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 اإلبستمولوجيا والتواريخ بعد اإلستعمارية
 ىؿ ثمة دور لمتواريخ بعد اإلستعمارية فى اإلبستمولوجيا؟

 ....تقدمة   
 ،اإلستعماريةجيا فى تواشجيا بالتواريخ بعد تحاوؿ تمؾ الورقة مقاربة اإلبستمولو 

  ؟ساءؿ ىؿ ثمة دور لمتواريخ بعد اإلستعمارية فى اإلبستمولوجيا تُ و 
 ،اإلبستمولوجيا فى تواشجيا بالتواريخ بعد االستعماريةنوه ىنا إلى أف وييمنا أف نُ 

وبيف  ،تحاوؿ أف تشؽ طريًقا فيما بيف اإلبستمولوجيات وفمسفات العمـ السائدة فى الغرب
وفى أى  ،وذلؾ بغية تقديـ تفسير لتاريخ إنتاج المعارؼ  فى اوربا  ،ابستمولوجيات أخرى

وكذا تحديد نظرية المعرفة التى مف  ،ستعمارية كاف آخر تكشؼ عنو التواريخ بعد اإلم
زدىار وكذا ذبوؿ النماذج   ،شأنيا أف تفسر ذلؾ النمط مف التاريخ  وأعنى بو تاريخ ظيور وا 

 .(1) والتقاليد الثقافية المعرفية
التقاليد العممية  راحت تقاربثمة دراسات إثنوجرافية لنا أف نمفت إلى أف و 

عمى  النظر إلى األنساؽ المعرفية برمتيا حث عمىتَ  باتتو  ،والتكنولوجية غير األوربية
اإلختالفات اإلبستمولوجية  إلىوىذا يعنى أال نمتفت  .أساس مف التكافؤ اإلبستمولوجى

التواريخ بيد أف   ،المعرفية الصحيحة وبيف أنساؽ اإلعتقادات المألوفة فيما بيف األنساؽ
لكف ماتنكره  ،أف بعض انساؽ اإلعتقادات كانت اقوى مف غيرىا التنكر  بعد اإلستعمارية 

أعنى تمؾ  ،الداخمية الخالصة فحسبأف تمؾ القوة تكمف فى السمات اإلبستمولوجية و ى
اإلعتقاد و وى .والموضوعية ،والمنيج ،ومنطؽ وحيد لمتبرير ،ثمة فى عقالنية راسخةتمالم

 ..  .لمعمـ الذى أسيمت فى التأسيس لو التقارير التاريخية الداخمية والتاريخ الداخمى 
التاريخ الداخمى لمعمـ أف نجاح و التقارير التاريخية الداخمية ا تمؾ قد افترضتل

تتمثؿ فى المنيج التجريبى  ،خالصةوتطور العمـ يتحقؽ عبر سمات إبستمولوجية داخمية 
سمات الداخمية  مف لوتمؾ ا ،المنيج العممى بعامة وكذا معايير الموضوعية والعقالنية و أ

 . .شأنيا وحدىا أف تحقؽ تكامؿ وانسجاـ ووحدة العمـ
التاريخ اإلجتماعى لمعمـ أف تكوف و تنكر تقارير التاريخ الخارجى أ ،العكسعمى و 

جراءاتيـ البحثية  ذور التطور العممى والتكنولوجى،ب  كامنة فى ثنايا عقوؿ العمماء وا 
ير الخارجية عمى أف حيث تؤشر تمؾ التقار  ،ماتزعمو التواريخ الداخميةو وى ،فحسب
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ومف ثـ تفسح  ،المعرفى ذاف بعمؽ داخؿ المحتوىقافية والنظاـ اإلجتماعى ينفالسياقات الث
 .جتماعية والثقافية المجاؿ لمتعددية الثقافية واألنساؽ المعرفية المحميةالقيـ اإل

وكذا  ،أسيمت اإلبستمولوجيا بعد اإلستعمارية فى خمؽ مفيـو التعددية الثقافيةلقد 
وذلؾ دفاعا عف األنساؽ المعرفية  ،تحدى كونية العمـ الغربى ومركزية الثقافة الغربية

حيث تتغيا  ،وعف الخصوصية الثقافية  لمثقافات األخرى المغايرة لمثقافة الغربية  ،المحمية
 .المركزية الغربية كى تتقدـ اليوامش واألطراؼ و خمخمة المركز أ

 .المنظور الحضارىو وى ،نحف بحاجة إلى منظور تاريخى جديد لمعمـ  ،وعؿ ىذا
تقديـ رؤية  يسيـ فى   civilizational  perspectiveنحف بحاجة إلى منظور حضارى  

ىذا المنظور ُيظير العمـ الغربى  .بشأف طبيعة العمـ  meta  historicalتاريخية  -بعد 
أسيمت فى تأسيسو   civilizational   scienceالماثؿ اآلف بوصفو  " عمما حضاريا "  

ما مف شأنو أف يدفعنا إلى التقصى والتنقيب واكتشاؼ  ،خرىشروط اجتماعية وشروط أ
 .(2)حضارات اخرى لمعمـ

ا بالتواريخ بعد وثمة محاور حاولت عبرىا مقاربة اإلبستمولوجيا فى تواشجي
 :اإلستعمارية وىى

 جذور العمـ   -  
 ؟ىؿ حدث العمـ مرة واحدة      

  تواريخ بعد اإلستعمارية بستمولوجيا والاإل -  
 الشروط السوسيوثقافية ُتشكُؿ  مسار العمـ      
 . تمؾ األـ الحبمى .اإلستعارة  -  
 ...جذور العمـ  -  

   ...  ؟ىؿ حدث العمـ مرة واحدة
 ،قدـ تقاليد  فيما يخص الففقد ليس ثمة شؾ فى أنو ما مف مجتمع انسانى إال و 

وما مف مجتمع انسانى إال والحظ  .السياسة وما إلى ذلؾو  ،الديفو  ،واألدب ،الموسيقيو 
 .أحياف كُثر إتسمت بالدقة فى العالـ الطبيعي وأنتج تعميمات )قوانيف(
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)بريطانيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا(  -اوربا الغربية  -فقط  في رقعة بعينيا بيد أنو 
العمـ الحديث : عمـ الفيزياء  منذ القرف السادس عشر، ظير ،في حقبة بعينيا و  .

 .(3). الخ.والكيمياء الحيوية ،والتركيب الذري لممادة ،ياضيةالر 
  ؟فيؿ حقًا حدث العمـ مرة واحدة

وتتبعت دراسات  ،قضية جذور العمـتقارب  اإلستعمارية  - العمـ بعدراحت تواريخ 
ثنوجرافية معاصرة التقاليد العممية والتكنولوجية  الثقافات غير  الماثمة داخؿتاريخية وا 

وىؿ  ؟انبثؽ العمـ الحديث في أوربا لـَ  ،وطرحت عدة تساؤالت  كاف مف بينيا  ،الغربية
 ؟انبثقت الثورة العممية األوربية كجزء مف المعجزة االوربية خارج العصور المظممة

ىي  -وعصور مظممة   ،معجزة ،ثورة ،عممية ،تمؾ المصطمحات الخمسة : اوربية
لقروسطية األوربية التى قاربت اوذلؾ ألف الدراسات التاريخية   ،خالفيةمصطمحات اآلف 

نجازاتيا العممية والتكنولوجية ُتظير أف التأريخ لمعصور المظممة ُيخبر، وُيعبر عف رؤية  وا 
ثورة و فميس ثمة معجزة أوربية أ  .ال عف واقع القروف الوسطي في أوربا ،ورأى المؤرخ

جاءت العناصر قد بدأ في القرف الحادي عشر. و تطور تدرجي  ماحدث ليس سوى ،عممية
ىذا  .الدافعة لتطور العمـ الحديث نتيجة لتحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية تدرجية

 ،أوربا الحديثة إلسالمية في القروف الوسطي وبداياتفضال عف الحضور الضخـ لمثقافة ا
حتى أواخر عصر النيضة  ،أوربية  -اإلقتباس مف الفكر المصرى وعناصر أخري غيركذا و 

نو لمف الخداع اعتبار العمـ الحديث أوروبيا ،التي نسمييا األف أوربية  .وا 
بأسسو  ،تكف جذور وبدايات العمـ الحديث تشبو العمـ الحديث الذى نراه اآلف إذ لـ 

 .مف العموـ كما  في عمـ الفمؾ وغيره ،االمبريقية الراسخة 
وبعد اإلستعمارية تعيد صوغ post  kuhnian  الكونية  -بعد  عمى ىذا ألفينا و 

 local  knowledgeة المحمية ينساؽ المعرفلل  تنظر بعيف اإلعتبارو  ،جذور العمـ الحديث

system،  وعبر تمؾ التحميالت استباف أنو ليس ثمة عنصر في العمـ مستثني مف التشكؿ
وكؿ  .ف ذاؾ التشكؿليست مستسناة م وحتى فيزياء أواخر القرف العشريف  ،الثقافي 

 (4)عنصر مف عناصر العمـ يطرح   نتائج إبستمولوجية خاصة بو
 
 
 



 
 ػػػػبعد اإلستعمارية فى اإلبستمولوجيا؟ ػػػاإلبستمولوجيا والتواريخ بعد اإلستعمارية. ىؿ ثمة دور لمتواريخ 

