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 1د االجتماعية للمعرفة العلميةاألبعا

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سمية منيف العتيبيترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
جتماعية والنسوية ، والدراسات الثقافية واال   المعرفة العلميةتاري    خ األبعاد االجتماعية لحول  فلسف 

جم لد   ؛للعلم جمة هي للنسخة  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و ينو قهيلي   لون.  نص متر (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل    المؤرشفة
 عن  هذا الرابطف 

ا
ي قد تختلف قليًل

عىل    للمقالة، حيث أنه قد يطرأ   النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر األخت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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ل العلمي على حياة اإلنسانتشمل دراسة االبعاد االجتماعية  البحث  العلمية آاثر  العالقات  و   لمعرفة 
األبعاد االجتماعية  االجتماعية، وأتثري العالقات والقيم االجتماعية على البحث العلمي ابإلضافة إىل  

للبحث ذاته، لذلك جتمعت عدة عوامل لتجعل هذه األسئلة ابرزة يف فلسفة العلم املعاصرة، تشمل  
واملخاوف بشأن    العلم السائد،  ، اليت تنتقدالنسويةالعوامل ظهور احلركات االجتماعية مثل البيئوية و

االجتماعية الكربى،    تلتكنولوجياا ـ  ل  اآلاثر  العلوم  أبرزهتا  اليت  املعرفية  واألسئلة  العلم،  على  القائمة 
واالجتاهات اجلديدة يف اتريخ العلم، خاصة االبتعاد عن التأريخ الداخلي، ومناهج مناهضة للمعايري يف  

وحتوالت الفلسفة إىل طبيعية وبراغماتية. لذلك هذا املدخل يراجع اخللفية التارخيية  ،  علم اجتماع العلم
 االهتمام الفلسفي.أاثرت للبحث احلايل يف هذا املوضوع ومالمح العلم املعاصر اليت 

  يتميز بنفوذه يف ميكن تصنيف العمل الفلسفي تقريًبا إىل معسكرين، أحدهم يقر أبن البحث العلمي  
هذه امليزة، أما اآلخر  لتربز  بستمولوجيا النموذجية  االإكمال    ينبغيكيف  و   ويسأل عما  ، اعيةأوساط اجتم

للمعرفةة  االجتماعوي فيعامل   أساسي  و كجانب  عن  ،  أو  كيفية  يسأل  االبستمولوجيا  إصالح  تغيري 
التكميلي مسائل كالثق املنهج  املخاوف يف  الواسع. وتشمل  االجتماعي  املنظور    ة النموذجية من هذا 

وحتدايت    مراجعة األقران،  وموثوقية،  كذلك تقسيم العمل املعريف، و املساءلة اليت أاثرها مؤلفون متعددونو 
القطاع اخلاص، ابإلضافة إىلعال العلمي يف اجملتمع.    لم املمول من  البحث  الناشئة من دور  املخاوف 

  املعيارية من الدراسات االجتماعية على التحدي الذي تواجهه الفلسفة  الضوء  يسلط النهج اإلصالحي  
للطابع االجتماعي للمعرفة   لتطوير  بينما هو يسعى  ،النسوية للعلومو   الثقافيةو  البحث  و   مناذج فلسفية 

..اخل من منظور  .اجملتمعو   تفاعالت العلم و   السلطة و   اخلربة و   العلمي. فهو يعاجل أسئلة تقسيم العمل املعريف 
من تقنيات    قابل الختزال املعرفة العلمية. وظف الفالسفة كاًل الغري  مناذج فلسفية للطابع االجتماعي  

الرمسية االجتماعيةو   النمذجة  اجلوانب  لتحديد  جهودهم  يف  املفاهيمي  ب  التحليل  الصلة  ذات  ـ  للعلم 
 . األبستمولوجيا

 

 .اخللفية التارخيية1 •

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/
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 السلطة و   ،الثقةو   ،. العلم الكبري2 •
 .العلم يف اجملتمع 3 •
 تماعية والثقافية والنسوية للعلم .الدراسات االج4 •
 .مناذج الطابع االجتماعي للمعرفة 5 •
 .االجتاة االجتماعي للعلم 6 •
 .اخلامتة7 •
 املراجع •

o املدخلراجع م 
o  أخرى مزيدة مراجع 

 ادميية أدوات أك •
 على اإلنرتنت مصادر أخرى •
 مداخل ذات صلة  •

 

 

 .اخللفية التارخيية١

  - ممكن   عد ب    أقلعلى  -تتبع نسبهم    الطابع االجتماعي للمعرفة العلمية  الذين يدرسون  ميكن للفالسفة 
التفاعل    انوعً   كارل بوبرو   تشارلز ساندرز بريسو   ميل  فقد اختذ كل منميل،    جون سيتورات  إىل من 

 للتحقق من صحة ادعاءات املعرفة.  اأساسيً  اعنصرً النقدي بني األشخاص ابعتبارهم 

ليس يف سياق كتاابته و   ،(Mill 1859)  يف احلريةظهرت حجج ميل يف مقالته السياسية املعروفة  
للحقيقة. يناقش ميل كاًل من   ادعاءتنطبق على أي معرفة أو أن كتاابته ، لكنه وضح واملنهجية املنطقية 

ممارستها، حيث  و   وجود فرص غري معوقة للنقاش النقدي لألفكار  وضرورة  ،القابلية للخطأ عند البشر
  ا كما ميكنه  ،ة( اليت منلكهاأن تؤكد لنا تربير املعتقدات )احلقيقيوحدها دون غريها    اتالنقاش  ه ذهلميكن  

https://hekmah.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84-%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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  . أو الرأي الذي تكون يف سياق وجهة نظر واحدة فقطللمعتقد  تحيز  المساعدتنا لتجنب اخلطأ أو  
 ،أسباب معتقداتناو   حيافظ التفاعل النقدي على حيوية عقولنا كما أنه مفيد يف حتسني كل من حمتوى

 فردي.ليس أمر  و  اجتماعي أو مجعي  تحقيق املعرفة هوفلذلك  

   :التوافقية للحقيقةنظريته على أهنا االجتماعية  ينظر عادة ملسامهة بريس ألبستمولوجيا العلم 

املوضوع الذي م ثل  و   الذين حبثوا األمر هو ما نعنيه ابحلقيقة،الباحثون    "الرأي الذي يتفق عليه يف النهاية
 (Peirce 1878, 133)  هو احلقيقي."

جمتمع الباحثني على  عليه  احلقيقة هي أي شيء يتقارب  تكون  أن  أهنا معىن  ينظر هلا كثريًا على  بينما  
  ا كما ميكن تفسري الفكرة على أهنا تعين بشكل أكثر دقة احلقيقة )و"احلقيقي"( اعتمادً .  املدى الطويل

عن  أو أنه بتأثري احلقيقي سينتج يف النهاية اتفاق بني الباحثني. بغض النظر    ،على اتفاق جمتمع الباحثني 
  ففي رأيه أن احلقيقة ميكن للفرد بلوغها   ،يف مكان آخربينها  القراءة الصحيحة هلذه العبارة أال أن بريس  

 يف نفس الوقت بعيدة عن متناول الفرد. و 

"ال ميكننا أن أنمل بشكل فردي للحصول على الفلسفة النهائية اليت نبحث عنها لكن ميكننا البحث  
 Peirce 1868, 40)( عنها من أجل جمتمع الفالسفة."

ابلتايل سواء كانت نظريته  و   التفاعل النقدي كوسائل للمعرفة،و   إاثرة الشك يف  يضع بريس خمزوًًن كبريًا  
التفاعل  و   للحوار  فإن نظرته للممارسات اليت نكسبها متنح مكاًًن مركزايً   ،عن احلقيقة توافقية أو واقعية 

 االجتماعي. 

بسبب أتكيده على أمهية النقد يف تطوير املعرفة    لألبستمولوجيا االجتماعيةغالًبا ما يعرف بوبر كرائد  
أعماله  يوجد  العلمية. يف  للنقد  وصفها    (Popper 1963   ، 1972)  مفهومان  ميكن  ما  وهي 

للو   املنطقي ابإلحساس   بنية حجالعملي  للتكذيب هو جمرد  املعىن املنطقي  طريقة نفي  لة  اجيتكذيب. 
  ، ة من خالل إثبات أن أحد عواقبها املنطقية خاطئة، هذا أحد مفاهيم النقدحيث تكذب الفرضي   ،النفي

للتكذياألعالقات  ال  من مسائل  لكنه مسألة  العملي  اإلحساس  أما  اجلمل.  إىل    بساسية بني  فيشري 
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القصور اليت ميكن    أوجهعن طريق إظهار    ،اجهود العلماء إلثبات أوجه القصور يف نظرايت بعضهم بعضً 
أ املفاهيميةمالحظتها  التناقضات  و و  اجتماعي.،  نشاط  لبوبر  هذا كله  هي    ،ابلنسبة  العلم  منهجية 

تكذيب عدم إمكانية  إثبات  كما أن العلم يتقدم من خالل    ،العمليو   التكذيب يف إحساسة املنطقي
بني العلم  تعيني احلدود  يف  من اجلهد    االفرضيات. يعد التكذيب املنطقي لبوبر جزءً و   الدفاع عن النظرايت 

حيث تعرض مشروع رسم احلدود    ،فقد معقوليته كوصف للمنهجية العلمية  وقد  ،العلم الزائفو   احلقيقي
يف بعض الطرق يف    ا مهمً   افبينما يلعب النقد دورً   التارخيية يف فلسفة العلم.و   لتحدي املناهج الطبيعية

خاصة    ،التطوريةاإلبستمولوجيا   من  فإن آراء بوبر اخلاصة تقرتب بشكل أكرب  ،االجتماعيةاإلبستمولوجيا  
على  و   والفرضيات غري الصحيحة.النظرايت  اليت تعامل التقدم املعريف كتأثري لالختيار ضد    ة تلك النسخ

 من تطويرها. عكس آراء ميل، فإن وظيفة النقد ابلنسبة لبوبر هي القضاء على النظرايت اخلاطئة بداًل 

درًا للفالسفة الذي يستكشفون حالًيا األبعاد االجتماعية  بوبر مصو   بريس و   تعترب أعمال كل من ميل 
النقاشات احلالية مؤطرة يف سياق التطورات يف فلسفة العلمو   للمعرفة العلمية،    التاريخ و   مع ذلك فإن 

اهنيار  و  بعد  للعلم  التجرييب.اإلمجاع  الدراسات االجتماعية  تقليداًي    املنطقي  فيينا  يرتبط فالسفة حلقة 
املنطقية اليت حلت حمل الرباغماتية    ة لتجريبيويرتبطون كذلك اب  من الفلسفة الوضعية،ي  بشكل غري نقد

وفًقا لبعض العلماء احلديثني فإهنم رأوا  و   مع ذلك،و   ات القرن املاضي. يمخسينو   اتييف أربعيناألمريكية  
 Cartwright  ، Cat  ، and Chang) العلم الطبيعي كقوة فعالة لتغيري اجتماعي تقدمي.

1996; Giere and Richardson  ، eds.  ، 1996; Uebel 2005)  العلم    مع أسس
أفضل ملا يرون أنه غموضية   أشكال التحقق العامة، شكل العلم ابلنسبة هلم بدياًل و  ةظ يف املالح املتمثلة

يف وجهة النظر  واحًدا  ن تطورًا  ميتافيزيقية مل تؤد فقط للتفكري السيء بل إىل سياسات سيئة، يف حني أ
،  اليت ترى كل سؤال ذي معىن ميكن اإلجابة عليه ابستخدام مناهج العلمالنظرة    هذه يؤدي إىل العلموية،

العلمية. و  املعرفة  منو  تعزز  اليت  االجتماعية  الشروط  ما هي  عن  البحث  إىل  يؤدي  آخر  ركزت    تطور 
على اجلوانب    - لقة فيينا اليت تطورت يف الوالايت املتحدةاليت هي نسخة من فلسفة ح- التجريبية املنطقية  

قد ظهرت هذه  و   ثبطت البحث الفلسفي ألبعاد العلم االجتماعية،و   ،املنطقية للمعرفة العلميةو  الداخلية 
أخذ جيل جديد    .(Kuhn 1962)  بنية الثورات العلميةه  لكتاب  نو توماس كو يف الصدارة بعد نشر  
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أتكيد كون على دور    (هاري كولينزو   ستيفن شابني ، و من بينهم ابري ابرنز)من علماء اجتماع العلم  
العلمي أبعد مما كان عليه، كما قال أبن احلكم العلمي حددته العوامل    عوامل اجملتمع غري املثبتة يف التغيري

 ،  Barnes 1977   ، Shapin 1982)السياسية  ات اإليديولوجيو   االجتماعية كاملصاحل املهنية، 
Collins 1983)  أاثرت ال.  هذه  هذه  تتميز  الفالسفة.  بني  مضادة  فعل  ردة  املواقف  فصيلة 

بينما يف الوقت ذاته حتافظ    ة، االجتماعية للمعرفة العلمياألبعاد  مبحاولة االعرتاف ببعض    االستجاابت
مح  اليت يعتربون علم االجتماع اجلديد يقوضها. يف الوقت ذاته جترب مالاإلبستمولوجية  على شرعيتها  

 تنظيم البحث العلمي الفالسفة على النظر يف آاثرها على التحليل املعياري للممارسات العلمية. 

 

 السلطة و   . العلم الكبري، الثقة،٢

شهد النصف الثاين من القرن العشرين ظهور ما عرف الحًقا ابلعلم الكبري، الذي هو تنظيم من جمموعة  
األصلي هو    خلربة إىل مشروع حبثي مشرتك. كان النموذجكبرية من العلماء جيلبون هيئات خمتلفة من ا

  مشروع منهاتن الذي مت تنفيذه خالل احلرب العاملية الثانية لتطوير سالح نووي يف الوالايت املتحدة. 
عدة مواقع خمتلفة يف مجيع أحناء البالد، على الرغم من عملهم    التجريبية يفو   عمل علماء الفيزايء النظرية

الفرعية للمشروع حتت  و   بشكل أساسي يف لوس أالموس   العام التوجيه  نيومكسيكو على املشكالت 
العسكري منذ ذلك احلني إىل حد ما،  عن البحث    كادمييففي حني فصل البحث األ   لروبرت أوبنهامير.

فيزايء اجلسيمات    ء، خاصةً حثني تتابع الكثري من األحباث التجريبية يف الفيزايال تزال فرق كبرية من البا
على سبيل   ،العلم الكبريبعض خصائص    البحث يف جماالت أخرى من العلماختذ  عالية الطاقة، كما  
.  متعددة من اخلربة  أشكااًل حيث تطّلب  حتت مظلة مشروع اجلينوم البشري،    أجنز املثال العمل الذي  

من اجلامعات الصغرية أو حىت علم اهلواة إىل البحث    التحول ، يبدو أن  العلم الكبريافة إىل ظهور  ابإلض
  ؛ تصلة عرب احلدود الدوليةاملو   دعومة من قبل هيئات التمويل الوطنية االقتصادية املتأثريات  الاملؤسسي ذو  

االعتماد الالحق للبحث على  عالوة على ذلك فإن  و   جديد،وإبستمولوجي    يدعو إىل تفكري أخالقي
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حول  يثري أسئلة  ؛  بشكل متزايد على املؤسسات اخلاصة أو الكياًنت التجارية و   هيئات الدعم املركزية
 االقتصادية. و  هتا االجتماعيةاسياقعن درجة استقالل املعرفة العلمية املعاصرة 

الكبرية الباحثني  اليت ختلقها فرق  الفلسفية  املعضلة  ، فكل عضو أو جمموعة فرعية  بني جون هاردويق 
قدر ضئيل من املعرفة ليست لدى أي  كل واحد  لألن  مهمة ومطلوبة،  مشاركة يف مثل هذا املشروع  
القيام  القدرة على    وأ  من األجهزة،بشيء  فقد تكون هذه املعرفة خاصة    عضو آخر أو جمموعة فرعية.

