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. ال علمي غامضهو مج) Sociology of Knowledge" (علم اجتماع المعرفة"ما يسمى بـ 
ح من الضروري أن تظهر االكتشافات العلمية في وقت ما يمكن أن يتضمن فقط البحث في لماذا يصب

ويمكن أيضا أن يكشف عن الظروف الضرورية في مجتمع معين لدعم زيادة . بدال من وقت آخر
تكون بعض المجتمعات أكثر نجاحا في تحقيق التقدم العلمي من المعرفة العلمية وتفسير لماذا 

ف عن الضغوط االجتماعية في العمل على األفراد هذا المجال يمكن أيضا أن يكش. مجتمعات أخرى
مدى إتاحة الدعم الحكومي، إنتاج المجالت العلمية . والعلماء، التي تشجع أو تحبط أعمالهم

ا موضوعات تقع في قلب اهتمامات مجال علمي التخصص المهني، هي جميعالمتخصصة، أو بنية 
مسح الظروف الضرورية المحيطة بنمو مشتبكا في سوف يكون . مهم ولكنه إلى درجة ما هامشي

  .المعرفة العلمية، ولكنه مجردا من النظر إلى طبيعة هذه المعرفة
 على حق، إذا كان مؤيدوهحقيقة، . هناك تفسير آخر لهذا المجال يجعله أكثر طموحا وأهمية

في . وجيافإن علم اجتماع المعرفة يجب أن يضطلع بالعديد من الوظائف التي تقوم بها اإلبيستيمول
) strong program" (القوى"يضع دافيد بلور ما يسميه بالبرنامج " المعرفة والصورة االجتماعية"

لعلم اجتماع المعرفة، حيث ال يفسر فقط السوسيولوجي سياق الكشف العلمي، ولكن أيضا محتواها 
ه عادة في ثقافتنا على البرنامج يمكن أن يبدأ بواسطة التعامل مع العلم، الذي هو ينظر إلي. وطبيعتها

. يأمل بلور حتى في أن يعطي تفسيرا سوسيولوجيا للحقائق الرياضية والمنطقية. أنه حاضن الحقيقة
بدال من شد . شكل من أشكال الردية السوسيولوجية مقترحة، حيث يفسر االعتقاد سوسيولوجيا

تعلقة بالحقائق المجردة لالعتقاد االنتباه إلى محتوى االعتقاد، كل الجهود توجه نحو االعتبارات الم
من ما هو  كذلك هناك انزياح مقابل في التأكيد. وللعوامل السببية المختلفة التي تعمل على إنتاجه

على ذلك النسخة  . يقوم باالعتقاد الخاصة باإلنسان، أو المجتمع، الذيعيانيةمعتقد إلى الفكرة األكثر 
 يقول لنا بلور ).anthropocentric(مالزم متمركزة  إنسيا القوية من علم اجتماع المعرفة هي بشكل 

حتى في "ه ويضيف أن". الناس ليسوا محكومين بواسطة أفكارهم أو تصوراتهم"أن ) 139. ص(
 األكثر احتفاء ضمن كل المجاالت العلمية، الناس هم الذين يحكمون أفكارهم، ليست الرياضيات،

جتماع، إذن يتعامل مع الناس الذين يعتقدون وليس مع علم اال". األفكار هي التي تحكم الناس
  .اعتقاداتهم

، "علم اجتماع المعرفة"بلور يتحدث عن . االسم نفسه الخاص بالمجال يحجب بعض الغموض
أن تعريفه مختلف ) 2. ص(هو يعترف ". معرفة"ولكن يظهر بسرعة أنه يراجع ما يعرف عادة بأنه 

 هعلى هذا يقول أن". كظاهرة طبيعية"الجتماع مهتم بالمعرفة عن تعريف الفيلسوف، حيث أن عالم ا
، "بدال من تعريفها كاعتقاد حقيقي، المعرفة عند السوسيولوجي هي أي شيء يأخذه الناس كمعرفة"
هو يميز ما بين المعرفة ". تتكون من هذه االعتقادات التي يتمسك بها الناس سرا ويعيشون معها"و

معيا، تاركا االبتعادات  جلما هو مصدق به" معرفة"ظ باللفظ االحتفابواسطة ) 3. ص(واالعتقاد 
أحد الردود على هذا هو اإلصرار على تعريف ". اعتقادات"ن القاعدة العامة كي تعتبر الفردية ع

فلسفي أكثر تقليدية يعتمد على مفهوم الصدق ويميز بين االعتقاد الحقيقي والمعرفة بواسطة ضمان 
  . ؤسسة جيداأن تكون المعرفة م

 

                                                 
1 A review of David Bloor, Knowledge and Social Imagery. London: Routledge & Kegan Paul, 1976, pp. 
156. 
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