- 323 - 

 

                 
والذى  ،ولنا أف نمفت  ىا ىنا إلى " شرودنجر"  أحد أعظـ عمماء الفيزياء النظرية

 .سابقة  عميو قد تأسس عمي نظريات ومعطيات  الغربى  نوه إلى أف العمـ 
 عمى قؼسوؼ ن ،إذا ماتتبعنا حمقات التطور العممي إلى البدايات األولي ،مف ثـ و 

تشكيؿ صيغة عقمية منطقية  محاولتوو وعي اإلنساف البدائي  ،يالمحاولة األولي لموع
 .لموقائع الممحوظة في العالـ مف حولو

ضرورة انثرومورفية  -دوف أدني شؾ  -ووفًقا لشرودنجر كانت  ،إًذا ،بدايات العمـ
"Anthromorphic necessity"  مصاحبة لتشكؿ وعي اإلنساف وكفاحو مف أجؿ

 (5).البقاء

الحياة نفسيا، وضرورة لوجود  بداياتالعمـ كانت مصاحبة ل وىذا يعنى أف بدايات
 .اإلنساف وبقائو

ذا كاف التاريخ التقميدي لممشروع العممي يبدأ باليوناف ؛ ف إنو عند تفحص وا 
المصاحبة لتشكؿ األنثرومورفية وبالنظر إلى الضرورة  ،لمعمـ الحديث االفتراضات األساس

 ،أنيا ليست محصورة فى اليوناف ممسسن ،محاولة فيـ الواقع والحقائؽ الفيزيائيةو  ،الوعى
 وال مقصورة عمي اليوناف األوائؿ.

حيث طرحت عمي مائدة البحث االنثروبولوجى عددا كبيرا مف البدايات األولي 
كانت قد  تبيف أف التراث اليوناني الضخـ و  ،العممية في أماكف عديدة مف العالـلممسارات 

  (  6) .مختمفة مف خارج اليوناف وبخاصة مف افريقيا واسيا أسيمت في تكوينو إسيامات 
اعتبار اليوناف بداية استثنائية فكرة  تؤشر البحوث التاريخية الحالية عمى أف كذا و 

 قد تأسست فقط في القرف التاسع عشر.لمحضارة اإلنسانية كانت 
فى الحقيقة  -ليوناف في المعرفة الغربية كانتىذا فضال عف  أف بعض إسيامات ا

ىذا إف لـ تكف تسبقيا. ومف  ،معروفة لدي حضارات أخري معاصرة لمحضارة اليونانية -
 .ـبيف المناطؽ المختمفة في العالـ القدي فيماالمؤكد أنو قد حدث إنتقاؿ للفكار 

لمعمـ   قويةأسفر القياـ بمراجعة وتنقيح تمؾ األفكار عف وجود جذور افريقية قد و 
وانتقمت تمؾ الرؤية إلى تاريخ العمـ لتغير المعرفة السائدة  .داخؿ الحضارة اليونانية

وبات مف المؤكد اف فكرة جعؿ اليوناف  .التي تؤسس لممركزية االوربية بشأف العمـ ،الراسخة
 األساس لممعرفة الغربية قد تشكمت اجتماعيا في اوربا في القرف التاسع عشر.المصدر 
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األب ىيرودوت نفسو، و أما الدليؿ عمي أف الحضارة اليونانية ليا جذور افريقية في
  بأنو مديف لمصر بديف كبير. والذى أقر ،متاريخ اليوناني ل الروحى

ؿ إلى أوربا عبر القروف وبال ىذا فضال عف أف التراث الحضاري المصري راح ينتق  
وفي عصر النيضة والروزيكروشي  ،مف اليوناف القدماء إلى الروماف ،انقطاع

Rosicrucian's  في القرف الثامف عشر.و في القرف السابع عشر 
التحرر مف التحيز العرقي لمركزية النموذج و تمؾ الصورة نقطة انطالؽ نح قد وفرتو 
 (7)اليونانى.
قد اخُتِمقت في القرف  كانت مركزية النموذج اليونانىييمنا أف نمفت ىنا إلى أف و 

 .األوربية التاسع عشر، وراحت تتعمؽ مع بدايات العنصرية واإلمبريالية 
حيث كاف ينظر إلييا بوصفيا عنصرا  ،مفرًطا تجاه اليوناف كاف التحيز العنصريلقد 

البداية العرقية النقية  أى ،وكذا بوصفيا تجسيدا لمرحمة طفولة أوربا  ،نقيا خالصا الوربا
 .(8)لمحضارة االوربيةو الخالصة ألوربا 

غدت حقيقة أف األفارقة  ،ستعمارية وانتشار العبوديةومع بدايات اإلمبراطوريات اإل
حقيقة مناقضة لإلبداع  ،ذوى البشرة السوداء ىـ المؤسسوف الحقيقيوف لمحضارة اليونانية

 .والحضارة
عمى والتى نقمت اإلنسانية  ،بدايات التطور العممي الثوري  ىحدولنا أف نورد ىنا إ

 ،)الَمَدنية( بوي عنأو  إلي نظاـ اجتماعي جديد  ،واألفارقة عمي وجو الخصوص ،عاـو نح
ذلؾ منذ أربعيف ألؼ  قد حدثو  ،صير الحديد في زيمبابويو ىذا التطور العممى الثورى ىو 

  .(9)سنة عمي ٌاألقؿ
 .تطور اجتماعى دونما تطور عممي وتكنولوجيو ليس ثمة تنمية أ ،وفي الحقيقة

لـ يكف ليحدث دوف إنجازات  -وأعنى بو صير الحديد -وىذا اإلنجاز العممي والتكنولوجي
وىذا يؤشر عمى أف الزراعة كانت ضرورية لالنتقاؿ مف  ،عممية أخرى في مجاؿ الزراعة

 .البداوة إلى المجتمع المدني
ار العممية ػة يؤكداف أف األفكػابوي القديمػة وصير الحديد في زيمبػالزراع
وبعد ذلؾ إلى أوربا. وىذا  ،قد انتقمت مف جنوب افريقيا إلى شماؿ افريقيا  ،والتكنولوجية

الذى وصؼ مصر  ،مؤرخيف العنصرييف أمثاؿ أرنولد توينبي مف شأنو أف يدحض مزاعـ ال
 .يوفأما باقي أفريقيا فيـ مجرد ىمج ،بأنيا أمة بيضاء
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في صنع  ،التاريخ المجتزأ الداعـ لممركزية االوربية و لقد أسيـ التأريخ االنعزالى أ
أف  كاف عمييـو أ ،حيث كافح السود ،حواجز نفسية أماـ السود تجاه فيـ وممارسة العمـ
 يكافحوا ضد اثنيف عمي األقؿ مف الحواجز النفسية :

 .العمـ بوصفو مقدًسا متعالًيا وغامًضا -
وذلؾ  .أى وقفًا عمي البيض ،Non – Blackبوصفو ليس أسوًدا  العمـ -

  socio - historical  بالمعني االجتماعى التاريخي

أف نضع  ،الرئيسة المسيمة  في قير تمؾ الحواجز النفسية ولذا فإف أحد الشروط
 .(11)العمـ في سياقو التاريخي الصحيح والحقيقى

بالعودة إلى السياؽ و  ،عند تتبع الجذور الثقافية لمحضارة اليونانية ،وعمى ىذا
وتتبع الجذور الثقافية لمحضارات السابقة عمي الحضارة اليونانية في مصر  ،التاريخي
سنممس أف االفكار قد انتقمت مف تمؾ الحضارات السابقة عمى الحضارة اليونانية  وسومر،

 .وساعدت اليوناف

أنو  ،متزامنة تغايرةتقاليد عممية م الذى قارب  ،حث التاريخي المقارفإذ يكشؼ الب
الطبيعة اإلستثنائية و وبذا تغد ،أسبقية الحضارة اليونانيةمايسمى ب ينبغي إعادة النظر في 

 .(11)لمتراث اليونانى مسألة خالفية

راح  يموح فى األفؽ مايعرؼ  ،فى تمؾ األثناء ىنا إلى أف نمفت إلى أنوو ثمة مايدعو 
فإذا كاف    ، االطراؼو القمب و أ :theory  world system s" نظرية نظاـ العالـ ب  " 

قد أسيـ فى التأثير عمى تاريخ كؿ مف  -وخاصة رحالت الكشوؼ البحرية -التوسع األوربي
ألفينا تمؾ  .عمى التقاليد العممية والتكنولوجية لكؿ منيماكذا و  ،األوربييف وغير األوربييف

وتوارت االفتراضات التي تؤشر عمى أف  ،مف الوعي األوروبي -نسبيًا  -الحقيقة  قد توارت
والتى كانت مشروعة في  ،ريةالتطور الصناعى في أوربا تأسس عمي المشروعات االستعما

 القرف الثامف عشر وأوائؿ القرف التاسع عشر.
راح بعض الباحثيف يكشفوف عف أف التوسع األوروبي  1941و 1931وفي عامى

لثقافات التى استعمرتيا اإعادة تشكيؿ  شرع فى و قد مكف لمنيضة الصناعية في أوربا 
 .أوربا

حيث تجارة الرقيؽ التى أسيمت عمى  ،عمي سبيؿ المثاؿ ،اليند ف ننوه إلىأا ولن
وكذا تـ تطبيؽ الرؤية الماركسية المنظمة  ،حاسـ في التصنيع البريطانى والفرنسىو نح
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لمعالقة بيف الطبقة البرجوازية والطبقة العاممة عمى التنظيمات العمالية العولمية. وباتت 
 .(12)األمـ األوربية قادرة عمي الييمنة عبر مشروعات التوسع الخارجي

عبر المناقشات القوية داخؿ إحدى تيارات  1971و 1961وقد تأكد ىذا في عاـ 
بيف اإلمبريالية األوربية  القوية فيما واستبانت العالقة ،التكنولوجيا الغربيو تاريخ العمـ 

 .وازدىار العمـ والتكنولوجيا في اوربا
الترويج و ىآال و  ماـ يتحرؾ في إتجاه آخر، وفى تمؾ األثناء بدأ اإلني ،وىاىنا

وذ لؾ سيرًا عمي نيج المؤرخيف  ،World System’s theoryلنظرية نظاـ العالـ 
وتسويغا لفكرة أف تنمية وتطوير اوربا ىي فى الوقت ذاتو تنمية وتطوير  ،اإلستعمارييف 
 لباقي العالـ.

