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ملخ�ص 

�شيطر التنظيم الأك�دميي التخ�ش�شي على اإنتاج املعرفة لفرتات طويلة خالل القرن الع�شرين، بحيث بدا وك�أن كل جمتمع 

تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية واملوؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه، باحًثا عن ونا�شًرا ملعرفة اأكرث دقة وتف�شياًل 

حول جم�ل حمدد من الواقع. اإل اأن هذا الهتم�م باملعرفة التخ�ش�شية الدقيقة نتج عنه فقر يف الت�سور للظواهر 

الجتم�عية ل ي�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية.

على الرغم من الهتم�م املتزايد ب�لتوا�سل املعريف العابر للتخ�س�س�ت العلمية لإع�دة الرتابط بني املعارف مبا يقدم 

�سورة اأكرث اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة 

اأخرى، خ��سة يف اأدبيات الدرا�شات البينية )Interdisciplinary Studies( اإل اأن هذه الأدبي�ت ما زالت تعاين من 

ارتب�ك وعدم و�سوح يف حتديد منطلق�ت وكيفية القي�م بعملية التك�مل بني روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم متك�مل و�س�مل 

لظاهرة ما. تقرتح هذه الدرا�شة مفهوم التج�شري ك�إط�ر ع�م للتوا�سل املعريف يت�شمن عدًدا من املنطلق�ت النقدية 

وتلك اخل��سة بحل امل�س�كل )Problem Solving(. تقدم بعد ذلك الدرا�شة، اعتماًدا على اأدبيات الدرا�شات البينية، 

م�شاهمة حول كيفية التج�شري بني التخ�ش�شات العلمية. ما ينتج عنه تو�سيح لثالثة م�شارات جت�شريية بني التخ�ش�شات 

العلمية: م�شار التج�شري ال�ستطالعي، وم�شار التج�شري التوفيقي، وم�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية. تعتمد 

الدرا�شة يف الو�سول لهذه النتائج على مراجعة لالفرتا�س�ت الفل�سفية للعلوم الجتم�عية، مقرتحة اأر�سية واقعية نقدية 

بدًل من كل من الأ�س��س الو�سعي والأ�س��س الت�أويلي اللذين ي�شيطران على تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية.
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Abstract
The specialized academic regulation has dominated the production of scientific knowl-
edge during a long period of the twentieth century. Specialized communities seemed to 
settle within their intellectual and institutional boundaries pursuing and publishing more 
specialized and detailed knowledge about their respective fields. However, the interest 
in accurate specialized knowledge engendered a poor perception of social phenomena, 
as it does not consider their comprehensive goals and nature. There is an increasing in-
terest in interdisciplinary communications to reach a level of re-integration of knowledge 
allowing a more balanced approach to study and research social phenomena while taking 
into consideration their comprehensive goals and nature on the one hand, and their de-
tails and components on the other hand, especially in interdisciplinary studies. However, 
interdisciplinary studies seem to suffer from confusion and lack of clarity in defining the 
concepts and the know-how of the integration process between the visions of specialties 
to create an integrated and comprehensive understanding of a phenomenon. In this con-
text, this study proposes the concept of bridging (tajseer) as a framework for knowledge 
communication that includes a number of critical benchmarks, especially those related 
to problem solving. The study also contributes to displaying the bridging between scien-
tific disciplines, which results in three tracks: the bridging exploration track, the bridging 
synthetic track, and the transdisciplinary track. In order to reach these results, the study 
benefits from a revision of the philosophical assumptions of social sciences suggesting a 
critical realist foundation for such efforts as an alternative to the substantive and herme-
neutical basis of social sciences.
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مقدمة

ل يلقي لنا الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته، طبًق� لتق�سيمن� العلمي التخ�ش�شي احلديث بل طبًق� ملنطقه. فمعرفتنا ب�لواقع 

ت�سكله� اإىل حد كبري التخ�ش�شات العلمية واحلدود الف��سلة بينها. لذلك قد تقع كثري من الق�س�ي� واملوا�سيع امل�ستحقة 

للدرا�سة والبحث يف الفجوات، اأو التق�طع�ت، بني التخ�ش�شات العلمية واأطره� الفكرية. من هنا تاأتي اأهمية التج�شري 

بني التخ�ش�شات العلمية للم�س�همة يف تقدمي �سورة اأكرث واقعية عن ع�مل تتجاوز ظواهره احلدود النظامية امل�شطنعة يف 

التخ�ش�شات العلمية وتت�س�رك يف هيكل اأ�شا�س )Underlying Structure( ل يعاين من فجوات حتى واإن ظهر لنا كذلك 

على امل�ستوى النظري واملنهجي.

قد يتمثل التوا�سل الناجت عن التج�شري يف العبور املتفرق واملتباعد والذي ل ينتج عنه اأكرث من جمرد التعارف والطالع 

والتب�دل وال�ستع�رة. وقد يكون من الكثافة بحيث ينتج عنه اإعادة تعريف الأطراف والعن��سر املفرتقة يف كل واحد، لت�شبح 

اجل�سور والقنوات احل�ملة لهذا التوا�سل جزًءا من بن�ء اأو هيكل متك�مل. وكذلك الأمر يف املعرفة، ف�لأ�سل يف املعرفة 

احلديثة هو التخ�ش�س يف جم�ل اجتماعي حمدد، وال�ستقاللية التخ�ش�شية يف �سي�غة الأ�سئلة حمل الهتم�م وب�لت�أكيد 

تقدمي الإج�ب�ت عليه�. �شيطر هذا التنظيم الأك�دميي لإنت�ج املعرفة لفرتات طويلة خالل القرن الع�شرين بحيث بدا وك�أن 

كل جمتمع تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية واملوؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه باحًثا عن ونا�شًرا ملعرفة اأكرث دقة 

وتف�شياًل حول جم�ل حمدد من الواقع بعيًدا عن املعرفة التقليدية املت�شمة ب�لعمومية وال�سمولية الباحثة عن نظريات كونية 

لتف�شري كل �سيء، تقريًب�. اأو هكذا بررت املعرفة احلديثة خريطته� الفكرية واملوؤ�س�سية.

تقدمه�  التي  التخ�ش�شية  باملعرفة  الت�شحية  بال�شرورة  يعني  ل  والتك�مل  الرتابط  معاين  من  يت�شمنه  وما  التج�شري 

الطبيعية  الظواهر  لتف�شري  واأهميتها  اجلزئية  املعرفة  تقدر  ل  التي  الروؤى  اإىل  والعودة  الأك�دميية  العلمية  التخ�ش�شات 

والجتم�عية. بل ميكن اعتبار التج�شري عملية للتوفيق بني نقي�سني )Synthesis(: املعرفة التخ�ش�شية احلديثة والروؤى 

املعرفية ال�سمولية التقليدية. مبا ي�شمح باإعادة الرتابط بني املعارف مبا يقدم �سورة اأكرث اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح 

باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة اأخرى. فمنذ القرن الثامن ع�شر تعر�ست الروؤى 

والنظم الفكرية الكلية لهجوم م�شتمر. حيث بداأ الفال�شفة وعلم�ء ال�شيا�شة والقت�س�د ب�لتخلي عن تلك الروؤى الكلية لفهم كل 

من الع�مل الجتم�عي والع�مل الطبيعي، داعني اإىل جتزيء الكيانات الجتم�عية والطبيعية اإىل عن��سره� الأ�س��سية. فطبيعة 

وغاية الرتابط بني الأ�سي�ء مل تعد مفرت�سة اأو معطاة من خالل الدين اأو الفل�سفة، ومن ثم ل ميكن احلديث عن اأي ترابط 

بني الأ�سي�ء اإل من خالل التجربة واملالحظة للربهنة على اأي عالقات �شببية اإن وجدت1. حيث انعك�س جتريد العالقات من 

الغاية واإعادة متو�سعه� يف اجلوهر الداخلي لالأ�سي�ء، الكيانات، والأفراد اإىل )احتف�ل( علمي و�شيا�شي واقت�شادي بالتجزئة، 

ال�ستقاللية، التفرد، وكل ما يربط اجلوهر الداخلي بالغاية، بينما مت التع�مل مع الرتابط املفرت�س بني الأ�سي�ء بنوع من 

الريبة والرتدد. 

مع ذلك ميكن تتبع تاريخ التخ�ش�شات العلمية اإىل ما قبل التحول املعريف امل�شار اإليه اأعاله بقرون، مع الأخذ يف العتب�ر 

بالطبع تغرّي دللة لفظ تخ�ش�س )Discipline(. يعود الأ�سل اللغوي مل�سطلح: )تخ�ش�س( اأو )Discipline( ب�لإجنليزية 

اإىل امل�سطلح الالتيني )Disciplina( املتعلق بـ )Disciple( اأي التلميذ اأو ط�لب العلم، اأي اأن امل�سطلح الالتيني ي�شري اإىل 

ذاك الإط�ر الذي يتم فيه نقل املعرفة بني املعلم والتلميذ، معرفة تعلم وتهّذب وتوؤدب وتلزم التلميذ بتبني روؤى، ومبادئ، 

وقيم و�سلوكي�ت معينة2. هذه الدللة مل�سطلح )التخ�ش�س( والتي ت�شري اإىل اخل�سوع ل�سلطة جمموعة من القيم العملية، 

والتي تفر�س نوًع� من النظ�م على العقل واجل�سد تبدو غري من�شجمة مع ال�ستخدام الأكرث ع�شرية )للتخ�س�س( يف الإط�ر 

1- Christian Reus-Smit, The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in 
International Relations (New Jersey: Princeton University Press, 1997), p. 124.
2- Peter Osborne, “Problematizing Disciplinarity: Transdisciplinarity Problematics”, Theory, Culture, and Society, 
Volume 32, Issue 5-6, (2015), p. 6.
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الأك�دميي الذي يجعل من البتك�ر وحرية البحث اأحد غاياته الأ�س��سية3. للوهلة الأوىل قد ل تعك�س التخ�ش�شات الأك�دميية 

اليوم تلك العالقة ال�سلطوية التي ت�شري اإليها دللة ال�ستخدام التقليدي للم�سطلح اإل اأنه، كم� ي�شري بيتري اأ�سبورن يف درا�شته 

ا�ست�سك�ل التخ�ش�شية، فاإن النظر اإىل الإط�ر املوؤ�س�سي املحيط بها يظهر اأن ما حدث هو حتول لتلك العالقات ال�سلطوية 

ولي�س اختف�ءه�، ف�لأحك�م واملعايري التي ت�شعها املجالت العلمية واجلمعي�ت املهنية هي من تتحكم يف �سوق العمل وحتدد – 

4 لتخلق تراتبية وتعيد اإنتاجها بني اأع�س�ء 
من خالل مدى اللتزام مبعايريها يف البحث – امل�ستقبل املهني لأع�س�ء التخ�ش�س

التخ�ش�س طبًق� ملدى التزامهم باملعايري التخ�ش�شية اأو النظريات الرئي�شة.

يف كثري من الأحي�ن يتطلب البتك�ر النظر خ�رج ال�سندوق، اأي �سندوق التخ�ش�س، ومد ج�سور مع تخ�ش�شات اأخرى 

خللق م�شاحة مفاهيمية ونظرية اأكرث ات�شاًعا، اإل اأنه، ب�لإ�س�فة اإىل القيود الفكرية، فاإن القيود املوؤ�س�سية ترفع من تكلفة 

تلك املغامرة ملبتكر املعرفة. فالدوريات العلمية الأهم والتي تتميز بع�مل تاأثري )Impact Factor( اأعلى تف�سل ن�شر تلك 

الأبح�ث الأكرث تخ�ش�شية، ومبا اأن الن�شر يف تلك الدوريات يعترب الع�مل الأهم يف ملف ترقية الأك�دمييني فاإن عبور احلدود 

التخ�ش�شية قد ميثل خم�طرة غري �سرورية.

بالطبع ل يجب ح�شر التج�شري والرتابط املعريف يف اإط�ر التخ�ش�شات الأك�دميية واأروقة اجل�مع�ت ومتاهات الأق�س�م 

العلمية. مع ذلك عند البحث يف التج�شري بني العلوم ل ميكن جت�هل الأدبي�ت اخل��سة بالعالقات البينية بني التخ�ش�شات 

العلمية يف �شياقها الأك�دميي )Interdiciplinarity( باعتبارها اأكرث الأدبي�ت جدية وتو�سًع� يف ق�شايا الرتابط والتك�مل 

املعريف. ب�لإ�س�فة اإىل تلك الأدبي�ت �شتعتمد هذه الدرا�شة على اأدبيات فل�سفة العلوم الجتم�عية ومناهج البحث بهدف التع�مل 

مع افرتا�س�ت اأ�شا�شية تعيق اأو ت�سهل عملية التج�شري بني العلوم. 

يف هذا الإط�ر، �سيقدم املبحث الأول حم�ولة لتعريف التج�شري ك�إط�ر ع�م تندرج حتته ممار�شات ومبادرات فكرية وعلمية 

خمتلفة لبن�ء قنوات من التوا�سل والرتابط والتك�مل املعريف. ومن ثم يقدم املبحث الثاين تربيًرا للتج�سري كم�سروع معريف 

جاد ذي اإمكانات حقيقية لتطوير املعرفة من خالل الرتكيز على منطلق�ته، خ��سة حل م�س�كل الواقع ونقد معريف للنظم 

الفكرية واملعيارية املوؤ�س�سة لهذا الواقع، ومن ثم يقوم هذا املبحث بربط تلك املنطلق�ت مب�ستوي�ت الرتابط املعريف املمكنة 

لتنتج م�شارات للتج�سري بني التخ�ش�شات العلمية )م�شار ا�شتطالعي، م�شار توفيقي، وم�شار متجاوز للحدود التخ�ش�شية(. 

