار موران �� فر�سا وفران�و ف��ارو�ي

يحضر �ش�ل    علماءالفكري القائم ع�� التجديد والتطو�ر والنسبية الذي يم�� هؤالء ال  املّد   �� أم���ا، ألّن 

كب�� والفت من خالل وسائل اإلعالم. و�تمثل هذا ا�خوف �� املبالغة من خالل الدفاع عن املن�ج الوض�� 

يكتب حول أطروحة إل��ابيت    ،الوضعي�ن شراسة  �ش�ل مفرط. وع�� سبيل املثال، نجد برنار الي�� وهو أشّد 

علم االجتماع بأي حال من األحوال أن يد�� بموقفھ    ) بقولھ: "ال يتوجب ع��Elizabeth Teissier(  1تيسييھ

مساندا أو معارضا لھ، وال يقول إن ذلك من األمور ا�حسنة أو السيئة... إن إل��ابيت تيسييھ تظل ع�� الدوام  

�� خضم التقو�م املعياري للوضعيات ولأل�خاص ولوجهات النظر، مبينة بذلك أ��ا تكتب بوصفها عاملة  

عاملة اجتماع تدرس املمارسات التنجيمية... ليس �� نص إل��ابيت تيسييھ أي أثر إلش�الية  تنجيم ال بوصفها  

هھ  . وهو نقد وّج 2علمية اجتماعية مبنية، وال ملعطيات خ��ية وال لطرائق �� البحث جديرة ��ذه التسمية"

الذين يرفضون دراسة الوقائع االجتماعية ع�� أ��ا أشياء، خصوصا إ�� ميشيل    الي�� إ�� السوسيولوجي�ن

أن   يؤكد  األخ��  هذا  أن  علما  السوسيولوجية،  البحوث   �� الذاتية  إقحام  بإم�انية  �سمح  الذي  ماف��و�� 

 .3أطروحة إل��ابيت �انت بحثا �� كيفية تناول اإلعالم ملسألة التنجيم، ولم يكن دفاعا عن التنجيم

هذا    ويش�� ماف��و�� �� مجموعة من أعمالھ (دفاعا عن العقل ا�حساس/نظام األشياء) إ�� أّن جماعة   

سم  التقليد السوسيولو��
ّ
 �عتمد ن املقار�ة التأو�لية ال�ي  نظرا أل الدوغمائية،  نوع من  ب   (أنصار بورديو) تت

   �دف�،  عل��ا
ّ
، وأن العالم االجتما�� قائم ع�� الهيمنة من خالل  ، ول�ل مش�لة بتا إ�� اعتبار أن ل�ل �ىيء حال

للسوسيولوجيا   يمكن  ال  آخر،  و�مع�ى  العمودية.  أ�عادها   �� االجتماعية  واملمارسات  العالقات  تصو�ر 

القائم  ن التأو�ل  أل   �جتمعات،النقدية دائما أن تكرر لنا مقولة الصراع الطبقي والتمايز االجتما�� �� جميع ا

 
بريل  7في يوم السبت  -1

ٔ
) Elizabeth Teissier(المعروفة باسم  G. Elizabeth Hanselmann-Teissier، دافعت السيدة 2001ا

طروحة في علم االجتماع حوالي 
ٔ
صفحة (بعنوان الوضعية االبستمولوجية لعلم التنجيم من خالل موقفي اإلعجاب والرفض   900عن ا

عضاء لجنة التحكيم حاضرين في المجتمع ما بعد الحديث) باريس الخ
ٔ
باإلضافة إلى   -امس، تحت إشراف ميشيل مافيسولي. كان ا

طروحة درجة مشرف للغاية، وهي  
ٔ
طروحتهم، سيرج موسكوفيتشي وفرانسواز بونارديل وباتريك تاكوسيل، حيث منحت اال

ٔ
مدير ا

على درجة يتم تقديمها للباحثين بفرنسا. 
ٔ
 ا

2- Bernard Lahire, Comment devenir docteur en sociologie sans posséder le métier de sociologue? Revue 
européenne des sciences sociales, Tome XL, 2002, N° 122, pp. 41-65. 

