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الدراسات البينية وحتديات االبتكار
سعد بن عبد الرمحن البازعي
أستاذ األدب اإلنجليزي سابق ًا ،قسم اللغة اإلنجليزية وآداهبا،
كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود ،وعضو جملس الشورى ،اململكة العربية السعودية
الكلامت املفتاحية :العلوم اإلنسانية ،الدراسات البينية ،املنهج ،املعرفة.
ملخص املداخلة :تنطلق هذه الورقة لتفكيك الدراسات البين ّية والالبين ّية ،من مقولة جامعة وهي:
"التخصص دون رؤية شمولية أعمى ،والرؤية الشمولية دون ختصص جوفاء" مؤكِّد ًة عىل أمهية التكامل بني
متأولة ال تركن للجاهز ،وتتجاوز مقولة
التأمل الشامل والتخصص الدقيق لقراءة األدب قراءة متد ِّبرة و ِّ
الشمولية إىل مقولة التداخل بني العلوم واملزاوجة بني خمتلف فروع املعرفة ومناهج الوصول إليها وما حتمله
من قوائم مصطلحية وسجالت مفاهيمية.

"التخصص دون رؤية شمولية أعمى ،والرؤية

 ،)1953 ،Curtiusومن يتأمل العبارة يف سياقها سيجد

الشمولية دون ختصص جوفاء" .هكذا يؤكد إرنست

أهنا تتضمن ما ال يقترص عىل التكامل الذي يشري إليه

روبرت كريتيوس ،الباحث األملاين صاحب الكتاب

كريتيوس وإنام تتعدى ذلك إىل ألوان أخرى من

الشهري "األدب األورويب والعصور الوسطى

التكامل أو املزاوجة بني خمتلف فروع املعرفة ومناهج

الالتينية" يف معرض تأكيده عىل أمهية التكامل بني

الوصول إليها وما تعج به تلك الفروع واملناهج من

التأمل الشامل والتخصص الدقيق لقراءة األدب

مفاهيم ومصطلحات.

األورويب قراءة أكثر صحة وعمق ًا( .

يف كتابه املشار إليه ،يسعى كريتيوس إىل حتقيق

Ernest Robert
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هدف ثقايف أو حضاري باألحرى يعلن عنه العنوان.

تلك الفنون أو اآلداب هي :النحو والبالغة واجلدل

فالكتاب الذي اشتغل عليه مؤلفه إبان احلرب العاملية

واحلساب واهلندسة واملوسيقى والفلك.

الثانية ،احلرب التي عانى منها املؤلف شخصي ًا أثناء

هل يف هذا ما يستثري دالالت معينة يف ذهن

وجوده يف بالده أملانيا ،يسعى لتأكيد وحدة أوروبا من

القارئ؟ هل يف عبارة "الفنون أو اآلداب السبعة"؟ ما

خالل استنهاض أسس تلك الوحدة فيام يسميه

يذكر بكلية اسمها "كلية اآلداب" التي تعرف

"العصور الوسطى الالتينية" ،أي الفرتة التي سادت

باإلنجليزية بـ

College؟ الربط واضح هنا،

فيها اللغة الالتينية لرتبط الفرتات التارخيية األدبية

لكنه مل يكن واضح ًا بالرضورة يف ذهن من اختار تلك

بشكل خاص مؤكدة أن التقسيامت التارخيية الشائعة

التسمية لكلية جامعية تسمت هبا يف فرتة مبكرة من

بني عصور ظالم وعصور وسطى غري صحيحة .أراد

عمر النهضة العربية احلديثة ،أقصد كلية اآلداب

املؤلف أن يقاوم اآلثار املدمرة للحرب التي تسببت

باجلامعة األهلية يف القاهرة قبل حوايل مائة عام،

بتشتيت الوحدة األوروبية ،وذلك بالتذكري بوحدهتا

حتديد ًا عام  .1908ذلك أن الكلية واجلامعة أسستا

الكامنة.