يقدم املبحث الثالث مراجعة للمواقف امليت�فيزيقية للتخ�س�س�ت العلمية يف العلوم الجتم�عية، يت�شح من خالله� اأهمية 

الفل�سفة الواقعية النقدية ك�أر�سية وجودية ومعرفية منا�شبة مل�شارات التج�شري، مق�رنة ب�لأ�س�س الو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية. 

بينما يقدم املبحث الأخري اقرتاحات منهجية لآلي�ت م�شارات التج�شري على م�ستوى العالقات ال�شببية والأطر املفاهيمية.

التج�صري كاإطار عام للتوا�صل املعريف

يعترب تقرير منظمة التنمية والتعاون القت�س�دي )OECD( ال�شادر �شنة 1972 اأحد اأهم املح�ولت املبكرة خالل 

الن�سف الثاين من القرن الع�شرين ملالحظة ومع�جلة ق�سور التق�سيم املعريف الأك�دميي احلديث يف التع�مل مع م�س�كل الواقع. 

على الرغم من الأ�س�س الأك�دميية الفكرية للتقرير كونه معتمًدا على نق��س�ت عدد من املوؤمترات وور�س العمل يف جامعات 

اأوروبية اإل اأن تبّنيه من منظمة دولية ذات توجه�ت اقت�شادية وتنموية قد ي�شري اإىل البعد الآداتي والعملي للعالق�ت البينية 

بني املعارف التي تقدمه� التخ�ش�شات الأك�دميية. منذ ذلك احلني �شهدت الدرا�شات البينية اهتماًما كبرًيا على امل�ستويني 

الأب�ستمولوجي واملنهجي من خالل البحث يف الفرتا�س�ت املعرفية التي تعيق اأو ت�شمح ب�لتك�مل املعريف، وامل�ستوى العملي 

الذي يقوده البحث يف التعاون الأداتي العملي بني التخ�ش�شات املختلفة بهدف تقدمي اإجابات على اأ�سئلة واقع اأكرث تعقيًدا 

3- Ibid., p. 7. 
4- Ole Weaver, “The Sociology of a not So International Discipline: American and European Development in Inter-
national Relations”, International Organization, Volume 52, Issue 4 (Autumn 1998), p. 697.
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وت�شابًكا. يف كل الأحوال عانت تلك الدرا�شات وما زالت مما ميكن و�سفه بفو�سى التو�سيف والت�سنيف. اأي اأن امل�سكلة 

الأ�س��س ك�نت وما زالت حول التف�ق على مفهوم وا�سح ملا تعنيه )الدرا�شات البينية(. اإل اأن تعريف كل من كلني ونيويل 

للدرا�س�ت البينية يعترب الأكرث انت�شاًرا يف تلك الأدبي�ت واللذين عرفاها من خالل كونه� عملية لالإجابة على اأ�سئلة اأو حل 

م�سكلة اأو التع�مل مع ق�شية معقدة اأو عامة لدرجة ل متّكن الباحثني من التع�مل معها من خالل اأدوات تخ�ش�س واحد5. 

ا جلنة الدرا�شات البينية يف جامعة اإميوري )Emory University( تعريًفا للدرا�س�ت البينية مع الرتكيز  قدمت اأي�شً

على الأبع�د العلمية واملعرفية لها: هي تلك املمار�شات املعرفية والعلمية التي تهدف اإىل تعزيز واإغن�ء )Enrichment( اأحد 

التخ�ش�شات من خالل ا�ستخدام م�سطلح�ت ومناهج ومبادئ تخ�ش�س اآخر اأو اأكرث، وال�ستك�س�ف امل�سرتك لق�س�ي� وموا�سيع 

عامة كونية ك�ل�سحة والعدالة والعنف، ب��ستخدام مفاهيم ومناهج ومبادئ تخ�ش�شني اأو اأكرث6. ب�سكل ع�م تعترب عملية 

اجلمع بني التخ�ش�شات جوهر الدرا�شات البينية، �سواء مت هذا اجلمع على م�ستوى �شطحي من خالل اإ�س�فة روؤى واأدبيات 

من تخ�ش�شات خمتلفة اإىل بع�شها البع�س اأو على م�ستوى التك�مل املعريف )Integration( الذي ميثل معياًرا هاًما لتقييم 

مدى جودة املمار�شات البينية �سواء على م�ستوى البحث اأو التدري�س.

على الرغم من �شبه الإجم�ع على كون التك�مل املعريف �شمة اأ�شا�شية لهذه الدرا�شات اإل اأن امل�سكلة الأ�س��س ك�نت وما 

تزال يف عدم و�سوح معايري وموؤ�سرات قيا�س التك�مل املعريف يف الأبح�ث واملقررات الأك�دميية وبالتايل عدم و�سوح م�ستوى 

اأو درجة التك�مل الذي ميكن من خالله و�سف تلك الأبح�ث اأو املقررات باأنها بينية اأم ل. نتج عن تلك امل�س�كل يف 

 )Interdisciplinary( الت�سنيف تداخل مربك يف املفاهيم. فنجد على �سبيل املث�ل ما ي�شميه اأحد الباحثني بدرا�شات بينية

ي�شميه اآخر بدرا�شات عابرة للحدود البينية )Cross-disciplinary( واآخر ي�شميه درا�شات متجاوزة للحدود الأك�دميية 

.)Transdisciplinary(

مع ذلك قد جند اتف�ق ما يف تلك الأدبي�ت على التفريق بني املمار�شات املعرفية البينية طبًق� للم�ستوي�ت التالية: امل�ستوى 

الأول: ل تتعدى املبادرات البينية يف هذا امل�ستوى جمرد الإ�س�فة اأو التجاور، بحيث تقدم ظ�هرة اأو �سوؤاًل يف �سي�ق بحثي 

اأو تدري�شي ومن ثم تقدم الروؤى املنطلقة من تخ�ش�شات خمتلفة يف التع�مل مع تلك املظاهر دون حم�ولة الربط بني تلك 

الروؤى. قد تكون تلك الإ�س�فة اأو التجاور بني تخ�ش�شات خمتلفة ل يبدو بينها عالقة وا�سحة ك�لت�ريخ والري��سي�ت واملو�سيقى 

على �سبيل املث�ل، واأحياًنا اأخرى تكون اأكرث و�سوًح� ك�لعالقة بني الري��سي�ت والفيزي�ء اأو تخ�ش�س اللغة الفرن�شية والالتينية، 

يطلق تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي، امل�شار اليه اأعاله، )Multidisciplinary( على احل�لة الأوىل، بينما يطلق على 

 .)Pluridisciplinary( احل�لة الثانية

يت�شمن امل�ستوى الثاين نوًع� من اأنواع الرتابط ي�شتهدف م�ستوى من م�ستوي�ت التك�مل املعريف بني التخ�ش�شات الأك�دميية، 

يف هذا امل�ستوى تتداخل وتت�س�بك مفاهيم الدرا�شات البينية ب�سكل اأكرب اإل اأن تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي يقدم 

حم�ولة لفك هذا الت�س�بك من خالل التفريق بني الدرا�شات البينية )Interdisciplinary( وبني الدرا�شات العابرة للحدود 

التخ�ش�شية )Transdisciplinary(، حيث يعرف الأول باأنه تف�عل بني تخ�ش�شني اأو اأكرث بحيث ميتد نط�ق هذا التف�عل 

من جمرد التوا�سل الفكري ال�شطحي اإىل التك�مل املتب�دل للمف�هيم املوؤ�س�سة ومناهج البحث واملمار�شات الإجرائية وافرتا�س�ت 

املعرفة وامل�سطلح�ت والبيانات، مما يقود اإىل تنظيم البحث والتعليم يف حقل معريف كبري ن�شبًيا. بينما يعرف الثاين باأنه 

5- Julie Thompson Klein & William Newell, “Advancing Interdisciplinary Studies” In J. G Gaff., J. L. Ratcliff (edi-
tors), Handbook of the Undergraduate Classroom: A Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices, 
and Change (San Francisco: Jossey-Bass, 1997), p. 394. 
6- Angelique Chettiparma, Interdiciplinarity: Literature Review (Southampton: University of Southampton, 2007), 
p. 35. 
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خلق نظ�م م�سرتك من الفرتا�س�ت واحلق�ئق )axioms( ملجموعة من التخ�ش�شات7. يف امل�ستوى الثالث جند املق�رب�ت 

التي قد يراها البع�س اأكرث تطرًفا وراديكالية، والتي ترى اإلغ�ء التخ�ش�شات الق�ئمة ب�سكل ك�مل، وبن�ء نظ�م معريف جديد 

ل يعتمد على التق�سيم التخ�ش�شي املعروف. تنتمي تلك الروؤى اإىل ما ي�سمى بـ )De-disciplinary( والتي يعتمد الكثري 

منها على اأعم�ل عدد من املفكرين املا بعد بنويني كفوكو وغريه8.

تقدم ليزا لتوك� روؤية اأكرث و�سوًح� لت�سنيف املعرفة البينية اعتماًدا على معيار الأ�سئلة وموقعه� من التخ�ش�شات. حيث 

تق�سم م�ستوي�ت املعرفة البينية ك�لت�يل: 

اأوًل: املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية )Informed Disciplinarity(، والتي تت�شمن املمار�شات املعرفية الق�ئمة على 

ال�ستطالع والتعرف وال�ستع�رة بني التخ�ش�شات الأك�دميية. تعتمد تلك املمار�شة على اأ�سئلة تخ�ش�شية تتطلب النظر فيما 

عند التخ�ش�شات الأخرى لتطوير اإجابات عليه�. على الرغم من ح�سور املمار�شة البينية يف هذه احل�لة اإل اأنها تظل يف 

خدمة اأ�سئلة تنتمي اإىل تخ�ش�س معني. 

ثانًيا: املعرفة البينية التوفيقية )Synthetic Interdisciplinarity( والناجتة عن احل�جة لتقدمي اإجابات حول نوعني 
من الأ�سئلة والق�س�ي�: تلك التي تقع يف التق�طع بني تخ�ش�شني، اأو تلك التي تقع يف فجوة بني التخ�ش�شات، يف احل�لة 

ا ترى لتوك� اأن  الأوىل ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإىل التخ�ش�شني، بينما يف احل�لة الثانية ل ينتمي اإىل اأي منهما. هنا اأي�شً

اأدوار واإ�شهامات التخ�ش�شات امل�ستقلة تكون وا�سحة اإل اأن املمار�شة التوفيقية نف�شها قد ل تنتمي لأي منها9. 

ثالًثا: املعرفة املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية )Transdisciplinarity( والتي تتمثل يف تطبيق النظريات واملفاهيم، اأو 
طرق البحث عرب التخ�ش�شات بهدف تطوير مركب �س�مل. وهي تختلف عن ما قبله� يف اأنها ل تعتمد على ا�شتعارة النظريات 

10. يف هذه احل�لة 
واملفاهيم بني التخ�ش�شات بل تتجاوز التخ�ش�شات وتكون بالتايل ق�بلة للتطبيق يف حقول معرفية خمتلفة

 .)Super Disciplines( ت�شبح التخ�ش�شات مندرجة يف اإط�ر اأو�شع ي�شميه نيويل بالتخ�ش�شات الكربى

رابًعا: املعرفة البينية املفاهيمية )Conceptual Disciplinarity( وهي املعرفة البينية الناجتة عن التع�مل مع ق�شايا 

اأو اأ�سئلة ل تتميز بق�عدة تخ�ش�شية تخ�شع لها، والتي ل ميكن الإج�بة عنها اإل من خالل عدد من التخ�ش�شات. تت�شمن 

عادة املعرفة البينية املفاهيمية نقًدا للفهم والتف�شري التخ�ش�شي لق�سية اأو �سوؤال ما. خالل هذه الورقة البحثية �سيمثل 

تق�سيم ليزا لتوك� منطلًق� لتطوير م�شارات للتج�سري ملا تتميز به من و�سوح وق�بلية للتطوير على امل�ستوى التف�شريي لالإجابة 

على �سوؤال كيفية التج�شري ولي�س امل�ستوى التو�سيفي فقط.

