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الدراسة ا!قارنة للعلم

الدراسة املقارنة للعلم

حداثة العلم
يـبـدو الـعـلـم وتـفـرعـاتـه فـي عـالـم الـيـوم مـثــاال
للحداثة. فا@نهج العلمي في معاجلة أي خلل طبيعي
أو بشري أو اجتماعي يظهر للعيان في كل مـكـان.
ولو لم يطبق ا@نهج العلمي على ا@شكلة التي نتناولها
هنا العتبرت ا@عاجلة مختلةK أو ألثارت الشكوك.
وال يعدم هذا الوضع نقاده األخالقي� الذين يرون
أن العلم نفـسـه زادت سـلـطـتـه عـلـى حـدهـاK أو أن
وجهة النظر العلمية اخلالصةK وال سيما في مجال
الطبK تأخذ على عاتقها أكثر �ا تستحقK أو أنها
Kأو أنها تتصف بالعنجهية Kتفرط في الثقة بنفسها
ال بل إنها قابلة للتوصل إلى تشخيصـات خـاطـئـة.
وهناك في الغرب من يرى أن العلم نفسه «مشكلة

. ويعتقد هؤالء أن مـنـتـجـات الـعـلـم(١)اجتمـاعـيـة» 
التكنولوجية ــ ا@ستويات العالية من اإلشعاع الـتـي
تنطلق في أجواء اجملتمعات احملليةK االستعمال الذي
Kيفتقر إلى ا@راقبة الكافيـة لـلـمـبـيـدات احلـشـريـة
التدهور العام للبيئة الطبيعية الذي يسببه التخلص
من ا@واد السامةK وحتى ازديـاد حـرارة اجلـو عـلـى
مـسـتـوى الـعـالـم ـــ كـل هــذه األمــور يــعــتــقــدون أن
مسؤوليتها تـقـع عـلـى عـاتـق الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا
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احلديث�. غير أن األشكال األخرى من ا@عرفة ــ تلك ا@ستمدة مـن الـديـن
والتصوف أو من العلوم الغيبية كالتنجيم ــ عليها أن تدافع عن نفسهـا إزاء
ا@وقف العلمي السـائـد حـالـيـا. وإن كـان ألشـكـال ا@ـعـرفـة هـذه أن حتـظـى
بالتصديق فالبد من إظهار قدرتها على الوصول إلى نتائج وعـلـى حتـقـيـق
اآلثار بشكل يتفق إما مع اجلهل العلمي («ال نعلم شيئا عن هذا») أو احلكمة

عنا حدود ا@عرفة العلمـيـةَّالعلمية («هذه النتيجة معقولـة 8ـامـا إذا مـا وس
.(٢)الراهنة») 

إن من الشائع حقا أن يشار إلى ا@كانة ا@تميزة التي تتمتع بها ا@عـرفـة
العلمية في العالم احلديث. وهذا التعبير يعني أشياء عدة. أوال: يعني أن ما
Kيدعيه خبراء العلم من معرفة له مـكـان الـصـدارة فـي ا@ـنـاقـشـات الـعـامـة
وخاصة في أمور الصحةK سواء منها العامة أو اخلاصة. ثانيا: يسمح للشهود
اخلبراء الذين يعرف عنهم أنهم خبراء في ناحية من نواحي العلم باإلدالء
بشهاداتهم في احملاكم حول أمور خفية يصعب على عامة النـاس فـهـمـهـا.
ويسمح لهؤالء  اخلبراء في مثل هذه الظروف بأن يسـتـخـدمـوا مـعـرفـتـهـم
العلمية إلقامة الوقائع ا@مكنة وتخم� األسباب احملتملة @ا حدث. ويعرف
قراء القصص البوليسية عن خبراء في التحقيقات اجلنائية يستطيعون عن

ف من األنسجة ومالبس بعض منَُتطريق الوسائل اخملبرية أو يقرنوا ب� ن
يشتبه فيهمK وأن يربطـوا بـذلـك بـ� األفـراد ومـشـهـد اجلـرwـة. وال تـقـوم
ا@عرفة العلمية التي هي من هذا النوع على ا@الحظة ا@باشرة لألحداثK بل
هي معرفة الحقة @ـا حـدث تـسـتـقـى مـن الـوسـائـل الـعـلـمـيـة فـي الـتـحـلـيـل
واالستنتاج. وهذا يعني ــ باختصار ــ أن ا@عرفة العلمية ذاتها قد غيرت ما

.(٣)يعتبر أدلة مشروعة في احملاكم تغييرا ملموسا 
Kثالثا: قد نتحدث عن البحث العلمي ونصفه بأنه يحتل مـكـانـة رفـيـعـة
�عنى  أن سلطة العلم التي تعطيه ا@شروعـيـة 8ـنـح الـبـاحـثـ� احلـق فـي
مالحظة جوانب من احلياة تكون مخفية على وجه العموم عن أع� الناس
Kأو ألنها  تعتبر �نوعة ألسباب أخالقية أو دينية Kحفاظا على اخلصوصية
وفي وصف هذه اجلوانب للمأل. فاألطباء مثال يسمح لهم بفحص األجساد

العارية فحصا ال يعيقه عائقK ويجري هذا باسم العلم.
كذلك كثيرا ما يسمح للعلماء االجتماعي� وللصحافي� باحلصول على
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معلومات عن مختلف نواحي احلياة العامة واخلاصة. وتسويغ ذلك في حال
علماء االجتماع والسياسة واألنثروبولوجيا االجتماعية هو الرغبة في تقدم
ا@عرفة االجتماعية العلمية عن الـكـيـفـيـة الـتـي يـعـمـل بـهـا عـا@ـا االجـتـمـاع
والسياسة. وهكذا فإن عالم االجتماع الـذي يـدرس الـشـرطـة فـي مـنـطـقـة
معينة سيسعى إلى مالحظة كل ناحية من نواحي عمل ضباط الشرطة في
أثناء القيام بعملهم اليومي. ولن يالحظ تـوقـيـف ا@ـشـتـبـه فـيـهـم فـقـط بـل
سيسترق السمع ــ كما لو كان شرطيا سريا ــ للمكا@ات التي يتلقاها قـسـم
اآلدابK من الذين wكن أن يخبروا الشرطة عما شهدوه في ا@قر الرئيـس

.(٤)للشرطة. وهذا أيضا يجري «باسم العلم» 
لكن هناك مستوى آخر للحظوة التي يتمتع بها العلم جتب مالحـظـتـه.

ه الباحثون جلمع األدلة وا@علومـاتُحَْنُموهذا ا@ستوى يتعلق باحلق الـذي ي
دون عائق ولالحتفاظ بهذه ا@علومات دون أن تـسـتـولـي عـلـيـهـا الـسـلـطـات
السياسية. وهذه هي احلماية احملدودة التي 8نح لـلـعـلـمـاء االجـتـمـاعـيـ�
والصحافي� جلمع ا@علومات والتصرف بهـا حـسـبـمـا يـرونـه مـنـاسـبـا دون
االلتزام بنشرها أو الكشف عن مصادرها للسلطات الساسية. وهم أحرار
كذلك في انتقاد النظام االجتماعي أو قطاعات منه استنادا إلى أبحاثهم.
لكن ا@يزة التي أود تأكيدها هي تلك التي 8نحها احملاكم والتي حتفظ حق

. وهذه هي بعض الطـرق(٥)الباحث في عدم الكشف عما يعرف للجمهـور 
التي wكننا بها التحدث عن ا@كانة ا@تميزة التي تتمتع بها ا@عرفة العلميـة
والبحث العلمي في العالم الغربي. وهي تثبت الرأي القـائـل إن مـؤسـسـات

.(٦)العلم هي من أهم ا@ؤسسات في اجملتمع احلديث 
لكن بينما نعتبرK نحن الغربي�K أن وجهة النظر العلمية هي ا@عيار الذي
نحكم بواسطته على وجهات النظر األخرى كلهاK فإننا غالبـا مـا ال نـفـطـن
إلى أن وجهة النظر العلمية هذه (وسأتركها دون تعريف حاليا) كان عليهـا
أن تخوض معارك طويلة كثيرة قبل أن حتقق النجاح. والعلم احلديث كـمـا
نعرفه لم يتحقق في احلضارات األخرى (في الهند والص� واإلسالم) على
رغم أن بعضها كان يتفوق على الغرب ثقافيا وعلميا حتى القرن� الـثـالـث
عشر والرابع عشر. ويجب أن تشجعنا معرفة ذلك عـلـى الـقـول إن انـتـهـاء
رحلة العلم إلى الغرب كان نتيجة لتضافر فريد لعوامل ثقافية ومؤسـسـيـة
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هي في جوهرها غير علمية. ونقولK بعبارة أخـرىK إن لـغـز الـنـجـاح الـذي
صادفه العلم احلديث في الغرب وفشله في احلضارات غير الغربية يكمن
حله في دراسة اجملاالت غير العلمية من الثقافةK أي القانون والدين والفلسفة
والالهوت وما إليها. وتكون نشأة العلم احلديث من وجهة النظر هذه نتيجة
لتطور ثقافة تستند إلى أسس حضارية ــ ثقافية كانت فريدة فـي طـابـعـهـا

دة التي عارضت§اإلنساني ــ �عنى أنها تسامحت مع األفكار الهرطقية اجملد
التعاليم الدينية والالهوتيةK بل حمتها وشجعتها. لكن قد يقال في مقـابـل
ذلك إن العناصر النقدية التي يتضمنها التصور العلمي للعالم كانت كامنـة

بشكل مستتر في ا@سلمات الدينية والقانونية في أوروبا الغربية.
والقول بأن العلم احلديث نشأ بسبـب األبـعـاد اإلنـسـانـيـة الـفـريـدة فـي
الثقافة الغربية لن يبدو قوال يتسم با@فارقةK إال أننا لم نتناول «تلك االلتزامات

 بأشكالها الدينية والفلسفية والقانونيـة.(٧)التي ال يكون ا@رء عا@ا دونها» 
وقد يقالK بعبارة أخرىK إن أسس العلم احلديثK سواء منهـا الـثـقـافـيـة أو
ا@ؤسسيةK توجد بالضبط في تلك اجملاالت الواقعة خارج العلم حيث يتأمل
البشر في طبيعة الكون بأعمق معانيها وأشدها غموضاK وحيث يخلق اخليال
اإلنساني ا@ؤسسات التي تسمح لألفراد باالستمتاع على الدوام بالفضاءات
احملايدة دون التعرض للرقباء السياسي� والديني�. وقد أخذ هذا الكتاب
على عاتقه مهمة البحث في األصول الفلسفية والقانونية وا@ؤسسية لهذه

ا@ناطق احملايدة.

ً حضاريةًالعلم مؤسسة
يجد كثير من العلماء االجتماعي� صعوبة في التعامل مع األطر الفكرية
ذات الداللة احلضاريةK اعتقادا منهـم بـأن هـذه الـفـكـرة اجملـردة تـبـلـغ مـن
الشمولية ما يجعلها عصية على التحليل العلمي. لكننـا لـن نـحـتـاج إال إلـى
وقفة تأمل قصيرة لنالحظ أن العلم احلديث ــ باعتباره مسعى مستمرا من
البحث الذي يصحح نفسه بنفسه ــ هو قـبـل كـل شـيء مـسـعـى يـسـتـقـطـب
اهتمام جماعات وأفراد ينتشرون في جميع بقاع العالم ومشاركتهم. وإذا ما
أخذنا أي حقل من احلقول على مدى القرون اخلمسة ا@اضية فإننا سنجد
أن أفرادا يعيشون في مجتمعات مختلفة (هي موجودة في الغالب في أوروبا
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وتوابعها فيما وراء البحارK وفي األمريكت�)K قد قدموا مسـاهـمـات بـالـغـة
األهمية في تقدم العلوم اخملتلفة. وكانت هناك منافسات مستمرة حقا ب�
Kوأمريكي� Kوأ@ان Kوفرنسي� Kوإجنليز Kـ من إيطالي� مواطني هذه البالد ـ
وغيرهم ــ للحصول على األلقاب واجلوائز التي wنحها العلم احلديث @ـن

.(٨)يظهرون أصالة علمية 
والعلم من وجهة النظر هذه كان وال يزال نشاطا انتقاليا ونتاجا مرحليا
wضي في تقدمه على رغم االختالفات اللغوية وا@نافـسـات الـقـومـيـةK بـل
ر�ا بسببها. ولذلك فإن هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة األولىK وال
wكن فهمه �عناه االجتماعي األكمل إال في السياق احلضاري. وهو نشاط

K عبـر(٩)ثقافي wارسه أفراد وجماعات يعيـشـون فـي مـجـتـمـعـ� أو أكـثـر 
الزمان وا@كانK وتشترك هذه اجملتمعات بقبولها لبعض ا@سلمات ا@يتافيزيقية
اجلوهريةK و@عايير الداللة والبرهانK وقواعد األتيكـيـت وا@ـعـامـلـة بـا@ـثـل.
وليس هناك خليقة علمية فقط (وهذه سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيـمـا
بعد)K بل هناك أيضا مجموعة أكبر بكثير من ا@سلمات ا@يتافيزيقية التـي
«ال يكون ا@رء عا@ا دونها»K كما يقول توماس كون. وهذا اجلهاز ا@ؤسـسـي
غير ا@نظورK القائم على أسس حضـاريـةK هـو بـالـذات الـذي wـكـن جـهـود

العلم من النجاح.
وقد يالحظ ا@رءK فضال عن ذلكK أن العلم احلديث لم يتطـلـب وحـدة
سياسية ــ أي حكومة عا@ية موحدة بيروقراطيـا ـــ أو وحـدة لـغـويـة. فـلـقـد
حدث االنتقال النهائي @رحلة العلم احلديث وانتشاره في أوروبا في القرن�
السادس عشر والسابع عشرK بشكل يكاد يتزامن مع تفتت الوحدة اللغوية
(التي كان قد أوجدها استعمال القرون الوسطى لالتيـنـيـة فـي ا@ـراسـالت
الرسمية) ونشوء القومية القائمة على اللغات احمللية والرموز األدبية الوطنية.
Kولقد تعمد العلماء في كل من إجنلترا وإيطاليا أن ينشروا أعمالهم الرئيسة
وترجموا األعمال الكالسيكيةK بلغة قومهم بحيث أمكن إدخال الناس العادي�

. لكن كانت(١٠)وغيرهم �ن ال حتدوهم األهواء في دائرة اخلطاب العلمي 
هناك حركة نحو حتويل اخلطاب العلمي إلى خطاب عا@ي على رغم هـذا
التحويل الظاهر للعلم إلى ا@لكية القوميةK وكان ذلك حتوال متعمدا لكسـر
احلدود ب� نخبة «الراسخ� في العلم» من ناحية وب� اإلنسان العادي (أي



30

فجر العلم احلديث

غير ا@تخصصK أو أحد أفراد العامة). وكان هذا التوجه شديد االختالف
عما كان موجودا في الثقافة اإلسالمية أو اليهوديةK حيث كانت الـشـريـعـة

.(١١)تخضع هي وأسرار اخلالق للحماية الشديدة 
Kكن إنكارهاw ومادام العلم نشاطا اجتماعيا مستمرا له أبعاد حضارية ال

هت األطر األخالقـيـةَّهة التـي وج§فإن احلديث عن البنى وا@ؤسسـات ا@ـوج
والدينية والقانونية للمفكرين في احلضارة اإلسالمية في العصور الوسطى
أو في الص� أو في الـغــرب األوروبيK ال هــو من قبيل ا@ركزيــة العرقية وال
النزعة االستشراقية. وأنا أشيرK بطبيعة احلالK إلى مستوى اخلطاب الرمزي
والفكري الذي اكتسب الطابع ا@ؤسسي وشارك فيه ا@ثقـفـون فـي مـنـاطـق
متناثرة على امتداد هذه احلضارات كلها (بدرجات متباينة وبأشكال متفاوتة).
ولذا فإن العلم احلديث ليس نتاجا حضاريا فقطK بل هو نتاج للتفاعل ب�

احلضارات.
لقد كانت مساهمات احلضارة العربية اإلسالمية في تطور العلم احلديث
باد� ذي بدء ــ أقصد مساهماتها في إغناء مـخـزون ا@ـعـرفـةK سـواء مـنـهـا
ا@نطقية أو الرياضية أو ا@نهجية ــ قبل اضمحاللها بـعـد الـقـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر ــ كانت هذه ا@ساهمات مساهمات مهمة. ولسوف نرى

