١٢

2020
2020
نوفمبر
1442هـهـ--أكتوبر
الثاني1442
ربيع األول

العلوم االجتماعية
ٍّ
وتحد
والعولمة :لقاء

ناصر الكندي

يف مقالها «�إ�سهام العلوم االجتماعية يف مد جذور عابرة للثقافات وللفل�سفات املختلفة» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم» ،تتناول �أ�ستاذة علم االجتماع عائ�شة التايب� ،أثر العلوم
االجتماعية يف اخرتاق جمتمعات و�أمم العامل احلديث واملعا�صر؛ �إذ حتاول هذه العلوم فهم هذه املجتمعات وحتليل ظواهرها ومظاهرها.
ويف زمن العوملة ،قامت هذه العلوم بتحديث مقارباتها وت�صوراتها حول الكون واملجتمعات والثقافات؛ حيث وجدت �أغلب تخ�ص�صاتها املنبثقة من رحم ت�سا�ؤالت احلداثة
الغربية نف�سها م�ضطرة لتجديد �أدواتها ومفاهيمها على نب�ض الزمن العوملي و�إيقاعه .وقد طرحت الباحثة عدة �أ�سئلة يف مقالها عن كيفية جتديد هذه العلوم مفاهيمها
للإحاطة بنتائج العوملة؟ وعن دور العلوم يف جتميع �أ�ضداد الزمن الكوين؟ واجلهود التي بذلها مفكروها يف لفت االنتباه خل�صو�صية الثقافات وفرديتها يف �أزمة ال�شمولية؟
ودور هذه العلوم يف جت�سري الثقافات؟

وب�سبب الثورة التكنولوجية وف�ضاءات العامل االفرتا�ضي التي
دمرت احلدود واحلواجز ،خا�صة يف فل�سفة احلريات ال�شخ�صية
واالجتماعية وال�سيا�سية ،واللحظة الفارقة املتمثلة يف التحوالت
ال�سيا�سية من انهيار جدار برلني و�سقوط االحتاد ال�سوفييتي،
وا��س�ت�ق�لال دول �ه��ا وح ��رب اخل�ل�ي��ج الأوىل ،مت ط��رح ال�ع��دي��د من
امل�ق��ارب��ات منها ��ص��راع احل���ض��ارات ونهاية التاريخ وغ�يره��ا ،كما
اجتهت املحاوالت الأكادميية الأوىل يف الإ�شادة بامل�ستوى الكوين
على امل�ستوى املحلي� ،إال �أن التوجهات املحلية �سرعان ما احتلت
ال�ساحة م��داف�ع��ة ع��ن خ�صو�صيتها ل��درج��ة �أن مت تبني مفهوم
(الكوين -املحلي) جلمع هذين املفهومني.
وان�ق���س�م��ت ال�ن�ق��ا��ش��ات ب�ين م ��ؤي��د ل�ل�ع��امل��ي ��ض��د امل�ح�ل��ي والعك�س
�صحيح ،بينما ي��رى «ك�ي��ث ن��ا���ش» �أن ع��ومل��ة الثقافة ال ميكن �أن
ت�ك��ون ع��ام�لا منتجا للتجان�س ،ن�ظ��را ل�ع��دم ت���ض��اد ال�ع��امل��ي مع
املحلي ت�ضادا مطلقا ،ب��ل ميكن ع��د ك��ل منها مرتبطا ارتباطا
حميما ب��الآخ��ر .وناق�ش «روالن ��د روبرت�سون» ذات امل�س�ألة حيث
�سلط ال�ضوء على �إه�م��ال العلوم االجتماعية لن�شوء العوملة يف
املكان وف�ضل تعريف العوملة ب�أنها «نظرة عاملية مرتبطة ب�أو�ضاع
حم �ل �ي��ة» .وع �ل �ي��ه ،ت�ع��ال��ت ال ��دع ��وات ب �� �ض��رورة ا��س�ت�ي�ع��اب ال�ع�ل��وم
االجتماعية لهذه اللحظة املف�صلية من تاريخ الإن�سانية و�سعيها
ملحاولة فهم �أبعاد ال�سياق العوملي والإحاطة بظواهره و�أبعاده.
وت�شري الباحثة �إىل �أ َّن ال�ساحات الغربية عرفت ه��ذه امل�ب��ادرات
البحثية يف الع�شريتني الأخ�يرت�ين ،بينما مل يكن هناك �صدى
ي��ذك��ر يف ال �� �س��اح��ات الأك ��ادمي �ي ��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ال�ع�ل��وم
االجتماعية؛ حيث ن��درت �ساحات النقا�ش العلمي والأك��ادمي��ي
اجل��دي وال�ب�ن��اء ح��ول ظ��واه��ر ال�ك��وين �أو ال�ع��ومل��ي ومظاهرهما.
ورغم اجلهود ،ف�إن املبادرات العربية ظلت جهودا فردية متناثرة
مل تف�ض ملقاربات علمية تخ�ص�صية جمددة .ورمبا يعزى ت�أخر
ت�أ�سي�س مالمح حقل معريف حول درا�سات العوملة يف الأكادمييات
العربية �إىل نوع من الولوج املت�أخر واملتعرث لدرا�سة الظاهرة� ،إذ
يالحظ غياب ذلك عن املقررات الأكادميية يف اجلامعات العربية.
وميكن القول �إ َّن وعي املفكرين االجتماعيني بفكرة وحد العامل