فيما يخ�س التو�سيف فاإن مفهوم التج�شري ل ينتمي اإىل اأي من تلك امل�ستوي�ت بل ي�سمله� جميًعا، ول يتخذ، بال�شرورة، 

موقًف� معيارًيا حمدًدا نحو اأي من تلك امل�ستوي�ت التي يجب اأن ت�سعى اإليها مبادرات التج�شري. فللوهلة الأوىل قد يبدو 

التج�شري التوفيقي الأكرث مالءمة ملفهوم التج�شري، اأو قد يبدو التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية طموًح� راديكالًيا يتعدى 

حدود الأ�س��س الفكري للمفهوم، بينما يبدو التج�شري ال�ستطالعي غري م�ستحق يف الأ�س��س للمخ�طرة الفكرية واملوؤ�س�س�تية 

املرتبطة بالتج�شري. لي�س بال�شرورة، فقد تنتمي بع�س الدرا�شات الأكرث اإثارة لالهتم�م ب�مل�ستوى الأول والتي قد ينتج عنها 

7- تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، “اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س يف اجل�مع�ت”، 1972.
8- Peter Osborne, op. cit., p. 9.
9- Lisa Lattuca, “Creating Interdiciplinarity, Grounded Definitions from College and University Faculty”, History of 
Intellectual Culture, Volume 3, Issue 1 (2003), p. 7 
10- Ibid., p. 8. 
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تو�سيح افرتا�س�ت وعالقات �شببية جديرة ب�لهتم�م. وقد تبدو درا�شات يف امل�ستوى الثالث اأقل راديكالية مما تبدو بعد 

تفكيك حدود موؤ�س�س�تية وفكرية م�شطنعة بني تخ�ش�شات حجبت لفرتة معرفة تلق�ئية وطبيعية، خ��سة عند التع�مل معها 

يف �شياقها احل�س�ري. ب�سكل ع�م، فاإن التج�شري ي�أخذ ب�لعتب�ر تراكمية املمار�شات البينية، والتي قد تبداأ يف م�ستوى التب�دل 

املعريف وال�شطحي بني التخ�ش�شات وتنتهي باقرتاح تراتبية معرفية وقيمية جديدة توؤ�س�س لتق�سيم معريف جديد.

فالتج�شري كم� نقدمه اأكرث عمومية من الدرا�شات البينية، كونه اأكرث تقباًل لدرجات الربط املختلفة بني العلوم، كم� اأن 

منطلق�ته تتعدى احل�جة للربط بني التخ�ش�شات العلمية يف ال�سي�ق الأك�دميي اإىل الربط بني املعارف الأك�دميية وغري 

غريها.  مع  العالقة  وتفكيك  بعينها  علوم  وترابط  لن�شاأة  والثق�يف  احل�س�ري  ب�ل�سي�ق  الهتم�م  اإىل  ب�لإ�س�فة  الأك�دميية، 

فالرتابط والتك�مل املعريف يف �سي�ق الدرا�شات البينية الأك�دميية ميثل وجًها من وجوه التج�شري ول ي�سمله�. اإًذا ي�سمل مفهوم 

التج�شري اأي مبادرة بحثية اأو تدري�شية ت�سعى للتوا�سل املعريف مبختلف درجاته من اأكرثه� �شطحية – والتي ل تتعدى التب�دل 

وال�ستع�رة بني املعارف املختلقة – اإىل اأكرثه� عمًق� والتي ت�سعى اإىل التك�مل املعريف بهدف تطوير معارف متجاوزة للحدود 

التخ�ش�شية. 

كم� ي�سمل التج�شري اأبعاد التوا�سل املعريف الفكرية واملوؤ�س�س�تية، اأي تلك الأقرب اإىل التع�مل الأب�ستمولوجي والنظري 

واملفاهيمي للتقريب بني العلوم، وتلك التي ت�سعى لبن�ء ج�سور موؤ�س�س�تية بني الدوائر املعرفية املختلفة �سواء يف اإط�ر اجل�مع�ت 

ومراكز الأبح�ث اأو خ�رجه�. كم� ي�سمل التج�شري الوعي ب�ل�سي�ق احل�س�ري والثق�يف لتق�سيم التخ�ش�شات العلمية، وبالتايل 

فاإنه يرتبط ب�سكل وثيق مببادرات الأقلمة وتوطني العلوم وما يت�شمنه ذلك بال�شرورة من مراجعة لتق�سيم العلوم والعالقة 

بينها بهدف ا�شت�شكالها ونقده� واقرتاح عالقات وتراتبية واب�ستمولوجية وقيمية بديلة تعك�س التميز احل�س�ري والإقليمي. هذه 

ال�سمولية املق�سودة يف تو�سيف التج�شري ل تعني عدم الهتم�م بالبعد املنهجي للتج�سري، بل اإن البحث واقرتاح اآليات للتج�سري 

�شيمثالن اجلزء الأكرب من هذه الدرا�شة. ك�أي حم�ولة ملد اجل�سور يجب اأن يت�شمن التج�شري املعريف م�شارات واإر�شادات 

واإ�شارات ل�سلوك تلك امل�شارات وهذا ما �سيقدمه كل من املبحثني الثاين والثالث من خالل تو�سيح منطلق�ت واآليات التج�شري.

منطلقات التج�صري

تقدم اأدبيات املعرفة البينية جمموعة من املنطلق�ت لتربير الربط والتك�مل بني التخ�ش�شات العلمية. اإل اأنه كم� يف 

امل�ستوى املفاهيمي فاإن هن�ك حاجة لرتتيب وتنظيم تلك املنطلق�ت والأهداف املرتبطة بها والبحث يف تق�طع�ته� مع منطلق�ت 

واأهداف م�شروع التج�شري. يقدم تقرير منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية )OECD( جمموعة من املنطلق�ت لتطوير املعرفة 

البينية، ميكن اخت�س�ره� يف التايل: 

احتياجات تطوير املعرفة.  -

احتياجات الطالب. -

-  .)Professional Training( احتياجات تطوير التدريب املهني

الحتي�ج�ت الأ�سيلة للمجتمع.  -

- .11
التع�مل مع م�س�كل اجل�مع�ت الإدارية والعملي�تية

بينما يف درا�شتهما لتطوير الدرا�شات البينية تقدم كل من جويل كلني وويلي�م نيويل �سي�غة اأكرث تطوًرا ملنطلق�ت املعرفة 

البينية لت�شمنها التايل: 

تطوير التعليم الع�م واملتطلب�ت العلمية الع�مة يف اجل�مع�ت. -

التدريب املهني. -

11- تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، »اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س يف اجل�مع�ت«، 1972. 
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حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية. -

النقد الجتم�عي وال�سي��سي واملعريف. -

تطوير اأع�س�ء هيئة التدري�س.  -

- .)downsizing( التقلي�س التمويلي

- .12
اإنتاج معرفة جديدة

يقدم ني�شاين قائمة مو�سعة ملا ميكن و�سفه بتربير املعرفة البينية يف اإط�ر اإنتاج معرفة جديدة. تت�شمن الق�ئمة التايل:

اأن البتك�ر ع�دة يتطلب معرفة بينية. -

اأن ع�بري احلدود الأك�دميية و»الوافدين اجلدد« للتخ�س�س�ت ع�دة م� يقدمون اإ�سه�م�ت مهمة لتخ�س�س�تهم اجلديدة. -

تقع بع�س املوا�سيع والق�س�ي� التي ت�ستحق البحث يف فجوات بني التق�سيم التقليدي للتخ�س�س�ت. -

كثري من امل�س�كل الفكرية، والجتم�عية، والعملية تتطلب مق�رب�ت بينية. -

تعمل املعرفة البينية على تذكرين� ب�لنموذج املث�يل لوحدة املعرفة. -

يتمتع الع�ملون يف اإط�ر املعرفة البينية مب�ستوى اأعلى من املرونة. -

ت�س�عد املعرفة البينية على جت�وز فجوات التوا�سل داخل املوؤ�س�س�ت الأك�دميية مم� ي�س�عد يف ح�سد موارده� الكبرية لتحقيق  -

م�ستوي�ت اأعلى من العقالنية والعدالة.

من خالل قدرتهم على العبور بني التخ�س�س�ت، يقوم الع�ملون يف اإط�ر امل�س�ريع املعرفية البينية بدور مهم يف الدف�ع عن  -

.13
احلرية الأك�دميية

� ب�لعتب�ر  ت�س�طر هذه الدرا�شة ني�شاين اهتمامه بتطوير املعرفة كمنطلق اأ�شا�س للرتابط والتك�مل املعريف، اإل اأنها ت�أخذ اأي�سً

املنطلق�ت العملية الواقعية الأخرى كمنطلق�ت رئي�شة. يف احلقيقة، هن�ك غالًبا نوع من اأنواع التداخل بني احل�جة لتطوير 

املعرفة كغ�ية يف حد ذاتها وبني كون هذا التطور و�سيلة حلل امل�س�كل الواقعية والعملية. الأمر الذي ينتج عنه عادة تربيرات 

 ،)Redundant( يظهر فيه التطور املعريف كعن�سر زائد عن احل�جة )دائرية )من م�س�كل الواقع اإىل حل م�س�كل الواقع

اأي كو�سيلة لغاية حل م�س�كل الواقع ولي�س غاية يف حد ذاته. لذلك من اأجل تنظيم وترتيب اأكرث و�سوًح� ملنطلق�ت واأولوي�ت 

التج�شري ينبغي تو�سيح تلك العالقة بني منطلق تطوير املعرفة ومنطلق التع�مل مع الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته.

متثل املنطلق�ت التي تقدمه� جويل كلني والتي تت�شمن – كم� متت الإ�س�رة اإليه – حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية 

والتكنولوجية، وتقدمي نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعريف، ب�لإ�س�فة اإىل تقدمي معرفة جديدة واأر�سية منا�شبة لعملي�ت التنظيم 

هذه. يفرت�س كل من منطلق حل امل�س�كل )Problem solving( ومنطلق النقد )Critique( عالقة معينة بني املعرفة 

والواقع ودوًرا للمعرفة يف تلبية احتياجات حمددة يف اإط�ر هذه العالقة، والأهم اأن هذا الدور يقرتح، بدوره، النطالق نحو 

م�ستوى معني من الرتابط املعريف. فعندما يكون منطلق الرتابط املعريف هو حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، 

يكون الهدف من تطوير املعرفة هو تقدمي اإجابات لأ�سئلة الواقع، اأو لتلبية احتياجات يف اإط�ر هذا الواقع دون ا�ست�سك�ل اأو 

م�س�ءلة الروؤى الفكرية املوؤ�س�سة والهي�كل الجتم�عية وال�شيا�شية والقت�س�دية املنظمة لهذا الواقع. بينما عندما يكون املنطلق 

هو تقدمي نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعريف، تتعدى اأهداف تطوير املعرفة تقدمي الإج�ب�ت اإىل تقدمي الأ�سئلة وال�ست�سك�ل بدل 

من افرتا�س الروؤى املوؤ�س�سة للواقع وهيمنة هي�كله� احل�كمة. على �سبيل املث�ل، عندما يكون املنطلق هو تعزيز فر�س الطالب 

يف �سوق العمل بعد التخرج، فاإن دور تطوير املعرفة هنا هو حل م�س�كل الواقع، بينما عندما يكون املنطلق هو نقد اآلية 

ال�سوق وهيمنة ال�سرك�ت املتعددة اجلن�سي�ت على �سوق العمل يكون دور تطوير املعرفة نقد الواقع.

12- Klein and Newell, p. 396 
13- Moti Nissani, “Ten Cheers for Interdiciplinarity: the Case for Disciplinary Knowledge and Research”, The Social 
Science Journal, Volume 34, Issue 2 (1997), p. 201-206.
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ميثل التج�شري نوًع� من اأنواع تطوير املعرفة وبالتايل فاإن ا�شتك�شاف م�شارات واآليات التج�شري تتطلب تو�سيح منطلق�ته 

وغاياته. من املهم هنا ا�ستدع�ء تق�سيم ليزا لتوك� للمعرفة البينية طبًق� لالأ�سئلة والق�س�ي� حمل البحث وموقعه� من 

التخ�ش�شات العلمية. كم� اأ�شرنا فان التق�سيم يت�شمن كاًل من املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية واملعرفة البينية التوفيقية 

واملعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية، واملعرفة البينية املفاهيمية. ميكنن� الآن و�سع اأنواع املمار�شات البينية يف اإط�ر 

منطلق�ت تطوير معرفة بينية، وبالتايل ربط كل من م�ستوي�ت التك�مل املعريف مبنطلق�ته وغاياته. فنجد اأن كاًل من املعرفة 

التخ�ش�شية ال�ستطالعية واملعرفة البينية التوفيقية تنطلق نحو حل م�س�كل الواقع التكنولوجية والقت�س�دية والجتم�عية، 

14 تنطلق نحو النقد الجتم�عي وال�شيا�شي واملعريف. اإًذا ينتج عن هذا 
بينما املعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية

الربط بني م�ستوي�ت التك�مل املعريف يف املمار�شات البينية من جهة ومنطلق�ت املعرفة البينية من جهة اأخرى ثالثة م�شارات 

للتج�سري: اثنان ينتميان اإىل منطلق حل امل�س�كل )امل�شار ال�ستطالعي وامل�شار التوفيقي(، وواحد ينطلق اإىل املنطلق النقدي 

)امل�شار املتجاوز للحدود التخ�ش�شية(.

ب�لعودة اإىل املنطلق�ت الأخرى املت�شمنة يف كل من قائمة منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية وقائمة جويل كلني، جند اأن 

بع�س تلك املنطلق�ت قد تكون اأقرب مل�شاري التج�شري والربط املعريف اللذين ميثلهم� كل من املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية 

واملعرفة البينية التوفيقية واللذين يهدف�ن اإىل حل م�س�كل الواقع الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، واأخرى اأقرب اإىل 

م�شار التج�شري والربط املعريف الذي ميثله كل من املعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية واملعرفة البينية املفاهيمية 

واللذين يهدف�ن اإىل النقد الجتم�عي وال�شيا�شي واملعريف. فنجد اأن احل�ج�ت الأكرث عملية ك�حتي�ج�ت الطالب والتدريب 

املهني والتنظيم املوؤ�س�سي والعملي�تي يف املوؤ�س�س�ت الأك�دميية تنتمي مل�شاري حل امل�س�كل، بينما قد ل جند يف الق�ئمتني ما 

ميكن ن�شبته اإىل امل�شار الثالث النقدي لحتي�ج�ت املجتمع الأ�سيلة والتي هي – يف احلقيقة، وتبًعا لتعريفها – قد تنتمي 

مل�شاري حل امل�س�كل اأو امل�شار النقدي. 