زنت في احلضـارةُأن انتقال ا@عرفة العلمية والفلسفية التي تراكمـت واخـت
العربية اإلسالمية إلى الغرب من خالل  جهود الترجمة العظيمة التي قام
بها أوروبيو العصور الوسطىK كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكـري
الغربي. وهذا يعني أن العلم احلديث هو نتاج صالت ما ب� حضارات تضم
Kالتفاعل الذي جرى ب� العرب وا@سلم� وا@سيحي� وال تـنـحـصـر فـيـهـم
ولكنها تضم أيضا «حوارات أخرى ب� األحياء واألموات»K شملت اليوناني�
والعرب واألوروبي�. ال بل إن بعض الناس يقولون إن التراث الفكري اليوناني
والتزامه باحلوار العقلي واتخاذ القرارات من خالل ا@نـطـق وقـرع احلـجـة
باحلجة بوجه خاصK هو الذي حدد مسار التطور الفكري في الغرب بعـد

. ولسنا ملزم� بقبول هذا الرأي لالعتراف بأهمية التراث اليوناني(١٢)ذلك 
للعلم الغربي. فا@سألة األهم هي أن العلم احلديـث هـو حـصـيـلـة لـصـالت

.(١٣)متعددة مستمرة ب� احلضارات دامت على مدى قرون 
ثانيا: إن العلم احلديث الذي نشأ في الغرب غدا علـمـا عـا@ـيـا بـشـكـل
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Kمتزايد من حيث إنه صار متاحا لشعوب العالم كلها. لقد غدا هذا الـعـلـم
ق بهذه الصـفـة عـلـى§ُببتعبير جوزف نيدمK «علـمـا بـال هـويـة طـائـفـيـة»K وط

الظروف وا@عارف ا@ناسبة في جميع أنـحـاء الـعـالـم. وعـلـى الـرغـم مـن أن
احلضارة العربية اإلسالمية قاومت تطور العلم احلديث ب� ظهرانيها بعد
تطوره في الغرب بوقت طويلK فإنـه الشـك الـيـوم فـي أن عـددا كـبـيـرا مـن
الناس الذين يقطنون البالد اإلسالمية (مثلهم مثل غيرهم) يسعـون سـعـيـا
حثيثا للحصول على ا@عرفة وعلى ا@نافع التي يقدمها العلم احلديث. ومهما
تكن العيوب التي يجلبها العلم احلديث في مسيرته فإن فوائـده مـن حـيـث
مستويات ا@عيشة احلديثةK والسيما في مجال الصحة (العقلية واجلسمية
Kيشيد بها ويطلبها اجلميع على أنها من حق جميع الشعوب K(على حد سواء
بغض النظر عما إذا كانت قبائلها أو بالدها أو جماعاتها قد قدمت شيئـا

لتلك الثروة من ا@عرفة التي ليست لها هوية طائفية.

عناصر املنظور السوسيولوجي
كتب ماكس فيبر سنة ١٩٠٤ يقول: «إن االعتقاد بقيمة احلقيقة العلمية

. ثم أضاف روبرت(١٤)ال يستمد من الطبيعةK بل هو نتاج ثقافات بعينـهـا» 
ك. ميرتن التعديل التالي بعد أربع وثالث� سنة:

«هذا االعتقاد [باحلقيقة العلمية] يـنـتـقـل بـسـهـولـة إلـى الـشـك
واإلنكار. والتطور ا@ستمر للعلم يحدث في مجتـمـعـات مـن مـسـتـوى
مع�. ويكون ذلك خاضن ا@سلمات الضمنية والضوابط ا@ؤسسية.

ت الكثير من القـيـمّوما هو عندنا ظاهرة ال حتتاج إلى تفسـيـر ويـثـب
نة كان في أوقات أخرى وما يزال في أمكنة عدة شـاذا§الثقافية البـي

غير شائع. وتتطلب استمرارية العلم مشاركة نشيطة مـن أشـخـاص
يتصفون بالكفاءة ويهتمون �تابعة األمور العلمية. ولكن هذا الدعم

للعلم ال يتحقق إال إذا توافرت الظروف الثقافية ا@واتية» (١٥).
وهذا معناه أن متابعة العلم تقتضي وجود بعض وسائل الدعم الثقافية
وا@ؤسسية إن كان له أن يتقدم باستمرار. والبد لألنشطة النظرية ا@نتجة
للمعرفة من أن تكون تقدمية إن كان لها أن تستحق لقب العلمK أي أن تسعى

ـرَُبللتجديد والتخلص من اخلطأ باستمرارK كما يـصـر الـفـيـلـسـوف كـارل ب
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) ترجمه األستاذ شوقي جالل لسلسلة «عالم ا@عرفة»K العدد ١٦٨ ــ ديسمبر ١٩٩٢ (ا@ترجم).*(

Popper.على القول 
فإن وضعنا هذه ا@نظورات نصب أعيننا فقد يصح القول إن نشأة العلم
احلديث في الغرب وعدم تطوره في الص� أو احلضارة العربية اإلسالمية
أو غيرهماK توازي مشكلة نشأة الرأسمالية احلديـثـة (وعـدم تـطـورهـا فـي
الشرق). وعندما كتب ماكس فيبر مقدمته @قاالته عن سوسيولوجيا الدين
سنة K١٩٢٠ رأى أن موضوعه يتركز على تاريخ العقالنية وا@ذهـب الـعـقـلـي
وتطورهما. فقد كتب يقول: «إن مهمتنا األولى هي استقـصـاء خـصـوصـيـة
ا@ذهب العقلي الغربي وتفسير نـشـأتـه وأصـولـهK ووصـف الـشـكـل الـغـربـي

.(١٦)احلديث له ضمن هذا اإلطار» 
وهناك في ضوء األطر ا@رجعية ذات ا@نحى احلضاري التـي ذكـرنـاهـا

لها معها لكيَْدأعاله أربعة خيوط أخرى في سوسيولوجيا العلمK البد من ج
نحصل على سوسيولوجيا مقارنة وتاريخية للعلم تناسب ا@همة التي وضعها
فيبر أمامنا. وأول هذه اخليوط فكرة دور العالمK وهي فكرة ناقشها جوزف

. واخليط الثاني يتـعـلـق(١٧)بن دافيد  في كتابه «دور العالـم فـي اجملـتـمـع» 
با@عايير االجتماعية للعلم. وقد وضع هذه ا@عايير روبرت ميرتن في شبابه
حتت مفهوم خليقة العلم. ويركز اخليط الثالث على اجملـتـمـعـات الـعـلـمـيـة
ويتساءل عن اخلصائص ا@شتركة في تلك اجملتمعات الـتـي جتـعـلـهـا تـقـوم

 أول كتاب حاول)*(با@همة. وكان كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» 
اإلجابة عن هذا السؤال وخلص إلى فكرة النماذج العلمية.

أما اخليط الرابع في سوسيولوجيا العلم فهو الدراسة ا@قارنة التاريخية
احلضارية للعلم. ومع أن ا@نظور ا@قارن التاريخي هو األقدم في سوسيولوجيا
ـ وهو منظور تعود أصوله إلى بحث روبرت ميرتن الكالسيكي بعنوان: العلم ـ

ـ فإن(١٨)«العلم والتكنولوجيا واجملتمع في إجنلترا في القرن السابع عشر»   ـ
هذا اخليط لم يلق العناية الكافية من قبل علماء االجتماع. وهذا يعود إلى

K(١٩)أن طلبة ميرتن اختاروا أن يدرسوا نظام ا@كافآت أو اجلوائز في العلم 
ال أن يتابعوا ا@سار الرئيس الذي تناوله كتاب مـيـرتـن. كـذلـك شـهـد عـقـد
السبعينيات والثمانينيات �و ا@درسة التفاعلية في دراسة الـعـلـمK ولـذلـك
غدت هذه الدراسة أقل احتفاال بالظروف التاريخيةK وابتعدت عن الدراسة
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.(٢٠)ا@قارنة للعلوم وللظروف الثقافية وا@ؤسسية التي 8كنها من النمو 
على أن فصال جديدا في هذا التراث كتب بظهور دراسة جوزف نيـدم
الهائلة بعنوان: «العلم واحلضارة في الص�»K وبنشر أفكار نيدم االجتماعية

. وقد(٢١)عن األسباب التي منعت الص� من أن يولد العلم احلديث فيـهـا 
أشــار ا@رحــوم بنجمن نـلسن إلى هـــــذا الـتـطـــور اجلـديـد بـعـبـارة «حتـدي

K وهو حتد يطلب فيه جتاوز فيبر وغيره من الرواد في الدراسـة(٢٢)نيدم» 
السوسيولوجية ا@قارنة للعملية االجتماعية الثقافيةK ومحاولة حل معضلة
نيدم ا@تعلقة بتميز الغرب عن غيره بـوصـفـه ا@ـكـان الـذي ولـد فـيـه الـعـلـم
اجلديد. وقد ركز نيدم بوضوح على الظروف االجتماعية والثقافيةK الـتـي

قد تعجل تطور العلم أو تعيقه.
لقد تطورت اخليوط األربعة في سوسيولوجيا العلم �عزل عن بعضها
البعض ودون استفادة أحد منها من اخليوط األخـرى. وسـأبـرز فـيـمـا يـلـي
بعض جوانب القوة والضعف في هذه التطورات بحـيـث نـتـمـكـن مـن إعـادة
Kصياغتها على هيئة سوسيولوجيا مقارنة تاريخية للعلم قابلة لالستعـمـال

.(٢٣)�ا قد يلقي الضوء على تطور العلم ومصيره في العالم احلديث 

ِمدور العال
قد يقول قائل إن النقطة ا@ركزية في دراسة نشأة العلم احلديث يجب

م وتطور هذا الدور. وهذا الرأي هو رأي جوزف بنِأن تكون ظهور دور العال
. والنقطة األساسية في هـذا(٢٤)دافيد الذي عرضه في دراسته ا@عـروفـة 

الرأي هي أن
«استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات زمنية طويلةK بغض
النظر عن تغير �ارسي هذا النشاطK يعتمد على ظهور أدوار يتع� فيها
ا@ضي في ذلك النشاطK وعلى فهم فئة اجتماعية لهذه األدوار وتقييمها
اإليجابي لها («أي إعطائها صفة ا@شروعية»)... أما إذا غاب هذا الدور
ا@عترف به من قبل اجلمهور فليس هنالك أمل كبير في انتشار ا@ـعـرفـة

وا@هارات واحلوافز
ا@تصلــة بنشــاط من األنشطــةK وفي بلــــورة كـل ذلـك عـلـى هـيـئـــــة

تراث مستقل» (٢٥).
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م صياغة جديرة باالهتمام  والـتـأمـلِوهذه الصياغة ألهميـة دور الـعـال
بوصفها محاولة أولى لالقتراب من ا@شكلة الراهنةK غير أن النظرة ا@دققة
تكشف عن عيوب عدة فيها. وأول هذه الـعـيـوب إهـمـال بـن دافـيـد لـفـروق
معروفة في النظرية االجتماعية لألدوارK صاغها روبرت ميرتن قبل سنوات
عدة صياغة بالغة القوة. إذ ال يطلب من أفراد اجملتمعK باعتبارهم يحتلون
مكانة معينة واحدة فيهK أن يؤدوا دورا واحداK بل أن يشاركوا في مجموعة
من األدوارK كما قال ميرتن. أي أن «علينا أن نالحظ أن ا@كانة االجتماعية
الواحــدة ال تقتضي أداء دور واحـــــد يـتـصـــل بـهـاK بـل سـلـسـلـة مـن األدوار

. ويشارك الفاعلون االجتماعيون في مجموعة من األدوار تتشكل(٢٦)ا@تصلة 
«من عالقات من األدوار التي تناط باألشخاصK بسـبـب احـتـاللـهـم @ـكـانـة

. والفاعل االجتماعـي فـي ذلـك(٢٧)اجتماعية معينة ويتمم بعضهـا بـعـضـا» 
ا@وقف الواحد مدعو للتفاعل مع عديدين آخرين يكونون جزءا من مجموعة
Kوأن يعمل مع ا@علم� اآلخرين Kأدواره. فا@علم مثال عليه أن يعلم تالميذه
وأن يتعامل مع أهالي التالميذK وأن يستجيب لطلبات ا@ديرK وأن يكون على
عالقة بالهيئات واللجان ا@تصلة �دارس منطقته. ويطلب منه في تفاعله
Kمع كل من هؤالء اآلخرين ا@تمم� له أن يستجيب استجابات سلوكية مختلفة
وأن يستعمل تعبيرات مختلفة عن دوافعه بحيث يجعل من مكانته ا@نفـردة

مكانة ذات أبعاد ومهارات واجتاهات متعددة.
ولذا فإن علينا أن نحذر من اخللط بـ� فـكـرة سـلـسـلـة األدوار وفـكـرة
Kوهي فكرة تتصف بالغموض. إذ يجب أن يكون واضحا K«األدوار ا@تعددة»
كما كتب ميرتنK «أن سلسلة األدوار تختلف عن النمط الذي وصفه علمـاء

. وإذا ما استخدمنا مثال ميرتن(٢٨)االجتماع منذ زمن طويل بتعدد األدوار» 
الكالسيكي قلنا إن سلسلة األدوار اخلاصة بطالب الطب تتطلب التـفـاعـل
Kوالفني� الطبي� Kوا@مرضات Kومع األطباء Kا@نتظم مع غيره من طلبة الطب
ومع العامل� االجتماعي�K وكل التوقعات اخلاصـة بـهـذا الـدور مـصـدرهـا
مكانة اجتماعية واحدةK هي مكانة طالب الطب. لكن طلبة الطب قد يكونون
ازواجا (أو زوجـات)K وآبـاء (أو أمـهـات)K وإخـوة (أو أخـوات)K وأعـضـاء فـي
األحزاب السياسية أو الطوائف الدينية. غير أن هذه الصالت تـشـيـر إلـى

بعد آخر من البنى االجتماعية.
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م فتتشكل في أشيع أشكالها من كونه أستاذا فيِأما سلسلة أدوار العال
Kوباحثـا Kوعضوا في قسم علمي Kومدرسا لطلبة جامعي� Kكلية أو جامعة
وكاتبا ومؤلفاK ور�ا حارسا [على بوابة العلم] يحكم على أبحاث غيره من
العلماء وعلى صالحيتها للنشر. كذلك يجب أال نتجاهل دور العالم بوصفه
شخصا يعرض للعامة ما تراكم من معرفة موثوقةK والسيما عندمـا تـنـشـر
األبحاث التي تدعي اإلضافة للمعرفة. وعندما تتخذ األبحاث هذا الشكل
(ا@عروض على العامة) فإنها تكتسب صفة القبول لدى طائفة العلماء التي

ينتمي لها العالم.
إن النظرة التي تتجاهل احتواء كل دور اجتماعي على شبكة من األدوار
ا@تصلة با@كانة الواحدة هي باختصارK نظرة متسرعة. فا@رء بصفته مشاركا
في سلسلة من األدوار مشغول دوما بالتفاعل مع عدد من اآلخريـن الـذيـن
يكون لكل منهم رأيه في الدور ا@نـاسـب لـآلخـر. وهـذا يـعـنـي فـي سـيـاقـنـا
الراهن أن العلماء ــ قدماءهم ومحدثيهم ــ ليسوا أشـخـاصـا مـعـزولـ� فـي
مخابرهمK بل هم فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم ذاته على متعددين آخرين
يقدمون لهم ــ أوال ــ الدعم ا@ؤسسي على شـكـل فـرص لـلـتـعـلـيـم والـبـحـث
العلميK ويزودونهم ــ ثانيا ــ بقنوات لنشر نتائج أبحاثهمK ويعطونهم ــ ثالثا ــ
الدعم الضمني باعتبارهم علماءK مثلما يعطون هذا الدعم لقيـم الـنـشـاط

م. ولوال هذه التشكيالت الثقافية وا@ؤسسية (كماِالعلمي ونظرة العلم للعال
م هو في احلقيقة مـركـبِأشرنا) @ا أمكن وجود الدور العلمي. فدور الـعـال

يتكون من سلسلة من األدوار ا@تكاملة التي هي جوهرية وال غنى عنها @كانة
م.ِالعال

م على أنه سـلـسـلـة مـنِوهذه الصياغة لهذا الـفـهـم األوسـع لـدور الـعـال
م تكمنِاألدوار يجب أو توحي لنا بأن العناصر النوعية اخملتلفة لوضع العال

