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األجواء الثقافية وخليقة العلم

ننتقل اآلن للنظر في السياق األكبر للـحـضـارة
العربية اإلسالميةK وفي العقبات البنيوية التي منعت
الفتح العلمي الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى والدة
العلم احلديـث هـنـاك. وقـد وصـفـت فـي الـفـصـول
السابقة طبيعة العلم العربي وبعض منجزاته الكبرى
على مدى القرون العدة التي ساد فيـهـاK ووصـفـت
كذلك البنى ا@ؤسسية التي عاش فيها الناس حياتهم
العلمية والفكريـة خـالل فـتـرات ازدهـار احلـضـارة
العربية اإلسالمية. أما اآلن فسأؤكد على األبـعـاد
اخلاصة بالفتوحات الثقافية ــ القانونية ا@ؤسسية
ـ التي حصلت في الغرب األوروبيK وأدت والفكرية ـ
إلى وضع العلم في اإلطار ا@ؤسسي هناك في مقابل
العقبات البنيوية التي منعت من نشوء العلم احلديث

في العالم اإلسالمي.
ومن ا@داخل ا@همة التي wكـن أن نـنـفـذ مـنـهـا
إلى مشكلة نشوء العلم احلديث الترتيبات ا@ؤسسية

ـم وحتـافـظ عـلـيـه.ِا@تـعـددة الـتـي تـخـلـق دور الـعـال
ولسوف ننـظـرK لـدى تـوجـيـه اهـتـمـامـنـا نـحـو تـلـك
ا@شكلةK في الترتيبات ا@ؤسسية األوسع التي تستتبع
ظهور مجموعة األدوار العلمية. ومـن ا@ـمـكـنK مـن
إحدى وجهات النظرK أن ندعو القيـم وااللـتـزمـات
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م بخليقة العلمK كما أشرت في الفصلِالتي تتشكل منها مجموعة أدوار العال
Kحسب صياغة روبرت ميرتن األصلية للفكرة Kاألول. ومعايير خليقة العلم

سمح بها»ُل أو يَّفضُمنع أو تُطلب أو تُ«يجري التعبير عنها على هيئة أمور ت
. وتتركز هذه ا@عايير على قيم الشمولية واجلماعية والشك ا@نظم وانعدام(١)

الهوى الشخصي أو النزاهة.
ومع أن ا@شتغل� بسوسيولوجيا العلم حاولوا في ا@اضي أن ينظـروا إلى
Kدور العلماء باعتباره فاعال ثقافيا له تعريف محدد يحدد وظيفته بـعـنـايـة

م كان وال يزال ناشرا للمعرفةِفقد عرضت رأيا مناقضا لهذا يقول إن العال
التي تؤثر في أبعد أبعاد الفكرK وحتى في ا@يتافيزيقاK على رغم أن العلماء
اليوم ينكرون اشتراكهم في أمور كهذه. وهذا اإلنكار هو في جانب منه إنكار
Kدفاعـي عـن الـذات سـبـبـه األول ضـيـق الـتـخـصـصـات الـعـلـمـيـة ا@ـعـاصـرة

عي العلماء القدرة على حلها. وسببه الثانيَّوخصوصية ا@شكالت التي يد
اإلهمال الذي يتعرض له دور العلم في اجملتمع والـطـرق الـتـي تـشـكـل بـهـا
الرؤية العلمية إدراكنا للواقع الفيزيائي والثقافي والنفسي. ومـع ذلـك فـإن
الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم احلديث تركز على حرية الـنـخـبـة الـتـي ال
تنتمي إلى الكنيسة في أن تصف العالم ا@عروف وصفا حراK علنياK كامـال
(وأن تفسره)K وبشكل يختلف اختالفا جذريا مع احلكمة الدينية ا@تـعـارف
عليها. وعلى رغم أن كوبيرنكس وغيره من علماء الفلكK والسيما غاليلـيـو
وكبلرK كانوا حريص� على ترسيخ دعائم علم الفلكK فإن �ا الشك فيه أن
مقوالتهم العلمية غيرت النظرة اليهودية ا@سيحية للعـالـم تـغـيـيـرا جـذريـا.
والشك أيضا في أن النظام الكوني الذي جاء به علم الفلك اجلديد حطم
النظرة اإلسالمية للكون وأساء إليها. فقد كان ا@سلمون متمسك� بالنظرة
التقليدية القائلة �ركزية األرض في القرن التاسع عشر كما رأينا من قبل.
Kمن وجهة النظر هذه Kويعتبر الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم احلديث

م وأوجد مكانا مؤسسيـا جـديـدا 8ـتـعَفتحا حطم النظرة التقلـيـديـة لـلـعـال
باحلماية القانونيةw Kكن فيه القيام ببحث ا@سائل الـفـكـريـة ذات اخلـطـر
الثقافي البعيد والنتائج الفكرية الهائلة دون أي عوائق. لـكـن هـذا لـم يـعـن
بطبيعة احلال أن مكتشفات العلـم اجلـديـدة لـم يـعـتـرض عـلـيـهـا أحـدK مـن

م له منِالسياسي� ورجال الكنيسة خاصةK ولكنه عنى أن الفيلسوف العال
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الناحية ا@ؤسسيةK بل القانونيةK حق استعمال عقله والتعبير عن أفكاره في
احملافل العامةK وأن نشاطه يعتبـر نـشـاطـا مـشـروعـا حـتـى لـو تـعـارض مـع
ا@سلمات التقليدية. أما الشريعة اإلسالمية فال يرد فيها مثل هذا االعتبار.
وفيها يستطيع الفقيهK بصفته فقيهاK أن يصدر فتوى يعلن فيها أن مفكـرا
ما قد خالف الشرعK ولذا «يباح دمه» كما حصل أخيرا فـي حـالـة الـكـاتـب
سلمان رشدي عندما أعلن آية الله خميني أن رشدي وكـل مـن شـارك فـي

.(٢)نشر الكتاب «قد حكم عليهم با@وت» 
ولو تبعنا نظرة بنجمن نلسن الثاقبة ــ كما اقترحت من قبل ــ فلن تكون
ا@سألة هي ما إذا كان العرب أو الصينيون أو الهنود قد تفوقوا على اليوناني�
في البصريات أو الكيمياء أو الطب أو الفلك أو الرياضياتK بل هي ما إذا
كان «هناك فتح شامل في أخالقيات الفكر ومنـطـق الـقـرار»K وهـي األمـور

.(٣)التي فتحت اجملال «لنظرات شموليـة أوسـع مـن اخلـطـاب وا@ـشـاركـة» 
Kوتعطينا معايير العلم التي وصفها روبرت مـيـرتـن مـن وجـهـة الـنـظـر هـذه
تفاصيل مجسدة لطبيعة الفتوحات ا@ؤسسية الـتـي تـدل عـلـى حتـويـل دور

العالم إلى صيغة مؤسسية.

توقف العلم العربي
صرفت مبالغ ضخمة في العصر الذهبي من احلضارة العربية اإلسالمية

. وعندما نستـعـرض(٤)على العلم واكتساب ا@عرفة كما شـاهـدنـا مـن قـبـل 
حقول ا@عرفة التي تركت احلضارة اإلسالمية أثـرهـا فـيـهـاK والسـيـمـا فـي
العلوم الطبيعية (كالفلك والرياضيات والطب والصيدلـة والـبـصـريـات ومـا

 فنون الزخرفةُإليها) فإن منجزات هذه احلضارة تبدو لنا متميزة. ولم تخل
والعمارة من األصالة ومن أصحاب ا@واهب الرائعة. أي أن هذه احلضـارة
لم تكن تفتقر ــ باختصار ــ إلى ا@واهب والتفاني والعبقرية ا@ـبـدعـة. وألن
مؤسسات التعليم العالي التي هي عصب احلياة العلمية ظلت تستبعد دراسة
الفلسفة والعلوم الطبيعيةK فإن �ا يثير اإلعجاب حقا أن مئات الدارس�
كانوا يسافرون مسافات شاسعة للحصول على ا@عرفة الفلسفية والعلمـيـة
من أساتذة يقصدونهم بأعينهمK للحصول على مستويات رفيعة من ا@عرفة.
ويتمثل هذا اإلجناز في العلوم الطبيعية خير مـا يـتـمـثـل بـتـطـويـر الـنـمـاذج
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الفلكية للعالم التي كانت تعادل رياضيا �اذج كوبيرنكس التي ظهرت بعـد
.(٥)ما يقرب من مائتي سنة 

نوجز فنقول إن العلم العربي كان فيه من الوعود ومن درجات الـتـطـور
حتى القرن� الثالث عشر والرابع عشر ما جعل الناس يدعونه أكثر العلوم
تقدما في العالم. ومن الواضح في حالة علم الفلك أن مكان الصدارة هذا
ظل محفوظا للعلم العربي حتى منتصف القرن السادس عشرK حينما حل
نظام كوبيرنكس الفلكي محل النماذج الفلكية الـتـي وضـعـهـا ابـن الـشـاطـر
ومدرسة مراغة. وكمـا بـ� إ. س. كـنـدي فـإن احلـضـارة اإلسـالمـيـة ظـلـت
تظــهر قدرة فائــقــة عــلى اإلبــداع حــتى فـي الـريـــاضـيـــــاتK إلـى الـــــقـرن

.(٦)اخلـامس عشر 
وهناك اجتاه يفسر توقف العلم العربي بالرجوع إلى التطورات اجلغرافية
السياسيةK أي إلى غزو ا@غول للمناطق الشرقيـة مـن اإلسـالم (فـي الـقـرن
الثالث عشر) وإلى حملة استعادة األندلس [من ا@ـسـلـمـ�] (وهـي احلـمـلـة
التي بدأت منذ القرن احلادي عشر). غير أن هذا التفـسـيـر يـغـفـل مـسـار
التطور العلمي في احلضارة العربية اإلسالميةK وفي حالة األندلسK يشوه
أهمية األندلس حلضارة اإلسالمK كذلك فإنه يـهـمـل الـطـبـيـعـة احلـقـيـقـيـة
للمؤسسات الثقافية العربية اإلسالمية وأثرها الـنـهـائـي فـي حـريـة الـفـكـر

والبحث العلمي.
وقد يكون من ا@فيد استخدام ا@ثل التالي لوضع األندلس  في محـلـهـا
الصحيح. فلو استعاد الروس والية أالسكا واسـتـوطـنـوهـا ثـانـيـة فـإن ذلـك
سيمثل ضعفا سياسيا وعسكريا من جانب الواليات ا@تـحـدةK ولـكـن تـطـور
الواليات ا@تحدة (النظري)K من الناحيت� الثقافية واالقتصادية ومن غيرهما
من النواحيK ال wكن وضع ا@المة فيه على كاهل الروس الستعادتهم أالسكا.
كذلك فإن حملة استعادة األندلسK وهي حملة بدأت حوالي سنة K١٠٤٥ دلت
على ضعف احلكم اإلسالمي السياسي الداخلي في شبه اجلزيرة اإليبيرية.
وا@ؤرخون متفقون على أن اضمحالل السيادة اإلسالمية في األندلس من

. وقد رافـق ذلـك(٧)الناحية السياسية يـعـود إلـى االضـطـرابـات الـداخـلـيـة 
تعصب إسالمي متزايد نحو اليهود وا@سيحي�K ورد فعل سلبي �اثل من
جانب ا@سيحي�. وقد أجبر هذا التعصب كثيرا من ا@سيحي� واليهود في
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. أما أهمية الثقافة اإلسالميـة فـي(٨)األندلس وا@غرب إلى الهجرة شرقـا 
األندلس للحضارة اإلسالمية (وللغرب) فأمر مختلف 8اما.

ـ ولنقل حتى عصر فلو بقيت األندلس بلدا مسلما حتى القرون ا@تأخرة ـ
نابليون ــ الحتفظت بكل عيوب احلضارة اإلسالمية من النواحي األيديولوجية
والقانونية وا@ؤسسية. وما كانت أندلس تسود فيـهـا الـشـريـعـة اإلسـالمـيـة
لتتمكن من إنشاء جامعات جديدة تقوم على النموذج األوروبي وحتكم [أي
اجلامعات] نفسها بنفسها بصفتها هيئات تتمتع باالستقالل الذاتي بحكـم
القانون. فالهيئات أو ا@ؤسسات ال وجود لها في الشريعة اإلسالمية. كذلك
فإن النموذج التربوي اإلسالمي اعتمد اعتمادا مطلقا علـى إعـطـاء الـفـقـه

. وقـد(٩)الصدارة ا@طلقة وعلى احملافظة على تقالـيـد ا@ـاضـي الـعـظـيـمـة 
Kأي بالتخويل الشخصي بنقل ا@عرفة من ا@اضي K8ثل ذلك رمزيا باإلجازة
وهي معرفة ينقلها األستاذ للطالبK وهو تقليد يختلف 8ام االختالف عن
الشهادة بالتحصيل العلمي ا@ثـبـت (بـاالمـتـحـان) فـي الـغـربK وهـي شـهـادة

تصدرها جماعة.
والواقع أن إنشاء اجلامعات اإلسبانية في القرن الثالث عشرK في بلنسية
أوال (١٢٠٨ ــ ١٢٠٩)K ثم في بلـد الـولـيـد فـي سـلـمـنـقـة (١٢٢٧ ـــ ١٢٢٨)K وفـي
غيرها حصل في مناطق مسيحية راسخةK وأنشئت هـذه اجلـامـعـات عـلـى

. وتدل كتب التاريخ العربية اخملتلفة التي(١٠)غرار جامعتي باريس وبولونيا 
تتناول تاريخ األندلس على عدم وجود كـلـيـات إسـالمـيـة (أي مـدارس) فـي
األندلس قبل القرن الرابع عشرK عندما أنشئت كليـة واحـدة فـي غـرنـاطـة

. لكن هذه االعتبارات ال تبرر حملة االستعادةK وال اضطهاد(١١)سنة ١٣٤٩ 
اليهود وا@سلم� على يد محاكم التفتيش.