ب�سكل ع�م ميكن مالحظة هيمنة اجت�ه )حل امل�س�كل( على اأدبيات املعرفة البينية والرتابط املعريف منذ �شبعينيات القرن 

امل��سي مع مناف�شة م�شتمرة من الجت�ه�ت النقدية. بحيث قاد الجت�ه الأول مبادرات وممار�شات بينية يف وبني عدد من 

التخ�ش�شات ك�ل�سي��س�ت العامة والبيئة وال�شحة العامة ودرا�شات التنمية والهند�شة ال�شناعية واإدارة الأعم�ل والقت�س�د 

وغريها من التخ�ش�شات، التي تعترب اأكرث قرًبا من الواقع وم�س�كله. حيث اعتمدت هذه املبادرات التج�شريية على ت�شجيع 

ودعم من احلكوم�ت وال�سرك�ت الكربى. بينما يتمثل الجت�ه الثاين يف اأو�سح �سوره يف اإنتاج عدد من التخ�ش�شات البينية 

التي تعتمد بدورها على مفاهيم ونظريات من تخ�ش�شات خمتلفة وروؤى بديلة ومناف�شة للروؤى احلداثية وتنظيم للمجتمع 

احلديث، كتخ�س�س درا�شات املراأة اأو الدرا�شات اجلندرية، الدرا�شات املا بعد كولون�لية، وغريها من املعارف ذات احل�س 

النقدي. على الرغم من اأن تلك التخ�ش�شات معربة اإىل حد كبري عن م�شارات التج�شري اإل اأنها متثل اأطراًف� لطيف من 

اإمكانات التحرك بني التج�شري العملي الهادف حلل م�س�كل الواقع وبني التج�شري النقدي الهادف مل�س�ءلة افرتا�س�ته الأ�س��س، 

والتي قد تت�شمن ممار�شات معرفية جت�شريية انطالًقا من حل م�س�كل الواقع اأقل اأداتية، ت�أخذ ب�لعتب�ر البعد النقدي للواقع، 

واأخرى نقدية ل تذهب بال�شرورة بعيًدا نحو التطرف النقدي العدمي. 

اإًذا، على الرغم من اأهمية مناق�شة منطلق�ت تطوير املعرفة التج�شريية لتربيرها كم�سروع ذي اأهمية معرفية وقيمية اإل اأنه 

ل ميكن جت�هل دور تلك املنطلق�ت يف تو�سيف اإط�ر وم�شارات التج�شري، والذي ميكن تلخي�سه يف: اأوًل: تو�سيح افرتا�س�ت 

عالقة املعرفة ب�لواقع لكل م�شار من م�شارات التج�شري، ودور التج�شري يف تلبية احتياجات حمددة يف اإط�ر هذه العالقة. ثانًيا؛ 

تقرتح عالقة املعرفة ب�لواقع لكل م�شار اإعادة النظر يف الأ�س�س املعرفية والوجودية للمعرفة العلمية )يف العلوم الجتم�عية( مبا 

14- لن تت�شمن هذه الدرا�شة ومبحثها حول كيفية التج�شري م�شاًرا يعك�س الدرا�شات البينية املفاهيمية بل �شيتم التع�مل مع البعد املفاهيمي للتج�سري من 
خالل م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية.
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ي�شمح ببن�ء اأر�سية نظرية اأكرث ق�بلية ملد ج�سور تو�سيفية وتف�شريية عرب التخ�ش�شات ملح�ك�ة الظواهر الواقعية و/اأو نقده�.

التج�صري وفل�صفة العلوم االجتماعية

ميثل التف�ق على خريطة ا�شرت�شادية لعملية التج�شري بل وعلى خطوات وا�سحة لل�سعي للرتابط والتك�مل املعريف حتدًيا 

لأغلب الأك�دمييني. فحتى مع التف�ق على اإط�ر ع�م ملاهية التج�شري وقبول عدد من منطلق�ته تظل الإج�بة على �سوؤال كيفية 

التج�شري ع�ئًق� رئي�ًشا اأم�م حم�ولت الرتابط والتك�مل املعريف. يف هذا الإط�ر، يقول ويلي�م نيويل رئي�س وحدة الدرا�شات 

البينية يف جامعة ميامي: »قد ي�شتطيع اأغلبن� اأن ي�شري اإىل عدد من الأمثلة الناجحة للم�س�ريع البينية. لكن ل يبدو اأن 

هن�ك اأحًدا ممن حتدثت اإليهم ي�شتطيع اأن يف�شر بو�سوح كيف ميكن القي�م بعملية التك�مل بني روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم 

متك�مل و�س�مل لظاهرة ما«15. مع ذلك قدم عدد من الباحثني حم�ولت تعترب خطوًط� اإر�شادية يف هذا الجت�ه. من هذه 

املح�ولت ما قدمته جويل كلني، والذي – على اأهميته – ل يخرج عن كونه خطوات عملية للع�ملني على الق�س�ي� والأ�سئلة 

16. حيث ت�شمنت قائمة جويل كلني بع�س الإر�س�دات العملية 
البينية، اأكرث من كونه اإط�ًرا نظرًيا للتع�مل مع املعارف البينية

كتحديد جميع الحتي�ج�ت املعرفية، مبا يف ذلك التخ�ش�شات ذات العالقة ومن �سيمثل تلك التخ�ش�شات من الباحثني، 

والتف�و�س حول الأدوار بني الباحثني الذين ميثل كل منهم تخ�ش�شه، واحلف�ظ على التوا�سل خالل العمل التقني التك�ملي، 

على الرغم من الفائدة الوا�سحة لبع�س اخلطوات املذكورة اإل اأنها ل جتيب على �سوؤال: كيفية التج�شري والرتابط املعريف.

نظرية  على  اعتم�ده  خالل  من  التج�شري  لعملية  نظري  اإط�ر  بن�ء  اأهمية  ب�لعتب�ر  ت�أخذ  روؤية   17
بولدجن كينيث  قدم 

18 حيث اقرتح و�سع النظريات النظامية بني 
النظم العامة )General System Theory( والتي طوره� فيما بعد باجن

Meta-( م�ستويني: الأعلى ي�شم الري��سي�ت وامليت�فيزيق� كونه� علوم جتريدية قادرة على القي�م بدور التخ�ش�شات ال�شارحة

Disciplines( والأدنى ي�شم التخ�ش�شات العلمية ونظرياتها العامة. وبالتايل، تكون النظريات النظامية اأقل جتريًدا من 
19. ق�م زويك ب�لبن�ء على روؤى كل من بولدجن وباجن 

الري��سي�ت وامليت�فيزيق� واأكرث جتريًدا من النظريات التخ�ش�شية العامة

ليقدم هيكاًل لرتاتبية معرفية تبداأ من الأعلى بالتخ�ش�شات ال�شارحة ك�لري��سي�ت وامليت�فيزيق�، ثم النظريات النظامية، ومن 

 )Models and Mid-range Theories( ثم النظريات التخ�ش�شية العامة، والنماذج اجلزئية والنظريات متو�سطة النط�ق

.20
داخل التخ�ش�شات العلمية، والعالقات والقوانني والفر�سي�ت، واأخرًيا البيانات واملالحظات

طبًق� لهذا الرتتيب، يفرت�س اأن تقوم النظريات النظامية بالدور الأكرب يف عملية التك�مل املعريف، اإما ا�ستقرائًي�، اأي 

من خالل النظر يف النظريات التخ�ش�شية والبحث يف املتماثالت بينها، اأو ا�ستدللًي�، من خالل النظر يف املنطق الري��سي 

واملواقف امليت�فيزيقية وت�أويله� والبن�ء عليه�. ب�سكل ع�م يف هذا الرتتيب تظهر النظريات التخ�ش�شية ك�أنظمة فرعية عن 

النظ�م الرئي�س الذي متثله النظرية العامة. ل ميكن املبالغة يف اأهمية هذه الإ�سه�م�ت، وخ��سة تقدميه� ملا ي�شميه نيويل 

اأر�سية م�سرتكة للرتابط والتك�مل بني املعارف التخ�ش�شية. اإل اأن نيويل يرى اأن الظواهر يف الواقع اأكرث تعقيًدا من اأن 

حتيط بها النظم الب�شيطة )Simple Systems( ذات العالقات اخلطية، حيث ل ي�أخذ هذا النوع من النظم احتم�ل 

اختالف م�ستوى م�شاهمة النظم الفرعية بل والختالف والت�شارب بني النظم الفرعية، لذلك يقرتح اأنه اإذا كن� نتع�مل مع 

15- William Newell, “A Theory of Interdisciplinary Studies”, Issues in Integrative Studies, No. 19 (2001), p. 18.
16- Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity, History, Theory and Practice (Ohio: Wayne State University Press, 
1990), pp. 188-189.
17- K. E. Boulding, “General Systems Theory: The Skeleton of Science”, Management Science, Volume 2, Issue 
3 (1956), pp. 197-208.
18- M. Bunge, Method, Model, and Matter (Boston: Reidel, 1973).
19- Ibid.
20- M. Zwick, “Understanding Imperfection”. In Ragsdell, G. and Wilby, J. (eds.), Understanding Complexity (New 
York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001).
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 ملح�ك�ته�. 
21)Complex Systems( ظواهر معقدة فيجب علين� تطوير نظم معقدة

بدًل من اأدبيات النظم املعقدة التي ينتهجها نيويل يف اأعماله �ستقوم هذه الدرا�شة ب�لتع�مل مع تطوير اأر�سية منا�شبة 

للتج�سري املعريف من خالل م�ستوى اللتزام�ت امليت�فيزيقية واأثرها على البنى النظرية للتخ�س�س�ت العلمية مبا يف ذلك 

اإمكانات تتبع العالقات ال�شببية والأطر املفاهيمية عرب احلدود النظامية املفرت�سة، اأي اأن هذه الدرا�شة ت�سرتك مع كل من 

اإ�شهامات زويك ونويل يف عدم الكتف�ء بتقدمي اإر�شادات عملية للرتابط والتك�مل املعريف بل و�سع هذا املجهود يف اإط�ر نظري 

من خالل بن�ء اأر�سية م�سرتكة م�ستقرة متثل خريطة معرفية لتلك العملي�ت. فمن جهة، يتميز ما قدمه نيويل ب�لهتم�م 

بالطبيعة املعقدة للظواهر حمل الدرا�شة واحل�جة ملح�ك�ته� من خالل بن�ء نظم معرفية بينية معقدة تتعدى العالقات اخلطية 

بني النظم التخ�ش�شية الفرعية وافرتا�س اإ�شهامها املت�شاوي يف النظ�م الع�م، اإل اأن التعقيد يف م�ستوى النماذج العلمية 

ملح�ك�ة الظواهر الجتم�عية يحتاج تربيًرا ميت�فيزيقًي� )معرفًيا ووجودًي�(. من جهة اأخرى، فاإن ما قدمه كل من بولدجن وبوجن 

وزويك، واإن ك�ن يفتقد اإىل دينامية نظم نيويل املعقدة اإل اأنه يقدم روؤية اأكرث و�سوًح� للرتاتبية املعرفية بني التخ�ش�شات 

املختلفة مع الرتكيز على اأهمية املواقف امليت�فيزيقية للمم�ر�س�ت والإمك�ن�ت التج�شريية. فتخ�ش�شات العلوم الجتم�عية ب�سكل 

ع�م، وهي حمل الهتم�م يف هذه الدرا�شة، تعود دائًما اإىل تخ�ش�س فل�سلفة العلم بحًثا عن اأر�سية معرفية ووجودية ت�شمح 

لها بتربير م�شاريعها املعرفية. 

على الرغم من تنوع املواقف التي تقدمه� فل�سلفة العلوم اإل اأن اختي�رات العلوم الجتم�عية ما زالت تتاأرجح بني تيار 

و�سعي م�شيطر وتيار ت�أويلي ناقد له. يف احلقيقة ل تقدم اأي من الفل�سفة الو�سعية اأو تلك الت�أويلية اأ�شا�ًشا ميت�فيزيقًي� ي�شمح 

ببن�ء اأر�سية معتربة للعملي�ت التج�شريية بني التخ�ش�شات العلمية. من جهة، ف�لأوىل ل ت�شمح ب�أكرث من اأر�سية �شطحية مت�ًم� 

كونه� ل تقبل ب�لتع�مل مع غري املرئيات، وبالتايل فاإن اأي حديث حول هيكل اأ�شا�س )Underlying Structure( جامع 

لأبع�د متعددة وعالقات معقدة لظاهرة ما ينظر اإليه تلق�ئًي� بنوع من الريبة. ينعك�س هذا على الفقر املفاهيمي للنظري�ت 

والروؤى ذات الأ�س�س الو�سعية وكذلك اإمكانات الك�سف عن عالقات �شببية بعيًدا عن الق�نون الهيومي )ن�شبة اإىل الع�مل 

الجتم�عي هيوم( والذي ل يتعدى مالحظة التغري بني العوامل واإيعازها ل�شرورة طبيعية. ب�لإ�س�فة بالطبع اإىل القيود على 

حم�ك�ة تعقيدات الواقع الناجتة عن حم�ولة حم�ك�ة منطق التجارب العلمية للعلوم الطبيعية من خالل ما ي�سمى بالتثبيت 

املنهجي )Methodological Bracketing( لعزل الأثر بني الع�مل امل�ستقل والع�مل الثابت عن تاأثريات العوامل الأخرى، 

اإل اأن هذه ال�سرتاتيجية املنهجية حتولت اإىل افرتا�س وجودي ي�شر على اأن النظم الجتم�عية نظم مغلقة مت�ًم� ل تتاأثر 

بعوامل خ�رجية وهو الأمر الذي يف�شد تقريًب� اأغلب املح�ولت البينية للتج�سري بني العلوم. 