في تاريخ مؤسسيK وأن هذه العناصر تطورت عبر الزمن وبسرعات مختلفة.
Kومنجمـ� Kكذلك علينا أن نالحظ أن هناك عددا من اخملتص� ــ فلكي�
Kوأطـبـاء Kوعلماء أحيـاء Kوأطباء عيون Kوكيميائي� Kوفيزيائي� Kورياضي�
وما إلى ذلك ــ �ن يحق لكل منهم احلصول على لقب العالم. كذلـك فـإن
كال من هذه االختصاصات العلمية نشأ ووصل مرتبة العلم في وقت مختلف
عن سواه. وهكذا فإن علمي ا@يكانيكا والفلك وصال درجة عالية من الدقة
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والتطور النظري قبل حقبة العصور الوسطى بوقت طويل. وقد ذكرنا كون
بأن الكتاب� القد�w لكل من أرخميدس وبطليموسK أي كتابي «األجسام
الطافيـة واجملـسـطـي»K ال wـكـن قـراءتـهـمـا حـتـى هـذه األيـام «إال مـن قـبـل

.(٢٩)احلاصل� على خبرة فنية عالية» 
وتساعد صياغة ا@شكلة على هذا النحو على حتويل انتباهنا بعيدا عن
النواحي الداخلية للبحث العـلـمـيK أي عـن ا@ـنـاهـج والـنـظـريـات والـنـمـاذج
والوسائل التي يستخدمها العلمK باجتاه البنى الثقافية وا@ؤسسية اخلارجية
التي تعطي البحث العلمي مكانته الراسخة في احلياة الفكرية جملتمع مـن
اجملتمعات أو حضارة من احلضارات. كذلك يجد الباحث نفسـه مـنـجـذبـا
للدراسة التاريخية للخطوات التطورية التراكمية التي ظهر بها كل عنـصـر
من عناصر سلسلة األدوار التي يلعبها العالم للوجودK �ـا فـي ذلـك نـقـاط
الصراع (وهي في أغلبها فلسفية وأيديولوجيـة) التي توجب عـلـى الـنـظـرة
Kالعلمية للعالم أن تتخطاها في مسيرتها نحو ا@ؤسسية الكاملة. وقد يتب�

م هي في الواقع أ�اط منِفضال عن ذلكK أن العديد من نواحي دور العال
التفكير والبحث وإنتاج ا@عرفةK التي سخرها العلمـاء (تـسـخـيـرا مـشـروعـا

8اما) @صلحة جهودهم ا@تخصصة.
و�ا أن هذا التغير في وجهة النظر يكشف عن نواقص التاريخ الداخلي

م ظهرِالصرف للعلمK فإنه يوضح بجالء نواقص الرأي القائل إن دور العال
. لكن هذا القول ال يعني(٣٠)أول ما ظهر في إجنلترا في القرن السابع عشر 

التشكيك في احلقيقة التاريخية التي ترى أن العالم احلديث بدأ في القرن
السابع عشرK مع اندماج احلركة الرياضية التي كانت مـوجـودة فـي أوروبـا
بالتراث اإلمبريقي التجريبي ا@وجـود فـي إجنـلـتـرا ـــ عـلـى رغـم أن كـون ال

. فبينما يتسم موقف بن دافيد بالوضوح التام(٣١)يسلم بصحة هذا الرأي 
حول فكرة االندماج هذه في القرن السابع عشرK يبدو أن توماس كون يضع
هذا االندماج في منتصف القرن الـتـاسـع عـشـر. وقـد كـتـب كـون يـقـول إن
اجلناح ا@ناهض للرياضيات وا@تحمس أشد احلماسة لالجتاه الـتـجـريـبـي
من احلركة العلمية التي تـركـزت فـي إجنـلـتـراK «لـم يـكـن لـه أثـر يـذكـر فـي

.(٣٢)النظرية العلمية أو البنية الفكرية» حتى منتصف القرن الثامن عـشـر 
ولكنه يعود في بحث الحق فيدفع نقطـة االنـدمـاج حـتـى وقـت مـتـأخـر مـن
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. كذلك يرى كون أن نيوتن كان ظاهـرة بـريـطـانـيـة(٣٣)القرن التاسـع عـشـر 
شاذةK ألن «مناهجه ومصادرهK وزمالءهK ومنافسيه... كانوا كلهم مـن أبـنـاء

. على أن النقـطـة الـتـي أود إبـرازهـا هـي أن األسـس(٣٤)القـارة األوروبـيـة» 
ـ وهي األسس القائمة على دعامات اخلارجية أو االجتماعية للعلم احلديث ـ
فلسفية ومؤسسية أعمق غورا ــ ظهرت في وقت أبكر من ذلك بكثيرK على
رغم أن هذا االندماج للموروثات الفكرية كان حدثا أساسيا في نشوء العلم
احلديث بشكله الكامل. وإذا ما نظرنا إلى الفتح اجلديد الذي أرسى األسس
القانونية واالجتماعية للعلم احلديث من وجهة نظر التغير الثوريK الفكري
واالجتماعيK الذي حدث في القرن� الثاني عشر والثالث عشر ــ وهو مـا
ـ فإننا سنجد أن هذا الفتح حدث في وقت أبكر سأتناوله في الفصل الرابع ـ

بكثير �ا يظن بوجه عام.
م أن يكون مركز اهتمام البحث ا@قارنِوإذا كان للدور االجتماعي للعال

Kفالبد من التذكير بأن التفرد الظاهر هو فـي الـواقـع تـعـدديـة Kوالتاريخي
ومن احملتمل 8اما أن هذه النواحي اخملتلفة مـن سـلـسـلـة األدوار ا@ـنـوطـة

م نشأت واكتسبت صفة ا@ؤسسية في أوقات متباينة. أضف إلى ذلكِبالعال
Kأن القيم الثقافية التي 8نح ا@شروعية قد تأتي من مصادر ثقافية مختلفة
وليس من مصدر واحد للقيم العلمية. وهذا يعني أن القيم العلمية وخليقة
العلم مركبات فكرية ظهرت عبر الزمن وتطورت من سياقات غير علميـة.
كذلك فإن كثيرا من عناصر البحث العلمي ترسخت وانتشرت قبـل ظـهـور

 لم يـبـدأscientistم) في القرن التـاسـع عـشـر. فـكـلـمـة ِ (العـالscientistكلـمـة 
استعمالها إال في النصف األول من القرن التاسع عشر عندما صاغ فيلسوف

 أنِْلوَهذه الكلمة في جامعة كيمبردج. فقد أدرك وwhewell ْ لَِوالعلم وليم و
اللغة اإلجنليزية لم تكن فيها كلمة تدل على جماعة الكيميائي� والرياضي�
والفيزيائي� وعلماء الكيمياء الكهربائية ودارسي العالم الطبيعي. وعندما

K فإن الكلمــة التيscientistأخذ على عاتقه مهمة ابتكار كلمة كهذهK أي كلمة 
. وقد(٣٥)صاغهــا قوبلت بالــرفض أوالK ثـم اعتبرت بعد ذلك كلمة حوشية 

K الذي كان يكتب في سنة K١٨٣٤ من أن اللغة اإلجنليزية لم تكنِْلوَاشتكى و
فيها كلمة «تدل على طالب ا@عرفة اخلاصة بالعالم ا@ادي معا». وقال: إن

هذه احلقيقة
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«قد شعر بثقلها أعضاء الرابطة البريطانـيـة لـتـقـدم الـعـلـم فـي
لقاءاتهم في يورك وأوكسفورد وكيمبردج في الصيوف الثالثة ا@اضية.
فلم يكن هناك كلمة wكن لهؤالء السادة أن يصفوا بها أنفسهـم مـن

philosopherحيث اجلهود التـي يـقـومـون بـهـا. وقـد شـعـروا أن كـلـمـة 

(فيلسوف) أوسع داللة �ا يقصدون وأعلى �ا يـطـمـحـون إلـيـه...
مة بالفرنسية] فكانت تنم عن االدعاء» (٣٦).ّ [العالsavansأما كلمة 

ـ كلمة (٣٧) نفسه] ْلَِووقد اقترح «رجل فط�» [هو و ـ فيما يقول ـ scientist ـ

ِم. وهذا يعني أن دور العال(٣٨)K ولكنها لم ترق للجميع» artistعلى غرار كلمة 
بصفته شخصا ذا هوية واحدة محددة كانت موضع شك حتى وقت متأخر
هو القرن التاسع عشرK وأن من اخللط التاريخي أن نـتـوقـع مـن أشـخـاص

عاشوا قبل ذلك الزمان أن يكونوا قد كونوا صورة كاملة عن ذواتهم.
م عيب أشار إليه تومـاسِومن عيوب وصف بن دافيد لنشـأة دور الـعـال

م بواسطة معاييرِكونK عندما الحظ أنه «ما لم wكن تعي� العلم ودور العال
Kوتبقى هي هي مهما تغير ا@ـكـان والـزمـان Kمنيعة ضد التأثير االجتماعي

.(٣٩)فإن عناصر أساسية في منهج األستاذ بن دافيد تصبـح مـوضـع شـك 
م سوى أنِوبن دافيد ال يقول شيئا بقدر ما يتعلق األمر �حتوى دور العـال

ظهور هذا «الدور االجتماعي اجلديد»K كان نتيجة «أصبح فيها قبول البحث
. وهذا يدل(٤٠)عن احلقيقة من خالل ا@نطق والتجريب» هو ا@عيـار األول 

بوضوح على أن بن دافيد «عجز عن التخلص من مذهـبـه الـوضـعـيK وظـل
يؤمن بأن األفكار العلمية هيK بطبيعتها على األقلK اسـتـجـابـات لـلـمـنـطـق

. ولذا فإن موقفه «عاجز عن تناول تطور التخصصات(٤١)والتجريب فقط» 
الفنية التي اعتبرت علما فيما بعد خالل قرون كثـيـرة ال نـعـثـر فـيـهـا عـلـى

. وهذه النتيجة تثير(٤٢)م» ِمفهوم كمفهوم العلمK ناهيك عن مفهوم دور العال
حيرة عالم االجتماع بوجه خاص ألن وجهة النظر االجتماعية ظلـت تـؤكـد
على أهمية اآلصرة التي تربط ب� النشاطات اجلمعيةK وخاصة التشكيالت
ا@ؤسسية وسلوك الذين يتأثرون بها. وقـد عـبـر  عـن ذلـك روبـرت مـيـرتـن
تعبيرا بليغا في 8هيده اجلديد لكتاب «العلم والتكنولـوجـيـا واجملـتـمـع فـي
إجنلترا في القرن السابع عشر»K وكان هذا التعبير توسيعا منطقيا للحقيقة
التي أشرنا إليها سابقاK وهي أن األفراد يطلب منهم دائما أن يؤدوا أدوارا
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متعددة. وقد أشار ميرتن إلى ناحية أسـاسـيـة مـن عـلـم االجـتـمـاع ا@ـقـارن
والتاريخي وهي:

«أن ا@صالح والدوافع وأ�اط السلوك التي حتدد اجتماعيا في
مجال مؤسسي واحد ــ ولنقل إنه مجال الدين أو االقتصاد ــ ترتبط
با@صالح والدوافع وأ�اط السـلـوك احملـددة اجـتـمـاعـيـا فـي مـجـال
مؤسسي آخرK ولنقل إنه مجال العلم. وهناك أنواع مختلفة من هذا
الترابطK ولكننا سنكتفي بواحد مـنـهـا [بـ� الـديـن والـعـلـم مـثـال]...
فاألفراد أنفسهم لهم مكانات وأدوار اجتماعية متعددة: علمية ودينية
واقتصادية وسياسية. وهذا االرتباط اجلوهري في البنية االجتماعية
يؤدي بحد ذاته إلى التفاعل ب� مجاالت مؤسسية هي عادة مستقلة
عن بعضها البعض ــ وهذا التفاعل يحـصـل حـتـى ولـو فـصـل بـيـنـهـا
ووضعت في مناخ من احلياة يبدو أنها تتمتع باالستقالل الذاتي فيه.
كذلك فإن النتائج االجتماعية والفكرية والقيمية @ا يعمل في مجال
مؤسسي ما تتشعب وتؤثر في مؤسسات أخرى... فاستقالل اجملاالت

ا@ؤسسية ا@نفصلة جزئيK وليس كامال» (٤٣).
إن عجز مفهوم بن دافيد اخلاص بدور العالم عن تفسير السبب الذي
جعل العلم احلديث ال يظهر في وقـت أبـكـر مـن الـتـاريـخ أو فـي حـضـارات
أخرىK سببه منطقه الذي يصادر على ا@طلوب: العلم احلديث لم ينشأ ألن
العلماء احلديث� لم يظهرواK وهذا (طبقا لرأي بن دافيد) لم يحصل إال في

ف العلم§إجنلترا في القرن السابع عشر. وهو يقول إن العلم القدª لم يخل
K ولذا(٤٤)احلديث «ألن الذين اشتغلوا بالعلم لم يعدوا أنفسهـم... عـلـمـاء» 

فإن السؤال هو كما قال بن دافيد: «ما الذي جعل بعض الرجال في أوروبا
في القرن السابع  عشر وليس في أي مكان آخر ينظرون إلى أنفسهم على

م» لم تكن موجودة في اللغة اإلجنليزية كماِ. لكن كلمة «عال(٤٥)أنهم علماء?» 
 في القرن التاسع عشر. وهذا معناه أن فكرةْلَِورأينا حتى صاغتها وليم و

ـ تسقط في حمأة اللف والدوران واخللط التاريخي ما ـ باختصار ـ بن دافيد ـ
م عن نفسه محتـوىِ دور العالم والصورة الذاتية التي يكونهـا الـعـالَعطُلم ي

محددا.
لكن �ا أن العروض التقليدية للثورة العلمية تضع هذه الثورة في القرن�
السادس عشر والسابع عشرK فإننا بحاجة إلى نظرة أشمل إلى طبيعة تلك
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االلتزامات الفكرية ومصادرها التي سبقت القرن السـابـع عـشـرK وجـعـلـت
إنتاج ا@عرفة العلمية والبحث عنها مسألة شـرف مـثـلـمـا هـي مـسـألـة ذات

أهمية ملحة.