، ُطرح مفيـو الحواضر والتابعيف 1971واوائؿ عاـ  1961فى أواخر عاـ و 
Metropolis - satellites ،  كذا مفيـو القمب واألطراؼ وCore - periphery، 

 .(13)بوصفيما تبريرا لمتقارير التاريخية المناىضة لمتاريخ العولمى
 Underdevelopmentوكشفت البحوث التاريخية عف أف مصطمح الدوؿ النامية 

عادة انتاج لمماضي واستمرار لمتبعية االقتصادية و المعاصر ى بيف عالـ ناـٍ تابع فيما  ،ا 
 .وحواضر متقدمة

كامنة بعمؽ في بنية النظاـ  -الحواضر والتابعيف والقمب واالطراؼ - تمؾ العالقة
جزء مف النظاـ و وقد تـ بسطيا وفرضيا عمي العالـ ؛ فكؿ مجتمع ى ،الرأسمالي
 .(14)الرأسمالي

لمعالـ : قد غدت ميمة  -الرأسمالية بوصفيا معيارا ى أف ولنا أف نؤشر ىاىنا عم
 ،حيث مكنت النزعة اإلستعمارية األوربييف مف تنمية وتطوير مجتمعاتيـ ،ومحورية ألوربا

 وحالت  دوف أف تحدث التنمية في أي مكاف أخر.
 .(15)  تمؾ  ىى دينامية التنمية والتخمؼ التى تحكـ عالمنا الحديث

 

 فحيف ،رصد تبعية العالـ الثالث فى عالقتيا بالتكنولوجيا قد بات مف اليسير و 
سنممس عمميتيف متناقضتيف  ،النظر إلى العمـ والتكنولوجيا داخؿ مجتمعات العالـ الثالث

 تحرير مف ناحية وقير مف ناحية أخري. ،ىماو 
 .تحرير: حيث حرر العمـ تمؾ المجتمعات مف األمراض القاتمة -
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سماليوف األوربيوف واألمريكيوف ميكانيزًما ماىًرا رقيًقا ومخادًعا قير : حيث إبتدع الرأ -
 تحت ستار تقدـ و"تنمية".

بو  إذ ،بينما يسيـ فى حؿ المشكالت الممحةفالعمـ ضبابيا، و يبد ،وعمى ىذا
 ،حيث ُيخفى الجذور االجتماعية لممشكالت التقنية  .يسيـ في تضخـ تمؾ المشكالت
فالنفع الذى يقدمو العمـ المعاصر ُمغمؼ بحاجات  .ويحجب الوجو اإلستعماري لمعمـ

  .وماإلى ذلؾ أسواؽ جديدة ومستيمكيف و المستعمر، المواد الخاـ، 

حيث تسوغ ايد  ،نخمص إلى أف تجاىؿ التاريخ يسوغ  العالـ الثالث ،مف ثـو 
 والطريؽ إلى تسويغ العالـ الثالث  ،لثلوجيا الحضارة الغربية الوضع الحالي في العالـ الثاو ي
 .يبدأ بتجاىؿ التاريخ  - طبقًا اليديولجيا الحضارة الغربية   -

 ،المسوغ الحالي لمعالـ الثالثو ى - إًذا -  ignoring historyتجاىؿ التاريخ 
  .لبعض األمـ كي تكوف اكثر تقدمًا مف األخرياتتمنح العالـ منحة إالىيو و ذا يغدوب

لى أف يكوف ىناؾ عالـ ثالثو أنو ليس ثمة سبب يدعوالحؽ  ىذا ليس حقيقيا  ،ا 
 .منافيا لمسياؽ التاريخيكذا و 
  التواريخ بعد اإلستعماريةاإلبستمولوجيا و   -

 ......الشروط السوسيوثقافية ُتشكؿ مسار العمـ 
 ىاىنا :يتبدى  ثمة تساؤؿ 

  ؟التواريخ بعد اإلستعماريةاإلبستمولوجيا و  ُترى ىؿ ثمة عالقة  فيما بيف 
التواريخ بعد اإلستعمارية جزء مف التواريخ العولمية إلى أف  -بداءة -ولنا أف نمفت 

ولذا فقد قامت تواريخ وفمسفات العمـ بعد  .المناىضة لممركزية االوربية مستجدةال
  (16) .التنويرية -فمسفات العمـ بعد طرحو  ،اإلستعمارية بنقد فمسفة العمـ التنويرية

راحت فمسفة العمـ التنويرية تقدـ العمـ الغربي بوصفو مثاؿ الكونية   وقد
universality،  وراح التنوير الفرنسي  يقدـ حقبة الحداثة بوصفيا حقبة التفوؽ والتميز

 في تاريخ اإلنسانية.
حيث منح األجياؿ المتعاقبة الحؽ فى أف يشعروا أنيـ  ،وغدا ىذا الفيـ مألوفاً 

تفوؽ  انتقؿ ىذا الشعور بالتفوؽ مف محضو  .وتفوؽ استثنائي ،يتمتعوف بمنزلة استثنائية
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لثقافات األخري قبؿ لمحاضر عمي الماضي إلى احساس بالتفوؽ عمي المجتمعات وا
 (17).التى لـ تعايش الحداثةتمؾ  أى ،الحداثية

ومزاعـ التنوير بشأف كونية  ،فيما بيف أطروحات وحدة العمـ حدث ائتالؼو 
 افتراضات العمـ الحديث وكونية المنيج العممي الغربي.

وظؿ  ،حدث ىذا االئتالؼ في أواخر القرف التاسع عشر، وأوائؿ القرف العشريف
 قويًا حتي اليوـ.

وكذا صياغة القوانيف  ،إذ تحتـ مزاعـ التنوير ضرورة  أف يتـ إنتاج المعرفة
وكانت الميمة اإلستعمارية ىي التوسع  .والحقوؽ وفقًا لمفاىيـ كونية لمحقيقة والعدالة

غير المستنيرة و وبسط النفوذ عمي األماكف والبقاع التي لـ يصؿ إلييا التنوير أ
Unenlightened، اإلمبريقى في أوج السمطة اإلستعمارية  -وجاء ظيور العمـ الوضعي

 .(18)ذلؾ النموذجيدعـ 
حد إلى  ،وكونية العمـ والمنيج العممي الغربي ،وامتد التزاـ كونية العمـو الطبيعية

 .بمفيـو وحدة العمـ وقد توشج ذلؾ  ،اعتبار المعارؼ المحمية محض خرافات
ال مجرد الحقائؽ الخاصة بالعموـ ،ينبغي االقتناع بأف الحقائؽ المحمية ،وفى الحقيقة

تؤسس مصداقية تمتد خمؼ الحدود والتخـو  ،ؿ أنماط الحقائؽ المحميةبؿ ج ،الطبيعية
 المحمية.

