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إشكالية مناهج البحث
يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
الورقة املرجعية

إشكالية مناهج البحث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
واسع النطاق يف مسألة مناهج البحث يف العلوم
يعاين الباحثون وأساتذة الجامعات العربية ارتباكً ا
َ
االجتامعية واإلنسانية ،ليس بسبب نقص األدبيات العربية املؤلفة واملرتجمة يف هذا املوضوع ِ
وق َدمها
فقط ،بل بسبب املقاربات الشكلية واملدرسية التعريفية والتعليمية التقليدية الغالبة عليها؛ فغال ًبا

يتاح للطالب أن يبدأ ورقته البحثية مبقدمة حول املنهج يقول فيها إنّه استخدم املنهج التحلييل أو

ريا جاهزًا (مسل ًّم
التاريخي أو حتى الوصفي أو الكمي ،وغال ًبا يستخدم املنهج الوصفي-التحلييل تعب ً

ً
فعل) وليس مصطلحات دارجة ،أو وصفً ا لعمليات ذهنية بسيطة ال بد منها يف
بأن هذه مناهج عينية
ّ
أي تفكري عقالين.
ّ

نعده يف جامعاتنا أن يرشح سبب استخدام هذا املنهج (إذا
وغال ًبا ،ال يطلب من باحث املستقبل الذي
ّ

ً
فعل) واملعنى املقصود .كام ال يتوضح إذا كان املد ِّرس أو األستاذ أو املرشف نفسه ميتلك
منهجا
كان
ً
قد ًرا من الوضوح حول ذلك .ورمبا تغطي البالغة حول املنهج عىل غياب رشوط أولية بسيطة ال بد منها
أي بحث علمي :مثل القراءة ،واالطالع عىل األدبيات التي صدرت حول املوضوع ،وجمع املعلومات
يف ّ

مفتاحا سحر ًيا لالكتشاف ،وهو ال يجدي
الالزمة ،ومحاولة إعامل العقل والتفكري العقالين .ليس املنهج
ً
أي منهج وخصوصيته.
إذا ُوضع بني يدي من ال يقرأ أو ال يفكر بصورة عقالنية نقدية ،أو ال يدرك محدودية ّ

من الجائز لنا أن نفكّ ر يف جمع املشتغلني يف العلوم االجتامعية واإلنسانية يف مؤمتر واحد ،ال سيام

للتحاور حول موضوع مناهج البحث .وإذا كانت الحدود بني هذه العلوم واضحة يف ذهن البعض ،وهي

فإن الحدود بني هذه العلوم يف ما يتعلق مبسألة املناهج التجريبية االستقرائية
ليست كذلك بالرضورةّ ،

واالستداللية العقالنية والتاريخية وتحليل الخطاب ،ليست واضحة.

يعود االرتباط بني مسائل العلوم االجتامعية واإلنسانية (وغريها من العلوم ،مبا فيها العلوم الطبيعية،

وعلوم الرياضيات واملنطق ،وعلوم أخرى) إىل عهد بعيد عندما كان هدف الفلسفة منذ أرسطو التوصل

إىل رؤية شمولية للعامل ،ينضوي يف إطارها عامل الطبيعة «غري العاقلة» بعلله ومجرياته ،وعامل
اإلنسان املتميز عن عامل الطبيعة من خالل االجتامع البرشي والسياسة واألخالق والحضارة والفن واألدب.
لكن ،كام يسجل لنا تاريخ العلوم ،بدأت املوضوعات املختلفة التي كانت تشملها «حكمة» الفيلسوف

أيضا ،يف عملية انفصال
(أو «املعرفة» ،بلغة معارصة) تشق طريقها نحو االستقالل منذ وقت طويل ً

سباقة يف هذا املجال .ولكن العلوم
تدريجي ال تزال جارية حتى هذه اللحظة .كانت العلوم الطبيعية ّ
االجتامعية واإلنسانية سارعت إىل اللحاق بها يف القرن أو القرنني األخريين .ومنذ ذلك الحني فرض عىل

الفلسفة (أم العلوم) أن تراقب ما تفعله العلوم ،وتفحص الحدود املتغرية فيام بينها ،وتسهم يف
تحديد مفاهيمها وتحاول اكتشاف مناهجها يف البحث ،إضافةً إىل معالجة القضايا واملسائل التي ال