مؤسسة  موقع رودي روكس، حوار مع ميشال مافيزولي: ال فكر حقيقي إال عند حصول الخطر، ترجمة محمد عبد النور، منشورات -3
 . 2014يونيو  26ال حدود، بتاريخ مؤمنون ب
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�قول: "�عد الفهم متسامحا  و   ،من جميع االدعاءات الدوغمائيةع�� الفهم حسب ماف��و��، يتم�� با�عتاقھ  

)  sociomachieبنيو�ا، وال دوغمائي أساسا، و�سبيا �� ا�جوهر، ال يمكن إدراجھ ضمن أي حرب مجتمعية (

و� قتال،  ر�اضة   �� السوسيولوجيا  أن  مدعية  �عت��  حالها  ع��  تبقى  ما  غالبا  ال�ي  األذهان  �خاصية  ��ا 

  .1وضعيفة"

تظهر هذه الدوغمائية التأو�لية عند أنصار بورديو من خالل بورديو نفسھ باعتباره املؤسس الفع��     

تأكيدها   �� كتبھ �غرض  النقدية، وتتمثل هذه الدوغمائية من خالل تكرار مقوالتھ  لتيار السوسيولوجيا 

  بورديو   كتب  ��  بقولها: "التكرار  ف��دس ل��وسأ��ا حقائق علمية، وهذا ما تؤكده عاملة االجتماع جان�ن  ع��  

"ير�ده  عّما   �ع��)  ا�خطر  ناقوس  يدّق   الذي   أو  بالذهول،  يرهب  الذي   التكرار(   يمتلك   الذي  هو   املهيمن. 

يفرض  الوسيلة  بل�جتھ   تكراره،  خالل  من".  يطل��ا  ال�ي  بالطر�قة  إليھ  ينظر  إنھ  عليھ  املسيطر  ع��  ل�ي 

  هناك   اجتماعية،  مساحة  وجود  بمجرد"  . علينا  حقيقتھ  فرض  إ��  بورديو  �س��  اللغو�ة،  بلغتھ  املؤكدة،

  فصاعًدا،   ال�حظة  تلك  ومنذ  مهيَمن،  قطب  هناك  مهيِمن،  قطب  هناك  الهيمنة،  ع��  صراع  هناك  صراع،

  ف�ي  واحدة،  حقيقة  هناك  �انت  إذا.  معادية  ا�حقيقة  فإن  نفعلھ،  ما   عن  الّنظر  �غض.  معادية  حقائق  هناك

 .2"معركة نتيجة �� ا�حقيقة أن

 : استنتاجات -6

ة (النقدي�ن) عن با�� االتجاهات السوسيولوجية أ��م يمثلون كتلة متجا�سة، إذ يتم�� دعاة ا�حتميّ    

�سمّ  ما  بي��م  التف�سود   �� أسلوب  وهو  اإليديولو��،  بالتناغم  عندما  يھ  األفراد  من  مجموعة  يم��  ك�� 

�ش���ون �� جماعة معينة لها نفس األهداف واملعاي�� واالتجاهات، وتحاول بدورها أن �سيطر ع�� ا�حقل  

يقوم  ألنھ  العلمية،  ا�جماعة  يمس  ما  كث��ا  اإليديولو��  التناغم  وهذا  وممارس��م.  �شاطهم  يحفز  الذي 

القواعد    �� بالنسبة  أساسا ع�� إقصاء أي تجديد  العلم  إذ �عتمد  العلم.   �� م ع��  إل��النظر�ة واملن�جية 

باعتبارها غ��    هاإجماع ا�جماعة العلمية، و�التا�� �عملون ع�� تجاهل وجهات النظر ا�خارجة ع��م وقمع

ا�خالفون علميّ  أما  أو ة.  العلمية،  �عدم  لھ  اال��ام  وتوجيھ  وعزلھ،  ��ميشھ،  ع��  العمل  يتّم  من  فم��م   ،  

 .3لون صامت�ن ل�حفاظ ع�� سمعة العلم كمصدر للثقة، و�� الغالب األغلب كمعرفة من�هة عن ا�خطأ""يظ

�ل جماعة تناقض أهدافها    ما يم�� ا�جماعة العلمية املوسومة بالتناغم اإليديولو�� أ��ا �عمل ضّد   إّن    

 يديولو�� �التا��:ومصا�حها. و�مكن التعرف ع�� ا�جماعة العلمية ال�ي �عا�ي من التناغم اإل 

  .عطي الت��يرات ال�ي تتخذها ا�جماعة العلمية بكيفية مغالية� 

 
بحاث ودراسة  -1

ٔ
شياء: التفكير في ما بعد الحداثة، ترجمة سعود المولى ورنا دياب، المركز العربي لال

ٔ
ميشيل مافيزولي، نظام اال

 . 36، ص 2020، 1السياسات، قطر، ط 
2- Jeannine Verdes-Leroux (2001), Op. Cit, P.P.86-87. 