أضف إلى ذلك أن الشخصيات الفكرية الكبيرة في إسبانيا من أمـثـال
ة وابن رشد وموسى بن ميمونK ر�ا فاقت أهميتهم للغرب أهميتهمّابن باج

للعالم اإلسالمي. فقد تعرض كل من ابـن رشـد وابـن مـيـمـون لـالضـطـهـاد
ـ ابن رشد من قبل بني دينه وابن ميمون من قبل أحيانا من قبل أهل بلدهما ـ
ا@سلم� ا@تعصب� الذي كانوا يحثونه على اعتناق اإلسالمK �ا حداه على

ة فقدَّالهجرة إلى القاهرة حيث مارس مهنته طبيبا وكتب كتبه. أما ابن باج
.(١٢)مات مسموما في مقتبل عمرهK ر�ا على أيدي بني دينه الغيارى 
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ثم إن كتاب ابن ميمون ا@ـهـم «دلـيـل احلـائـريـن» رفـضـه زعـمـاء الـيـهـود
التقليديون. «وقد تعرض الكتاب في القرن� الـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر
لالستنكار الشديد بدعوى مناهضته للدينK ولقي كذلك من يدفع عنه هذه

. ولم يعد التوجه الطبيعي للفلسفة وا@واضيع الدينية(١٣)التهمة بشدة أيضا» 
. و�ا ال يقل(١٤)في الثقافة اليهودية إلى الظهور إال عندما ظهر سبينوزا 

عن كل ذلك أهمية أن كال من ابن رشد وابن ميمون كان أستاذا في الفنون
األدبية التي يقصد منها التعمية والكشف غير ا@توقعK وهي فنون أتقنـتـهـا

. وبالرغم(١٥)الثقافتان اإلسالمية واليهودية بسبب القيود الدينية السائدة 
من مكانة ابن رشد بصفته قاضيا فإنه نفي في أواخر حياته وأحرقت كتبه

 حيث مات في سنة ١١٩٨. أما(١٦)واضطر للهجرة إلى مراكش (سنة ١١٩٥) 
اجلدل الفلسفي الكبير الذي شارك فيه ابـن رشـد عـنـدمـا حـاول أن يـبـ�
تهافت «تهافت الفلسفة» للغزالي فقد وقع على آذان صمـاء فـي احلـضـارة
العربية اإلسالمية. «ومع أن كتاب ابن رشد كان معروفا في الشرق» ــ كمـا
يقول و.م. وات ــ «فإن نظرته كانت من الغرابة في نظرهم بحيث إنـهـم لـم

. ومن ا@فارقات أن الغرب هو الذي أخذ كتاباتهK(١٧)يجدوا فيه ما يعنيهم» 
. أما خارج تفاصيل(١٨)والسيما شروحه على أعمال أرسطوK �نتهى اجلدية 

هذه اجملادالت الفلسفية فالبد من أن نذكر أن احلضارة العربية اإلسالمية
K(وبعد سنة ١٤٩٢ نهائيا Kبعد سقوط إشبيلية سنة ١٢٤٨ فعليا) خارج إسبانيا
استمرت دون أن يعكر صفوها أحد (عـلـى رغـم غـزو ا@ـغـول) حـتـى دخـول

نابليون إلى مصر سنة ١٧٩٨.
لقد خرب ا@غول بغداد سنة ١٢٥٨ حقاK ولكن مرونة احلضارة اإلسالمية
انتصرت ثانية هنا أيضا. وكانت النتيجة أن الثقافة وا@ؤسسات اإلسالمية
عادت لها احلياة بسرعةK فظل ذلك اجلزء من العالم عميق اإلwان باإلسالم
(وما يزال كذلك). وكان هؤالء الغزاة (بقيادة هوالكو) من خارج القلب التقليدي
للعالم اإلسالمي هم الذي دعموا بناء مرصد مراغةK فشجعوا بذلك تطوير
أولى النماذج الفلكية غير البطلمية للعالم. وقد يصـح أن نـقـول إن الـفـتـرة
الواقعة ب� أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر شهـدت ـــ
في دمشق والقاهرة خاصة ــ قمة التطور العلمي العربي في علمي الـفـلـك
والطب. وكان واسطة العقد في علم الفلك هو ابن الشاطر الدمشقـي (ت
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١٣٧٥). ومع أن خمسة وخمس� فكليـا مـهـمـا عـلـى األقـل عـاشـوا بـعـد ابـن
الشاطر (حتت حكم ا@ماليك) فإن أحدا منهم لم يستفد من التـقـدم الـذي

.(١٩)أحرزه ابن الشاطر في علم الفلك وال حاول أن يدخله في دائرة علمه 
وهناكK في مجال الطبK من األدلة ما يكفي للقول إن دمشق (والقاهرة)
كانتــا مركزين لتــجمع متميــز مـــن األطبـــاء ا@ـمـتـازيـن فـي الـقـرن الـثـالـث

. وهنا نشير إلى مكتشفات ابن القف (١٢٣٣ ــ ١٢٨٦) وابن النفيس(٢٠)عشر 
(١٢١٠ ــ ١٢٨٨) اللذين ذكرناهما في الفصل اخلامس.

وهذا يعني باختصار أن بعضا من أهم التطورات العلمية التي جنـدهـا
في احلضارة العربية اإلسالمية حدثت خالل الفترة التي قيل إن العـوامـل
اجلغرافية السياسية اخلارجية قد أدت إلى تدهورها أو بعدها. ولذا فإن
علينا أن ننظر في أوضح العوامل الداخلية ا@تصلة بتطور العلمK لننتقل بعد
ذلك للنظر في العوامل اخلارجية والبنيوية ذات الطبيعة السوسيولوجية.

العوامل الداخلية
لو وجهنا اهتمامنا إلى منجزات العلم العربي فقد نقول إن إخفاقه في
إجناب العلم احلديث ال wكن تفسيره على أساس من األمور الفنية اخلالصة
أو العلمية الضيقة. فكما الحظنا في الفصل الثانيK كان كثير من النماذج
الفلكية التي طورتها مدرسة مراغة معادلة من الناحية الرياضـيـة لـنـمـاذج

ـ أن كوبيرنكس استعمل مزدوجة الطوسي   كما(٢١)كوبيرنكس. وهذا يعني ١ـ
استعملها فلكيو مراغةK ٢ــ أن �اذجه الفلكية اخلاصة بخطوط الطول في
كتاب الشرح الصغير تستند إلى �ـاذج ابـن الـشـاطـرK ٣ـــ بـيـنـمـا اسـتـنـدت
النماذج اخلاصة باألجرام السماوية العليا في دوران األجرام السماوية إلى
�اذج مراغةK ٤ــ أما النماذج القمـريـة عـنـد كـل مـن كـوبـيـرنـكـس ومـدرسـة

. فإذا ما أخذنا هذه احلقائق في احلسبان فـلـن(٢٢)مراغة فهي متطابـقـة 
يكون باإلمكان القول إن العرب عانوا من نواقص في علم الرياضيات. وال
wكن االدعاء بأنهم كان ينقصهم اخليال النظري في الفلك أو البصريات أو

ة الذي كان شرحه عـلـىَّالفيرياء. فقد نذكر في الفيـزيـاء أصـالـة ابـن بـاج
أرسطو حول ديناميات احلركة يقع على اخلط ا@وصل مباشرة إلى نظرية

ة أن نقول إن النظريةَّ. وال يعيب ابن باج(٢٣)غاليليو اخلاصة بالسقوط احلر 
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 من وضعها مسيحي من أتباع األفالطونية احلديثة هو يوهانسُّر�ا كان أول
فلبونوس في اإلسكندرية في القرن السادس. وال يبدو أن هناك مخطوطة

ة سمع بهـا مـن روايـاتَّعربية عن نظرية فلبونـوسK ولـكـن يـحـتـمـل أن بـاج
عربية مختلفة.

وكان الفرق ب� النظام� الكوبيرنكي والعربي في حالة علم الفلك فرقا
ميتافيزيقيا في جوهرهK يتضمن ا@فاضلـة بـ� نـظـام مـركـزه األرض وآخـر
مركزه الشمسK وهو وضع لم تكن فيه معلومات محسوسة حتبذ هذا االختيار
دون ذاك. كذلك قد يعود جناح اجملهود برمته إلى جناح العرب في الوصول
بالهندسة الكروية وعلم ا@ثلثات إلـى درجـة الـكـمـال. وكـان امـتـالك هـاتـ�
Kالوسيلت� الفنيت� هو الذي مكن العرب من التفوق على الفلكي� الصيني�
وأدى إلى تعي� فلكي� عرب في ا@كتب الفلكي الصيني في بك� في القرن

.(٢٤)الثالث عشر 
كذلك فإن القائل� بأن إخفاق العلم العربي في إجناب العلـم احلـديـث
يعود إلى إخفاقهم في تطوير ا@نهج التجريبيK يواجهون حقيقة أن التراث
العلمي العربي كان أغنى باألساليب التجريبية من أي تراث آخر سواء أكان
أوروبيا أم آسيويا. وقد شملت هذه األساليبK كما أشرنـا مـن قـبـلK ثـالثـة

في البصريات والفلك والطب. ففي البصـريـات تقاليد جتريبية منفصـلـة:
عتبر تطوير ابن الهيثم لفكرة التجريب واستعماله لـهـا واحـداُالبد من أن ي

من أهم التطورات في تاريخ العلم كله. ويتضح ذلك من األثر الهائل الـذي
تركه كتاب البصريات على الغرب. وعلى رغم تأخير انتشاره بعد تأليفه ب�
سنتي ١٠٢٨ و١٠٣٨ فإنه ظل واسع االنتشار واألثر فـي الـغـرب حـتـى الـقـرن

. وفي هذا العمل أخذ ابن الهيثم على عاتقه مهمة البدء(٢٥)السادس عشر 
بدراسة البصريات من جديد بشكل يختلف عن كل من سبقه من الكـتـاب.
فبدال من تلخيص ا@عرفة ا@تراكمة التي توصل إليها السابقون حول ا@وضوع
أخذ ابن الهيثم وجهة جديدة تسـعـى فـي كـل األحـوال ا@ـمـكـنـة إلـى إدخـال
الرياضيات والبرهنة إلى دراسة خواص الضوء والبصر. وقد استعمل في
ذلك عددا من األجهزة التجريبيةK منها بشكل خاص الغرف ا@ظلمة ا@رتبة
Kوفتحات مصممة خصيصا إلدخال قدر معـلـوم مـن الـضـوء Kترتيبا خاصا
كما تضم أنابيب للنظرK وما إلى ذلك. ولذا فإن مفهوم التجربة (أو االعتبار)
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«يتب� بوصفه وسيلة صريحة قابلة للتعريف ا@نهجي تتضمن التحـكـم فـي
.(٢٦)آالت بنيت اصطناعيا» 

وعلى رغم أن كتاب البصريات البن الهيثم ظل مجهوال 8اما تقريبا في
العالم اإلسالمي خالل القرن� احلادي عشرK والثاني عشر فإن الفيلسوف
الطبيعي كمال الدين الفارسي (ت حوالي ١٣٢٠) أنقذه من الضيـاع. وجنـد
على يديه تطبيقا رائعا للمنهج التجريبي على مسألـة تـفـسـيـر قـوس قـزح.
وقد ابتكر كمال الدين لذلك وضعا جتريبيا ماثل فيه أثر شعاع من الضوء
يقع على قطرة ماء. وحقق ذلك بوضع زجاجة كـرويـة صـغـيـرة فـي حـجـرة
مظلمة فيها مصدر ضوئي يتحكم فيـه بـعـنـايـة. وأظـهـر مـن خـالل الـوضـع
التجريبي أن قوس قزح هو نتيجة النكسارين للـشـعـاع داخـل قـطـرات ا@ـاء

.(٢٧)والنعكاس واحد 
غير أن الغرب حصل على  كتاب البصريات قبل حصـول كـمـال الـديـن
على نسخة منهK وترجمK ر�ا في إسبانياK إلى اللغة الالتينيـة بـحـيـث كـان
معروفا للكتــاب الغربي� مع حلـول العقــدين السادس والسابـع مـن الـقـرن

. وأثر الكتاب أول ما أثر في الغرب الـالتـيـنـي فـي روجـر(٢٨)الثالث عـشـر 
Kبيكن (حوالي ١٢٢٠ ــ ١٢٩٢) ثم في كل الكتاب الكبار الذين كتبوا في البصريات

ـ ١٢٥٣)K وبِْسْتومنهم روبرت غروس  (حوالي Pecham١٢٣٠م َِكت (حوالي ١١٧٥ ـ
ك الفرايبورغي (حوالي ١٢٥٠ ــِــ ١٢٩٠) وويتلو (ت بعد سنة ١٢٧٥)K وثيودور

. ومع أن الفصول الثالثة األولى من الكتاب األول مـن بـصـريـات(٢٩)١٣١٠) 
ابن الهيثم لم تشملها الترجمة الالتينيةK وبذا حـذفـت بـحـوثـه الـتـجـريـبـيـة
التمهيدية اخلاصة بالضوءK فإن الكتاب ظل يدل على التوجه التجريبي في
بحث الضوء والظواهر البصرية. ومن ا@ـصـادفـات ا@ـدهـشـة أن ثـيـودورك
الفرايبورغي كرر جتربة الفارسي اخلاصة بالزجاجة الكروية ا@ليئة بـا@ـاء
بشكل مستقلK وفي الوقت ذاته تقريبا (ر�ا حوالي سنة ١٣٠٤). وكان تفسيره
لقوس قزح هو تفسير الفارسي نفسهK وهو أن مــرور الـضوء فـي قـطـرات

. ومن اجلدير ذكره(٣٠)ا@ــاء ينــتج عــنه انكساران لألشعة وانعكاس واحـد 
.(٣١)أيضا أن ديكارت كرر التجربة ذاتها في القرن السابع عشر 

كانت فكرة ا@قارنة ب� ا@الحظات الناجتة عن وضع� مختلـفـ� أمـرا
مألوفا في علم الفلك منذ وقت طويلK ويرى عبداحلميد صبرة أن هذا هو
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السياق الذي استمد منه ابن الهيـثـم أفـكـاره عـن الـبـرهـان الـتـجـريـبـي فـي
. ولذا أشار كل من برنـارد غـولـدسـتـايـن وجـورج(٣٢)البصريات الـريـاضـيـة 

صليبا إلى أمثلة فلكية قارن فيها الفلكيون القروسطيون اليهود وا@سلمون
.(٣٣)ب� النظرية وا@الحظات 