ألن
يرغب أبناء الفلسفة وأحفادها من علوم وتخصصات
ّ
تشعبت عن تخصصات ،يف معالجتها؛ وذلك إما ّ
ألن معناها أعمق مام يتصور ،كام يرد البعض اآلخر.
هذا الجهد عبثي يف نظر البعض،
وإما ّ
ّ
جيدا .فهو مفهوم وأقل
يوثق تاريخ العلوم مجريات هذا االنفصال التدريجي وعالماته املختلفة
ً
إثارةً للخالف .ولكن األمر الذي تختلف فيه اآلراء وال يقل أهميةً عن هذا ،هو العثور عىل منطق وعلل
داخلية (وليس مجريات خارجية تاريخية أو اقتصادية أو اجتامعية فحسب) بوسعها أن تفرس ،بل تعقلن
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هذا االنفصال ،باإلشارة إىل املناهج واألهداف والتقسيامت واملواقع التي احتلتها العلوم االجتامعية
أيضا.
واإلنسانية يف مقابل علوم الطبيعة ،وقبالة بعضها البعض ً

ميكن طرح أسئلة كثرية هنا؛ بعضها نظري بحت ال نزال نسمع فيه صدى األصل الفلسفي للعلوم

االجتامعية ،والبعض منها ذو طابع عميل ينتظر أجوبة محددة مبا مي ّثل اختبا ًرا صع ًبا لهذه العلوم.
ً
ألن موضوعات العلوم االجتامعية
فهل كان االنفصال بني العلوم االجتامعية والطبيعية أم ًرا
محتم ّ

هي مجتمعات وجامعات مؤلفة من كائنات عاقلة ذات إرادة؟ وهل من املحتم أن تتم دراسة اإلنسان

واملجتمع مبناهج تختلف عن تلك التي تستخدم يف دراسة ظواهر الطبيعة املادية؟ وما هي تلك

املناهج؟ وما الذي يجمع بينها ويفرقها عن تلك املستخدمة يف العلوم الطبيعية؟ وكيف تدرك
العلوم االجتامعية واإلنسانية نفسها؟ وكيف ترى الفرق بينها وبني العلوم الطبيعية والفلسفة؟ وهل
علوما دقيقة ذات
نجحت حقً ا يف فصل نفسها عن الفلسفة كام فعلت العلوم الطبيعية؟ أي هل أصبحت
ً

معايري رياضية للخطأ والصواب ،أو بدرجات احتاملية عالية؟ وإذا كان الجواب نعم ،فكيف نفرس االختالفات

يف النتائج واملناهج والنظريات التي تذكّ رنا بانقسام الفالسفة إىل تيارات ومدارس «متخاصمة»؟

ً
علم هو اتباع منهج بحث علمي يف تناول موضوعاته ،بحيث تكون مقوالته قابلة
إن ما يجعل العلم
ّ

أن املنهج معيار للتميز بني ما هو علمي
لإلثبات والدحض مبنهج علمي .إذا كان هذا
ً
صحيحا ،فال يعني ّ
أيضا ما هو مشرتك بني العلوم االجتامعية واإلنسانية.
وغري علمي ،بل مثة ً

يختلف املختصون يف العلوم االجتامعية واإلنسانية يف توقعاتهم؛ فبعضهم يسعى إىل اكتشافات
وقائع أو نظريات أو «قوانني اجتامعية» (عىل خالف «قوانني طبيعية») ،مل تكن معروفة من قبل ،أو
ينطلقون من نظريات أو قوانني اجتامعية أنجزها بعض الباحثني فيسعون لتفسري الظواهر مبوجبها،

وبعضهم ال يتوقع أكرث من إنتاج مناذج نظرية تسلّط الضوء عىل اإلنسان واملجتمع من زوايا مختلفة.