عىل النمط الغريب اإلنجليزي حيث توجد كليات

of Arts

التكامل بني املناهج يمتد يف كتاب كريتيوس إىل

لآلداب والفنون هي امتداد يف حقيقة األمر لذلك

تكامل بني العلوم ينهض عىل استعادة أسس املعرفة

التاريخ اليوناين القديم الذي جيمع "اآلداب" أو

اليونانية التي عرفتها أوروبا ثم استعادهتا ،كام يقول

"الفنون" حتت مظلة كلية واحدة .ومن املهم يف األمر

عرب إسهامات حضارية أخرى ،منها اإلسهام العريب

الوحدة التي رآها اليونانيون حني ضموا ما صار فيام

اإلسالمي .فهو يذكر بمفهوم الفنون أو اآلداب

بعد علوم ًا متفرقة يف أقسام متباعدة وكليات خمتلفة بل

السبعة

""the seven liberal arts

التي وضعها يف

وجامعات منعزل بعضها عن بعض.

األساس هيبياساإلييل ،أحد السفسطائيني اليونان،

لقد ورثنا مع الرتكة األوروبية الرتكة

لتكون مناهج للتعليم ورفضها أفالطون متحيز ًا إىل

اليونانية/الالتينية يف جماالت كثرية منها الفنون

الفلسفة ،لكنها سادت بعده عرب تبني أوروبا إياها فيام

السبعة ،وإىل جانب ذلك الرتكة احلضارية العربية

بعد يف مناهج التعليم اجلامعية إبان العصور الوسطى.

اإلسالمية اخلاصة بنا .لكن هذه الرتكة األخرية مل تؤثر
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كثري ًا يف شكل البنية الرتبوية والبحثية أو ،بتعبري آخر،

الكربى التي متر هبا الشعوب واحلضارات ،فسعى إىل

شكل اخلارطة التي توزعت عليها يف منطقتنا العلوم

التذكري بوحدة العلوم األوروبية واألسس الفلسفية

واملعارف والفنون ضمن مؤسسات تعليمية وبحثية

التي هنضت تلك العلوم عليها ،مثلام سعى قبله

وأفرع ومحوالت معرفية ونظرية لتلك املؤسسات عىل

الفيلسوف األملاين أيض ًا هورسل ،بعيد احلرب العاملية

شكل أقسام ومناهج ومصطلحات .ما مل نرثه من

األوىل ،وعىل مستوى خمتلف إىل نقد تلك العلوم

الرتكة األوروبية هو القدرة املبدعة عىل إعادة النظر يف

واستعادة الفلسفة عىل خطى ديكارت مذكر ًا بام أسامه

تلك اخلارطة من العلوم واملعارف واملناهج

القوة الكامنة ألوروبا التي جتعلها أنموذج ًا حيتذيه

واملصطلحات التي ظلت أوروبا تعيد النظر فيها وتنتج

العامل دون أن حتتذي أحد ًا،)157 :Edmund Husserl( .

املعرفة يف ضوء مساءالت دائبة وإعادة تشكيل

لكن عىل عكس هورسل ،مل يرتدد كريتيوس يف

للخارطة واألسس التي بنيت عليها .حتولت اخلارطة

االعرتاف بأن ما يعرف باحلضارة الغربية هو يف هناية

إىل ثوابت يصعب إعادة النظر فيها عىل النحو الذي

املطاف مزيج من حضارات أخرى مل يكن ألوروبا أن

يؤكد أن ما نسميه "ثوابت" يف ثقافتنا العربية

تنهض بدوهنا ،فذكر اإلسهامات العربية واليهودية

اإلسالمية مل يقترص عىل املقدس ،وإنام تعداه إىل

والفارسية بوصفها مكونات أساسية يف ثقافة العصور

الدنيوي القابل  -كام يفرتض  -إلعادة النظر بل

الوسطى األوروبية التي ما تزال ،حسب أطروحته،

الداعي إىل ذلك باستمرار .بل إن األمر يتعدى القدرة

أساس ًا للعلوم التي تطورت يف رحاهبا.