فمف ينتقدوف النسبية ثقافيا ومعرفيا، يجادلوف حوؿ أىمية وامتياز النسبية بدافع 
 (19) .وذلؾ بتجاوز الحدود المادية ،اعتقاد أنو مف الممكف تشكيؿ العالـ وفقا إلرادتيـ

العالـ  ؾذاحقيقة واحدة بشأف و  ،لما واحداالعمـ أف ثمة عاوتزعـ أطروحات وحدة 
 العمـ الحديث.و ىذاؾ العمـ و  ،مؤىال لحيازة تمؾ الحقيقة فحسب عمما واحدا و 

وقد أفضي ذلؾ إلى افتراض ضمنى مؤداه اف ثمة "فئة" واحدة مف البشر مؤىمة 
 (21).العمـأىؿ و الخبراء أىـ   - لصياغة ىذا العمـ وادراؾ تمؾ الحقيقة 
الكونية تقوض  افتراضات  -اإلستعمارية وبعد  –ولذا راحت دراسات العمـ بعد 

اًل شتى مف االختزالية يستدعى صيًغا وشكو  ،يقة الواحدة"فافتراض "االحق ،ومزاعـ وحدة العمـ
 .التى ىى غير واقعية
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وذلؾ في ضوء تمؾ  ،بال معني حتى فى العمـ الحديثو وافتراض "العمـ الواحد" ى
فثمة حقوؿ بحثية متخصصة ليا مناىجيا المتمايزة ومصادرىا  ،الوفرة مف الفروع العممية

 المتنوعة.
فيما يخص وىكذا تتحدي دراسات العمـ بعد االستعمارية كونية مفاىيـ التنوير 

 ،الثقافةالطبيعة/ و  ،تتحدى ثنائيات العقؿ/ الجسـكذا و  ،والعقؿ والحقيقة يةطبيعة اإلنسانال
 .(21)والعمـ تمؾ الثنائيات التى شيدت مفاىيـ الحداثة الخاصة بالعقالنية  ،الخرافة والمعرفة/

وتحدت الدراسات بعد اإلستعمارية وبعد الكونية ودراسات العمـ النسوية الغربية 
وىذا يعنى أف   ،فمسفات العمـ الداخمية التى ُتقدـ التطور العممي الغربي بوصفو عقالنيا

 .نجاح وتقدـ العموـ األوربية الحديثة ُيعزي إلى مالمح وخصائص إبستمولوجية داخمية
رصدت التواريخ والدراسات بعداإلستعمارية العالقة بيف التقدـ العممي والتكنولوجي و 
وبيف االقتصاد والمشاريع السياسية واالجتماعية لمتوسع األوربي منذ عاـ  ،في أوربا
 أواخر القرف العشريف. حتى 1492

والتوسع  ،إذ العالقة بيف ىذيف المشروعيف الكبيريف: انبثاؽ العمـ الحديث في أوربا
 وكذا ،مصادر معرفية قوية وميمة حيث وفر التوسع األوروبي ،األوربي متواشجة وثيقة

 يرةتغابيف أوربا وثقافات م فيما ىذا فضال عف التبادؿ الثقافي .مصادر إقتصادية وسياسية
يعزي إلى نجاح  إنما ،وتطور العمـ الحديث في أورباو حيث يمكف القوؿ أف نم ،حوؿ العالـ

 .(22)السياسات التوسعية األوربية القائمة عمي السمب والنيب
ذا كانت فمسفات العمـ التنويرية قد قامت بإقصاءالمعارؼ المحمية مف الممارسات و  ا 

تطرح تساؤالت بشأف المعارؼ  مستجدةالتنويرية الالعممية. فقد راحت فمسفات العمـ بعد 
صندوؽ الُعدة و أ ف الثقافات ىي صندوؽ األدوات وإل  ؟تمؾ المعارؼ وكيؼ ترتحؿ    المحمية

box s'tall  ؟فما المكسب وما الخسارة حيف يحدث ذاؾ اإلرتحاؿ ،ةالمعرفو لنم 
لكف ليس بتحقيؽ  ،بمشروعات عولمية مستجدةإذ تيتـ الفمسفات بعد التنويرية ال

 .مفيـو الكونية
 حيث تزعـ فمسفة العمـ بعد التنويرية أف : 

 نسؽ معرفي محمي. محضالعمـ الحديث  -
انساؽ معرفية محمية التقت معًا عبر أساليب  العمـ الحديث مكوف مف عدة -
 . ساليب منسجمة ممتئمة بالضرورةألكنيا ليست  ،براجماتية
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أف و بؿ إف التحدي ى ،ال أف نرد تمؾ التعددية إلى وحدة واحدة ،التحديو وىنا يغد
قادمة  معرفية وكيؼ تمتئـ عناصر ؟نفيـ كيؼ ترتحؿ المعارؼ المحمية مف ثقافة إلى أخري

وكيؼ يمكف  ؟في إنتاج معرفة جديدة يسيـو عمى نحويعاد بناؤىا  ،تغايرةمف سياقات إنتاج م
أف تعمؿ  ،العممية األساس للعضاء المشتغميف بحقوؿ معرفية تتعارض مف حيث الحدود

  ؟معا بشكؿ نشط
وحقنو داخؿ  ،ما المكسب وما الخسارة عند نزع عنصر معرفي مف سياؽ ثقافي ماو 

كما حدث عمي سبيؿ المثاؿ عند نقؿ الوخز  ،نسؽ ثقافي آخر بعيد في الزماف والمكاف
 .Biomedicine (23)داخؿ الطب الحيوي الحديث باإلبر 

وذلؾ ألف  ،فمسفات العمـ بعد التنويرية اعتبار العمـ الغربي مثاؿ الكونية تناىض
يفضى إلى خمؿ عمى المستوييف العممي  ،اعتبار العمـ والمنيج العممي الغربي مثاؿ الكونية 

 ىى : ُكثروذلؾ ألسباب  ،واإلبستمولوجي
تدعيـ مزاعـ عممية  ُبغية  Monolithicيجيز اإلحتكاـ إلى عمـ واحد موحد  -

 .فردية بطريقة غير مالئمة
 السائدة. الرؤىيجيز مقاومة النقد القيـ الذى ال يتوافؽ مع  -
 مف قيمة التنوع المعرفي. ينتقص -
 .ألي عمـ واحد يخفي الحدود الدقيقة المائزة -
وحقوؿ معرفية أخري  ،العمـو االجتماعية داخؿُيفرز جيال نسقيا  -

 .فمسفات العمـو الطبيعيةو حذو تحذ
 :ُكُثرفاعتبار العمـ الغربي مثاؿ الكونية يعد مجحفًا ألسباب  ،اما مف الناحية السياسية

 
قد و بؿ  ،وحاسمة لبقاء الثقافات األخري  ينتقص مف قيمة تقاليد معرفية ميمة -

 .طمسياسيـ فى ي
عمى النساء كذا و عمي نظيره غيراألوروبي و رفيعا لالنساف يعميقدـ نموذجا  -
 والفقراء.

عمي و والمفاىيـ الدينية غير اليقينية في مكانو تعم ،يضع السمطة المعرفية -
خبراء صفوة تممؾ  ُثمة مفو  ،وذلؾ عبر النظـ االجتماعية الييراركية ،المفاىيـ اإلنسانية

 (24)  .الحصانة إزاء كؿ أدوات النقد ومراجعة االعتقادات
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أف معايير العمـ الحديث عمى   تؤكد فمسفة العمـ بعد االستعمارية فى األخير و 
المنيج مف عيد و العقالنية و حيث تتغير معايير الموضوعية   ،تتغير تاريخيا )بتغير التاريخ(

األنطولوجية و تتكامؿ المعايير اإلبستمولوجية  اوكذ ،داخؿ العمـمف حقؿ إلى حقؿ و إلى عيد 
تتحدى بعد االستعمارية كونية العمـ  عمى ىذا و  ،لمعمـو مع الحقبة التاريخية المصاحبة ليا

 ،تبدع فى تفكيؾ الثنائيات المنطمرة فى الرؤية الحداثية لمعالـو المنيج العممى الغربى و 
ىذا مف شأنو و  ،مغايرة لمرؤية الحداثية برؤية اخرى  عارؼالى النظر إلى انساؽ المو تدعو 

 .غيراستبداديةمستجدة  أف يسيـ فى بناء إبستمولوجيا 
تسيـ التواريخ بعد اإلستعمارية التفاعمية اإلبداعية في بناء إبستمولوجيات 

ات تمؾ اإلبستمولوجي ،تسفر عف طرؽ غيراستبدادية فى إنتاج المعرفة ،راديكالية
مفتوحة لمنساء والرجاؿ عمي اختالؼ الطبقة والعرؽ و  والميثودلوجيات الجديدة ميمة

إنتاج نماذج  كي يتشاركوا في مشروع تحررى جمعى خموًا مف إعادة  ،والوضعية الثقافية 
جزء اليتجزأ مف كانت   التىتمؾ  ،جنوب -وعدـ المساواة بيف شماؿ  ،الييراركية واالستبداد

 ميراث التنوير.
األنساؽ وكذا  تثميف  ،تفكيؾ ذلؾ الميراث إنما يتأتى عبرحؿ تمؾ المشكالت و 

  المعرفية المحمية
(25). 

نمطا مف  ستدعىولنا أف نمفت ىاىنا الى أف شروط إنتاج المعرفة العممية والعقمية ت
أولئؾ   ،وأنساقا معرفية تختمؼ عف تمؾ األنساؽ المألوفة لدي العارفيف الخانعيف ،العارفيف

 .الذيف كافحوا مف أجؿ تعمـ نسؽ معرفي  واحد وحيد
حيث  ،إذ تكشؼ فمسفات العمـ بعدالتنويرية عف نماذج ألنساؽ معرفية أخري ممكنة

والتي  ،واقع الممارسات العممية المعاصرة و  ،واقع الحياة اليومية عبريتشكؿ الواحد منيا 
 -مواطنيػف و عمماء أ -حيث العارفيف  .ةتتطمب عارفيف اذكياء وأنساؽ معرفية ليست مكتمم

 ،موت -وأ -قرارات حياة   ،لدييـ أنساؽ معرفية ليست مكتممة وعمييـ صنع قرارات يومية
 - عمي سبيؿ المثاؿ-، ولنا أف نتأمؿ ُكُثر العارفيف األف لدييـ انساؽ معرفية فجؿ 

يث نجد االفراد ح ،الممارسات الصحية الثابتو واليومية لمطبقة الوسطي في الحواضر
 .يستخدموف عادة أنساقا معرفية متعارضة

  .ىى أف التنوع المعرفي قيمة عممية معتبرة ميمة قضيةوىاىنا نخمص إلى   
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وعمى الرغـ مف ىذا، ثمة العديد مف الناس يعيشوف حيوات قصيرة بائسة، باتباع 
 .(26)الحديث ى العمـعنأ ،وصايا نسؽ معرفي محمى ومف بينيا النسؽ المعرفي الغربى

تممؾ معايير عممية وابستمولوجية  تغايرةوثمة حقيقة ميمة ىى أف الثقافات الم
 وتمؾ المعايير تاريخيا ،اإلدعاءالسوسيولوجي التاريخي الواضحو وىذا ى ،تغايرةم

مف حيث القوة  تتساويلكف ليست كؿ األنساؽ المعرفية  .نسبية ىى وسوسيولوجيا
 واإلحاطة بالجوانب المختمفة لمطبيعة.