وم�ضمونها لي�س جديدا يف تراث العلوم االجتماعية ،وميكن تتبع
�آث ��اره عند الفيل�سوف وع��امل االجتماع «��س��ان �سيمون» (-1760
� )1825إذ تناول بالتحليل ما ميكن �أن ينجم عن التب�شري باخرتاع
التلغراف يف ع�صره ،وما ميكن �أن ي�سفر عن ذلك االخ�تراع من
تغريات جذرية يف العامل .كما مت تداول هذا احلقل يف �ستينيات
ال�ق��رن الع�شرين ع��ن متاثل ال�ع��امل وتوحيد مالمح املجتمعات
الإن�سانية .وقد كان هذا الوعي م�صحوبا بفهم جديٍّ للتداعيات
اخلطرية امل�صاحبة ،فقد ندد بذلك امل�ؤرخ الأمريكي «ثيودور فون
ليو» حني �أ�شار �إىل �أ َّن العامل الكوين �سيحكمه فاعالن �أ�سا�سيان
متناق�ضان :قوى اجلماعة الكونية ،وقوى اخل�صو�صية الثقافية.
وق��د انتبهت العلوم االجتماعية لهذه املخاطر ،ووج��دت نف�سها
�أمام �أ�سئلة ملحة ومعقدة عن دورها يف فهم وتف�سري هذا العامل
اجلديد .واجتهت �أ�سئلة العلوم االجتماعية حول تنامي الفروق
ال�سو�سيو  -اقت�صادية ،وعدم امل�ساواة بني الب�شر والدول ،وت�شظي
ال�ه��وي��ات .وحت ��اول ال�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة خ�ل��ق ج�سر ب�ين العاملي
واملحلي واخل�صو�صي واملعمم بغر�ض ط��رح مفاهيم ونظريات
�أرح��ب .واتفق االجتماعيون على عدم اختزال الزمن العوملي يف
�أجهزة احلا�سوب واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية بعيدة املدى
والأ��س��واق املالية واجل��رمي��ة املنظمة ،بل يجب �أن تف�سح العوملة
املجال لعوملة �أخ��رى قائمة على قوة �إح�سا�س الأف��راد وال�شعوب
باالنتماء لهذا ال�ع��امل ،واالعتماد امل�شرتك للب�شر فيه بع�ضهم
على بع�ض.
وتفاءلت العلوم االجتماعية بالعوملة ،و�أن الب�شرية تتجه نحو
الأف �� �ض��ل م�ت�ف�ق��ة يف ذل ��ك م ��ع ال�ف�ي�ل���س��وف «ك ��ان ��ط» ،وق ��د ن ��ادى
االجتماعيون �إىل إ�ب ��رام «عقد ثقايف» يقوم فيه العامل اجلديد
ب�إر�ساء تعاقد متعدد الأرك��ان والأ�س�س .ويجوز القول �إ َّن العلوم
االج�ت�م��اع�ي��ة واج �ه��ت ع�ل��ى �أع �ت��اب ه ��ذا ال��زم��ن ال �ك��وين حت��دي��ات
�أهمها :اختبار مهارتها يف ا�ستنباط مقاربات ومفاهيم علمية،
وم �ق ��ارب ��ات ق� ��ادرة ع�ل��ى م��واك �ب��ة ال�ل�ح�ظ��ة ،وط ��رح ب�ع����ض ع�ل�م��اء
االج�ت�م��اع �أط ��روح ��ات ��ص��ادم��ة يف م�ستقبل ال�ع��ومل��ة م�ث��ل «نهاية
املجتمع» لآالن تورين و�ضرورة «تغيري العامل» لالتور .وب�سبب

