
67

العلم العربي والعالم اإلسالمي

2

) هو «العلم» الذي كان ا@شتغلون فيه يسعون إلى حتويل ا@عادن*(
اخلسيسة إلى معادن ثمينة (ا@ترجم).

العلم العربي والعالم
اإلسالمي

مشكلة العلم العربي
@شكلة العلم العربي بعدان على األقـلK يـتـصـل
أحدهما بعجزه عن إجناب العلم احلديثK ويتصل
الثاني باضمحالل الفكر وا@مارسة الـعـلـمـيـ� فـي
احلضارة العربية اإلسالمية وتراجعهما بعد القرن

رغم أن تراجع احلياة الفكرية الثالث عشر. وعلى
 مسألة ذات أهمية كـبـيـرة(١)بعد العصر الـذهـبـي 

لسكان الشرق األوسـط في أيامـنـا هذه فإنها مشكلة
.(٢)تقع خارج حدود الدراسة الراهنة 

أما هنا فينصب اهتمامنا على أن العلم العربي
من القرن الثامن حتى آخر القرن الرابع عشر ر�ا
كان أرقى علم في العالمK متفوقا بذلك على العلم
في الغرب والص�. وكان الـعـلـمـاء الـعـرب فـي كـل

ـ في الفلك والسيمياء   والرياضيات)*(حقل تقريبا ـ
والطب والبصريات وما إليها ــ في طليعـة الـتـقـدم
العلمي (وا@قصود بالعلماء العرب أشخاص يقطنون
الشرق األوسط ويستخدمون اللغة العربية بالدرجة
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األولي ويضمون العرب واإليراني� وا@سيحي� واليهودK وغيرهم). وكـانـت
احلقائق والنظريات والتصورات العلمية التي تضمها رسائلهم العلمية أرقى

.(٣)ما wكن احلصول عليه في أي مكان في العالمK �ا فـي ذلـك الـصـ� 
ولذلك سببان في رأيي:

 أتيح لهم االطالع التام تقريبا على التراث(٤)السبب األول هو أن العرب 
العلمي اليوناني منذ القرن الثامن فصاعداK بينما كان هذا التراث مجهوال
لدى الغرب طيلة القرون الفاصلة ب� انهيار اإلمبراطوريـة الـرومـانـيـة فـي
القرن اخلامس وحركة الترجمة الكبرى في القرن� الثاني عشـر والـثـالـث
عشر. وقد حدث ذلك نتيجة جلهود هائلة في الترجمة ترجمت فيها األعمال
العظيمة التي أنتجتها الثقافة اليونانية وغيـرهـا مـن الـثـقـافـات إلـى الـلـغـة
العربية. ومع أن نقل هذه العلوم القدwة إلى احلضارة العربية اإلسالميـة

ل الفكر اليوناني العلمي والفلسـفـي بـرمـتـهَّكان انتقائيا فإن هذا النـقـل مـث
. كذلك يجب إعطاء استعارة العرب لنظام األعداد الهندي(٥)8ثيال كامال 

درجة عالية من التقدير.
والسبب الثاني هو أن البحث الذي جرى حتى اآلن عن العلم الصـيـنـي
مايزال يرى أن الص� تطورت بشكل مستقل على مسارات من صنعها هي
في معظم حقول العلم. وقد حدثت تبادالت ب� الـصـيـنـيـ� والـهـنـود وبـ�
الصيني� وعرب الشرق األوسطK ولكن هذه التبادالت لم تؤد إلى تغيـرات
صينية كبيرة. واحلقيقة ا@همة هي أن الصيني� لم يعرفوا شيئا تقريبا عن
Kبينما أصبحت أعمال هؤالء Kأرسطو أو إقليدس أو بطليموس أو جالينوس
خاصة بأشكالها العربية ا@عدلة وا@وسعةK منطلقات رئيسة في تطور العلم

الغربي احلديث.
ففي حالة الرياضيات مثال كان طريق التطور الصيني مستقال استقالال
واضحا عن تطوره في الشرق األوسط العـربـي بـحـيـث اتـخـذت إجنـازاتـهـا
ا@بكرةK وال سيما في علم اجلبرK أشكاال لم يكن من السهل ترجمـتـهـا إلـى
صيغ عربية وغربية (هذا لو كان باإلمكان ترجمتها على اإلطالق). وهناك
في الكتاب الصيني ا@شهور بعنوان تسعة فصول عن اإلجراءات الرياضية
(وهو كتاب يعود إلى حوالي القرن األول بعد ا@ـيـالد) مـنـاقـشـات لـلـكـسـور
احلسابيةK وقوان� حلساب ا@ساحات واحلجومK وحلول جملموعات ا@عادالت
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.  وقد مـرت(٦)اآلنيةK وطرق إليجاد اجلذر التـربـيـعـي واجلـذر الـتـكـعـيـبـي 
 (من حوالي ٩٦٠ إلى ١٢٧٩) بفترة �و سريعْغُْنالرياضيات في عهد ساللة س

. غير أن نظام الرموز الصيـنـيK وطـريـقـة تـعـيـ�(٧)في احلسـاب اجلـبـري 
Kوأساليب احلساب فيها (باستعمال قضبان العد) كـانـت مـعـقـدة Kاخلانات
وال تسمح باستخالص الـقـوانـ� الـعـامـةK وال تـتـصـف �ـثـل الـسـهـولـة فـي
االستعمال التي يتصف بها نظـام األرقـام الـعـربـي الـهـنـدي. وقـد كـان هـذا
النظام القائم على مواضع واضحة لكل خانة فيه قيمة عشرية متاحـا فـي

. ولـذا فـقـد تـطـلـب تـطـويـر(٨)أعمـال اخلـوارزمـي مـنـذ حـوالـي سـنـة ٨٢٥م 
الرياضيات في الص� االنتقال من احلساب بقضبان العد إلـى اسـتـخـدام

 استخدامه حوالي الـقـرن الـسـادس عـشـر) وإلـى إدخـالَّا@عداد (الـذي عـم
الصفر (في القـرنـ� الـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر). ولـم يـدخـل احلـسـاب
باستعمــال القلم والــورق في العمليـــات احلـسـابـيـة إال فـي الـقـرن الـسـابـع

. أما في الغرب فقد بدأ استـخـدام ا@ـعـداد فـي الـقـرنـ� احلـادي(٩)عشـر 
عشر والثاني عشرK وقد مهد ذلكK هو ونظام األرقام العربي الهنديK ألن

.(١٠)يتحول األوروبيون من ا@عداد إلى احلساب باستخدام الورق والقلم 
ـ افتقاره ـ باختصار ـ لقد كان عيب الفكر الرياضي والعلمي الصيني هو ـ
@نطق البرهانK وإلى مباد� الهـنـدسـة إلقـلـيـدسK وإلـى �ـاذج بـطـلـيـمـوس
اخلاصة بالكواكب التي تضمنها كتاب اجملسطي وكتاب الفرضيات الفلكية.

األعداد الهندية العربيـة والـصـفـر حـتـى كذلك كان هذا الفكر يـفـتـقـر إلـى
. وقد استغرب نيدم من «أن الصـيـنـيـ� لـم(١١)حوالي القرن الثالـث عـشـر 

يتوصلوا إلى عالمة ا@ساواة (=) بأنفسهم على رغم أنهم طوروا علم اجلبر
K بغض النـظر عن أهمـية هذه ا@الحظة.(١٢)إلى احلد الذي وصلــه عندهم» 

لكن ما ال مراء في أهميته العظيمة هو أن علم ا@ثلثاتK وهو جزء أساسي
من الرياضيات لتطوير علم الفلكK علم اختـرعـه الـعـرب ولـم يـتـطـور عـنـد

. وقد استخدم الصينيون الفلكي� الـعـرب فـي(١٣)الصيني� على اإلطـالق 
ا@كتب الفلكي الصيـني في بك� منذ الـقرن الثـالث عشر فصاعدا للتعويض

. ومع ذلك فإن االنتقال إلى علـم فـلـك هـنـدسـي (فـي(١٤)عن هذا النـقـص 
 لم يحصل في الص� إال فـي(١٥)مقابل �وذج «تقدير النقطة الرياضية») 

القرن السابع عشر عندما وصل األوروبيون على شكل مبشرين يسوعـيـ�
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(١٦).
وقد استطاع الفلكيون والرياضيون العرب العاملون في مرصد مـراغـة
غربي إيرانK وال سيما ا@ؤقت الدمشقي ابن الشاطر (ت ١٣٧٥)K أن يحسنوا

K لنظام كوبيرنكس (مع أن(١٧)النظام البطلمي بحيث غدا معادالK رياضيـا 
النظام ظل يقوم على مركزية األرض). أو قد نقول بشكل أدق إن النـمـاذج
الفلكية التي أعدها كوبيرنكسK وهي النمـاذج الـتـي ظـهـرت بـعـد زمـن ابـن
الشاطر �ائة وخمس� سنةK هي في الواقع نسخ كربونية عن النماذج التي
أعدها فلكيو مراغة (وسنزيد القول فـيـهـا أدنـاه). وكـان بـوسـع الـصـيـنـيـ�
الذين كانت عالقتهم باإلسالم أفضل من عـالقـة األوروبـيـ�K أن يـتـعـرفـوا

أرقى علم للفلك في العالم قبل الغرب بقرن�K ر�ا من خالل ا@ـغـول على
الذين مولوا مرصد مراغة. ويرى نيدم أن الفلكي� الصيني� توافرت لهم

.  وكانت هندسة إقليدس ضرورية(١٨)كل الفرص لتعلم علم الفلك العربي 
لذلك طبعاK وكان هذا العمل يناقش بشكل واسع ويتوافر بطبعـات كـثـيـرة.
وكانت هناك حتى في القرن الرابـع عـشـرK أي بـعـد تـرجـمـة إقـلـيـدس إلـى
الالتينيةK اختصارات وشروح عربية لكتاب إقـلـيـدس أكـثـر �ـا كـان عـلـيـه
األمر بالالتينية بكثير (١٩).  وهناك ما يدلK فضال عن ذلكK على أن نسخة
من كتاب «ا@ـبـاد�»K مـتـرجـمـة إلـى الـصـيـنـيـةK كـانـت مـوجـودة فـي ا@ـكـتـبـة

. أي أن الصيني� كان بـوسـعـهـم(٢٠)اإلمبراطورية في القرن الثـالـث عـشـر 
.(٢١)احلصول على هذه األعمال وإدخالها إلى حضارتهم لو هم شاؤوا 

لذلك لم يصل الصينيون في علم البصرياتK وهو علم كان له من األهمية
في تاريخ العلم ا@بكر ما للفيزياء في العلم احلديثK لم يصلـوا ـــ بـكـلـمـات
ـ «أعلى مستوى وصله الدارسون ا@سلمون للضوء من أمثال ابن الهيثم» نيدم ـ