. األعضاء اآلخرون  لقياس أو املالحظةبنوع خاص من احلساابت، أو القدرة على عمل نوع خاص من ا 
نتائج أعمال اآلخرين، لذلكب ليسوا يف وضع يسمح هلم     ، اجلميعبنتائج  يثقوا  على اجلميع أن    تقييم 

)على سبيل املثال قياس خاصية ما مثل معدل التحلل أو دوران جسيم ما(    النتيجة هي نتيجة جتريبيةو 
بشكل كامل. هذا قاد هاردويق ليسأل سؤالني،   أو اإلثبات  الدليل حيث مل يفهم أي مشارك يف التجربة  
للشهادة اإلثباتية  احلالة  املوضوع يف هذه احلاالتاآل و   أحدمها عن  يتعلق  .  خر عن طبيعة معرفة  فيما 

الثاين، ميكن أن  أهنا  أو  تعرف    لوحده(  فردل  ليس ك)و   اجملموعة ككل  إما أنيقول هاردويق    ابلسؤال 
باشر، وال شيء من ذلك ميكن أن يستساغ ابلنسبة له. احلديث عن اجملموعة أو  بشكل غري متعرف  

املعرفة  ف..... وفًقا هلاردويق،  السماويةالكياًنت  و   احلية اخلارقةاجملتمع الذي يعرف صفعات الكائنات  
املباشرة، تلك   فيها  ميتلك    اليت ال  املعرفةغري  يعرفالفرد  من  الكثري  تتطلب    ،الدليل على حقيقة ما 

 التخلي عن مفاهيمنا املألوفة للمعرفة.

للقيمة املعرفية للشهادة، حيث   يةينتمي السؤال األول كما الحظ هاردويق جلزء من مناقشة أكثر عموم
ابلفعل، الذي نتعلمه   أجسامنا.و  سياراتناو  ما اخلطأ يف أجهزتناو   نعتمد على خرباء ليخربوًن ما الصواب

نكتسب معرفة العامل حولنا من    يعتمد على ما تعلمناه يف السابق كأطفال من والدينا ومعلمينا.  ا الحقً 
حول املعتقدات املكتسبة هبذه  خيتلفون  الفالسفة    البحث العلمي.و   والصحافة  خالل مؤسسات التعليم،

التايل: إذا كان  لديه سبب    (ب)فإن    (هـ)على أساس الدليل    (ص)يعرف    (أ)  الطريقة. هنا السؤال 
  ،ص()  ـ باملتعلقة    (أ )على أساس شهادة    بـ)ص(  يؤمن   (ب)كما أن    ،ميكن الوثوق به  (أ)ن  لالعتقاد أب

بنفسه املرء    أن ما الحظه  يعتقدونهيوم  و   ؟ جيادل بعض الفالسفة كلوك)ص(  يعرفأيًضا    (ب)  هلف
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، لذلك  لالعتقادا ليست مربرًا كافيً اآلخر ابلتايل فإن شهادة و   جيًدا لالعتبار، اسببً هو ما ميكن اعتباره  
يف    .(أ)دليل إضايف على موثوقية  إىل  لكنه حيتاج    (، أ)بكل بساطة على أساس شهادة    ( ب)ال يعرف  

اليت تركز على خربة الفرد احلسية أو    العقالنية و   حني تتفق هذه النتيجة مع التجريبية الفلسفية التقليدية 
أننا    د أال أن هلا نتيجة منطقية أال وهي أننا ال نعرف معظم ما نعتق  ، الفهم املنطقي كأساسات للمعرفة

 نعرفه.

قدم عدد من الفالسفة مؤخًرا حتليالت بديلة تركز على عنصر أو آخر يف املشكلة. جيادل البعض أن  
ذاهتا أدلة اخلبري  (Schmitt 1988)  دليل  شهادة خبري مؤهل هي حبد  أن  بينما جيادل آخرون   ،

الشهادة ملتلقي  وجيًها  سبًبا  دلياًل   ،تشكل  ذاهتا  حد  يف  ليست  هي  للشهادة   ولكنها  املتلقي    على 
(Hardwig 1985   ، 1988)ليست  و   ، وآخرون جيادلون أبن ما يتم نقله ابلشهادة هي معرفة

قضوي له  و   ،حمتوى  صله  ال  الشهادة  متلقي  ميتلكه  الذي  املنطق  نوع  عن  السؤال  ابلتايل 
 .(Welbourne 1981)ابملوضوع

بشكل خاص يف العلوم،  حمددة  احلجة بطريقة  و   تظهر أسئلة بشأن الثقة  ،على الرغم من حل هذا اخلالف
املفهوم الشائع    ية.كما أن معضلة هاردويق لتجربة الفيزايء هي أيًضا نسخة خاصة من ظاهرة أكثر عموم

  ألن نتائج التجارب   ،هو موثوق به من الناحية املعرفية  ،الذي تغذية جزئًيا نظرية بوبر يف التكذيب  ،للعلم
مع ذلك ي تحقق من بعض  و   الدراسات القائمة على املالحظة ي تحقق منها عن طريق التكرار املستقل.و 

ببساطة على أساس الثقة، كما ال جيب قبول النتائج    يقبل العديد منها و   النتائج فقط من الناحية العلمية
. كما هو  االنتقاداتكما هو احلال مع غريه من    ار،فقط بل حىت مطالبات الفشل يف التكر   ةاإلجيابي

حيث املعرفة    ،احلال مع العامل غري العلمي حيث املعلومات تقبل على أساس الثقة، األمر كذلك يف العلم
لذلك ما هي األاثر املرتتبة على قبول هذه احلقيقة لتصوراتنا عن   تنمو ابالعتماد على شهادة اآلخرين.

 موثوقية املعرفة العلمية؟ 

العقاب يف العلم  و   ثواب ن البنية العامة للألأنه    (1988)كتابه  فيلسوف األحياء يف    ،جادل ديفد هول
العلماء  الشيء الذي يضطر  فإن املزيد من التحليل املعريف ليس ضروراًي.    ،على عدم الغش  قوايً   احافزً متثل  
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لذا فإن    ما إىل ذلك،و   اجلوائزو   التعاون و   مسعتهم اليت هي ابلغة األمهية للوصول إىل املنح خلسارته هو  
البحثية التقارير  تضمن صحة  ذاهتا  اليت.  البنية  األحداث  بعض  مثل    حظيت ابالحتفال  لكن  مؤخًرا 

اتسمت بفشل تكرار احملاوالت إلنتاج نفس الظاهرة. وبينما اقتنع    ،البارد"  االندماجاج املزعوم لـ"اإلنت
حىت  ابلتايل  و   حاالت احتيال صريح،ت توجد  كان  ،أنصار االندماج البارد أبن جتارهبم أنتجت الظاهرة

 تقرير حبثي. أهنا ال تضمن مصداقية كل إال  ،العقاب هي حافز لعدم الغشو  كانت بنية الثواب   لو

العلمي عن نظرايت حقيقية أو مناذج مناسبة، فيمنح االعرتاف   من وجهة نظر هال، يبحث اجملتمع 
الفرديني يبحثون عن  فإن  لذا    .يدف اجملتمعهذا اهللدرجة يفهم منه أهنم سامهوا يف    ،لألفراد  والفضل 
ضرورية لتعزيز التقدم العلمي. يعاقب الغش  و   ةاالعرتاف حىت يستشهد أبعماهلم ابعتبارها مهمو   السمعة 

بفقدان السمعة، لكن    ،سيئالذي حيصل عن طريق اإلبالغ اخلاطئ عن النتائج التجريبية أو أي سلوك  
  بغياب مثل هذه الضماًنت، هناك حافز قوي للغش.  هذا يعتمد على ضماًنت قوية للكشف عنه

 عدم الغش. ساٍو للحافز القوي لورة، محماولة احلصول على احلق دون القيام ابلعمل ابلضر و 

 

إمكانية    (1993)فيليب كيتشرو   (Goldman  ، 1995 ، 1999)عاجل كل من ألفني جولدمان  
كسؤال    ، يعاجلاهناعن نتائج إفساد العلوماإلبالغ املهتم  (  دقيقاإلبالغ السابق ألوانه أو )بشكل غري  

يعامل   القرار.  نظرية  مناذج  طريق  عن  عليه  اإلجابة  الثقةجيب  مبشاكل  املتعلق  للقرار  النظري    املنهج 
صيغ اليت تبني أن األفعال اليت  ال احلقيقة كمنافع. التحدي إذن هو يف ابتكار  و    من احلقكاًل   ، السلطةو 

يطور كيتشر   صممت لتحقيق أكرب قدر من احلق هي ذاهتا صممت لتحقيق أكرب قدر من احلقيقة.
  فراد ليس لديهم دوافع معرفية أب  املأهولةهتدف إىل إظهار أنه حىت يف املواقف    ا على وجه اخلصوص صيغً 

ميكن   )أي األفراد الذين حتركهم الرغبة يف احلصول على احلق أكثر من رغبتهم يف احلصول على احلقيقة(
حدى  تعزز التقدم العلمي. تتمثل إو   تنظيم بنية املكافأة للمجتمع بطريقة حتقق أكرب قدر من احلقيقة

العلمي  التعامل مع االحتيال  النهج يف  أنه نفس    نتائج هذا  أو قيمته أو االهتمام ابلعلم املشبع على 
  لكن قد يتساءل   ،أنه يدمج الدافع للغش يف حل مشكلة الغش  املشكلة. كما أن أحد ميزاته تتمثل يف 
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إلشكايل يف الصناعات القائمة  نتعلم على حنو متزايد السلوك ا حنن  عن مدى فعالية هذا احلل حًقا.    املرء
العلم األدوية. ح جبت  ،على  صناعة  و أو شوهت  النتائج  مثل  ابلتأليف،  التالعب  تعرضت    ،مت  كما 

  ، ابلتايل و   املناطق الساخنة، مثل أحباث اخلالاي اجلذعية أو االستنساخ أو تعديل اجلينات ألحباث احتيالية،
فإنه ال يضمن مصداقية كل    ،بدأ حافًزا على عدم الغشالعقاب من حيث املو   كانت بنية الثواب   حىت لو

وهو االحتمالية  ،  تغري واحد على األقلمتقرير حبثي. حيتاج النموذج النظري للقرار إىل تضمني عامل  
 املتوقعة للكشف خالل إطار زمين ذي صلة.

تقد املرء أن املتطلبات  ، قد يع"مراجعة األقران"  و  " أخالقيات البحث: "مت تداول قضااي اجملتمع حتت شعار
األخالقية الوحيدة للعلماء كعلماء حمرتفني هي محاية موضوعات حبثهم من األذى من أجل السعي وراء  

أخرى أهداف  أي  فوق  دليل كاف الختاذ    ،احلقيقة  هو  احلقيقة  البحث عن  أن  مسبًقا  يفرتض  هذا 
  (Douglas 2009)  يف دراستها النقدية ملثل حرية القيمة   ،القرارات العلمية. ترفض هيذر دوغالس

الفكرة للمخاطر  .  هذه  السابقة  دراستها  على  دوغالس    (Douglas 2000)االستقرائية  تعتمد 
حبث واحد ال حتدد من    واملطلوبة يف سياق إجراء  للتأكيد على أن القرارات املنهجية اليت ال حصر هلا

للموقف الواقعية  العناصر  ليس خالًياأن  ب  جي و   ،خالل  العلم  بتقييم عواقب كونك خمطًئا.  من    توجه 
الضارة للقيم إذا اختذ العلماء خطوات للتخفيف من أتثري القيم    اآلاثر  لكن ميكن محايته منو   القيمة، 

أما األخرى  و   غري املباشرة للقيم،و   غري املناسبة. تتمثل إحدى اخلطوات يف التمييز بني األدوار املباشرة 
تلعب القيم دورًا مباشًرا عندما توفر حافًزا مباشًرا    يف صياغة املبادئ التوجيهية للعلماء األفراد. فتتمثل  

،  يف تقييم عواقب قبول أو رفض الدعوى   اتلعب دورً   دورًا غري مباشر عندما تلعب  و ،  لقبول أو رفض نظرية
العلماء يف التأكد من أن القيم    ة وليتتمثل مسؤ   كافًيا لقبول أو رفض.  ابلتايل التأثري على ما يعترب دلياًل و 

كما اعرتض عدد    .بشأن األدوار غري املباشرة للقيمشفافني  أن يكونوا  و   ،ال تلعب دورًا مباشًرا يف عملهم
  (2012)وايت  و   من الكتاب على قابلية متييز دوغالس بني املباشر وغري املباشر. فحص كل من ستيل

بقيم تلعب دورًا    اشركات لإلشارة إىل أن القرار نفسه قد يكون مدفوعً اليت طورهتا  االختبار  إرشادات  
مباشًرا أو غري مباشر. إذا كان اهلدف هو حظر ممارسات مثل حجب النتائج السلبية، بعد ذلك ال يهم  

  (2011)يتساءل إليوت    ما إذا كانت هذه املمارسة مدفوعة بقيم تعمل بشكل مباشر أو غري مباشر.
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  ، نبغي النظر يف العواقب الضارة فقط. إذا كان للعلم أن يكون مفيًدا لواضعي السياساتعما إذا كان ي
أخريًا، يبدو أن األنشطة املعرفية    .أيًضا السماح ألسئلة املنفعة االجتماعية النسبية أن تلعب دورًا  فيجب

متابعة هذه النقطة    جريسي  تتجاوز قدراهتم الفردية.  ،للعلماء  اليت تتطلبها وصفات دوغالس األخالقية 
 أدًنه. 