خليقة العلم
نحتاج لتصحيح هذا العيب األخير في مفهوم بن دافيد البالـغ الـضـيـق
Kوالغموض للدور العلمي إلى أن نستعير عنصرا آخر من عمل روبرت ميرتن

Kكما يقول ميرتن Kوهو وصفه خلليقة العلم. فخليقة العلم
«هي ذلك ا@ركب من القيم وا@عايير الذي تلونه ا@شاعر والذي
يعتبر ملزما للعالم. ويعبر عن هذه ا@عايير على شكل أمور مطلوبة أو
محظورة أو مفضلة أو مسموح بها. وهي تكتسـب مـشـروعـيـتـهـا مـن
القيم ا@ؤسسية. وهذه ا@وجبات التي تنقل بواسطة النصيحة واألسوة
احلسنة وتدعمها العقوباتK يستوعبها العالم بدرجات مختلفة فتشكل

له ضميره العلمي أو أناه العلياK إن شئت» (٤٦).
وعلى رغم وجود نواقص وتوترات لم حتل في صياغـة مـيـرتـن @ـعـايـيـر
العلم االجتماعيةK فإن صياغته تبقى أبعد الصياغات أثراK وأشدها وعـدا
بصفتها بداية صاحلة لتحليل خليقة العلم من منظور مقارن. ونقول باتباع
صياغــة ميرتن األصليـــة إن هـنـــــاك أربـــــع مـجـمـوعـــــات مـــن «ا@ـوجـبـات

 تــرتبط بـالنشــاط العلمي: العــا@يــةK واجلمـــاعيــــةK والتجرد(٤٧)ا@ؤسسيــــة» 
(٤٨)Kوالشك ا@نظم. وقد أضاف ميرتن فيما بعد معيار األصالة Kعن الهوى 

بينما شدد معلقون آخرون على فكرتي العقالنية والفردية بقصد التـأكـيـد
على أهمية العلم حلرية الفرد واستقالله الـذاتـي عـنـد اخـتـيـار مـشـكـالتـه
Kالشخصية. وبينما قصد من هذه ا@عايير تعي� ا@عايير االجتماعية للعلـم
فقد أدرك ميرتن أيضا أن هناك مـعـايـيـر مـنـهـجـيـة «هـي فـي الـوقـت ذاتـه

. كما wكنها أن تكون موجهـات قـويـة(٤٩)وسائل فنية وموجبات أخالقـيـة» 
فيما يخص السلوك العلميK وقد تساءلت مناقشات أخرى ظهرت بعد ذلك
عما إذا لم تكن هذه ا@عايير ا@نهجية والقـواعـد الـفـنـيـة أهـم مـن ا@ـعـايـيـر
االجتماعية اخلالصة باعتبارها موجهات للنشاط العـلـمـي. ومـع ذلـك فـإن
ميرتن (في أوائل عقد األربعينيات) ظن أن من ا@مكن وا@ناسب «في مقدمة
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محــدودة @شكلــة كبيرة هي مشكــلة الدراســة ا@قارنـة للبنية ا@ؤسســيـــــــة
.(٥١)K أن يـركز على «الضوابط التـي حتـــــيـط �ـنـاهـج الـعـلـم» (٥٠)للعــــلـم» 

«فضوابط العلم لها تسويغها ا@نهجيK ولكنها ملزمة ليس فقط ألنها فعالة
إجرائياK بل بسبب االعتقاد بصحتها. وهي وصـفـات أخـالقـيـة وفـنـيـة فـي

. أي قد يجوز لنا ــ باختصار ــ أن نعتبر هذه ا@عايير والضوابط(٥٢)وقت معا» 
التي تلتزم بها �ارسة العلم مكونات ضرورية لدور العالمK وهي مكونـــات
جتاهلهــا بن دافيــد إلى حــد كبير. وأنــا أدعــو القــار� لـدى اسـتـعـراضـي
لهذه العناصر من خليقة العلم ألن يتذكر ا@نظومـات ا@ـقـارنـة والـتـاريـخـيـة

واحلضاريةK التي قد ال حتظى فيها ا@عايير ا@يرتنية �ثل هذا القبول.
ـ العا@ية: يستوجب هذا ا@عيار أمرين: األول هو أن الدعاوى اخلاصة  ١ ـ
باكتشاف ا@عرفة يجب أن يحكم عليها �ـعـزل عـن الـشـخـصـيـاتK وطـبـقـا
@عيار ثابتK ودون النظر إلى صفات الباحث الـشـخـصـيـةK والـثـانـي هـو أن
األشخاص يجب أن يسمح لهم بالدخول بحرية في عالم اخلطاب العلـمـي

.(٥٣)دون النظر إلى أصولهم العرقية أو روابط القربى أو ا@عرفة الدينية 
٢ ــ اجلماعية: ويقتضي هذا ا@وجب أن تكون مكتشفات البحث العلمي

ها الباحث أو يستحوذ عليها وحده. وعليه أنّملكا لألمة كلهاK وأن ال يسر
يجعل النتائج متاحة من خالل النشر �جرد اتخاذ التدابير ا@ناسبة لتفادي

اخلطأ وحتري الدقة.
٣ ــ التجرد: ويتوقع من العالمK طبقا لهذا ا@عيارK أن يتابع الـبـحـث عـن
Kاحلقيقة دون التأثر باألهواء الشخصية من خالل الوسائل ا@تاحة للجمهور
وأن يضرب صفحا عن كل أشكال الكسب الشخصي والبحث عن الشـهـرة

.(٥٤)وا@كانة ا@رموقة 
٤ ــ الشك ا@نظم: ويقتضي هذا ا@وجب  ا@ؤسـسـي «الـتـعـطـيـل ا@ـؤقـت
لألحــكام والتدقيق ا@ـــجـرد فـي ا@ـعـتـــقـدات حـسـب ا@ـعـايـيـر اإلمـبـريـقـيـة

K وتطبيق هذا االجتاه على كل الدعاوى اخلاصة باكتـشـاف(٥٥)وا@نطقيـة» 
ا@عرفــةK �ــا فيهــا تلك التي تصــدر عـن مـؤسـســـــات حتـــظـى بـاالحـتـرام

. وقد نالحظ هنا أن هذا ا@عيار معيار متقلـب غـيـر ثـابـتK وأن(٥٦)الكبيـر 
اجملتمعات التقليدية (أو تلك التي تطورت حديثا) حـسـاسـة بـشـكـل خـاص
جتاه النقد والتساؤل ا@وجه� لقيمها األساسية وا@ـقـدسـة. وهـذا االجتـاه
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يسود اآلن ب� ا@سلم�K الذين ال يسمحـون ألي شـكـل مـن أشـكـال الـشـك
العلنيK سواء في الرواية أو البحث العلميK بخصوص النبي محمد أو تعاليمه

(للمزيد عن ذلك انظر الفصل الرابع).
وقـد رفع ميرتــن بنشره @قالتــه ا@ـهـمـة جـدا «أولـويـات فـي االكـتـشـاف

K نقاشه السابق @سألة التنافس عـلـى الـشـهـرة فـي الـعـلـم مـن(٥٧)العلـمـي» 
خالل السعي لألصالة إلى مستوى ا@عيار اخلامس من معايير العلم. ويتضمن
هذا ا@عيار الدعوة الواضحة للسعي وراء كل ا@كافآت التي يتيحها العلم من
خالل إظهار األصالةK حيث تكون ا@كافأة الكبرى تسمية االكتشاف العلمي

باسم الباحث.
وسأرجئ احلكم اآلن حول ما إذا كان هذا العرض ا@وجز خلليقة العلم
يعبر تعبيرا كامال أو وافيا عن نظام القيم العلمي الفريد. وقد قال عدد من
النقاد إن الشك ا@نظمK ال بل كل ا@عايير التي ذكرناها معاK «قد تكون مـن

. وأنا أرى أن هـذا(٥٨)صفات جماعة األكـادwـيـ� الـغـربـيـ� بـشـكـل عـام» 
القول له ما يبررهK وسأتناوله فيما بعد. لكن عندما نشر ميرتن بحثه هذا
سنة ١٩٤٢ عن خليقة العلم فإنه أكد «أن ا@وجبات ا@ؤسسية» للـعـلـمK وهـي
موجبـات تفرض «تـوسيع ا@عـرفـــــة ا@ـوثـوقـــــة»K مـصـدرهـــــا «هـدف الـعـلـم

. على أن هذا القول يبدو من قبيل احلشو. ولذا فإنني أرى(٥٩)ومناهجه» 
أن ا@وجبات ا@عياريةK إن كان لنا أن نتحدث عن مؤسسة محددةK مصدرها
البيئة الثقافية العامةK وتعتمد فوق كل شيءK على ا@سلمات الدينية والقانونية

التي تسبق نشأة العلم احلديث في القرن السابع عشر بوقت طويل.

النماذج واجلماعات العلمية
أما اخلط الثالث من النظرية والبحث في السوسيولوجيا ا@قارنة للعلم
التي تستوجب النظر فهو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابه «بنية الثورات
العلمية»K الذي ر�ا كان أبعد الكتب أثرا في مجال سوسيولوجيا العلم في

النصف الثاني من القرن العشرين.
وقد كان ظهور هذا الكتاب هو الذي جعل العديد من نقاد فكرة ميرتن
اخلاصة بخليقة العلم يقولون: إن «ما تراكم لدينا من مـعـرفـة مـتـفـق عـلـى

K أو «ا@عايير والنماذج الفنيــة»K وليس ا@عايير االجتماعيةK هي(٦٠)صحتها» 
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الــتي تخلق «الــتماســك والوحــدة وااللـتــزام» ب� طائفــة العلمــاء ومجتمعــاتهم
ونيُ. ولذا فإن من قبيل ا@فارقة أن يتحمس علماء االجتماع للموقف الك(٦١)

الذي يرى أن التاريخ الداخلي للعلم (فنيا وفكريا) هو الذي يزودنا با@فتاح
ونُ. وكان ذلك بالدرجـة األولـى ألن ك(٦٢)الضروري لفهم الثورات العـلـمـيـة 

حاول أن يضع نقاشه ذا ا@نحى الداخلي ضمن «سوسيولوجيا طائفة العلماء»
. ولكن يجب أال ننسى أن كتاب كون هو في الواقع جـواب عـن الـسـؤال(٦٣)

التالي: إذا كان باإلمكان تعي� طوائف العلماءK فما الذي يـجـمـع بـ� هـذه
الطوائف وwكنها من احملافظة على الصالت القوية وعـلـى الـتـبـادل الـتـام
نسبيا للمعلومات عن أبحاثها? وكان جوابه عن هذا السؤال هو النماذجK أو
قل «تلك ا@نجزات التي يعترف بها اجلميع والتـي تـقـدم لـفـتـرة مـن الـزمـن
مشكالت وحلوال مثالية لطائـفـة الـعـلـمـاء». ويـبـدو لـلـوهـلـة األولـى أن هـذه
األطروحة بالغة القوة تشكل أساسا لكتابة تاريخ داخلي حقا للعلم. أي أننا
إذا قبلنا أطروحة كون القائلة إن العلم العادي يـبـدأ فـي الـواقـع بـاكـتـسـاب
النموذج وتطويرهK فإنه يحسن بدارسي تاريخ العلم أن يدرسوا تاريخ العلوم
ا@تخصصة من وجهة نظر تطوير النماذج وإهمالها [بـعـد ثـبـات بـطـالنـهـا]
بالذات. وهذه النظرة تدل بوضوح على أن القصة الرئيسة في تاريخ العلم
هي قصة داخلية تركز على التطبيقات الفنية والنظرية لنموذج من النماذج
مع األجهزة التي يتطلبها. والصفات التي ذكرناها هي التي توجد حال يتفق
عليه اجلميع جملموعة قدwة من ا@شكالت العـلـمـيـةK فـتـوجـد بـذلـك بـؤرة

جديدة ومتناسقة للبحث العلمي في ذلك اجملال.
لكن علينا أن نتذكر أن كون نفسه لم يرفض العوامل اخلارجية بصفتها
عوامل مؤثرة في العلم. ومع أنه نبه قراء «بنية الثورات العلمية» إلى أنه لم
يقل شيئا «عن دور التقدم التكنولوجي أو عن الظروف اخلارجية االجتماعية

K فإنه كان على استعداد لالعتراف(٦٤)واالقتصادية والفكرية في تطور العلوم» 
بهذه العوامل ألن ا@رء «ما كان عليه... سوى أن ينظر في حالة كوبيرنكس
والتقوKª ليكتشف أن الظروف اخلارجية قد تساعـد عـلـى حتـويـل مـا هـو
مجرد أمر شاذ إلى مصدر لألزمة احلادة». والشك في أن حتليل العوامل
اخلارجية «من  شأنه أن يضيف بعدا حتليليا بالغ األهـمـيـة لـفـهـم الـتـقـدم

.(٦٥)العلمي» 
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وقد اتسع مدلول مصطلح النموذج لدى كـون عـنـد اسـتـخـدامـه لـه فـي
الكتــاب فيـما بعدK بحيث أخذ يغيـر كـل «الـقـواعـد ا@ـقـبـولـة» لـدى طـائـفـة

. فهو يكتب مثال أن «البحث التاريخي ا@دقق في تخصـص مـن(٦٦)العلماء 
التخصصات في وقت من األوقات يكشف عن مجموعة من األمثلة اإليضاحية
ا@تكررة شبه ا@عيارية لنظريات مختلفةK من حيث ما تتضمنه من مفاهـيـم
ومالحظات ومعدات أو أجهزة. وهذه هي �اذج األمة كما تتبدى في كتبها

. لكن كون يعترف في الوقت(٦٧)ا@درسية ومحاضراتها و8ارينها اخملبرية» 
ذاته بأن حتديد مالمح �وذج تشارك فيه طائفة من العلماء ال يـؤدي إلـى
حتديد القواعد ا@شتركة جميعهاK ال بل إنه وسع مفهوم القاعـدة مـتـعـمـدا
ليضم عناصر كثيرة أخرى خارج نطاق النموذج. فهناك مثال قواعد تتخذ
شكــل «التعبيـرات الصريحــة عن قــانــون علمي وعــن مفــاهيم ونظـريــــات

. وهناك فضال عن ذلكK «وعـلـى مـسـتـوى أدنـى أو أوضـح مـن(٦٨)علمـيـة» 
مستوى القوان� والنظرياتK حشـد مـن االلـتـزامـات بـأ�ـاط مـفـضـلـة مـن

.(٦٩)الوسائل أو األجهزة وبالطرق التي قد تستخدم بها أجهزة معينة» 
وهناكK ثالثاK «االلتزامات شبه ا@يتافيزيقية ذات ا@ستوى األعلى» التي

.(٧٠)يلتزم بها العلماءK وهذه االلتزامات «ميتافيزيقية ومنهجية» في آن معا 
فقد افترض معظم علماء الطبيعة في القرن السابع عشر على سبيل ا@ثال
«أن الكون يتكون من جزيئات دقيقةK وأن الظواهر الطـبـيـعـيـة كـلـهـا wـكـن
تفسيرها من خالل أشكال اجلزيئات وأحجامها وحركتها وفعل بعضها على
بعضها اآلخر». وقد حددت هذه االفتراضات للعلماءK بوصفـهـا الـتـزامـات
ميتافيزيقيةK «الكيانات التي يضمها الـعـالـم أو ال يـضـمـهـا». وحـددت هـذه
اجملموعة من االلتزامات للعلماءK بوصفها أمرا منهجياK الهيئة التي يـجـب
أن تتخذها القوان� والتفسيرات األساسية: فالقوان� يجب أن تع� حركة
اجلزيئات وفعل بعضها على بعضها اآلخرK والتفسيرات يجب أن تختزل أي

.(٧١)ظاهرة طبيعية لنشاط جزيئي حتكمه هذه القوان�» 
وقد حدد كون أخيراK مجموعة أعلى حتى من هـذه االلـتـزامـاتK وهـي

. وبذلك رسـم كـون صـورة مـفـصـلـة(٧٢)التي «ال يـصـبـح ا@ـرء عـا@ـا دونـهـا» 
لطوائف العلماءK وهي طوائف تتطور وتتغير ويعاد تشكيلها باستمرارK ويوحد
ب� هذه الطوائف «وجود هذه الشبكـة الـقـويـة مـن االلـتـزامـات فـي مـجـال
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ا@فاهيم والنظريات واألجهزة وا@ناهج». ولكن شبكة االلتزامات هذه تضم
قدرا كبيرا من االلتزامات ا@يتافيزيقية. وتتسع هذه السلسلة من االلتزامات
العلمية في نهاية ا@طاف لـتـتـخـطـى حـدود االعـتـبـارات الـفـنـيـة والـوسـائـل
الضروريةK وتتوسع في مدلول كلمة «علمي». ولقد نتجت عن غنـى وصـف
كون للعلم و�ارسته ضبابية في الفروق ب� النماذج والقوان� وغيرها من
االلتزاماتK التي قد يعد بعضـهـا خـارجـيـا وغـيـر عـلـمـيK ألنـهـا أقـرب إلـى
التأمالت الفلسفية. ولكن كون التزم الصمت (بعد أن ذكر حقل االلتزامات
التي «ال يصبح ا@رء عا@ا دونها») حول ا@سألة في بقية الكتاب. والشك في
أن جانبا كبيرا من الصعوبة الناشئة عن الرغبة في حتديد تلك االلتزامات
مرده أن أنواعا عدة من االلتزامات ــ الدينية والفـلـسـفـيـة وا@ـيـتـافـيـزيـقـيـة
والسياسية ــ قد التزم بها عبر التاريخ أناس قدموا إسهامات خالدة لتاريخ
العلم. ومع ذلك فإن من الضروري أن نبحث طبيعة االلتزامات ا@يتافيزيقية
التي كانت سائدة خالل نشأة العلم احلديث. وهنا أيضا ال wكننا احلصول
على زاوية نظر مناسبة لبحث هذه ا@شكلة إال من خـالل األطـر ا@ـرجـعـيـة
ا@قارنة واحلضاريةK كما سيتضح في الفصل الثانـي عـنـدمـا أتـنـاول حـالـة

العالم العربي.
أما هنا فيجب أن نالحظ أن كون بذل جهدهK عندما كتب تعليقه عـلـى
كتاب «بنية الثورات العلمية» في طبعته الثانيةK إليضاح اخللط في ا@فاهيم
الذي عانت منه بعض مناقشاته السابقة. وقد فـعـل ذلـك بـاالعـتـراف بـأن
مصطلح النموذج له داللتان على األقل في كتابه. ففكرة النموذج تدلK في
أحد هذين ا@عني�K على «كوكبة يدعوها كون ا@عنى السوسيولوجي. وهذا
ا@عنى يقابله ا@عنى الذي «يشير إلى نوع واحد من عـنـاصـر تـلـك الـكـوكـبـة
Kـكـنـهـاw أال وهو احللول ا@لموسة لأللغاز العلميـة الـتـي K[السوسيولوجية]
عند استخدامها على هيئة �اذج أو أمثلةK أن حتل محل القواعد الصريحة