ريا عقالن ًيا.
وقد تستحق تسمية العلم ألنّها تفرس الظواهر االجتامعية تفس ً

ويدور نقاش آخر حول مدى ارتباط هذه النظريات بالواقع االجتامعي والثقايف الذي تبحثه .فمن

أن علميتها تكمن فقط يف منهج البحث العلمي .تتحكم دوافع «غري علمية» أو غري
املرشوع ّ
االدعاء ّ
علمية بحتة مختلفة يف اختيار الظاهرة واإلشكالية التي تبحث ،وتتحكم دوافع مشابهة يف الهدف

أيضا ،ولكن يطرح السؤال يف حالة
الذي من أجله تسخّ ر العلوم .ورمبا يصح هذا يف العلوم الطبيعية ً
أيضا؟ وإذا
العلوم االجتامعية واإلنسانية :هل ما يتحكم يف الدافع والهدف يتحكم يف املنهج نفسه ً

صحيحا ،هل ينقص ذلك من علميته؟
كان هذا
ً

للتو؛
ال تقترص قضايا العلوم االجتامعية واإلنسانية التي تتطلب التفكري عىل تلك التي انتهينا من ذكرها
ّ

إذ تتوافر رزمة أخرى من القضايا املتعلقة باملعرفة والسلطة من جهة أوىل ،واملعرفة والقيم من

جهة ثانية ،وعبور االختصاصات من جهة ثالثة .وللعلوم االجتامعية واإلنسانية ما تقوله يف كلٍ من

أن مثة حقائق ووقائع موضوعية يستند إليها
أن العلوم تنطلق من ّ
هذه األسئلة :مثة قناعة مفادها ّ

أن املعرفة العلمية
العلم االجتامعي ويحتج بها ،وبها فقط ،وقد طرحت تيارات أخرى فكرة مفادها ّ

ً
دامئا يف سياق رصاعات القوى والسعي
ليست سوى نتاج ثقايف عام ،قابل لالستخدام ،بل يستخدم
لتحقيق السيطرة .وليست العلوم االجتامعية واإلنسانية عرضة لالستخدام السيايس أو االجتامعي

أو األيديولوجي فحسب ،بل قد تؤ ّثر هذه األخرية يف علميتها ذاتها .ويف هذه الحالة ينبغي للباحث
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أن يدرك هذه الحقيقة ً
أول ثم يضمن هذا التحدي يف منهجه .ليس هذا فحسب ،فإذا كانت العلوم

االجتامعية هي اجتامعية بذاتها فهذا يعني أنّها قابلة للتأثر مبعطيات قيمية رمبا ال تكون مشرتكة بني

صحيحا ،فهل تغلغل القيم يف
أفراد البرشية جمعاء .ومثة معطيات ثقافية قد يتأثر بها .وإذا كان هذا
ً

العلوم سيئ بالرضورة؟ وماذا يقول الفكر النسوي وما بعد كولونيايل حول فلسفة العلوم والعلوم

االجتامعية واإلنسانية بالتحديد؟ وما منطق الفصل بني العلوم االجتامعية واإلنسانية املختلفة؟ وإىل
أي مدى ميكن الدفاع عن الفصل والتقسيم؟ وكيف يتم العبور أو الجمع بني االختصاصات؟ وما عالقة

ذلك باملنهج؟ أال ينطبق عبور االختصاصات عىل املناهج ذاتها؟

يأمل املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات أن مي ّثل املؤمتر فرصة للحوار بني املشاركني حول آخر

املستجدات يف الفلسفة ونظريات العلوم االجتامعية واإلنسانية حول مسألة مناهج البحث ،وغريها.

ويدعو املركز الباحثني من خلفيات أكادميية مختلفة (تشتمل عىل علم التاريخ ،والعلوم السياسية،
وعلم االجتامع ،واألنرثوبولوجيا ،وعلم النفس ،والفلسفة ،واالقتصاد ،والدراسات النسوية ،وما بعد

كولونيالية ،والدراسات الثقافية ودراسات املناطق ،وغريها من الدراسات العابرة لالختصاصات) إىل

املساهمة يف املحاور واملوضوعات التالية (وهي موضوعات تأشريية وإرشادية لشحذ التفكر) ،أو
املوضوعات ذات العالقة مبوضوع املؤمتر مام مل يتم ذكره.