غري املعرفية  و   أبن موقف البحث أكثر تعقيًدا من املقايضة املعرفية   (2013)جيادل تورسنت ويلهولت  
يرجع ذلك جزئًيا إىل الصعوابت يف حتقيق درجة املعرفة املطلوبة  و   ،اليت ينطوي عليها النهج النظري للقرار

أبن االعتماد املطلوب يف العلم ميتد إىل ما هو أبعد    لتحقيق وصفات دوغالس احلقيقية، حيث جيادل 
 من  من مصداقية النتائج املبلغ عنها إىل القيم اليت يعتمد عليها احملققون. تتضمن معظم األحباث كاًل 

فرص املوازنة بني اخلطأ من النوع  و   )األمر الذي يتطلب اختيار عتبة املعىن  النتائج املعرب عنها إحصائًيا
خطوات متعددة يتطلب كل منها قرارات منهجية، حيث جيادل ويلهولت أن هذه  و   ع الثاين(النو و   األول 

يوجه   ،قوة التحقيق. يف هذه املقايضاتو  والسلبية ةاإلجيابيالقرارات متثل مقايضات بني موثوقية النتائج 
ويلهولت احلجج    املختلفة للدراسة. يوسع و   الباحث حبكم الضرورة من خالل تقييم عواقب النتائج احملتملة 

املخاطر   أنه االستقرائية  حول  ريتشارد رودنر ووضعتها هيذر دوغالس القرتاح  األصل  قدمها يف  اليت 
قرارات    فأنين أعتمد ليس على كفاءهتم وصدقهم فقط، لكن على اختاذ   ،ابالعتماد على نتائج اآلخرين

  قف هو أكثر من جمرد اعتماد معريف، هذا املو   منهجية مستنرية بنفس التقييمات للنتائج كما فعلت أًن. 
فإن    القيم يف مشروع مشرتك. ابلنسبة إىل ويلهولت،   موقف ثقة أبننا نوجه بنفس  لكنه موقف أعمق: و 

البحث العلمي يشرك املعايري األخالقية ابإلضافة إىل املعايري املعرفية. فاحللول الرمسية أو امليكانيكية مثل  
إذا كان اجملتمع جيب أن يكون متماسًكا    ، تطبيق النماذج النظرية للقرار غري كافيةتلك املقرتحة من خالل  

 من خالل القيم األخالقية املشرتكة. 

عامل البحث بشكل عام، و   التوالد من األساليب اليت يستخدمها اجملتمع العلمي، بلو   تعد مراجعة األقران
تقارير البحث  و   اجعة األقران ملقرتحات البحثلطمأنة مستهلكي البحث العلمي أبن العمل موثوق به. مر 

  املالءمة ابإلضافة إىل األصالة و   اليت تشمل الكفاءة املنهجية و   املقدمة لشاشات النشر من أجل اجلودة 
ا يف خمتربات  هبينما يهدف التوالد إىل التحقق من قوة النتائج عند إجراء التجارب املبلغ عن  األمهية،و 
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أشكااًل خمتلفة من التحيز    أنفيفة يف الظروف التجريبية. الحظ الباحثون  مع ذلك تغيريات ط و   خمتلفة
األقران مراجعة  عملية  يف  يل،    .تدخل  وثق  لألدبيات،  مراجعة  وزانج و ففي    ، سوجيموتو، 

ابإلضافة إىل مشاكل    ،احملتوىو   املكانةو   اجلنسيةو   اللغة و   اجلنس  املبين علىالتحيز       (2013)وكرونني 
   (2012)حتفظ املراجعني. جيادل يلو   ،التحيز يف التأكيدو   ،وقية املراجعني الداخليني مثل عدم اتساق موث

ل  )نسبة  الكوين  املنظور  توماس  أبن  بني    كون(لفيلسوف  االتساق  إىل  االفتقار  يفسر  العلوم  للقيم يف 
التفسري، املشرتكة من قبل أعضاء  الوزن املخصص للقيم  ، و وقابلية التطبيق  املراجعني ابعتباره تبايًنا يف 

العلمي. اجملتمع  يف  يل  خمتلفني  جادل  اختاذ    (2013)  وزمالؤه  كما  اجملالت  حمرري  على  جيب  أبنه 
بياًنهتم األولية  الباحثني بتوفري  التجارب األخرى  و   إجراءات أكثر من املتخذة حالًًيا ملطالبة  معلومات 

 بكفاءة.   لتمكني املراجعني األقران من إجراء عملهم   ،ذات الصلة

إحدى القضااي اليت مل يتطرق إليها الفالسفة بعد هي الفجوة بني منوذج النسخ املتماثل الذي يؤدي إىل  
الواقع. حيث يكمن هذا النموذج املثايل خلف افرتاضات فاعلية  بني  و   ،التأكيد أو التعديل أو الرتاجع

التحقيق فيها من خالل  سيجري  لبحثية  العقوبة. فقط إذا اعتقد الباحثون أن تقاريرهم او   بىن املكافأة
املتماثلة، االحتيايل    النسخ  أو  اخلاطئ  البحث  ابلعقوابت ضد  أظهر جون  اواقعيً سيكون  فالتهديد   .

 والعبيديل  إن إس إيوانيديس،، و يونجو   :2007إيوانيديس  ، و يونيتسيسو   )اتتسيوين،  معاونوه و   إيوانيديس
النتائج املتناقضة ال تزال قائمة  أن  ر لفًتا للنظر، كيف  األكثو   بل  ،النسخ( مدى ندرة حماوالت  2008

كبار املتعاونني يف البحث إىل اجملتمع العلمي بشكل عام. هذا و   يف األدبيات، هذه قضية تتجاوز األفراد
لكن هناك حاجة  و   يؤكد حجة ويلهولت أبن اجملتمع العلمي جيب أن يتماسك من خالل روابط الثقة،

عن الندرة    كشفال  فلسفي ملعاجلة كيفية املضي قدًما عندما ال تكون هذه الثقة مربرة.و   لعمل جترييب
  بشأن أسباب   اجلدلأاثر    البحوث الطبية احليوية و   يف علم النفس املتماثلة املكررة  لدراسات  ل  الشديدة 

  Loken and Gelman 2017; Ioannidis 2007; Redish)املزعومةاألزمة  خطورة  و 
، Kummerfeld ، Morris ، and Love 2018). 

خمتلف من القضااي األخالقية فوق  االنتباه إىل نوع    (2013)  هيوبنر و   كوكالو   لفت كل من وينسربق 
  يتضمن ف املتعدد. ما يطلقون عليه "البحث التعاوين اجلذري"  ي التجريبية اليت أاثرها الوضع املعاصر للتأل
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مث اخلربة، كما يف  من  أشكال خمتلفة  ذوي  هاردويقاحمققني  و ل  من  ،  العديد  اآلن يف  كما هو شائع 
كوكال فإن السؤال ليس جمرد املوثوقية  و   هريبنزو   ابلنسبة لوينسربق   يتعاونون لتوليد نتيجة جتريبية.   ،اجملاالت

البحث عندما جيريه   التحدث عن نزاهة  يس فقط لديهم اهتمامات  لابحثون  بل املساءلة. من ميكنه 
  كوكال و   هريبنز و   جيادل كل من وينسربقا؟  بعضها بعضً عن    ة خمتلفة بل حىت معايريهم املنهجية خمتلفة مبهم

يضيفون أن منوذج "عدم التدخل  و   األدوات.و   منوذج التعاون االجتماعي مطلوب بقدر منوذج البياًنتأبن  
إلغاء بعضها  االختالفات  به ستؤدي  جمبو الذي  و )  يف حكمة اجلماهري" املنهجية إىل  املعايري  احمللية يف 

أنه هو غري كاف إال  إال  على الرغم من أنه رمبا سيكون كافًيا إذا كان السؤال يتعلق ابملوثوقية،  ا(  بعضً 
 . بدياًل  ا مع ذلك ال يقدمون منوذجً و  لقضااي املساءلة،

 

 . العلم يف اجملتمع٣

حتليل برامج  و  من النماذج العامة للسلطة احمللية العامة للعلم علم يف اجملتمع كاًل يشمل العمل على دور ال
  ، روس يف عملهما املبكروجوزيف    اهتم كل من ستيف فولر  هلا أتثري على احلياة العامة.معينة  حبث  

السياسية للسلطة املعرفية، روس له  ابألبعاد  التحليلية  (1987)  الذي كان  املتكاملة  و   فلسفته  القارية 
يسر هذا املنظور حتليل    إىل تطوير ما ميكن أن يسمى الرباغماتية النقدية. سعى    التكنولوجيا،و   للعلوم 

العالقات االجتماعية. أكد روس على القوة املتزايدة على حياة  و   التأثري التحويلي للعلم على حياة البشر
  املعلومات. تكنلوجيا  هذا قد زاد مع تطور  إن  القول  ، ميكن  ممكنةاألفراد اليت جتعل التطورات العلمية  

فشلت يف احلصول على  العلمية  احلساابت املعيارية التقليدية للمعرفة  على أن  جزئًيا     (1988)فولروافق  
اليت    املعيارية للفالسفةاالهتمامات  لنقل    يف املمارسات العلمية احلقيقية، لكنها اعتربت هذا حتدايً نفوذ  

جيب أن تكون مهمة نظرية املعرفة االجتماعية    تداول مطالبات املعرفة. وفًقا لفولر، و   وزيعتشمل ت جيب أن  
فرغم أنه  اإلدارية التصاالهتا.  و   التكنولوجيةو   املعرفة عن طريق تنظيم الوسائل البالغية  هي تنظيم إنتاج

خلق  يف    أعالهر  و املذك   (يل)عمل    ، بدأهو واضحهناك الكثري من اإلقبال على مقرتحات فولر كما  ليس  
 التواصل.و  البىن احلالية للتمويلاالعتبار توصيات مفصلة أتخذ يف عني 
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للعلوم الرئيسية  الصلة    أحد اجملاالت  التخصصات ذات  الذي    ةجتماعياالاملتعددة  هو تقييم املخاطر 
دما نتعرف عليها،  تقييم هذه األاثر عنو   يتضمن كاًل من البحث عن آاثر املواد أو املمارسات املختلفة

طريقة لتقييم ذلك. كما أنه يضمن عمل  و  ،السلبيةو  فالفكرة هي اكتساب فهم لكل من اآلاثر اإلجيابية
فزايئيون( ابإلضافة  و   ،نوكيميائيو   )علماء وراثة،  املتخصصني يف نوعية املادة اليت ختضع خماطرها للتقييم

ما إىل ذلك. ال نتعامل مع مشاكل  و   صائيوناإلح و   علماء األوبئة،و   إىل متخصصني يف الطب احليوي،
السلطة بني املتخصصني من خمتلف التخصصات يف مثل هذه احلاالت فقط، بل مع آاثر إدخال  و   الثقة

بشكل عام بصحة اإلنسان أو البيئة. نشأ    تقنيات أو مواد جديدة إىل العامل. تضر املخاطر املدروسة
لتقييم الفلسفي  التحليل  للمناقشات بشأن تطوير   االهتمام بتطبيق  توسيع تقنيات  و   املخاطر استجابة 

حماوالت فهم اختاذ القرار يف  و   ،العائدو   ،. ابإلضافة إىل ذلك، أصبح حتليل التكلفةالنوويةتوليد الطاقة  
اليقني  عدم  ظروف  مهمة    ؛ظل  امتدادات  موضوعات  الرمسية  بصفتها  النمذجة   Giere)لتقنيات 

قد توسعت لتشمل تقنيات  و   شات مع اجلداالت بشأن نظرية القرار العقالينالنقا. تتقاطع هذه  (1991
يف أشكال ال تعد وال حتصى من اهلندسة  و   ،ابإلضافة إىل تطبيقات البحث العلمي يف الزراعة  ،أخرى

د  لالقيم االجتماعية يف أحباث املخاطر اليت مجعت يف اجمل و   البيولوجية. املقاالت حول العالقة بني العلم 
توجيه مسار بني االعتماد غري النقدي على  حتاول   (1991)  الذي حررته ديبورا مايو وراشيل هوالندر 

، هنًجا حيول  الوقائي الذي أييت من زاوية خمتلفة قلياًل   رفضها املطلق. ميثل املبدأو   مناذج التكلفة والفوائد 
يستكشف    .املمارساتو   المة املواد عبء اإلثبات يف القرارات التنظيمية من إثبات الضرر إىل إثبات س

املبدأ   (2004)كارل كرانور معني و   إصدارات  قرار  سياقات  يف  استخداماهتا  عن  و يدافع  دعت  .  قد 
التكلفة لتحليل  مناذج  فريشيت إىل  أخالقًيا  و   شريدر  املوزون  تقييم  وإىل  العائد  أكرب يف  مشاركة عامة 

إلشراك    على وجه اخلصوص  (Shrader-Frechette 1994  ، 2002)املخاطر. كما جادلت  
حدود التعرض املعقولة للملواثت البيئية، وخاصة  و أفراد من اجلمهور يف املداوالت حول اآلاثر الصحية  

إبراز الطرق اليت تلعب هبا القيم دورًا يف البحث الذي يقيم    املواد املشعة. كما عمل فالسفة العلم على
املواد بطريقةو   آاثر  املنتجة  للمخاطر و   علمية-تكنو  املمارسات  القيم  تعيني  حتدايت  عن  ختتلف    اليت 

 الفوائد. و 
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حيث   هي دراسة مؤثرة يف البحوث السمية حول أتثريات التعرض للديوكسينات.  (2000)دوغالس
اسكشفها  و   (1953)اليت قدمها ريتشارد رودنر  االستقرائية  وضعت دوغالس حتليلها يف إطار املخاطر  

مهبل تكون  . (1965)كارل  أن  ميكن  الفرضيات  أن  االستقرائي  لالستدالل  التضخمية  الصفة  تعين 
لالستدالل  كما جادل رودنر أبن ميزة هذه امليزة    خاطئ.االستنتاج  داعمة بقوة( بينما  و   )بل  صحيحة

عند حتديد مدى قوة  يف االعتبار  االستقرائي هذه تعين أن العلماء جيب أن أيخذوا عواقب كوهنم خمطئني  
( لوجهة نظر أخرى[  1956]لكن انظر إىل دراسة )جيفري    فرضية ما قبل قبوهلا  الذي حتتاجه  دليلال

قائم  استنتاج  تصل إىل عمق يف العملية العلمية أكثر من قبول  االعتبارات  يقرتح دوغالس أن مثل هذه  
قرارات بشأن مستوايت األمهية اإل اختاذ  العلماء  الدليل نفسه. جيب على  لبناء  األدلة    حصائية، على 

كيفية موازنة فرصة اإلجيابيات الكاذبة مقابل فرصة السلبيات الكاذبة، إذ جيب عليهم حتديد بروتكوالت  و 
مناذج   لتقرير بني  من  االختيار  عليهم  اخلاصة هبم، كما جيب  األنسجة  عينات  احلدودية يف  احلاالت 

طريقة أخرى جمموعة  بو   جتماعية،للقرار بطريقة ما جمموعة من العواقب اال  .االستجابة للجرعة املمكنة
أن أيخذوا هذه املخاطر يف االعتبار  أخرى من العواقب، لذلك تدعي دوغالس أن العلماء جيب عليهم 

اجتاه  تشري إىل    ،حىت يف أمثلتها   عند اختاذ القرارات املنهجية ذات الصلة. مبا أن اعتبارات الصحة العامة،
آخر، ليس من الواضح يف النهاية ما هي املسؤولية اليت  اجتاه  االعتبارات االقتصادية تشري إىل  و   ،واحد

 الواحد. ميكن إسنادها بشكل معقول إىل العامل

األساليب اليت  و   ابإلضافة إىل تقييم املخاطر، بدأ الفالسفة ابلتفكري يف جمموعة متنوعة من برامج البحث
الزراعة  يف إعالم  القيم املتناقضة اليت    (2005)  يل املثال، حيدد السيعلى سب،  تؤثر على رفاهية البشر

  (2012)اإليكولوجيا الزراعية الصغرية من ًنحية أخرى. عمل كارترايت  و   التقليدية من ًنحية و   الصناعية
لالعتماد على جتارب التحكم    هو يف األساس حتليل نقدي  (2012)  وهارديالذي ف صل يف كارترايت  