المسيـ فى تشكؿ  ،ما يدفع إلى اعتبار الشروط السوسيوثقافية  جبؿ الجميدثمة إًذا 
 ...مسار المعرفة العممية

تمؾ و  ،مسار العمـ والمعرفة العمميةُتشكؿ  الشروط االجتماعية والثقافية  أفذاؾ ُ 
 ،جبؿ الجميد الذى يسيـ فى تشكؿ مسار العمـ مف أف تكوف و تدن الشروط السوسيوثقافية 

 الحجة القائمة :تمؾ  تدعـ  Micro studiesوولنا أف نشير ىاىنا إلى أف الدراسات الميكر 
أما الشروط اإلجتماعية واإلقتصادية  ،كونية عامةالشروط القبمية لمثقافة العممية "
                                                       .ممى "سوؼ يزدىر النشاط العوحدىا التي تحدد في أي المواقع  فيي ،وغيرىا

تمؾ و  ،كالميزر والكوانتـو تمؾ التي تدرس الظواىر الميكر و ونعنى بالدراسات الميكر 
  .الدراسات لـ تكف ممكنة فيما قبؿ ىذا القرف

ث تتوشج البنية العممية حي ،فثمة التئاـ فيما بيف البنية العممية والشروط الواقعية
عممية الفعمية والتى الممارسات الحيث تمثؿ بالشروط الواقعية )االجتماعية واالقتصادية( ؛ 

بينيا  التى مفو  ،عات الصغيرةتمؾ الجما ،البنية الحقيقية لمعمـعات الصغيرة تقوـ بيا الجما
 ،"جماعات خفية"ىى النظرييف و تصاؿ الخاصة بالمشاركيف أأعضاء المعامؿ وشبكات اإل 

 الناشريف والمحكميف. بات رئيسة في أي حقؿ عممي، مثميا مثؿوبوا
أف التفسيرات العممية عمى  بحوث العمماء في الميزر وقوى الجاذبية  تؤشر ،مف ثـو 

 .لدقيقة الخالصة مخترقة اجتماعياا
عف نتائج  -1أيضا -أسفرت الدراسات التى أجريت عمي ميكانيكا الكوانتـ قد و 

 ،Multi- dimensionalالنظرية العممية نفسيا تعددية األبعاد  عتبارإيسعنا بؿ  ،ابيةمش
عات وقد تعني أشياًء مختمفة لجما ،فضالعف أف تأسيس النظرية العممية قابؿ لمتعديؿ

 .مختمفة مف العمماء
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أف العقالنية العممية عمى   Sub- atomicالذرة  مادوفظواىر كذا تؤشر دراسة و 
 (27).تؤسسيا تعيدات اجتماعيةالصورية 

عف البنية االجتماعية لمحقائؽ العممية  - أيضا  -تمؾ الدراسات الميمة   وتفصح
لمحقؿ العممي  Sub Cultureأف الثقافة الفرعية  إلىتمؾ الدراسات  تمفتو  .داخؿ المعمؿ
  .انيا البحث نفسو ،سياؽ ليست محض

ظيرت دراسة عف  1948ففي عاـ  ،االجتماعى إلى الرياضيات السياؽ تأثيريمتد و 
تتوقؼ  ،متمايزة في الرياضيات   Stylesسوسيولوجيا الرياضيات تزعـ أف ثمة اساليب 

قؿ الحموؿ داخؿ الحكذا و وىكذا ُتطرح المشكالت  ،Contextعمى السياؽ تمؾ األساليب 
وعمي ىذا تتطور فروع  .مف داخؿ وخارج الحقؿ العممي العممي تحًت تأثير شروط متغايرة

  .فحسب شروط عممية مجردة لرياضيات استنادا إلى شروط سوسيولوجية المحضا
لتشمؿ المجالت العممية والنشر؛ فثمة ضغوط  تمؾ الشروط السوسيولوجيةتمتد 

نمطا خاصا  تبنىفكؿ جورناؿ عممي ي ،تحدث مفِ قبؿ االتحادات التي تمارس النشر العممي
والسوؽ والنقابات المينية  ،كمساحة البحث وتواتر الجورناؿ ،بو تحدده شروط إجتماعية 
 والتاريخ الخاص بكؿ جورناؿ.

 الحجة القائمة:  فى دعـو الدراسات العممية الميكر سيـ وىكذا ت
الشروط القبمية لمثقافة العممية شروط كونية عامة، أما الشروط اإلجتماعية 

 (28)وؼ يزدىر النشاط العممي.وغيرىا فيي وحدىا التي تحدد في أى المواقع س واالقتصادية
 

 ،نمقاه داخؿ النقود النسوية لمعمـ  ،وثمة تفحص آخر لمشروط االجتماعية لمعمـ
وكشؼ عف أف الجنوسة  ،ـ النقد النسوي بتشريح التاريخ العقمي لمعمـ الغربىحيث قا

العمـ ذاؾ أف  ،العمماء الذكور والميتافور الذكوريعبر ىيمنة وذلؾ  ،تييمف عمي العمـ 
وقد طرح الخطاب النسوي  .الرأسماليةو ثمة وشائج قوية  فيما بيف العمـ كذا و  ،ذكوريا أبويا

والمنيج اإلمبريقي  ،تساؤالت تتعمؽ باإلرث الذى تسممناه مف افالطوف ونظريتو في المعرفة
األبوى لقير الطبيعة الفيميا حيث رسخ المنظور الذكورى  ،الخاص بفرانسيس بيكوف

تتغيا غرس قيـ و   ستثمار الطبيعة القيرىا تسعى الرؤية النسوية إل بينما ،نصات إليياواإل 
 .الحديث ية والعمـالعممصمب المماراسات قيـ الرفؽ األنثوى في  ،مومةاأل
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 -بعض التفسيرات النسوية ل وفًقا -الماثؿ داخؿ العمـ نحياز األبوي لقد ميد اإل 
لييراركية الجنوسة والطبقة  الذى أسيـ فى التأسيس لنشأة التفسير السوسيوبيولوجي

 والعنصر.
فإنو يفترض عمى  ،Master moleculesفحيف يبحث العمـ عف الجزئ األساس 

وكذا يستند العمـ األبوي الذكوري عمي التفكير  ،النموذج الييراركي فى الطبيعة مسبؽو نح
في جمع المعمومات ُكُثر ويفضمو عمي طرؽ أخرى  ،الكمي االختزالي Linearالخطي 
 .وتنظيميا

المعرفة داخؿ التاريخ الفكري والعممي الغربي عمي  Imagesوقد تـ تأسيس صور 
 مثاًل.الجنوسة، ونممح ىذا أيضا في حقوؿ معاصرة كالذكاء االصطناعي 

تظير الدراسات التاريخية في المغة وتحميؿ النصوص والمعطيات اإلمبريقية أف وكذا 
أف عمـ الجبر  كما ، Genderedالحقوؿ المؤسسة عمي الفكر المنطقي الرياضي جنوسية 

 وافتراضاتو ذكورية.
تتعامى عف بنيات  Phantom objectivityوالنتيجة ىي "موضوعية ُمتوىمة " 

  .واقعبديمة فى ال
 ،وعمى ىذا ،Gender Relationsحيث تتأثر المعرفة بعالقات الجنوسة 

 .المعرفة السائدة اآلف معرفة  منقوصة مجتزأةو تغد
ذا كانت خبرة المرأة تختمؼ عف خبرة الرجؿو  عمييا المعرفة  انبنتفإف الخبرة التي  ،ا 

وذلؾ بوصفيا خبرة ذكورية رسخيا  ،االجتماعية والطبيعية ىي خبرة إنسانية منقوصة جزئية
ذا افترضنا أف تمؾ الخبرة متحررة مف الجنوسة .الرجؿ أى عند النظر الى خبرة الرجؿ  ،وا 

فإف النظريات والمفاىيـ والمناىج الناتجة عف تمؾ الخبرة تشوه  ،عمى أنيا الخبرة اإلنسانية
  .الحياة االجتماعية والفكر االنساني
ولكف النو يشقمب  ،ري يعد شائيا، ال ألنو جزئيا فحسبوالحؽ أف المنظور الذكو 