صف الـرازيُوقــد تـطور �ط مشابه من التجريـب فـي الـطـب. فـقـد و
K«(ت ٩٢٥) مثال بأنه طبيب عرف عنه «رفضه لقبول أقوال لم تثبت بالتجربة
وفهمه للتجارب القياسيةK وتقييده للمالحظات السريريةK ونقده للمراجـع

. وعلى رغم أن ابن سينا (ت ١٠٣٧) تعرض للنقد(٣٤)ا@عتمدة مثل جالينوس 
الستهانته بأعمال الرازي وأفكـارهK فـإن كـتـاب ابـن سـيـنـا الـطـبـي الـعـظـيـم
«القانون» يعتبر بحق عمال هائال ظل سائدا في حقل الطب في أوروبا حتى
أواسط القرن السابع عشر. وقد أشار أ. سي. كرومبي إلى أن كتاب «القانون»
يضم مجموعة من القواعد التي وضعت الشروط الضرورية إلخضاع األدوية
للتجريب واالختبار. وكانت هذه القواعد في واقع األمر «دليال دقيقا للتجريب

.(٣٥)العملي»K خاصة في عملية اكتشاف ا@واد الدوائية وإثبات فعالياتها 
وخالصة الـقـول هـي أن عـالـم الـعـلـم فـي اإلسـالم كـان غـنـيـا بـاألفـكـار
التجريبيةK وهي أفكار استخدمت فعال في البصريات والفلك والطب. ولم
تكن ا@شكلة غياب ا@نهج التجريبي واستعماله وال االفتقـار  إلـى الـنـظـريـة
الرياضية. والشك أيضا في أن ا@وازنة اخلاصة با@عرفة ا@تراكمة وبوجود
العلماء ا@درب� كان (إلى حد كبير) في مصلحة العرب في مقابل األوروبي�

القرن� الثاني عشر والثالث عشر. ولو شئـنـا ذكـر أوضـح ا@ـقـارنـات حتـى
لقلنا إن الغرب في القرن� الثاني عشر والثالث عشر لم تكن فيه مجموعة
من العلماء تعادل في مكانتها في الفلك والـكـونـيـاتK وتـعـمـل ضـمـن تـراث
متصل كاجملموعة ا@شكلة (في اإلسالم الـغـربـي) مـن ابـن بـاجـة (ت ١٣٣٨)
وابن طفيل (ت ١١٨٥) وابن رشد (ت ١١٩٨) والبـطـروجـي (الـذي بـلـغ أوجـه
نشاطه حوالـي سـنـة ١٢٠٠)K ومـوسـى بـن مـيـمـون (ت ١٢٠٤)K وفـي اإلسـالم
الشرقي من األردي (ت ١٢٦٦) والطوسي (ت ١٢٧٤) وقطب الدين الشيرازي
(ت ١٣١١). وال يعني هذا أن الغرب لم يكن فيه فلكيون يقدمون عمال مهما
في علم الفلك خالل هذه الفترةK بل يعني أن العرب ــ والسيما فـي عـصـر
ـ كانوا قد توصلوا فعال إلى وضع �اذج رياضية كوبيرنكية في ابن الشاطر ـ
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. وسواء أكان العالم العربي اإلسالمي في الشرق األوسط في(٣٦)تصميمها 
ذلك الوقت يضم أعدادا أكبر من العقول العظيمة حقا أم الK فإن احلضارة
العربية اإلسالمية كانت تتمتع �يزات فكرية انتقلت إليها من خالل ماضيها
األدبي والعلميK وكان من ا@نطقي أن يتوقع من منجزاتها الفكرية في ا@ستقبل

 منجزات الغرب إلى أن ينتقل هذا التـراث إلـى الـغـرب ويـسـتـوعـبـهَّأن تبـز
الغربيون. لكن ذلك لم يحدث.

لم تكن ا@شكلة داخلية أو علمية بل سوسـيـولـوجـيـة وثـقـافـيـةK وتـتـصـل
ا@ؤسسات. وإن كان للفكر العلمي واإلبداع الفكري بشكل عام �شكلة بناء

أن يحافظا على حيويتهما ويتقدما باجتاه حقول جديدة من الفتح واإلبداع
على ا@دى البعيدK فالبد من أن توجد حقول متعددة من احلرية ــ أو ما قد

 ــ wكن جملموعات كبيرة من الناس أن تـتـابـع(٣٧)ندعوه با@ناطق احملـايـدة 
أبحاثها وإبداعها فيها دون قيود من السلطات السياسية والديـنـيـة. والبـد
في العلم من اعتبار األفراد بشرا يتمتعون بنعمة العقلK ومن اعتبار العالم
كال متناسقا عقالنياK والبد من أن تتاح للناس مستويات مختلفة من التمثيل
وا@شاركة واخلطاب. وهذه بالذات هي الناحية التي يجد فيها ا@رء العيوب

الكبيرة في احلضارة العربية اإلسالمية بصفتها حاضنة للعلم احلديث.

العوامل اخلارجية: العقبات الثقافية واملؤسسية
أقدم اآلن العرض ا@وجز التالي لبعض العقبات التي حالت دون تـطـور
العلم احلديث في احلضارة العربية اإلسالميةK لتركيز االنتباه إلى مشكالت
التطور ا@ؤسسي هذه. ولست أدعيK في وصفي لهذه النواحي التي حالت
دون هذا التطورK أن هذه النواحي wنع بعضها ظهور البعض اآلخـر. ومـن
ا@فيد أيضا أن نعيد النظر فـي هـذه الـعـنـاصـر فـي ضـوء صـيـاغـة مـيـرتـن

سمح بها»ُفضل أو يُمنع أو تُطلب أو تُخلليقة العلم. فإن كان «لألمور التي ت
أن تفعل فعلها فالبد من أن تدخل في صميم اجلهاز ا@ؤسسي للمجتمع أو
احلضارة. وإذا كان للنظرة العلمية لـلـعـالـم أن تـسـود فـالبـد مـن أن تـتـخـذ
عناصر  الشمولية واجلماعية والشك ا@نظم وانعدام الهوى الشخصي صيغا

هة السائدة في اجملتمع. ومن ا@ؤشرات§�وذجية [بعبارة كون] في البنى ا@وج
ا@همة التي قد تفسر فشل العلم العربي في إجناب العلم احلديث أن هـذه
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)*Kمثل الرقباء على أحقية شخص ما في دخول مجموعة العلماء أو االنتماء إلى رتبة األساتذة (
م� واحملكم� في الترقياتK إلخ. (ا@ترجم).§كا@قو

هة في احلضارة اإلسالمية.§ا@عايير لم تندمج مؤسسيا في البنى ا@وج
ومن ا@مكن تلخيص توقف الفتح الذي كان سيؤدي إلى إعطاء خـلـيـقـة
العلم صفة ا@ؤسسية على النحو التالي. وسأحور في هذا التلخيص بعض
مـصـطـلـحـات مـيـرتـن حتـويـرا طـفـيـفـا بـحـيـث يـتـضـح الـسـيـاق اجملـتـمــعــي
(واحلضاري) الذي يضفي صفة الشرعية على أ�اط السلوك كلها مباشرة.

اإلخفاق في تطوير النزعة الشمولية
يتمثل معيار الشمولية عند ميرتن في حتويل «ا@عايير غير الشخصـيـة
التي سبق التوصل إليها» للحكم على ا@نجزات الفردية إلى مـعـايـيـر ثـابـتـة

. وأنا أرى أن هذه الالشخصانية تتطفل على ا@عايير الثقـافـيـة(٣٨)موحدة 
األشمل التي ترسي أسس الشمولية (ومعايير السلوك الشخصية) لطبقات
من الفاعل� االجتماعي�. وهذا من الناحية النموذجية هو حقل ا@ـعـايـيـر
القانونيةK وهو حقل نرى فيه الصور ا@تعارضة للسلوك ا@ثالي في احلضارت�
بأجلى أشكالها. ونرى فيه أيضا أكبر قدر من ا@قاومة خللق مجموعة مـن
ا@عايير القانونية الشاملة وا@نظمة تنظيما عقـالنـيـاK ومـا يـرافـق ذلـك مـن

إخفاق في خلق ا@عايير العلمية الشاملة جلماعة العلماء.
عامل جميع ا@شارك�ُفإن كان @عيار الشمولية أن يسود فالبد من أن ي

ا@مكن� في التفاعل االجتماعي على قدم ا@ساواة. ويتم ذلك من الناحـيـة
اجملردة بخلق مجموعة من ا@عايير غير الشخصية الـتـي تـنـطـبـق عـلـى كـل
الفاعل� بغض النظر عن مكانتهم االجتماعية ومركزهم في احلياة أو أصلهم
العرقي. ويجري بعد ذلك احلكم على األشخاص طبقا @عايير شمولية كتلك
ا@وجودة في نوع النشاط أو احلقـل الـدراسـي الـذي هـو مـوضـوع الـبـحـث.
وتدخل في الصورة أيضا أفكار كفكرة ا@عقوليةK وهذه تتصل بالعرف ا@تبع

. لكن البد لتحقق هذه الظـروف)*(كما يفهمه حماة احلقل ا@عرفي ا@عـنـي
حكم على ا@شارك� بأنهم ال لون لهم من وجهة نظر ا@عايير األخالقيةKُمن أن ي

وال تشوبهم شائبة سببها انتماؤهم إلى مجموعات مختلفـة: مـجـتـمـعـيـة أو
عرقية أو دينية أو ما شابهها من اجملموعة اخلاصة.
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أما في حالة الثقافة العربية اإلسـالمـيـة فـقـد ثـبـت أن مـن ا@ـسـتـحـيـل
تقريبا حتقيق هذا ا@ستوى من احلياديـة األخـالقـيـة فـي مـضـمـار الـفـكـر.
وذلك بالدرجة األولى بسبب الطبيعة ذات النزعة اخلصـوصـيـة لـلـشـريـعـة
اإلسالمية نفسها. ولذا فإن كل التطورات التي حصلت في الفقه اإلسالمي
أدت إلى دعم عدد كبير جدا من اخلصوصيات بدال من أن تخلق مسـتـوى

شامال للخطاب.
والشريعة اإلسالميةK فضال عن كونها شريعة مقدسةK مزيج من أربعة
مذاهب هي احلنفي وا@الكي والشافعي واحلنبليK وقد سمي كل منها باسم
مؤسس ا@ذهب. وقد ظهرت على مدى التاريخ اإلسـالمـي مـئـات مـن هـذه
ا@ذاهب الشخصيةK ولكن معظمها اختفى وبـقـيـت هـذه ا@ـذاهـب األربـعـة.
وكان الناس في القرن� الثاني عشر والثالث عشر ما يزالون يتكلمون بحيث
يعيدون إلى الذهن أصداء من ا@ذهب الظاهري احملافظ جدا الذي أوجده
ابن حزم األندلسيK وهو مذهب ظل أثره موجودا حتى طرد ا@سلم� على

. وقد حتلقـت ا@ـذاهـب األربـعـة حـول أفـراد(٣٩)يد ا@سـيـحـيـ� سـنـة ١٤٩٢ 
أقوياء مكنتهم مواهبهم الدينية والفقهية الفريدة (أو مكنت أحد أتباعهـم)
من كسب عدد كبير من األتباعK ومن تطوير آراء فقهية مختلفة بحيث تشكل
تقليدا مختلفا. ولذا فإن هذه الهويات الدينية التي تـتـخـذ صـفـة الـهـويـات
الفقهية ظلت حتدد التفاعالت االجتماعية على كل ا@ستويات فيما بعد.

فعندما بدأت حركة إنشاء ا@دارس (الكليات) في العالم اإلسالمي كله
في القرن احلادي عشر مثال عينت كل كلية مدرسا للفقه ينتمي إلى أحـد
ا@ذاهب الفقهية. وكان معنى ذلك أن الكلية أصبحت مؤسسـة مـخـصـصـة
لذلك ا@ذهب الفقهي دون سواه. وكان ا@درسK كـمـا الحـظـنـا فـي الـفـصـل
الرابعK حتى عندما كـان فـي ا@ـدرسـة أكـثـر مـن مـذهـب واحـد (فـي أواخـر
القرن الرابع عشر) ينتقل في الكلـيـة مـن مـجـمـوعـة إلـى مـجـمـوعـة أخـرى

. وبذا ترسخ النمط الـذي ال(٤٠)ليتفادى خلط الطلبة ومذاهبهم اخملتـلـفـة 
يجري فيه أي جهد لتوحيد ا@ذاهب الفقهية أو للتخلص «من تنافر النصوص
ا@تنافرة» ولصياغة «علم فقهي» واحد على شكل نظام قانوني شامل موحد.
ولذا أدت خصوصيات ا@ذهب إلى منع احلوار ا@باشر على أهم مستويات

اخلطاب الفكري.
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ثم إن الفقه اإلسالمي يحتفظ �يل شخصي عميـق الـغـور يـتـبـدى فـي
كثير من األشكال. فلو احتاج ا@رء إلى فتوى فإن له أن يستفتي من الفقهاء
(أي من القضاة وا@فت� ومن شابههم) العدد الذي يريد إلى أن يحصل على

. فإن عجز عن احلصول على ما(٤١)الفتوى التي هي أقرب ما يكون لرغبته 
يريد داخل مذهبه فله أن يطلب الفتوى من ا@ذاهب األخـرى. ويـعـود هـذا
الوضع أيضا إلى غياب فكرة الوالية القانونيةK أي اجملال احملدد للشرعية.
و�ا الشك فيه أن هذا ا@فهوم في الغرب جاء نتيجة للخالف الذي نشب

ن الدينيْميَحول اجلهة اخملولة بتعي� رجال الدين في ا@ناصب وفصل العال
والدنيوي أحدهما عن اآلخر. ولكن النقـطـة األهـم هـي أن ا@ـرء ال wـكـنـه
الوثوق من أنه موجود في منطقة محايدة تسود فيها ا@باد� ا@تفق عـلـيـهـا
دون  تصور واضح للمجال ا@شروع للفعل االجتماعي. أما الوضـع الـبـديـل