التعليم، لكن هذه ال أتخذ يف االعتبار االختالفات  و   الطبو   لدعم قرارات يف التنمية االقتصادية  العشوائي
يف سياقات التطبيق اليت ستؤثر يف النتيجة، تركيز كارترايت على هنج منهجي معني هو امتداد للمشاركة  

دث فيها التحليل الفلسفي فر  قًا. أما عمل فيليب كيتشر  التقليدية للفالسفة يف جماالت اجلدل اليت قد حي 
  ديفيد سلون ويلسون و   عمل كل من إليوت سوبر، و الذي تناول علم األحياء االجتماعي  (1985)
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  أمثلة تركز على احملتوىذه األعمال  مستوى اجملموعة، ههو جدل مستفيض يف اختيار  الذي    (1998)
 منهجية امتدادات النظرية التطورية.و 

أنواع خمتلفة متاًما من التحليل، فباعتباره جمااًل معقًدا متعدد التخصصات،    أاثرت أحباث تغري املناخ عدة 
عرضه للتحدي، حيث استغل معارضو احلد من استخدام الوقود األحفوري نقاط  الدليلية جتعله  فإن بنيته  

حول   العامة  شكوك  لبث  هذه  املناخواقع  الضعف  تغري  مسببات  أو   Oreskes and)  و/ 
Conway 2011).   2012وينسربج  و   أيًضا  2010وابركر  2010لويد  و   2006قام كل من ابركر  

اسرتاتيجيا يف  ابلتحقيق  التوايل،  الواضحة  بني  لتوفيق  ا  تعلى  املناخية،داخل  التناقضات    النماذج 
القائمة على النموذجو    طرق التقييم و   ،االستقرائية الصارمةواإلسقاطات    االختالفات بني اإلسقاطات 
أيضً أوجه  إبالغ  و  الفالسفة  درس  املناخية.  النماذج  يف  املتأصلة  اليقني  تفسري حساسية  عدم  ا كيفية 

( ملناألمريكياجلمهور  املناخ،(  تغري  فيليب كيتشر  كري  فسرها  يف    (2012)  حيث  شح  أهنا  على 
كما أنه يقرتح طرقًا ملزيد من التواصل الفعال للعلم    ،املعلومات وسط عدد كبري من املعلومات املضللة

أفراد العامة قادرون    أن  (2011)  على العكس من ذلك، تؤكد أندرسونو   ذي السمعة الطيبة مع العامة.
سواء    ،..و ما إىل ذلك.متاًما على تقييم موثوقية التقييمات املتناقضة من خالل اتباع مسارات االقتباس

حيث تقوم وجهة نظرها على أن اإلحجام عن    أو يف نسخ ورقية من اجملالت،اإلنرتنت  كان ذلك على  
هو ما يتطلبه جتنب الكوارث  ، و ياة املألوفةقبول حقيقة تغري املناخ هو إحجام عن التخلي عن طرق احل

سياسي مبجرد قبول حتمية تغري املناخ: كيف ينبغي  و   اليت يسببها املناخ. أخريًا، يوجد سؤال أخالقي
القرن   الكربوين حىت هناية  التلوث  الصناعي مسؤول عن معظم  الغرب  اإلجراءات؟  تنفيذ  أعباء  توزيع 

ستواصل القيام بذلك يف القرن  و   اول التصنيع سامهت بنصيب متزايدلكن الدول النامية اليت حت  العشرين،
فلماذا    . فمن يتحمل العبء؟ إذا كانت األجيال ستشعر ابآلاثر يف املستقبل فقط، احلادي والعشرين

لن يعيشها من  و   تتخذ األجيال احلالية أفعااًل ستشعر أبضرارها اآلن بينما تكمن فوائدها يف املستقبل
األبعاد    (2015)القضااي بني األجيال بينما تبحث رايًن  (2008)  يبحث بروم  ليف؟يتحملون التكا

 العاملية. 
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( للعرق وبيولوجيا  عدم الواقعية )أو    ة البيولوجي  يةيوجد جماالن إضافيان للجدل العلمي املستمر مها الواقع
بظالل من    وثقة يف الصحةاالختالفات العرقية املو   الفروق بني اجلنسني. ألقت التطورات يف علم الوراثة

  (1981)  الشك على وجهات النظر املبكرة املعادية للعرق، مثل تلك اليت عرب عنها ستيفن جيه جولد
  2012). يدافع سبنسر  (Lewontin  ، Rose  ، and Kamin 1984)ريتشارد ليونتني  و 
ن اجملموعات  أب  (2003)  البيولوجية، وجتادل جانيت و   عن شكل متطور من الواقعية العرقية   (2014 ،

ميكنها توفري بياًنت ذات صلة ابلواقعية العرقية، بينما جيادل كل من    البيولوجية ليست أشياء مستقلة
حول العرق من النظرية أو املعلومات البيولوجية.  ادعاءات  أبنه ال ميكن قراءة أي    (2013)  وينثرو   كابالن

واقع  اجلندريةو   كان  الفروق  العشرين  أساس  القرن  أواخر  يف  نقاش كبري  موضع   See)  املالحظة 
Fausto-Sterling 1992).   العشرين يف النقاشات  و   تبلورت هذه القضااي يف أوائل القرن احلادي

كل  حيث يستكشف  اإلدراك.    علماء و   فالسفة علم األحياء انتباه  حيث جذبت    ،اإلدراكو   حول الدماغ
  (2012)مايبوم  و   وجاكوبسون بلوهن  (2010)ورديليا فاين  كو   (2010)من ريبيكا جوردان يونج  

 أجل فضح زيف مزاعم العقول اجلندرية. من 

 

 النسوية للعلم و  الثقافيةو   .الدراسات االجتماعية٣

قوية.  املنطقية طبيعانية  للتجريبية  نقد كون  العلمية من خالل دراسة    تضمن  العقالنية  كان جيب فهم 
  لم ال عن طريق التحليالت الرمسية اليت ط ورت من املفاهيم املسبقة للمعرفة األحداث الفعلية يف اتريخ الع

امليول االجتماعية  ذوي  مؤرخو العلوم  و   اعترب علماء االجتماع   .(Kuhn 1962   ، 1977)  العقل و 
  هذا تفويًضا لفحص النطاق الكامل ملمارسات العلماء دون أي حتيز مسبق فيما يتعلق مبا هو شرعي 

الناحية  و  التمييز ابلذات حمل شك علماء االجتماع اجلدد  و   .اإلبستمولوجيةغري شرعي من  كان هذا 
"البنائيون   ما يطلق عليهم  إنتاج  االجتماعيونالذين غالًبا  أن فهم  العلمية  املعرفة  "، حيث حثوا على 

عتقد الباحث أهنا  ليس فقط تلك اليت يو   يتطلب النظر إىل كافة العوامل ذات الصلة بقبول فكرة علمية 
 جيب أن تكون ذات صلة.
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"البنائية    الثقافية للعلوم تنضوي حتت وسم و   أصبحت جمموعة واسعة من املناهج يف الدراسات االجتماعية
فبينما    االجتماعية". حبيث يفهم كال املصطلحني يف الوسم بشكل خمتلف يف برامج البحث املختلفة.

 منطقًيا،  ةمربر و   ةقبول معلى أهنا داللية أو أهنا   تعاَملك العوامل اليت  يتفق البنائيون على االعتقاد أبن تل
وجهة نظرهم  هي ختتلف من  ال ينبغي منحها امتيازًا على حساب العوامل األخرى ذات الصلة سببًيا،  

مثل تلك املرتبطة مبا يسمى  )تعامل املناهج التحليلية الكلية    تستحق الفحص.سببية وأيها    أي العوامليف  
  واحلكم   ،العالقات االجتماعية كعامل خارجي مستقل  (الربانمج القوي يف علم اجتماع املعرفة العلمية

احملتوى العلمي كنتيجة اتبعة. ومن ًنحية أخرِى، تنبذ التحليالت الدقيقة أو الدراسات املخربية الفصل  و 
االجتماعي  للسياق  العلمية و   الضمين  العالقات االجتمو   املمارسة  البحث تركز على  برامج    اعية ضمن 

 املتلقية للبحث مًعا.و  وعلى تلك اليت تربط اجملتمعات البحثية املنتجة  اجملتمعات العلمية،و 

املعرفية للبحث على أهنا مستقلة  و   خيتلف الباحثون أيًضا يف الدرجة اليت يعاملون هبا األبعاد االجتماعية 
املرتبطون  أو تفاعلية. حيث كان   القائم عل  الباحثون  العلمية  املعرفة  القوي يف علم اجتماع  ابلربًنمج 

ستيف  و   وأندرو بيكرينغ،  ، دوًنلد ماكنزيو   هاري كولينز،، و ديفيد بلورو   )ابري ابرنز،   التحليل الكلي
اال  خاص شابني( مهتمني بشكل الظواهر  النطاق سواء كانت كأيديولوجيات  بدور  الواسعة  جتماعية 

أو اهتمامات مهنية مجاعية العلمية. تتضمن بعض  و   اجتماعية أو سياسية  من أجل تسوية اخلالفات 
يف تفسري   للمصاحل املهنية املتنافسة  (1984)  دراسة أندرو بيكرينغ الدراسات البارزة من هذا األسلوب 

للجدل بني روبرت    (1985)سيمون شافرو   ودراسة ستيفن شابني   ،الطاقة  جتارب فيزايء اجلسيمات عالية
 توماس هوبز حول الصلة املعرفية للتجارب مع مضخات التفريغ. و  بويل

يتميز هنج الدراسات املختربية أو االجتماعية الدقيقة بدراسة اثنوجرافية جملموعات حبثية معينة حبيث تتبع  
ما    قبول حقيقة أو مرجع علمي.و إنتاج  عند  ال حتصى اليت حتدث  و   التفاعالت اليت ال تعدو   األنشطة 

عن دراستها ملدة عام ملخترب علوم النبات يف جامعة كاليفورنيا  خيرب    (1981)  كارين كنور سيتيناكتبته  
  لروجر غيلمني الصماء العصبية  ملخترب علم الغدد    (1986)ستيفن وولغار  و   دراسة برونو التور   يف بركلي. 

 العلماء يف عمل الحق  ء يف معهد سالك هي دراسة كالسيكية أخرى من هذا النوع، حيث جادل هؤال
work (Knorr-Cetina 1983; Latour  ، 1987)    أن أظهر  دراستهم  شكل  أن 
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أشارت  و   احلقيقة واملعرفة مل تكن ذات صلة بفهم املعرفة العلمية.و   التحليالت الفلسفية للعقالنية والدليل
  أمريكا الشمالية إىل أوجه و   الياابنيف  رون تراويك املقارنة لثقافات جمتمعات فيزايء الطاقة العالية  دراسة شا

الكونيات  التوازي أو    ،التنظيم االجتماعيو   بني علم  ادعاءات معرفية غزيرة  امتنعت عن تقدمي  لكنها 
سفة العلم لتوضيح قواعد  كانت جهود فاليف رأي كل من الباحثني ذوي التوجهات الكلية واجلزئية    مثرية.

ا من النظر يف  اعتمدوا على أنواع خمتلفة متامً الفعليني  ألن العلماء    ،احلكم العلمي مضللةو   االستدالل
 ممارسة العلم. 

الشاذة مثل كارولني  احلاالت  ابستثناء عدد قليل من    ،كانت العلوم حىت وقت قريب حكًرا على الذكور
ري، حيث تساءل الباحثون النسويون عن أتثري ذكورية املهنة العلمية  ماري كو و   ابربرا مكلينتوكو   هريشل

  الذين كشفوا النسويني  املمارسة العلمية. ابالعتماد على عمل العلماء  و   مفاهيم املعرفةو   على حمتوى العلم 
فالسفة العلم جمموعة  و   املؤرخون النسويون   قدم  ؛ النوعنظرايت  على  و   ،العلوم املتحيزة ضد املرأة  انتقدواو 

الدعوة  و   االقرتاح املصاحبو   التفكري اليت هتدف إىل استيعاب نقد العلم املقبولو   متنوعة من املعرفة العلمية
املوضوعية، حيث جادلت  و   منوذًجا نفسًيا ديناميكًيا للمعرفة   (1985)  للبدائل. اقرتحت ايفيلني كيلر

املوضوعية  و   املعرفةو   تسهيله من خالل أمناط منوذجية للتطور النفسي الذكوري جرى  عيًنا  أبن ملًفا نفسًيا م
التحكم موضوع اهتمام املفكرين النسويني كما هو احلال أيًضا  و   يزال ارتباط املعرفة  مااملرتبطة ابهليمنة.  

شأن احملاصيل املعدلة  للجدل ب  (2005)انظر لدراسة ليسي    ،يف هذا الصدد  لنقاد العلم املعنيني ابلبيئة.
طورن نسًخا من نظرية  و   ،للنماذج املاركسية للعالقات االجتماعيةأخرايت  وراثًيا. بينما اجتهت نسوايت  

لتلك   االجتماعية  املصاحل  تعكس  ما  تتبناها جمموعة  اليت  املعتقدات  أن  على  تنص  اليت  النظر  وجهة 
ة يف سياق يتميز بتقسيمات السلطة مثل النوع  فإن النظرايت العلمية املقبول  ،نتيجة لذلكو   اجملموعة، 

الذين   أولئك  السلطة، حيث ميكن توقع وجهة نظر بديلة من  اجلنساين سيعكس مصاحل من هم يف 
منهجي.   بشكل  السلطة  من   Harding 1986; Rose 1983; Haraway)استبعدوا 

1978). 

عيارية للعلوم ميكن استخدامها للتعبري  ال تزال النسوايت األخرايت جيادلن أبن بعض املناهج الفلسفية امل
النقاشات   الطبيعانية لتحليلو  نظرية كواين الشمولية (1990) عن االهتمامات النسوية. تبنت نيلسون
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نظرية الشبكة لالستدالل العلمي ملاري هيس   (2001)  إليزابيث بوتر  تكيف  احلديث.األحياء  يف علم  
اجلنسانية  كي النوعية  السابع عشر.  حتلل اجلوانب  القرن  لونقينو    لفيزايء    (1990)كما تطور هيلني 

فباإلضافة إىل الدور  .  الصماء العصبيةيف علم الغدد  و   جتريبية سياقية لتحليل البحث يف التطور البشري 
ميكن للقيم املشرتكة يف نطاق  فقد اهتم العلماء ابلطرق اليت    ،املباشر الذي يلعبه التحيز للنوع اجلنساين

  أن هذا كان مصري يف    (1983)  وجادلت كيلر   ،أن متنحها ال معقولية مسبقة ألفكار معينةاالستقبال  
ا مشاهبًا  اقرتاحً   (1993)مقرتحات ابربرا مكلينتوك غري التقليدية للتحول اجليين. كما قدم ستيفن كيلرت

لنمذجة عمليات    أي استخدام الديناميكيات غري اخلطية فيما يتعلق مبقاومة ما تسمى بنظرية الفوضى، 
 مثل تغري املناخ.