الخبرة التي تمؾ مف ىنا عمينا الشروع في تحديد  .إطرادات واقعية فى الحياة االجتماعية
 .(29) أف نؤسس عمييا فيمًا عمميًا انسانياً  سعناي

وكيؼ  ،بيف المعرفة والسياساتفيما وتزعـ االبستمولوجيا النسوية أنو ثمة عالقة 
 .مة النيائية لممعرفةمحصأف الوضعية االجتماعية لمنتج المعرفة تؤثر فى ال
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ة ُتحدد وتشكؿ مسار وىكذا تفصح الدراسات النسوية عف أنو ثمة شروط اجتماعي
 .مف سمطة وعالقات  ميدانا لمكفاح االجتماعى بما ينطمر عميو  العمـو يبد ومف ثـ .العمـ

 ،والمناىج المقبولة والمعرفة الصحيحة ،المشكالت الميمةد يتحدتسيـ فى وتمؾ العالقات 
وذلؾ  ،وىكذا تحتؾ الكيانات الجيوسياسية ببعضيا البعض  .نتائج العمـو ممارسات  كذا و 

فالعمـ يمثؿ  .جبؿ الجميد في المناطؽ القطبيةو عمي طريقة القشرة التكتونية في الجيولوجيا أ
وعمى ىذا  ،فاعؿ أسفؿ القمة فمحتجب تماماالتأما االحتكاؾ و  ،قمة جبؿ الجميد فقط

ويظير العمـ كانعكاس خاص لديناميكية  ،البنية العميقة لمعمـو المجتمع بتاريخو وقيمو ىو يغد
 .(31)تمؾ البنية العميقة. 

 تنظيما عنصريا داخؿ العمـ. سنممس ،البنية تشوبيا العنصريةفإذا كانت تمؾ 
الثقافات فى توجيو  العمـ ُتشكؿ مسار العمـ : حيث تسيـ  -أيًضا  –والثقافات 

إذ تتنوع الخصائص  ،(box"s tallأوصندوؽ الُعدة  وذلؾ بوصفيا )صندوؽ األدوات 
 والسمات الثقافية بتنوع البيئة المحيطة بيا.

مف  تغايرةالمحيطات ينتجوف أنماطا م عمى ضفاؼو فالذيف يعيشوف في الصحراء أ
 المعرفة )والجيؿ(.

فمف يعيشوف في الصحراء  .وعمى ىذا يختمؼ إنتاج المعرفة باختالؼ المكاف
عمى  ،تختمؼ عف األنماط المعرفية التى يتـ إنتاجيا فى بيئة أخرى ،ينتجوف أنماطا معرفية 
 .(31)ضفاؼ المحيطات مثال 

مثؿ القطع فى لغز  ،النماذج المعرفية مًعا و وليذا اليمكف أف تنسجـ تمؾ األنماط أ
 الصور المتقطعة.

ثقافات مختمفة لدييا  –عمي شاطئ األطنطمي مثاًل  -بؿ قد توجد في البيئة نفسيا 
تتوقؼ عمي و  تنتج أنماطا مختمفة مف المعرفة والجيؿ، ،اىتمامات مختمفة ومتمايزة بالمحيط

استخراج المعادف مف و أ ،دفف النفايات فيو و أ ،تحمية المياه و أ ،ما إذا كانوا ييتموف بالصيد 
 استخدامو كطريؽ لمتجارة.و أ ،أعماقو

منيج عممي واحد  ليس ثمةوعمى ىذا  ،ماـ العممينيفالثقافة ىي التي توجو اال 
أف ننسب  سعنامسمؾ واحد وحيد لتنظيـ انتاج المعرفة ي ليس ثمة ،عاـو وحيد، وعمى نح

ذاؾ أف  .تغايرةوالتي تنتجيا الثقافات الم  ،بيعةالمعرفة الخاصة بنظاـ الط شكوؿإليو 
 (32).مناىج البحث المثمرة ىي التي تتنوع بتنوع أنماط التفكير اإلنساني والتنظيـ االجتماعي
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فالطب الحيوى  .مف حيث القوة سواء أنساؽ المعارؼ المحمية ليست كميا بيد أف 
التمرينات قد يكوف ليما قيمة أكبر و لكف الوخز باإلبر  ،ُكُثرفى أغراض  ناجزالحديث ميـ و 

 في بعض األغراض التي اىمميا الطب الحيوى الحديث. 
نسؽ  عمارية  عمى أف العمـ الحديث محضاالست تؤشر فمسفة العمـ بعد ،وعمى ىذا

 .وأف التقاليد المعرفية لمثقافات األخري أنساقا معرفية محمية أيًضا ،معرفي محمي 
 .العمـ الغربي عمـ حضاريوفى األخير نخمص إلى أف : 

"منظور حضاري"  ،لمعمـ مستجدنحف بحاجة إلى منظور تاريخي  ،مف ثـو 
civilizational  perspective  تاريخية  -يسيـ في تقديـ رؤية بعدMeta 

historical ىذا المنظور ُيظير العمـ الغربي الحالي بوصفو  ،طبيعة العمـفيما يتعمؽ ب
اسيمت في إبداعو عناصر إجتماعية  ،Civilizational Science"عمما حضاريا" 

لى القياـ بالتقصي والتنقيب واكتشاؼ حضارات اخري لمعمـو ما يدعو وى .وعناصر أخري  ،ا 
وأف الشروط  ،مـ العأف مفيـو االستعارة كاف حاسًما لتطور ىى  سنقؼ عمى حقيقة ميمة و 

 .كامنة فى بنية التطور العممى السوسيوثقافية
 األـ الُحبمى       ..    تمؾ .اإلستعارة  -

عبر إعادة و ترتيب عناصر ومفاىيـ جديدة أ عبراإلبداع في الحقوؿ المعرفية يأتى 
 .المفاىيـ القديمة بطريقة جديدةو ترتيب العناصر 

لبنات و حيف يستخدـ المكعبات أ ،بالطفؿ الصغير ممارسةتشبيو تمؾ ال بالوسعو 
ويعبر عف توجيو المعرفي في الوقت نفسو ؛ في حالة  ،بناء ُيفضموو البناء لعمؿ شكؿ أ

 لبنات البناء ىي المفاىيـ.  ،العاِلـ
البنية و فؽ واوتأتي إعادة ترتيب المفاىيـ حيف يجمب الواقع وقائع جديدة التت

تنشأ مفاىيـ جديدة في مخيمة المبدعيف والمنظريف، وتأتي مف عندئذ  ،المفاىيمية القائمة
 ،قد يتـ التقاطيا مف تقاليد عقمية سابقة في الماضي. فعمي سبيؿ المثاؿ  .مصادر متنوعة

قد تـ  -جذوره في التقميد الغربي لديمقريطس تعود - الفرض الجسيمي لممذىب الذري
زاحة رؤية ارسط ،إحياؤه عمي يد بويؿ التى كانت تعارض  ،وحيث قاـ بويؿ بإستعارتو وا 

 (33).المذىب الذري
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مف التقميد االرسطي إلى التقميد الخاص  -بطريقة مشابية -وقد انتقؿ جاليميو 
لى العمـ البنيوي و أرسط لدىأي إنتقؿ مف العمـ الوصفي  ،بأفالطوف  لدى Structuralا 
 .أفالطوف
رؤية ال بالس الخاصة بحركة النظاـ و ويقدـ عمـ الفمؾ مثاال آخر، آال وى 
ليس سوى   Solar Systemحيث اعتقد البالس أف ما يسمى بالنظاـ الشمسي  ،الشمسي
 .إنفجار سحابة ترابية كبيرة وقعت تحت تأثير مجاؿ جاذبية ماعف نجمت  نتيجة 

كانوا قد إعتقدوا أف الكواكب تشكمت  ،عمي يد آخريف ،فيما بعد ،تمؾ النظرية أزيحت
وفي العقود الحديثة عادت رؤية  ،مف المادة الشمسية كاف قد التقط شيئا ،عبر مرور نجـ 

حيث تؤكد بالفعؿ أف النظاـ  ،تمت استعارتيا مرة أخريو أ ،البالس مرة أخري إلى الحياة
 مجاؿ جاذبية ما. تحت تأثيروقعت  الشمسي تكوف نتيجة النفجار سحابة ترابية كبيرة 
 ،ثقافات أخري عبرو مف حقوؿ عممية أ ،وسواء كانت المفاىيـ تتدفؽ مف الماضي

 .Metaphorsتتخمؽ فى رحـ االستعارات  فتمؾ المفاىيـ
بالوسع اعتبارىا الصيغة التي و  ،عبر اإلستعارة إذ المعرفة بالعالـ تتقدـ تدرجيا

 لمعمـ ولكؿ فكر إبداعي.  Pregnant motherواألـ الُحبمي  األساس 
 Metعمماء ىـ استعاريوف و سواء كانوا شعراء أ ،فالمبدعوف في الحقوؿ المتمايزة

aphorists. 
 فضال عف أف صوغ ،لتفكير العمميإبداع المفاىيـ عبر االستعارة جزء أساس في ا 
metaphoric processاستعارية مف أف تكوف معالجاتو في العمـ تدن المفاىيـ

(34) 
مف حقؿ إلى  -غير مباشر و عمى نح -وقد يحدث أف تنتقؿ السمات والخصائص 

 ف تسيـ في فيـ وتفسير ماال تممؾفاإلستعارة مف شأنيا أ ،بالكمية حقؿ آخر مغاير
 . تفسيره اثمةالمقاربات والتناوالت الم

تقدـ  وكذا يسعيا أف ،بيف عناصر متنافرة مختمفة فيما اف تؤلؼ  سعياستعارة ياإل
تمقي ومضة تنفذ إلى فئات واشياء تمت مالحظتيا و أ ،اجابات فرضية تسبر غور المشكالت

  .فروع أخرى داخؿ
بيف فيما  ختالؼ ورصد التشابو واإل ،بغير المألوؼإلستعارة خمط المألوؼ ا بوسع
  . الحقوؿ العمميةو لفروع ا داخؿإلستعارة اتنفذ  ،الجديد والقديـ
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مف شأنيا أف تسيـ في وتمؾ القوة  ،العابرة لمحقوؿ المعرفية  قوةتممؾ االستعارة 
وذلؾ بوصفو عمما يتقدـ  ،جتماعية لمعمـتقوية البنية اإل عبر  ،شكوؿ ُكُثرالعمـ الحديث ب

 .عدةبقوي اجتماعية  امدفوعً 
مثمما كانت في  ،العمـو الطبيعية داخؿ قد كانت اإلستعارة ناجزة في اتصاؿ األفكارو 
 الشعر.