موضوعات وأسئلة وإشكاليات وقضايا تأشريية
²²املنهج (املناهج) يف العلوم االجتامعية واإلنسانية :الطبيعة واألهداف .هل هناك منهج واحد،
أو عدة مناهج؟ وما هي مكوناتها أو عنارصها؟ مسائل املنهج الكمي والكيفي وغريها ،والعالقة
بينها .وما الفروق؟ وما مسوغات االختالف؟ وهل هناك صواب وخطأ يف اختيار املنهج؟ وهل تعاين

العلوم االجتامعية مشكلة أو مشاكل مستعصية فيام يخص مناهجها؟ وكيف تتم صياغة املفاهيم
يف العلوم االجتامعية واإلنسانية؟ وكيف تكتسب املصطلحات معناها؟

²²االنتقال إىل العلوم املختصة يف العرص الصناعي املتميز بتخصصية املهامت وتقنينها وتنظيمها
وتقسيمها عىل مناهج العلوم االجتامعية واالقتصادية وخلق إمكانيات «عبور االختصاصات» .إىل أي
ً
حقول متاميزة ومستقلة عن بعضها؟
إن العلوم االجتامعية واإلنسانية غدت مت ّثل
مدى ميكن القول ّ

وأي متايزات بينها يف املنطلقات واملناهج والنتائج؟ ما هي الحقول التي ميكن أن مت ّثل شبكة
ّ
يتم فيها العبور بني االختصاصات؟ أال يفرتض الكالم عن العبور بني التخصصات كيانية وفردية واختالف
االختصاصات؟ أم هل مي ّثل بداية لذوبان التخصصات يف بعضها البعض عىل املدى الطويل؟

²²هل هناك إمكانية الختزال علم اجتامعي إىل آخر ،علم النفس إىل علم االجتامع ،أو العكس ،والتاريخ
أي حال؟ هل يستند البعض منها
إىل السياسة ،أو العكس؟ ما العالقات بني العلوم االجتامعية عىل ّ

إىل اآلخر ،كام تستند البيولوجيا إىل الكيمياء ،وتستند الكيمياء إىل الفيزياء؟

²²هل الكونية ( )Universalityأمر ممكن /مطلوب ،أم هل هي أمر قائم يف العلوم االجتامعية
بأن العلوم االجتامعية تدرس شي ًئا
واإلنسانية؟ أم هل املحلية أمر ال مفر منه؟ وهل هناك ما يربر الظن ّ

واحدا ذا جوهر واحد اسمه االجتامع البرشي؟ وهل هناك من القواسم بني البرش ما يكفي للنهوض
ً
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بعلم أو علوم موضوعية؟ وأين تقع مسألة مراجعة األطر النظرية أو املفهومية للعلوم االجتامعية
واإلنسانية؟ وهل حدثت هذه املراجعات عرب ًيا؟ وماهي املفاهيم التي أنتجتها يف حال تم ذلك؟

²²العرب والعلوم االجتامعية واإلنسانية :هل تعريب العلوم االجتامعية واإلنسانية عىل مستوى النظرية
واملفاهيم ،وليس املقصود لغةً أو من خالل الرتجمة ،أمر ممكن؟ وهل هناك معنى لعلم اجتامع عريب

كام يثار يف العديد من األحيان؟ أم هل املجتمعات العربية مثل غريها ليست سوى حقل للدرس االجتامعي

حيث يتم جمع بيانات (محلية) ومن ثم صياغة فرضيات واختبار نظريات ذات طابع كوين شمويل Universal
ال مييز بني “عينة “ وأخرى؟ وهل علينا رفض مبدأ الكونية يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،ومن هنا،
السعي لدراسة املجتمعات العربية بعلوم اجتامعية وإنسانية عربية ً
مثل؟ وما عىس هذه أن تكون؟

²²ما حال العلوم االجتامعية واإلنسانية يف العامل العريب؟ وما االتجاهات الكربى يف مناهج البحث
الفكري العريب ورؤاه يف مجاالت العلوم االجتامعية واإلنسانية منذ النهضة حتى أيامنا؟ وهل هي

قادرة عىل مواكبة التطورات املنهجية يف العامل املتقدم؟ وما هي الصعوبات التي تعانيها؟ وما
الذي يلزم للتغلب عىل الصعوبات القامئة؟

²²العلوم االجتامعية واإلنسانية والحياد القيمي :هل الحياد القيمي يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
حقيقة أو خيال؟ وما هي أسباب غياب الحياد؟ وما هي مظاهره؟ وكيف تنعكس عىل النتائج التي
يتوصل إليها الباحثون؟ وهل لهذه املسألة عالقة ببنية هذه العلوم وغاياتها؟ أم هل تتعلق بذاتية

الباحث وأفكاره ورؤاه ورمبا تحيزاته ،أو رمبا يف التجربة العملية الجهة املستفيدة يف حال كون البحث
موجها إىل جهات معينة (رشكة ،ودوائر حكومية ،وواضعو سياسات ومتخذو قرارات ...وغري ذلك)؟
ً