من جهة اأخرى، فاإن املق�رب�ت الت�أويلية ل تقبل اإمكانية الف�سل بني الظاهرة حمل الدرا�شة وبني الن�شاط العلمي ملح�ك�ته� 

بل ترى اأن هذه املح�ك�ة ل ت�شري اإىل �سيء حقيقي يف الواقع. فاإذا ك�نت الو�سعية متهمة ب�لفقر املفاهيمي ف�ملق�رب�ت الت�أويلية 

متهمة ب�ل�سيولة وعدم ال�شبط املفاهيمي. اإن الروؤى الت�أويلية ل ت�شمح ببن�ء اأر�سية م�سرتكة للعملي�ت البينية لأنه� ترف�س 

م�سطلح�ت ك�لأر�سية، والأ�س��س، والنظم، ولأنه� تراها جميًعا تركيًب� اجتماعًيا، يحتاج لتفكيك، هذا واإن ك�ن مفيًدا لنقد 

حدود فكرية وموؤ�س�س�تية م�شطنعة بني التخ�ش�شات احلديثة اإل اأنه ل يفيد كثرًيا يف بن�ء اأر�سية م�سرتكة بينها. يف املق�بل 

تقدم الروؤية الواقعية النقدية )Critical Realism(22 – كم� قدمها روي با�شكار واآخرون – التزاًما معرفًيا ووجودًي� ي�شمح 

بعالقة متوازنة بني املعرفة والواقع، اأو بني ما ميكن معرفته واإمكانية معرفته كم� �سيقدمه� املبحث الق�دم.

21- William Newell, op. cit., p. 16.
22- تنطلق الواقعية النقدية من الواقعية العلمية كفل�سفة للعلوم الجتم�عية ت�أخذ ب�لعتب�ر اختالف الإط�ر الجتم�عي عن الطبيعي. 
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الواقعية النقدية كاأ�صا�ص فل�صلفي-علمي للتج�صري

تتميز الواقعية النقدية بعدد من املبادئ التي جتعله� اأر�سية منا�شبة للتج�سري بني التخ�ش�شات العلمية مق�رنة بغريها من 

الفل�سف�ت العلمية ك�لو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية. ف�لواقعية النقدية تعيد العتب�ر اإىل الأ�سئلة الوجودية/الأنطولوجية وت�شعها 

قبل الأ�سئلة املعرفية/الأب�ستمولوجية. وبالتايل فاإنها تعالج الأثر ال�سلبي للتع�مل مع �سوؤال: ماذا ميكن اأن نعرفه؟ قبل �سوؤال: 

ما هو موجود يف الواقع لنعرفه؟ والذي اأدى اإىل اعتماد ما هو موجود على ما ميكن معرفته اأو مالحظته. حيث تظهر هذه 

امل�سكلة ب�سكل اأو�سح يف الروؤى الو�سعية التجريبية والتي ل ميكن اأن ت�سف �سيًئ� باأنه موجود اإذا مل يكن ممكًنا مالحظته 

 .)to be is to be perceived( وهو ما يعرب عنه املبداأ امل�سهور

هذه املمار�شة التي تتلخ�س يف حم�ولة حتديد معايري معرفية ومنهجية للعلم قبل اتخاذ موقف وجودي، الأمر الذي ميثل 

قيوًدا غري �سرورية على املعرفة. بل اإن اأي حديث حول املعايري املعرفية واملنهجية يكون غالًبا ع�سوائًي� دون حتديد طبيعة 

23. اإًذا من حيث املبداأ تقدم الواقعية النقدية تربيًرا فل�سفًي� علمًي� لكل املمار�شات العلمية التي تنطلق 
الظاهرة حمل الدرا�شة

من حتديد طبيعة الظاهرة حمل البحث ولي�س من بنى فكرية وموؤ�س�سية معينة تقيد التع�مل مع الظاهرة فيما بعد. من تلك 

املمار�شات بالطبع التج�شري والرتابط املعريف الذي يحدد طبيعة الظواهر الجتم�عية كظواهر معقدة ومتداخلة ومن ثم يبحث 

يف الإمك�ن�ت املعرفية لتو�سيفه� وتف�شريها ولي�س العك�س.

تقرر الواقعية النقدية اأن هن�ك واقًعا منف�شاًل عن معرفتنا، واقع )هن�ك يف اخل�رج( م�ستقل عن اأفكارنا حوله، وهذا 

ما مييزها عن الروؤى الت�أويلية التي ل تعرتف بهذا ال�ستقالل وي�شعها بج�نب الو�سعية التي ت�سرتك معها يف تقرير هذا 

ال�ستقالل. اإل اأن ما مييزها عن الأ�س��س الو�سعي هو تقريره� للعمق الوجودي )Ontological Depth( للواقع. يحدد روي 

با�شكار ثالثة م�ستوي�ت للواقع: امل�ستوى التجريبي )Empirical( وامل�ستوى اجل�ري اأو الفعلي )Actual( وامل�ستوى احلقيقي 

)Real(. ف�لأول يت�شمن مالحظاتنا وخربتن� ب�لواقع، والثاين يت�شمن الأحداث اجل�رية، بينما يت�شمن الثالث الهي�كل والآلي�ت 
.24

امل�سوؤولة عن اإنتاج الأحداث اجل�رية يف امل�ستوى الثاين ومالحظتنا لها يف امل�ستوى الأول

وبالتايل، فاإن الأحداث التي قد نراها منف�سلة ونتع�مل معها جتريبًيا من خالل فر�سية �شببية �شطحية واأحادية بني 

الأحداث والتي ت�أخذ �سكل كلم� حدث )A( اأعقبه )B( قد تعود اإىل اآلية �شببية م�سرتكة ومعقدة تتطلب الك�سف عن عدد من 

العوامل والعالقات امل�سوؤولة جميًعا عن اإنتاج الأحداث اأو الظواهر حمل املالحظة. لذلك هن�ك حاجة لتجاوز املمار�شة العلمية 

 )Regularities( ال�شطحية التي ل تتعدى امل�شاحة بني امل�ستوى الأول والثاين: مالحظة وت�سجيل وا�شتنتاج عالقات منتظمة

بني الأحداث. ف�لع�مل كم� يراه روي با�شكار ل يتكون من اأحداث بل من اأ�سي�ء، اأ�سي�ء غالًبا معقدة، وب�سبب هذا التعقيد 

متتلك هذه الأ�سي�ء جمموعة من النزعات والقوى والأعب�ء. واأنه ب�لإ�س�رة اإىل تلك النزعات والأعب�ء والقوى واكت�س�فه� ميكن 

 .25
تف�شري الظواهر يف الع�مل

فالت�شكالت ال�شطحية للظواهر ومالحظتنا لها لي�شت كل الواقع. فما نالحظه ما هو اإل نتاج لتفاعالت معقدة لآلي�ت 

�شببية قد تربط بني عوامل تقبع يف جم�لت وم�ستوي�ت خمتلفة من الوجود اأي ل تنتمي بال�شرورة لنظ�م اجتماعي اأو م�ستوى 

حتليل واحد، على �سبيل املث�ل يف تخ�ش�س العالقات الدولية عند البحث يف اأ�شباب ا�ستقرار البيئة الدولية، عادة يتم النظر 

يف العوامل اخل��سة بهذه البيئة ك�لقطبية وتوازن�ت القوى والتحالفات بل وحتى ا�ستقالل املنظمات الدولية واآدائها املوؤ�س�سي، 

بينما يف احلقيقة قد يكون ال�ستقرار املالحظ نتيجة لآلية �شببية تتعدى حدود البيئة الدولية اأو نتيجة لتف�عل اآلية �شببية 

23- Colin Wight, Agents, Structures, and International Relations: Politics as Ontology (Cambridge: Cambridge 
University Press: 2006), p. 25.
24- Roy Bhaskar, A Realist Theory of Science (Leeds: Leeds Books: 1975), p. 56.
25- Ibid., p. 51.
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دولية مع اآلية/اآليات �شببية خ�رج »حدود« البيئة الدولية تنتمي اأك�دميًي� اإىل تخ�ش�شات اأخرى ك�ل�سي��سة املق�رنة والقت�س�د 

وعلم الجتم�ع والدرا�شات الثق�فية وعلم النف�س الجتم�عي وغريها.

تقدم الواقعية النقدية تو�سيًف� اأكرث �سمولية للهي�كل الجتم�عية وبالتايل م�شاحة اأرحب لعمل اآلياتها ال�شببية وحم�ك�ة 

الظواهر الجتم�عية املعقدة. طبًق� لروؤي با�شكار فاإن احلي�ة الجتم�عية حتدث على اأر�سية ت�سكله� اأربعة اأبعاد متداخلة، اأو 

 :)Social Cube( ما ي�شميه ب�ملكعب الجتم�عي

اأوًل: التفاعالت املادية مع الطبيعة )املوارد، ال�شمات الطبيعية، اإلخ(.

ثانًيا: املعاين امل�سرتكة )القيم، الأفك�ر، املعتقدات، املوؤ�س�س�ت، اإلخ(.
ثالًثا: العالقات الجتم�عية )الطبقية، الأدوار الجتم�عية، عالقات الإنت�ج، اإلخ(.

رابًعا: ذوات الف�علني )الذات، الهوية، اإلخ(26.

لي�س من ال�سعب هنا روؤية كيف ميكن لهذا التو�سيف لأبع�د احلي�ة الجتم�عية اأن يعمل ك�أر�سية لفهم اأكرث �سمولية 

ا. فبن�ًء على النق�س�م يف املواقف امليت�فيزيقية عن  للظواهر الجتم�عية لي�س بني التخ�ش�شات بل وداخل التخ�ش�شات اأي�شً

ماهية الوجود تنق�سم اأغلب النظريات يف العلوم الجتم�عية بني تلك التي تعطي الأولوية يف التف�شري للعوامل املادية وتلك 

التي تعطي الأولوية للعوامل الثق�فية والفكرية. بينما ما يقدمه هذا التو�سيف هو اإمكانية الربط بني العوامل الثق�فية واملادية 

والعالقاتية والنف�شية من خالل اآليات �شببية معينة تف�شر ظ�هرة ما ومنطها ال�سلوكي بعيًدا عن الروؤى الوجودية اجلزئية 

التي تنتج بدورها مفاهيم ونظريات ق��سرة وبالتايل مالحظة �شطحية وجزئية للواقع.

ي�أخذن� ت�شمني ذاتية الف�علني ك�أحد اأبعاد احلي�ة الجتم�عية اإىل اأف�سلية اأخرى لالأ�شا�س الواقعي النقدي ل تتوفر ملتبني 

الفل�سف�ت العلمية الأخرى، ف�لو�سعية ل تعطي اهتماًما كبرًيا بذاتية الف�عل اأو املعنى الذي يوؤول ويربر �سلوكه من خالله ول 

تعتمد هذا املعنى كعن�سر اأ�شا�س يف تف�شري الظواهر الجتم�عية، بينما الت�أويلية تختزل التف�شري يف ت�أويل الف�عل ل�سلوكه. 

فاإذا ك�ن اإبراز الأبع�د املادية والثق�فية/الفكرية والعالقة بينهما ي�شاهم يف روؤية اأكرث �سمولية للظواهر الجتم�عية من خالل 

الربط الأفقي بني الأبع�د الهيكلية املختلفة، فاإن ت�شمني ذاتية الف�علني ي�شاهم يف روؤية اأكرث �سمولية للظواهر الجتم�عية 

من خالل الربط الع�مودي بني الف�عل وبيئته. ف�لظواهر قد تت�سكل يف م�ستوى ويعاد اإنتاجها يف م�ستوى اآخر. تعرب اأغلب 

تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية عن تلك العالقة الع�مودية ب�رتب�ك وتداخل وا�سح بني عدد من امل�س�كل املختلقة: اإ�شكالية 

الف�عل-الهيكل )Agent-Structure Problem(، م�ستوي�ت التحليل )Levels of Analysis(، م�سكلة الكلي واجلزئي 

)Macro-Micro Problem(. يف هذا الإط�ر، يو�سح كولن وايت اأن اختي�ر كل من م�ستوى التحليل ووحدة التحليل ل بد 
منهما لكل باحث.  ال�سوؤال هو اأي من هذين الختي�رين يجب اأن ميثل الأولوية للب�حث عند تطوير برنامج بحثي؟ فوحدة 

التحليل تعني الق�سية اأو الظاهرة حمل البحث، بينما م�ستوى التحليل يعني كيفية تف�شريها. يرى كولن وايت والواقعيون 

النقديون ب�سكل ع�م اأن حتديد وحدة التحليل يجب اأن ميثل اأولوية للب�حث، كون وحدة التحليل م�سكلة وجودية تخت�س بتحديد 

27. فالظاهرة كم� مت الإ�س�رة اإليها قد تتجاوز 
طبيعة الظاهرة حمل الدرا�شة، بينما م�سكلة م�ستوى التحليل م�سكلة منهجية

م�ستوي�ت التحليل التقليدية وامل�ستقرة يف اأي تخ�ش�س. وبالتايل، يحتاج الباحث اإىل النظر واتخاذ قرار وموقف وجودي من 

طبيعة العالقة بني اجلزئي�ت والكلي�ت الجتم�عية قبل حتديد م�ستوي�ت للتحليل والختي�ر من بينها. 