.  وكان ذلكK في جانب منـهK نـتـيـجـة «الفـتـقـار الـصـيـنـيـ� لـلـهـنـدسـيـة(٢٢)
.  و على رغم أننا ننظر إلـى(٢٣)االستنتاجية اليونانية» التي ورثهـا الـعـرب 

علم الفيزياء على أنه العلم الطبيعي األساسي فقد استنتج جوزف نيدم أن
. صحيح أننا(٢٤)الصيني� لم يكن لديهم فكر فيزيائي منظم يستحق الذكر 

قد جند بعض التفكير الفيزيائي لديهمK «لكن من الصعب التحدث عن علم
. فقد افتقر هذا العلم @فكرين مـنـظـمـ�(٢٥)للفيزياء له مالمـح واضـحـة» 

أن wاثلوا أسالف غاليليو الذين wثلهم في الغرب أشـخـاص أقوياء wكن
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.(٢٦) Nichole d’Oresmeداين ونيكول دورª ْرادوارْمثل فيلوبونس وبوريدان وب
لقد كان العلم العربي عند النظر إليه �جموعهK في الرياضيات والفلك
والبصريات والفيزياء والطبK أرقى علم في العالمK لكنه فقد القـيـادة فـي
حقول مختلفة وفي أوقات متفاوتةK وwكن القول إن �اذجه الفلكية كانت
أرقى النماذج في العالم حتى ظهور الثورة الكوبيرنكية في القرن السادس

 العلم العربي إلى§عشر. ولذا فإن السؤال الذي يجابهنا اآلن هو: @اذ لم يؤد
نشوء العلم احلديث ما دام هذا العالم ظل يتمتع بالتفوق الفني والعلمي @ا

يزيد على خمسة قرون?
إن من ا@هم عند تناول هذه ا@سألة أن ندرك أن العلـوم الـتـي نـدعـوهـا
العلوم الطبيعية كانت تدعى عند ا@سـلـمـ� الـعـلـوم األجـنـبـيـة. أمـا الـعـلـوم
اإلسالميةK كما يسميها ا@سلمونK فهي تلك اخملصصـة لـلـقـرآن واحلـديـث
والفقه وعلم الكالم والشعر واللغة العربية. لكن احلساب كان أيضا موضوعا
مهما للدراسة من أجل قسمة التركات. كذلك وجد موقتو الفرائض والشعائر
Kومن ثم اختراع علم ا@ثلثات Kأن من الضروري استعمال الهندسة Kالدينية
من أجل التوصل إلى احلسابات الضرورية لتعي� القـبـلـة لـلـصـالة. أي أن
العالم العربي اإلسالمي باختصار حقق تقدما علميا مهما من القرن الثامن
حتى القرن الرابع عشر مدفوعا بعامل الفضول وبالدوافع الدينـيـةK ولـكـن
أحواله بدأت تسوء بعد ذلك (ر�ا مـنـذ الـقـرن الـثـانـي عـشـر)K بـل أخـذت
تتراجع. ولم يحصل ذلك بشكل متـجـانـس فـي كـل اجملـاالتK لـكـن الـتـقـدم
العلمي عموما أخذ جنمه باألفول. فهذا إ. س. كندي مثال يقول في معرض
حديثه عن دراسة الرياضيات وتطورها في إيـران الـتـيـمـوريـة (مـن حـوالـي
١٣٥٠ إلى ١٥٥٠)K إن تلك الفترة شهدت أعماال مدهشة في التحليل العددي:
«فقد أظهر نظام احلساب العشري عند جمـشـيـد الـكـاشـي مـيـال لـألنـاقـة
والدقة والسيطرة لم يظهر له مثيل سابقا ولم يتفوق عليه أحد لفترة طويلة
من بعده... ولو أخذنا كل األمور بنظر االعتبار لقلنا إن ما أنتجته إيران من
بحث علمي كان على رغم تزايد ضعفه كافيا ألن يبقيها في الصدارة طوال

.(٢٧)القرن اخلامس عشر. أما بعد ذلـك فـقـد انـتـقـلـت الـصـدارة لـلـغـرب» 
ويبدو أن وضعا شبيها بهذا وجد في الطب أيضا ح� ظل هذا العلم يتقدم

. وهذا يعني أن(٢٨)تقدما كبيرا في بعض نواحيه حتى القرن الثالث عشر 
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التقدم في بعض احلقول ظل يحصلK ولكنه لم يتوج بثورة علمية.
ويثير هذا الوضع حيرة عميقةK وقد تضاربت حوله اآلراء طوال ا@ـائـة

إخفاق واخلمس� سنة ا@اضية. وتتراوح العوامل التي قيل إنها مسؤولة عن
العلم العربي في إجناب العلم احلديث ما ب� العوامل العـرقـيـةK وسـيـطـرة
االجتاه الديني التقليديK والطغيان السياسيK وأمور تتعلق بالوضع النفسي
العامK وب� عوامل اقتصاديةK وإخفاق الفالسفة الطبيعي� العرب في تطوير

. وترى إحدى الصيغ ا@ألوفة للتأثير السلبي(٢٩)ا@نهج التجريبي واستعماله 
التقدم العلمي أن القـرنـ� الـثـانـي عـشـر الذي مارسته القوى الديـنـيـة فـي

والثالث عشر شهدا نشوء الصوفية باعتبارها حركة اجتماعيةK وهذا أدى
بدوره إلى التعصب الدينيK جتاه العلوم الطبيعية بشكل خاصK وإلى حلول

.(٣٠)العلوم الغيبية محل دراسة العلوم اليونانية والعقلية 
لقد تعزز فهمنا للعلم العربي خالل العقود الثالثة ا@اضيةK ولكن ذلك لـم
يفسر لنا سبب تدهور هذا العلم بعد القرن الثالث عشر وإخفاقه في إجناب
Kالعلم احلديث. والصورة التي تكونت لدينا اآلن تزيد من حيرتـنـا فـي الـواقـع

. ويتضح(٣١)فقد وجه مؤرخو العلم العربي جهودهم الكتشاف أصالة هذا العلم 
هذا أكثر ما يتضح في تاريخ الفلكK حيث ب� الباحثون بشكل يثير اإلعجاب
اخلطوات اخملتلفة التي اتخذت في الفكر الفلكي وأدت فـي الـقـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر إلى تطور تصور لنظام األجرام السماوية كـان مـعـادال مـن

 أن كوبيرنكس استعمل(١). ويعني ذلك (٣٢)الناحية الرياضية لنظام كوبيرنكس 
 Kأن(٢)مزدوجة الطوسي (انظر الشكل� ٢ و٣) كما استعمـلـهـا فـلـكـيـو مـراغـة 

�Commentariolusاذجه الفلكية خلطوط الطول في كـتـابـه الـشـرح اخملـتـصـر 

 Kأما �اذجه اخلاصة بـالـكـواكـب الـعـلـيـا(٣)مستمدة مـن �ـاذج ابـن الـشـاطـر 
 K(٤)وا@وجودة في كتابه في دوران األجرام السماوية فتستخدم �اذج مـراغـة

.(٣٣)أن النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة مراغة كانت متطابقة 
لو ألن يسـأل الْدْويـرْوهذا التطابق األساسي لـلـنـمـاذج هـو الـذي دعـا نـويـل س

.(٣٤)«عما إذا» كان كوبيرنكس قد تعلم نظرية مراغة بل «متى وكيف» 

منجزات علم الفلك العربي
@ا كانت الثورة العلمية احلديثة في أوروبا في القرن� الـسـادس عـشـر
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والسابع عشر تتركز بشكل عام على التطورات التي حدثت في علم الفلك
وا@دلوالت الفلسفية لعمل كوبيرنكس (وال سيما في شكله الذي بنى عليـه
غاليليو) فإن من ا@فيد النظر إلى تاريخ الفكر الفلكي اإلسالمي في العصور
الوسطى. فالعمل في مجال الفلك في العالم اإلسالمي خالل هذه الفتـرة
كان نشيطا ومتقدما أشواطا بعيدة على نظيره في أوروبا. والصورة اجلديدة
التي تكونت لدينا أخيرا عن النشاط الفلكي اإلسالمي في الديار اإلسالمية
الشرقية والغربية خالل القرن� الثاني عشر والثالث عشرK تشـيـر إلـى أن
الفلكي� العرب كانوا منشغل� بإصالح النظام البطلمي اخلاص بـاألجـرام
السماوية ــ وهو النظام القائم على مركزية األرض ــ وذلك من خالل عملية
معقدة تتضمن �اذج رياضية وتفكيرا فلكيـا هـدفـه تـفـسـيـر الـتـفـاوت بـ�

. وقد تعزز ذلك بتعاون دام قرونا وامتـد آالفـا مـن(٣٥)النظرية وا@الحـظـة 
األميال.

ويشير عبداحلميد صبرة مثال إلى أن عالم الرياضيات الـقـاهـري ابـن
الهيثم (ت حوالي ١٠٤٠)K لعب دورا مهـمـا فـي حـفـز الـفـلـكـيـ� الـعـرب إلـى
التفوق على بطليموس واليوناني�. وفعل ذلك بالتعـبـيـر عـن شـكـوكـه حـول
نظرية بطليموس اخلاصـة بـاألجـرام الـسـمـاويـة وذلـك فـي شـرحـه لـكـتـاب
اجملسطي. وكان ابن الهيثم (كـمـا بـ� األسـتـاذ صـبـرة) مـن اجلـرأة بـحـيـث
صرح بأن «الترتيبات ا@قترحة حلركة األجرام السماوية في كتاب اجملسطي
كانت «فاسدة» (وهذه هي كلمته هو) وأن الترتيبات الصحيحة لم تكتشـف

. ولذا فإننا جند في األندلس أن ا@فكرين العربK بعـد عـصـر ابـن(٣٦)بعد 
علـم الهيثم بقرن من الزمانK قادوا بشكل مستقل ما دعي «بـالـتـمـرد عـلـى

. وتوج هذا التمرد الفكري بكتاب الهيئة للبطروجي ـــ(٣٧)الفلك البطلمي» 
وهو محاولة إلصالح النظام البطلمي عن طريق �اذج رياضية جديدةK مع

.(٣٨)أن هذه النماذج كانت في النهاية فاشلة من الناحية العلمية 
رديُأما مدرسة مراغة في غرب إيرانK وهي مدرسة ضمت علماء مثل األ

(ت ١٢٦٦) والطوسي (ت ١٢٧٤) وقطب الدين الشيرازي (ت ١٣١١) وابن الشاطر
(ت ١٣٧٥)K فقد جنحت في وضع النماذج الفلكية غير البطلميـة الـتـي كـررهـا
كوبيرنكس. ولذا فإن هذا التراث احلي الذي بدأه ابن الهيثم في القرن احلادي