 

ما تشرتك فيه التحليالت االجتماعية النسوية هو الرأي القائل أبن التنظيم االجتماعي للمجتمع العلمي  
  :مع ذلك يوجد اختالفات عميقة يف وجهات نظرهم مثل، و له أتثري على املعرفة اليت ينتجها هذا اجملتمع

النماذج اليت  و   كيف ي عرب عنها يف النظرايتو   تعترب ذات صلة اليت    ما مسات ذلك التنظيم االجتماعي
علماء االجتماع    العالقات اجلندرية اليت يركز عليها النسويون بقيت غري معرفة لدىلها جمتمع معني.  قبِ 

ن عن العلماء يف  و النسويواملثقفون    دقيقة. خيتلف العلماء   الذين يتابعون برامج حبثية اجتماعية كلية أو 
أساليب بديلة يف العلوم. تفرتض  و   الثقافية التجريبية للعلوم يف دعوهتم إىل نظرايتو   الدراسات االجتماعية

التربير ليست أدوات شرعية بل مفيدة يف النهوض  و   هذه الدعوات أن االهتمامات الفلسفية ابحلقيقة 
مع ذلك، غالًبا  و   كما ميكن رؤيته يف معاجلاهتم املتنوعة للموضوعية،   .ابألهداف التحويلية النسوية للعلوم

  ) ما تعاد صياغة املفاهيم الفلسفية من أجل جعلها قابلة للتطبيق على احملتوى أو الوقائع ذات االهتمام
  Anderson 2004  ، Haraway 1988  ، Harding 1993  ، Keller 1985 انظر:  

، Longino 1990 ، Nelson 1990 ، Wylie 2005). 

فقد ًنقش فالسفة    ،احلقيقةو   العقالنية و   ابإلضافة إىل االختالفات يف حتليل املفاهيم الفلسفية كاملوضوعية
كما    ارجة أو االجتماعية(. ابخلالعلم النسويون الدور املناسب للقيم السياقية )اليت يطلق عليها أحياًنً 
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أن القيم اليت تلعب دورًا يف البحث العلمي هي قيم اجتماعية تقدمية جيب  يف  جيادل بعض النسوايت  
ا عمليات التربير. جيب على فالسفة العلم  بل أيضً  ،ما يبحث عنه أن تشكل ليس فقط القرارات بشأن

أو التربير، بينما البعض اآلخر أقل يقيًنا بشأن حتديد   أن يدجموا متثياًل للقيم الصحيحة يف كتاابهتم للتأكيد 
  مجاع أن يكون اإلاليت ال ينبغي أن توجه سلوك العلم، حيث يشك هؤالء الفالسفة  و   القيم اليت ينبغي

ففي حوار    القيم اليت جيب أن توجه البحث.  من خالله  لكممكًنا يف جمتمع تعددي تتشأو حىت    موجوًدا،
أبنه ليس فقط العلم الذي جيب أن    (2003a  ، 2003b)  جتادل جانيت كوراين  مع روًنلد جريي،

ا أبن ما يعترب تقدميً   (2003)جييب جريي  بل حىت فلسفة العلم.  ،يهتم بتعزيز القيم االجتماعية التقدمية
اع  من غري احملتمل أن يتحقق إمجاع أو حىت شبه إمج  ففي الدميوقراطية  ،يف اجملتمع سيختلف بني الفالسفة

إما يف اجملتمع األكرب أو يف جمموعة    ،فيما يتعلق ابلقيم اليت توجه التحليل الفلسفي أو البحث العلمي
 فرعية اجتماعية أصغر لفالسفة علم. 

 

 . مناذج الطابع االجتماعي للمعرفة ٤

عام   األبعاد    ١٩٨٠منذ  تتضمن  اليت  العلمية  للمعرفة  الفلسفية  احلساابت  بتطوير  االهتمام  تزايد 
جتماعية للممارسة العلمية، حيث يرى بعض الفالسفة االهتمام ابالجتماعي على أنه امتداد للمناهج  اال

على   العمل  أخذوا  حيث  الطبيعانية  من  نوع  إىل  آخرون  مييل  بينما  املعرفة.  نظرية  يف  ابلفعل  املطورة 
لك احنرفوا بشكل كبري  مع ذو   الدراسات االجتماعية التجريبية للعلم اليت نوقشت أعاله على حممل اجلد،

البعض االجتماعي كشيء متحيز  يف معاملتهم لالجتماعي. يرون االجتماعي  و   ،مشوهو   يفهم  ابلتايل 
علماء االجتماع  ازدراء  الفالسفة    ء. حيث يرى هؤالأو يرونه يتنافس معهما  أو املعريفاإلدراكي  عكس  

ويرى بعض    الدفاع.و   للعلم الذي يتطلب الردللمخاوف الفلسفية املعيارية كجزء من كشف الزيف العام  
لكنها غنية ابملعلومات    الفالسفة اجلوانب االجتماعية للعلم على أهنا عرضية ألسئلة عميقة حول املعرفة، 

يعامل آخرون االجتماعي كعنصر بديل للعقالنية. هذه االختالفات  و   حول اجتاهات معينة يف اجملتمعات.



13/7/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 22

 

  فات اإلرشادية االجتماعية يف املناهج املتعددة لنمذجة اجتماعية البحث طبيعة االختالو  يف مفهوم دور
 نوقشت أدًنه. ؛املعرفةو 

املعاصرون كاًل  الفالسفة  الرمسية  يتبع  النمذجة  مناهج  االجتماعي  و   من  الطابع  معاجلة  الرمسية يف  غري 
قالنية أو املوضوعية أو  ل أولئك الذين يتابعون مناذج رمسية إىل وضع أسئلة حول العيللمعرفة، حيث مي

نشرها يف  و   الرتكيز على التحقيق الرايضي آلاثر البىن اجملتمعية على مسات السعي وراء املعرفةو   ،التربير
أما أولئك الذين يتابعون مناذج غري رمسية يهتمون أكثر بفهم دور اجملتمع يف تعزيز أو تكوين    جمتمع ما.

 املعرفة.استيعاب طرق ابلتفكري يف  كما يهتمون  ،ملوضوعيةا و  السمات املرغوبة يف البحث كالعقالنية

املعريف.و   التواصل العمل  الرمسية كانت    تقسيم  التقنيات  ثت ابستخدام  اليت حب  األولية  القضااي  من بني 
مشكلة  تطرق  تقسيم العمل املعريف، ففي حني أن املشاريع العلمية الكبرية مثل اليت ًنقشها هاردوينق  

املناسب أو األمثل    دمج عناصر متباينة من احلل ملسألة ما، العمل املعريف يتعلق ابلتوزيع  فإن تقسيم 
وإذا اتبع اجلميع نفس اسرتاتيجية البحث حلل مشكلة ما أو إجابة    ود حنو حل مشكلة معينة.للجه

إذا كان مثل هذا احلل هو أفضل من أي حل  و   فلن نصل إىل حل خارج هذه االسرتاتيجية.  ،مسألة
  لكن كيف ميكن أن ، و ميكن حتقيقه عرب االسرتاتيجية املشرتكة، فإن اجملتمع يفشل يف حتقيق األفضل

األكثر  على أهنا  غري تلك اليت ينظر إليها يف ذلك الوقت    يةيكون من املنطقي اعتماد اسرتاتيجية حبث
الربًنمج القوي  ملا اقرتحه  مهتًما بتقدمي بديل    (1993)  جناًحا على األرجح؟ كان فيليب كيتشر يف كتابه

أن   االلتزامات  و   اجلدلمن  على  دالة  البديلة كاًن  البحث  برامج  األيديولوجية  استمرار  أو  االجتماعية 
إذا اتبع الباحثون فقط االسرتاتيجية اليت ح كم عليها يف   هفقد أقر أيًضا أبن  املتنوعة للباحثني، ومع ذلك

فلن يتبعوا اسرتاتيجيات غري تقليدية قد تؤدي إىل    ،إىل احلقيقة  يف الوصول   األرجح ذلك الوقت أبهنا  
املتمثلة يف أن الباحثني اتبعوا مناهج خمتلفة لنفس  الحظة  امل لذلك وصف احلقيقة    اكتشافات جديدة. 

اقرتح منوذج قرار ينسب السعي وراء اسرتاتيجية حبثية غري تقليدية  و   ،تقسيم العمل املعريفبوصف  املشكلة  
. ح سبت هذه الفرص على أساس احتمال جناح  إجيابيةإىل تقدير عقالين حول فرص حتقيق مكاسب  

التقليدي(، املنهج  من  جناًحا  أكثر  تكون  )أو  املتمرد  يتابعون  و   اسرتاتيجية  الذين  األقران  عدد 
للنجاح. حيث    كذلك املكافأة املتوقعةو   أو غريها من االسرتاتيجيات املتمردة،  االسرتاتيجيات التقليدية
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ردين على  ماملت و   ميكن للمجتمع أن خيصص مصادر حبث بطريقة حتافظ على توازن بني العلماء التقليدين
يستفيد و   ابلتايل، ميكن للتقدم العلمي أن يتسامح مع قدر معني من الدوافع "غري النقية"و   لتسهيل التقدم،

البحث  أن  من ذلك    بداًل   (2003)  منها ابلفعل. جيادل مايكل سرتيفنز السعي وراء اسرتاتيجيات 
املتمردة كان متوقًعا كنتيجة لقاعدة األولوية. تشري قاعدة األولوية إىل ممارسة اإلشارة إىل قانون أو شيء  

  اثبت بالنك و   مذنب هايلو   بويل  يف قانونكما    حتديده.و   أو فهمه بتوضيحه    الذي قام   األول   فرد ابسم ال
شخص    اهمرتبطة مبتابعة اسرتاتيجية حبث ابتكر   كهذه   ال توجد مكافأة  ما إىل ذلك.و   رقم أفوجادرو و 

  البحث من كونك األول، مكافآت  إضافة إىل ما اكتشفه هذا الفرد ابلفعل، لذلك أتيت  "جمرد"  و  آخر
الذي  -  لتكون األول يتطلب ذلك مشكلة جديدة أو اسرتتيجية جديدة. يعترب تقسيم العمل املعريفو 

بسيطًا لقاعدة األولوية. يرفض   اأتثريً  -يفهم على أنه ابحثون خمتلفون يتابعون اسرتاتيجيات حبث خمتلفة
سبًقا وجود وكالء  كيتشر على اعتبار أهنا تفرتض م و   أقوال كل من سرتيفنس  (2011)فايسربغ  و   مولدون
منتظمني بشكل غري واقعي. يف الواقع، الحظوا أن العلماء لديهم يف أحسن األحوال معرفة  و   مثاليني 

البحث   مبوقف  البحث،و   ،أبكملهًنقصة  يعرفون جممل مشهد  يعرفونو   ال  أشياء    فهم  عندما  يعرفون 
سرتيفنز. يقرتح  و   سبها هلم كيتشر خمتلفة، فهم ليس لديهم معلومات كافية لتوظيف أساليب القرار اليت ين

الناقصةو   كل من مودون املعرفة  لتمثيل  القائمة على الوكيل كوسيلة  النمذجة  املتداخلة و   فايسربغ    غري 
االسرتاتيجيات اليت جيب اتباعها. ميكن فهم دفاع سوملون  و   اجلزئية للوكالء الذين يقررون مشاكل البحثو 

جيب أن يكون    ،رفض فرضيات املشكلة. من وجهة النظر هذه   عن اخلالف الذي سيناَقش أدًنه على أنه
 هدف التنظيم العلمي هو تشجيع اخلالف. 

استخدمها ك  بعدما  اتصال خمتلفة ممكنة  ب ىن  لنمذجة  الشبكة  نظرية    من ابال   لاستخدم كيفن زوملان 
زوملان(1998)  جوايل و  من  اهلدف  ب ىن    (2013 ،  2007).  حتدثه  الذي  الفرق  يف  البحث  هو 

السرعة  و   يف فرص االستقرار على نظرية أو فرضية صحيحة )أو غري صحيحة(يف اجملتمع العلمي  االتصال  
اليت يتم الوصول من خالهلا إىل مثل هذا اإلمجاع. تتكون الشبكات من عقد وحواف تربطها بعضها  

كما ميكن أن حتتوي    ،موعة هلا معتقدات موحدةبعض، حيث ميكن أن متثل العقد األفراد أو أي جمب
اإلمجاع من مجيع العقد يف الشبكة اليت أتخذ نفس القيمة.    نيتكو و   ،العقد على قيم تصدق أو ال تصدق
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على جانبيها    ةمتصلة ابلعقد املوجودعقدة  يبحث زوملان ثالث ب ىن اتصال ممكنة: الدورة اليت فيها كل  
الكاملة اليت تتصل  ، و مركزية تتصل هبا حصراًي العقد األخرىعقدة  د فيها  العجلة اليت يوج ، و يف الدورة

يثبت زوملان فرضية غري متوقعة إىل    ،ابستخدام نظرية رايضيات الشبكة.  فيها كل عقدة بعقدة أخرى 
لديها أعلى احتمالية لإلمجاع على الفرضية    (الدورة)  حد ما تقول أبن الشبكة ذات االتصال احملدود 

من االمجاع    لديها احتمالية ال يستهان هبا  (الكاملة)  بينما الشبكة ذات االتصال األكثر كثافة   ، الصحيحة
هذه الطريقة لبحث مشكلة    (2010)  منه( على الفرضية اخلاطئة. كما استخدم زوملان  مفر )الذي ال  

شر أو سرتيفنس. على الرغم من أنه أييت من وجهة نظر خمتلفة قلياًل عن اليت اختذها كيت   ،تقسيم العمل
البىن  املرجح أن تصل  الفرضية الصحيحة  من  نظًرا ألهنا    لكن   ،ذات االتصال الفائض أو احملدود إيل 

تستغرق وقًتا أطول للوصول إىل اإلمجاع فقد تستمر مناهج حبث خمتلفة يف مثل هذه اجملتمعات، ففي  
على الفرضية اخلاطئة. يلقي زوملان ابللوم ضمنًيا على    استمرار الرهان ظل االلظروف املناسبة سيمنع هذا  

يعد التنوع أمًرا جيًدا طاملا أن  .  بنية اتصال كثيفة للتخلي املبكر عن الفرضية البكتريية للقرحة اهلضمية
جرثومة  طريقة صبغ جديدة وجود  ظهرت  أالفرضية احلمضية ظلت سائدة حىت    الدليل ليس حامسًا،

فقد    ،أبطأ يف االنتشار يف اجملتمعلفرضية احلمضية  فإذا كانت ا  ،(Helicobacter pylori) املعدة 
 لت دعم بشكل أفضل. تداول طويلة أكثر  فرتة ل  احتاجت تكون الفرضية البكتريية

  ، فايسربغو   سرتيفنسو مولدونو   اليت ًنقشها كيتشراملكافأة  كطريقة بديلة آلليات  نتائجه  بينما يقدم زوملان  
  لشبكة كنظام اتصال مفضل للمجتمع العلمي. اهتم كيتشر أي من بىن ا  فإهنا ال تتضمن آلية إلنشاء 

أو يعتقد أهنا    ،آخرون بكيفية حتفيز الوكالء ملتابعة نظرية أو طريقة كانت فرصتها يف النجاح غري معروفةو 
احلكومية العلمية  املؤسسات  مثل  التمويل  هيئات  حمتملة.  اخلاصةو   غري  )أو    املؤسسات  بتمويل  تقوم 

مناسبة، حيث تقوم اهليئات املاحنة للجوائز مثل مؤسسة نوبل أو مؤسسة  مكافآت    بنية   ميكنها متويل(
كلتا هاتني الطريقتني مها طرق جمتمعية  و   برتسيخ قاعدة األولوية،  -ابإلضافة إىل املمارسة التارخيية -كافلي  

ستختار  . ليس من الواضح كيفاملكافأةعايل  و   ميكن أن حتفز على اختيار القيام ببحث عايل املخاطر 
  وال نوع النظام الذي سيكون قادرًا على فرض البنية. يشري كل من أو روزنستك   اجملتمعات ب ىن االتصال

إىل أنه ابإلضافة إىل ذلك فإن نتائج زوملان حساسة جًدا لكيفية تعيني معامالت    (2017)  برنرو   أوكونرو 
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أتثري    ييختفف اضبط عدد العقد أو االحتماالت املخصصة لالسرتتيجيات/ الفرضيات البديلة النماذج.
على الفرضية غري الصحيحة يف بنية االتصال الكثيفة إىل ما يقارب الصفر    اإلمجاع زوملان. تقل احتمالية  

 مع وجود املزيد من العقد أو تفاوت أكرب يف االحتماالت املخصصة للبدائل.