لذلك فيكون فيه كل شيء متاحاK والفوز لألقوى.
كما الحظ عدد من الباحث� أيضا الطبيعة الشخصية أو الفردية الشديدة
للشريعة اإلسالمية عندما تطبق على أفعال شرعية يفعلها الفرد. فعندما
يقرر شخص ما أن ينشئ وقفا مثال فإنه يضع شروط الوقف ويكون لهـذه

. وبذا يعلن ا@ؤسس أهدافه ويعـطـي نـسـخـة مـن(٤٢)الشروط قوة القـانـون 
هذه الوثيقة لقاض يحتفظ بها. وللقاضي طبعـا أن يـرفـض بـعـض شـروط
الوقف (أو أن يرفضها كلها) إن تعارضت مع تعاليم اإلسالم. ولكن الوثيقة

وثيقة قانونية على رغم أنها لم تكتب بصيغ قانونية معتمدة.
وقد نالحظ أيضا على مـسـتـوى مـخـتـلـف 8ـامـا أن الـقـانـون اجلـنـائـي
Kاإلسالمي يعامل أفعاال كالقتل واإليذاء اجلسماني باعتبارها أمورا خاصة
ولذا فإنها تسمح للضحية بالرد با@ثل. وال يعامـلـهـا عـلـى أنـهـا أمـور 8ـس

. وهذه اجلرائـم ـــ(٤٣)ا@صلحة العامة ولـذا فـهـي مـن حـق الـدولـة وحـدهـا 
جـرائـم الـقـصـاص ـــ تـعـرف بـأنـهـا اجلـرائـم الـتـي تـتـضـمـن الـرد بـا@ـثـل أو
االقتصاصK وحق االقتصاص هذا من جانب الضحية هو الذي يحدد طبيعة

هذه اجلرائم.
وقد يقتص هذا الذي يزعم أنه ضحية هو أو عائلته أو هما معا بشكل
ال wكن التنبؤ به. أما اجملال الذي حتافظ فيه السلطة ا@ركزية على اليقظة
ا@ســتمـرة فــهــو الــدين «وحـــدود اللـــــه». كـذلـك فـــــإن حـــــــدود الـــــــضـرر
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الشخصي تقلصت إلى حد كـبـيـر «ألن مـفـهـوم اإلهـمـال غـيـر مـعـروف فـي
. وجند هنا أيضا أن ا@عايير الشاملة احملددة بوضوح(٤٤)الشرع اإلسالمي» 

والتي يخضع لها األفراد ال وجود لها.
فبدال من أن يضع الشرع اإلسالمي مجموعة من ا@عايير الشاملة فإنه
سعى إلى وضع األفعال كلها على خط متصل من التدرج األخالقيK يـضـم
الفئات التالية: (١) الواجبات (٢) احملرمات (٣) ا@باحات (٤) ا@ندوبات (٥)
ا@كروهات. وقد ترك هذا مجاال واسعا مـن اجلـرائـم الـتـي هـي مـن حـيـث
ا@بدأ مخالفة لروح اإلسالم وللقرآن ولذا فإن عقوبتها هي التعزير. وهـذه
العقوبات wكن أن تطبق حسب تقدير أي فقيه أو محتسبK هذه العقوبات
كانت تطبقK عندما تطبقK تبعا العتبارات شديدة اخلصوصية. فقـد كـتـب

ا@اوردي (ت ١٠٥٨)K الفقيه الشافعيK مثالK ما يلي:
«توقع عقوبة التعزير في احلاالت التي لم تنص الشريـعـة عـلـى
عقوبة احلد فيها... وهي تشبه احلد في أنـهـا هـي األخـرى وسـيـلـة
للعقاب تختلف حسب طبيعة الذنب. غير أن عقوبات التعزير تختلف

لية الـقـوم احملـتـرمـ� أقـل مـنِعن احلد في ثالثـة أمـور: فـعـقـوبـة ع
سفلتهم �ن يعيشون حياة سيئة... ولذا فإن عقوبة التعزير تختلف
حسب مكانة الشخصK بينما يعامل اجلميع سواء عند تطبيق احلدود.
وقد يكفي في حالة شخص من علية القوم أن يدار الوجه عنهK وقد
يكفي لشخص أدنى منه مرتبة الكـالم مـعـه بـشـدةK وقـد يـالم ثـالـث
بعنف وكالم مه�K ولكن دون ا@ساس بعرضه أو شرفه. أما الرعـاع
فقد يحبسون حسبما تقتضيه مرتبتهم االجتماعية وطبيعة ذنـبـهـم.
وقد يحبس بعضهم يوما واحداK وبعضهم مدة أطولK وبعضهم اآلخر
@دة غير محدودة... وقد ينفى بعضهم إن كانت ذنوبهم �ا قد يغري
اآلخرين بارتكابها... وقد يجلد بعضهمK ويختلف عدد اجللدات حسب

طبيعة الذنب وسلوك ا@ذنب» (٤٥).
ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة اإلسالمية شكلت أوضح مـثـال عـلـى
معاملة القضايا كلها وفقا خلصوصيات القضية والفرد. وبذا تكون امتنعت
عن وضع مجموعة من ا@باد� الشاملة ا@وحدة اخلاصة بالعدالة واإلنصاف.
«وهدف الشريعة اإلسالمية»K كما قال جوزف شاختK «هو وضـع مـعـايـيـر

دة وليس فرض قواعد شكلية على ا@صالح ا@تعارضة عـنـدمـاَّمادية مجـس



238

فجر العلم احلديث

.(٤٦)يجابه بعضها البعض اآلخرK وهو ما يـهـدف إلـيـه الـقـانـون الـدنـيـوي» 
ويؤدي هذا التركيز على النواحي العينية ذات الطبيعة اخلاصة في العالقات
Kوهي أن اعتبارات النية احلسنة Kالبشرية «إلى النتيجة ا@دهشة إلى حد ما
واإلنصــاف والعدالــةK واحلقيقــة ومــا إليــهـــا ال تلعـب إال دورا ثـانـويـا فـي

.(٤٧)هذا النظام» 
منه القانون الروماني أو الكنسيK أما في الغرب فإن فقهاء القانونK سواء

سعوا للتوصل إلى بنية موحدة للقانون تؤدي فيها ا@باد� الصورية واجملردة
إلى طرق موحدة [في مـعـاجلـة الـقـضـايـا] وإلـى نـتـائـج مـوحـدة (لـلـقـضـايـا
K(أو الـعـرف) ا@تشابهة). وكان من رأيهم أن مباد� مثل مـعـقـولـيـة الـقـانـون
وظهوره ب� جماعات متباينة من الناسK وطول بقائهK وعدالتهK إلى جانب
أمور كالنية احلسنة والعدالة وما إليهاK يجب أن تؤخذ كلها في احلـسـبـان
عند وضع القانون. وما أن تتحدد معالم القوان� وتعلن على الناس فـإنـهـا
Kـن فـيـهـم ا@ـلـوك� Kيجب أن تطبق بشكل عام يضمن ا@ساواة لكل الـنـاس
ويجب أال يعطلها احلكام احملليون. وقد وضع عـلـمـاء الـقـانـون األوروبـيـون
كذلك نظما هرمية مختلفة للمراتب والواليات القانونيةK بحيث تعرف احلدود
النظرية النظم القانونية كـلـهـا. أي أن هـنـاك مـجـاال مـحـددا (واليـة) حـتـى
Kوالـقـانـون اإلقـطـاعـي Kللقانون الديني والقانون الكنسي والـقـانـون ا@ـلـكـي
والقانون ا@ديني [نسبة إلى مدينة]... إلخ. وقد كان هناك تـراتـب ضـمـنـي
لألولوية يتصل بالقانون الصادر �وجب تشريع خاص والقانون الذي يصدره
قاض. أما في الشريعة اإلسالمية فلم يعرف القانون الذي تشرعه الدولـة

ألن الشريعة اعتبرته أمرا يستحق اللعنة.
قد نقول باختصار إذن إن مثال الشمولية في الغرب موجود في نظمـه
القانونيةK وإن مثال اخلصوصية موجود في احلضارة اإلسالمية وشريعتها.
وبينما توجهت روح القانون الغربي نحو إقامة معايير شاملة تتفق والقانون

K فإن الثقافة اإلسالمية وشريعتها بقيتا ذواتي(٤٨)الطبيعي والعقل الطبيعي 
طبيعة دينية اعتمدتK على رغم فكرة اإلجماع الشرعيةK على نظام شخصي
يقضي ب� الناس من خالل ا@ذاهب الشرعية ا@تنافسة. وكان ذلك كذلك
ألن الشريعة اإلسالمية لم تهيئ الظروف التي wكن فيها ظهور مجمـوعـة
منظمة من القوان� وا@باد� ا@ماثلة للقانون الكنسي األوروبي (وهو القانون
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ن باد� ذي بدء في القرن الثاني عشر). كذلك كانتَِيالذي استخلصه غريش
. وليس من ا@مكن إيجاد وحدة قانونـيـة(٤٩)فكرة السابقة القانونية غائـبـة 

في النظرية والتطبيق (وهذه سنتناولها �زيد من التفصيل أدناه) دون هذه
الفكرة وفكرة الوالية القانونيةK أي احلدود التي تكون للقانون فيها قـوة أو
سيادة. ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة اإلسالمية في روحها وعند تطبيقها
اتبعت منهجا شديد اخلصوصية والشخصانية في كل ا@واقف اإلنسانـيـة.
ولذا كان من ا@ستحيل إقامة منطقة محايدة من البحث العلمي تطبق فيها
مجموعة معينة من ا@عايير الشاملة بحرية دون اخلوف من تدخل القوان�

الشرعية.

عدم إنشاء هيئات مستقلة
تعرضت هذه الناحية من الفتح ا@ـؤدي إلـى نـشـوء الـعـلـم احلـديـث إلـى
اإلهمال بشكل عام. فكثيرا ما يشير سـوسـيـولـوجـيـو الـعـلـم ومـؤرخـوه إلـى
استقالل العلم الذاتيK ولكنهم يفعلون ذلك في سياق حديـث 8ـامـا يـؤخـذ
فيه االستقالل ا@ؤسسي والقانوني باعتباره أمرا مسلما به. وهذا حقل أ@ح
له إميل دور كيم بإشارته إلى «األسس قبل التعاقدية للعقد»K ولكنه حقل لم

. كذلك لم يـتـعـرض(٥٠)يناقش فيما عـدا ذلـك فـي األبـحـاث االجـتـمـاعـيـة 
التخطيط النظري الذي وضعه روبرت ميرتن لهذه الناحـيـة ذات األهـمـيـة
البالغة على رغم فائدة ذلك التخطيط في نواحـيـه األخـرى. وكـان مـؤرخـو

دد في أوائل العصرُالعلم وما يزالون يدركون أن استقالل العلم غالبا ما ه
احلديثK ولذلك نظروا إلى «اجلمعيات العلمية» و«الكليات غير ا@نـظـورة»

. لكن هذه النظرة خسرت مؤيديها(٥١)باعتبارها «حاضنات» العلم احلديث 
اآلنK والسيما في ضوء التقوª اجلديد الذي جرى @كانة العلم في اجلامعات
القروسطية على أيدي مؤرخي العلم القروسطي. فوجود اجلمعيات العلمية
ذاته يفترض هنا أيضا حالة مـن االسـتـقـالل الـقـانـونـي ال wـكـن افـتـراض
وجودها في اإلسالم أو في الغرب قبل القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
وعدم نشوء هيئات مستقلة قانونيا في احلـضـارة الـعـربـيـة اإلسـالمـيـة
(قبل استعارة األنظمة القانونية الغربية في القرن التاسع عشر)K هو أيضا
نتيجة للطبيعة الفريدة للشريعة اإلسالمية. ويعود ذلك إلى حد كبـيـر إلـى
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االلتزامات الدينية وا@يتافيزيقية ذات اجلذور العميقة إزاء الشخصية ا@وحدة
لألمة اإلسالمية. فا@ؤمنون من وجهة النظر الالهوتية أعـضـاء مـتـسـاوون
في هذه األمةK و�ا أن الله قد وضع قواعد السلوك السوي التـي تـضـمـن
«فوز ا@ؤمن� كلهم في يوم احلساب»K فإن هذه القواعد تصح في كل زمان
وتنطبق على كل األفراد. ثم إن هذه القواعد ــ أي الشريعة ــ كامـلـةK وهـي
األساس الذي يقوم عليه اجملتمع. و�ا أن الشريـعـة لـم تـنـص عـلـى فـصـل
جماعة عن أخرى من ا@ؤمن� فليس من ا@قبول أن تنشأ كيانـات قـانـونـيـة
Kوبـاألب وابـنـه Kأي بـالـزوج وزوجـه Kمتعددة (باستثناء تلك ا@تعلقة بالقرابة
وما إلى ذلك) 8نح امتيازات قانونية خاصة جلماعة واحدة من ا@سلم�.
ثم إن األمة اإلسالمية كلها تخضع حلكم الله فـي كـل حلـظـة مـن حلـظـات
حياتها. ولذا فإنه ال wكن فصل أي حقل عن آخر فصال قانونياK وال wكن
منح مزايا أو استثناءات خاصة من الشرع ألحـد. ولـذا فـإن تـاريـخ الـشـرع

ظهر أن فكرة الكيانات ا@ستقلةK وخاصة فكرة فصل الدين عنُاإلسالمي ي
Kفكرة غريبة على الشرع. وهذا الفصل ب� األمور الدينية والدنيوية Kالدنيا
كذلك الذي حصل في أوروبا في العصور الوسطىK هو من أهم التحوالت
ا@طلوبة لتطوير علم للقانون ولنشوء العلم احلديث نفسه كما الحظنـا مـن

قبل.
ولم يطور الشرع اإلسالمي فكرة الشخصية القانونية. و«السلطات العامة»
Kردها هذا الشرع ــ كما يقول جوزف شاخت ــ «إلى حقوق وواجبات خاصة
مثل حق إعطاء عهد األمانK وفريضة الزكاةK وحقوق من يعينون اإلمـام أو

. وليس في الشريعة اإلسـالمـيـة مـا يـتـيـح إنـشـاء(٥٢)اخلليفة وواجـبـاتـهـم» 
اجلماعات ا@ستقلة قانونيا: فالشخصيات [االعتبارية] ا@تحدة كالشركـات
التجارية والنقابات وا@دن والبلدات واجلامعات ال وجود لها في الـشـريـعـة
اإلسالمية. كذلك لم تعترف هذه الشريعة با@هن ا@ستقلة قانـونـيـا كـمـهـنـة