(٣٩)عشر wثل «برنامجا علميا» حقا ــ «برنامجا بحثيا جديدا في علم الفلك» 
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ــ يتضمن مجموعة متفقا عليها من االعتراضات علـى الـنـظـريـة الـقـائـمـة مـع
معايير جديدة للنجاح للتوصل إلى نظرية علمية. «وwكن القول إن البطروجي
وفلكيي مراغة كانت تدفعهم جميعا النظرية ذاتها»K أال وهي الرغبة في إصالح
النظرية البطلمية (على رغم وجود فاصل من العمل الذي استـغـرق قـرنـا مـن

. وبينما أخفق اجملهود األندلسي ـــ وهـو مـجـهـود wـكـن تـوسـيـعـه(٤٠)الزمـان) 
ة (ت حوالي ١١٣٨)K وابن طفيل (ت ١١٨٥) وابن رشد (ت ١١٩٨)ّليضم ابن باج

وموسى بن ميمون (ت ١٢٠٤) ــ في إنتاج نظرية علمـيـة مـقـبـولـةK فـإن فـلـكـيـي
مراغة جنحوا. أضف إلى ذلك أن الشبه ب� النماذج الفلكـيـة الـتـي وضـعـتـهـا
مدرسة مراغة (ووصلت أفـضـل صـورهـا عـلـى يـد ابـن الـشـاطـر) وبـ� �ـاذج
كوبيرنكس (انظر الشكل� ٤ و٥) بلغ من الشدة (باستثناء مركزية الشمس عند

القولK دون جتاوز احلقيقةK «إن كوبيرنكـس ا دعا البعض إلىًّكوبيرنكس) حد
.(٤١)هو أشهر أتباع مدرسة مراغةK إن لم يكن آخرهم» 

(الشكل ٢). مزدوجة الطوسي �وذج يراد منه 8ثيل حركة األجرام السماوية. ويتشكل هذا النموذج
من دائرت� متداخلت�K قطر الصغرى منهما نصف قطر الكبرى. واألحرف العربية في هذه الصيغة من
�وذج الطوسي هي في قطر الدائرة الكبيرة من األعلى إلى األسفل أK هـK دK ب. وتدور الدائرة الصغرى
باجتاه اليم� بينما تدور الدائرة الكبرى باالجتاه ا@عاكس وبسرعة هي نصف سرعة الدائرة الصغـرى.
ولهـذا فإن النقطــة هـ تبقى للنـاظر عن بعد واقعة ب� النقطت� «أ و ب» وتبدو كما لو أنها تتحرك بخط
مستقيم. وتظهر هذه الصورة التوضيحية في كتاب التذكرة الذي كتبه الطوسي سنـة ١٢٦١. وقـد تـرجـم

Cosmology in the في أطروحته للدكتوراه بعـنـوان «Ragepهذا الكتاب ترجمة قام بها فايز جمـيـل راغـب 
Tadhkira of Nasir al-Din al-Tusiويظهر شرح الطوسي لهذه احلركة .(سنة ١٩٨٢ Kجامعة هارفرد Kجزءان) «

الدائرية في اجلزء الثانيK القسم K٥ الفصل K١١ ص ٩٥ ــ ٩٦.

ب

د

ز

جـ هـ

أ
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أمثال إ. س. كنديK وغولدستاينK وهذا يعني باختصار أن مؤرخ� من
لو وغيرهم للعلم العربي قد زادوناْدْوهارتنرK وكنغK وصبرةK وصليباK وسوير

ل النشاط العلمي في علـم الـفـلـك الـعـربـي فـيِـدخُحيرة برسمـهـم صـورة ت
القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرK في �ـط الـعـلـم احلـديـث
الذي نشأ من إعادة النظر في أنشطة علماء حديث� من أمثال كوبيرنكس

ه وكبلر. لكن ال ابن الشاطر وال أتباعه ــ وكانوا كثرا ـــَرايْوغاليليو وتيكـو ب
قاموا بالقفزة الكبيرة نحو التصور اجلديد للعالم الذي يضع الشمـس فـي
ا@ركزK أو نحو ما قد يدعى باللباب ا@يتافيزيقي العـظـيـم لـلـثـورة الـعـلـمـيـة
األوروبية احلديثة في القرن� السادس عشر والسابع عشر. بل ركد العلم
العربي بدال من ذلك وأخذ يتدهور. ومع أن عددا كبـيـرا مـن اخملـطـوطـات

K فليس(٤٢)العربية والفارسية ا@تصلة بتاريخ العلم العربي ما تزال مجهولة 
ثمة من شك كبير ــ كما أكد أحد كبار ا@شتغل� بتاريخ العلم العربي حديثا
ــ «في أن ظاهرة (التدهور العلمي) حصلت» وذلك �قارنة «مستويات اإلنتاج
العلمي التي كانت موجودة في القرن� اخلامس عشر واحلادي عشر على

ـ رسم الطوسي لتوضيح أثر هذه اآللة الدوارة أربعة تخطيطات ليب� مسار نقطة تقع (الشكل ٣) ـ
داخل ا@زدوجة. ونقطة البداية في هذا التوضيح (من اليم� لليسار) هي التخطيط األwن والنقطة
ا@فروضة تقع في أعاله. والدائرة الكبرى تدور باجتاه اليسار بينما تدور الصغرى باجتاه اليم�. وفي
التخطيط األخير الواقع إلى اليسار دارت الدائرة الصغرى دورة ونصف الدورة بينـمـا دارت الـدائـرة
الكبرى ثالثة أرباع الدورة. ويعني ذلك أن النقطة ا@فروضة ستبدو دائما واقعة على مسار قريب جدا

رى من بعد كبير. ويكـون مـسـارُمن قطر الدائرة الكبرىK الذي wثله هنا اخلط العمـودي K عـنـدمـا ت
) صغير. (هذا الرسم التوضيحي هو صورةٍ (أو تذبذبٍسانََياحلركة هذا �نزلة اخلط ا@ستقيم مع م

عن رسم في كتاب التذكرة في علم الهيئة للطوسي [مخطوطة الاللي K٢١١٦ ا@لف ٣٨ ب]K حصل عليها
K حتقيق غونتر هامان (فيينا: أكادwيةRegionmontanus-Studienلي هارتنر ونشرها في ِا@رحوم األستاذ و

العلوم النمساوية)K اجمللد ٣٤ (١٩٨٠)K اللوحة K١١ بإذن من الناشر).
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.(٤٣)سبيل ا@ثال» 

حد يدعو للتساؤل عـن ومع ذلك فإن ما حققه العرب يثير اإلعجـاب إلـى
Kالسبب الذي منعهم من اتخاذ اخلطوة األخيرة باجتاه الثورة العلمية احلديثة
وهي ثورة لم تتطلب في هذه احلالة أكثر من ابتكار النماذج الرياضية. فالنماذج
التي وضعها ابن الشاطر وتلك التي وضعها كوبيرنكس تكاد تكون متطابقةK مع
اختالفات قليلة في بعض ا@قادير. غير أن النقلة ا@يتافيزيقية كانت ستقتضي
انقطاعا فكريا عن علم الفلك اإلسالمي التقليدي كمـا فـهـمـه عـلـمـاء الـديـن.
فالفتح الكوبيرنكي استتبع إسناد ثالث حركـات لـألرض ووضـع الـشـمـس فـي

K وهو انتقال فكـري شـكـل هـو اآلخـر قـدرا كـبـيـرا مـن الـصـراع فـي(٤٤)ا@ركـز 

(الشكل ٤) هذه الصورة التوضيحية لنموذج فلكي مأخوذة عن نسخة من الطبعة األولى من
كتاب كوبيرنكس في دوران األجرام الـسـمـاويـةK سـنـة ١٥٤٣. ومـن الـواضـح أن هـذا الـرسـم يـضـم

 ــ وهو يظهر في الكتاب الثالـثABGK تقع داخل الدائـرة GHDمزدوجة الطوسي ــ حيث الدائـرة 
الفصل الرابعK من مصنف كوبيرنكس العظيم. وقد قادت هذه الصورة التوضيحية وتعليق كوبيرنكس
عليها العديد من مؤرخي العلمK إلى االعتقاد بأن كوبيرنكس البد من أن يكون قد رأى مخطوطة
عربية تضم الرسم التخطيطي @زدوجة الطوسي. وقد الحظ مؤرخ العلم ا@رحوم ولي هارتنر أن

) هي هي في تخطيط كوبيرنكس وفيA  H D Bاألحرف ا@ستخدمةK (وهي من األعلى إلى األسفل 
نسخة الاللي من كتاب التذكرة للطوسي (كما وصفناها أعاله تعـلـيـقـا عـلـى الـشـكـل ٢) ا@ـوجـودة
نسخته األصلية في مكتبة جامع السليمانية باسطنبول. لكن لم يثبت أحد من الباحث� بعد وجود
صلة مباشرة ب� كوبيرنكس وهذه اخملطوطةK �ا يترك اجملال مفتوحا لالكتشاف ا@تعدد لهـذه

K مكتبة كروفردAstronomer Royal ScotlandKاآللة الفلكية. (باإلذن من «الفلكي ا@لكي اإلسكتلندي» 
K اجمللد K٦٦ العدد ٢٣٢ «١٩٧٣»K بإذن منIsisا@رصد ا@لكيK بإدنبرة. والصورة مأخوذة عن مجلس 

مطبعة جامعة شيكاغو).
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ـ جنح ابن الشاطر في هذين التخطيط� أول مرة في تصوير حركة كوكب عطارد (الشكل ٥) ـ
على أساس احلركة الدائرية ا@نتظمة فقط كما اقتضت طبـيـعـيـات أرسـطـو. ومـع أن �ـاذج ابـن
الشاطر كانت ماتزال تفترض مركزية األرضK إال أنها 8ثل قمة علم الفلك العربي. (أخذ هذان

K الورقة K٢٩ من جانبـيـهـا.Marshالتخطيطان عن نهاية السؤل البن الـشـاطـرK مـخـطـوطـة مـارش 
نK بأوكسفرد).َِيلْوالصورتان زودتني بهما مكتبة البود

) هذه الكلمة اشتقها ميشيل فوكو من كلمة يونانية تعني «معرفة». وشاع استعمالها في كتابات*(
ل التي جتمع كل ا@مارسات اخلطابيةُّجاك دريدا وغيره للداللة على مجموعة العالقات وقوان� التحو

السائدة في وقت من األوقات. وقد تشير الكلمة أيضا إلى حقبة تاريخية تكون فيها العالقات ا@ذكورة
وقوان� التحول ثابتة. ولذا فإن الكلمة تتصل باصطالح «األفكار السائدة» ا@اركسيK وبا@عنى ا@اركسي

 ال تترك مجاال ألي طرق أخرى إلنتاجépistéméلكلمة «األيديولوجية»K ولكنها ذات دالالت أشمل. فالـ 
Jeremy Hawthorn,  Concise Glossary of Contemporary Literaryا@عرفة وترتيبها غير طرقها هي. انظر: 

Theory, 2nd ed. (London: Edward Arnold, 1994), p. 61..(ا@ترجم) 

الدوائر الدينية والفكرية في الغرب. وكان العرب قد وصلوا إلى حافة أعظـم
ثورة فكرية حدثت في التاريخK ولكنهم رفضوا االنتقال «من العالم ا@غلـق إلـى

. و�ا أن العرب(٤٥) Koyréري ْالكون الالنهائي»K حسب التعبير ا@شهـور لـكـوي
عجزوا عن اتخاذ هذه اخلطوة اخلطيـرة فـي بـدايـات الـعـصـر احلـديـثK فـإن

البالد اإلسالمية في العالم ماتزال تتمسك بالتقاوª القمرية.