على للثقافة، باول فرايبند، العل -3
ٔ
 . 102، ص 2000م في مجتمع حر، ترجمة السيد نفادى، المركز القومي للترجمة، المجلس اال
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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  موقفها يقوم ع�� الصرامة العلمية.   �عت�� دائما أّن 

 .تقلل من قيمة ا�جماعات العلمية األخرى 

  .س�� إ�� حماية مشروعها من وراء أف�ار قائدها� 

 .خر إجماعها العل�ي ضد أي تفك�� نقدي لها�� 

ألن    ،التناغم اإليديولو�� الذي يم�� ا�جماعة العلمية يجعل من ممارسة النقد عبارة عن تطرف  إّن    

من نفس املعاي�� ال�ي  النتائج العلمية   ليس بالضرورة أن تمّر و  السوسيولوجية، �� معرفة إ�سانية،  املعرفة

اكتشافها من أناس عادي�ن   لم قد تّم وضع��ا ا�جماعة العلمية. فالعديد من النتائج العلمية ال�ي أ��رت العا

ومع ذلك، فإن الكث�� من هذه ا�جماعات    العلمية.ولم تكن حي��ا تدخل �� إطار املعاي��    ،و�أدوات �سيطة

تتم�� بالتجذر �� مواقفها ولرؤ���ا للعالم، ألن التناغم اإليديولو�� لھ أثر كب�� ع�� الفرد مهما �انت درجة  

يح�ي  ،عقالنيتھ الذي  ومواقفها    فهو  أح�امها  صواب  تثبت  ح�ى  العلمية  با�جماعة  يرتبط  الذي  النسق 

 املتبناة ضد أي مواقف خارجية.

تطرف      من  الباحث  تحر�ر   �� الوحيد  السبيل  هو  يبقى  اإليديولو��  التناغم  تفكيك  فإن  و�التا��، 

ي يمكنھ من اإلبداع والتفك��  ا�جماعة العلمية، والعودة إ�� االستقالل الذا�ي الذي يم�� العقل ا�حر، والذ

�� العلم �ش�ل �ساهم �� تقدمھ وتطوره. وذلك �عيدا عن القيم املضللة واملز�فة ال�ي تحيط بالعلم شر�طة 

اإليمان بأن الزمن هو الشرط املساعد �� إظهار ا�حقيقة للناس مهما حاولت ا�جماعة العلمية أن تخف��ا ��  

 مرحلة تار�خية معينة.  

 خاتمة: -7

تلك    إّن     العلمية  ممارس��م   �� �ستحضرون  ال  وخارجھ،  العر�ي  الوطن  داخل  الباحث�ن  من  الكث�� 

 ا�خصومات ا�خفية واملعلنة ال�ي تنشب ب�ن العلماء �� الضفة األخرى من العالم (امل��و�ول الفر��ىي)، ألّن 

تداولها ب�ن الباحث�ن واملمارس�ن   ّم �ا تؤثر �� املعرفة العلمية ال�ي يتفإ�ّ   ،هذه ا�خصومات مهما �انت طبيع��ا

�� ا�حقول املعرفية مثل السوسيولوجيا، األمر الذي قد يؤدي �ش�ل أو بآخر إ�� تز�يف الواقع االجتما��  

دون االع��اف من طرف الباحث�ن. لهذا، ال يف��ض �� الباحث االصطفاف مع أي تقليد أو تيار سوسيولو��  

السوسيولوجيا املعاصرة  نالحظ أّن  جية و�نائھ النظري. ومع ذلك، فإننا  يد�� املوضوعية �� ممارستھ املن�

مع العديد من العلماء �عيد النظر �� ذا��ا. فهناك موجة عاملية �� الواليات املتحدة األمر�كية وكندا �عت��  و 

 رها إيديولوجيا.  أن املعرفة السوسيولوجية تتم�� بالاليق�ن، وتتطلع من ورا��ا إ�� التخ�� عن النظر�ات باعتبا 
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