. ويالحظ شاخت:(٥٣)احملاماة 
«أن فكرة ا@ؤسسة برمتها غير موجودة. وكانت فكرة الشخصية
Kولكنها لم تتحقق في الشريعة اإلسالمية Kالقانونية على وشك الظهور
ولم تتحقق حيث يجب أن نتوقعهاK أي في أعمال الوقف اخليريةK بل
حتققت فيما يتعلق �لكية العبد ا@نفصلة عندما يباع ال بصفته فردا
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بل بصفته جزءا من عمل جتاري قائم» (٥٤).
وقد عبر ديفد سانتيانا عن هذا الرأي نفسه بقوله: «إن الفقهاء ا@سلم�
ال يعرفون الشخصية القـانـونـيـة لـلـبـلـديـات... أو جلـمـاعـات األشـخـاص ـــ
كالنقابات ــ وهو أمر يسـهـل إذا أخـذنـا فـي احلـسـبـان الـفـروق الـسـيـاسـيـة

.(٥٥)واالجتماعية ب� الدولت� اإلسالمية والرومانية 
كذلك لم تفصل الشريعة اإلسالميـة فـي مـجـال قـانـون الـعـقـوبـات بـ�
احلقوق والواجبات الدينية عن تلك التي قد تترتب على العضوية في هيئات

مختلفة سواء منها ا@تحدة أو اجلماعية. وكما قال جوزف شاخت:
«8يز الشريعة اإلسالمية ب� حقوق الله وحقوق البشر. وحقوق
الله وحدها هي التي لها صفة قانون العقوبات با@عـنـى الـدقـيـقK أو
القانون الذي يفرض العقوبات على ا@ذنب. لكن حق الله يسود حتى
هناK أي في صميم قانون العقوباتK كما لو أنه حق يطالـب بـه مـدع

بشري (٥٦).
أما في باب رد ا@ظالم فلم تفرق الشريعة اإلسالمية ب� األبواب القانونية

ا@تعلقة باخلطأK وبا@سؤولية اجلنائيةK والعقوبة العادلة:
«فمهما تكن ا@سؤولية هناK سواء أكانت مسؤولية اقتصاديـة أم
ديةK أم تعويضا عن ضررK فهي تخضع للحق الشخصي التابع حلقوق
البشر. وفكرة اجلرم اجلنائي في هذا اجملال ال وجود لها من الناحية
العملية. فإن وجدت فإ�ا كان ذلك العتبارات ا@سـؤولـيـة الـديـنـيـة.
ولذا فليس ثمة من عقوبة ثابتة ألي انتهاك حلقوق فرد بـخـصـوص
حرمة شخصه ومالهK بل تعويض دقيق عما حلق به من ضرر. وهذا
يقود إلى الثأر للقتل واألذى من ناحيةK ولغياب الغرامات من الناحية
الثانية. لكن هناك آراء قليلة متناثرة لدى بعـض ا@ـذاهـب الـفـقـهـيـة
يظـهر منها أن فكرة قانون العقوبات �عناها الدقيق كانت في سبيلها
إلى التبلور في أذهان بعض الفقهاء ا@ـسـلـمـ� عـلـى األقـلK ولـكـنـهـا

عجزت عن ذلك كما في حالة الشخصية القانونية (٥٧).
نخلص من هذا إلى أن ا@صدر األكبـر لـتـحـقـيـق االسـتـقـالل ـــ أال وهـو
ـ كان يتعارض 8اما مع فكرة الواليات القانونية لإلدارات القانون أو الشرع ـ
القانونية ا@تنافسة (أو التي يكمل بعضها بـعـضـا)K ومـع فـكـرة مـنـح حـقـوق
معينة لطبقات مستقلة من األفراد. ولذا فإن ا@فهوم اإلسالمـي لـلـشـريـعـة
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الدينية استبعد أي شكل من أشكال االستقالل ا@ؤسسي ــ سواء أكان هذا
الشكل نقابة أم مدينة أم جـامـعـة أم جـمـعـيـة عـلـمـيـة أم شـركـة جتـاريـة أم
تنظيما مهنيا. وهذا ما منع إيجاد ا@ؤسسات التعليمية ا@ستقلـة الـتـي لـهـا
حقوقها وامتيازاتها كما حدث في أوروبا الالتينية في القرن� الثاني عشر

والثالث عشر.

بقاء اخلصوصية في مؤسسات التعليم العالي
ومن أبعاد الطبيعة الشخصية للتعليم في ا@ؤسسات التعليمية اإلسالمية
استمرار نظام اإلجازة. ويشكل بقاء هذا الشكل من أشكال التـلـمـذة الـذي
يلحق الطالب فيه نفسه بالعالم أو الشيخK حدا فاصال يفصل ما ب� العلم
احلديث والقدª كما ب� جوزف بن دافيد (على رغـم صـمـتـه حـول الـعـلـم

.(٥٨)واحلضارة العربية بصفتهما من ا@ساهم� في تطوير العلم احلديث) 
والنقطة اجلدير ذكرها هي أنه لم ينشأK حتى في مؤسسات التعليم العالي
الرسمية كا@دارسK نظام عام للتدريس واالمتحانات يحصل الطالب �وجبه
على درجة أو شهادة علمية تشهد �ا أجنـزه فـي حـقـل مـحـدد مـن حـقـول
Kا@عرفة وتصادق عليها ا@ؤسسة ذاتها. وقد خلص جورج مقدسي إلى القول
في تتبعه للمراحل اخملتلفة من «إجازة التعليـم»K إن اإلذن بـروايـة احلـديـث
حتولت فــيما بعدK في مجال الـفـقـهK إلـى «إجـازة لـتـعـلـيـم الـشـرع وإصـدار

. ومــع ذلـك فإن نظام جمع اإلجازات للرواية عن علماء بأعيانهم(٥٩)الفتــاوى» 
استمر:

«لقد أسبغت إجازة تعليم الفقه وا@ناهج الفقهية وإلصدار الفتاوى
على حاملها مكانة ا@رجع ا@وثوق سببها كفاءته في الفقـه وا@ـنـاهـج
الفقهية. وكانت هذه ا@كانة أو الكفاءة من صفات العالمK أي الضليع
Kأو الفقيه. وعندما كان الشـيـخ الـفـقـيـه أو ا@ـدرس Kفي أمور الدين
wنح اإلجازة لتعليم الفقه وإصدار الفتاوى فإنه كان يتصرف بصفته
مرجعا معترفا به وبكفاءته في أمور الشرع. وعندما كان wنح اإلجازة
لتلميذه فإنه كان يفعل ذلك باسمه هوK بصفته الـشـخـصـيـةK ولـيـس
بصفته عضوا في جماعة من الفقهاء أو في هيئة تدريسK إذ لم يكن
@ثل تلك الهيئة وجود. وقد ظلت اإلجازة علـى مـدى تـاريـخـهـا حـتـى
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ضَّض إلى ا@فـو§العصر احلديث تفويضا شخصيـا مـن الـعـالـم ا@ـفـو
اجلديد» (٦٠).

  في بواكير عهـدlicentia docendiومن الواضح أن ظهور إجازة التعـلـيـم 
ل حتوال كامال عن خصـوصـيـة الـتـعـلـيـمَّاجلامعات األوروبـيـة احلـديـثـةK مـث

 علىَ على أستاذ يختاره الطالب واحلصولَاإلسالمي الذي تضمن الدراسة
. ومع أن هذا النظام القائم على العالقة الشخصية(٦١)رضا ذلك األستاذ 

كانت له فوائده للتلميذ فإن عيبه كان انعدام ا@عايير ا@وضوعية في التعليم
والتقوª التي wكن أن تشكل نقطة مرجعية يقاس بها تقدم ا@عرفة. وهذا
ا@نحى الشخصي واخلصوصي هو الذي يفسر ظهور مئات ا@دارس الفقهية
على مر القرونK التي أنشأ كال منها فقيه أسس بقوة عقله وسحر شخصيته
مدرسته الفقهية اخلاصة بهK القادرة على إصدار الفتاوى دون التقيد بكيان
Kمحدد من الفتاوى السابقة ومن ا@باد� الفقهية الشاملة. وهكذا فإن الفقه
وهو الكيان ا@عرفي النموذجي في احلضارة اإلسالميةK أقام �وذجا للبحث
يتعارض والنموذج ا@طـلـوب لـلـعـلـم احلـديـثK �ـوذجـا قـائـمـا عـلـى ا@ـكـانـة
الشخصية وليس على ا@عايير اجلماعية أو غير الشخـصـيـة الـصـادرة عـن

كلية أو جامعة.
أما اجلامعات األوروبية فقد أنشأت نظاما لالمتحانات داخل اجلامعة
الواحدة وفيما ب� اجلامعات. فقد كان الطلبة داخـل اجلـامـعـة wـتـحـنـون
شفويا من قبل مجموعة من أعضاء هيـئـة الـتـدريـس فـي مـجـمـوعـة ثـابـتـة
تقريبا من ا@واضيع والنصوص ا@فروضة. وإذا ما حام الشك حول حتصيل
الطالب في جامعة أخرى أجبر الطالب عـلـى الـدخـول فـي االمـتـحـان مـرة

. ثم(٦٢)ثانية. وكان هذا اإلجراء ملحوظا أكثـر مـا يـكـون فـي حـالـة الـطـب 
 8نح حاملها فقطًغدت الشهادة التي 8نح حاملها حق تعليم الطب شهادة

حق �ارستهK �ا رفع من مستوى مهنة الطب وا@عرفة الطبية عموما. لكن
األمر احلاسم كان التبني اجلماعي @عايير موحدة للتعليم (وا@مارسة) على
Kيد جماعة مهنية حتتل مكانا معينا في موقع مؤسسي مستقل ــ هو اجلامعة
والنقابات ا@هنية أيضا ــ �ا أدى إلى استبعاد ا@راقب� الدينـيـ� وأولـئـك
Kالذين ال ينتمون إلى ا@هنة ذاتها. أما في العالم اإلسالمي فـإن احملـتـسـب
وهو شرطي ذو توجه ديني يراقب ما يجري في السوقK هو الذي أنيطت به
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مهمة تنظيم مهنة الطبK كما الحظـنـا فـي الـفـصـل اخلـامـس. كـذلـك فـإن
الدراسة ا@هنية لعلم الفلك وضعت في ا@سجدK بصفتها جزءا من وظـيـفـة

ا@وقتK وليس في ا@درسة أو ا@رصد إال لفترات قصيرة.

اخلاصة والعامة
كان في كل من الثقافت� اإلسالمية واليهودية حتيز قوي ضد السمـاح

. ويعود ذلك إلى الرأي الديني(٦٣)للعامة باحلصول على ا@عرفة دون قيود 
القــاضي بـــأن الشخــص التــقي «سيعرف أن الـبـــــحـث فـي هـــــذه األمـــور

. وقد انطبق ذلك بشكل خاص على ا@سائل اخلالفية في الفلسفة(٦٤)محرم» 
والدين والالهوت. ومن أواخر األمثلة على أثـر هـذا االجتـاه الـثـقـافـي فـي

. فقد سعى ابن ميمون في(٦٥)العلم كتاب موسى بن ميمون دليل احلائرين 
هذا الكتاب @ساعدة باحث أصغر منه سنا في بحثه عن احلقيقـةK ولـكـنـه
وضع للكتاب بنية معقدة ملتوية @عرفته بأن كثـيـرا مـن ا@ـسـائـلK كـمـسـألـة
طبيعة الكون وخلقهK والقدرات اإللهيةK وأ�اط االستدالل العقليK وطبيعة

حظر البحث فيها (في كتاب تقرأه العامةُالشريعة الدينيةK وما إليهاK كان ي
مثال). وكانت النتيجة أن كثيرا من قراء كتابه قضوا حياتهم كلهـا فـي فـك
طالسمه وفهم مقاصده. وقد يكون لعمل كهذا فائدة بصفته 8رينا روحيا
خالصاK أما في العلم والفلسفة الطبيعية فإن الوضوح والدقة واإليجاز في

ى التي اضطر ابنَّـمَعُالتعبير فضائل جوهرية. ولذا فإن طريقة البـحـث ا@
ميمون الستخدامها طريقة تفتقر إلى الكفاءة افتقارا شديدا في عـرضـهـا
لألفكار وا@علومات. إذ بينما هي تسعى للتخلص من معيار السـريـة فـإنـهـا

جتعل من هذا ا@عيار أمرا مسلما به.
كذلك فإن ابن رشد (١١٢٦ ــ ١١٩٨) الذي ال تقل مكانته عن مكـانـة ابـن
ميمون أمر بالصمت حول ا@سائل احمليرةK خاصة تلك ا@تعلقة بآيات قرآنية
صعبةK وذلك على رغم التزامه باستخدام العقل وا@ناهج الفلسفية األرسطية
في تفسير القرآن. فبينما يستطيع الفيلسوف في رأيه أن يصل إلى ا@عاني
القرآنية الصحيحة فإنه أوضح أن هذا النوع من ا@عرفة والتفسير ا@تقدم�
موجه حلفنة من اخلاصة. أما العامة وا@تكلمون فرأى أنهـم عـاجـزون عـن
فهم أمور كتلكK ولذا فإن هذه الكـتـابـات ال تـوجـه لـهـم. وقـال «إن ا@ـعـانـي
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الرمزية يجب أال يصرح بها للعامة وأال تكتب في كتب البالغة والكالم كما
ن لهذه الطـبـقـة مـنَّفعل أبو حامد (الغزالي). وهـذه ا@ـعـانـي يـجـب أال تـبـي

. وكان الفقـيـه ابـن حـزم (ت ١٠٦٤) قـد قـالK قـبـل ابـن رشـدK إن(٦٦)النـاس 
«ا@عرفة يجب أن تنشرK ولكن نشرها ب� القاصرين العاجزين ليس مضيعة
للوقت فقط بل ضارK فما أشد الضرر الذي  يلحق بالــعلم عــلى أيدي هؤالء

. وكما رأينـا فـي(٦٧)الدخالء الذين يدعون أنهم علـمـاء بـيـنـمـا هـم جـهـلـة» 
الفصل الثاني فإن نتيجة ذلك كانت أساليب أدبية متنوعة للتكتم والتصريح

في احلياة الفكرية العربية اإلسالمية. وضمت هذه األساليب:
 األطروحات التيَ لبعض ا@ذاهب تلميحا رمزياK بعثـرةَ«التلميح

 القضايا فـي غـيـر سـيـاقـهـاَتقوم عليها احلـجـة أو إخـفـاءهـا وتـنـاول
 عن طريق اإللغاز جلذب االنتباه إلى نقاط مهمةKَالصحيحK التحدث

 ا@صطلـحـات ذاتَ الكلمات واحلروف من مواضعهاK اسـتـعـمـالَنقـل
 أطروحات متناقضة تضلل القار�Kَا@عاني ا@زدوجة عن عمدK عرض

 عن استنتاج النتائجَ إلى اإليجاز الشديد لقول احلقيقةK االمتناعَاللجوء
 اآلراء إلى السلف الصالح. (انظرَ عنهاK ونسبةَالواضحةK أي السكوت

الفصل الثاني من هذا الكتابK الهامش ١٢٥).
ومن اجللي أن هذه األساليب ال تتفق وخليقة الـعـلـم الـذي يـسـعـى إلـى
اإليجاز والوضوح في التعبيرK مثلما يحرص على معايير الشمـولـيـة وعـلـى

االنتشار ب� عامة الناس.
ومن النتائج العملية لعدم الثقة بالعامةK حتى ا@تعلم� منـهـمK الـرفـض
التام للمطبعة بعد ظهورها في أوروبا في القرن اخلامس عشر. وwثل هذا
هجوما مباشرا على معيار اجلماعية الذي نادى به ميرتن. وكان ميرتن قد
استهدف في صياغته األصلية لهذا ا@عيار أن يب� الطبيعة اجملتمعية للمعرفة

. فالسرية نقيـض(٦٨)العلمية وضرورة نشر ا@كتشفات العلمية بـ� الـنـاس 
معيار اجلماعية.