عىل إعادة النظر يف ما ورثنا إىل غياب الوعي لدى

ليس من السهل أن نحاول هنا تقييم األثر الذي

األكثرية باألسس التي بنيت عليها اخلارطة املعرفية

تركته

مثل

وعنارصها ،وال غرابة فالقدرة عىل إعادة النظر يف ما

هورسلوكريتيوس ،وغريهم كثري ،عىل مسار العلوم يف

صار ثابت ًا يقتيض أوالً الوعي باألسس التي قام عليها

الغرب ،غري أن من الواضح املؤكد أن تلك العلوم قد

البناء.

سارت يف خط تصاعدي وشديد الكثافة هو لب

مساعي

مفكرين

وباحثني

إعادة النظر هي ما ندب األملاين كريتيوس نفسه له

احلضارة املعارصة ،وأن ذلك اخلط قد تضمن تعالقات

يف كتابه السالف الذكر يف حلظة من حلظات التأزم

أو تداخالت كثرية بني العلوم أدى إىل نشوء ما يعرف
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اليوم بالدراسات البينية  ،Interdisciplinary studiesأي

استوردنا أيض ًا ما حدث من تداخل بني العلوم،

الدراسات التي تلتقي يف إطارها علوم خمتلفة منها

فأنجزت أبحاث وأعامل كثرية يف املساحات املمتدة بني

العلوم اإلنسانية واالجتامعية (التي تعنينا هنا ،وإال

العلوم عىل اختالفها واإلنسانية منها خاصة .لكن

فالدراسات البينية قائمة بني خمتلف العلوم) ،وهي

التداخل املشار إليه اعتوره  -فحد من تأثريه وأمهيته -

علوم تعد يف األساس مستقلة بعضها عن بعض .فعلم

وجهان بارزان من وجوه النقص:

النفس االجتامعي وعلم االقتصاد السيايس وعلم

 -1عدم حتول التداخل- ،أي الدراسات البينية،-

االجتامع األديب وعلم اللغة النفيس ،إىل غري ذلك من

إىل مساحات حتظى بالتشجيع والدعم األكاديمي

مناطق امتزاج وتداخل ،هي أمثلة عىل علوم تتطور

والعلمي عىل النحو الذي يكرس حدة العزلة

ضمن منطق داخيل من جهة ومنطق اتصال خارجي

التخصصية للعلوم اإلنسانية فيحدث نوع ًا من السيولة

ومعريف من جهة أخرى ،بمعنى أن االحتياج البحثي

التي تدمج املعرفة ومناهجها ومصطلحاهتا .فليس ثمة

وأسئلة العلم نفسها تقود تلقائي ًا إىل مناطق قريبة ،ويف

خمتربات أو وحدات أو كرايس تدعم هذه التوجهات،

الوقت نفسه فإن بعض الباحثني يسعى إىل التجريب

وإن وجدت فهي ضئيلة احلجم متواضعة احلضور.

بمزاوجة املناهج واالستفادة من معطيات حقل بحثي

 -2ضعف الوعي أو االستبصار باألسس الفلسفية

آخر .هذا إىل جانب أن التداخل بني العلوم يقف

اإلبستمولوجية (املعرفية) التي تكمن خلف حالة

أكدها

العلوم ويف بنيتها سواء يف شتاهتا أو يف تداخلها ،بمعنى

شاهد ًا

عىل

وحدة

العلوم

التي

هورسلوكريتيوس من منظورين خمتلفني.
السؤال هنا ليس بشأن ما آلت إليه العلوم يف
الغرب ،وإنام ما آلت إليه يف منطقتنا العربية ،السؤال

ضعف الوعي بالتأزم الذي مرت به ومتر به العلوم عىل
الشاكلة التي نرى عند هورسل أو كريتيوسكل من
زاويته.