.(٧٤)بوصفها أساسا حلل بقية ألغاز العلم العادي» 
ومع أن كون يعتقد بأن هذا ا@عنى الثاني @صطلح الـنـمـوذج أعـمـق مـن
الناحية الفلسفيةK فإنني أرىK في نطاق األغـراض الـسـوسـيـولـوجـيـة عـلـى
األقلK أن العكس هو الصحيحK ألن الكوكبة األوسع من االلتزامات تستتبع
تلك االلتزامات الفلسفية وا@يتافيزيقية التي تبقى دائما غامضة قادرة على
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) هذا هو قانون نيوتن الثانيK وهو بالعربية ق = ك × تK ومعناه أن القوة = الكتلة × التسارع (ا@ترجم).*(

التغير والتحولK بينما wكن إثبات بطالن األمثلة النموذجية على رغم قدرتها
الكبيرة على التشكلK وبذا تندرج حتت بند «األخطاء التاريخية التي حظيت
باالحترام يوما ما ثم طواها النسيان اآلن». وقد يقال أيضا إن من عناصر
Kهذه الكوكبة من االلتزامات التي يشكلها ا@عنى السوسيـولـوجـي لـلـنـمـوذج
تلك االلتزامات التي أشرنا إليها أعاله باصطالح خليقة العلم. على أن كون

 عندما أعاد صياغة معنىdisciplinary matrixأدخل اصطالح الشبكة العلمية 
اصطالح النموذج وقال: إن هذه هي التسمية العامة التي يـجـب عـلـيـنـا أن
ننظر حتتها في االلتزامات التي تشترك فيها طائفة العلماء. ويتضمن ذلك
في ا@قام األول التعميمات الرمزيةK وهي ا@قوالت التي تتخذ شكل القانون

. والعنصر الثاني في هـذه  الـشـبـكـة يـتـكـون مـن �ـاذج(٧٥) )*( f = maمثـل 
ميتافيزيقية أو من األجزاء ا@يتافيزيقية مـن الـنـمـاذج. ويـرى كـون أن هـذه
النماذج «تزود اجلماعة باألمثلة واالستعـارات ا@ـفـضـلـة أو ا@ـسـمـوح بـهـا».
وعندما يشار إلى هذه العناصر على أنها أمثلة حتتذى فإننا نرى مرة ثانية
أن هذه السلسلة من االلتزامات الرمزية ب� طائفة العلماءK تتفاوت ما ب�
التزامهم بالقواعد الفنية إلى التزامهم بالصيغ التقريبية اجملردة ذات األصول
الفلسفية وا@يتافيزيقيةK وبالقواعد ا@كتسبة من خالل التجربة وا@مارسة.
ومع ذلك فقد حاول كون أن يفصل القيم عن هذه اجملموعة السـابـقـة مـن

. وقد استعمل في هذه الصيغة ا@عدلة من كتابه مصطلح(٧٦)العوامل العلمية 
«القيم» ليشير إلى ا@يول ا@تصلة بطبيعة التنبؤات (سواء منـهـا الـكـمـيـة أو

ة النظريات حتت ظروفّالكيفية)K وإلى ا@عايير ا@ستخدمة للحكم على مزي
. وهذه ا@عايير تضم معايير من مثل االتساق والبساطة(٧٧)جتريبية متباينة 

وا@عقولية. وعندما تظهر تفسيرات ونتائج جتريبية جديدة يحكم عليها من
حيث اتساقها ومعقوليتها في ضوء احلقائق والنظريات القائمة. وسيجري
تفضيل الصياغات النظرية األوجز على تلك التي تقل عنها إيجازا. وبينما
Kقد تفسر معايير كهذه القيمة تفسيرات مختلفة وتطبق بأشكال مـتـبـايـنـة
فإن كون يرى أن الباحث� في أوقات األزمة العلميةK أي عندما تعاني النماذج
العلميــة الســائدة من كثـرة الـشـــــواذ واالسـتـثـــــنـاءاتK «يـلـجـــــأون لـلـقـــــيـم
ا@شتـــركـــــة وليس للقواعد ا@شتركة»K �ا يشكل أساسا ثابتا للحكم على
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نتائج البحث العلمي.
من الواضحK إذنK أن كون حاول في هذه الصياغة اجلديدة للطرق التي
تؤثر بها القيم وا@عايير والقواعد والنماذج في العلم العادي أن يستـخـلـص
مجاال من القيمK التي هي بطبيعتها قيم علميةK وتتناول مسألة متى نرفض
الدعاوى النظرية أو اإلمبريقية التي ترشح نفسها للدخول في دائرة احلكمة
العلمية التي يؤمن بها اجلميعK ومتى نقبلها أو نبقى حيادي� بشأنها. وليست
أفكار مثل االتساق والبساطة وا@عقـولـيـة إال تـفـرعـات مـن قـواعـد ا@ـنـطـق
والرياضياتK إذا توسعنا �عنى هذين ا@صطلح� توسعا كبيرا. لكن الشك

العلوم االجتماعية وعلم اللغوياتK بل ر�ا في أن هذه ا@عايير تنطبق على
حتى على النقد األدبي والقانون. عـلـى أن هـذه الـقـيـم لـيـسـت مـن  طـبـقـة
معايير العلم التي حاول روبرت ميرتن حتديدها في خليقة العلم. وتبدو قيم
كون قيما فنية أكثرK وحتتل منطقة وسطى بـ� ا@ـعـايـيـر االجـتـمـاعـيـة مـن

ناحية والقواعد ا@نهجية من الناحية األخرى.
Kأخيرا حاول كون أن يضيق مفهوم النموذج وأن يجعله مساويا للـمـثـال
أي «حلل @شكلة بعينها» �ا «يجابهه الطلبة منذ بداية تعـلـيـمـهـم الـعـلـمـي

. ويرى كون(٧٨)سواء في اخملتبرات أو االمتحانات» أو في الكتب الدراسية 
أن هذه «األمثلة» «تشكل البنية الدقيقة للعلم». والعالم الناشيء يتعلمK من
خالل دراسته لهذه األمثلة أو من خالل العمل علـى حـل مـسـائـل مـشـابـهـة
باستعمــال ا@ثــال حال �وذجيــاK أن «يــــرى أوجـــــه الـشـــــبـه فـي ا@ـــواقـف

. وهذه في نهاية ا@طافK وسيلة لتعلم «ا@عرفـة الـضـمـنـيـة»K(٧٩)اخملتلفــة» 
. ومن األمثـلـة(٨٠)التي يبدو أن كون يرى أنها تـخـتـلـف عـن تـعـلـم الـقـواعـد 

ا@فيدة في هذا اجملال مثال استخدمه كون أصال فـي الـطـبـعـة األولـى مـن
الكتاب. وهو يتعلق باستخدام مجموعة من األحكام القانـونـيـة بـاعـتـبـارهـا
�وذجا. فما أن يجري تعلم النموذج حـتـى يـغـدو مـثـاال يـحـتـذى لـلـقـضـايـا
ا@ستقبلية. والنموذج يعلم الطلبة أن ينظروا إلى القضايا اجلديدة باعتبارها
Kة. ومن هنا فإن ا@رء يتعلم كيف يحل قضايا مستقبليةwشبيهة بقضايا قد
بدراسة احلاالت النموذجية مثل األحكام ا@تعارف عليها في قانون العرف

. وهذا ا@ثال اخلاص بدور احلاالت النموذجـيـة فـي الـقـانـون(٨١)أو العـادة 
سيفيدنا في بحثنا فيما بعد.
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بهذا أنهي استعراضي @ساهمة توماس كون في سوسيـولـوجـيـا الـعـلـم.
و�ا أن كون ظل يعتبر العلماء أعضاء عامل� في طوائف (البد أن تنتـظـم
كال منها مجموعة من ا@باد� االجتماعية)K فقد اجتذب عمله قدرا كبـيـرا
من االهتمام ب� علماء االجتماع. غير أن حتليالت كون ركزتK عـلـى رغـم
Kعلى العناصر الداخلية للعلوم Kإشاراتها إلى القيم وااللتزامات ا@يتافيزيقية
وهي العناصر التي تشكل البنية الدقيقة للممارسة العلمية وتقوي االلتزامات
اجلماعية ب� العلماء. ومال عمل كون لالجتاه نحو التفسير الداخلي للعلم
على رغم جهود علماء االجتماع ا@شتغل� بسوسيولوجيا العلم. وهذا يعني
أنه ما لم يثبت دارسو تاريخ العلم أن حاالت معينة من الشبكة العلـمـيـة أو
أجزاء صريحة من النماذجK تعود أصولها إلى سياقات خارج نطاق العلم ـــ
ـ فإن منهج أي سياقات دينية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو فلسفية ـ
كون محق في تركيز االهتمام عـلـى احلـوار الـداخـلـي لـلـعـلـم وعـلـى أزمـاتـه
الداخليةK مع أن ذلك يجري من خالل التنافس ب� مـدارس مـخـتـلـفـة مـن

. والبد من القول إن نقاش كون(٨٢)ا@مارسة العلمية داخل التخصص نفسه 
لطبيعة النماذج ودورها في تاريخ العلم قد وسع فهـمـنـا لـلـمـوضـوع بـرمـتـه
توسيعا هائالK على رغم تركيزه على ما يدعى بالنواحي الداخلـيـة لـلـعـلـم.
فقد أبرز بتأكيده على فكرة االلتزامات ا@يتافيزيقية وبيان دورها في نظرية
العلم و�ارسته (كما في النظرية اجلزيئية التي ظهرت في القرن السابـع
عشر)K أبرز مركزية فلسفات الطبيعة وأهميتها في تاريخ العلم. وهناك في

مKَهذا اجملال شبه على هذا ا@سـتـوى بـ� أفـكـار كـون وأفـكـار جـوزف نـيـد
بخصوص طبيعة فلسفات الطبيعة ودورها في العلم الصيني.

ـ من سبب يدعو للتوقف عن البحث في مصادر ـ باختصار ـ وليس هناك ـ
تلك القيم وااللتزامات ا@يتافيزيقيةK التي «ال يكون ا@رء عا@ا دونهـا» وفـي
وظائفهاK فضال عن وصف فلسفات الطبيعة التي wكنها أن تزودنا بأمثلة
تفسيرية حتتذى للعلوم في مراحل مـخـتـلـفـة مـن تـطـورهـا. عـلـى أن أقـوى
السياقات في اتباع هذه  اإلستراتيجية سياق التحليل ا@ـقـارن والـتـاريـخـي
واحلضاري. ومن شأن النظر في حالة أو أكثر من احلاالت التي لم يظهـر
فيها العلم احلديث أن 8كـنـنـا مـن الـتـوصـل إلـى تـلـك الـقـيـم وااللـتـزامـات
والترتيبات ا@ؤسسية التي 8كن العلم كما نعرفه من االزدهار. ولئن عجـز
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عمل كون عن تزويدنا �ثال لهذا ا@سعى فإنـه نـبـهـنـا عـلـى األقـل إلـى نـوع
العناصر التي قد يصادفها ا@رء في اجملتمعات التي شهدت بدايات العلم.
ومن شأن اجتاه كهذا أن يثـيـر الـتـسـاؤل عـمـا إذا كـان بـاإلمـكـان مـشـاهـدة

راحه) في اجملتمـعـاتّديناميات اجلماعة اخلاصة بظـهـور الـنـمـوذج (أو اط
غير الغربية أم الK وهذه هي احلال سواء أ8كنا من حسم مسألة دور العالم

بشكل ال مراء فيه أم لم نتمكن.
على أن ثمة إسهاما آخر في تاريخ العلم قدمه كون ينبغي النظر فيه قبل
االنتقال لتقدª عرض سريع  لتاريـخ الـعـلـم الـشـامـل الـذي أوجـزه جـوزف
نيدم. وذلك اإلسهام هو تفحص كون للتراث اإلمبريقي في مقابـل الـتـراث
الرياضي في الثورة العلمية الغربيةK وهو ما أشرت إليه سابقا. وهنا يـرى
ـ بقيا ـ العملي التجريبيK والرياضي اجملرد ـ كون أن هذين النوع� من العلم ـ
منفصل� حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرK ال بل حتى أوائل القرن

ُنني [نسبة إلى بيكُالعشرين في بعض احلاالت. ولو ميزنا ب� التراث البيك
Baconلوجدنا «أنهما لم Kفيما يقول كون Kوالكالسيكي وسألنا كيف تفاعال [

يتفاعال كثيراK وكان تفاعلهما ــ عندما حصل ــ محفوفا بالصعوبات الكأداء...
نيK منفصل� حتى وقت متأخر من القرنُوظل التراثانK الكالسيكي والبيك

نية والكالسيكية ازدهرتُ. ويقول كون أيضا إن العلوم البيك(٨٣)التاسع عشر 
Kفي مواطن قومية  مختلفة منذ سنة ١٧٠٠ على األقل «باستثناء علم الكيمياء

.(٨٤)وهو علم وجد قاعدة مؤسسية متنوعة مع نهاية القرن السابع عشر» 
ومع أن �ارسي كال النوع� من هذه العـلـوم كـانـوا مـوجـوديـن فـي الـبـالد

نيةK والقارةKُالواقعة في القارة األوروبيةK فإن إجنلترا كانت موطن العلوم البيك
والسيما فرنساK كانت موطن العلوم الـريـاضـيـة. ويـشـيـر كـونK فـضـال عـن
ذلكK إلى أن األكادwية الفرنسية للعلوم لم يكن فيها قسم مخصص للعلوم
التجريبية حتى سنة K١٧٨٥ «ووضع هذا القسم في زمرة القسم الـريـاضـي

. لكن كان هناك عدد من التجريبي�(٨٥)(مع الهندسة والفلك وا@يكانيكا)» 
ب� أعضاء األكادwية. ولو «نظرنا إلى القرن الثامن عشر برمته لوجدنا أن

نية كانت ثانويةK با@قارنـةُمساهمات األكادwي� في العلوم الطبيعية البيـك
مع مساهمات األطباء والصيادلة والصناعي� وصناع األدوات واحملاضرين
ا@تجول�K واألثرياء». أما في إجنلترا فكان الوضع على العكس من ذلكK أي
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أن اجلمعية ا@لكية كانت تتشكل بالدرجة األولى مـن الـهـواةK أي مـن رجـال
. أما مساهمـة نـيـوتـن فـي كـال(٨٦)«وقفوا حياتهم للـعـلـم بـالـدرجـة األولـى» 

K والـتـراثPrincipiaالـتـراثـ� (أي الـتـراث الـكـالسـيـكـي مـن خـالل األسـس 
) فكانت فريدة. ويرى كـون أن قـراءOptiksالتجريبي من خالل البصـريـات 
نية في التجريب»K وكان ذلك «نتاجا لتبحرُالبصريات وجدوا «فائدة غير بيك

K أي أن(٨٧)نيوتن العميق في التراث الكالسيكي ا@درسي في الوقت نفسه» 
ـ قارية [أوروبية]K ويبدو عمله ـ باختصار ـ النقاط ا@رجعية عند تيوتن كانت ـ

. وقد تعمق هذا االنقسام بكون العلوم الكالسيكيـة(٨٨)مفهوما أكثر هناك 
K«كانت قد دخلت باعتبارها «ا@نهج ا@عتمد في جامعات القرون الـوسـطـى
بينما لم يكن للعلوم التجريبية «مكان في اجلامعات قبل النصف الثاني من

. ولذا فإنه ال غرابة في أن الكلمة الـعـاديـة الـتـي(٨٩)القرن التاسـع عـشـر» 
تسمي ا@شتغل� بدراسة العالم الطبيعي لم حتظ بالقبول حتى العقد اخلامس

من القرن التاسع عشر.
 وهكذا جند أن فكرة كون هي أن التراثـ� الـتـجـريـبـي والـريـاضـيK لـم
يندمجا إال بعد وقت أطول بكثير من الوقت ا@زعوم لنشأة العلـم احلـديـث
في القرن� السادس عشر والسابع عشـر. وقـد حتـقـق هـذا االنـدمـاج فـي
منتصف القرن التاسع عشرK ولم يحصل ذلك في بعض العلوم إال في القرن
العشرين. كذلك يرى كون أن القدرة الفريدة التـي 8ـتـعـت بـهـا اجلـامـعـات
األ@انية على حتوير الترتيبات ا@ؤسسية ألسسها الكالسيكية والقروسطية
هي التي أعطتها قصب السبق في تطور الفيزياء احلديثة في أوائل القرن