والبد من القول عند هذه النقطة إن طرح السؤال عن سبب إخفاق العلم
العربيK وهو العلم الذي كان حتى القرن الرابع عشر متفوقا بشكل عام على

ب.§علم الغربK في إجناب العلم احلديث ال هو باألمر الـتـافـه وال بـا@ـتـحـز
. هي معرفة)*( epistemeفا@عرفة العلمية احلديثة بوصفها وضعا معرفـيـا 
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الكيفية التي يعمل بها العالمK وهي معرفة بهـذا ا@ـعـنـى دون أن تـكـون هـي
احلقيقة ا@طلقة. وهذه ا@عرفة ال تنحصر في اجملتمع احمللي بطبيعتهاK أو
في اجملموعة العرقية السائدةK أو في الدولة. فهي قادرةK بالنظر لطبيعتها

جتاوز كل هذه احلدود أينما كان بوسع النـاس أن يـفـكـروا الشموليةK عـلـى
بحرية. وقد عبر جوزف نيدم عن ذلك تعبيرا بليغا:

«من احليوي جدا أن يدرك العالم هذه األيام أن أوروبا في القرن السابع
عشر لم تبتكر علما «أوروبيا» أو «غربيا»K بـل عـلـمـا يـصـدق فـي كـل مـكـان
وزمانK أي أنها ابتكرت  علما «حديثا» في مقابل العلوم القدwة والقروسطية.
فهذه العلوم األخيرة كانت حتمل في طـيـاتـهـا تـصـورات وخـرافـات عـرقـيـة
يصعب محوها. ونظرياتهاK التي هي نظريات بدائية الطابعK ال تنفصم عن
الثقافة التي نشأت فيهاK وليست لديها لغة مشتركة تخاطب بها بقية األ±.
ولكن ما إن µ استيعاب طريقة االكتشاف ذاتها حتى اكتسبت العلوم عمومية
الرياضيات ا@طلقةK وغدت في شكلها احلديث علومــا لكل األقــوام مهــمـا

.(٤٦)كانت خطوط الطول التي تقطع أراضيهم» 
ولر�ا كان نيدم قد بالغ في األصل العرقي ا@زعوم للعلم السابق للعلم
احلديثK فيما يتعلق بالرياضيـات والـفـلـك خـاصـةK وفـي حـالـة اجملـسـطـي
لبطليموس بوجه أخصK الذي لم يحتو على أي عقبات ثقافية 8نع استيعابه
ضمن الثقافة اإلسالمية في الشرق األوسط والثقافة األوروبية القروسطية
على رغم كونه نتاجا للثقافة اليونانية. كذلك فإن مجيء العلم احلـديـث ال
يفسره أفضل تفسير قولنا إنه نتيجة الكتشاف «طريقة االكتشاف ذاتـهـا».
فالعلم اجلديد الذي يتكلم عنه نيدم علم شموليK أو هو علم ال طائفة لهK أو
معرفة wكن جلميع شعوب األرض أن تستخدمها. كذلك فإنه ال مراء فـي
أن العلم العربي قد أسهم بقدر عظيم مـن ا@ـعـرفـة الـريـاضـيـة وا@ـنـهـجـيـة
والعلمية لتطوير ما قد ندعوه اليوم علما حديثا شامالK أي أدى إلى نظام
إلنتاج ا@عرفة التي تشترك بها وتضيف إليها وتستخـدمـهـا شـعـوب األرض

. ولذلك فإن من حقنا (ومن ا@هم كذلك) أن نسأل من وجهة النظر(٤٧)كلها 
السوسيولوجية عن السبب الذي جعل احلضارة العربية اإلسالمية تـخـفـق

في ا@ضي في تقدمها نحو تطوير مؤسسة احلداثة الشاملة هذه.
وقد نضيف إلى هذه النواحي من مشكلة العلم العـربـي نـاحـيـة أخـرى.
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Kوهي ناحية تتعلق باإلهمال الذي تعرض له العلم العربي حتى وقت قريب
العلم احلديث. وهذا اخلط ا@باشر ا@ؤدي إلـى وإلى حقيقة كونه يقع على

اإلهمال ال يشمل بطبيعة احلال كتاب جورج سارتن العظيم «مقدمة لتاريخ
عي التحدث عنَّالعلم»K ولكنه يشمل الكثير من األعمال ا@تخصصة التي تد

تطور تخصص مع� من التخصصات العلمية كالطب مثـال. ونـالحـظ فـي
م في اجملتمع»ِسياقنا احلالي أن بن دافيد لم يقل شيئا في كتابه « دور العال

عن دور العلم العربي ومساهماته (اإليجابية والسلبية) في تطور دور العالم
في اجملتمعK بينما يعرف الناس منذ زمن طويل أن تدفق ا@عـرفـة الـعـظـيـم
K(من خالل ترجمة األعمال العربية في القرن� الثاني عشر والثالث عشر)
كان قوة محفزة كبرى أدت إلى حركة ال مثيل لها لدراسة العلم في اجلامعات

و عن تطور مهنة الطبُلُ. كذلك فإن دراسة فيرن ب(٤٨)األوروبية القروسطية 
 دراسة حتتذى لوال إهمالها لدور العرب. فهي تبدأ باإلغريق وال تشير(٤٩)

اإلطالقK بينما كانت جميع كليات الطب األوروبـيـة إلى الطب العربي علـى
بعد القرن� الثاني عشر والثالث عشر مدينة بديـن كـبـيـر لـلـتـراث الـطـبـي
اليوناني والعربيK وال سيما @وسوعة ابن سينا الطبـيـة «الـقـانـون» مـن بـ�

. ومن ا@مكن االستشهاد بحاالت كثـيـرة أخـرى مـن(٥٠)أعمال كثيرة أخـرى 
اإلهمالK ولكن النقطة التي يجب ذكرهـا هـي أن الـعـلـم احلـديـث هـو نـتـاج
مساهمات ولقاءات كثيرة ما ب� احلضاراتK ولن نسـتـطـيـع تـقـديـر حـجـم
اإلجنازات التي قدمها أي مجتمع من اجملتمعات أو حضارة من احلضارات
للعلم الذي ال طائفة لهK ومقدار ا@ساهمات الفريدة التي قدمتها إال بالنظر
إلى الصورة الكبرى. وليس يـكـفـي أن نـقـول إن أوروبـا هـي الـوحـيـدة الـتـي
جنحتK وإن احلضارة العربية اإلسالمية (أو الصينية) لم تسع للمساهمـة

.(٥١)في العلم احلديث الشامل 

مجموعات األدوار، واملؤسسات، والعلم
من الواضحK من وجهة النظر السوسيولوجيةK أننا نحتاج للـمـضـي فـي
دراستنا إلى حتليل للسياقات الثقافية وا@ؤسسية التي جرى فيها النشاط
العلمي في العالم اإلسالمي في القرون الوسطى. ولقد كان العلماء محق�
في التعمق في دراسة اخملطوطات العربية وتفسير معانيها الداخلية ضمن
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السياق الضيق اخلاص بحل ا@شكـالت حـال عـلـمـيـا. وهـذا األمـر ال غـبـار
عليه. لكن إحدى البديهيات السوسيولوجية هي أن الرجال والنساء في كل
اجملتمعات يعيشون ضمن أدوار ومؤسسات حددها لهم اجملتمع. وهذا هو
ا@نظور الذي عبر عنه روبرت ميرتن بعناية كما مر بنا في الفصل السابق.

تفسير ما يترتب على انتساب الـنـاس بـاسـتـمـرار وهذا ا@نظور يسعـى إلـى
ألدوار ومكانات متعددةK بحيث تؤثر االجتاهات وا@صالح والقدرات والقيود
التي يقتضيها وضع ما في تلك التي يقتضيها وضع آخر. وهذا يعني أن كل
ا@نظمات وا@ؤسسات االجتماعية تعتمد بعضها على بعضK وأن «اجملاالت
ا@ؤسسيــة ا@نفصــلة ال تتمــتع باستـقـــــالل ذاتـي تـامK بـل بـاسـتـقـالل ذاتـي

. ثم «إن ا@ؤسســات االجتماعيـــةK �ــا فيهـــا مؤسسات العلمK ال(٥٢)جــزئي 
تكتسب درجة لها قيمة من االستقالل الذاتي إال بعد فترة طويلة من التطور

. والصلة ب� مجاالت احلياة السياسية والديـنـيـة وغـيـرهـا(٥٣)في العـادة» 
الدوام. صلة موجودة على

وهكذا فإننا نذكر أن الفلكي الـعـربـي الـعـظـيـم ابـن الـشـاطـرK وهـو مـن
Kكان هو أيضا مـؤقـت اجلـامـع األمـوي بـدمـشـق Kفلكيي القرن الرابع عشر
ولذا فإن مجموعة أدواره تضمنت دورين متداخل�: دور ا@ـسـؤول الـديـنـي
ودور العالم. وقل مثل ذلك عن ابن رشد الذي كان فيلسوفا طبيعيا عظيما
مثلما كان قاضيا متخصصا باألحكام الشرعيةK ع� في إشبيـلـيـة أوال ثـم
في قرطبة بعد ذلك. ولذا فإن «جتنس» العلم (أي اكتسابه الهوية احمللية)
في السياق الراهن يعني إدخال العلوم الغريبة أو علوم األول� إلى الـبـيـئـة
احمللية ودمجها في النظام الوطني الثقافي والفلسفـيK ولـيـس إخـضـاعـهـا

مؤسسات 8كنها من اكتساب ما يخصـهـا مـن اسـتـقـالل ومـشـروعـيـةK إلى
�عزل عن التساؤالت األخالقية والدينية التي تثيرهـا الـثـقـافـة احملـيـطـة.
فهذا هو ما لم يحدث في احلضارة اإلسالمية. وا@عركة احلقيقية اخلاصة
بالعلم احلديث هي إذن ا@عركة التي حتقق العلوم بها استقاللها الذاتي بعد
اكتسابها صفة العلوم اإلسالمية أوال. ولذا فإن من حـقـنـا أن نـسـأل كـيـف
لونت التداخالت الدينية واالجتماعية التصورات اخلاصة با@سائل العلمية
ووضعت قيودا على احللول ا@مكنة لها في البـالد اإلسـالمـيـة فـي الـقـرون
الوسطىK وذلك على غرار اهتمام ميرتن باجتاه التأثير ا@تشرب با@فاهيم
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ذات الصبغة الدينية العميقةK والنابع مـن الـكـنـائـس ا@ـعـارضـة [لـلـكـنـيـسـة
األجنليكانية] في إجنلتراK وهو التأثير الذي أعطى دفـعـة جـديـدة لـلـبـحـث