²²خصوصية العلوم االجتامعية واإلنسانية والتاميز بني العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية واإلنسانية:
واحدا من أكرث القضايا
يعد التفريق بني الطبيعي (املادي الرصف) واإلنساين االجتامعي النفيس
ً
ّ
الفلسفية استعصاء عىل البحث .كيف انعكست هذه املسألة يف مذاهب املفكرين االجتامعيني ،فيرب،
وبارسونز (علم االجتامع) ،ودلتاي (التاريخ) عىل سبيل املثال ال الحرص؟ وما هي أسس التاميز؟ وهل هي
عم يحدث عىل مستوى
موضوع دراسة علمية؟ وما الذي مييز الظواهر االجتامعية والفعل االجتامعي ّ

الطبيعة املادية؟ وهل الفعل االجتامعي قابل لالختزال إىل ما هو سلويك أو طبيعي؟ كيف؟ وملاذا؟

²²ما العالقة بني العلل السببية (يف الطبيعة) واملسوغات والدوافع واألهداف (يف سياق الحياة
االجتامعية) ()Reasons and Causes؟ وهل مت ّثل الغائية والقصدية والهدفية يف األفعال اإلنسانية

امتدادا للنظام الكوين الذي يدرس يف علوم الطبيعة؟ وماذا يرتتب عىل هذا من
خروجا أو
ً
ً
نتائج فلسفية؟
²²هل ميكن النظر إىل السوسيوبيولوجيا ( )Socio-biologyبوصفها محاولة للتجسري بني الطبيعي
واالجتامعي؟ وهل هو علم أو أيديولوجيا تخدم أغراض االستغالل أو السيطرة أو القوة؟ وما االعتبارات

التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك؟

ً
مجال لبناء نظريات
²²ما املقصود بالحديث عن «النظرية االجتامعية»؟ وهل تتيح الظواهر االجتامعية

حقيقية تتسم بالدقة والثبات؟ مسألة الرباديغم يف العلوم االجتامعية .ومناذج من النظرية
االجتامعية :البنيوية ،والتفسريية ،وغريها.
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²²نظرية االختيار العقالين يف العلوم االجتامعية (وباألخص يف العلوم االقتصادية والسياسية) :هل
للعقالنية مكان عىل صعيد الظواهر االجتامعية؟ وهل املنطق الذي يحكمها مختلف عن املنطق الذي

يحكم السلوك الفردي؟ وما العقالنية األداتية؟ وهل هناك أنواع أخرى من العقالنية سواها؟ عىل أي

أساس يختار اإلنسان؟ هل عىل أساس املنفعة أو القيم؟ وهل هو كائن عاقل أو كام قيل ،ليس أكرث

من جينات أنانية مزودة بآلة حاسبة؟ وهل العقالنية فردية أو اجتامعية؟ وهل هي مطلقة أو نسبية؟

²²الفردي واالجتامعي :هل يختزل الثاين لألول؟ وهل ميكن التفكري يف رد أو اختزال ( )Reductionما هو
جامعي أو مشرتك يف الظواهر االجتامعية (الحرب ،والتغري أو الحراك االجتامعي ،والثورة ،وأمناط
السلوك ،وغري ذلك) إىل ما هو فردي (أفعال ،وسلوكيات األفراد)؟ هل الصعيد االجتامعي مستقل
أنطولوج ًيا؟ أم هل هو مستقل من حيث املفهوم فقط عن الصعيد الفردي؟ وما العالقة بني الفردي
والجامعي واالجتامعي؟

²²النقد النسوي للعلوم االجتامعية :ما هي املواقف املختلفة التي ميكن العثور عليها يف الفكر
النسوي املعارص تجاه العلوم االجتامعية؟ وهل ميكن أن تقف العلوم االجتامعية موقف الحياد

بالنسبة إىل مسائل النوع االجتامعي؟ أم هل فيها ذكورية من نوع أو آخر؟ وهل تختلف العلوم
االجتامعية عن العلوم الطبيعية يف هذا املجال؟ وإىل أي درجة؟ وملاذا؟