النظريات كذا و  ،ستعارة متأصمة في النظريات العمميةأف نمفت ىنا إلى أف اإليسعناو 
 داخؿستعارة اإل فيما يخصوثمة أمثمة صريحة وضمنية  .العممية متأصمة في االستعارة

 .إستعارة الجنوسة -عمى سبيؿ المثاؿ  -ومف بيف تمؾ األمثمة   ،العمـ
 التى مف بينياو  ،االستعارة مف الفروع األخريإذ تختمؼ إستعارة الجنوسة عف 

وأظير  .الميتافور الذكورى عمى العمـ ىيمفحيث  .إستعارة العقؿ في العمـو الفيزيائية
أف الفروع العممية  ،اليستروجرافي النسوي عبر تحميؿ النصوص وكذا المعطيات االمبريقية 

ف التفكير الصناعى ونماذجو وأ ،التي يغمب عمييا التفكير المنطقي والرياضي جنوسية
فيمايتعمؽ  ،األمر الذى يفضي إلى موضوعية متوىمة ،وافتراضاتو تتبني الفيـ الذكوري

  .بنيات معرفية بديمة فى الواقع وذلؾ عبر حقوؿ معرفية تتعامى عف  ،بإنتاج المعرفة 
حيث قارف كالرؾ  ،أخري معرفية وكذا انتقمت اإلستعارة مف البيولوجيا إلى فروع

تحت تأثير القوى الكيرومغناطيسية بعضالت الواقعة  ماكسويؿ وصؼ فاراداي للنابيب 
 تنقبض وتنبسط مثميا مثؿ العضالت.و  ،األنابيب وتتسع حيث تضيؽ الجسـ البشرى، 
 والتي تشكمت مع بدايات ،الرؤية الرياضية الميكانيكية لمعالـ مشابو نمقىو وعمى نح

 حيث توائـ ،والتبادؿ التجاري  أسيمت فى تحديد عالقات انتاج السمع قد   ،العمـ الحديث
ة المفاىيـ الرياضي كستوقد  .جتماعية الخارجية ومحتوى العمـفيما بيف تمؾ العالقات اإل

 جديًدا.  القديمة مغزى
ُتظير المادة األرشيفية أف دارويف كاف يعى أف المغة واالفكار السائدة فى كذا و 
حيث تأثر منيجو عمى  ،في عممو العممي  احاسم تسيـ اسياما ،ثقافيمحيطو ال

وعبر تمؾ الروافد وغيرىا أبدع  .اسكوتالندا داخؿبالمدرسة الواقعية في الفمسفة  ،عميؽو نح
 ،منعدمة مف أف تكوفو بينما كانت المصطمحات التقنية تدناستعارات نابعة مف بصيرتو. و 

 (35)إستعارات.افكاره في صورة عمؿ عمى  صوغ 
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حيث تـ إقتباس أحد وظائؼ  ،باإلستعارة - منذ البدايات -تواشج الكومبيوتر وقد 
وىي إحدى اإلسيامات التى  ،الكومبيوتر عبر عممية تقسيـ العمؿ في المنشأت الصناعية

 .قدميا آدـ سميث لعمـ اإلدارة بشأف تنظيـ اإلنتاج في المنشآت الصناعية
ففي  .عمـ النفس فى تصميـ الكومبيوتر والعكس بالعكسوأسيمت اإلستعارة مف 

كانت اغمب و عمـ النفس، قدـ تقريرا يتضمف ثالثة وستيف مشروعا في  ُ 1985عاـ  
الواردة في النصوص مستقاه مف تكنولوجيا الكومبيوتر، لكًف العديد مف  اإلستعارات

مبيوتر إستعار العديد مف وذلؾ ألف نظاـ الكو   ،مصطمحات الكومبيوتر كانت مستعارة بالفعؿ
 اإلستعارات مف عمـ النفس.

ليس فقط في  ،تؤثر األنماط المشتقة مف العقؿ تأثيرا قويا عمي جمع األنظمةإذ 
واضحا في حالة ترابط األفكار، ذلؾ  حيث كاف  ،الكومبيوتر ولكف في حقوؿ  أخري عديدة 

مؤلفات ُكتاب سابقيف عمي  ىذا عمى الرغـ مف أف حقائؽ تداعى األفكار كانت معروفة في
 ومفكريف أخريف كتوماس ىوبز.و جوف لوؾ ومف بينيـ القدماء، كا افالطوف وارسط

فى تطوير  ىارتمى أسيـ  حيث   .( بجوف لوؾ1749دافيد ىارتمي )تأثر  قد و 
 (36).مزج فيو ترابط األفكار باالىتزازات الجسيمية لمجياز العصبي ،فسيولوجىو نظاـ سيك

 ،أف اإلستعارة متأصمة فى العمـ ميمة آال وىى حقيقة نخمص إلى ،وفى األخير 
 .وعمى ىذا  العمـ الحديث عمـ حضارى

 العمـ الحديث "عمـ حضاري"
لقد عزفت التقارير التاريخية الداعمة لممركزية األوربية عف النظر إلى الجذور غير 

وقممت مف  ،غير األوربيةاإلستعارات المأخوذة مف الثقافات عف و  ،األوربية لمعمـ الحديث
 .قيمة تقاليدىا العممية والتكنولوجية

 معتقدات دينية وخرافية محض  بوصفيا  وكانت تمؾ التقارير تقدـ الثقافات األخري 
سوي  تسيـلـ  ،تزعـ أف الثقافات العميا كثفاقات اإلسالـ وشرؽ آسيا كذا و بشأف الطبيعة، 

 .اسيامات ضئيمة لمتاريخ االوربي
ميمة لتطور جد و  ،إستعارت إستعارات ضخمةقد  والحاصؿ أف العمـو األوربية 

 أقوى مما أجمع عميو المؤرخوف.و عمى نحو  ،العمـ الحديث
كثقافات الصيف واليند والثقافات األخري في  ،ولـ تكف الثقافات الكبيرة المعقدة

ة بؿ ثم ،مـ الغربيشرؽ آسيا والمجتمعات اإلسالمية ىي المصادر الثقافية الوحيدة لمع
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 Pre-Columbianما قبؿ كولومبس  -افريقيا وامريكا  الثقافات األقؿ تعقيدا كثقافات

Americas والتى واجيت األوربييف أثناء رحالت الكشوؼ البحرية ،وغيرىا . 
وراحت  ،وكاف التراث العممي والرياضي اليوناني قد تطور في الثقافة اإلسالمية

عمـو عصر النيضة األوربية تنسبو إلى أوربا. وكذا نممس أف بعض التقاليد المعرفية 
مثؿ مبادئ الزراعة لدى  ،بالكميةلـ يتـ االعتراؼ بيا  ،الميمة والمكتممة داخؿ العمـ الحديث

 تغذيةالر عمي يأثالت أسيـ  فى كولومبس والتى قدمت البطاطس ألوربا ما -امريكا ما قبؿ 
 وعمي تاريخ أوربا التالي.العالـ األوربى  اخؿ

والتى  قدمت إسيامات  ،نجازات الرياضية لميند والثقافات العربيةىذا فضال عف اإل 
لالوربييف أساسية كانت  ،وتقنيات أخري Rudderكاإلبرة المغناطيسية، والدفة  ،أخري

 ولتطور العمـ الحديث.
 ؟اإلسياـ العممي آال تعد كؿ تمؾ االستعارات الميمة جزءا مف 

 ،والجيولوجيا ،الجغرافية المحمية ارؼإستعارت أوربا المعفقد  ،ليس ذلؾ فحسب
والنبات، وغيرىا مف الثقافات  ،والحيواف ،والمالحة ،والزراعة ،والفارماكولوجي ،والطب

 .(37)المحمية التي أسيمت فى تشكيؿ العموـ االوربية
وبرامج التبادؿ  ،آال يحؽ لنا أف نمفت انتباه المؤتمرات المتخصصة ،وبعد كؿ ذلؾ