العلمي في القرن السابع عشر.
ومن ا@هم أن نسألK في ضوء مصادر الدوافع ا@تداخلة وا@تعارضة في
أحيان كثيرةK والنابعة من مجاالت مؤسسية مختلفةK عما إذا كان التـحـول
في البؤرة الفكريةK خاصة في العلمK نتيجة متعمدة لقرارات توجه السياسة
العلمية وإلى أي درجة كان هذا التحول «نتـيـجـة غـيـر مـتـوقـعـة اللـتـزامـات
قيميــة ب� علماء كانـــوا يحتلــون مــواقع متــباينــة مـــن مـواقـع الـسـلـطـــــــة

. وإذا افترضنا أن دوافع العمل االجتماعي تتحكم فيها الظروف(٥٤)والتأثير» 
الثقافية فإن بوسعنا أن نسأل كذلك: «كيف يؤثر التركيز الثقافي في ا@نفعة
االجتماعية باعتبارها ا@عيار الرئيسK إن لم يكن الوحيدK لـلـعـمـل الـعـلـمـي

 وكيف تشجع القيم الثقافية(٥٥)على معدل التقدم العلمي وعلى اجتاهه?» 
التي يقوم على أساسها مجتمع من اجملتمعات أو حضـارة مـن احلـضـارات
البحث العلمي أو تعطله بشكل عام? إن كال من عبداحلميد صبرة وجـورج
صليبا يشير إلى عملية «جتنيس» العلوم اليونانية القدwة أو إضفاء الصبغة

 بشكل جعلها تتمثل متطلبات الثقافـة اإلسالميـةK �ـا(٥٦)اإلسالمية عليهـا
في ذلك الدين. وقد كانت تلك الثقافة (أقصد التراث الفلسفي اإلسالمي)
Kصيغ صيـاغـة حـسـنـة Kمتناغم Kنظاما «يجد احلقيقة داخل نظام متناسق

.(٥٧)ويحتل الدين فيه موضعا جوهريا» 
وهذا يعني أن ا@همة هي ــ باختصار ـــ أن نـدرس مـسـارات الـتـأثـيـرات
ا@تبادلة وا@تعارضة التي 8ارسها ا@ؤسسات الثقـافـيـة عـلـى االهـتـمـامـات
والنشاطات العلمية. وبينما كان مشـروع مـيـرتـنK اخملـصـص إلجنـلـتـرا فـي
Kبحثا إمبريقيا في نشوء بعض القيم الثقافية وتطورها Kالقرن السابع عشر

K فإن لدينا ما(٥٨)وهي القيم التي يقوم عليها البحث العلمي الواسع النطاق 
يدعونا للبحث في القيم الثقافية التي قد تكون أعاقت «البحث العلمي على
نطاق واسع» في اجملتمع اإلسالمي في أواخر العصور الوسطى. وعلينا أن
�يز في الوقت ذاته ب� الثورة العلمية في القرن� السادس عشر والسابع
عشر واحلركة العلميةK التي هي محط اهـتـمـام مـيـرتـنK والـتـي اكـتـسـحـت

العالم الغربي خالل القرن السابع عشر وبعده.
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وأجـد لـزامـا عـلــي أن أؤكــد أن ا@ــؤســســات هــيK مــن وجــهــة الــنــظــر
السوسيولوجيةK أفكارK أي أن ا@ؤسسات أفكار اتخذت الشكل النـمـوذجـي
[باصطالح توماس كون] بحيث غدت في متـنـاول كـل األفـراد فـي مـجـتـمـع
وحضارة معين�. وقد ترجمت هذه األفكار إلى مجموعات من األدوار ومن
التوقعات ا@تصلة بتلك األدوارK فغدت هي ا@وجهـات الـسـائـدة الـتـي 8ـنـح

. ويتخذ ذلك ــ من ناحية ـــ شـكـل جـعـل(٥٩)ا@شروعية للعمـل االجـتـمـاعـي 
مجموعة من القيم (أو من أ�اط القيم) في مجـاالت الـعـمـل االجـتـمـاعـي
واألخالقي مجموعة معياريةK ويستتبع ــ من الناحية الثانيةK وعلى مستوى
ـ إخضاع هذه القيم للترتيبات ا@ؤسسيةK عن طريق حتويلها إلى أوامر آخر ـ
وإجراءات قانونية. وما أن تصبح القيم جزءا من األنظمة القانـونـيـة حـتـى

.(٦٠)تكتسب حياة خاصة بها
لكن علينا في حالة العلم أال ننسى أن النظرة العلمية احلديثة للعلم هي
بنية ميتافيزيقية فريدة. وهذا يعني أن هذه النظرة تقوم على فرضيات عن
انتظام العالم الطبيعي وخضوعه لقوان� معينةK وعلى االدعاء بقدرة اإلنسان
على فهم هذه البنية الكامنة. والعلم احلديثK فضال عـن تـسـلـيـمـه بـفـكـرة
قوان� الطبيعةK نظام ميتافيزيقي يؤكد أن اإلنسان قادر على فهم القوان�
التي تتحكم في اإلنسان والكون واستيعابها دون االستعانة بالقوى الروحانية
أو بالهداية الربانية. وقد أخذ نشوء هذه النظرة للعالم وقتـا طـويـال حـتـى
تبلورK و�ا أننا معشر الغربي� نعتبر هذه النظرة أمرا مسلما به فإننـا لـم
نعط مراحل تطوره اخملتلفة العناية الالزمةK والسيما في سياق السوسيولوجيا

ا@قارنة للعلم.
وهكذا فإن من الضروري أن ننظر إلى مشكلة نشوء العلم احلديث في
الغرب دون سواه على أنها مجمـوعـة مـن الـصـراعـات الـفـكـريـة حـول هـذه
ا@سائل بالذات. وهذه الصراعات هي بالدرجة األولى صراعات فكرية في
حقل القرارات األخالقية. فقد اضطر أناس مثل غاليليوK كما يذكرنا تاريخ
الثقافة الغربيةK ألن يخوضوا معركة ضد السلطات الكنسية القائمة لدعم
دعواهم اخلاصة بصحة ا@عرفة العلمية التي توصلوا إليها وبقدرتهم اإلنسانية
على التوصل إليها. ولم يكن نشوء العلم احلديث مجرد انـتـصـار لـلـتـفـكـيـر
التقني بل كان صراعا فكريا حول مكونات البنى الغربيـة الـتـي تـوجـه هـذا
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) «فرائـض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنهـاK وكذلك الفرائـض با@ـيـراث. والـفـــارض*(
م بقسمة ا@واريث فرائض» (اللسان).ْلِ: الذي يعرف الفرائضK ويسمى العُّيِضََروالف

العلم وتسبغ عليه صفة الشرعية. والعلم بصفته بـنـيـة مـؤسـسـيـة جتـسـيـد
جديد ألدوار ومجموعات أدوار 8تد جذورها في خليقة فكرية معينة مثلما
8تد في سياق قانوني مع�. والعلم احلديث wثـل مـن الـنـاحـيـة الـفـكـريـة
معيارا جديدا 8تحن �وجبه البراه� واألدلةK وwثل من الناحية ا@ؤسسية

تشكيال جديدا لبنى األدوار.
والفتح اجلديد احلاسم الذي أدى إلى ظهور العلم احلديث يـجـبK مـن
وجهة النظر السوسيولوجيةK أن جنده في احلقل االجتماعي (واألخالقي)
عند تقاطع األفكار واألدوار االجتماعية. وهذه األبعاد بخاصة هي األبعاد
التي يجب النظر فيها حلل لغز  مصير العلم العربي اإلسالمي عند محاولة
استعادة األشكال الفلسفية والدينية والقـانـونـيـة لـألدوار االجـتـمـاعـيـة فـي
العصور الوسطى. ومن النقاط التي تشكل بداية جيدة جـدا @ـعـاجلـة هـذه
ا@شكلة نقطة جندها في أطروحة تقدم بها عبداحلميد صبرة حديثا مفادها
أن جتنيس العلوم الغربية ــ أي العلوم اليونانية أو الطبيعية ــ هو الذي أدى

رغم ما في ذلك من مفارقة. ويجب أن نالحظ هنا أن إلى تدهورهاK على
هذا ال يعني أن طلب العلوم الطبيعية خضع للترتيبات ا@ؤسـسـيـة بـا@ـعـنـى
الذي بينته أعاله ــ أي أن هذا الطلب أصبح أمرا يتمتع باالستقالل الذاتي
ــ مع أن صبرة يرفض الرأي القائل إن العـلـمـاءK «سـواء مـنـهـم الـطـبـيـب أو

K كانوا موجودين على هامـش)*(ضي َا@نجم أو ا@هندس أو ا@وقت أو الـفـر
.  ولكنني سأرسمK قبل التعرض لهذه ا@سألةK صورة(٦١)اجملتمع اإلسالمي» 

موجزة للسياق الثقافي ــ أي اخللفية الدينية والقانونية ـــ الـذي وجـد فـيـه
العلم العربي اإلسالمي في القرون الوسطى.

األدوار االجتماعية والنخبة الثقافية
(٦٢)نحتاج لكي نفهم تطور دور العالم والتشكيل االجتماعي لهذا الدور 

أن نبدأ بعرض سريع للجماعات السائدة واألدوار الفكرية في اإلسالم في
. وقد كان الفقهاء وا@تكلمون والفالسفة أهم الفـئـات(٦٣)القرون الوسطـى 

من ب� اجلماعات البارزة فكريا.
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والفالسفة أسهل هؤالء للوصف. فقد كان هؤالء أفرادا تقبلوا محتوى
الفلسفة اليونانية ومنهجها هي والعلوم العقليـة أو الـغـريـبـة تـقـبـال كـامـال.
وعلى رغم وجود تيارات من األفالطونية اجلديدة أحيـانـاK عـنـد الـفـارابـي
وابن سينا خاصةK فإن الفالسفة بشكل عام أعجبوا بالفلسفـة األرسـطـيـة
إعجابا عميقا والتزموا بها التـزامـا كـامـال. وكـان أهـم فـالسـفـة احلـضـارة
العربية اإلسالمية الكندي (ت حوالـي ٨٧٠)K والـفـارابـي (ت ٩٥٠)K والـرازي
(ت حوالي ٩٢٥)K وابن سينا (ت ١٠٣٧)K والبغدادي (ت ١١٥٢)K والبيروني (ت
١٠٤٨)K وابن رشد (ت ١١٩٨). ومع أن كال من هؤالء أسهم إسهاما بارزا في
الفلسفةK فإن أغلبهم كسبوا رزقهم من خالل اشتغالهم بالطـب أو عـمـلـهـم
في وظائف الدولة: في القضاء مثالK كما في حالة ابن رشد. وكـان هـؤالء
الفالسفة في سنوات التشكيل األولى من احلضارة اإلسالمية �نزلة ا@فكرين
األحرار من حيث إنهم طوروا نظريات في ا@عرفة تستند مباشرة إلى الفلسفة
اليونانية. فقد قالوا إن ا@عرفة الفلسفية هي أعلى أنواع ا@عرفةK وإن الدين

. لكن الفالسفة من أمثال ابن رشـد غـدوا(٦٤)ا@نزل ليس أكثر من خـرافـة 
أشد احتراما بكثير لتراثهم الديني مع حلول القرن� الثاني عشر والثالـث
عشرK ومع التطور الكامل للمذاهب اإلسالمية و«جتنيس» الفلسفة اليونانية.
ال بل إنهم انتقدوا غيرهم من الفالسفة الذين جاؤوا بأفكار wكنها أن تقود
ا@ؤمن� العادي� وحتى ا@تكلم� إلى طريق الضالل. وهــذا مـا نـــــراه فـي

 وفي نقــد ابـــن تيميـــة (ت ١٣٢٨) للفلـسـفـة(٦٥)نقــد الغــزالي البــن رشــــد 
(٦٦).