اآليات التج�صري

ميكننا الآن العودة اإىل نظم الرتاتبية املعرفية التي قدمها كل من بادجن باوجن وزويك بعد اتخاذ موقف ميت�فيزيقي 

26- Roy Bhaskar et al.: The Problems of Philosophy and Their Resolutions, (London, Verso: 1994), p. 96.
27- Colin Wight, Ibid., p. 104 
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يعتمد على الفل�سفة الواقعية النقدية، ومالحظة امل�شاهمة التي تقدمه� يف جتاوز القيود التخ�ش�شية التي ت�شعها اللتزام�ت 

امليت�فيزيقية الأخرى. الآن ن�شتطيع اأن ن�شع خ�رطة النظم املعرفية على اأر�سية واقعية نقدية تت�شم ب�لعمق وال�سمولية، 

بحيث تعك�س هذه اخل�رطة اأكرث من جمرد خطوات منهجية ومعايري معرفية )مالحظة، فر�سي�ت، مناذج تخ�ش�شية، اأطر 

نظرية، اإلخ( بل حم�ك�ة لعمق و�سمولية الظواهر الجتم�عية. اإل اأنه وطبًق� ملبادئ الواقعية النقدية فاإن الظواهر الجتم�عية 

و�شروط اإنتاجها اأو اآلياتها ال�شببية قد تتعدى النظم الجتم�عية كم� تقدمه� التخ�ش�شات العلمية، وبالتايل يلزم هنا تطوير 

خ�رطة تعك�س اأهمية التج�شري بني التخ�ش�شات مبا ي�شمح ب�لإح�طة ب�لظواهر حمل البحث، وذلك من خالل و�سع م�ستوي�ت 

ا�شتك�شاف م�ستوي�ت الواقع جنًبا اإىل جنب، ومن ثم الربط اأو التج�شري بينها طبًق� لأمن�ط اأو م�شارات التج�شري امل�شتخدمة 

)ال�ستطالعية والتوفيقية واملتجاوزة(.
تقرتح هذه اخلريطة ثالثة موا�سع لكل من م�شارات التج�شري: 

التج�شري ال�ستطالعي: يربط امل�شار ال�ستطالعي بني التخ�ش�شات يف امل�ستوى الأكرث �شطحية اأي م�ستوى املالحظات  -

وتطوير الفر�سي�ت.

التج�شري التوفيقي: يربط م�شار التج�شري التوفيقي بني التخ�ش�شات العلمية يف م�ستوى النماذج اجلزئية والنظريات  -

متو�سطة النط�ق.

الفكرية  - النظم  بني  التخ�ش�شية  للحدود  املتجاوز  التج�شري  م�شار  يربط  التخ�ش�شية:  للحدود  املتجاوز  التج�شري 

واملعيارية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية.

اآليات م�صار التج�صري اال�صتطالعي 

ما مييز هذا امل�شار كم� ذكر اأعاله هو انتم�ء كل من ال�سوؤال البحثي اأو الظاهرة حمل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شريها 

اإىل نف�س التخ�ش�س، مبعنى اأن الع�مل التابع )ما يراد تف�سريه( والع�مل امل�ستقل )امل�سوؤول عن تقدمي هذا التف�شري( ينتميان 

اإىل حقل معريف لتخ�ش�س واحد. اإل اأن العالقة بني الع�مل امل�ستقل والع�مل التابع لي�شت مبا�شرة مت�ًم�، اأي اأن تاأثري الع�مل 

امل�ستقل ل يحدث اإل من خالل التف�عل مع ع�مل تعديلي )Moderating Variable( والذي توؤثر قيمته على مدى قوة 

تاأثري الع�مل امل�ستقل على الع�مل التابع، على �سبيل املث�ل اإذا كن� مهتمني بدرا�شة تاأثري )التدين( على )تف�شيالت الأ�سخ��س 

النتخ�بية بني الأحزاب ال�شيا�شية(، اإذا وجدنا اأن هذه العالقة اأقوى عند الذكور من الإن�ث ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأن )اجلن�س( 

ع�مل تعديلي يف العالقة بني )التدين( وبني )تف�شيالت الأ�سخ��س النتخ�بية بني الأحزاب ال�شيا�شية(28. 

اأحياًنا كثرية ينتمي الع�مل التعديلي اإىل جم�ل اآخر يتطلب النظر يف التخ�ش�س امل�سوؤول عن درا�شته، اإل اأنه ويف هذه 

احل�لة فاإن النظر يكون نظًرا ا�شتطالعًيا مبعنى اأن ما يهم الباحث هنا هو القيمة الرقمية )املوؤ�سر( للع�مل التعديلي واأثرها 

على قوة العالقة بني الع�مل امل�ستقل والع�مل التابع اللذين ينتميان اإىل نف�س التخ�ش�س. اإذا اتخذ الباحث هذا امل�شار طبًق� 

لنتم�ء الظاهرة حمل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شريها يف تخ�ش�شه، فاإنه قد ل يوجد حاجة للنظر يف الإط�ر املفاهيمي 

والنظري للع�مل التعديلي يف التخ�ش�س الآخر. اإًذا م�ستوى التج�شري الذي يتطلبه هذا النوع من الأ�سئلة البحثية ل يتعدى 

م�ستوى املالحظة وت�سجيل الأحداث وتطوير الفر�سي�ت ا�ستقرائًي�.

اآليات م�صار التج�صري التوفيقي 

ينطلق هذا امل�شار من احل�جة لتقدمي اإجابات حول نوعني من الأ�سئلة البحثية: تلك التي تقع يف التق�طع بني تخ�ش�شني، 

اأو تلك التي تقع يف فجوة بني التخ�س�س�ت. يف احل�لة الأوىل ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإىل التخ�ش�شني، بينما يف احل�لة 

الثانية ل ينتمي اإىل اأي منهما. مبعنى اأن يف هذه احل�لة اإما اأن ينتمي الع�مل التابع )اأو املفهوم الذي مت ا�ستخال�سه منه( 

اإىل تخ�ش�شني اأو اأنه ل ينتمي اإىل اأي منها. اإل اأنه يف كل الأحوال فاإن البحث يف الأ�سب�ب امل�سوؤولة عن اإنتاج الظاهرة 

28- Norman Blaike, Analyzing Quantitative Data (London: Sage Publications, 2003), p. 138.
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حمل البحث يتطلب النظر فيما يقدمه التخ�ش�شان من مفاهيم ونظريات. هنا يكون امل�ستوى الأف�سل للتج�سري التوفيقي هو 

م�ستوى النظريات املتو�سطة النط�ق )Mid-range Theories( اأو ما ي�شميها البع�س النظريات اخل��سة. تختلف النظريات 

املتو�سطة النط�ق عن النظريات الكربى اأو ما ي�سمى )Grand Theories( يف الطموح التف�شريي ب�سكل اأ�شا�شي. فالثانية 

حت�ول اأن تقدم اأطًرا لتف�شري جم�ل التخ�ش�س ب�سكل ع�م، بينما الأوىل حت�ول اأن تقدم تف�شرًيا جلزء من هذا املج�ل، على 

�سبيل املث�ل تعترب الواقعية وحم�ولت تقدمي نظرية نظامية �س�ملة تعرب عن افرتا�س�ته� كم� قدمها كينيث والتز نظرية كربى 

)Grand Theory( بينما نظريات التحالفات اأو احلرب هي نظريات متو�سطة النط�ق، وكذلك الأمر بالن�شبة لنظرية ال�سالم 
الدميقراطي بالن�شبة للروؤية الليربالية للعالق�ت الدولية. قد يكون هن�ك عدد من نظريات التحالفات املختلفة واملتناف�شة، 

والتي تزعم جميعها اأنها اأكرث تعبرًيا عن الفرتا�س�ت الواقعية وكذلك الأمر بالن�شبة لنظريات ال�سالم الدميقراطي والروؤية 

الليربالية للعالق�ت الدولية.

داخل التخ�ش�س الواحد عادة ما يكون ال�شراع الأكرث �شرا�شة بني النظريات الكربى والتي يعترب كل منها برادمي اأو 

برناجًما بحثًيا ودرا�شًيا، يعرف املتخ�س�سون اأنف�شهم من خالل النتم�ء لها، ما يجعل التوا�سل بل والتوفيق بينها اأمًرا لي�س 

ب�ل�سهل حتى داخل نف�س التخ�ش�س. اإن النظريات ذات النط�ق املتو�سط من خالل متو�سعه� بني اجلزئي�ت والكلي�ت، وبني 

التجريد واملالحظة، وبني الأحداث اليومية و�شروط اإنتاجها الهيكلية، تت�شم مبرونة اأكرب يف جتاوز عدد من امل�سلم�ت النظرية 

التي جتعل من عملية التج�شري التوفيقي اأكرث قبوًل على هذا امل�ستوى من م�ستوى النظريات الكربى. فبدًل من النطالق 

للدف�ع عن جمموعة من الفرتا�س�ت، تعمل النظريات املتو�سطة النط�ق على التع�مل مع م�س�كل واقعية يف املج�ل حمل 

.29
الدرا�شة من خالل بن�ء نظريات خ��سة بها

�شببًيا، قد يكون من املفيد النظر يف البداية يف الختالف بني العالقات ال�شببية التي تت�شمن عاماًل تعديلًي� )الذي 

 Intervening( اأو ما ي�شميه البع�س الع�مل املتداخل )Mediating Variable( وبني الع�مل الو�سيط )اأ�شرنا اإليه اأعاله

Variable(، فالثاين، اأي الع�مل الو�سيط اأن�سب مل�شار التج�شري التوفيقي كونه يعرب عن عالقة ت�سل�سلية: الع�مل امل�ستقل يوؤثر 
على الع�مل الو�سيط الذي بدوره يوؤثر على الع�مل التابع يف اإط�ر التج�شري والرتابط املعريف، وقد ينتمي الع�مل امل�ستقل اإىل 

حقل تخ�ش�شي والع�مل الو�سيط اإىل حقل تخ�ش�شي اآخر بحيث ينتج عن التوفيق بينهما حل ل�سوؤال بيني. فهذه ال�سل�سلة 

« الفجوة بني التخ�ش�شات مبا ي�شمح ب�لتع�مل  من العوامل، اأو الآلية ال�شببية، على الأقل ب�ملنطق الو�سعي ال�شطحي »متالأ

مع الق�س�ي� التي ل تنتمي لأي منها.

اإل اأن فجوات الع�مل الجتم�عي وتق�طع�ته قد تتطلب اأكرث من اقرتاح عالقات �شببية ب�شيطة تربط اإمربيقًي� بني عوامل 

خمتلفة كموؤ�سرات رقمية اأي كم�س�ر اأو �سل�سلة من العوامل )ع�مل م�ستقل، اآلية �شببية، ع�مل تابع( بل قد تتطلب ا�شتك�شاف 

اآليات �شببية اأكرث تعقيًدا تعك�س تعقيد الظاهرة حمل البحث، بحيث تكون الآلية ال�شببية هي امل�سوؤولة عن التاأثري ولي�شت 

 .30
جمرد بند م�شاعد اأو اإ�س�يف يف العملية، اأي اأن تكون الآلية ال�شببية هي تلك اجلزء الفع�ل واملحرك يف نظ�م ينتج التاأثري

ب�خت�س�ر، يتطلب التج�شري يف هذه احل�لة اأكرث من جمرد مالحظة قيا�س القيمة الرقمية ملوؤ�سرات تعك�س اأحداًثا مرتبطة 

اإمبرييقًي�، بل بيان وتف�شري وفهم طبيعة الآلية/الآلي�ت ال�شببية التي تنتج تلك الأحداث، اأي بيان وفهم وتف�شري طبيعة الكيانات 

والعملي�ت احلقيقية التي ت�شمح لها بالتاأثري الذي مت قيا�شه. على �سبيل املث�ل، ل يجب اأن يكون هدف البحث العلمي، فقط، 

النظر يف )اأثر اتفاقيات التجارة احلرة على منط ال�ستهالك( يف دولة ما، بل بيان وفهم وتف�شري اآليات ال�سوق احلرة والتي 

ل حترتم كثرًيا احلدود التخ�ش�شية بني حقل القت�س�د، ال�شيا�شة، علم النف�س الجتم�عي، والتاريخ. يف هذه احل�لة يجب 

29- David Lake, “Theory is Dead, Long Live Theory: the End of Great Debates and the Rise of Eclecticism in Inter-
national Relations”, European Journal of International Relations, Volume 19, Issue 3 (2013), p. 573. 
30- Colin Wight, op. cit., p.34.
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على الباحث النظر يف ال�سوق كنظ�م متك�مل ولي�س النظر يف الأحداث املتفرقة التي ينتجها بل النظر يف اآلياته التي تت�شمن 

عملي�ت وعوامل اقت�شادية، و�شيا�شية، واجتماعية، نف�شية، اإلخ. فقد تكون العملية اأو الكيان احل��سم يف ظ�هرة ما اقت�شادية، 

اأو �شيا�شية اأو نف�شية اأو غريها، اإل اأن هذه العملية اأو الكيان ل تقوم بهذا الدور اإل من خالل كونه� جزًءا من اآلية لوله� ملا 

متيزت بهذا التاأثري. هنا ل نبحث عن ع�مل م�ستقل وع�مل تابع ثم نبحث يف درجة الرتب�ط بينهما اإح�شائًيا، بل عن اآليات 

تعك�س عملي�ت واقعية يف كل جم�ل ونعمل على فهم وتف�شري التف�عل بينها بهدف حم�ك�ة ظ�هرة حقيقية معقدة ل تنتمي 

لأي من التخ�ش�شات حمل الهتم�م. تتم��سى هذه الروؤية ال�شببية مع احتياجات م�شار التج�شري التوفيقي للتع�مل مع الأ�سئلة 

والق�س�ي� التي تتطلب حم�ك�ة الظواهر الواقعية املعقدة من خالل اإ�شهامات التخ�ش�شات امل�ستقلة واملمار�شة التوفيقية بينها. 