التطورية لنمذجة ظواهر جمتمعية أخرى مثل استمرار  وزمالؤه    كونر  أواستخدم   اللعبة  اآلخرون نظرية 
العلمية األقليات  االستقطاب  و   ،(Rubin & O’Connor 2018)  حرمان 

 O’Connor & Bruner)والتنوع    ،(O’Connor & Weatherall 2017)العلمي
العلوم  و   ،(2017 يف  ف(O’Connor forthcoming)احملافظة  أهن.  حني  يدعون    مفي  ال 

فإن هؤالء املنظرين    ،ابلضرورة أن هذه النماذج النظرية للعبة تصف بشكل كامل الظواهر اليت ميثلوهنا
)مثل الضرر    يّدعون أنه يف ظل ظروف أولية معينة، فإن بعض املواقف االجتماعية غري املرغوب فيها

العلمية، هذا قد يشري إىل  للممارسة  حنرافات  الناتج عن وضع األقلية( جيب توقعها بداًل من فهمها كا
أنه جيب البحث عن  و   أن بعض طرق معاجلة هذه النتائج االجتماعية غري املرغوبة قد ال تكون فعالة 

 تدابري بديلة يف حالة الفشل.

إىل    ؛مشوهو   مييل الفالسفة الذين يتعاملون مع اجملتمع على أنه متحيزاملوضوعية.  و   العقالنية و   االجتماعية 
القائلة البنائية  النظر  وجهة  على  ميكن    أنه  الرتكيز  أدلة  مبادئ  أو  للعقالنية  عاملية  مبادئ  توجد  ال 

استخدامها لتحديد العوامل اليت ال ميكن إثباهتا أبي طريقة مستقلة عن السياق. مييل املصلحون إىل  
يف التفسريات التقليدية للمعرفة العلمية،  هو صحيح يف أقوال علماء االجتماع ميكن تكييفه    اجملادلة أبن ما

من املبالغ فيه أو املضلل. يقرأ أنصار املنهج الدجمي يف الدراسات  وتصفيته  فاحلل هو غربلة الصحيح  
  ، يف أمهية أقوال علماء االجتماع على أهنا تدعم تطوير أقوال جديدة للعقالنية أو املوضوعية االجتماعية 

 . كهذه  معياريةثل ليس كأساس لرفض حجة م  و 

،  (1984)من بني الفالسفة املهتمني ابلدفاع عن عقالنية العلم ضد التحريفات االجتماعية الري لودان  
. (1996)وسوزان هاك    ،(1995 ،  1987)وألفني جولدمان    ،(1994 ،  1989)جيمس براون  و 

ن مبا يعتربونه أفضل  لكنهم يتفقون يف القول أبن العلماء مقتنعو   ،ختتلف تفاصيل مناهج هؤالء الفالسفة
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األدلة  و   يف إثبات أن احلججو  هو الدليل األكثر داللة على احلقيقة من خالل تنويرهم، ، و دليل أو حجة
ب  املناسب  رتكيز الهي   املعرفةلالهتمام  إنتاج  فعندماالعلمية   فهم  اإلثباتية على    ال  ،  االعتبارات  تتفوق 

االجتماع على    علماءَ   الفالسفة    قرأ هؤالء .  السيئيكون لدينا حال من العلم    ،اإلثباتيةاالعتبارات غري  
  ا يكرس جهدً و  ال ميكن أن يطلقاإلثباتية غري و  ثباتيةأهنم جيادلون أبن التمييز املبدئي بني االعتبارات اإل

الستيعاب الطابع االجتماعي للعلم، ت فهم االجتماعية  اإلجيابية  مقرتحاهتم  لدحض هذه احلجج. يف    اكبريً 
أهنا مسألة جتميع لألفراد لتفاعالهتم،و   على  للعديد من  و   ليس  نتيجة مضافة  العامة ابعتبارها  للمعرفة 

ا الرتكيز  املعرفة الفردية مهو   ابلتايل فإن العقالنية الفردية و   األفراد الذين يصدرون أحكاًما معرفية سليمة، 
إن عرض مبادئ العقالنية املطبقة على التفكري الفردي كاف إلثبات عقالنية    املناسب لفالسفة العلم.

 على األقل يف شكله املثايل. ،العلم

بنمذجة احلكم    (1988)  فيليب كيتشر. يقوم جرييو   ماري هيسو   من بني املصاحلني روًنلد جريي
ح هذا بدمج اهتمامات العلماء كواحد من معامل مصفوفة  العلمي ابستخدام نظرية القرار، حيث يسم

ابلتايل متكني اهتمامات  و   القرار. كما يدعو إىل اتباع هنج مرض بداًل من حتسينه لنمذجة موقف القرار،
  .خمتلفة من التفاعل مع نفس القاعدة التجريبية لدعم اخليارات املختلفة طاملا أهنا تتوافق مع هذه القاعدة

  ، شبكًيا لالستدالل العلمي الذي يشبه شبكة كواين لالعتقاد  امنوذجً فتوظف    (1980)  سماري هيأما  
يف طبيعتها لكنها ختضع مجيعها للمراجعة فيما يتعلق ابلتغيريات يف أماكن أخرى  املتجانسة  كوًنهتا غري  مب

جنب مع قيود منطقية  إهنا تفهم العوامل االجتماعية على أهنا شروط متاسك تعمل جنًبا إىل    يف الشبكة.
 لتحديد املعقولية النسبية للمعتقدات يف الشبكة. 

  فباإلضافة إىل منذجة عالقات السلطة   املوقف التصاحلي األكثر تفصياًل.  (1993)طور فيليب كيتشر  
  بني العقالنيني املتطرفني   ا هو يقدم ما يسميه حاًل وسطً   ،تقسيم العمل املعريف كما وِصف يف األعلىو 
املزيفني االجتماو  الع  ،عيني  التسوية إىل مبدأ  يلجأ منوذج  املعيار  ق حيث  الذي يطلق عليه كيتشر  النية 

اخلارجي، حيث يعترب خارجًيا ألنه ي قرتح على أنه اعتقاد مستقل عن أي سياق اترخيي أو ثقايف أو  
تغيري املعتقد    فحسب بل عاملي أيًضا. ينطبق هذا املبدأ على  ااجتماعي معني، وابلتايل فهو ليس خارجيً 

. إنه يعامل  على وجود االعتقادليس  و   )أو التحول من ممارسة إىل أخرى كما يف تعبري كيتشر األوسع(
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دث  كانت ا فقط "إذا إذا و على أنه عقالين التحول )يف املمارسة أو االعتقاد(  لعملية اليت من خالهلا حي 
أخرىذات  التحول   عملية  أي  مثل  األقل  على  عالية  جناح  اإلطالق"    نسبة  على  البشر  يستخدمها 

(Kitcher 1993   ، 303) تستفيد  و   . تقرتح تسوية كيتشر أبن األفكار العلمية تتطور مبرور الوقت
  للعلماء املوجهني اجتماعًيا،  من مسامهات العديد من الباحثني ذوي الدوافع املختلفة، وهذا يعترب تنازاًل 

هكذا  و ة منطقًيا هي اليت تفي ابملعيار اخلارجي ليكتشر.  مع ذلك يف النهاية فإن تلك النظرايت املقبولو 
لودان يف الرأي القائل أبنه من املمكن صياغة شروط مسبقة للعقالنية أو  و  هاكو  ينظم كيتشر لغولدمان

بشكل متعامد مع العالقات    ، رمبا ميكن للمرء أن يقول  ،الضمانة املعرفية اليت تعمل بشكل مستقل أو
 االجتماعية للعلم. 

طبيعتها. يف  دجمية  هي  النماذج  من  الثالثة  الدراسات    اجملموعة  يف  الدجمي  املنهج  أنصار  يستخدم 
العلمية   االجتماعية  للعقالنية  بديلة  أقوال  لتطوير  العلوم  اجتماع  علماء  تركز    .املوضوعيةو   مالحظات 

لشمولية كواين عما تفعله هيس، حيث تستخدم نيلسون   ياًل على جانب خمتلف قل  (1990)  نيلسون
حجة كواين ضد الوضع التأسيسي املستقل لبياًنت املراقبة كأساس ملا تسميه التجريبية النسوية. وفًقا  

ما يعترب دلياًل من وجهة نظرها يتم    ،ميكن التمييز بني نظرايت أو مالحظات أو قيم اجملتمع  لنيلسون، ال
ال توجد معرفة وال    .ومالحظاته  التزاماته القيمية و   الل اجملموعة الكاملة لنظرايت اجملتمع حتديده من خ

املعرفة  و   عن مثل هذا اجملوعة املشرتكة، فاجملتمع هو العارف األساسي يف وجهة النظر هذه   إذا ابتعدًندليل  
 قيم اجملتمع. و  الفردية تعتمد على معرفة 

ملرايم سومل النسوية  التجريبية  العلمية  تركز  العقالنية  أيًضا    .(Solomon 2001)ون على  تتضمن 
إنكار التمييز املبدئي العاملي بني أسباب االعتقاد. تعتمد سوملون على أدبيات العلوم اإلدراكية املعاصرة  

على املعتقد.  يؤثر  ببساطة من بني أنواع "ًنقل القرار" الذي هو  أن ما يسمى تقليداًي ابلتحيزات  لتقول  
  ا كن أن تكون عنصرً بل مي  ،يست ابلضرورة عناصر غري مرغوب فيها حيتاج أن حنمي العلم منهاإهنا ل
اليت تسمى التحيزات  و   تقنيات القياس(و   )البياًنت  توافر و   إن بروز  اإلميان العقالين.و   من البصرية   امثمرً 

"التحيزات    ،هي عوامل اختاذ القرار بقدر اإليديولوجيات االجتماعية أو العوامل التحفيزية األخرى  ،الباردة
اجملتمع، حيث حتث  و   بني عقالنية الفرد التباين  الساخنة". السمة املميزة للتجربة االجتماعية لسوملون هي  
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ون النظرايت اليت يقبلها هي  على وجهة النظر التعددية القائلة أبن اجملتمع عقالين عندما تك  (2001)
تلك اليت هلا جناحات جتريبية فريدة، ميكن لألفراد التمسك ابملعتقدات اليت )من منظور شامل( أقل دعًما  

)أو البياًنت التجريبية( متاًحا هلم، أو عندما   من اآلخرين يف هذا الرأي إذا مل يكن جمموع األدلة املتاحة 
نظرايت أخرى، حىت عندما يكون هلا قدر أكرب من النجاحات    فسرتفسر نظريتهم املفضلة ظواهر ال ت

يكون اجملتمع عقالنًيا    التجريبية. مع ذلك ما يهم العلم هو أن تكون األحكام اجملمعة جملتمع ما منطقية.
غري املنطقي بشكل    عندما تكون النظرايت اليت يقبلها هي تلك اليت هلا جناحات جتريبية فريدة، فمن

ميكن للمجتمع أن يكون عقالنًيا حىت    وابلتايل  ،لي عن نظرية ذات جناحات جتريبية فريدةمجعي التخ
ميكن أن    ، غري عقالنيني بشكل فردي. يف الواقع  ،، وفًقا للمعايري املعرفية التقليديةأعضاؤهعندما يكون  

ر بياًنهتم حيافظون على  بنظرية تفسامللتزمني  األفراد  إن  تساهم غري عقالنية الفرد بعقالنية اجملتمع حبيث  
اجملتمع   يقبلها  نظرية  أي  تشرحها  أن  اليت جيب  الظواهر  نطاق  البياًنت يف  النهاية.  أبكمله  تلك  يف 

التجرييب، تقرتح سوملون معيارًا معياراًي إضافًيا.افب النجاح  فمن أجل أتمني توزيع مناسب    إلضافة إىل 
تقرتح سوملون خمططًا للتحقق عندما    اجملتمع.  جيب توزيع التحيزات بشكل مناسب يف  ،للجهد العلمي

معياري، وهكذا ابلنسبة لسوملون يكون اجملتمع العلمي عقالنًيا عندما توزع  بشكل  يكون التوزيع مناسًبا 
أو النظرايت ذات النجاحات    ،يقبل فقط نظرية حتتوي على مجيع النظرايتو   التحيزات بشكل مناسب 

الفريدة ال  ،التجريبية  للمجتمعابعتبارها  تعود  العقالنية  املعياري.  املعريف  الذين    ،شرط  لألفراد  وليس 
اجملتمع. مناذج  يشكلون  مع  احلال  هو  زوملان  كما  اجملتمع    ،شبكة  أعضاء  أن مجيع  هو  اإلمجاع  فإن 

 خيصصون نفس القيمة )صح/ خطأ( لفرضية أو نظرية. 

أخريًا، يف التجريبية السياقية النقدية للونقينو، فإن العمليات املعرفية اليت حتدث يف املعرفة العلمية هي  
. نقطة بداية لونقينو هي نسخة من حجة نقص  (Longino 1990  ، 2002)  نفسها اجتماعية 

فرضيات أو نظرايت  العبارات اليت تعرب عن  و   الفجوة الداللية بني العبارات اليت تصف البياًنت  :اإلثبات
يف املصطلحات الوصفية  االختالف  هذه الفجوة، الناجتة عن    من خالل تلك البياًنت.  لتؤكد أو ال تؤكد

ال ميكن حتديدها  االستداللية  تعين أن العالقات    ،يف التعبري عن الفرضياتو   املسخدمة يف وصف البياًنت 
واحدة مع استبعاد مجيع البدائل، فبداًل من ذلك  تدعم نظرية أو فرضية    نأن البياًنت ال ميكن أ و   رمسًيا
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يف سلسلة التربير    ، التوسط يف مثل هذه العالقات من خالل افرتاضات خلفية يف هناية املطافجيري  
فيه العالقات  الذي تتكون  يصل املرء إىل افرتاضات ال يتوفر عليها دليل. فإذا كانت هذه هي السياق  

أن كيفية إضفاء الشرعية على قبول هذه االفرتاضات. وفًقا للونقينو فإن  فإن األسئلة تثار بش  ،اإلثباتية
اجلمايل( يف مثل  ، و السياسيو   )امليتافيزيقي،   للتفضيل الشخصياالعتباطية  الفحص الوحيد ضد اهليمنة  

هذه احلاالت هو التفاعل احلاسم بني أعضاء اجملتمع العلمي أو بني أعضاء اجملتمعات املختلفة، حيث  
جد سلطة أعلى أو موقف متعال ميكن من خالله الفصل بني االفرتاضات التأسيسية. أتخذ لونقينو  ال تو 

بعبارات منطقية: األفراد    حجة نقص اإلثبات للتعبري عن النقطة اليت أاثرها الباحثون املوجهون اجتماعًيا
يف   اترخيًياإنتاج  املشاركون  معينون  هم  العلمية  مالحظاهتمو   ،ًيااجتماعو   جغرافًياو   املعرفة    تعكس 

لكنها تتطلب توسيعها لتشمل  و   وهذه احلقيقة ال تقوض املشروع املعياري للفلسفة   ،استدالالهتم مواقفهمو 
ما يعترب معرفة يتحدد من خالل مثل  و   بني اجملتمعات العلمية، و   يف نطاقها التفاعالت االجتماعية داخل 

 هذه التفاعالت.