. ويدل هذا على أن شيئا غير التجريبية كان هو القوة الدافعة(٩٠)العشرين 
وراء العلم احلديثK وأن هذا الشيءK مهما كانK بدأ قبل غاليليو. ولذا فإن
ذلك يعني أن أصول التراث الكالسيكي الذي بلغ ذروته في أعمال كوبيرنكس
وكبلر وغاليليو ونيوتنK يعود إلى أصول أعمق وأقدم من القرن السابع عشر

(٩١).
َمالسوسيولوجيا احلضارية املقارنة للعلم: جوزف نيد

الشك في أن الدراسة الهائلة التي نـشـرهـا جـوزف نـيـدم حتـت عـنـوان
K فعلت أكثر �ا فعـلـه أي عـمـل آخـر فـي(٩٢)العلم واحلضـارة فـي الـصـ� 

الـقـرن الـعـشـريـن جلـذب االنـتـبـاهK لـلـحـاجـة إلـى دراسـة مـقـارنـة تـاريـخـيـة
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سوسيولوجية لنشأة العلم احلديث. وقد أحس فيبر باحلاجة إلى مثل هذه
الدراسة سنة ١٩٢٠ عندما كتب مقدمته @قاالته التي جمعت في كتاب يتناول

. وقدCollected Essays on the Sociology of Religion (٩٣)سوسيولوجيا الدين 
نز ونشرت على أنها «مقدمةُت بارسُترجمت ا@قدمة فيما بعد على يدي تالك

. لكن فيبر كان(٩٤)ا@ؤلف» لكتاب «األخالق البروتستنتية وروح الرأسمالية» 
قد حتدث في دراسته للدين في الص� (وهي دراسة نشرت سنة ١٩١٦) عن

K على(٩٥)عجز «الفكر ا@نظم ذي االجتاه الطبيعي» عن  النضج في الص� 
رغم أنه من الواضح أن مصادر فيبر كانت قاصـرةK حـتـى بـالـنـسـبـة لـتـلـك

.(٩٦)الفترة من الزمن 
ومع أن نيدم ال يشير إلى كتابات فيبر ا@قارنة والتاريخية فإنـه يـتـضـح
من كل شيء كتبه عن النواحي االجتماعية من العلم الصينيK أن اهتمامات
فيبر لم تكن بعيدة أبدا عن القضايا التي شعر نيدم بضرورة استقصائها.

ن في تعليقه الطويل على نيدم وفيبرKِسْلِن نَِمجِْنوقد جتاوز نيدمK كما ب� ب
ما ذهب إليه فيبر في أمور كثيـرة لـدى الـغـوص فـي اجلـذور االجـتـمـاعـيـة

K والسيما في مناقشة(٩٧)والثقافية واألنطولوجية للعلم واحلضارة الصيني� 
نيدم الطويلة لفكرة القانون وقوان� الطبيعة في احلضارة الصينيـة. لـكـن

 استطاع نيدمK(٩٨)هناك حقول أخرى كثيرة في الفكر والفلسفة الصيني� 
من خالل معرفته �صادرها األصليةK أن يعطينا فيها وصفا غنيا جـديـدا
جملاالت احلياة الفكرية والفلسفية والدينية في الص� تفوق فيه على فيبر

(٩٩).
وعلى رغم إعجاب نيدم العميق بالعلم والتكنولوجيا الصيني� وباإلجنازات
التي حتققت فيهماK فإنه على وعي تام أيضا بضعف العلم الصيني بوصفه
جهدا نظريا. ويبدو أن حساسية نيدم جتاه هذا الضعف قد عززت حيرته
جتاه عجز العلم الصيني عن أن يـنـجـب الـعـلـم احلـديـث. وقـد قـادتـه تـلـك
احليرة إلى التعبير عن التساؤل ا@ركزيK وهو: @اذا فشلت الص� في ضوء
تراثها العلمي وتفوقها الظاهر على أوروبا الغربية حتى القرن السابع عشر

K «في أن تطور علما يتصف باحلداثة» على رغم «كونها في كـثـيـر مـن(١٠٠)
. والبد(١٠١)الوجوه متقدمة على أوروبا على مدى أربعة عشر قرنا سابقا?» 

ل فـيُّمن مالحظة أن نيدم يجعل العلـم احلـديـث مـسـاويـا @ـا بـدا أنـه حتـو
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النظر إلى الطبيعة واعتبارها ظاهرة رياضيةK وهو الـتـحـول الـذي يـرتـبـط
بعمل غاليليوK على رغم أنه [أي نيدم] يؤكد أحيانا على االجتاه التجريـبـي
في العلم احلديث. فهو يرى أن «العلم الطبيعـي ال wـكـنـه أن يـصـبـح مـلـك
البشرية جمـعـاء مـا لـم يـتـحـول إلـى عـلـم ذي طـبـيـعـة شـمـولـيـة بـانـدمـاجـه

بالرياضيات» (١٠٢):
«عندما نقول إن العلم احلديث ظهر في أوروبا الغربية فقط في
عصر غاليليو في أواخر عصـر الـنـهـضـة فـإنـنـا نـقـصـد والشـك; أن
األسس اجلوهرية لبنية العلوم الطبيعية كما نعرفها اليومK أال وهـي
تطبيق الفرضيات الرياضية على الطـبـيـعـةK والـفـهـم الـتـام لـلـمـنـهـج
التجريبيK والتمييز ب� اخلواص األولية والثانويةK والتفكير في الفراغ
ـ أن هذه األسس لم تفكيرا هندسياK وقبول النموذج الرياضي للواقع ـ

تتطور إال هناكK وفي ذلك الوقت فقط» (١٠٣).
ونيدم يشير في كتاباته كلها إلى هذه احلادثة على أنها ميالد «الفلسفة

. وعلى رغم أنه ال يسته� باالستمرارية ب� علم(١٠٤)التجريبية اجلديدة» 
غاليليو وعلم أسالفه القروسطي�K فإنه wيل إلى التـأكـيـد الـشـديـد عـلـى
العناصر التجريبية في الفلسفة اجلديدة وإلى إهمال السياقات األوسع في
الفكر األوروبيK وهي السياقات الفكرية والفلسفية وا@يتافيزيقية التي كان
Kالعلم اجلديد كامنا فيها. لكن البد من القول إن نيدم قد عالج في كتاباته
والسيما في محاضراته ومقاالته ا@تفرقةK كل ناحية تقريبا wكن أن تكون

منها االجتماعية أو الثقافية لها عالقة �سألة نشوء العلم احلديثK سواء
أو اللغوية أو التكنولوجية. وا@شكلة هي أن نتائج نيدم وتأمالته االجتماعية
من الكثرة والتنوع بحيث إنها حتتاج إلى دراسة منفصلة لـتـقـوª اتـسـاقـهـا

وصحتها.
أما فيما يخص السياق األوروبي فهناك قدر كبير من البحث الذي جرى
حديثا حول تاريخ العلم القروسطي وحول العلم العربيK �ا يستدعي إعادة
النظر في العديد من افتراضات نيدم. ولسوف نرى في الفصل الرابع وفي
مواضع أخرى أن دراسة العلم الطبيعي في أوروبا فـي الـعـصـور الـوسـطـى
كانت أرقى �ا يعترف به نيدم. كذلك جرى قدر كبير من البحث في العلم
الصيني منذ نشر األجزاء األولى من دراسة نيدم في عقد اخلمسينيات.
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إلى البساطة والزهدK ثم أصبحت تهتم بطول العمر واخللود ) ديانة صينية قدwة كانت تدعو في أصلها*(
بالطرق السحرية (ا@ترجم).

) هي تعاليم مو تي التي تنادي باحلب الشامل وا@ساواة وتعارض الكنفوشية التقليدية (ا@ترجم).**(

ثانياK يستند رأي نيدم القائل بتفوق العلم الصيني قبل الثورة الغاليلية
إلى دعوى مشـكوك فيهــا جــدا تقـول: إن الفـصل  ب� العـلم والتكنولوجيا
ال معنى له في التاريخK فهناك كثير من مؤرخي التكنولوجيا يقولون عكس
ذلكK ويرون أن الصلة ب� العلم والتكنولوجيا لم تـصـبـح حـمـيـمـيـة إال فـي

. فمعرفة ا@باد� التي(١٠٥)أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
Kوالثرموديناميـكـا Kوحركة ا@اء أو السوائل Kواحلركة Kتقوم عليها ا@يكانيكا
Kوما إلى ذلك Kوقوى اجلزيئات الصغيرة وسلوكها Kوعلم اجلينات Kوالكيمياء
كثيرا ما كانت هي مصدر االبتكارات التكنولوجية. وال wكن للفكرة القائلة
إن التكنولوجيا هي علم تطبيقي أن توجد إال ح� توجـد مـعـرفـة مـبـاشـرة
با@باد� العلمية التي wكن تطبيقها الستغالل العالم الطبيعي. وعدم الفصل
ب� العلم والتكنولوجيا في هذه احلالة قد يحجب عنا الرؤيـة الـصـحـيـحـة
للقضايا التي نبحثهاK ألن اهتمامنا يجب أن يوجه نحو تطور نظم األفكـار
وجماعات العلماء الذين عرف عنهم إwانهم بهذه النظم اجلديدة وتطويرهم
لها. على أن تفوق التكنولوجيا الصينية على تكنولوجيا الـغـرب مـن الـقـرن
الثاني حتى منتصف القرن اخلامس عشر يثير مشكلته اخلاصة بهK وهـي
ما إذا كان للتكنولوجيا بحد ذاتها عالقة بصميم العلمK وإذا كان األمر كذلك
فلماذا لم تؤد التكنولوجيا ا@تفوقة [في الص�] إلى �و العلم احلديثK بل

بدأت هي ذاتها بالركود بعد القرن السادس عشر?
لقد الح أن نيدمK كما الحظناK كان يستقصي في مسيـرة أبـحـاثـه وفـي
مقاالته التأملية الكثيرة كل عامل أو مجموعة من العوامل wكن تـصـورهـا
على أنها عوائق أمام تطور العلـم احلـديـث فـي الـصـ�K سـواء أكـانـت هـذه
العوامل داخلية أم خارجية. وهذه العوامل تضم اخلصائص البنيوية الداخلية
Kواحلاجة إلى شبكات ري واسعـة Kوعزلة الص� اجلغرافية Kللغة الصينية
وفلسفـات الطبيعـةK والزمنK والكـون (والسيمـــا اآلثــــار الـفـريـدة لـكـل مـن

)K ووجود األفكار والـرمـوز)**(  والبوذية والكنفوشية وا@وهـيـة )*(التاويـة  
الرياضية أو عدم وجودهاK واستعمال ا@نهج التجريبيK وغياب فكرة اإللـه
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اخلالق وفكرة قوان� الطبيعةK والهيمنة ا@طلقة للبيروقراطـيـة الـصـيـنـيـة.
وقد عالج نيدم هــذه العوامـل في مواضع عدة على أنها عوامل «مساعدة»

K وجمعها في مواضع أخرى على شكل مجموعات أربع من(١٠٦)أو «معيقة» 
K وكان حتليل(١٠٧)العوامل: جغرافيةK وهايدروليكية واجتماعية واقتصادية 

نيدم للعوامل االجتماعية انتقائيا جداK ويفتقر إلى بؤرة تتركز حولها األفكار
على رغم أنها أفكار تثير اإلعجاب. فـهـو مـثـال ال يـعـرف طـبـيـعـة الـعـوامـل
االجتماعية أبدا على رغم إwانه بأن القوى االجتماعية واالقتصاديةK كان
wكنها التغلب على العيوب ا@وجودة في العلم الصيني مهما كانتK لو كانت
تلك القوى موجودةK �ا كان سيمكن ذلك العلم من توليـد الـعـلـم احلـديـث

(١٠٨).
ونيدم يريد على سبيل ا@ـثـال أن يـسـقـط مـن احلـسـبـان أي دور أو أثـر
للكنفوشية على احلضارة الصينية. فهو يقول: «إن جميع التفسيرات القائمة
على أساس هيمنة الفلسفة الكنفوشية... wكن إسقاطها من احلسبان منذ
البدايةK ألنها ال تفعل أكثر من إثارة السؤال الـتـالـي: @ـاذا كـانـت احلـضـارة

K لكن ال أحد(١٠٩)الصينية في وضع مكن الفلسفة الكنفوشية من الهيمنة?» 
في ا@قابل يقبل بإسقاط التفسيرات اخلاصة با@سيحية واألفكار الفلسفية
ا@سيحية واعتبارها غير ذات أثر في الغربK ويقترح إثارة السؤال عن سبب
هيمنة األفكار وا@ذاهب ا@سيحية (وليس اليهودية أو اإلسالمية أو غيرها)
في الغرب في ا@اضي واحلاضر. إن التزام نيدم الصريح با@بدأ القائل «إن
االختالفات التاريخية الكبيرة ب� الثـقـافـات wـكـن تـفـسـيـرهـا عـن طـريـق

K هو ــ باختصار ــ التزام يتحيـز لـلـوصـف(١١٠)الدراسات السوسيولـوجـيـة» 
ا@اركسي ا@ادي بحيث تصبح االختالفات الثقافية والعرقية التي تتبدى في
اجتاهات الناس وأ�اط تفكيرهم والتي يجب اعتبارها عوامل اجتماعية ــ
تصبح هذه االختالفات مثارا للتساؤل عنده. وهذايقود نيدم إلى الـتـقـلـيـل
من قيمة العوامل الثقافية وأ�اط التعبير الرمزية ذات اخلصوصية احمللية.
لكن لدى نيدم الكثير �ا يقوله هنا وهناك عن البيروقراطية الصينية
وأثرها في حياة الصيني� وأفكارهم. و�ا الشك فيه أن الكنفوشـيـة كـان
لها األثر األكبر في تشكيل هذا العامل االجتماعي. ويجب أن تكون الكنفوشية
والبيروقراطية موضوع� مركزي� للبحث في هذا اجملال. غير أن ما أقصده
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هنا هو أن نيدم يؤكد أن البيروقراطية «منعت ظهور التجار ومجيء الرأسمالية
. ولكنه ال يتتبع دالالت هذا االستنتاج وأثره فـي تـطـور دور(١١١)منعا باتـا» 

العالم ونشوء العلم احلديث بشكل منظم. ومع أنه يتوسع فيـمـا بـعـد بـهـذه
األمور فإن حتليله يهمل دراسة السياقات ا@ؤسسية التي كان تدريس العلم
ودراسته يجريان ضمنها. وهو يدرك بوضوح «أن الرياضيات لم يكن بإمكانها
االندماج با@الحظة اإلمبريقية للطبيعة وبالتجريب إلنتاج شيء جـديـد كـل

. ويقول في(١١٢)اجلدةK مادامت اإلقطاعية البيروقراطية باقية على حالها» 
موضع آخرK وباالجتاه نفسهK «إنه ال مجال للـشـك... فـي أن عـجـز طـبـقـة
التجار عن الصعود إلى مراكز القوة في الدولة هو السبب فـي مـنـع نـشـوء

K وكانت البيروقراطية الصينية هي(١١٣)العلم احلديث في اجملتمع الصيني» 
التي «منعت ظهور طبقة التجار» والرأسمالية منعا باتا. وهذا التحليل يبدو
أنه يقوض ميول نيدم ا@اركسية ا@بكرة التي جعلته يقول: «إن على كـل مـن
يود أن يفسر عجز اجملتمع الصـيـنـي عـن تـطـويـر الـعـلـم احلـديـث أن يـبـدأ
بتفسير عجز اجملتمع الصيني عن تطوير الرأسمالية التجاريةK ومن بعدها

. وهذا يعني أن البيروقراطية ــ سواء أبـحـثـنـا(١١٤)الرأسمالية الصناعـيـة» 
أثرها ا@باشر في تطور العلم (واحتكارها شبه التام لـلـعـديـد مـن مـجـاالت
النشاط بوجه خاص) أم لم نبحثهK وسواء أبحثنا أثرها غير ا@ـبـاشـر (مـن
خالل تأثيرها ا@زعوم في طبقة التجار باعتبارها ناقلة العلم احلديـث) أم
لم نبحثه ــ يجب أن تعامل على أنها متغيـر مـسـتـقـلK وبـذا تـكـون ـــ حـسـب
ـ ذات  أهمية عظيمة باعتبارها عامال معيقا لظهور العلم حتليل نيدم نفسه ـ
احلديث. غير أن هذه النتيجة ليست هي  النتيجة التي يود نيدم أن يؤكدها.
ولكن يبدوK في ضوء الهيمنة التامة للبيروقراطية الصينيةK أن نيدم قد
جاء (في مواضع متفرقة) بتفسير اجتماعي لتوقف �و العلم احلديث في
الص�K وهو تفسير ال عالقة له بالرأسمالية بل بالطبيعـة الـبـيـروقـراطـيـة
للتربية الصينية و�ارسة العلم فيها. ومن ا@نطقي أن تغري نظرات ثاقبة
كهذه بدراسة الدوافع (والعمليات) التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية
Kونقابات Kومدن Kأي مجتمعات محلية Kنشوء هيئات اجتماعية مستقلة ذاتيا
وكلياتK وجامعات. وقد تشير دراسة كهذه إلى أن البيروقراطية الصيـنـيـة
خلقت نظاما من ا@كافآتK جعل النشاطات البحثية تـبـتـعـد عـن الـفـلـسـفـة
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الطبيعية والبحث العلميK وذلك بحصر هذه ا@كافآت في البحوث الكالسيكية
واألخالقية واألدبية.