والثقافة العربية اإلسالمية كانت شديدة التردد حول مسألة نشر ا@عرفة.
Kفنظام اإلجازة حافظ من ناحية على اآلصرة الشخصية في نشر ا@عرفـة
ولكن ذلك ال wنع الناسخ من حتويل استنساخ الكتب إلى عمل جتاري وبيع

. وقد أدرك(٦٩)اخملطوطات ا@نسوخة للباحث�K والسيما للحكام السياسي� 
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أتباع الفرق الدينية اخملتلـفـة والـدعـاة أن مـن طـرق نـشـر أفـكـارهـم إنـشـاء
ا@كتبات التي wكن أن توجد فيها كتبهم وأعمالهم الفقهية. وكان من التقاليد
الراسخة في ا@ساجد اإلسالمية أن يضم كل منها مكتبة تتـنـاول مـخـتـلـف

 ب� ا@سيحي� في سورياَ القائمَ السابقَا@وضوعات. وقد تبع ذلك النمط
. وبينما كان الهدف األصلي دينيـا ـــ(٧٠)وفارس والعراق وفلسط� ومصـر 

إتاحة العلوم اإلسالمية لطالبيها ــ فإن هذه األماكن أخذت تضم كل أنـواع
الكتب التي 8ثل التقاليد األدبية الكبرى ا@نحـدرة مـن ا@ـاضـيK �ـا فـيـهـا
الفلسفة اليونانية والعلوم األجنبية. وقد ازدهرت حركة أدبية إسالمية في
الواقع شجعها أغنياء كانت لديهم مكتبات رائعـة تـضـم آالف اخملـطـوطـات

. أما في فترات التعصب الطائفي ا@تشنجة فإن(٧١)وتفتح أبوابها للمتعلم� 
هذه ا@كتبات ومحتوياتها نهبت وأحرقت.

وعندما وصلت أساليب الطباعة وآالتها إلى الديار اإلسالمية فإنها لم
تستخدم لطباعة الكتب للعامة. ونحن نعرف أن فن الطباعة بالقوالب كان
موجودا في مصر وفارس في القرن الثالث عشـرK وأن بـعـض األشـيـاء قـد

. ولكن استعمال الطباعة لم تترسخ جذورهK(٧٢)طبعت ومنها العملة الورقية 
ولم ينهض األدب أو تتدفق الكتب ا@طبوعة من ا@طابع.

وعندما اخترعت الطباعة في أوروبا في القرن اخلامس عشر رفضها
ا@سلمون في البالد اإلسالمية كلها. وكان منع الطباعةK والسـيـمـا طـبـاعـة
ا@واد الدينيةK نتيجة للخشية من «وقوع هذه ا@واد في أيد غير أمينة»K وهي
خشية ظلت موجودة في القاهرة حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما زار

ن مصر. «فقد قيل إن اسم الله الذي يظهر في كل صفحةَْيد لَْروْالرحالة إد
K[أي بالطبـاعة] كن أن يدنس بهذه الطريقةw من صفحات الكتب اإلسالمية

.(٧٣)وخيــف مــن أن أثمــان الكـتب ستــرخص وتــقع في أيـد غير أمينة» 
لقد حرم ا@سلمون الطباعة بعد مرور ثالثة عقود فقط على ظهور أول

كتاب مطبوع وأول ترجمة أ@انية للكتاب ا@قدس في أوروبا:
«فالسلطان التركيK وهو بايزيد الثانيK الذي لم يكن أقرب احلكام
ا@سلم� إلى أوروبا فقط بل أقواهم أيضـاK سـرعـان مـا أدرك مـاذا
كان يحدث في أوروباK وخشي �ـا قـد يـحـدثـه هـذا الـنـشـاط عـلـى
رعاياهK �ا حداه على إصدار حظر علـى امـتـالك ا@ـواد ا@ـطـبـوعـة
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سنة K١٤٨٥ وهو حظر تكرر سنة ١٥١٥ على يد سليـم األول الـذي لـم
يلبث أن أخضع كال من مصر وسورياK قلـب الـبـالد اإلسـالمـيـة إلـى

حكمه» (٧٤).
ونتيجة ذلك هي أن أول كتب مطبوعة باللغة العربية طبعت في أوروبـا
على أيدي مسيحي� في أوائل القرن السادس عشرK ولم يرفع احلظر رفعا

. وهذا يعني باختصار أن الثقـافـة(٧٥)تاما حتى أوائل القرن التاسع عـشـر 
ذلت بعد العصرُالعربية اإلسالمية كانت ال تثق بعامة الناسK وأن جهودا ب

الذهبي @نعهم من احلصول على الكتب ا@طبوعة. «ولم تصبح الطباعة [في
سوريا] جتارة رابحة إال سنة ١٨٣٤» ــ حسـبـمـا يـقـول يـوهـانـس بـيـدرسـن ـــ
«عندما أدخل ا@بشرون األمريكيون البروتستنت مطبعة جاءوا بها من مالطة
إلى بيروت. فبدأوا بذلك مرحلة جديدة بطباعتهم لسلسلة طويلة من الكتب

. ولم يظهر جمهـور(٧٦)التي تنشر الثقافة األوروبية في العالم اإلسـالمـي» 
حقيقي من القراء يدل عليه وجود الصحف اليومية إال في منتصف القرن
التاسع عشر. «وقد أخذت صحيفة أسبوعية رسمية في الظهور منذ سنـة
K١٨٣٢ ولكن الصحف األخرى لم تظهر إال سنة ١٨٧٦. وظهرت أول صحيفة
يوميةK وهي ا@قطم (التي سميت باسم اجلبل الواقع خارج القـاهـرة) سـنـة

. ولم يحصل هذا التطور إال عندما أدخل الغربيون هذا النوع مـن(٧٧)١٨٨٩
وسائل االتصال الثقافي بعد دخولهم إلى الشرق األوسط في القرن التاسع
عشرK وذلك على الرغم من أن تكنولوجيا إيـجـاد الـصـحـافـة احلـرة ونـشـر

ا@عرفة ب� العامة في العالم العربي اإلسالمي كانت متاحة.

التجرد والشك املنظم
قد يبدو أن هذين العنصرين من عناصر خليقة العلم wثـالن قـيـمـتـ�
تنتميان إلى العصر احلديث بالدرجـة األولـىK ولـذا فـقـد يـظـن أن الـبـحـث
عنهما في هذه الفترة ا@بكرة من قـبـيـل الـعـبـث وخـلـط األزمـنـة. لـكـن �ـا
يجافي حقائق التاريخ أن نتصور أن أي شكل من أشكال البحث ا@ـتـشـكـك
وا@تجرد عن األهواء كان عليه االنتظار إلى أن يحل عصر العقل في القرن
السابع عشر. وعلينا أال ننسى أن السياق الـفـلـسـفـي (والـعـلـمـي) فـي ذروة
العصور الوسطى في كل من ديار اإلسالم والغرب سادته مفـاهـيـم بـاركـهـا
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الدين. وكان هذا السياق ــ سياق البحث في الكونيات التقـلـيـديـة ونـقـدهـا
وإعادة صياغتها بل ورفضها رفضا قاطعا أحياناK بدءا من علم السماوات
نـزوال حـــــتـى قـوانـ� احلـركـة األرضـــــيـة ـــ هـو الـسـيـاق الــذي أبــدى فــيــه

القروسطيون شجاعتهم.
رىُومعيار التجرد عن الهوى يجب ــ طبقا @ا يقوله روبرت ميرتن ــ أن ي

K«باعتباره «�طا �يزا من السيطرة ا@ؤسسية على سلسلة طويلة من الدوافع
«وما أن تطلب ا@ؤسسة أن يكون النشاط مجردا عن الهوى حتى يكون من
مصلحة العلماء أن ينسجموا مع هذا التوجه وإال عانوا من الـعـواقـب»K بـل
حتى من الصراع النفسي عندما تصـبـح هـذه ا@ـعـايـيـر جـزءا مـن الـتـكـويـن

. ويرى ميرتن أن أفضل وسيلة لترجمة معيـار الـتـجـرد(٧٨)م ِالداخلي للعـال
عن الهوى إلى ا@مارسة الفعلية هي إخضاع العلماء للمساءلة أمام أقرانهم

. ويعتبر(٧٩)العلماء. أما معيار الشك ا@نظم «فهو تفويض منهجي ومؤسسي» 
«التعطيل ا@ؤقت للحكم على األمور والنظر اجملرد في ا@عتقدات �عـايـيـر
ا@نطق واالتفاق مع ا@عطيات التجريبية»K هو من الناحية ا@نهجية تفويضــا

.(٨٠)[بعمــل ما يجب عملـــه] ومصـــدرا «للصــراع مــع مؤسـســــات أخـرى» 
أي أن البحث اجملرد في كل نواحي التجربةK �ا في ذلك األسس ا@عرفية

م� الطبيعي واالجتماعيK البد من أن يؤثرَوا@يتافيزيقية واالجتماعية للعال
تأثيرا عميقا في كل من wسهم هذا البحث. وال مفر من أن يجد ا@اضون
في طريق البحث اجملرد عن الهوى هذا أنفسهم في صراع مع مـؤسـسـات
اجتماعية أخرى. لكن ميرتن كان يرى في الوقت نفسـه أن الـقـوة احملـركـة
للبحث البد من أن تكون نابعة مـن تـفـويـض مـؤسـسـي ولـيـس مـن تـفـويـض

شخصي إن كان لها أن تكون فعالة.
وبوسعنا أن نرى هذه ا@وضوعات ودينامياتها كلها وهي تصب في جامعات
القرن� الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا �جرد أن ننتبه إلى وجودها.
وقد كان الفتح الذي أدى إلى خلق كيانات مؤسسية مستقلة حتكم نفـسـهـا
بنفسها في أوروبا الغربيةK حدثا ذا أهمية بالغة لتطور احلضارة الـغـربـيـة
سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا. وما جامعات أوروبا إال مثل واحد عـلـى
هذا النوع من ا@ؤسسات التي حتكم نفسها بنفسها والتي جندها في العصور
الوسطى. فهي توازي ظهور النقابات التجارية في كـل أنـحـاء أوروبـا. وقـد
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 الالتينيـة الـتـيKmagister وهي مشتـــقة مـن كـلـمـة master) هـــذا هو ا@عنى احلقيقـي لـكـلـمـــــة *(
أعطتنا كلمة «ماجستير» (ا@ترجم).

قال بعضهم إن تسلسل الدخول في احلياة اجلامعية والتدربK واحلـصـول
على الشهادة داخل اجلامعة يوازي مسيرة احلصـول عـلـى الـشـهـادة وعـلـى
التقدم داخل النقابات احلرفية. فقد كان الطلبة يتخرجون في مـدارسـهـم

منحونُمثال ثم يدخلون بصفتهم طلبة بكالوريوس في بدء حياتهم اجلامعيةK وي
 في اآلداب «عند إكمالهم بنجاح التمارين الفكرية)*(بعد ذلك لقب أستاذ 

ا@قررة كاجلدل وحتديد األطروحة والدفاع عنهاK ثم الدخول الرسمي في
نقابة ا@علم�». وكان هذا موازيا «للمراحل [التـي wـر بـهـا ا@ـتـدرب] وهـي
Kفــــ «ا@علم» بعد إنتاجه لقطعة كاملة الصنع (حذاء Kفالصانع ا@درب Kالتلميذ

.(٨١)أو صندوقK أو ما شابههما)» 
والفرق  ب� ا@درس� ومعلمي الصنائع ال ينحصر في الفرق ب� العمل
Kالفكـــري والـــيدوي. بل هو أن ا@ــدرس� اجلـــامعي� منـحوا امتيازات خاصــة
ال �عنى السيطرة على اآلخرينK بل �عنى اإلعفاء من الواجبات ا@دنيـة.