)على    أبن اجملتمعات العلمية تقوم إبضفاء الطابع املؤسسي على بعض املمارسات النقدية  تدعي لونقينو
املؤسسات جيب أن تفي بشروط  و   جتادل أبن مثل هذه املمارساتلكنها  سبيل املثال، مراجعة األقران(،  

لمية مثل  ولذلك فهي جتادل من أجل توسيع املعايري الع  ،الفاعلية من أجل أتهيلها ابعتبارها موضوعية
( توفري األماكن اليت ميكن أن حيدث  ١الثبات لتشمل املعايري اليت تنطبق على اجملتمعات اليت هي )و   الدقة 

كما يتضح من تغيري توزيع املعتقدات يف اجملتمع  اسم  استيعاب التدخل احل  (٢النقدي، )  فيها التفاعل
وصول اجلمهور للمعايري اليت    (٣)  مبرور الوقت بطريقة حساسة للخطاب النقدي الذي حيدث داخله،

الفكرية.٤)، وتنظم اخلطاب السلطة  امللطفة يف  الذي رمبا    ،من خالل هذا الشرط األخري  ( املساواة 
فإن لونقينو تعين أن أي منظور لديه قدرة ظاهرة    ،يكون األكثر إاثرة للجدل من بني معايريها املقرتحة

مسة للمجتمع، على الرغم من أن املكانة املتساوية ميكن أن  للوهلة األوىل للمسامهة يف التفاعالت احلا
جتادل لونقينو أبن العمليات    (2002)تضيع بسبب الفشل يف االخنراط أو الرد على النقد. يف عملها  

املالحظة  مثل  للعلم  اجتماعية،و   املعرفية  عمليات  ذاهتا  حد  يف  هي  التفاعالت    التفكري  فإن  وابلتايل 
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لكن إىل العمليات  و   ،تمع ال متتد فقط إىل مناقشة االفرتاضات يف البحث النهائياخلاضعة ملعايري اجمل
 البناءة للبحث أيًضا. 

فعالية العمليات التداولية  و  دورو   لونقينو حول املكان الذي حتددان فيه املعياريةو   من سوملان  لخيتلف ك 
القرار بغض النظر عن التفاعالت  توزيع نواقل  و   يف البحث العلمي الفعلي. هتتم سوملان أبمناط القبول 

أيًضا يف وجهات  ختتلفان  التفاعالت التداولية. قد  و   لونقينو ابلعمليات  هتتم  بينما  ،بني أعضاء اجملتمع
 حول ما يشكل جناًحا علمًيا.نظرمها 

هي السؤال عن كيفية التعبري عن  و نعكاس فلسفي موسع  اجمموعة واحدة من القضااي اليت مل تؤد إىل  
كبرية.  و   يوجد نسخة مصغرة  ،أيًضا  ،هنا(  Bala 2008انظر  (  االختالفات احلضارية يف العمل العلمي

التعبري عن الثقافة التفاعلية للمختربات    أو ال يكون يكونقد يتساءل املرء كيف    ،املصغرعلى املستوى  
قد يتساءل الفرد كيف    ، ائج أحباثهم، أما على املستوى الكليالفردية أو اجملتمعات الفرعية النظرية يف نت

على سبيل   ممارساهتا يف تكوين ثقايف معني.و   تنعكس امليزات الثقافية واسعة النطاق يف حمتوى العلوم
الفكرية لقنوات  و   جهت براعتهم التقنية و   نيدهام أبن مسات ثقافة الصني القدمية  املثال، جادل جوزيف

طورت    السابع عشر.و   يء مثل العلم الذي تطور يف أوراب الغربية يف القرنني الرابع عشرمتنع تطوير أي ش
الرايضيات املثال،  ثقافة علمية عاملية )على سبيل  اآلن  نعتربه  ما  علم  و   ثقافات أخرى بعض جوانب 

ايء  جنوب آسيا( بشكل مستقل عن الفيز و  العاشر إىل الرابع عشر من املسلمني  الفلك لعلماء من القرن
جوانب من هذه األسئلة فيما يتعلق بتاريخ العلوم    (2001)رايًن  و   تتناول أوراق كل من حبيب  .احلديثة
 .يف اهلند

التحقيق.  و   التعددية و   الوحدة  اليت ميكن ختصيصها  أهداف  اآلراء حول درجة االجتماعية  تنوع  يؤدي 
الطابع النهائي لنتائج البحث، ميكن تلخيص هذا  للمفاهيم املعرفية للعلم إىل وجهات نظر خمتلفة بشأن  

  Kellert  ، Longinoالتعددية. فاألحادية كما وصفت يف  و   االختالف على أنه الفرق بني األحادية
، and Waters (2006)    شاماًل و   جيب أن يكون وصًفا موحًداو   يكونترى أن هدف البحث  
اخلاصة مبجال معني من البحث(. فإذا كان األمر  كاماًل للظواهر )سواء كانت مجيع الظواهر أو الظواهر  و 
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جيب أن يكون هناك معيار واحد يتم من خالله  و   ،تسرتشد معايري التقييم هبذا اهلدفأن  فيجب    ،كذلك
النظرايت العلوم. و   النماذجو   تقييم  يف  إشكالية  الفرضيات  املقبول  النظري  اإلطار  عن  االحنراف    يعد 

تفسريً و  املقد  ايتطلب  األحاديةكالتفسريات  تتطلب  املعريف.  العمل  لتقسيم  ابلوحدة    ،مة  التزامها  مع 
يف اخلالف من أجل القضاء على املنافسة لصاحل    النهائية، طرقًا للتوفيق بني النظرايت املتنافسة أو الفصل 

من ًنحية أخرى ترى التعددية أن التعددية امللحوظة يف املناهج داخل العلم  و   نظرية صحيحة أو أفضل.
لكنها تعكس تعقيد الظواهر قيد البحث يف التفاعل مع قيود القدرات املعرفية  و   ،ت ابلضرورة عيًباليس

 كذلك النفعية يف متثيل تلك الظواهر. و  ،تنوع اإلدراك البشريو  ،البشرية

الرتمجة    على قابلية  (1978)  ميكن العثور على جمموعة متنوعة من اآلراء بني التعدديني. أكد سوبيس
سيقاوم عدم القابلية للقياس    . املتبادلة للمصطلحات الوصفية اليت ط ورت يف سياق التخصص العلمي

تنوع العامل  و   للعامل املرقط على تعقيد  (1999)يؤكد استحضار كارترايت    قييم مبقياس مشرتك.تهذا ال
عن متثيالت بدرجات متفاوتة من التجريد    النماذج العلمية عبارةو   االجتماعي(. النظرايتالطبيعي )و 
تؤخذ لتمثيل عملية    على أي ظواهر تدعي أهنا متثلها، بقدر ما  ايف أحسن األحوال جزئيً   تطبق  ميكنها أن

النماذج  و   ترتبط القوانني   فعلية يف العامل احلقيقي، جيب التحوط هبا من خالل بنود ثبات العوامل األخرى.
الع ترتبطو   ، املالعلمية مبساحات من  قانون واحد.  لكنها ال  التعددية    بسالسة بعامل كامل حيكمه  إن 

هي رفض هلدف التوحيد إما عن طريق االختزال إىل مستوى    (2009 ،   2002)التكاملية مليتشل  
من التفسري أو التجريد إىل متثيل نظري واحد لصاحل جمموعة من االسرتاتيجيات التفسريية    واحد )أساسي(

لكن قد تكون هناك أقوال متعددة  و   ،عية. إن جناح أي حبث معني مسؤول عن أهداف البحثاألكثر نف
التحيز يف القوانني/ التعميمات اليت ميكن أن تظهر يف التفسريات  و   متوافقة تعكس كاًل من االحتمالية

يف أي موقف    ستعتمد التفسريات املطلوبةلبحث نفس الظاهرة.    جيلبها املرء  األهداف املختلفة اليت قدو 
هذه   على  معني  غاايهتا األقوال  توضيحي  لتحقيق  املناسب  التمثيل  مستوى  مع  يتناسب  مبا  املتعددة 

املراد    عملية.ال الظواهر  وتعقيد  التمثيل  حتيز  من  على كل  التكاملية  التعددية  ميتشل عن  دفاع  يعتمد 
 تفسريها. 
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مستوايت  داخل  بل    ضمنعلى تعزيز تعددية ترى التعددية ليس فقط    وتررزو   لونقينوو   كيلرت يعمل كل من  
  حيث   املتعددة متوافقة.  األقوالال يرون أي سبب للمطالبة أبن تكون    ،عالوة على ذلك و   ،التحليل

غري املتوافقة على تقدير تعقيد الظاهرة دون أن نكون يف وضع  و   اجتريبيً   قبولةامل  ألقواليساعدًن تعدد ا 
ال يعتقدون أن كل الظواهر ستدعم التعددية اليت ال    ، كما أهنمواحد هلذا التعقيد  قول  صياغةيتيح لنا  

  ، ولكن هناك بعض الظواهر اليت تتطلب مناذج متبادلة غري قابلة لالختزال أو غري متوافقة  ،ميكن إنقاصها
كل    يعتقد  ،مثل ميتشل  من خالل دراسة الظواهر والنماذج واملطابقة بني الظواهر والنماذج. دد  اليت حت  و 

)املفهومة على نطاق واسع( ستحكم اختيار النموذج    النفعيةأن االعتبارات    وترزو   لونقينوو   كيتلر  من
عن فكرة وجود    يتخلى كال شكلي التعددية )التوافقي وغري التوافقي(  الذي سيستخدم يف ظروف معينة.

.  جمموعة من األنواع الطبيعية اليت تشكل تفاعالهتا السببية أساًسا للتفسريات األساسية للعمليات الطبيعية
التوافقي   غري  اهتمامات  تقبل  مالتعددي  عن  مسؤولة  متعددة  تصنيف  يف  نفعية  ملخططات  خمتلفة 
قريبة من الواقعية املختلطة اليت عرب عنها  يتبىن التعددي غري التوافقي وجهة نظر    ،التصنيف، إىل هذا احلد

التمسك أبن    ،أو التعددي التكاملي  ،جيب على التوافقي  ، من ًنحية أخرى. و (1993)جون دوبري  
هناك طريقة ميكن من خالهلا التوفيق بني خمططات التصنيف املختلفة لدعم التكامل املتصور للنماذج  

 التفسريية.

التعددية بدعم من عدة مناهج إضافية ( ظاهرة رؤية األلوان  2006يستخدم جريي )حيث    ،حتظى 
لتمثيالت العلمية هي نتيجة التفاعالت  فإن ا   ، لدعم موقف يسميه الواقعية املنظورية. مثل ألوان األشياء

اإلدراكية البشرية والعامل. األنواع األخرى لديها معدات بصرية خمتلفة وتتصور العامل بشكل   امللكاتبني 
كان من املمكن أن نكون قد ب نينا   .ًنفإن ملكاتنا املعرفية البشرية تشكل وجهات نظر   ،خمتلف. إذن

العامل  فهمنا  لذلك   بشكل خمتلفبشكل خمتلف وابلتايل  التعددية،  تؤدي إىل  املنظورية  ألن    ، الواقعية 
أن  جزئية. يف حني  النظر  فراسن    وجهات  فان  مقابل    (2008)عمل  التعددية  من  موقًفا  يتخذ  ال 

فإن أتكيده على التحيز    ،األحادية )وابعتباره جتريبًيا ومضاًدا للواقعية فان فراسن لن يضطر إىل ذلك(
( على  2006)  حتث سوملاننظور للقياس يوفر نقطة تكميلية للدخول إىل هذا التنوع.  واالعتماد على امل

يعد اخلالف مكوًًن ضروراًي للمجتمعات العلمية اليت تعمل  ، ففي رأيها،  موقف ترحييب أكثر جتاه التعددية
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  Solomon (2001)  يف امتداد للحجج يف ، و جيًدا وميكن أن يكون اإلمجاع ضارًا من الناحية املعرفية
النماذج املختلفة والتمثيالت النظرية سرتتبط برؤى معينة أو بياًنت حمددة من احملتمل أن   جتادل أبن 

خيتلف نشاط    .بطريقة أخرى لتحقيق فهم إمجاعي  مجعهاتضيع إذا كان اهلدف هو دمج النماذج أو  
دمج منوذجني أو أكثر عن عملية منوذج واحد من جمموعة من البدائل اليت أتيت يف النهاية لتوزيع مجيع  

ي دراستها ملؤمترات اإلمجاع اليت دعت إليها املعاهد الوطنية  فف  النجاحات التجريبية بني النماذج األخرى. 
املتحدة   املؤمترات ال حتل    وملانوجدت س  ،(Solomon 2011)للصحة ابلوالايت  أن مثل هذه 

فإهنا متيل إىل احلدوث بعد ظهور إمجاع يف جمتمع   ،من ذلك  اخلالف املوجود يف اجملتمع العلمي. وبداًل 
البحث وتوجيهها بشكل أكرب إىل توصيل مثل هذا اإلمجاع إىل اجملتمعات اخلارجية )مثل األطباء وشركات  

 من تقييم األدلة اليت قد تستدعي اإلمجاع. بداًل  (العامةالتأمني وخرباء السياسة الصحية و 

يف حني    ، التعددية على أهنا مشكلة جيب التغلب عليهاسريون  الباحثون امللتزمون بعلم أحادي أو موحد  
من    أن الباحثني امللتزمني ابلفعل بنظرة اجتماعية عميقة للعلم سريون التعددية كمورد للمجتمعات بداًل 

  منتجات  أيًضا  التنوع والتحيز اللذين مييزان اجملتمع العلمي احمللي والعاملي مييزانن  أ، كما  كوهنا مشكلة
يف   ،على التنوع ذي الصلة من الناحية املعرفية القضاء  االحتادو  عامليةتتطلب ال تلك اجملتمعات. ومنتجي

 .املفهوم االجتماعي العميق للمعرفة الذي يتبعهكذلك و  حني أن املوقف التعددي يعززها

االنتباه إىل األبعاد االجتماعية للمعرفة العلمية وما يرتتب على ذلك    .ةبنية املعرفة العلميو   الجتماعية ا
التعددية   إمكانية  معروف. دفع  من  ما هو  بنية  التفكري يف  إعادة  إىل  العديد من    الفالسفة  يستدعي 

