
-

-

بل  العلمي  البحث  منهجية  تحكم  أن  يتوّجب  التي  االعتبارات  تلك  الضوء عىل  تسليط  املحارضة عىل  تعمل هذه 
ناهيك  العملية  أومقرتباتها  النهائية  ومقاصدها  املعرفية  مرجعيتها  حيث  من  سواًء  أعم  بصفة  العامة  والسياسات 
املنهجية" تكون يف  "املاقبل  االعتبارات  لهذه  الحيوية والحاسمة  أن األهمية  لنا  اهتاممها ونظرها. ويبدو  مبجاالت 
صلب اهتامم وعناية القادة وكبار املسئولني وبناة االسرتاتيجيات العامة، وهي من هذا الجانب ميكن أن تفرس لنا مثالً 
النربة االنتقادية التي اتسم بها خطاب جاللة امللك محمد السادس إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة (يف 26 سبتمرب 
املايض)، حينام اعترب السياسات الغربية تجاه الدول النامية سياسات تنحو نحو الوصاية عليها عندما تطالب حكوماتها 
"بتغيري ... ثقافاتها ومبادئها ومقوماتها" وذلك وفق "منظومة غربية... وحسب منوذج وحيد هو النموذج الغريب" 

وكأنه ال ميكن تحقيق التنمية إالّ وفقاً لتلك املنظومة وذلك النموذج..

من هنا تسلط املحارضة عىل مفهوم "التصارط" باعتباره مفهوماً يقوم عىل التمّثل املعنوي من جهة و عىل التمّثل 
الواقعي من جهة أخرى ، وحيث األول املعنوي يُعنى بتمثُّل املنظومة املفاهيمية والقيمية للجامعة املجتمعية ومبا يف 
االنسان والكون والحياة وذلك  الجامعة إىل  الناس يف  املعربة عن نظرة  الجامعية  املدركات  د  آٍن واحد يحدد ويجدِّ
باعتبارها نظرٌة تحكم تقاليد الناس السلوكية والوظيفة الحضارية لجامعتهم املجتمعية..  أما التمّثل الواقعي فإنه 
يُعنى أوالً (وعىل هدٍي من التمثُّل املعنوي) ببناء تصور الجامعة املجتمعية للمشكالت والتحديات األساسية الكربى 
التي تعيشها فضالً عن تصورها ملا تتوفر عليه من طاقات انسانية وطيبات وموارد مادية، ومن ثّم ملا تراه من أولويات 

تحكم النظر إىل مشكالتها ومن حلول للتعامل معها.. 

ولعل مثل هذه االعتبارات اآلنفة قد كانت وراء توجه جاللة امللك محمد السادس وتأكيده (يف خطابه األخري) عىل 
[االعتامد عىل القدرات الذاتية يف تحقيق التنمية ومبا يراعي خصوصيات كل بلد ومساره وإرادته  الخاصة]؛ ومبا يتسق 
مع "التطور التاريخي [للمجتمع] ورصيده الحضاري، وما يتوفر عليه من طاقات برشية، وموارد طبيعية، وحسب 
خصوصياته السياسية، وخياراته االقتصادية، وما  يواجهه من عراقيل وتحديات" التي نص عليها كلها خطاب جاللة 

امللك..

لذا نرى أهمية اعتبار التصارط بجناحيه- التمّثل املعنوي والتمّثل الواقعي- رضورياً إلرساء البحث العلمي يف بيئة 
مناسبة ومثمرة ميكنها أن تويت مثار ما يُعلِّقه مجتمعه عليه من انجازات وتطلعات وذلك عندما يُعّول عىل ذلك التمثُّل 
ملجتمعه  البعيدة  الحضارية  وبالوظيفة  االجتامعية  مبقاصده  ناهيك  العلمي  للبحث  املعرفية  املرجعية  تحديد  يف 
ودور  أهمية  بتوضيح  األمر  واقع  يف  يضطلع  التمثُّل  هذا  فإن  لذا  التاريخية..  وحقبته  بظروفه  املناطة  واألهداف 
البحوث االنسانية واالجتامعية يف مواجهة التحديات واملشكالت التي يطرحها "التمثُّل املعنوي؛ ومن ثم املحددات 

املعرفية واالجتامعية للبحث العلمي.. والله أعلم،،

نبذة تعريفية ما قبل المنهج والتأسيس للبحث العلمي
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