الذي تسعى املالحظات التالية إىل طرحه ضمن بعض

الوجه األخري من وجوه النقص يكاد يسم الثقافة

املعطيات املستقاة من مصادر متعددة .مع استريادنا

العربية بشكل عام يف تفاعلها مع اآلخر ليؤكد سمة

للعلوم عىل اختالفها ،وما حققناه من تفاعل معها ربام

ترسع عملية التبني للجديد أو لبعضه،
استهالكية ّ

أسفر عن بعض اإلنجازات التي سنختلف يف تقييمها،

وتقلل من إمكانية التمعن يف خصائصه ورشوطه .ومع
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أن اجلديد يف عملية االستهالك تلك ال يبقى عىل حاله

امتزاج العلوم ،وإن انتقل عىل نحو فردي فإنه ال

حت ًام نتيجة لدخوله يف معطيات ثقافية ومعرفية خمتلفة،

يتحول إىل شاغل فكري وبحثي أكاديمي تؤمن به

فإن عملية التحول تبقى عملية تلقائية حتدث داخل

املؤسسة اجلامعية أو البحثية فتبحثه الستكشاف

املنتج ،عل ًام كان أم منهج ًا أم غري ذلك ،لكنها ال ترتفع

احلاجة إليه لتنتهي إىل تأصيله وتوسيعه أو نقده وتبيان

إال يف حاالت قليلة أو نادرة إىل مستوى الوعي

ما قد يعتوره من مشكالت .والطريق إىل ذلك هو

العقالين النظري املستبرص بطبيعة التفاعل ،بمعنى أن

الندوات واملؤمترات واألعداد اخلاصة من الدوريات.

العلم يتغري وينتقل التغيري ضمن عملية االسترياد،

ورب قائل يقول إن ما أشري إليه ليس مشكلة

ولكن التغيري نفسه ال يتحول إىل وعي مكتسب

الدراسات البينية فحسب وإنام هي أعم وأشمل .إهنا

وتراكمي من الناحية النظرية .فمجيء نظرية جديدة

مشكلة العلوم نفسها بل تلقي املعرفة بأكملها .وهذا

قد يؤدي إىل تبنيها وتطبيقها ،لكنه ال يعني يف الغالب

صحيح ،فالدراسات البينية تفريع عىل أصل ،وإن

وعي ًا بالظروف املنهجية أو االحتياجات املختلفة التي

اعتل األصل اعتل الفرع بالرضورة .لكني أتصور أن

أدت إىل ظهورها .هذا إىل جانب ضعف الوعي بصلة

الوعي باعتالل الفرع قد يرفع حدة الوعي باعتالل

النظريات بسياقاهتا الثقافية التي أنتجتها وجعلتها أقدر

األصل ،منبه ًا إليه وموضح ًا وجوه نقصه واحلاجة

عىل العمل ضمن تلك السياقات.

امللحة والدائمة إىل مسائلة ،بل استجواب األسس

من هنا فإن الدراسات البينية ال تأيت نتيجة احتياج
علمي أو معريف بقدر ما تنمو نتيجة لكوهنا حدثت

املعرفية أو الفلسفية التي تنهض عليها العلوم أصوالً
وفروع ًا.

هناك ،أي أن حدوثها هناك يستلزم حدوثها هنا .يقرأ

هلذا تأيت الدعوة إىل توجيه االنتباه إىل الدراسات

الباحثون عن علم النفس اللغوي أو علم االقتصاد

البينية - ،التي بناء عليها كتبت هذه املالحظات -

السيايس أو غري ذلك فينقلون املعلومة بأبحاثهم أو

مبادرة مميزة يف مسرية التفاعل العلمي والثقايف مع

يرتمجون الكتب التي حتملها فيتعرف املختصون

اآلخر ،فهي قبل أن تكون حاجة عملية تربط أقسام

النظري واملعطيات

كلية أو جامعة وتصل بني علوم ومناهج

املعلوماتية ،لكن ما ال ينتقل هو الدافع األساس وراء

ومصطلحات ،هي قبل ذلك حاجة حضارية كربى

والطالب

لينتقل اجلهاز
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إلعادة النظر يف مسرية البناء األكاديمي ككل .إعادة