. و8تعوا باحلماية(٨٢)فقد أصبحوا «ضربا من الفرسان» في مجال الفكر 
Kسواء أكان لهذا الغضب ما يبرره أم ال Kمن غضب أبناء ا@دن احمليطة بهم
وذلك على عكس الفالسفة وا@فكرين في احلضارة العربية اإلسالمية. وقد
حصلوا فضال عن ذلك على ميزات اقتصادية مثل اإلعفاء مـن الـضـرائـب

ثنوا من اخلضوع للسلطة القانونية التابعة للمدينة التـي تـقـعُاحملليةK واست
.(٨٣)فيها اجلامعة 

وعلينا كذلك أال نقلل من أهمية اخلطوة التـي تـبـعـت فـي جـانـب مـنـهـا
التقليد القدª والتي جعلت دراسة الفلسفة وكل نواحي الـعـالـم الـطـبـيـعـي
مسألة رسمية تهم اجملتمع. ولئن بدا ذلك إجنازا عاديا ال يستحق التنـويـه
فإن رؤيتنا لألمور من منظارنا األوروبي هي التي تنسينا أن دراسة العـلـوم
Kالطبيعية والفلسفة كانت �نوعة في الكليات اإلسالمية في الشرق األوسط
وأن هذه الدراسات هناك كانت جتري في أماكن خـاصـة ال تـفـتـح أبـوابـهـا
للجميع. ولم يكن في الص� كذلك مؤسسات تعليمية مسـتـقـلـة ال تـخـضـع
للبيروقراطية الرسمية. أما تـلـك الـتـي وجـدت فـعـال فـكـانـت حتـت رحـمـة
احلكومة ا@ركزية. ولم يكن الفالسفة أحرارا في حتديد مجـاالت ا@ـعـرفـة
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.(٨٤)بأنفسهم كما حدث في الغرب 
ولذا فإنها @فارقة كبيرة أن األوروبي� القروسطي� حتدثوا عن «أساتذتنا
العرب» عندما اكتشفوا ألول مرة تلك الثـروة مـن الـكـنـوز الـفـكـريـة بـالـلـغـة
العربيةK معتقدين دون ريب أن العرب كانوا مفكرين أحرارا ال يعيق حريتهم

. ولكن األوروبي�K الذين لم يكـن(٨٥)في البحث في ا@سائل الفكرية عائـق 
لديهم من دليل سوى احليوية الفكرية ا@ـلـمـوسـة أمـامـهـمK لـم تـكـن لـديـهـم
صورة صحيحة عن الترتيبات ا@ؤسسية التي كـانـت سـائـدة فـي احلـضـارة
العربية اإلسالمية. ولم يكونوا على علم بـالـكـبـت الـدائـم الـذي عـانـى مـنـه

ا@فكرونK حتى من أمثال ا@فكر العظيم ابن رشدK في تلك احلضارة.
ولذا فإن الترتيبات ا@ؤسسية اجلديدة في أوروبا فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
Kكن تصوره في الشرق األوسطw عشر والثالث عشر خلقت وضعا ما كان
وضعا جتري فيه الدراسة الطليقة والنقاش العلني للفلسفة والعلوم الطبيعية
في مؤسسات الدولة ا@عترف بها قانونيا. وسواء أكان األوروبيون القروسطيون
على دراية تامة �عنى ما عملوه أم الK فإنهم أوجدوا مـؤسـسـات مـسـتـقـلـة
Kثم أدخلوا فيها علما كونيا قوي ا@نهجية Kتدير نفسها بنفسها Kللتعليم العالي
غني ا@عاني ا@يتافيزيقيةK شكك في نواح عدة من النظرة ا@سيحية التقليدية
Kللعالم وناقضها. وبدال من أن يبقوا هذه العلـوم األجـنـبـيـة مـنـزويـة بـعـيـدا
جعلوها جزءا ال يتجزأ من اخلطاب الرسمي العلني للتعلـيـم الـعـالـي. وقـد
Kبل 8ثلهم Kـ باستيرادهم وضعت نخبة ا@ثقف� من األوروبي� القروسطي� ـ
جملموعة أعمال أرسطو اجلديد ومناهجه ا@دققة في البـحـث والـنـقـاش ـــ
برنامجا فكريا هدفه النهائي هو وصف العـالـم بـرمـتـه وتـفـسـيـره بـوصـفـه
مجموعة من العمليات واآلليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج ا@تجرد عن
الغرض برنامجا خاصاK شخصياK يعكس االهتمامـات الـفـرديـةK بـل حتـول
إلى مجموعة مشتركة من النصوص واألسـئـلـة والـشـروحـاتK وأحـيـانـا مـن
العروض القدwة @سائل فيزيائيةK وميتافيزيقية لم جتد لها حـال تـطـلـبـت
أعلى مستويات البحث الفكري. وقد اتخذ هذا البرنامج اجملرد من الغرض
اخلاص بالبحث الطبيعي صيغة مؤسسية بإدخال كتب أرسطو في الطبيعيات
في ا@ناهج الدراسية للجامعات القروسطية ــ اتخذ الصيغة ا@ؤسسية بوصفه
منهاجا دراسيا أو مجموعة من ا@واد الدراسية احتل فيها ا@نطق والـعـلـوم
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 هو علم األرصاد اجلوية. ولكن أرسطو تناول في كتابه هذاmeteorologyK) ا@عنى ا@عاصر لكلمة *(
فضال عن الظواهر اجلويةK أمورا أخرىK ويبدو أنه قصد دراسة األمور العلياK كما ب� ديفد روس

 (ا@ترجم)..Sir David Ross, Aristotle (London: Methuen, 1923), p. 109في كتابه ا@عروف. انظر: 

الدقيقةK والسيما في جامعتي باريس وأوكسفردK مكان الصدارة. فقد أعلن
توري مثال أن ا@نطق يجب أن يكون األول ب� الفنون احلرةِْكت فْهيو السين

السبعةK ألنه «يزودنا بطريقة للتمييز ب� طرق احملاجة وتسلسل االستــدالالت
العقليــة ذاتـها... فهو يعلمنا طبيعة الكلمــات وا@فاهـيـم الـتـي ال نـسـتـطـيـع

.(٨٦)دونها أن نفسر أي رسالة في الفلسفة تفسيرا عقليا» 
Kهذه بصفتها مجموعة من األلغاز الفكرية Kكانت مجموعة الكتب اجلديدة
برنامج عمل لنخبة العـامـلـ� فـي اجلـامـعـة. إذ ال wـلـك كـل مـن قـرأ كـتـب
أرسـطـو فـي الـطـبـيـعـيـات مـثـل كـتـاب «الـطـبـيـعـة» وكـتـاب «اآلثـار الـعـلـويـة»

Meteorology )*(و«في اخللق والفساد» وغيرها إال أن يعجب بالتركيز اخلارق 
. ويتب� هذا بجالء في كتاب(٨٧)للطاقة من أجل فهم العالم فهما طبيعيـا 

«الطبيعة»K حيث يشرح أرسطو اإلطار الطبيعيK ويوضح أن أعـلـى مـراتـب
ا@عرفة تقوم على ا@باد� والعلل أو العناصرK وأن ا@عرفة والفهم يتحصالن
من خالل التعرف عليها. وقد كتب أرسطو: «نـحـن ال نـحـسـب أنـنـا نـعـرف
الشيء إال إذا عرفنا أسبابه ومبادئه األولى ومضـيـنـا فـي حتـلـيـلـنـا إلـى أن
نصل إلى عناصره. ومن اجللي... أن مهمتنا األولى في علم الطبيعة أيضا

. ولن تغيب عنا القوة(٨٨)هي أن نسعى لتحديد ما يتصل �بادئها األولى» 
الدافعة التي تقود للبحث اخلالص عن احلقيقة. خذ مثال الفقرات األولى

التي يفتتح بها أرسطو رسالته في النفس:
«ما دمنا نؤمن بأن أحد أنواع ا@عرفة أعلى وأثمن من غيره إما
بسبب اتصافه بدرجة أشد من الدقة أو من رفعة ا@كانة أو من إثارة
العجبK على رغـم كـون ا@ـعـرفـة فـي أي نـوع أمـرا يـجـب أن يـحـظـى
بالشرف واالعتزازK فإن من الطبيعي لهذين السببـ� مـعـا أن نـضـع
ـ فيما يعترف اجلميع دراسة النفس في احملل األول. فمعرفة النفس ـ
ـ تسهم بشكل كبير في تقدم احلقيقة بشكل عامK والسيما في فهمنا ـ
للطبيعةK ألن النفس هي �عنى ما مبدأ احلياة احليوانية. وهـدفـنـا
هو أن نفهم طبيعتها اجلوهرية أوال ثم خصائصهـا بـعـد ذلـك. ومـن
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هذه اخلصائص ما يعتبر مشاعر تخص النفس فقطK بينما يـتـصـل
غيرها باحليوان بسبب وجود النفس فيه» (٨٩).

وكانت هناك في اجلامعات محاضرات ثابتـة ومـنـاقـشـات عـامـة خـارج
أوقات اجلدول الرسمي (تقع عادة في فترة العصر) وفيها يعيد احملاضرون
األفكار التي اتفق عليها في السابق في مسائل معينة في ا@نطق والفلسفة
ويبحثون أفكارا جديدة. وكانت تعرض في جلسات خاصةK تخصص @ناقشة
قضايا ذهنية خالصةK مسائل غير معدة سلفا يطرحها احلاضرون ويجيب
عليها أوال تلميذ من تالميذ أحد األساتذةK وبعد يوم أو يوم� يقدم األستاذ

. وهنا ال  wكن أن تغيب عنا الصفة(٩٠)رأيه فيها بعد التفكير فيها بروية 
العلنية ا@فتوحة اجلماعية لهذه ا@ناقشات.

وكانت ا@وجة األولى من هذه احلماسة لـبـحـث األمـور مـن وجـهـة نـظـر
طبيعية قد انبثقت ــ كما أسلفنا في الفصل الثالث ــ من عالقة احلب التي
نشأت مع كتاب طيماوس ألفالطونK وهي عالقة 8ـخـضـت عـن عـدد مـن
أشكال األفالطونية في القرن� احلادي عـشـر والـثـانـي عـشـر. وقـد أبـدى
K(وفلسفة الوجود) في حقل الكونيات Kاألوروبيون القروسطيون هنا حتديدا
جرأة فكرية وقدرا من األصالة. فقد كان هناك عدد من الباحث�K يتصـل

رK �ن اعتنقوا أفالطونية ذلك العصر وذهبوا إلىْكثير منهم �درسة شارت
أن العالم عالم عقالني wكن تفسيره بالبحث العقلي. واألهم من ذلك كله
هو أن هؤالء ا@فكرين أثاروا تساؤالت مباشرة عن موثوقية الكتاب ا@قدس
بصفته مصدرا للمعرفة عن العالم احملسوس. وعبروا بصفتهم شخصيات
مهمة في مدارس العصر وجـامـعـاتـه عـن شـكـل جـريء مـن أشـكـال الـشـك
ا@نظم فيما يتصل با@صادر ا@نزلةK �ا مهد السبيل للبحث العـلـمـي غـيـر
ا@قيد كما نفهمه. فقد اقترح تيري الشـارتـري (ت حـوالـي ١١٥٦) تـفـسـيـرا
للكتاب ا@قدس من وجهة نظر طبيعية. وذهب وليم الكونشي إلى أبعد من
ذلك بتأكيده على أولوية االستدالل ا@ادي الطبيعي: «تقول الصفحة اإللهية:
فصل ب� ا@ياه التي حتت اجللد وا@ياه التي فوق اجللد. و�ا أن هذا القول
يناقض العقل فلننظر كيف ال wكن أن يكون ذلك كذلك» (٩١). ثم إننا جند
أن القائل� بأولوية الفلسفة في مقابل الالهوت في األمور ا@تعلقة بالعالم
الطبيعي كانوا ينتمون إلى أعلى مراتب النخبة األوروبية. وكان االجتاه العام
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لهذا النوع من البحث جليا: «ليس من شأن الكتاب ا@قـدس أن يـعـلـمـنـا مـا
.(٩٢)طبيعة األشياء: فهذا من شأن الفلسفة» 

وبذا يكون للشك ا@نظم الذي نربطه بالنظرة احلديثة لـألشـيـاء تـاريـخ
طويل في الغرب من هذه الزاويةK وهو تاريخ يبدأ منذ القرن� الثاني عشر

 في ا@دارس و اجلـامـعـاتmoderniKوالثالث عـشـر عـنـدمـا أخـذ احملـدثـون 
يؤكدون أفضلية الفكر العقلي على احلرفية الكتـابـيـة [نـسـبـة إلـى الـكـتـاب
ا@قدس]K وكان «أجرأ ا@شروعات الفكرية» ــ كما قالت تينا ستيفل ــ هو ما
قام به عدد محدود من الباحث�K �ن فيهم وليم الكونشي وتيري الشارتري

وأديالرد الباثي
Kالذين كتبوا كتبهم في النصف األول من القـرن الـثـانـي عـشـر»
وعنوا جميعا بالتطبيق الدقيق للفكر النقدي التحليلي عـلـى نـواحـي
الظواهر الطبيعية كلهاK سواء في علم الفلك أو علم تشريح األعضاء.
وقد حاولوا صياغة منهجية عقلية لبحث األشياء الطبيعية باعتمادهم
على إwانهم بالعلية الطبيعية والبنية الذرية للكون: أي أنهم اخترعوا

ألنفسهم علما جديدا هو العلم الطبيعي» (٩٣).
Kلقد شكل أرسطو اجلديد حتديا عظيما لالهوت ا@سيحي بطبيعة احلال

. وقد قدم أرسطـو(٩٤)ولكنه هو أيضا دخل في ا@نهـاج الـدراسـي اجلـديـد 
اجلديد ــ كما أسلفنا ــ معمارا مهيبا من ا@عرفة العلمية والدنيوية رافـقـتـه
ـ أفالطونية القرن الثاني عشر شروح عربية. وعمل هذان التياران العقليان ـ
وأرسطو اجلديد ــ على إيجاد برنامج عمل مجرد عـن الـهـوى ال حـدود لـه
للبحث اكتسب صفة ا@ؤسسية بدخوله في ا@ناهـج الـدراسـيـة لـلـجـامـعـات
األوروبية. ولم تعزل كتب أرسطو الطبيعية في البيوت اخلاصة أو في حلقات
النقاش ا@نظمة بعناية ب� األخالءK كما في احلضارة العربية اإلسالمـيـة.
فقد أعطيت هذه الكتب مكان الصدارة: «وشكل هذا الكـيـان الـشـامـل مـن
ا@عرفة الدنيوية الغني با@يتافيزيقا وا@نهجيـة والـنـقـاش ا@ـنـطـقـي تـهـديـدا
لالهوت وتفسيراته التقلـيـديـةK وذلـك لـلـمـرة األولـى فـي تـاريـخ ا@ـسـيـحـيـة