²²الوضعية املنطقية يف العلوم االجتامعية واإلنسانية :هل ما زالت الوضعية املنطقية (Logical
 )Positivismفاعلة مفهوم ًيا واصطالح ًيا يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،أو أفل نجمها منذ زمن
كام حصل يف مجال الفلسفة؟ وما هي مظاهرها إن وجدت؟ وهل هناك علموية زائدة عن الحد يف

العلوم االجتامعية واإلنسانية؟ وهل النزعة التكميمية ( )Quantitativeذات قيمة يف الدراسات
االجتامعية واإلنسانية؟ أم هل هي محاولة للحاق بركب العلوم الطبيعية؟ وهل العلوم االجتامعية

يف جوهرها دراسات نوعية ()Qualitative؟

²²اإلبداع (االبتكار) يف العلوم االجتامعية واإلنسانية :هل هو ممكن؟ وفيم يتمثل؟ وهل شهدت العلوم
تقدما مثلام هو حاصل يف العلوم الطبيعية؟ أم هل ما زلنا نراوح مكاننا منذ وقت أفالطون
االجتامعية
ً
وأرسطو؟ وهل هناك قوانني أو مبادئ عظيمة ميكن اكتشافها يف حقل الدراسات االجتامعية؟
أي تكنولوجيا أو تقنيات باملعنى الجاد لهذه الكلمة؟ وهل هناك
وملاذا مل تنتج العلوم االجتامعية ّ

أنواع وأشكال مختلفة من اإلبداع؟ وهل االبتكار أو االكتشاف يف العلوم الطبيعية ليس سوى نوع

واحد من أنواع كثرية؟

²²هل هناك انفصال أو اتصال بني الوقائع والقيم ()The Fact-Value Distinction؟ وما هي آخر مستجدات
النقاش حول هذا املوضوع بني العلامء االجتامعيني أنفسهم؟ وما مدى تفاعلهم مع النقاشات

الفلسفية التي كانت تدور حول هذا املوضوع وال تزال؟

عموما) والسلطة؟ هل هي عالقة رضورية
²²املعرفة والسلطة :ما العالقة بني العلم (أو املعرفة
ً
اضطرارية؟ أم هل هي عرضية؟ وكيف تتمثل هذه العالقة يف حالة العلوم االجتامعية واإلنسانية؟
وهل ميكن تناول الدراسات االسترشاقية ونقدها من جانب الدراسات العربية لالسترشاق بوصفها
مناذج هنا؟ وهل ميكن أن يأيت لنا العلم مبا ال نحب أو ال نريد أن نسمعه؟ ومن الذي يقرر ذلك؟ هل
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نحن نقرر أو العلم مبنطقه ومناهجه التي ال ميكن أن ينكرها عاقل (إن كانت هذه هي حالها)؟ وهل
ينطبق هذا عىل العلوم الطبيعية واالجتامعية سواء بسواء؟
²²التاريخانية يف مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية :ما املنهج التاريخاين يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية مبا فيها التاريخ واألنرثوبولوجيا وعلم االجتامع ،وغريها؟ ما هي عنارصه وميزاته ومجاالت
تطبيقه؟ وما آثاره يف توجيه العلوم االجتامعية واإلنسانية لتحقيق غاية معيارية مسبقة؟ وكيف ميكن
مقارنته باملناهج األخرى؟ مسألة التاريخانية واستناد العلوم االجتامعية واإلنسانية إىل القول بقوانني
تحكم التطور يف كل ظاهرة ،ومحاولتها اكتشاف هذه القوانني يف ضوء الغاية العليا (امليتافيزيقية).
ً
مثل باملفكر أو بفيلسوف التاريخ؟ وهل ميكن أو يجب املفاضلة بني التاريخ
هل يختلط هنا املؤرخ