 ،وىى أنو يحؽ لكؿ فرد أف يستعير انجازات اآلخر، أي فرد أخر ،الدولي إلى حقيقة ميمة
 (38).ودوف تمؾ اإلمكانية تذبؿ العمـو وتفقد قدرتيا اإلبداعية

كؿ منا انجازات العمـ قدرتو اإلبداعية إذا لـ تكف ثمة امكانية أف يستعير يفقد 
 خر.األ

أى  ،إذا تبني التعددية الثقافية -وفقًا لمعاييره الخاصة  -العمـ أفضؿ و ويغد
ع العمماء وذلؾ ألف األقميات والنساء داخؿ مجتم .ثنية والجنوسية لمعمماءالتعددية اإل 

 الدراؾ كذب واجحاؼ افتراضات العنصر والجنوسة التى تفسد سيكونوف أكثر استعدادا
يـ في تبني التعددية الثقافية سيس عبرر الذي سيطرأ عمي المجتمع كما أف التغي ،النظريات

 .المختبئة كشؼ تمؾ االفتراضات المجحفة
مف شأنو أف  ،نمفت إلى أف إنفراد الذكر األبيض الغربي بالعمـ لنا أف  وعمى ىذا 

ويضمف  ،ف محتوي العمـيحسيسيـ فى تكذا االعتقاد بأف إقصاء اآلخريف سو  ،لعمـيفقر ا
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بإختصار، التعددية الثقافية سجية معرفية و  ،موضوعيتو مف شأنو أيضا أف يفقر العمـ
 (39)أف يكوف مصاحبا لمبحث عف العدالة(.نبغى البحث عف الحقيقة يحيث )

ذ تؤ  عنصر  ليس ثمة الدراسات بعد اإلستعمارية لمعمـ عمى أنو التواريخ و   شروا 
نمقى  ،فيزياء أواخر القرف العشريف وكذا  ،الثقافي  شكؿالعمـ مستثني مف التداخؿ 

تتبنى الدعوة إلى معالجة  ،الدراسات االثنوجرافية لمتقاليد العممية والتكنولوجية غير األوربية
لى و ومف ثـ ليس ثمة مايدع ،افؤ اإلبستمولوجيكؿ األنساؽ المعرفية عمي أساس مف التك ا 

الصحيحة وبيف بيف المعرفة فيما  أف نمتفت إلى اإلختالفات اإلبستمولوجية المألوفة 
 .دات الثابتوالمعتق

دراسات بعد اإلستعمارية التنكر أف بعض أنساؽ االعتقاد كانت التواريخ والعمى أف  
يمكف و أف شروط تمؾ القوة تكمف، أو كف ما تنكره ىل ،أقوي وأكثر قدرة عمي التأثير مف غيرىا

 ،والمتمثمة في عقالنية راسخة ،إكتشافيا فقط في السمات اإلبستمولوجية الداخمية الخالصة
 .الموضوعيةو  ،المنيج و ومنطؽ وحيد لمتبرير، 

 .حقبة تاريخية جديدةكذا و نحف بحاجة إلى منظور تاريخي جديد لمعمـ  ،وعمى ىذا
ذا كانت عوالـ األف ،حقبة تاريخية جديدة ينفتح فييا العالـ نحف بحاجة إلي كار وا 
التنوير بحيث تواشج  عصر النيضة  ،والتئمت في مزيج نشط جديد في أوربا قد تالقت معا
 والكشوؼ الجغرافية. 

 اآلف مزيج نشط جديد ممكنا.
ليس ثمة مجاؿ لوجود مركز يسمؾ فى  ،وعبر اإلختراؽ النافذ الذى تمارسو العولمة

دور المركز المييمف العابر لمحدود قد تآكؿ  .المستقبؿ بوصفو مقاصة المعرفة العالمية
 بفعؿ االتصاؿ ونشر المعمومات وا رتحاؿ المعارؼ عبر الشبكة الواسعة.

التحوؿ  صوب ،تفمت مف قبضة مكاف مركزى واحد ُكُثر حيث تفتح العولمة مراكز
تشكؿ جماعات تسيـ فى وس .) تفاعؿ المتردديف عمى الشبكة الدولية( ة الواسعةالشبكو نح

 ،رر المختبأةنثر الدُ ت  ،تنامي عبرالعالـت ةجديد ةث تاريخيو ثمة بحو  .أكاديمية عبر العالـ
وذلؾ بفعؿ  ،ىا ىنا يسعنا أف نممس إسيامات داخؿ العمـ مف مصادر حضارية مختمفة و 

 . (41)تمؾ العولمة
عمي سبيؿ المثاؿ  - اآلسيوية  دعوة إلي إعادة إكتشاؼ الفمسفات ثمة عمى ىذا و 

 A secondبمثابة عصر النيضة الثاني  ووالذى قد يغد ،خاصو التقميد البوذي عمى نحو  -
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Renaissance بؿ قد يكوف مساويا في األىمية إلعادة  ،في التاريخ الثقافي الغربي
 نيضة االوروبية.اكتشاؼ الفكر اليوناني في عصر ال

 - ethnoاإلثنية-والمعارؼ  ،ثمة تحالؼ إستراتيجى فيما بيف المقاربات النسويةو 

knowledge ،  معارؼ الحضارات اإلقميمية وRegional Civilizations  آخذ فى
والتى  ،لللفيات وث اإلنسانيةنتائج البح ثمة وفى ثنايا تمؾ الجيود المتواشجة .اإللتئاـ

سوؼ تسفر و  .، حيث يمكف بعثياEuro - Patriarchal أبوية  -افتقدتيا الرؤية األور
أدني  ماودون .ينتيج التعددية الثقافية بوصفيا حقيقة Global Scienceعف عمـ عولمى 

القروف  عبرنسعى لتحطيـ الجمود المتنامى  حيث ،نسؽ المعرفة أقؿ شوفونيةو سيغد ،شؾ
 .القميمة األخيرة

 (41)...   لنا جميعا؟.الحضارية لمف نميد المعارؼ 
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 .......ة ػخاتم
تستشكؿ التواريخ بعد اإلستعمارية  التأريخ  التقميدى لمعمـ  والتواريخ  الداعمة 

 ،التاريخ التقميدي لمعمـو ما أسيـ فى تفكيؾ أفؽ  ذاؾ السرد التقميدي أ ،لممركزية األوربية
وذلؾ  بوصفو  تحوال مف التواريخ االنعزالية إلى  ،والتحوؿ إلى التواريخ التفاعمية العولمية

لى التفسيرات اإلجتماعية لميالد العمـ الحديث ،التواريخ التفاعمية الكونية تحوؿ مف قولة  ،وا 
كبمنج : الشرؽ شرؽ والغرب غرب واليمكف أف يمتقيا إلى  قولة مغايرة ىى " التدفؽ 

ومف شرط  ،ومف المركزية األوربية إلى التعددية الثقافية ،قاطع والتقاء الشرؽ والغرب" المت
ومف غمامات  ،الكونية إلى  رحابة الخصوصيات الثقافية واألنساؽ المعرفية المحمية

معرفة  -فى األساس -المركزية األوربية الى المنظور الحضارى لمعمـ حيث المعرفة العممية
  .حضارية
تأسس عمى تعددية  ،النظر إلى العمـ الغربى الحالى بوصفو عمما حضاريا بالوسعو 

قد غدت قضية التعددية و  ،وتشاركت صنعو حضارات وثقافات ُكُثر ،حضارية وتعددية ثقافية
مايعد طعنا فيما يسمى بصراع و وى ،مف أف تكوف كفاحا عولمياو الثقافية  اآلف تدن

 ،ضارات وتناغميا بديال عف تصارعياوعمى العكس يأتى التئاـ الح .الحضارات
التى مف بينيا  و  ،االبستمولوجيا أداة ميمة لمواجية وتفكيؾ كؿ شكوؿ الييمنةو وتغد

إذ  .العنصرية والطبقية والجنوسة والسمطة اإلبستيمية التى تأسست عمى اإلمتياز اإلبستيمى
  .البحث عف الحقيقة ينبغى اف يكوف مصاحبا لمبحث عف العدالة

يسيـ المنظور الحضارى لمعمـ فى مد الجسور بيف الحضارات والثقافات وكذا 
 واألنا واألخر. ،بيف الشرؽ والغربو  ،واليويات
لنا أف نمفت ىنا إلى أف التواريخ   بعد اإلستعمارية لمعمـ  قد راحت تسيـ  فى و 

 ،الغربىالمشروع التنويرى و وفضح زيؼ دعاوى المشروع الحداثى  ،استشكاؿ الحداثة الغربية
وطمس اليويات الثقافية لمشعوب  ،ذاؾ الذى تواشج باإلستعمار واإلبادات الجماعية

وغموض مطبؽ، إنو التئاـ  ،حيث غدا التنوير مغالطة ،المستعمرة المستيدفة فى ثقافتيا
 الحقيقة والوىـ.  ،المعرفة والجيؿ ،البصيرة والعماء

الـ بعد  استعمارى حقيقى يتبنى ..ع.فيال أسيمت الممارسات العممية فى خمؽ عالـ
 ؟التعددية الثقافية والتعددية اإلنسانية
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