نيويورك وييل وغريها ،كام أنه الكاتب الذي ثار عىل

النظر أو املساءلة هذه مهمة هنض بجانب كبري منها

وضع التعليم واإلبداع يف بالده من قبل ودفع الثمن

مفكرون وأكاديميون يف ما بات يعرف بالعامل الثالث

بالسجن والنفي منذ سبعينيات القرن املايض .يقول

ضمن الدراسات ما بعد الكولونيالية التي جتاوزت

واثيونغو إن كينيا كانت من البالد املستعمرة سياسي ًا

هدفها األساس وهو دراسة وضع اآلداب يف املرحلة

وثقافي ًا ،ومتثل الوجه الثاين ،وهو األخطر ،لالستعامر يف

التي أعقبت االستعامر والتأمل يف آثاره لتصبح نوع ًا

التبني الرسيع للجاهز من البنى األكاديمية الغربية ،كام

من إعادة الغربلة التي تستجوب البنى املؤسساتية

يف تبني دراسة األدب اإلنجليزي بوصفه األدب اجلدير

التعليمية والبحثية :ما احلاجة إىل وجود التخصص أو

بالدراسة وذلك عىل حساب اآلداب املحلية .وكانت

القسم الفالين يف اجلامعة؟ وإن تبينت احلاجة إليه فهل

ردة الفعل التي تبناها واثيونغو وعدد من أكاديميي

شكله احلايل هو األكثر مالءمة واحتياج ًا؟ والسؤال

ومثقفي كينيا هي حتويل قسم اللغة اإلنجليزية وأدهبا إىل

عن التخصص يقود تلقائي ًا إىل السؤال عن الكليات

قسم لألدب بشكل عام ،أي ختطى حدود التخصص

اجلامعية ،ما هو موجود وما هو غائب وينبغي أن

التقليدي يف أدب إنجلرتا واالجتاه إىل اآلداب العاملية

يوجد ،إىل غري ذلك من تساؤالت اقتضتها املتغريات

ككل واألدب بوصفه أدب ًا بشكل خاص بغض النظر

التي شملت دوالً وقعت يوم ًا حتت تأثري االستعامر،

عن اللغة التي كتب هبا .وإذا كان ذلك التخطي ال

واالستعامر بطبيعة احلال ليس جمرد احتالل عسكري

يدخل عىل وجه التحديد ضمن ما يعرف اآلن

وحكم سيايس فحسب ،وإنام هو هيمنة حضارية ختنق

بالدراسات البينية ،فإنه يؤكد أمهيتها من حيث القصد

نوافذ االختالف والتجديد.

واملنهج أو الروح ،أي من حيث هو مسعى للتفكري

أحد الذين وقفوا عند معضالت التبني غري الواعي
ملا أنتجه الغرب من مؤسسات علمية وتفريعات

()1

املختلف النازع إىل االبتكار بتجاوز حدود التفكري
األكاديمي املفروض من قبل ثقافة أخرى.

ختصصية الكاتب الكيني نغوجي (أو نغويي)
واثيونغو  ،NgugiwaThiongoاألستاذ حالي ًا بجامعة
درس يف جامعات
كاليفورنيا إرفاين ،الذي سبق له أن ّ

( )1ينظر كتايب واثيونغو "حترير العقل من االستعامر"
و"غلوباليكتيك":

NgogiwaThiong'o, Decolonizing the

Mind: The Politics of Language in African Literature
(London: James Currey, 1981); Globalectics: Theory and the
Politics of Knowing (New York: Columbia UP, 2012).
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ما حتتاجه الدراسات البينية هو تلك الروح النازعة