لقد أنتج اإلسالم القروسطي عددا كبيرا من كبار الفالسفة الذين 8يز
جهدهم الفكري بتقبله @شكالت الفلسفة اليونانية ومنهجها. أما ا@تكلمون
فكانوا على النقيض من الفالسفةK إذ استخدموا مناهج احملاجة العـقـلـيـة
اليونانية للتعبير عن ا@باد� األولى لإلسـالم ولـلـدفـاع عـنـهـا. ومـع أن هـذا
اجلهد بدا لالهوتي� ا@سيحي� جهدا مشكوراK فإنه كان من وجهة النظر
اإلسالمية جهدا يثير الشكوك. وكان ذلك بسبب ا@كانة الفريدة التي يحتلها
القرآن واحلديث في اإلسـالمK وهـمـا الـكـلـمـة األولـى واألخـيـرة فـي الـديـن
اإلسالمي. فالشريعة اإلسالمية تشكلت من القرآن واحلديثK وأرست قواعد
السلوك والترتيبات الصحيحة لألمور البشرية لدى كل ا@سلم� إلى األبد.
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ولذلك كان الفقهاء يهيمنون من الناحية الفكرية فـي اإلسـالم فـي الـعـصـر
الوسيطK والسيما في القرن� الثانـي عـشـر والـثـالـث عـشـر. وقـد اعـتـرف
ـ ومنهم األشعريK مؤسس ا@درسة التقليدية من علم ا@تكلمون منذ البداية ـ
ـ أن مقصدهم هو الدفاع عن الدين عن طريق إرساء األسس الكالم السني ـ
أو ا@باد� الفلسفية التي يقوم عليها الدين. أما ا@سائـل األخـرى ا@ـتـعـلـقـة
ـ فقد تركوها ـ أي بصميم العقيدة اإلسالمية ـ بالسلوك األخالقي والشرعي ـ

. وقد لعب ا@تكلمون في أحسن األحوال دورا ثانويا.(٦٧)كلها لسلطة الفقهاء 
Kوكثيرا ما تعرض هذا الدور للهجوم من قبل أهل احلديث أو أهـل الـسـنـة

 علم الكــالم(٦٨)كما حدث في القرن الثالث عشر عندما هاجم ابن قدامة 
.(٦٩)بقولــه: «مــا مــن أحــد درس علـم الكالم إال أصيب بفساد في عقلـه» 

ومهما بلغت عقوبة اخلائض في علم الكالم فإنها لن تكفي. ولذا فـإن ابـن
قدامة يستشهد بقول منسوب للشافعي يقول فيه: «حكمي على أشياع الكالم
أن يضربوا بعراج� النخل وأن يعرضوا على القبائل وأن يعلـن على ا@أل أن

. وهذا الرأي(٧٠)هــذه هي عقوبــــة من ترك الكتــاب والســنــة واتبع الكالم» 
يعني أن الشريعةK وليس الـالهـوت أو عـلـم الـكـالمK هـي رأس الـعـلـومK وأن
الكالم ال ينتج عنه إال الفساد. وكلمـا تـعـرضـت مـسـيـرة الـفـكـر اإلسـالمـي
السائد للتساؤل فإن هذا التساؤل جاء من حزب أهل السنةK أي من «علماء»

.(٧١)الدين 
وقد كانت بنية الفكر والعواطف في اإلسالم في القرون الوسطى بشكل
عام ذات طبيعة جعلت طلب العلوم العقلية وعلوم األول� أمرا يثير الشكوك.

 بشكل بالغ التنظيم. وأهم تهـمـتـ�(٧٢)سيهر ْْتس غولـدْوقد ب� ذلك إغنـات
وجههما التقليديون هما أن دراسة الفلسفة وا@نطق وعلوم األول� قللت من
احترام الدارس للشريعةK وأن هذه الدراسة كانت ال فائدة منها إلعراضها

. وقد وصفت هذه العلوم(٧٣)عن ا@سائل الدينيةK ولذا فإنها مخالفة للدين 
. وقد اتسـع(٧٤)أيضا بأنها «العلوم ا@لعونة» و«احلكـمـة ا@ـشـوبـة بـاإلحلـاد» 

هذا الشك في الفكر ا@نظم حتى شمل النحوي� في بعض األحيانK بينمـا
.  وقد الحظ غـولـدتـسـيـهـر أن مـن(٧٥)قيـل إن دراسـة ا@ـنـطـق  «مـحـرمـة» 

اليسير علينا بسبب هذا العداء الواسع للعلوم العقلية «أن نفهم @اذا أخفى
احلريصون على سمعتهم دراساتهم الفلسفية وتابعوها حتت اسم علم آخر
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. كذلك كان احلائز على كتب تتناول العـلـوم الـغـريـبـة(٧٦)له مكانة أفـضـل» 
معرضا ألن يعرف بفساد دينه.

وال بد لنا من القول عند احلديث عن االجتاهات السائدة نحو البحـث
وا@عرفة في اجملاالت الفكرية اخملتلفة في العصر الوسيطK إن الذين درسوا
العلوم الدينية كانت لهم اليد العليا وإنهم كثيرا ما هاجموا دارسي الـعـلـوم
األجنبية وعلوم األول�. وكانت أنشطة الفيلسوف اخملتلفة فكريا عن أنشطة
Kكانت كلها واضحة ا@عالم Kالطبيب وا@نجم وعالم الفلك وعالم الرياضيات
ولكنها قوبلت بدرجات مختلفة من القبول لدى علماء الدين. ولو طلب منا
Kأن نضع وصفا هرميا @كانة هؤالء العلماء جلاء الفقهاء عـلـى قـمـة الـهـرم
يليهم ا@تكلمون فالفالسفة الذين كانوا أيضا علمـاء طـبـيـعـة. وقـد يـحـظـى
مفكر وفيلسوف بارز على احترام عـامـة الـنـاس فـي أي وقـت مـن األوقـات
بطبيعة احلال بسبب شهرته خاصة في مجال الطبK ولكـن ذلـك ال يـعـنـي
قبول آرائه الفلسفية. ومع ذلك فإن السمعة العالية التي حظي بها األطباء
(الذين اعتمد تدريبهم على الكتابات اليونانية الكالسيكية وجالينوس بالدرجة
األولى) جعلتهم مثال الفضيلةK واحتلوا مناصب عليا دائما تقريبا في السلطة

. لكن كانت احلرية الكـبـيـرة(٧٧)السياسية وفي الوظائف اإلداريـة احملـلـيـة 
وا@صادر ا@الية الوفيرة التي أتيحت لبعض الفالسفة والرياضي� البارزين
@تابعة دراستهم تعتمد باستمرار على حماية احلـكـام احملـلـيـ� الـرسـمـيـة.

نر ــ في حالة ما يزيد عـلـى اثـنـيْي هارتْلِوكان الدعم ا@لكي ــ كـمـا أشـار و
عشر عا@ا مشهورا (كالبيروني وابن سينا وأبي الوفا وابن يونس وابن الهيثم)
عامال رئيسا في حياتهم العلمية. وما أن تسحب سلسلة الـدعـم والـتـأيـيـد
حتى يحيق با@شتغل� بالفلسفة والعلوم األجنبية اخلذالنK كما حدث البن
رشد الذي كان قد قضى سن� طويلة من عمره في منصب قاضي القضاة

. وهذا يعني أن إمكان معارضة «علماء الدين» احمللي� كانت(٧٨)في قرطبة 
تشكل تهديدا دائماK سببه أن هؤالء العلماء (الذين نظموا مناطق نفوذهـم
السياسي تنظيما حسنا) كانت لهم وللسكـان احملـلـيـ� آراء حـول عـدد مـن
ا@سائل الفقهية وا@يتافيزيقية والعلمية تخالف آراء الـفـالسـفـة.  وشـمـلـت
هذه ا@سائل أمورا مثل مسألة خلق العالمK وما إذا كانت الضرورة الطبيعية

يةK ومـــا إذا كــــان اإلنـسـان حـر اإلرادةK ومـا إذا كـان بـاإلمـكـان§تعـــنـي الـعـل
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) ترجم الدكتور عبدالرحمن بدوي هذا ا@صطلح بكلمة «االفتراصية» (بالصاد ا@هملة) في*(
ا@قالة اخملصصة للفيلسوف الفرنسي مالبرانش. انظر موسوعة الفلسفة (بيروت: ا@ؤسسة العربية
للدراسات والنشرK ١٩٨٤) ٢: ٤٣٢. وا@صطلح كما يشرحه هو وغيره يعني أن األفعال التي يأتي بها

تها في إرادتهمK بل في إرادة اللهK «أي أن حدوث حركة في النفس «فرصة» لكيّالبشر ال تكمن عل
Kيحدث الله حركة في اجلسم. «وأشهر من قال بهذا ا@ذهب عند ا@سلم� أبواحلسن األشـعـري
لكن ا@صطلح عند األشعري هو «االكتساب»K ومعناه هو بالضبط ما جنده عند مالبـرانـش الـذي
كان يحاول التوفيق ب� ثنائية ديكارت اخلاصة بالنفس واجلسدK ولذا فإن ا@قابل األدق (واألجمل)
هو ا@صطلح اإلسالمي: االكتـسـاب. راجـع مـقـاالت اإلسـالمـيـ�K حتـقـيـق مـحـمـد مـحـيـي الـديـن

عبداحلميدK ط ٢ (القاهرة: مكتبة النهضة ا@صريةK ١٩٦٩) ٢: ٢١٩ ــ ٢٢١).