. ومن اجلدير مالحظـتـه أن هـذه(٩٥)ـت ْالالتينية»K كما قـال األسـتـاذ غـران
ا@سوغات الفلسفية لدراسة العالم دراسة طبيعية (سواء أكانت هذه ا@سوغات
أفالطونية أم أرسطية)K كانت أقوى وأرقى من مثيالتهـا الـتـي جنـدهـا فـي
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الص� في القرن الثالث عشر. فقد حتدث الكنـفـوشـيـون اجلـدد فـي تـلـك
الفترة بشكل غائم عن «البحث في طبيعة األشياء» (انظر الفـصـل الـثـامـن

.(٩٦)للمزيد عن هذا ا@وضوع) 
غير أن هذه ا@يتافيزيقا اجلديدة أوجدت في الغرب فضاء فكريا wكن
للناس فيه أن يناقشوا مختلف القضايا ا@تعلقة بتكويـن الـعـالـم. وقـد فـعـل
القروسطيون ذلكK فتساءلوا عما إذا كان للعالم من بداية أم أنه وجد منذ
األزلK وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى. فإن كانت هنالك عوالـم أخـرى
فهل تسري عليها القوان� الطبيعية ذاتها. وسألوا فـي مـجـال الـتـأمـل فـي
الزمان وا@كان واحلركة أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. هل يستـطـيـع
Kوإن استـطـاع ذلـك Kالله أن يسرع األرض فجأة في حركتها بخط مستقيم
فهل سينتج عنه فراغ? «وهل تسقط األجرام السماوية احملـيـطـة بـهـا نـحـو
ا@ركز في تلك اللحظة ألن الطبيعة تـسـعـى إلـى مـنـع تـشـكـل الـفـراغ الـذي
تكرهه? وهل wكن أصال للحظة فراغ مطلق أو للحظة عدم أن تكون فراغا
أو مكانا? وهل wكن حلجر في مثل هذا الفراغ أن يتحرك بخط مستقيم?
وهل wكن ألناس موجودين في مثل تلك الفراغات أن يروا ويسمعوا بعضهم

 لقد طرحت عشرات من هذه األسئلة. ولذا فمن الـصـعـب أن(٩٧)بعضـا?» 
نتصور برنامج عمل أشد اكتظاظا من هذا البحث اجملرد والـشـك ا@ـنـظـم

ب� ا@فكرين الطبيعي� في أي وقت آخر أو أي حضارة أخرى.
على أن هذا االنتشار للـبـحـث اجملـرد والـفـكـر احلـر داخـل ا@ـؤسـسـات
األكادwية لم يغب عن نظر ا@سيحي� التقليدي�. فسرعان ما وضع إغراء
البحث اجملـرد الـبـاحـثـ� فـي صـراع مـع ا@ـصـالـح الـقـائـمـة لـرجـال الـديـن
التقليدي�. فحاول هؤالء تكفير بعض األفكار والفرضيـات الـتـي بـدا أنـهـا
تضع حدودا على قدرة الله. واتخذ ذلك في أشهر أشكاله شكل تكفير ٢١٩
فكرة ثارت حولها الشبهاتK وهو تكفير أصدره أسقف باريس سـنـة ١٢٧٧.
ولكن رد الفعل هذا جاء بعد فـوات األوان وكـان أضـعـف مـن أن يـؤدي إلـى
نتيجةK ألن تدريس أعمال أرسطو كان قد نص عليه بالـقـانـون فـي بـاريـس
سنة K١٢٥٥ �ا في ذلك تسلسل التدريس وأوقاته. واحلقيقة هي أن الباحث�
متفقون اآلن على أن تكفير سنة ١٢٧٧ شجع الفالسفة والعلماء الطبيعيـ�
في القرن الرابع عشر على مضاعفة جهـودهـم لـرسـم  احلـدود ا@ـسـتـقـلـة
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ألبحاثهم. وقد حفز هذا التكفير الفالسفة إلجراء أنواع كثيرة من التجارب
الفكريةK ولتخيل ا@ستحيل خدمة للتوفيق ب� الفكر األرسطـي والـالهـوت
ا@سيحي. وقد عنى ذلك تصور إمكانات غير أرسطيةK �ا أدى في نهايـة
ا@طاف إلى اإلطاحة بالتصور األرسطي للعالم في القرن� السادس عشـر

.(٩٨)والسابع عشر 
كما أكد فالسفة اجلامعات في الوقت نفسه حقهم في االستمـرار فـي
أبحاثهم بحجج عدة ليس أقلها شأنـا طـلـب احلـقـيـقـة. «ولـيـس هـنـاك مـن
العبارات ما يتردد على ألسنة األساتذة» في القرن� الثالث عشـر والـرابـع

ن ــ «أكثر من عبارة صديق احلقيقةK وهيِلْلـوكَْكعشر ــ فيما تقول ميري م
. وقد جاء تسويغ ذلك ال مـن أرسـطـو(٩٩)عبارة تصف واجب الفيـلـسـوف» 

وشراحه فقط بل من الكــتـاب ا@ـــقـدس نـفـــسـه: «وتـــعـرفـون احلـق واحلـق
. وصفوة القول هي أن مصادر متعددةK فلسفية ودينيةK ساعدت(١٠٠)يحرركم» 

في أوروبا على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي وللتشكيك فـي
كون الكتاب ا@قدس هو ا@صدر الوحيد للمعرفة عن ذلك العالم. وقد شكل
هذا ا@نهج الدراسي الفلسفي والعلمي ذو النظرة الثاقبة وا@ستند إلى أعمال
Kالتوجه الرئيس للجامعات األوروبية @ا يزيد على أربعـمـائـة سـنـة Kأرسطو
من سنة ١٢٠٠ إلى سنة ١٦٥٠. وقد درس كل احلاصل� على شهادة ماجستير
اآلداب في هذه الفترة هذا ا@نهاج الدراسيK وبذا تبلور االلتـزام �ـعـيـاري

التجرد والشك ا@نظم اللذين يقعان في الصميم من العلم احلديث.
أما في احلضارة العربية اإلسالمية فإن قيما مثل قيمتي البحث اجملرد
والشك ا@نظم لم تلق أي دعم فكري علـى أيـدي الـنـخـبـة اإلسـالمـيـة الـتـي

جدت به هذه القيم فيُعملت وسيطا لنقل ا@عرفةK وذلك إلى احلد الذي و
أوساط األطباء والفالسفة خارج نطاق ا@راكز التعليمية في احلضارة العربية
اإلسالمية. فقد أغلقت ا@دارس أبوابها أمام تعليم العلم والفلسـفـة وأنـكـر
الفقه اإلسالمي أن كل البشـر يـتـمـتـعـون بـنـعـمـة الـعـقـل بـا@ـعـنـى الـيـونـانـي
األفالطوني. ولم يكن في الشرع اإلسالمي مكان لفكرة الضميـرK أي تـلـك

ة األخالقـيـة الـداخـلـيـة الـتـي wـكـن أن تـهـدي الـفـاعـل وقـت األزمـاتَـكَا@ـل
األخالقية. ولم يكن هنالك مجال للشك ا@نظم ضمن الفكر اإلسالمي. إذ
كان يطلب في ا@ؤمن أن يظهر أن كل اآلراء الصحيحة هي إما موجودة في



256

فجر العلم احلديث

. وكان هذا هو أساس االعتراض(١٠١)القرآن وإما متفقة 8ام االتفاق معه 
على تدريس الفلسفة في ا@دارس. وكان الرأي الشائع هو أن دراسة الفلسفة

.(١٠٢)يهر ِسْْتتخرج ا@رء عن دينهK وكثيرا ما هوجم ا@تفلسفةK كما ب� غولد
«ولم تكن دراسة الفلسفة والتنجيم جتري إال سرا» في األندلسK «ألن مـن

. ولذا لم(١٠٣)قـون» َحرُمـون ويَرجُدرسوهما كانوا يوصمون بالزنـدقـةK بـل ي
يكن هنالك إمكان لدراسة العلوم الطبيعية دراسة علنيةK ولم يكن دعم هذه
األبحاث من خالل أحكام الوقف �كنا. ولم تعمـر االسـتـثـنـاءات مـن هـذه

القاعدة طويالK كما رأينا.
كذلك كانت فكرة االبتداع بشكل عام تعني الضاللةK إن لم نقل الزندقة.

نى عدة تعمل  بطبيعتها على توجيه اجتاهات الناس على إعاقةُوقد عملت ب
طلب بعض أنواع ا@عرفة. وعندما تخطى مفكرون يتصفون باجلرأة واألصالة
هذه احلدود فإنه لم تكن هنالك آليات تعمل على دمج هذه الطرق الواعدة
في أشكال قائمة لها صفة ا@شروعية العلنية من أشكال البحث. أما أولئك
الذين كانوا يجرون أبحاثا مبتكرة فكان األغلب أن يستثيروا حفيظة التقليدي�
الديني�K وهو سبب أدعى لتفادي الشهرة واإلعالن. ومـن أحـاديـث الـنـبـي
التي يرددها الناس بشكل واسع حديث يقول: «شر األمور محدثاتهـاK وكـل

محدث بدعةK وكل بدعة ضاللةK وكل ضاللة في النار»:
«هذا ا@بدأ عنى بشكله ا@تطرف رفض أي فكرة أو وسيلة للراحة
لم تكن معروفة في غرب شبه اجلـزيـرة الـعـربـيـة فـي وقـت [الـنـبـي]
محمد وصحابتهK وقد استعملتها األجيال ا@تعاقـبـة مـن احملـافـظـ�
ا@تشددين @عارضة ا@ناضد وا@ناخل والقهوة والتبغ وا@طابع وا@دافع

والتلفونات والراديو وحق النساء في االقتراع» (١٠٤).
لم يكن دور العالمK والسيما بصفته مبتكرا (أو مبتدعا)K مـسـمـوحـا بـه
مؤسسيا أو مقبوال ثقافيا في احلضارة العربية اإلسالمية خالل هذه الفترة.

خامتة
رسمت في هذه ا@ناقشة اخلطوط العريضة لبعض العوائق ا@ؤسـسـيـة
وا@عبرة عن االجتاه الفكري التي منعت ظهور العلم احلديث في احلضـارة
العربية اإلسالمية. ويتضح من هذا النقاش أن الفقه اإلسالمي كان عامال
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رئيسا في وضع احلدود على تطور مجاالت االستقالل وفي إدامة النـظـام
التعليمي ذي الطابع الشخصي واخلصوصي. وقد منعت طبيعة الفكر الفقهي
اإلسالمي تطور القوان� الشمولية وا@عايير غير الشخصية للتقوª وضيقت
احلدود التي wكن �ارسة اإلبداع داخلها دون التعرض لتـهـمـة الـكـفـر أو
الزندقة. ويفوق ذلك أهمية أن الفقه اإلسالمي ال يفسح في اجملال للتنظيمات
ا@ستقلة أو االجتاهات ا@هنية أو ا@ؤسسات ا@دنية. وا@ؤسسة الوحيدة التي
يحميها الشرع والتي wكن أن تنشأ ا@ؤسسات في ظلها هي الوقف K ولكن
الوقف يرتبط ارتباطا مباشرا باألوامر والنواهي الديـنـيـة. أمـا فـيـمـا عـدا
ذلك فإن الشرع اإلسالمي ال يحتوي على آليات التغيير والتحول الضرورية

لوضع القانون اخلاص با@ؤسسات.
ولقد شكا ا@فكرون ا@سلمون في وقت ليس بالبعيدK هو منتصف عقد
الثمانينيات ا@اضيK من أن العـلـم احلـديـث لـم تـتـرسـخ جـذوره فـي الـبـالد
اإلسالميةK �ا منع من ظهور بالد مثل هونغ كونغ أو سنغافورة أو اليابان

. وقد قال عبدالسالمK رئيس أكـادwـيـة الـعـالـم(١٠٥)في الديار اإلسـالمـيـة 
الثالث للعلـوم: «إن الـعـلـم أضـعـف مـا يـكـون فـي ديـار اإلسـالم مـن بـ� كـل

. والسبب الـذي أعـطـي لـذلـك هـو أن الـعـلـم(١٠٦)حضارات هـذا الـكـوكـب» 
والتكنولوجيا «الدنيوي�»K أو «الغربي�»K أو «الشرقي�» ليس لهمـا أسـاس
فـي اخلليقـة والثقافـة اإلسـالميت�. وتبنيـهــمـا يـــــجـعـل ا@ـســـــلـمـ� أقـــــل

. ولو وضعنا هذا الكالم بشكل أبسط لقلنا إن العلم احلديث(١٠٧)إسـالما» 
ينظر إليه على أنه ضد اإلسالمK ويعتبر الداعون له أناسا خطوا اخلـطـوة
األولى والقاتلة نحو التنكر للدين. وهذا هو السبب الذي حدا بعض ا@سلم�
من ذوي االجتاه الواحد على إنشاء الرابطة اإلسالمية للتقدم العلمي سنة
K١٩٨٥ ويرى هؤالء ا@سلمون أن األفكار العلمية كلها يجب أن يب� اتفاقـهـا
مع الشريعة إن لم تكن نابعة منها. وقد غدا ا@شروع ا@عاصر لتحويل العلوم
إلى علوم إسالمية في الباكستان (وهو مشروع بدأ في عهد حكومة ضياء
احلق)K إلى موقع طبيعي @ؤ8رات تـدعـمـهـا الـدولـة عـن الـعـلـم اإلسـالمـي
وتقدª مختلف الكتابات التي تتزيا بزي العلم والتي يقصد منها أن تظهـر
أن مكتشفات العلم احلديث ما هي إال مكتـشفات موجودة في القرآنK كتاب

. وليس لنا إال أن ننتظر ما إذا كان باإلمكان إنتاج علم(١٠٨)ا@سلم� ا@قدس 
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جديد من خالل جهود يجب أن توفق دائما ب� الشريعة اإلسالمية مكتشفات
البحث العلمي اجملرد.
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