 )Electicic( كم� مت الإ�س�رة اإليه متثل النظريات متو�سطة النط�ق امل�ستوى الأن�سب لهذه املمار�شات التوفيقية والنتق�ئية

لأنه� اأكرث اقرتاًبا من الواقع وبالتايل اأكرث قدرة على حم�ك�ة ظواهره من النظريات الكربى ذات النكهة التجريدية والتي 

تزعم تقدمي روؤية �س�ملة ملجالها ب�سكل م�ستقل عن الظواهر التي تنتمي لنظم اجتماعية اأخرى. 

اآليات م�صار التج�صري املتجاوز للحدود التخ�ص�صية 

اإذا ك�ن منطلق التج�شري التوفيقي حل م�س�كل الواقع وما يتطلبه من حم�ك�ة اأكرث دقة لظواهره املعقدة فاإن النقد 

املعريف، ال�شيا�شي والجتم�عي كمنطلق للتج�سري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية يتطلب ا�ست�سك�ل القيم الكربى والنظم الفكرية 

التي تعمل ك�فرتا�س�ت وبديهيات للبنى النظرية لكل تخ�ش�س. ف�لأول يتع�مل، تقنًي�، مع الأبع�د املادية واملوؤ�س�سية للظواهر، 

من خالل الفهم والتف�شري ومن ثم اإعادة الرتتيب والتنظيم بهدف التحكم يف اآليات اإنتاجها. بينما الثاين يتطلب ا�ست�سك�ل 

الأ�س�س القيمية والفكرية التي ت�شمح باإعادة اإنتاج الظاهرة حمل النقد وبن�ء اأ�ش�س بديلة لها، اأي اأن التج�شري يف هذا امل�ستوى 

ي�شتهدف امل�ستوى الهيكلي، حيث �شروط اإنتاج الظواهر حمل النقد، على �سبيل املث�ل، الف�شاد الإداري كظ�هرة قد ينعك�س 

يف �سلوك موظفي احلكومة اأو يف اأجواء الإدارات احلكومية ال�شغرى، اإل اأن هذا ال�سلوك اأو الظاهرة ل ميكن تو�سيفه� 

وتف�شريها وبالتايل نقده� اإل من خالل ا�شتك�شاف �شروط اإنتاجها الهيكلية.

ميكن و�سف �شروط الإنت�ج من خالل كونه� مبادئ للتنظيم )Organizing Principles( حتكم العالقات وتوؤ�س�س 

لرتاتبية بني جمموعة من القيم، املوؤ�س�س�ت، والأدوار الجتم�عية اعتماًدا على نظ�م فكري يقدم التربير املعياري لهذه الرتاتبية 

ا، قد ل تنتمي القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار الجتم�عية لنف�س احلقل املعريف كم� تقدمه  وقبوله� وعدم مق�ومته�. هنا اأي�شً

التخ�ش�شات العلمية. ف�لظواهر حمل النقد قد تظهر متثالته� اجلزئية يف جم�ل ما اإل اأن �شروط اإنتاجها قد تكون متجاوزة 

لعدد من املج�لت. ف�ل�ستبداد ال�شيا�شي قد ي�سنف كظ�هرة �شيا�شية اإل اأن �شروط اإنتاجه تتجاوز املج�ل ال�شيا�شي ب�لت�أكيد 

بل اإن يف هذا الإط�ر يظهر ال�ستبداد ال�شيا�شي كنوع اأو حالة من مفهوم متجاوز )ال�ستبداد(. هنا، مرة اأخرى، يجب الأخذ 

ب�لعتب�ر الفرق بني التج�شري التوفيقي وبني التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية، ف�لأول يعمل على حم�ك�ة الظاهرة من 

خالل تتبع جزئياتها وتنظيم اأفكارنا حوله� من خالل مناذج الآلي�ت ال�شببية، اأي اأنه يقدم اإجابة توفيقية ل�سوؤال )ملاذا(؟ 

بينما الثاين يبحث يف ال�شروط الفكرية والقيمية التي �شمحت بارتباط واإعادة ارتباط تلك اجلزئي�ت، اأي اأنه يقدم اإجابة 

متجاوزة ومتعالية ل�سوؤال )كيف اأمكن( اإنتاج الظاهرة؟

اإذا ك�نت التخ�ش�شات العلمية وتق�سيمه� املعريف يعانيان فقًرا وا�سًح� يف تتبع العالقات ال�شببية العابرة حلدود النظم 

الجتم�عية وحم�ك�ة ارتباط جزئياتها ببع�شها البع�س فاإنها اأ�شد فقًرا يف الك�سف عن �شروط اإنتاج الظواهر والعالقات 

والرتاتبية التي توؤ�س�س لها بني القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار عرب احلقول املعرفية، بل اإنها يف اأحيان كثرية تعمل كح�جب لها 

)وهذا ما يعطي البعد النقدي للتج�سري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية(. لذلك فاإن م�شار التج�شري يف هذا امل�ستوى يتطلب 
العمل على امل�ستوى املفاهيمي والفكري والقيمي ولي�س م�ستوى العالقات ال�شببية بني املتغريات والعوامل امل�ستخل�سة منها.
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وبالتايل يكون مو�سع التج�شري هنا بني م�ستوى النظريات التخ�ش�شية الكربى وبني الروؤى امليت�فيزيقية التي توؤ�س�س لها 

معرفًيا ووجودًي�. ما يجعل هذه الروؤى امليت�فيزيقية موؤ�س�سة اأنه ل يوجد اأ�شا�س اأعمق ميكن تاأ�شي�س املعرفة العلمية عليه، 

31. اإل اأن ا�ستخال�س وتطبيق هذه الروؤى امليت�فيزيقية يف جم�ل معريف ما يتطلب م�ستوى 
على الأقل بالن�شبة للعلم احلديث

فكرًيا وقيمًيا و�سيًط�. يف هذا امل�ستوى جند جمموعة من الأنظمة الفكرية والقيمية التي من وجه تعك�س ما مت ا�ستخال�سه 

من حق�ئق كربى من الروؤى امليت�فيزيقية ومن وجه اآخر تقوم بدور الفرتا�س�ت الأ�س��سية للنظري�ت التخ�ش�شية الكربى، 

على �سبيل املث�ل، جند يف هذا امل�ستوى معاين ومفاهيم متجاوزة للتخ�س�س�ت العلمية ك�مل�سلحة، العقالنية، التقدم، الهوية، 

وغريها من الفرتا�س�ت امل�سرتكة لعدد من التخ�ش�شات والتي يف الأ�س��س ترتجم روؤى ميت�فيزيقية معينة. ف�لعقالنية الآداتية 

احلديثة، مثاًل، تعك�س موقف� ميت�فيزيقًي� معينا حول طبيعة النف�س الب�شرية والتفاعالت الب�شرية، تنعك�س يف اأطر فكرية وقيمية 

حول عالقة الإط�ر املادي والجتم�عي ب�ل�سلوك الإن�س�ين، والتي تعمل بدورها ك�فرتا�س�ت لعدد من التخ�ش�شات املختلفة من 

خالل تقدميه� لأطر )متلوؤه�( تلك التخ�ش�شات مبحتواه� املفاهيمي والنظري اخل��س، لت�شبح العقالنية الأداتية افرتا�س 

ال�شعي للرثوة يف احلقل القت�س�دي، وال�سلطة يف ال�شيا�شة، والقوة يف العالقات الدولية.

32 )الظواهر، الأحداث، 
يتطلب التج�شري يف هذا امل�ستوى التع�مل مع املفاهيم كت�سورات ذهنية لتق�سيم الأ�سي�ء يف الواقع

الف�علني، اإلخ(. تلك الت�سورات ت�شاعدنا على الإج�بة على �سوؤال: اإىل اأي نوع تنتمي هذه الظاهرة اأو احلدث، اأو الف�عل، 

اإلخ. ما يعني اأن تق�سيم الأ�سي�ء اإىل اأنواع )Classification( يعترب جوهرًي� لعملية بن�ء املفاهيم بل وتفكيكها. يتطلب تق�سيم 

 Fundamentum( ب�لإجنليزية و )Classificatory Principle( الأ�سي�ء اإىل اأنواع ما ي�سمى مبورد الق�سمة بالعربية و

Divisionis( بالالتينية، والذي يعني ب�خت�س�ر تلك اخل��سية املعينة التي اعتربت خ��سية مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإىل 
اأنواع اأو جمعها مًعا يف نوع ما، على �سبيل املث�ل عند حم�ولة تو�سيف النظم الدولية من خالل مورد ق�شمة: توزيع القدرات 

املادية بني القوى العظمى ينتج ثالثة اأنواع )مفاهيم(: نظ�م اأحادي الأقط�ب ونظ�م ثنائي الأقط�ب ونظ�م متعدد الأقط�ب. 

بينما اإذا ا�شتخدمنا انت�شار القيم عرب احلدود لنتج لنا: نظ�م دويل، جمتمع دويل وجمتمع عاملي، وكذلك على م�ستوى الأنظمة 

ال�شيا�شية الوطنية اإذا ك�ن مورد الق�سمة اأ�ش�ًشا ل�شرعية النظ�م احل�كم فينتج الأنواع التالية: ديني، دميقراطي، وراثي، اإلخ. 

وكذلك النظ�م القت�س�دي اإذ ميكن ا�ستقراء عدًدا من موارد الق�سمة ك�ملن�ف�سة والنفت�ح ودور الدولة يف الن�شاط القت�س�دي 

وغريها. ال�سوؤال هو: ما هي اأ�ش�س اختي�ر مورد للق�سمة دون غريه؟ ما هي اأ�ش�س اختي�ر خ��سية ما والتع�مل معها كخ��سية 

رئي�شة اأو مفتاحية لتو�سيف الظاهرة، اأو مبعنى اأدق اختزال الظاهرة يف تلك اخل��سية وجت�هل خوا�سه� الأخرى؟ دون التدخل 

يف هذا امل�ستوى املفاهيمي وا�ست�سك�ل مورد الق�سمة واأ�شا�شه املعياري، �ستقود �سل�سة الختزال الباحث نحو الكتف�ء بقي��س 

املوؤ�سرات التي تعك�س كمًي� تغري تلك اخل��سية التي اعتربت مفتاحية يف الواقع.

قد يرى البع�س اأن اختي�ر اأو قبول مورد الق�سمة ما هو اإل اختي�ر عملي�تي يخدم ال�سوؤال البحثي ول يت�شمن بال�شرورة 

اأي اأ�شا�س معياري. بالطبع ل تقبل اأي ممار�شة بحثية ذات منطلق�ت نقدية هذه احلجة، على �سبيل املث�ل، قد يرى البع�س 

اأن اختي�ر توزيع القدرات املادية كمورد للق�سمة لتو�سيف اأنواع النظم الدولية اختي�ر بحثي مربر ب�أ�سئلة بحثية تتطلب النظر 

يف البيئة الدولية وظواهره� انطالًقا من هذا التو�سيف. بالطبع قد يكون هذا منا�شًبا ك�ختي�ر بحثي موؤقت ولي�س كحقيقة 

وجودية ثابتة. فهذا الختزال للنظم الدولية يف خ��سية القطبية ينتج مفاهيم رئي�شة ت�سكل روؤيتنا لظواهر اأكرث تعقيًدا من اأن 

تف�شر انطالًقا من توزيع القدرات املادية. الأهم وهذا حمل النقد، اأن تلك الروؤى تربر ل�شيا�شات وممار�شات معينة يف الواقع، 

ك�حلروب الهجومية، الهيمنة، البتزاز، اخل�سوع احل�س�ري، والتحالفات مع قوى عظمى، وغريها من ال�شيا�شات واملمار�شات 

املنطلقة من تعريف معني للم�سلحة الوطنية اعتماًدا على مفاهيم نظرية نحتت طبًق� لختي�رات معيارية لتق�سيم الظواهر 

31- Nuno Montero & Kevin Ruby, “IR and the False Promise of Philosophical Foundations”, International Theory, 
Volume 1, Issue 1 (2009), p. 26.
32- Robert Adcock, “What is a Concept?, Political Concepts, The Committee on Concepts and Methods”, Working 
Paper Series, (April 2005).
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اعتماًدا على خ��سية معينة مع جت�هل خوا�س اأخرى.