لكن على رغم النواقص التي يعاني منها عمل نيدم فإنه مهـد الـطـريـق
لتحليل سوسيولوجي مقارنK يقوم على أسس تاريخية لنشأة العلم احلديث
من منظور حضاري. وقد فعل ذلك بالدرجة األولى بأن أخـذ عـلـى عـاتـقـه
كتابة تاريخ هائل للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا في الصـ� ـــ وهـو مـشـروع
اليزال مستمرا. واألهم من ذلك هو أن عمله قد نقل مـركـز االهـتـمـام مـن
العوامل الداخلية إلى العوامل اخلارجية التـي تـضـم أفـكـارا عـن الـطـبـيـعـة
والزمن ونظام الكونK والقوان� الطبيعيةK واألنطولوجيات الثقافية مـثـلـمـا
تضم أ�اطا من السلوك ومن البنى ا@ؤسسية. وقد رافق ذلك كـلـه الـتـزام
دائم بأن «هناك علما واحدا فقط للطبيعة» وإwان بأننا سنحصل يوما ما
على وصف تاريخيw Kكننا من اكتشاف االستمرارية ا@طلقة ب� أول بدايات
علمي الفلك والطب في بابل القدwةK عبر ا@عرفة الطبيعية ا@اضية قدما
في القرون الوسطى في الص� والهند والبالد اإلسالمية والعالم الـغـربـي
Kإلى الثورة التي حصلت في أواخر عصر النهضـة فـي أوروبـا Kالكالسيكي

.(١١٥)عندما اكتشفت هي ذاتها أفضل طريقة لالكتشافK كما قيل» 
والبد لي من أن أتناول ناحية أخرى من نواحي الضعف في وصف نيدم
السوسيولوجي. فعلى رغم أن نيدم كان من أوائل مؤرخي العلم الذين شددوا
على األهمية ا@مكنة لعوامل ميتافيزيقية خارجة عن نطاق العلـم مـن مـثـل
األنطولوجيات الثقافيةK وصور القانونK والعمليات الطبيعيةK فإنه لم يركز
على الصور ا@تشابهة لإلنسان التي حتتويها اجملتمعات واحلضارات كلها.
فهل يعتبر اإلنسانK مثالK في زمن وحضارة معين�K كائنا عقـالنـيـا 8ـامـا
قادرا لذلك على اكتشاف أسرار الطبيعة وحلها وتفسيرها? أم أنـه يـعـتـبـر
أضعف في قواه العقلية من أن يفقه عمليات الطبيعة وآلياتهاK وهي العمليات
اخلفية اجملهولة التي نادرا ما تراها الع� اجملردة? وهل يسمح له بالتحدث
بحرية أو بأسلوب ناقد عن حكمة األجيال السابقة أو عن الوصف الرسمي
ا@ذاع ب� الناس للطبيعة وعملياتها? وفي أي احملافل wكن لـهـذه األفـكـار
Kكن التعبير عنها ومناقشتها بحريةw وهل Kا@عارضة أن يجري التعبير عنها
ونقلها علنا إلى فئات أوسع من الناس? إن هذه األمور أمـور جـوهـريـة فـي
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أنثربولوجيا اإلنسانK وتستحق أعلى درجات االعتبار في سياق نشأة العلم
احلديث. وهي أيضا أمور مركزية في أي فحص @وقع ا@ؤسسات في �ارسة
العلم. وزاوية النظر هذه يخفيها عموما حتى أولئك الذين يـتـعـاطـفـون مـع

 يقول إنه عـلـىْنِِف سْـنَيثَفكرة دراسة الفلسفات احمللية للـطـبـيـعـة. فـهـذا ن
الرغم من أننا قد جند نقاشات بالغة العمق في العلم الصيني تـؤكـد عـلـى
فائدة مثل هذه األبحاثK «فإن مؤلفيها لم يؤمنوا بأن األبحاث اإلمبريقـيـة
التي جتمع بينها النظرية wكنها أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا تاما...

. وهذا العرض لـلـفـكـر(١١٦)فنسيج الـواقـع أدق مـن أن يـدرك إدراكـا تـامـا» 
الصيني حول الطبيعة عظيم القيمةK ولكن أليس من ا@مكن دراسة فلسفة
الطبيعة هذه من وجهة أخرىK أي من خالل مسـلـمـاتـهـا الـضـمـنـيـة بـشـأن
Kوالـتـاويـة Kقدرات اإلنسان? وهل صحيح أن الفكر الصيني ـــ الـكـنـفـوشـيـة
ـ لم تكن فيه نظرات متكاملة عن قدرات اإلنسان الفكرية وا@وهيةK وما إليها ـ
وعن حدوده? وكيف أسهمت هذه ا@فاهيم اخلاصة بعقل اإلنسان وعقالنيته

في إجراء البحث العلمي (أو كيف حدت منه)?
Kإن كتابات نيدم تشي بقدر كبير من التردد في تناول هذه ا@وضوعات
ولر�ا عاد ذلك إلى التزامات نيدم ا@اركسيةK وخشيـتـه الـعـظـيـمـة مـن أن
يؤدي تناول هذه االختالفات التي تعود إلى أسباب ثقافية إلى تشخيصات
تنم عن اجتاهات عرقية. ومهما يكن من أمرK فـإنـه لـن يـكـتـمـل أي وصـف
لنشأة العلم احلديث دون التحليل ا@ماثل للنظريات اخلاصة باإلنسان والعقل
والروحK والنفسK والضميرK وهي األمور التي دفعت بالـبـشـر عـبـر الـقـرون
للتحدث بحرية عن أعمق أفكارهم حول العالم وأنطولوجياته. وال مفر من
أن تركز هذه ا@ناقشات على ا@ؤسسات االجتماعية التي تعطي لهذه اآلراء
مشروعيتها و8نحها صفة ا@عياريةK وعلى الكيفـيـة الـتـي تـشـكـل بـهـا هـذه
البنى الرسمية (والقانونيـة فـي كـثـيـر مـن األحـيـان) اخلـطـاب االجـتـمـاعـي
والفكري. ويجب أن نذكر أن نيدم في خطته األصلية لألجزاء السبعة مـن
العلم واحلضارة في الص�K قد وقف قسما من كتابه لتـحـلـيـل أخـيـر لـكـل
العوامل االجتماعية واالقتصادية ذات ا@ساس «بنواحـي الـضـعـف والـقـوة»
في العلم الصيني. لكن األمل في حتقيق ذلك الهدف ظل يتراجع مع تنامي

.(١١٧)ا@شروع إلى حد أكبر حتى �ا كان قد خطط له 
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ن: االجتاه نحو الشموليةِْسِل نْنَِمجِْنب
ومجاالت اخلطاب األرحب

قد نحصل على نظرات ثاقبة أخرى حول أهمية عمل نيدم بالنظر في
ن في سوسيولوجيا العلم ا@قارنة. فقد تزايد اهتمامِسْلِ نْنَِمجِْنمساهمات ب

نلسن في العقد األخير من حياته �شكلة أصول العلـم احلـديـث وتـطـوره.
وكان ذلك في جانب منه نتيجة لتخصصه في الـتـاريـخ الـقـروسـطـيK وفـي
جانب آخر تعبيرا عن اهتمامه الدائم بالفلسفة وتفاعلها مع الالهوت والقانون
والعلم. وترسخت هذه االهتمامات أكثر بصداقاته مع فالسفـة لـلـعـلـم مـن

ن وغيرهم.َس وستيفن تولـمُ وإمري الكيتPopperر َُبأمثال ن. ر. هانسن وكارل ب
لكن نلسن كان يعلم أيضا أن مفكري الغـرب الـكـبـار فـي ذروة الـعـصـور
الوسطى كانوا على اطالع �تاز على جميع هذه احلقولK بحيث كان كبار
Kوالالهوت Kوا@يتافيزيقية Kأساتذة اجلامعات خبراء في الفلسفة الطبيعية
وحتى القانون الكنسي. وكذلك فإن معرفة نلسن بالقـضـايـا الـكـبـرى الـتـي
كانت موضع جدل في تلك احلقبة عرفته بأن اجملـادالت الـتـي دارت حـول
جواز النقاش فيما يخص مسائل في العلم والفلسفة الطبيعيةK وهي اجملاالت
التي مهدت السبيل للثورة العلمية ا@تصلة بكل من كوبيرنكس وغاليليوK لم
تكن لها صلة تذكر بالقضايا ا@ركزية في حـركـة اإلصـالح ـــ الـلـهـم إال مـن
حيث إن كلتا احلركت� شكلتا حتديا قويا لسلطة الكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـيـة.

وني من الثورة العلمية ولد في مناطـقُوهذا يعني أن اجلانب الرياضي الـك
. وقد حرص نلسن على تعديل(١١٨)ثقافتها كاثوليكيةK وسبق عصر اإلصالح 

االنطباع الذي يدعو إلى توسيع أطروحـة مـاكـس فـيـبـر عـن الـديـن ونـشـوء
Kالرأسمالية (وهي أطروحة األخالق البروتستنتية) لتفسير الثورة العلمــية
Kوهي الثــورة التي من الـــواضـح أن جذورهـــا الثقافية تسبق حركة اإلصالح
ولتفسير احلركة العلمية التي اشتد عودها في إجنلترا في القـرن الـسـابـع

عشر ( وهو توسيع بدا أن فيبر يلمح إليه في صفحاته األخيرة).
وقد كان من الطبيعي لنلسنK بسبب تخـصـصـه فـي الـتـاريـخK أن تـكـون
نظرته للقضايا احمليطة بالثورة العلمية في القارة األوروبية أوسع من نظرة
أولئك الذين اتخذوا موقفا وضعيا ضيقا من هذا األمرK بـحـجـة أن نـشـوء
العلم احلديث كان هو النتيجة ا@باشـرة بـشـكـل أو بـآخـر لـرفـض كـل أنـواع
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ا@يتافيزيقاK �ا فيها تلك ا@فاهيم التي تعود أصولها إلى الدينK واستبدال
. فقد كان من رأي نلسـنK فـي(١١٩)ا@نهج التجريبي الذي ال مراء فـيـه بـهـا 

مقابل هذا الرأيK أن الطريق ا@ؤدي إلى العلم احلديث جرى الـتـهـمـيـد لـه
بلغة الالهوت ا@سيحي والفلسفة الغربية (وهي خليط من أرسطو وأفالطون
وابن رشد)K وبا@فاهيم القانونية ذات الطبيعة الغربية اخلالصة. فالـفـكـرة
القائلة مثال إن العالم نظام عقالني متناسقK أو إن العالم آلةK أو إن كائنـا
ربانيا خلق العالم طبقا «للعدد والوزن وا@قدار» هي كلها موضوعات شغلت
Kالرهبان ا@سيحي� الذين كانوا في الوقت نفسه فالسفة طبيعي� والهوتي�

. ال بل إن فكرة قوان� الطـبـيـعـة(١٢٠)بل حتى مشتغل� بالقانـون الـكـنـسـي 
كانت لها أصول يهودية مسيحية أقوى من أي  حجج علمية خالصة في ذلك
الوقت. كذلك فإن نلسن سحرته فكرته هوK القائلة إن فكرة الضمير كانت
أساسية لترسيخ قوة البشر بوصفهم فاعل� عاقل� (والسيـمـا فـي األمـور
األخالقية)K وفي إرساء األساس لليق� الذاتي حول الظواهر الـطـبـيـعـيـة.
ولم يكن ثمة أي شكK من وجهة نظرهK في أن كوبـيـرنـكـس وغـالـيـلـيـو كـانـا
ملتزم� بالتفسير الواقعي للعالمK وأن هذا االلتزام كان يقوم على ا@فاهيم
الالهوتية التي تقول إن البشر لديهم عقل وضمير يجعالنهم قادرين عـلـى
الوصول إلى اليق� الذاتي الذي يتجاوز البرهان ا@وضوعيK وأن هذا مقبول

. وهذا يعني بـاخـتـصـار أن(١٢١)أمام الله مثلـمـا هـو مـقـبـول أمـام اإلنـسـان 
إضافة نلسن إلى سوسيولوجيا العلمK وإلى القضية اخلاصة ا@تعلقة بنشأة
ـ الالهوتية والطبيعية العلم احلديث هي دعوته أن نأخذ كل النظم الرمزية ـ
والرياضية ــ بالدرجة نفسها من اجلدية لتفسير النجاح الفريد الذي لقيه
العلم احلديث في الغرب. وقد اعتقد نلسن بأن قصور احلضارات األخرى
في مجال تطور العلم لم يكن مسألة أسلوب علمي با@عنى الضيقK بل كان
قصورا في التكنولوجيات الرمزية في احلـقـل االجـتـمـاعـي الـثـقـافـي. كـان
القصور قصورا في البنى وا@ؤسسات التي إما أنهـا تـوسـع آفـاق اخلـطـاب

وا@شاركة العلني� أو تضيقها.
وال يبدو اهتمام نلسن بخلق بنى جديدة شاملة ــ بنى اجتماعية وفكرية
وسياسية ــ واضحا للعيان إال عند هذه النقطة. وكان نلـسـن قـد طـرح فـي

K فكرة تقول إن إحدى ديـنـامـيـات(١٢٢)دراسة سابقة عنوانـهـا: فـكـرة الـربـا 
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احلضارة الغربية ا@همة جداK فكرة إيجاد جمـاعـات شـامـلـة مـن اخلـطـاب
ªوا@شاركة. وأثبتت دراسته @صير فكرة الربا التي جندها في العهد القد
ــ وفيما حرم الربا على اليهود عند تعاملهم فيما بينهم وأبيح عند تعاملهم
ـ أنه كان هناك تقدم «من األخوة القبلية باجتاه الغيرية الشاملة». مع غيرهم ـ
(من «الكل إخوة في القبيلة» إلى «الكل غرباء في هذا العالم»)K وبذا صـار
كل شخص «غريبا» وليس أخا داخل إطار القبيلة. وقد رأى نلسن أن هـذا
ا@بدأ األخالقي قد وجد أوضح صيغة له في اآلصرة التي تربط ب� الالهوت
ا@سيحي والقانونK والسيما في كتابات جون كالفن. وحجة كالفن في إباحة
الربا هي أن الناس جميعا في عهد ا@سيحـيـة مـتـسـاوون فـي أخـوتـهـم فـي
ا@سيحK ولذا فإن الربا مباح بشرط أن يتذكر ا@رء دائـمـا أن يـضـفـي عـلـى
�ارسة اإلقراض شيئا من احملبة ا@سيحية. وهنا حتقق مستوى جديد من
الشمولية بتحويل التزام ديني إلى مبدأ قانونيK يكون فيه اجلميع «غرباء»
على حد سواءK وتنطبق القاعدة على اجلميع بغض النظر عن انتـمـاءاتـهـم

