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 االجتماعية في العالم العربياإلنسانية والعلوم 

 التحوالتو الثوابت

 

 تونسجامعة  – واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و معهد الدوحة للدراسات العلياندوة 

 

 

ندوة بحث حول العلوم معهد الدوحة للدراسات العليا و جامعة تونس –لية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ك نظمت

لى التفكير في إوتهدف هذه الندوة المفتوحة للباحثين في العالم العربي: الثوابت والتحوالت.  واالنسانية عيةاالجتما

الجغرافيا، ووالفلسفة،  )التاريخ،في العالم العربي  واالنسانية السياقات المختلفة التي ولدت فيها العلوم االجتماعية

تطورها التاريخي منذ ذلك و ...(، واآلداب، واأللسنيةعلم النفسوية، والعلوم السياس، ناسةعلم األوعلم االجتماع، و

معيّنة نشاء ميادين علمية فإ، كما في أصقاع أخرى، من زوايا متعددة. يمكن مقاربة تاريخ هذه العلومالحين. و

كل  ،راديقماتهابوتطورات مواضيع اهتمامها وتساؤالتها النظرية و م في والدتهام الميداني الذي تحكّ وطبيعة التقسي

اليد المعرفية الحقل المؤسسي بل وبالسياسي: فخصوصية التقو األبستمولوجيترتبط بالحقل  خضع لمنطقياتذلك ي

 أو توجهات براديغماتيةت نظرية الالارات تراكمية علمية مختلفة أو سن تفهم كمسفي هذا البلد أو ذاك يمكن أ

نة من قطيعات وانقالبات تختلف أهميتها، نة مكوّ ها معالم معيّ . وفي كل الحاالت، هي مسارات تاريخية لخاّصة

 .ةالمؤسسلحظة ين يمكن رؤية وزن الماضي وتداعيات ال، أولكنها تسمح بمالحظة التوجهات الثقيلة

هناك في العالم هنا وفي العلوم االجتماعية واالنسانية  (تاالختصاصاالمعرفة )أي كيف تكونت تدريجيا ميادين 

ان تقاليد معرفية ونت في أحضؤسساتية واللحظات السياسية التي سمحت بتطورها؟ هل تكمطر الا هي األالعربي؟ م

هي عالقاتها بالموروث األسطغرافي أو  رث؟ ماهذه الميادين العلمية مع هذا اإل ها؟ كيف تتعاملأخرى أم ضدّ 

أثّرت فيها المراهنات  ك؟ إلى أي مدىارية" وما هي استعماالتها لذلثنولوجي الذي خلفته "المعرفة االستعماأل

لى أي حّد كانت مفتوحة إعادة بناء الهويات الجماعية التي صاحبتها ولإلستقالالت، وبناء الدول بعد ذلك وإ  السياسية

 االستعماالت 1التي تتحكم في واملهي أخيرا اليوم الرهانات والع ة؟ ما"ألوامر" الحقل السياسي وأساطيره التعبويّ 

مواضيع  من ىىظ البعض تميّزفي الحقل األكاديمي؟ ما  العلوم وما هي المراكز التي تحتلّهااعية األساسية لهذه االجتم

سب بع في التعليم والبحث، حمتّ ، على الصعيد المؤسساتي، الما هي أشكال التنظيمالبحث أكثر فأكثر عن غيرها؟ 

 لى اإلجابة عنها.يسعى المشاركون في هذه الندوة إسئلة التي السياقات الوطنية؟ هذه بعض األ

في التطور التاريخي  المشاركون يفكر وأن ،اختارت الندوة أن تعتمد المقارنة في مقاربتها تلك للموضوع

السياسية التي كان لها وزنها و التأكيد على خصوصية السالالت النظرية والسياقات المؤسساتيةو ،لميادينهم العلمية

.  وإن إيقاعاتها عطيهاالتواتر الذي يالوقوف على الثوابت التي تهيكلها و ، وكذلكهناكهذه الميادين هنا وفي تطور 

 تبرز في شكل تعدد كبير في المقارباتو السالالت واألحاسيس النظرية كثيرةكانت االختالفات على مستوى 

معيارية...(، واضعة في الرهان بطريقة و"نقدية"، وواألوضاع الفكرية يختلف تأثيرها حسب الفترات )وضعية، 
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إلى يضا كثيرة وترشدنا بدورها أ نقاط االلتقاءسة، فإن غير مباشرة عالقات مختلفة بالسياسي، بل وبالسلطات المؤس  

 مجمل المعتقدات واألفكار المسبقة التي طبعت فترات معينة من تاريخ هذه العلوم القريب في العالم العربي أو ال

لحقل في خدمة التنمية وبناء الدولة، التنامي القوي وسياسية  وجغرافية تاريخيةو ة فيها: بحوث اجتماعيةتزال فاعل

كما في مستوى المقاربات الخ. ومن بين نقاط التالقي هذه، هناك  الهوية والحقل الثقافي في مستوى مواضيع البحث

يضا المطالبات الشديدة كن أذ تواريخ االستقالل ولليس فقط "أهلنة" هذه العلوم تدريجيا مننقطة تشد االنتباه: 

بـ"األهلنة" في بعض الميادين وبعض البلدان، حاملة علم شرعية معرفية تؤسسها على االنتماء المحلي. وهذه 

هو ما يعني و  – هذه العلومالمعرفة في عبر المناداة بـ"تعريب"  –المطالبات تبرز في جانب منها في مسألة اللغة 

ات قرن العشرين، يتنمو منذ ثمانين فتئت ما "عربية"، – واالنسانية بل وعلوم اجتماعية –فاهيم وبراديقمات بناء م

كما يبرز تالق ، مندرجة فيما يدعى اليوم بما بعد االستعمار. االستشراقبتلقي أطروحة ادوارد سعيد حول مرتبطة 

ى اكتشاف حداثات بالعالم العربي، مستقلة عن حداثة آخر، ربما هو أنفع في سياق النقاش الجاري حاليا، يطمح إل

تحليل آفاقها الممكنة من تنمية النقاش الحالي حول ما و هل تمّكن القراءة الرجعية لتطور هذه العلومواحدة غربية. 

 اش في إطار أشمل والتفكير فيهذا النقمن وضع  وتوضيح الرهانات التي ترتبط به؟ هل تمّكن كذلك االستعماربعد 

ط هذه الحقول العلمية، معتمدة بعض األبواب، كالمنافسة بين اللغات، ميزان القوى وصراعات الهيمنة التي تنشّ 

 وسياسات النشر، وترتيب الجامعات إلخ؟