. و@ا كان الفقهاء(٧٩)الوصول إلى ا@باد� األخالقية عن طريق العقل وحده 
)occasionalismوا@تكلمون قد أنكروا العلية الطبيعية (وقبلوا مذهب االكتساب 

. فقد أنكروا أن اإلنسان له القدرة العقلية على التوصل إلى احلقائق(٨٠) )*(
األخالقية والعامة دون معونة الوحي. وبـذا تـكـون آراؤهـم مـخـالـفـة @ـا قـد
ندعوه �يتافيزيقا العلم احلديثK أو تلك ا@سلمات التي ال يكون ا@رء عا@ا
دونهاK بعبارة توماس كون. ولذا فإن من احلق أن يقال إذن إن سني اإلسالم
األولى شهدت قطيعة أساسية ب� الفالسفـة وعـلـمـاء الـديـنK وأن مـسـألـة
جناح ا@شروع العلمي اعتمدت في نهاية ا@طاف على الكيفية التي اتخذت
هذه اخلالفات الفكرية شكلها ا@ؤسسي فيها. واعتمدت على ما إذا حتتم
أن يبقى هذا الطلب أمرا ثانويا يتم في اخلفاء. لكن عداء علماء الدين لم
يشمل فروع علوم األول� كلها بالدرجة نفسهاK وال سيما فيما يتعلق باحلساب
والهندسة والفلك. وسـبـب ذلـك أن هـذه الـعـلـوم أصـبـحـت مـفـيـدة لـلـديـن.

ضيK ا@تخصصَفاحلساب تب� أنه ال غنى عنه لقسمة ا@واريث وكان الفر
با@واريثK فقيها ضليعا باحلساب. كـذلـك كـان مـن الـضـروري لـكـل مـسـلـم
مؤمن أن يعرف مواقيت الصالة واجتاه القبلة. ولم يكن بـاإلمـكـان حتـديـد
مواقيت الصالة واجتاه القبلة بدقة إال من خالل علوم الرياضيات والهندسة
(ا@ثلثات فيما بعد) والفلك. ولذلك تقدمت هـذه الـعـلـوم عـلـى أيـدي أنـاس
شديدي االلتزام بالدين. وقد أصبحت هذه العلوم الدقيقةK كما في حـالـة

تK جزءا من األدوار الدينية الرسمية. ولذلك فمن السهل أن نتصور أن§ا@ؤق
طلب علم له قاعدة دينية قد يتحول إلى طلب للعلم لذاتهK كما حصل لعلم
الالهوت في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر فـتـحـول مـلـك

.(٨١)العلوم [أي علم الالهوت] إلى دراسة الفلسفة وا@نطق والعلـم لـذاتـهـا 
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وهذا يعني ــ باختصار ــ أن مسألة طلب العلم وتطوره على ا@ـدى الـطـويـل
اعتمدت على أساس إيجاد دور مشـروع لـلـعـالـم فـي سـيـاق اآلراء الـديـنـيـة
Kالسائدة وضمن اإلطار الشرعي الذي سمحت به الشريعة اإلسالمية. وعلينا
للنظر في هذه ا@سائلK أن نتفحص بعدا آخر من أبعاد البنية االجتماعيـة

في اإلسالمK وهو بعد التعليم والتعلم.

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
زادت الدراسات التي جرت أخيرا @ؤسسات التعليم والتعلم في اإلسالم
في العصر الوسيطK والسيما تلك التي أجراها جورج مقدسيK من تقديرنا
لغناهــا وتنوعهــا وأهميتهــا في عصـر يبالـغ الــــنـاس فـي وصـفـه بـالـعـصـر

. ويرى مقدسي أيضا أن منهج اجلدل ا@درسي هو وأسماء ا@ناصب(٨٢)ا@ظلم 
األكادwية في الغرب األوروبي أخذت من النظام التربوي اإلسالمي واللغة

. واحلقيقة هي أن النخبة الثقافية في احلضارة العربية اإلسالمية(٨٣)العربية 
وقفت نفسها بشدة لكل أشكال ا@عرفة. وتب� ذلك من تطوير كل ا@ؤسسات
والوسائل الضرورية حلياة العقل ولفن كتابة الكتب وإنتاجها وجلمع ا@عرفة

وإذاعتها ب� ا@عاصرين وما ب� األجيال.
ويتجلى هذا االلتزام في أبسط أشكاله بتطوير فنون إنتاج اخملطوطات
والكتب. وهنا كانت ا@همة األولى إنتاج ا@واد ا@ناسبة للكتابةK وخاصة إنتاج
الورق بكميات كبيرة. فقد كان البردي حتـى مـنـتـصـف الـقـرن الـعـاشـر هـو
ا@صدر األول من مصادر مواد الكتابة. وقد تعلم العرب صناعة الورق أول
ما تعلموها من الصيني� منذ القرن الثامن في سمرقند. وما أن حل منتصف
ذلك القرن حتى كان للدولة في بغداد مصنع للورقK وأصبح استعمال الورق
مع حلول منتصف القرن العاشر من االنتشار بحيث اختفت صناعة البردي

.(٨٤)وانعدم استخدامه للكتابة 
أما في أوروبا فيبدو أن إنتاج الورق قد µ حوالـي سـنـة ١١٥٠ عـلـى يـد
العرب في إسبانيا. ويبدو أن العرب طوروا الورق واستـخـدمـوه لـألغـراض
العلمية قبل األوروبي� �ئات عدة من السـنـ�. ويـرى بـعـضـهـم أن الـعـرب
بابتكارهم لطـرق إنتـاج الورق بكميات ضخمة «حققوا إجنازا بالغ األهمية

. ومع ذلك فإن(٨٥)ال لتاريخ الكتاب اإلسالمي فقط بل لعالم الكتب برمته» 
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هذا الفن أيضا أخذه الغربيونK وأخذنا نسمع مع حلول القرن الثالث عشر
.(٨٦)أن «ورقا من اإلفرجن» كان يستعمل في مصر 

وقد كان نشر كتاب جديد قبل اختراع الطباعة عملية حتتاج إلى جهد
كبير ووقت طويل بشكل عـام. وكـان ذلـك كـذلـك ألن الـعـرب كـانـوا مـيـالـ�
للشك بالكلمة ا@كتوبة فقطK ولتفضيل الشهادات الشفهية التي تذكر مصادر

. وقد نشأ ذلك في جانب منه من(٨٧)ا@علوماتK أي أسماء ناقليها السابق� 
السياق الديني الذي سجلت فيه أحاديث النبي بعناية وانتقلـت عـن طـريـق

ب تسجيل أسمائهم وهوياتهم لتوثيق احلديث.َّسلسلة من احملدث� الذين توج
و�ا أن «االنتحال» كان دائما أمرا �كنا عند نسخ النصوص ــ ناهيك عن
أخطاء االستنساخ ــ فإن احلديث الشفهي الذي شهد كل محدث بـصـحـتـه
كان جزءا أساسيا من عملية توثيق ا@صدر ا@كتوب. ويزعم كثير من ا@سلم�
حتى في هذه األيام أن القرآن نص كاملK لم يتغير ولم يلحق به الفساد ألن
ا@سلم� منذ البداية حفظوه كلمة كلمةK بحيث لم يكن بـاإلمـكـان حتـريـف
هذا النص احليK ألن عددا كبيرا من ا@سلم� حفظوه في صدورهم. وهم
بذلك لم يأخذوا في احلسبان إمكان خيانة الذاكرة. كذلك طلب من احملدث
(أو ناقل الرواية) أن يرقى إلى مستوى من االستقامة األخالقية والـديـنـيـة
يجعله أهال لثقة ا@سلم�. وهذا النمط من االعتماد على األشخاص الثقات
تطور إلى مؤسسة «األم�» الذي يسـاعــد القاضي في عملــــهK وهي مؤسسة

.(٨٨)ماتزال قائمة حتى الوقت احلاضر 
وعند عرض كتاب جديد على عالم ا@ثقف� كان ذلك يجري شفهيا بأن
wلي ا@ؤلف كتابه كلمة كلمة علـى تـالمـذتـه. وكـان ا@ـؤلـف wـهـر الـصـيـغـة
ا@كتوبة بتوقيعه مع ما يدعى باإلجازةK ويعطي الناسخ إذنا بإمالء الكـتـاب
عــلى مستمـع� آخرين وذلــك بـعــد حتـققــه من صـحـــــة تـلـك الـصـيـــغـــــة

. ومن الطبيعي أن تتوقف عملية التوثيق في مرحلة من ا@راحلK(٨٩)ا@كـتـوبــة 
ولذا فإن العلماء أو الباحث� كثيرا ما تكبدوا عناء البحث عن النسخ ا@وثقة
التي اعتقدوا أنها صحيحة واستنسخوها بأنفسهم. كذلك كانت العادة أن
يوقع مالكو الكتب واخملطوطات نسخهم باعتبار ذلك جزءا من تراث التوثيق

الصحيح.
ولذلك فإن من ا@دهش حقا أن جند في القرن� العاشر واحلادي عشر
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مئات ا@كتبات ا@نتشرة في جميع أرجاء الشرق األوسطK ملحقة في العادة
با@ساجد وا@دارس (أي الكليات)K وهي مكتبات كانت تضم آالف اخملطوطات
ا@كتوبة باليد. فقد كانت مكتبة بالط الفاطميـ� فـي الـقـاهـرة فـي الـقـرن
العاشر تضم أربع� غرفة حتتوي على كتب عن موضوعات مختلفة. وكان
من ب� هذه الكتب ثمانية عشر ألف مجلد في العلوم الطبيعية التي كانت

. وكان هذا االلتزام بإنشاء(٩٠)تعرف آنذاك بالعلوم األجنبية أو علوم األول� 
ا@كتبات العامة أوسع بكثير �ا جنده في الص� في تلك احلقبة التاريخية

كما سنرى في الفصل الثامن.
أما مكتبة شيراز في القرن العاشر فكانت أشد مثارا لإلعجاب. فـقـد
قيل إنها كانت تضم ٣٦٠ غرفة حتيطها البحيرات واحلدائق. وهنا خـزنـت

.(٩١)الكتب في غرف مقنطرة منفصلة مزودة بخزائن شيدت لهذا الغرض 
وكان ثمةK إلى جانب هذه ا@كتبات اخلاصةK مكتبـات عـامـة كـثـيـرة تـتـصـل
با@ساجد وا@دارس [الكليات]. ومع أن هذه ا@دارس كانت مخصصة لتعليم
علوم الدينK واستبعدت علوم الطبيعة (باستثناء احلساب) فإنها تشكل مثاال
للكليات التي أخذت على عاتقها تزويد العلم والسكن للتالميذ القادم� من

مناطق نائية.
وقد روى ا@ؤرخ ياقوت أن مدينة مرو الواقعة شرقي بالد فارس كـانـت
تضم عشر مكتبات كبيرة في القرن الثالث عشر. وتذكر رواية أخرى وجود
ثالث� مدرسة [كلية] في بغداد في الفترة نفسها تقريباK لكل منها مكتبتها
اخلاصة بها. وهناك روايات تذكر أن دمشق كان بها مائة وخمسون مدرسة

. وقيل إن مدرسة أخرى في مصر(٩٢)سنة ١٥٠٠مK وعدد �اثل من ا@كتبات 
أسسها القاضي الفاضل في القرن الثالث عشر تلقت مائة ألف مجلد من

. «وعندما أقيمت الكلية (ا@درسة) الكبيرة ا@عروفة با@درسة(٩٣)مؤسسها 
ا@ستنصرية سنة ١٢٣٤ نقلت إليها بعض الكتب من مكتبة اخلليفة ــ حوالي

. أما أوروبا فكانت بالقيـاس إلـى هـذه ا@ـسـتـويـات(٩٤)ثمان� ألف مـجـلـد» 
فقيرة فقرا مدقعاK فلم يكن في مكتبة السوربون التـابـعـة جلـامـعـة بـاريـس
مثال في القرن الرابع عشر أكثر من ألفي مخطوطةK بينما اقتصرت مكتبة

.(٩٥)الفاتيكان في القرن اخلامس عشر على عدد هزيل ال يزيد على ٢٢٥٧ 
وحتى لو أخذنا في اعتبارنا ميل العرب للمبالغة وإمكان أن تضم اخملطوطات
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األوروبية كتبا من أجزاء متعددة (كما هي احلال عند العرب)K فإن ا@صادر
ا@كتبية في الشرق األوسط كانت أرقى بكثير من مثيالتها في أوروبا.