الطائفية.
وقد أسرت دراسة التحركات التي جرت باجتاه أمثال هذه االجتاهـات

 نلسن بقية عمره. وعندما انتقل إلى مسألة نشأة العلم احلديثّالشمولية لب
فإنه رأى فيها لهذا السبب وضعا �وذجيا wكن أن نرى ضمنه انتقاال آخر
من خطاب نخبويK يستبعد األ�اط األخرى من اخلطاب إلى خطاب علني
مفتوح. وبذلك wكن النظر إلى العلم احلديث على أنه انتصر لنمط شمولي
من اخلطاب يخدم السعي الفكري الدؤوب ا@نفتح 8ام االنفتاح للحـصـول
على معرفة جديدة. وكانت وجهة النظر هذه هي التي قادته للتأكيـد عـلـى
«أننا سنجد نقطة مرجعية ال غنى عنها»K في سوسيولوجيا العلم ا@ـقـارنـة
والتاريخية «عند دراسة العوامل التي تشجع أو تعيق تشكيل أ�اط جديدة
من الشموليات أو االجتاهات الشمولية الضروريةK جلعل االبتكار في تقدم

. وقد مثلت تأكيدات جـوزف(١٢٣)العلم أمرا خاضعا للترتيبات ا@ؤسسـيـة» 
نيدم البالغة الذكاء على فكرة العلم الذي ال طائفة له التقاء عميقا لعقليت�
فذت�K فهذه الصيغة بالذات هي التي كـان نـلـسـن يـسـعـى لـهـا فـي بـحـوثـه
اخلاصة بتطور العلـم احلـديـث. وإذا أخـذنـا هـذه الـنـظـرة غـيـر الـطـائـفـيـة
باعتبارها نقطتنا ا@رجعية فإن النظر في الثورة التي أدت إلى ظهور العلم
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احلديث (وإلى حتقيق «أعلى مستويات الشمولية»)K يجب أن ينـصـب عـلـى
ثالث مجموعات من القضايا ا@تشابكة. وتتعلق اجملموعة األولى بالعمليات
التي wكن بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق حرية الدخول إلى جماعات
ا@تعلم� وا@شارك� في جماعات اخلطاب واخلروج منها»K وجتاوز «الثنائيات
الكامنة الضارة»K ثانيا: يجب أن نهتم بالوسائل واآلليات التي تنتج بواسطتها
«حوافز إنتاج ا@عرفة ا@وثقة وإشاعتها ب� الناسK ومنها التصورات (النظرية)
اجلديدة واإلجراءات ا@بتكرة»K ثالثاK يجب االهتمام بالعمليات التي wـكـن
بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق حتقيق مستويات أعلى من العمومية

. وتقتضي هذه النقطة األخيرة(١٢٤)في البنى اللغوية ــ مكتوبها ومحكيها» 
وضع نظم رمزية جديدة أشد جتريدا وعمومية wكنـهـا أن تـؤدي إلـى حـل
ألغاز فكرية وفنية قدwة تعيق التقدم االجتماعـي والـفـكـري. وكـان نـلـسـن
على ثقة تامة من أن الطريق األمثل للتقدم الثقافي واحلضاريK يعتمد على
اخللق ا@ستمر لنظم رمزية تتخطى احلدود احمللية والقوميةK وتفتح اجملال
حلريات جديدة في اخلطاب وا@شاركة. كذلك فإن دراسة البنى والشكليات
القانونية ستكون ضرورية جدا من وجهة النظر السوسيولوجية ألن الشكليات
القانونية تؤدي إلى وضع أ�اط السلوك في قوالب مؤسسيـة. ولـهـذا فـإن
دراسة نشوء العلم احلديث وتطوره يجب أن ينظر إليها مـن وجـهـة الـنـظـر
هذه فضال عن وجهة النظر األضيقK الفنيةK والرياضـيـة. ذلـك ألنـه لـيـس
Kكما كـتـب نـلـسـن Kبالدرجة نفسها من األهمية من وجهة النظر احلضارية
«أن تكون أمة من األ± قد تقدمت أو لم تتقدم علـى الـيـونـانـيـ� فـي هـذا
ـ كالكيمياء أو البصريات أو الرياضيات. بل ا@سألة العلم أو ذاك من العلوم ـ
Kاجلوهرية هي ما إذا كان قد حدث فتح جديد شامل في أخالقيات الفكر
وفي ا@نطق الذي يحدد مصير القرارات التي تتيح إمكان الـتـقـدم اخلـالق
باجتاه آفاق أوسع من اخلطاب تسمح با@شاركة في ترسيخ األسانيد العقلية

.(١٢٥)التي تفضل ما سبقها» 
وال يعتبر تقدم العلم من وجهة النظر هذه مجرد مسألة فـنـيـة قـوامـهـا
احللول الرياضية اجلديدةK أو الطرق احملـسـنـة لـلـتـجـريـب وا@ـالحـظـةK أو
الصياغات النظرية اجلديدة. بل هي نتيجة الفتوحات الفكرية التي تسمح
للمفكرين بأن يطبقوا نظم الرموز وا@فاهيم اجلديدة التي تتخـطـى حـدود
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احلكمة والعالقات التقليديةK وتتجاوز كذلك األساليب ا@نطقـيـة ا@ـتـوارثـة
التخاذ القرار. وتتيح هذه الفتوحات اجملال لتشـكـيـل الـفـضـاءات احملـايـدة
اجلديدة وا@وسعة التي يشعر الناس فيها باحلرية للتعبير عن إرادتهم الفردية
واجلماعيةK ولتبادل األفكار مع اآلخرينK والدفـاع الـصـريـح عـن ا@ـفـاهـيـم
العلمية والقانونية واألخالقية والالهوتية واالجتماعية اجلديدة. وال يستطيع
اخلطاب العلنـي بـ� الـنـاس أن يـتـجـه نـحـو حتـقـيـق الـطـمـوحـات الـفـرديـة
واجلماعية إال �ثل هذه الوسائل. وال wكن حتقيق أعلى مستويات اإلبداع
إال �ثل هذه الوسائل. وبإمكان ا@رء أن يجدK كما سنرى فيما بعدK تعبيرات
مدهشة عن اجلرأة العلمية واإلبداع العلمي لدى كل الثـقـافـات واأل± فـي
العالم (والسيما لدى العـرب)K لـكـن البـد مـن إيـجـاد مـنـتـديـات اجـتـمـاعـيـة
ومؤسسية جديدة للخطاب وا@شاركةK لكي تنضج هذه االبتكارات وتتـفـتـق

عن علم حديث.
وكانت الثورة ا@بكرة احلديثة في العلم والفلسفة في القرن� السـادس
عشر والسابع عشر في رأي نلسن هي من هذا النوع من الصراع بالـذات:
«وما كان أبعد مؤسسي العلم والفلسفة احلديث� عن التشكك! لقـد كـانـوا
على العكسK ملتزم� بالتحدث عن احلقائـق الـتـي أعـلـنـهـا بـوضـوح كـتـاب
الطبيعــة الذي ظنوا أنــه كشــف األســرار لكــل مـن كــلـــف نـفـســـــه عـنـــــاء
قراءتــه بإخالصK وفسر له معاني العالمات التي بثها خالق الطبيعة �ثل

.(١٢٦)تلك الكثرة» 
لقد حتدت هذه احلقائق اجلديدةK في حالة غاليليو والنظرية الكوبيرنكيـة
«الصيغــة القصصيــة السائدة التي كانت ترويها الكنيســةK وال مراء في أنها
أثارت التساؤالت حول التفسيرات ا@عتمدة لفقرات معينة من الكتاب ا@قدس

. وقد يقول قائل إن لدينا هنا وضعا �وذجيا(١٢٧)التي قدمها الالهوتيون» 
يضم عناصر ا@واجهة ب� ا@نطـق ا@ـقـبـول والـتـفـسـيـرات الـرسـمـيـةK وهـي
العناصر التي يتكرر ظهورها في التاريخ وكثيرا ما أحلقت األذى بالـنـاس.
وقد انحصر األذى الذي حلق بغاليليو في هذه احلالة بأن حددت إقـامـتـه
في بيته بشكل مهذب. لكن ا@سألة ا@ثارة كانت مسألـة مـهـمـة. «فـلـم تـكـن
ا@سألة التي أثارها الصراع حول الفرضية الكوبيرنـكـيـة هـي مـا إذا كـانـت
هذه النظرية قد ثبتـت صـحـتـهـا أم لـم تـثـبـتK بـل مـا إذا كـان الـقـرار حـول
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صحتها وثبوتها wكن في نهاية ا@طاف أن يتخذه أي شخص لم يكن مخوال
ـ بتفسير النصوص ا@وحى بها»  . وعلى رغم أن الصراع اتصف(١٢٨)ــ رسميا ـ

باإلثارة حقاK واتخذ شكل ا@واجهة ب� السلطة الرسمية وحرية الفردK مع
ما تضمنه ذلك من ذيول كثيـرةK فـإنـه كـان فـي الـواقـع آخـر زفـرة تـطـلـقـهـا
أيديولوجية حتد من احلرياتK وهي أيديولوجية كـانـت قـد فـقـدت الـقـدرة
على تنظيم مثل هذه ا@سائل. فلقد كان مهندسو الالهوت ا@سيحي والقانون
الكنسي واجلامعات قد أوجدوا بنيات وعمليات دينامـيـة ضـمـنـت االتـسـاع
ا@ستمر @مالك العقل واخلطاب ا@فتوح. ولم يعد �قدور أي سلطة مركزية
في العالم ا@سيحي الغربيK في ضـوء أهـمـيـة حـركـة اإلصـالح فـي احلـيـاة
السياسية والفكريةK أن حتكم في القضايا اجلوهرية في احليـاة الـفـكـريـة

كما تتبدى في العلمK لكننا نستبق أحداث قصتنا هنا.
ـ وهي بحوث لقد أثمرت بحوث بنجمن نلسن الرائدة حول هذه ا@سائل ـ

Maineرفدت من النظرات الثاقبة لكل من فيبر ونيدم وهنري سـمـنـر مـ� 

ودور كاª وغـيـرهـمK والسـيـمـا مـؤرخـي ا@ـؤسـسـات الـقـانـونـيـة والـكـنـيـسـة
القروسطيةK فأعطت بدائل جديدة قوية للنظر في مسائل في سوسيولوجــيـــا
العلم ا@قارنــة والتاريخيـــة ــ من زاوية حضارية بالدرجة األولى. واألســاس
الذي أرســته هذه النظــرات الثاقــبة هــو الـــذي أقمت عليــــه تتبعي لتطــور

العلــم في احلضـــارة العربيــة اإلسالمية وفي احلضارة الصينية.

خــامتـــــة
القضــايــــــا الــراهنــــــة

قد يحق لنا القول اآلن إن سوسيولوجيا العلم ا@قارنة والتاريخية موضوع
. لكن هناك عدد مـن الـكـتـب(١٢٩)قد أهملK باستثناء حاالت قلـيـلـة مـهـمـة 

الغنية ذات األفكار اخلصيبة في الوقت ذاتهK وقد حتققت هذه اإلجنازات
�عزل يكاد أن يكون تاما عن بعضها البعض. فالكتاب الـرائـع الـذي كـتـبـه
روبرت ك. ميرتن بعنوان: العلم والتكنولوجيا واجملتمع في إجنلترا في القرن
السابع عشرK وهو الكتاب الذي نـشـر أول مـرة سـنـة K١٩٣٨ لـم يـؤد إلـى أن

. فتالمذته حتولوا بدال من ذلك إلى دراسات عن نظام(١٣٠)يقتفي أثره أحد 
.(١٣١)ا@كافـآت في العلم 
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أما الشخص الذي أخذ على عاتقه دراسة دور العالمK من حيث أصوله
Kوهو جوزف بن دافيد فقد أهمل عمل ميرتـن عـن خـلـيـقـة الـعـلـم Kوتطوره
وأهمل نقاشه النظري لألدوار ومجموعات األدوار إهماال شبه تام. كذلـك
فإنه أهمل التاريخ الديني والقانوني فضال عن ا@صادر ا@تاحة التي تصف
التراث الغني للعلم القروسطي الذي كان موجوداK كما سنرى في جامعات
الغرب. وعلى رغم أن بن دافيد عاد إلى اليوناني� فإنه لم يشر أي إشـارة
(ودع عنك أمر ا@ناقشة) لطبيعة ا@مارسة العلمية وموقعها ا@ؤسسي عـنـد
العرب في األلف سنة التي مرت بعد احلضارة اليونانية. ولذا فإن حتليله ال
يعطينا أي تفسير النطالق العلم ا@فاجئ في الغرب بينما كـانـت الـنـظـريـة
وا@مارسة العلميتان ب� العرب وا@سيحي� واليهود في احلضـــارة العربيـــة
اإلســالميــةK والسيما في علمي الفلك والرياضيــاتK تتفوقان تفوقا هائــال

على الغرب حتى القرن� الثالث عشر والرابع عشر.
إن من ا@مكنK بوضع النظرات الثاقبة التي جاء بها كل من ميرتن وبـن
دافيد وكون ونيدم ونلسن معاK أن ندرك احلاجة إلى تناول أوسعK يكون مع
ذلك أشد تكامالK ألصول العلم احلديث وتطوره. ونحن نكتشف حـتـى فـي
كتابات أشد هؤالء الباحث� 8سكا بالتاريخ الداخلي للعلمK أال وهو توماس
كونK سلسلة كاملة من القيم وااللتزامات ا@يتافيريقية التي ال تنفصل عـن
النماذج العلمية. ونحن ال نستطيع فهم نشأة دور العالمK فهما كافيا إال إذا

أخذنا هذه العوامل في احلسبان.
كذلك فإن الباحث� من أمثال جوزف نيدم وبنجمن نلسـنK �ـن ألـقـوا
نظرة على حضارات أخرى على أمل احلصول على فهم أعمق لنشأة العلم
احلديث وتفرد الغربK وجدوا أن من الضروري بحث أمور مـثـل فـلـسـفـات
الطبيعةK ومفاهيم القانون والقانون الطبيعيK فضال عن التصورات اخلاصة
باإلنسان وعقالنيته. وكلما تعمق ا@رء في هذه ا@سائل وفي كـتـب الـتـاريـخ
ا@تخصصة زاد إعجابه بقوة ا@فاهيم العلمية احمللية في الـفـتـرة الـسـابـقـة
وبأصالتها وحيويتها. وكلما تعجب ا@رء من النجاح الفكري والنظري لشعوب
Kالعالم اخملتلفة في ا@قابل زادت دهشته من العقبات االجتماعية وا@ؤسسية

مجتمعات منفتحةK ومنعت بل القانونيةK التي أعاقت حتول هذه الشعوب إلى
 للمعلومات. والتركيز علـىّارتياد آفاق أوسع من اخلطاب واالنسياب احلر
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هذه القضايا يستدعي تركيز االهتمام على تطور الترتيبات ا@ؤسسية فـي
حضارات العالم التي شجعت أو أعاقت التحول الكبير باجتاه آفاق اخلطاب
األرحب. ويذكرنا ذلك أيضا بأن ا@ؤسسات أفكار جتسدت من خالل الوسائل
القانونية. ومن ا@دهش عند النظر إلـى الـوراء أن جنـد أن الـصـيـنـيـ� قـد
Kاخترعوا حروف الطباعة ا@تحركة (والورق) قبل الغـرب بـأربـعـمـائـة سـنـة
ومع ذلك فإنه ال الص�K حيث ظهر االختراع للمـرة األولـىK وال احلـضـارة
العربية اإلسالمية (التي كان بوسعها احلصول على تكـنـولـوجـيـا الـطـبـاعـة
اجلديدة هذه مباشرة)K حصل فيـهـمـا مـا حـصـل فـي الـغـرب فـي الـقـرنـ�
الثاني عشر والثالث عشر من ثورة اجتماعية وفكريـة. ال بـل إن احلـضـارة
العربية اإلسالمية حظرت استعمال الطباعة حتى أوائل القرن التاسع عشر
(مع فترة قصيرة من التسامح في أوائل الـقـرن الـثـامـن عـشـر)K ثـم دخـلـت
تكنولوجيا الطباعة الغربيةK وهي تكـنـولـوجـيـا جـديـدة مـتـقـدمـةK إلـى كـلـتـا
احلضارت� (اإلسالمية والصينية) في القرن التاسع عشرK كما لو أن الطباعة

. إن طريق العلم احلديـث هـو طـريـق اخلـطـاب(١٣٢)لم توجد من قـبـل قـط 
احلر ا@فتوحK وهذا هو اللغز األكبر أمام اخليال السوسيولوجي مثلمـا هـو

اللغز ا@اثل أمام البحث الراهن.
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