املجهري والتاريخ الحوليايت؟ وهل تقوم العلوم االجتامعية واإلنسانية بدور فيها ،كأن تقدم للمؤرخ
فرصا للتحقق من نظرياته أو إبطالها باستخدام مناهج خاصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية نفسها؟
ً
²²العلم واأليديولوجيا يف العلوم االجتامعية واإلنسانية :هل ميكن التمييز بني العلم واأليديولوجيا
يف مجال الدراسات االجتامعية؟ أليس الوضع مختلفً ا يف العلوم الطبيعية؟
²²العلوم االجتامعية والدراسات الثقافية والنقد الثقايف يف العامل العريب :هل تم (أو ميكن أن يتم)
توظيف النتاج العلمي الذي متخضت عنه الدراسات االجتامعية من أجل إلقاء الضوء عىل قضايا عربية
ملحة ،مثل قضايا املرأة والفقر واالغرتاب والتهميش السيايس واالجتامعي وغريها من القضايا؟
ّ
²²ما بعد الحداثة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية :انتشار مفاهيم ( )-Postوما شاكلها من مفاهيم
مثل «موت» :موت الحداثة ،وموت النص ،وموت اإلنسان ،وغريها .ما هي تبعات الفكر ما بعد الحدايث
تقدم العلوم
جديدا؟ أمل
منهجا
عىل العلوم االجتامعية واإلنسانية وتلقيها العريب؟ وهل أنتجت
ً
ّ
ً
ً
مجال أرحب وتربة أكرث خص ًبا مام تركته العلوم الطبيعية للتفلسف عىل النمط
االجتامعية واإلنسانية
ما بعد الحدايث؟ وماذا كان أثر ذلك يف العلوم االجتامعية واإلنسانية؟ هل جعلها أفضل ً
حال أو أكرث
بعدا عن العلمية؟
ً
²²مسألة تأثري املناهج اللصيقة بالنقد األديب والدراسات األدبية ونظريات األدب /الكتابة الجديدة يف
مناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية :التفسريية ،والتأويلية ،والرمزية واإلثنورمزية يف اتجاهات علم

االجتامع واألنرثوبولوجيا (غريتز ً
مثل) ،وغري ذلك.

²²العلوم االجتامعية واإلنسانية والدولة :كيف تساهم العلوم االجتامعية واإلنسانية الحديثة يف
فهم ظاهرة الدولة الحديثة ومؤرشات تحوالتها البنيوية الراهنة؟ وهل مفهوم الدولة حكر عىل
العلوم السياسية؟ أم هل هو عابر للتخصصات؟ وكيف تتقاطع مفاهيم السلطة السياسية والرشعية
واملؤسسات وظاهرة القومية يف مفهوم الدولة؟ وكيف تتساند العلوم االجتامعية واإلنسانية يف
دراسة هذه الظاهرة املركبة؟
²²اتجاهات العلوم والنظريات والرباديغامت االقتصادية وإشكالية موقعها بني العلوم الدقيقة
والعلوم الرقيقة ،وعالقتها بنظريات التنمية وسياساتها .وما العالقة بني توجهاتها والسوق ال سيام
يف مرحلة النيوليربالية املهيمنة؟
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نواظم املشاركة يف املؤمتر
1 .1تستقبل اللجنة العلمية املقرتحات البحثية ( 1500 - 1000كلمة) التي تتميز مبعالجات بحثية جديدة
ً
قيم ونتائج بحثية مضافة يف حقل موضوعها ،وذلك وفقً ا ملواصفات
تقدم
ملوضوعها أو
ّ
املقرتح البحثي التي يعتمدها املركز العريب ،يف موعد أقصاه  31ترشين األول /أكتوبر .2017

2.2تستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة ( 10000 - 6000كلمة) التي وافقت عىل مقرتحاتها
متقيدة مبواصفات البحث الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز ،يف موعد أقصاه
ٍ
سنة إلنجاز البحث).
 30أيلول /سبتمرب ( 2018مبعدل

3 .3تخضع البحوث املنجزة كافةً للتحكيم املسبق مبساعدة لجنة علمية مختصة ،وال تعني موافقة
تقر هذه اللجنة الورقة
اللجنة عىل املقرتح موافقة تلقائية عىل مشاركة البحث يف حال مل
ّ
البحثية الكاملة بعد إنجازها.

ٍ
يقدم يف
أي بحث
أي
َّ
مكافأة عن ّ
4.4يتوىل املؤمتر تغطية نفقات االنتقال واإلقامة ،وال مينح ّ
ُعد البحوث ملكية فكرية للمؤمتر ،بحيث جرى التقليد عىل نرشها يف كتاب املؤمتر.
املؤمتر ،وت ّ
ُعد البحوث كافةً متنافسة لنيل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية ،إال إذا رغب
5 .5ت ّ
املشارك يف املشاركة البحثية يف املؤمتر دون أن يدخل يف منافسة الجائزة ،وذلك يف رسالة
ترافق بحثه عند اكتامله.
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