من هذه املنطلقات يمكن لنا أن نتصور رضورة

للتفكري املختلف ،مما يعني النظر يف ربط العلوم أو

الدراسات البينية بوصفها مسعى منهجيا لتطويع

التخصصات املختلفة حسب التجارب العاملية لإلفادة

احلدود بني التخصصات ،وجعلها أكثر رخاوة أو

منها ،مع عدم الوقوف عند تلك األنامط من الربط

سيولة ،وأكثر شفافية وقدرة ،من ثم عىل السامح

سعي ًا إىل أنامط جديدة ،ليس ألهنا جديدة أو خمتلفة

باخرتاقات معرفية ومنهجية قادمة من ختصصات

ولكن ألهنا قد تكون األكثر مالءمة الحتياجات علمية

جماورة أو حتى غري جماورة .ينبغي جتاوز استقاللية

وبحثية نابعة من صميم األوضاع الثقافية واالجتامعية،

العلوم باجتاه احتادات ذات حدود متساهلة ال تطالب

وأكثر كفاءة يف التعامل معها .ذلك اللون من التفكري

بفحص جوازات السفر وهويات املسافرين ،وال تقيم

يصعب أن يتطور ويؤثر دون مرتكز فلسفي مؤداه أن

حواجز تفتيش يسأل فيها العابرون عن مؤهالت أو

البنى واألسس التي قامت عليها العلوم ،كل العلوم
إنسانيها وطبيعيها ،متحيزة وإن جزئي ًا ألنساق ثقافية
تبلورت ضمن معطيات اجتام-ثقافية وابستمولوجية
نابعة من ظروف تارخيية ،أي حمددة ثقافي ًا وتارخيي ًا ،أو
باملصطلح األجنبي املتداول  culture specificو

history

 .specificإذ إن من الصعب العثور عىل علم أو منهج
صالح ،دون تعديل ،للتداول يف كل أنحاء العامل وعرب
التاريخ ،أي متخط حلدود الزمان واملكان ومالبسات
البيئات االجتامعية والثقافية.

()2

مربرات أو مسوغات عبورهم .ما نحتاجه هو جتاوز ما
أسامه ميشيل فوكو فواصل اخلطاب ورصامة التقسيم
بني خطابات املعرفة والعلوم املختلفة ،بحيث يتاح
لعامل االجتامع مساءلة القضايا التارخيية واملؤرخ
الدخول يف معرتك البحث االجتامعي ودارس األدب
ميدان الدراسات اإلعالمية .صحيح أن هذا موجود،
لكنه موجود عىل استحياء ،وأهم من ذلك دون بصرية
علمية كافية ،وهذه املسألة األخرية غاية يف األمهية
وتقتيض توضيح املقصود بتسهيل احلدود ،فليس من

( )2حول موضوع التحيز ،ينظر جمموعة األبحاث يف كتاب

السهل ،بل ال جيوز ،أن يلقي كل من شاء بتنظري ما أو

"إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد" ت.

يتوصل إىل نتيجة ما يف علم أو ميدان مل يبذل جهد ًا يف

عبدالوهاب املسريي ،جزآن (هرندن ،فرجينيا ،الواليات

معرفة معطياته وحدوده .ال ينبغي ،بتعبري آخر ،فتح

املتحدة األمريكية :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
.)1995 – 1415

باب القول يف كل يشء حتت مظلة الدراسات البينية.
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فهذه الدراسات إذا كانت ضعيفة يف بناها األكاديمية،

عىل النحو املعلن من اشرتاك االهتاممات واملناهج كام

فإهنا يمكن أن تكون غاية يف الفوىض إن نحن فتحنا

يف اإلشارة إىل علم النفس االجتامعي أو التاريخ

أبواهبا دون ضوابط .إن رصامة احلدود اخلطابية التي

االقتصادي.