امل�شاكل احل��ال�ي��ة للعوملة ،دف��ع ه��ذا ال��و��ض��ع علم االج�ت�م��اع نحو
�ضرورة االهتمام بقراءة جديدة ب�آليات جديدة خمتلفة عن علم
اجتماع القرن التا�سع ع�شر.
وعليه ،ت�ب� َّين �أن مفهوم الثقافة وم��ا يتنا�سل منه م��ن مفاهيم
مثل الن�سبية الثقافية �أو اخل�صو�صية الثقافية والتعدد الثقايفوغ�ير ال�ث�ق��ايف �أو ال�ع��اب��ر للثقافات الأخ ��رى -ت�ب��دو الأق ��در على
ب�ن��اء ج�سور ال�ت��وا��ص��ل وال��و��ص��ل ب�ين ال�ك��وين باملحلي .وحتولت
الهيمنة ت��اري�خ�ي��ا م��ن اال��س�ت�ع�م��ار يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر �إىل
االقت�صاد يف القرن الع�شرين ويف نهايته بالأنرثوبولوجيا .و�أكد
عامل االنرثوبولوجيا «فران�س بوا�س» على �أهمية الت�سامح مع
الثقافات املختلفة واحرتامها .وميكن القول عموما �إ َّن العلوم
االجتماعية جت��اوزت �إىل حد كبري بع�ض زالت الفكر التطوري
للقرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر وم��ا رافقهما م��ن ت�شريع
ال�ستعمار ال�شعوب الأخرى بهدف االرتقاء احل�ضاري.
ومهما يكن من �أمر ،فال بد من االعرتاف ب�أن ال�ساحة الفكرية
ال �ي��وم ت��دي��ن ل�ل�ع�ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة -ول �ع �ل �م��اء االن�ثروب��ول��وج �ي��ا
حت ��دي ��دا -ب ��إب ��راز ن�سبية ال�ت�ج��ان����س يف ك��ل الأن �� �س��اق ال�ث�ق��اف�ي��ة.
وب��ال��رغ��م م��ن م�ع��ار��ض��ة بع�ض امل�ف�ك��ري��ن االج�ت�م��اع�ي�ين للقبول
مب�ب��د�أ االع�ت�راف ب��الآخ��ر والت�سامح م��ع االخ �ت�لاف؛ �إذ يرونها
جتاوزا للتنوير الأوروبي ل�صالح الأحكام العرقية املب�سرتة ،ف�إن
هذه الأ�صوات ظلت �شاذة مقابل تعايل الأ�صوات املنادية ب�ضرورة
تقبل االختالف وتو�سيع هوام�ش الت�سامح مع الآخر من خالل
ا�ستثمار فر�ص مد اجل�سور العابرة للثقافات املختلفة على �أ�س�س
امل�شرتكات امل�ؤلفة بني ال�شعوب واحل�ضارات.
وتختم الباحثة املقال ب�أن �ضرورة احلاجة ال�ستح�ضار مقاربات
العلوم االجتماعية ومفاهيمها اليوم �أكرث �إحلاحا من ذي قبل،
ورمبا تكون هذه املرحلة حلظة تاريخية فارقة وفريدة يف تاريخ
ال�ع�ل��وم االجتماعية؛ مب��ا ميكن �أن تب�سطه م��ن �أف�ك��ار متجددة
وم�ق��اوم��ة مل��ا يعمل ال�سياق العوملي على طم�سه م��ن خ�صو�صية
ال�شعوب والثقافات.
hajirwork@outlook.com
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