ينو( الذين يدافعون عن أشكال التعددية استعارة اخلرائط  قالفالسفة )مبا يف ذلك جريي وكيتشر ولون
وكافية،لشرح كيف   العلمية جزئية  التمثيالت  تكون  أن  امليزات  حيث    ميكن  تلك  فقط  اخلرائط  متثل 

قد  و   .اخلريطة من أجله  ت رمس  تعيينها واليت تكون ذات صلة ابلغرض الذي  جرىاخلاصة ابملنطقة اليت  
أو    ،وقد ميثل البعض اآلخر حجم السكان  ،متثل بعض اخلرائط املنطقة املادية اليت حتدها حدود الدولة

( جمموعة متنوعة من  اسيصدر قريبً يف عمل  يستكشف وينرت )  للموارد الطبيعية.  ني الوفرة/ الفقر النسبي
لكن استعارة اخلريطة ليست  ،  أنواع اخلرائط املستخدمة يف العلوم واالستخدام الفلسفي الستعارة اخلريطة

 تفكري يف بنية املعرفة العلمية. سوى واحدة من عدة طرق إلعادة ال



13/7/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 34

 

( مقاربة طبيعية  2002يتخذ جريي )  ، حيثيعتمد الفالسفة اآلخرون بشكل أكرب على العلوم املعرفية 
ليس توزيع العمل املعريف بقدر ما هو توزيع اإلدراك. أيخذ هذا النهج نظاًما أو جمتمًعا تفاعلًيا    ،للنمذجة

إلدراك املوزع إىل التفكري القائم على النموذج  بسط نريسيسني امن الوكيل الفردي. ي  بداًل   ،كموقع لإلدراك
  ، حيث فراد متعددين يف أماكن معينةاليت تركز النشاط املعريف أل   صناعيةالنماذج هي القطع ال م. فيف العلو 

ا  توزع القطع  تتفاعل حول  اليت  العقول  املكان.  لصناعيةاملعرفة عرب  يعتمد بول اثغارد على    يف ذلك 
  ا الطبيعة متعددة التخصصات )وابلتايل االجتماعية( للعلم املعريف نفسه ليقول إن العلم املعريف )أو خطوطً 

ولكن    ،فية( ال يدعم فقط مفهوم اإلدراك املوزع بني العوامل املتفاعلةمعينة من التحليل يف العلوم املعر 
ألكساندر بريد  يفكر   ،أخريًا .(Thagard 2012)العلوم املعرفية نفسها  ينكر أن  هذا املفهوم ميكن  

مثل: "يعرف اجملتمع الطيب احليوي اآلن أن القرحة    ، خبار( يف اإلحساس ابملعرفة املطلوبة لإل2010)
بكترياي   تسببها  ما  غالًبا  بوابية"اهلضمية  القرن    ملوية  يف  العلمية  املعرفة  يف  هائل  منو  هناك  "كان  أو 

  اجلمعية علماء املعرفة االجتماعيني اآلخرين يف استمرارهم يف جعل مثل هذه املعرفة  بريد  ئ  طِّ خيَ   .العشرين"
جيب أن نفهم املعرفة االجتماعية كنظري وظيفي    ،كما جيادل  ،من ذلك  بداًل ، و الت األفرادخاضعة حلا

  ، ذات الصلة: التفكري واإلدراك لألفراد  ب ىنكالمها يعتمد على الوجود واألداء السليم للف  ،للمعرفة الفردية
ي نتيجة ًنشئة للتفاعالت  املعرفة العلمية هو   االجتماعية األخرى للجماعات.  ب ىن املكتبات واجملالت وال

 . حتديدها كأدوات للحفاظ على تلك املعرفة وتوصيلها  جرى املتجسدة يف النصوص اليت    ،املعرفية اجلمعية

 

 . االجتاه االجتماعي للعلم ٥

دميقراطية  المارسات  امل ونشاط يتطلب    ،ي نظر إىل العلم احلديث على أنه منوذج للحكم الذايت الدميقراطي
من هذا  .  (Popper 1950  ، Bronowski 1956)ويسهلها يف سياقه االجتماعي الداعم  

ولكنه معزول   ،ي نظر إىل العلم على أنه جزء ال يتجزأ من سياقه االجتماعي الداعم ومعتمد عليه  ،املنظور
والتقنيات القائمة على العلم قد امتد  نظًرا ألن الوصول إىل العلم  . و يف ممارساته عن أتثري ذلك السياق

وكمة  حبديد  اجلهتمام  اال  بزغ فقد    ،إىل أبعد من ذلك يف االقتصاد واحلياة اليومية للمجتمعات الصناعية
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هناك أسئلة أخرى تتعلق ابلبحث    ،بغض النظر عن آراء الفرد حول الطابع االجتماعي للمعرفة، فالعلوم
ومن الذي جيب أن يتخذ مثل هذه    ،ماعية اليت جيب تكريسها هلاواملوارد االجت  ،الذي جيب متابعته

 وكيف ينبغي اختاذها.  ،القرارات

( هذه األسئلة للتدقيق الفلسفي. بينما يؤيد كيتشر إىل حد كبري وجهات  2001فتح فيليب كيتشر )
له )  املعرفية  )ا  ، (1993النظر  الالحق جيادل أبنه ال يوجد معيار مطلق لألمهية  العمل  أو  يف  لعملية 

الطريقة الوحيدة  ة، فوال أي معيار للخري بصرف النظر عن التفضيالت الذاتي  ،املعرفية( ملشاريع البحث
للدفاع عن األحكام املتعلقة جبداول األعمال البحثية يف غياب املعايري املطلقة هي من  العتباطية  غري ا 

حياول كيتشر توضيح اإلجراءات اليت    ،ايلوابلت  ،خالل الوسائل الدميقراطية لتأسيس التفضيالت اجلمعية
  ، ميكن من خالهلا اختاذ القرارات املتعلقة ابجتاهات البحث اليت جيب اتباعها بطريقة دميقراطية. والنتيجة

جيًدا منظًما  علًما  يسميها  اليت    ،اليت  القرارات  فيه  تتبع  نظام  اليت    ريجيهي  القرارات  فعلًيا  اختاذها 
متثيلية مشكلة بشكل مناسب تتداول بشكل مجاعي مبساعدة املعلومات ذات الصلة  ستتخذها هيئة  

 على سبيل املثال ابلتكلفة واجلدوى( املقدمة من قبل اخلرباء. ،)فيما يتعلق

وحازت    ،التنظيم" لكيتشر اهتمام الفالسفة اآلخرين والعلماء وعلماء السياسة العامة  يداجتذب "العلم اجل
كما أهنا أاثرت جمموعة متنوعة من االنتقادات وأسئلة أخرى. ترتاوح انتقادات    ،أوىلعلى الثناء كخطوة 

املخاوف بشأن املثالية املفرطة للمفهوم إىل املخاوف من أنه سيكرس تفضيالت جمموعة    مناقرتاحه  
ام  يف أفضل األحوال مع نظ  كيتشريعمل اقرتاح  .  أصغر بكثري من أولئك الذين سيتأثرون بقرارات البحث
لكن نسبة التمويل اخلاص والشركات للعلوم    عام،يتم فيه متويل مجيع األحباث العلمية أو معظمها بشكل  

مما يدعو إىل التشكيك يف فعالية منوذج يفرتض إىل حد كبري    ،آخذ يف االزدايد  لعاممقارنة ابلتمويل ا
إىل أن    وجتدر اإلشارة  .(Mirowski and Sent 2002   ، Krimsky 2003)  للعام سيطرة  

يزال يؤثر بشكل كبري على الفصل بني السلوك الفعلي للبحث والقرارات املتعلقة بتوجيه    ما منوذج كيتشر  
السياق وتلك   العمليات والقيم االجتماعية يف  الذين يرون عالقة أكثر محيمية بني  البحث والباحثني 

البحث أن كيتشر نفسه )  ، حيث عنها  راضني غري    وسيكونون  املوجودة يف إجراء   Kitcherيبدو 
 ( خيفف من االنفصال إىل حد ما. 2011
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إذا مل يكن من    ا.القرتاح أسئلة حول مدى دميقراطية العلم املنظم جيدً يف هذا ايثري الطابع املغاير للواقع  
ولكن جيب أن تكون هي نفسها تلك    ،الضروري أن تكون القرارات الفعلية نتيجة إلجراءات دميقراطية

فكيف لنا أن نعرف تلك القرارات دون اخلوض فعلًيا يف املمارسة    ، ستنجم عن مثل هذه اإلجراءاتاليت
طلب  تعلى سبيل املثال يف اختيار اخلرباء الذين    ،فهناك أماكن  ، العملية ابلفعلن فذت  التداولية؟ حىت إذا  

الوة  . وع(Roth 2003)  يز تفضيالت الكليت الفردية بتخريب أو حتتفضيالمما يسمح لل  ،مشورهتم
يف حني أن القرارات الدميقراطية هي    ، نظًرا ألن آاثر البحث العلمي ميكن أن تكون عاملية  ،على ذلك

فإن القرارات الوطنية سيكون هلا أتثري يتجاوز السكان الذين ميثلهم صناع    ،يف أفضل األحوال وطنية
توجد أنظمة حوكمة    ،القرار. علقت شيال جاسانوف أيًضا أنه حىت يف الدميقراطيات الصناعية املعاصرة

جم  وترت   ،هناك العديد من النماذج  بل   ،ال يوجد منوذج واحد لصنع القرار الدميقراطيو   علمية خمتلفة متاًما 
 .(Jasanoff 2005) االختالفات إىل سياسات خمتلفة متاًما

عن النهج املضاد ألنه جيلب منوذج التنظيم اجليد يف اتصال مع املناقشات    (2011ختلى كيتشر يف كتابه )
الفعلية يف العلوم املعاصرة وحوهلا. ينصب اهتمامه هنا على جمموعة متنوعة من الطرق اليت آتكلت هبا  

ال يكفي القول إن اجملتمع العلمي قد خلص  ، ف السلطة العلمية بسبب ما يسميه "نظرية املعرفة الومهية"
البشرية  ،آمن  احلصبة إىل أن لقاح   املناخ يتغري بطريقة تتطلب تغيريًا يف األنشطة  في اجملتمع  ف  ،أو أن 

على أساس األدلة املفرتضة  سواء    ، هناك العديد من األصوات األخرى اليت تطالب ابلسلطة  الدميقراطي
يقرتح كيتشر آليات ميكن من خالهلا للمجموعات الصغرية    .أو كجزء من محالت للتالعب ابلرأي العام

قضااي التقنية املعقدة من خالل التدريس من قبل أعضاء اجملتمعات  ا للاليت تثق هبا جمتمعاهتا أن تطور فهمً 
  (2009)كما أنه يؤيد جتارب جيمس فيشكني    ،اجلمهورالبحثية ذات الصلة مث إعادة هذا الفهم إىل  

جنًبا إىل    تقنيةابجلوانب املختلفة لقضية    ني ملتزميف االقرتاع التداويل كوسيلة جللب أفراد من اجلمهور  
أنواع خمتلفة من استرياد  و   اليت تغطي األدلة  نقاشاتويف سلسلة من ال  ،جنب مع الدعاة العلميني للقضية

توصل اجملموعة إىل توافق يف اآلراء  ل  ،متتلك والعناصر األخرى للمناقشة املنطقيةاليت    خطوط االستدالل
الذين ًنقشناهم يف القسم    نفعيةن للالو قد يقلق الفالسفة التعدديون واملية.  حول وجهة النظر الصحيح

لكن  و   ، السابق من أنه ال توجد وجهة نظر واحدة صحيحة جيب أن تتالقى معها مثل هذه املواجهة
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يف  املناقشة األوسع اليت تتضمن املداوالت حول األهداف والقيم قد تؤدي إىل تقارب كاف )مؤقت(  
 .العمل على األرض أو السياسة

 

 . اخلامتة٦

عام   منذ  العقود  يف  العلمية  للمعرفة  االجتماعية  لألبعاد  الفلسفية  الدراسة  ل١٩٧٠تكثفت  تتضافر  ، 
  عانية وكذلك التطورات يف الفلسفة الطبي  ،العلوم والتقنيات القائمة على العلوماخلالفات االجتماعية حول  

االجتماعية املعرفة  األمام  ؛ونظرية  إىل  اجملال  التفكري يف هذا  العلماء يف عدد من  ، كما  لدفع  يواصل 
  ،لميةداخل اجملتمعات الع  ،يف العالقات االجتماعية اليت ال تعد وال حتصى  البحثالتخصصات املتشاهبة  

 .وبينها وبني سياقاهتا االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية
الثمانينياتي حني برز هذا اجملال ألول مرة فيفف فإن االهتمام ابألبعاد    ،ما يسمى حبروب العلوم يف 

شجعت ظاهرة العلم الكبري  و   ،االجتماعية للعلم قد جلب عدًدا من املوضوعات إىل االهتمام الفلسفي
لى النظر يف األمهية املعرفية لظواهر مثل الثقة واالعتماد املتبادل املعريف وتقسيم العمل املعريف.  الفالسفة ع

االنتباه إىل أسئلة املخاطر  دفع    ؛االعتماد االقتصادي واالجتماعي املتزايد على التقنيات القائمة على العلم
االجتماعية.   العواقب  الفرضيات ذات  تقييم  القيم يف  املخاطر    نأ  كمااالستقرائية ودور  اجلدل حول 

إىل توسيع فلسفة  أدى   ؛حول قياس التلوث البيئي وحول أسباب تغري املناخو الصحية لبعض اللقاحات 
املنطقي   للتحليل  اعتياًدا  األكثر  اجملاالت  من  ابلتواصل  العلم  املتعلقة  االهتمامات  لتشمل  واملعريف 

 بشكل سطحي. األبعاد األخالقية للمناقشات الواقعية و   واستيعاب املعرفة العلمية
 

العلماء يف الدراسات االجتماعية للعلوم املتغري للبحث    ،جزئًيا استجابًة لعمل  للدور  وجزئًيا استجابًة 
سعى الفالسفة إىل إجياد طرق الستيعاب النتائج    ،ي والعشرينالعلمي خالل القرنني العشرين والقرن احلاد

االجتماع لعلماء  عنها(  الدفاع  ميكن  الثقافيني و   )اليت  التقليدية    ،املؤرخني  املعرفية  املفاهيم  لتعديل  أو 
بدورها إىل تفكري جديد حول بنية وموقع    بحوثتؤدي هذه الو   ،املستخدمة يف حتليل املعرفة العلمية

  جتماعية نماذج اال البينما تستمر املناقشات داخل فلسفة العلم بني أتباع واحد أو آخر من  فحمتوى املعرفة.  
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همة هي املواجهة الكاملة بني نظرية املعرفة االجتماعية القائمة على  املستقبلية  املطوة  اخلستكون    ،للمعرفة
ونظرايت املعرفة االجتماعية    ،لى الشهادة واالختالف بصفتها معامالت بني األفرادالفرد مع تركيزها ع

 األكثر اكتمااًل اليت أتخذ العالقات االجتماعية أو التفاعل على أهنا مكونة جزئًيا للمعرفة التجريبية.
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