وحقول

تفصل العلوم وحتدد مسوغات القول يف علم ما،

بحثية/منهجية متعددة املصادر ،أي أهنا تستقي مادهتا

حسب فوكو ،ال تعني إلغاء كل احلدود ومتييع املعامل

من علوم خمتلفة وترتك آثارها يف تلك العلوم .ومن بني

بحيث حيل اخللط اجلاهل حمل التامزج العارف .ما

تلك امليادين أو التيارات ،أو من أبرزها ميدانان:

نحتاجه إذا هو حدود لينة أو مرنة ،لكنها تظل حدود ًا

السميولوجيا والبنيوية .هذان امليدانان متعددا العلوم

بمعنى الضوابط املوجود يف بنية كل علم أصالً .إن

بطبيعتهام ،فالسميولوجيا جتمع الدراسات االتصالية

الدراسات البينية ما هي إال العلوم املستقلة وقد

مع التحليل الثقايف إىل جانب التفسري أو اهلرمنيوطيقا

اقرتبت من بعضها بعضا ومتازجت ،لكنها مل تفقد من

والدراسات األدبية أو النقد األديب .وكذلك هو احلال

ضوابطها العلمية ومقتضياهتا البحثية إال ما يقتضيه

مع البنيوية التي انطلقت من الدراسات اللغوية

االمتزاج من تصورات مبتكرة ألوضاع استجدت

لتشمل األنثروبولوجيا (أو علم اإلناسة) والدراسات

نتيجة للتقارب املشار إليه .وحني نقول الضوابط

النقدية األدبية وغريها .يف مثل هذين التجمعني تأخذ

واملقتضيات فإننا نشري إىل مسائل إجرائية شائعة يف

الدراسات البينية معنى مغاير ًا أو شكالً خمتلف ًا عن

البحث العلمي إمجاالً لكن هلا خصوصيتها يف العلوم

املتعارف عليه ،إذ يؤكد التجمعان /التياران الصلة

اإلنسانية .وتلك املسائل معروفة لدى الدارسني ،فهي

اجلوهرية بني العلوم اإلنسانية وقابليتها الدائمة

تشمل :القراءة املدققة ،واملقارنة بني املعطيات ،وإقامة

للتداخل ورفد بعضها بعضا السيام يف انطواء كال

الفرضيات واختبارها ،وضبط املراجع وموثوقيتها ،إىل

التيارين عىل رؤى وأدوات منهجية متكن الباحثون من

غري ذلك مما ال حاجة إىل عرضه كامالً.

توظيفها يف عدة جماالت .مع أن أولئك الباحثني مل

فهذه

امليادين

تيارات

إبان القرن العرشين تطورت ميادين للبحث يف

يكونوا دائ ًام ويف البدايات خاصة مدركني لعملهم حتت

العلوم اإلنسانية ليست عادة مما يقصد بالدراسات

مظلة واحدة .يقول روالن بارت ،وهو من أوائل

البينية ،أي أهنا ليست ناجتة عن تداخل علمني أو أكثر

مطبقي البنيوية والسميولوجيا يف دراسة األدب
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لكن هذه النقالت والثورات املعرفية والعلمية تأيت
ضمن متوالية تارخيية ومعرفية من النقالت ضمن

ما البنيوية؟ إهنا ليست مدرسة ،وال حتى حركة

حركة ثقافية وحضارية متجانسة أو عالية التجانس،

(ليست كذلك حتى اآلن) ،فمعظم املؤلفني الذين

هي هنا احلضارة الغربية وثقافاهتا ،ولذا فإننا ال نكاد

يوصفون عادة هبذه الصفة غري مدركني أن مبدأ أو

نجد إضافة تذكر لثقافات غري غربية يف ابتداع أو تطور

التزام ًا يوحدهم)1196 :1971 ،Roland Barthes ( .