يف هذا الإط�ر، تعنى عملية التج�شري ب��ستقراء موارد الق�سمة للمف�هيم الرئي�شة يف التخ�ش�شات املختلفة بهدف ا�ستخال�س 

الأ�س�س املعيارية امل�سرتكة لختي�ر اخلوا�س الرئي�شة التي يتم من خالله� تو�سيف الظواهر يف تلك التخ�ش�شات، على اأن 

تقود هذه العملية للك�سف عن النظم الفكرية واملعيارية امل�سرتكة املتجاوزة للتخ�س�س�ت والتي توؤ�س�س لتو�سيف املفاهيم يف 

احلقول املختلفة. يتطلب هذا املجهود ف�سل املفاهيم الرئي�شة عن اأطره� النظرية الكربى كعزل مفهوم توازن القوى عن الروؤية 

الواقعية، اأو مفهوم املناف�شة عن الروؤية القت�س�دية النيوليربالية. ميّكن هذا الف�سل الباحث من جتاوز املحتوى التخ�ش�شي 

للمفهوم والذي ي�سكله مو�سع املفهوم يف النظرية التخ�ش�شية، مما ي�سهل الو�سول ملورد الق�سمة واأ�شا�شه املعياري املتجاوز 

ا عملية مق�رنة بني املفاهيم يف التخ�ش�شات ذات العالقة بحًثا عن التناق�شات اأو  للتخ�س�س. يتطلب هذا املجهود اأي�شً

الختالف�ت من جهة وعن امل�سرتك�ت واملتماثالت من جهة اأخرى، مع الرتكيز دائًما على �سوؤال الت�يل: م� هو الأ�س��س املعياري 

اجل�مع لتق�سيم اأنواع الظواهر عرب التخ�ش�شات؟ 

من جهة اأخرى، فاإن م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية وما يتطلبه من تدخل على امل�ستوى املفاهيمي يجب اأن 

ي�شتهدف اقرتاح اأ�ش�س فكرية وقيمية بديلة تقدم تربيًرا ملعايري تو�سيف الظواهر الجتم�عية وتق�سيمه� لأنواع وعدم الكتف�ء 

مبجرد النقد. هنا تكون احلركة يف الجت�ه املع�ك�س، اأي بدًل من ا�ستقراء موارد الق�سمة يف التخ�ش�شات العلمية ل�ستخال�س 

 � اأ�شا�شها املعياري والك�سف عن النظم الفكرية والقيمية املوؤ�س�سة لها، ينطلق الباحث من نظ�م فكري وقيمي معني م�ستخل�سً

منه قيمه واأفك�ره املركزية ومن ثم النظر يف الظواهر الواقعية والعمل على تو�سيفه� طبًق� ملا تقرتحه تلك القيم والأفك�ر 

كخوا�س مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإىل اأنواع. 

يف هذا الجت�ه يجب على الباحث العمل على ر�شم خ�رطة مفاهيمية بحيث تت�شمن اأق�شاًما اأو اأنواًع� )Classes( مع 

تو�سيح اأوًل: اخل��سية املفتاحية التي تعمل كمورد للق�سمة يفرق بني تلك الأنواع اأو ع�ئلة املفاهيم، اأي تلك اخل��سية الرئي�شة 

التي جتعل الظاهرة تنتمي لنوع ول تنتمي لنوع اآخر. وثانًيا: تو�سيح اخل��سية الرئي�شة التي جتعله� مميزة داخل النوع اأو 

ع�ئلة املفاهيم التي تنتمي لها. بحيث يكون التق�سيم: ح�شرًيا، مبعنى األ تنتمي ظ�هرة لأكرث من نوع، و�شاماًل، اأي ل تكون 

هن�ك ظ�هرة خ�رج الأنواع اأو ل تنتمي لأي من الأق�س�م. 

33 اإل اأنه يجب على الباحث التج�شريي اأن يكون اأكرث 
على الرغم من �سيوع هذا املنهج يف اأدبيات التو�سيف املفاهيمي

مرونة وانفتاًحا على حقيقة اأن الظواهر الجتم�عية اأكرث تعقيًدا من حم�ك�ته� من خالل هذه اخل�رطة امليكانيكية. يف هذا 

 ،
34

ال�سي�ق، من املفيد النظر يف منهج �سلم للتجريد )Ladder of Abstraction( الذي قدمه )�س�رتوري( لبن�ء املفاهيم

حيث يرى اأن املفاهيم التي تعرف من خالل عدد كبري من اخلوا�س يكون لديها نط�ق حمدود من التطبيق على احل�لت، 

والعك�س، املفاهيم التي تعرف من خالل خ��سية اأو اثنتني يكون لديها نط�ق وا�شع من التطبيق على احل�لت. الأوىل تكون يف 

قاع �سلم التجريد، بينما الثانية تكون يف اأعاله، على �سبيل املث�ل، قد يكون يف اأعلى �سلم التجريد مفهوم الكيانات ال�شيا�شية 

وهو بو�سوح مفهوم ع�م يتطلب عدًدا قلياًل جًدا من اخلوا�س لتعريفه ويف املق�بل ميكن تطبيقه على نط�ق وا�شع من احل�لت 

اأو الف�علني ال�سي��سيني.يف درجة اأدنى من �سلم التجريد املفاهيمي قد جند مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية، يف هذه الدرجة يكون 

هن�ك حاجة لزيادة اخلوا�س لتو�سيف املفهوم على ح�شاب احل�لت التي يغطيها )الأحزاب اأقل من الكيانات ال�شيا�شية(، ويف 

33- Peter Mair, “Concepts and Concept Formation in Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A 
Pluralist Perspective” In Donatella Porta and Michael Keating (Editors), The Social Sciences: A Pluralist Perspec-
tive, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 183.
34- Giovanni Sartori, “Guidelines for Concept Analysis” In Giovanni Sartori (editor), Social Science Concepts: A 
Systematic Analysis (London: Sage, 1984).
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ا عدًدا اأكرب من اخلوا�س لتعريفها وبالتايل نطاًقا اأقل  درجة اأدنى جند مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية ال�سعبوية، والتي تتطلب اأي�شً

للتطبيق. هذا ال�سلم التجريدي – املقرتح لبن�ء املفاهيم – ذو فائدة هامة يف م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية، 

حيث تتلخ�س هذه الفائدة يف مالحظة اأن النظ�م الفكري والقيمي البديل يجب اأن يحتل الأ�س��س املعياري للتق�سيم يف اأعلى 

ال�سلم، بحيث يعك�س تراتبية معيارية وتو�سيفية وتف�شريية بديلة وذلك من خالل عمله ك�سرط واأ�شا�س لتق�سيم الظواهر يف 

الدرجات اأدنى من التجريد اأو اأقرب اإىل الواقع.

كم� يف اجت�ه نقد النظم الفكرية والقيمية املهيمنة، فاإن احلركة التج�شريية نحو بن�ء اأ�ش�س معيارية جديدة للتو�سيف 

وبالتايل للتف�سري وجت�هل م�ستوى النظريات الكربى قد يخدم هذا املجهود. مبعنى اأن نحو بن�ء خ�رطة معرفية جديدة قد 

يكون من الأف�سل النطالق من الروؤى امليت�فيزيقية الأ�س��س وتطوير اأو العتم�د على نظم فكرية وقيمية بديلة، ومن ثم 

ربطها بنظريات متو�سطة النط�ق. والتي كم� اأو�سحن� �س�بًق� هي اأقدر على التع�مل مع امل�س�كل الواقعية وحم�ك�ة الظواهر 

الجتم�عية املعقدة من خالل متو�سعه� بني اجلزئي�ت والكلي�ت )الكلي�ت يف هذه احل�لة املق�سود بها النظم الفكرية والقيمية 

املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية ولي�س النظريات التخ�ش�شية الكربى(، وبني التجريد واملالحظة، وبني الأحداث اليومية و�شروط 

اإنتاجها الهيكلية، ما ي�شمح بتجاوز م�سلم�ت النظريات التخ�ش�شية وفتح م�شار مبا�شر، �سواء يف اجت�ه التفكيك اأو البن�ء بني 

حم�ك�ة الظواهر الجتم�عية من خالل الآلي�ت ال�شببية من جهة، وبني حم�ك�ة �شروط اإنتاجها من خالل التج�شري املتجاوز 

للحدود التخ�س�سية من جهة اأخرى.

خال�صة

قدمت هذه الدرا�شة التج�شري ك�إط�ر للتوا�سل والتك�مل املعريف بني التخ�ش�شات العلمية من خالل تو�سيح منطلق�ته 

وم�شاراته واآلياته املقرتحة وذلك بن�ًء على اأدبيات الدرا�شات البينية وفل�سفة العلوم الجتم�عية. 

ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�شة م� يلي:

اأهمية النظر يف منطلق�ت املمار�شات العلمية التج�شريية وتق�سيمه� بني منطلق�ت نقدية واأخرى خ��سة بحل امل�س�كل،  -

حيث يحدد املنطلق م�شار التج�شري املن��سب بني التخ�ش�شات العلمية.

 اأهمية ا�ست�سك�ل ومراجعة الفرتا�س�ت املعرفية والوجودية التي قد متثل عوائق وقيوًدا على التك�مل املعريف بني  -
التخ�ش�شات العلمية. يف هذا الإط�ر، تظهر الواقعية النقدية كفل�سفة علمية اأكرث ق�بلية للعمل ك�أر�سية م�سرتكة 

للتج�سري بني حقول املعرفة املختلفة من الأ�س�س الو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية.

اأهمية ا�شتك�شاف دور النظريات املتو�سطة النط�ق )Mid-range Theories( كم�ستوى من��سب للتج�سري التوافقي  -

وتتبع العوامل ال�شببية عرب املج�لت حمل الدرا�شة. يف املق�بل، من املفيد النظر يف الدور التقييدي الذي قد تقوم 

به النظريات التخ�ش�شية الكربى )Grand Theories( على املمار�شات التج�شريية وذلك من خالل تقدميه� ك�أطر 

نظرية نظامية حت�كي نظم اجتماعية مغلقة.

ال�ستف�دة من املق�رب�ت الت�أويلية والنقدية يف ا�ست�سك�ل احلدود املفرت�سة بني التخ�ش�شات العلمية، مع عدم الن�سي�ق  -

نحو ا�شتنتاجاتها العدمية حول الواقع واإمكانية اإنتاج معرفة علمية حول هذا الواقع.

يف النهاية، على الرغم من التحديات الفكرية واملنهجية اإل اأن القيود املوؤ�س�سية قد متثل الع�ئق الأكرب اأم�م عملية التج�شري 

بني التخ�ش�شات العلمية. ف�شروط اإنتاج الرتاتبية حمل النقد، متجاوزة حلدود املج�لت الجتم�عية، مبا يف ذلك جم�لت 

اإنتاج املعرفة، فنحن جزء من الع�مل الذي ندر�شه. هذه الرتاتبية تعمل على تقييد التج�شري خ��سة يف م�س�ره املتجاوز للحدود 

التخ�ش�شية املنطلق نحو النقد املعريف وال�شيا�شي والجتم�عي، واقرتاح اأ�ش�س جديدة لرتاتبية القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار مبا 

يف ذلك املج�ل الأك�دميي. يف هذا الإط�ر، قد يكون زعم عاملية التق�سيم التخ�ش�شي املعريف وزعم عاملية حمتوى ومناهج 

البحث والروؤى امليت�فيزيقية املوؤ�س�سة لهذه التخ�ش�شات العلمية القيد الأهم على مبادرات التج�شري. ف�فرتا�س عاملية هذا 
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التق�سيم يعمل على ن�شر الروؤى ال�سيقة التي تقدمه� التخ�ش�شات العلمية واحلدود الف��سلة بينها. على م�ستوى حمتوى ومناهج 

البحث والروؤى امليت�فيزيقية املوؤ�س�سة لهذه التخ�ش�شات فاإن زعم العاملية يعمل على تعميق افرتا�س اأن تلك التخ�ش�شات 

تقدم »حق�ئق« متجاوزة للحدود احل�س�رية والإقليمية والوطنية من خالل ت�شطيح مدى النظر يف الواقع، من خالل اأدوات 

بحثية ومناذج نظرية ل تعك�س عمق الظواهر الواقعية و�شروط اإنتاجها الهيكلية. اإًذا من خالل تو�سيع نط�ق انت�شار الروؤى 

اجلزئية وتعميق قبول نتائجها من خالل اأدواتها وروؤاها ال�شطحية، يعمل زعم العاملية على اإعادة اإنتاج تراتبية معينة من 

خالل تو�سيع نط�ق وتعميق �شروط اإنتاجها الفكرية والقيمية. اإل اأنه – وكم� اأو�سحن� – فاإن �شروط الإنت�ج الهيكلية ذات اأبعاد 

ا، فزعم العاملية لتق�سيم التخ�ش�شات العلمية وحمتواه� جت�ّسده موؤ�س�س�ت اأك�دميية وبحثية وجمعيات  موؤ�س�س�تية ومادية اأي�شً

مهنية ت�شع اأحكاًما ومعايري و�سروًط�، تقيد اأو – على الأقل – تتج�هل الإنت�ج العلمي ال�شاعي لنقد زعم عاملية التخ�ش�شات 

العلمية، خ��سة تلك ال�شاعية لقرتاح اأ�ش�س بديلة لتق�سيم حمتوى التخ�ش�شات العلمية على اأ�شا�س ح�شاري اأو اإقليمي اأو 

وطني يوؤ�س�س لرتاتبية فكرية وقيمية بديلة.
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