أي من احلقول البحثية املشار إليها .ومع أن السنوات

غياب اإلدراك هذا إحدى سامت الكشوفات

األخرية شهدت بزوغ عدد من احلقول البحثية

العلمية والنقالت املعرفية التي حتدث نتيجة لتضافر

واإلسهامات العلمية والفكرية لباحثني وعلامء من

مجلة عوامل عمل عليها عدد من مؤرخي العلم

العامل الثالث ،فإن التيار العام والسائد ما يزال غربي ًا،

واملفكرين مثل :األمريكي توماس كون والفرنيس

األمر الذي يعيدنا إىل املالحظات التي جاءت يف

ميشيل فوكو ،األول حتت مسمى "البارادايم" أي

البداية حول عالقة الثقافة العربية بالتطورات العلمية

النامذج أو اإلبداالت ،والثاين حتت مظلة "اإلبستيمي"

والبحثية ،ابتداء بتبني العلوم احلديثة واستمرار ًا نحو

أي احلقل املعريف ،وكالمها يسودان يف فرتات أو
حقب ،ويؤثران يف التفكري السائد.

()3

العلم وحدمها وإنام حتكمه نوازع ومعتقدات خمتلفة هي
ثقافة العرص .بل إن توافق املفكرين املشار إليهام يف

"بنية الثورات العلمية"

التوصل إىل نتائج متقاربة هو بحد ذاته دليل عىل وجود

( )1962وكتاب فوكو "الكلامت واألشياء" (،)1966

بنية مشاهبة تفرس توصلهام إىل تلك النتائج ،متام ًا كالظواهر

وقد ترجم األخري إىل اإلنجليزية بعنوان "نظام األشياء"

التي يفرساهنا من خالل نظريتيهام وما تتضمنان من جهاز

( )1970توافق الفت من حيث الوقوف عىل حركة

مفاهيمي ومصطلحات .ينظر:

( )3يف كتاب توماس كون

Kuhn

Thomas Kuhn: The

الفكر ،سواء العلمي الطبيعي عند كون أو اإلنساين عند

Structure of Scientific Revolutions (Chicago, the University
of Chicago P, 1962); Michel Foucault, The Order of Things:
An Archeology of the Human Sciences (New York: Vintage

فوكو ،وتوصلهام إىل وجود ما يشبه البنى من األفكار أو

Books, 1973).

الكتابان مرتمجان إىل العربية ،كتاب كون

الكشوفات املرتابطة داخلي ًا التي تؤكد أن الكشوفات

ترمجه شوقي جالل ونرش ضمن سلسلة عامل املعرفة

والنقالت حتدث من داخل تلك البنى وليس من

الكويتية و كتاب فوكو ترمجته "جمموعة" من املرتمجني

خارجها ،أي من خالل منطق داخيل ال حتكمه املعرفة أو

ونرشته دار الفارايب.
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تبني تعالقاهتا املتمثلة يف الدراسات البينية ،فام زالت
احلاجة واضحة إىل نقلة كربى يف كيفيات التفاعل مع
املعطيات املعارصة عىل الصعد كافة ،سواء متثلت يف
موقف املؤسسات أو جهود األفراد ،لكي نشهد
صعود ًا جاد ًا للبحث العلمي سواء يف العلوم اإلنسانية
أو غريها.
املراجع :
-Ernest Robert Curtius, European Literature and the
Latin Middle Ages tr. Willard R. Trask (Princeton:
Princeton UP, 1953) p. ix.
Edmund Husserl, Phenomenology and the Crisis of
p. 157.

 -Philosophy,كتاب هورسل املتعلق بأزمة

العلوم األوروبية هو:
"أزمة العلوم األوروبية والظاهراتية املتعالية"
( ،)1936وهو كتاب مل يكتمل ،ينتقد األساس
اإلمبرييقي والطبيعي للعلوم ويدعو إىل علم للعقل
والروح يتأسس مستق ً
ال عن األسس الطبيعية.
-Roland Barthes, "The Structuralist Activity," in
Hazard Adams, Critical Theory Since Plato (New
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971)p. 1196.