وقد أدركت الطوائف ا@سلمـة اخملـتـلـفـة مـنـذ الـبـدايـة قـيـمـة ا@ـكـتـبـات
باعتبارها وسيلة لنشر ا@عرفة باإلسالمK سواء منه السني أو الطائفيK ولذا

. وقد حدث أحيانا أن(٩٦)فقد أوجدت الطوائف مكتبات عامة لهذا الغرض 
الذين عرفوا بجمع الكتب وباقتناء مكتبات كبـيـرة أثـاروا الـشـبـهـة بـكـونـهـم
خارج� على التعاليم اإلسالمية التقليديةK فصودرت مكـتـبـاتـهـم ودمـرت.
لكن قد تدخل في الصورة دوافع مختلفة بحيث قد تخدم ا@كتبة ا@صادرة
إلغناء مكتبة أخرىK كما حدث فيما يبدو @كتبة الكندي قبـل عـودتـهـا إلـى

.(٩٧)مالكها األصلي 
خالصة القول إذن هي أن ا@كتـبـات ذات األعـداد الـوفـيـرة مـن الـكـتـب
كانت منتشرة في جميع أرجاء الشرق األوسطK خالل فترة ازدهار احلضارة
العربية اإلسالمية من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر. وبينـمـا كـان
Kبعض هذه ا@كتبات مكتبات شخصية خـاصـة فـإن مـكـتـبـات كـثـيـرة أخـرى
والسيما تلك ا@تصلة باجلوامع وا@ساجدK كانت مفتوحة للعامة. وكان @عظم
هذه ا@كتبات فضال عن ذلك ترتيب يضمن وجود هيئة من القائمـ� عـلـى

شؤونها.
وبينما شهدت البالد اإلسالمية في العصور الوسطى نشوء مؤسـسـات
تعليمية من مستوى أدنى (�ا في ذلك مدارس ا@ساجد وا@دارس االبتدائية)
فإن ا@ؤسسة ا@هيمنة في مجال التعليم الـعـالـي كـانـت هـي ا@ـدرسـةK وهـي
الصيغة األصلية للكلية (ال اجلامعة) التي ظهرت في الغرب فيما بعد. وقد
ازدهرت ا@دارس في القرن احلادي عشرK وهيمنتK بصـفـتـهـا ا@ـؤسـسـات
التعليمية األولى في اإلسالمK على جانب كبير من احلياة الفكرية. وهناك
ناحيتان من نواحي تنظيم ا@دارس لهما أهمية خاصة. الناحية األولى هي
Kأن ا@دارس كانت مؤسسات خيرية: وقفا دينيا تنفذ فيه رغبات ا@ؤسس�
سواء أكانت هذه الرغبات دينية أم غير ذلك. على أن أحكام الوقف حرمت
امتالك العقارات واألموال من خالل مؤسسـة الـوقـف ألغـراض غـيـر تـلـك

. وكان هذا الشرط عائقا رئيسا أمام التطور الفكري(٩٨)التي يقرها اإلسالم 
والتنظيمي في العالم اإلسالميK كمـا سـنـرى. ومـع ذلـك فـإن الـواقـف كـان
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بإمكانه االحتفاظ بحقوق ا@لكية لنفسه أو أقربائه إلى األبدK ولذا wكنه أن
يع� نفسه (أو ورثته) مديرا أو أستاذا في الشريعة تعيينا دائما. ثانيا: كانت
ا@دارس مدارس فقهK وبذا تركز التعليم كله حول العلوم الدينية أو اإلسالمية

على حساب الفلسفة والعلوم الطبيعيةK وحتى علم الكالم.
وقد ركز منهج ا@درسةK من الناحية النظريةK على علوم القرآن واحلديث

. وقد ضمت هذه األخيرة مسائل(٩٩)وأركان الدين وأركان الشريعةK ومنهجها 
شرعية وأصول احملاجة واجملادلة فضال عن وجهة الـنـظـر الـعـمـلـيـة الـتـي
wثلها ا@ذهب الذي تنتمي إليه ا@درسة أو ا@درس. ومن الواضح أن االستبعاد
ا@تعمد للفلسفة وعلوم األول� كان مرده الشكل الذي أحاط بهذه العلوم من
وجهة نظر علماء الدين. ومع ذلك فإن الكتب التي تتناول هذه ا@وضوعات
كثيرا ما استنسخت وأودعت في مكتبات ا@دارس وا@ساجدK وأعطى مدرسو
الشريعة الذين تبحروا في علوم األوائل دروسا خاصة (في بيوتهم) في هذه

العلوم.
وعندما كان األستاذ يرى أن تالمذته قد أتقنوا العلوم التي تلقوها فـي
ا@درسة ــ ور�ا كان من األصح القول: أتقـنـوا اخملـطـوطـات الـتـي قـرأوهـا
ـ كان يعطيهم اإلجازةK وهي تفويض منه بتدريس هذه ونسخوها وحفظوها ـ
األمور لغيرهم. وهذا يعني أن اإلجازة لتعليم هذه العلوم كانت 8نح من قبل

ا@درس الفقيه. والتشديد هنا يقع على اإلجازة الشخصية:
«عندما كان ا@درس wنح اإلجازة لتدريس الشرع وإصدار الفتاوي
الشرعية فإنه كان يفعل ذلك بصفته أحد الثقات الذين يعتد برأيهم
في مجال الشريعة. وعندما كـان wـنـح اإلجـازة لـلـمـرشـح فـإنـه كـان
يفعل ذلك باسمه هوK بصفته الشخصيةK وليـس بـصـفـتـه جـزءا مـن
هيئة تدريس تتصرف باعتبارها هيئة تدريس في كـلـيـةK إذ لـم تـكـن

هناك هيئة تدريس» (١٠٠).
ويجب التشديد هنا على أن هذا النوع من التعليم كان يعتمـد اعـتـمـادا
شديدا على الناحية الشخصية. وكانت اإلجازة 8نح من قبل لـكـل مـدرس
على حدةK وليس من قبل جماعة أو هـيـئـة مـتـضـامـنـةK وال مـن قـبـل هـيـئـة
تصديق مستقلة ال شأن لها باألمور الشخصية. كذلـك لـم يـكـن لـلـدولـة أو

السلطان أو اخلليفة أي دور في االعتراف بالكفاءة العلمية.
«وقد بقيت اإلجازة طوال تاريخها حتى العصر احلديث عمليـة
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شخصية من العالم اجمليز إلى اجملاز. ولم يكن للسـلـطـة الـعـلـيـا أي
دخل في هذه العمليةK فال اخلليفة وال السلطان أو األمير أو الوزير

منح تلك اإلجازة. و@ا أو القاضي أو أي شخص آخر كان قادرا على
Kلم يكن في اإلسالم مؤسسة كالكنيسة أو مراتب كنسية أو جامعية
أي لم تكن فيه هيئة مدرسـ�K فـإن مـنـح اإلجـازة كـــــان مـن شـــــــأن
ا@درس الفقيــه وحـده... أي أن التعـليم اإلســــالمـي كـان يـعـتـــمـــــــد
اعتـمــادا شـديـــدا على األشـخـــــــــاصK شـــــــأنـــــه شـــــــأن الـشـريـعـة

اإلسالمية» (١٠١).
وقد نشيرK إلبراز النواحي ا@قارنة في هذا الوضعK إلى أن منح الشهادات
العلمية في العالم اإلسالمي كان على النقيض 8اما منه في الص�. ففي
العــالم اإلســالمي كان العــالم وحــده هو الذي يشهد بكفــاءة التلميـذK أمـا
Kفي الص� فكانت الدولــة وحدهــا هي التي 8ـنـــــح مـثـل هـذه الـشـهـــــادة

.(١٠٢)وليس هيئة العلماء 
وصفوة القول هي أن التعلم في العالم اإلسالميK سواء في حقل العلوم
اإلسالمية أو في حقل الفلسفة والعلوم األجنبيةK كان يستهدف جمع اإلجازات
(التي تسمح حلاملها بالتعليم)K وكان ذلك يتمK في حالة الشريعةK بحضور
دروس ا@درس� في مدرسة أو أكثرK وفي العلوم الطبيعية بالـتـتـلـمـذ عـلـى
عدد من العلماء في عدد كبير من ا@دنK وجمع اإلجازات. ال بل إن الـذيـن
أكملوا دراساتهم الدينية والشرعية في مدرسة واحدة كانوا يحصلون على
إجازات متعددة من مدرسيهم اخملتلف�K وال يحصلون على شهادة من كلية
أو جامعة معينة. وهذا يعني أن التعليم في اإلسالم فـي الـعـصـر الـوسـيـط
تركز حول مدرس� علموا تالمذتهم وفق حكمتهم الشخصية. وسواء أكمل
التلميذ تعليمه باحلصول على اإلجازات مـن ا@ـدرسـة نـفـسـهـا أو بـالـسـفـر
للحصول عليها من علماء يعلمون تعليما خصوصياK فإنه كان يجمع إجازات
شخصية من أفراد متفرق� وليس شهادة تثبت الـكـفـاءة فـي حـقـل عـلـمـي
مع�. على أنه قيل إن اإلجازة في حقل الشريعة كانت تعني اإلذن بتعليمها

.(١٠٣)بصفتها موضوعا علميا وبإصدار الفتاوىK وليس بكتابة الكتب فقط 
و@ا كان التعليم في حقل العلوم الطبيعية يجري خارج ا@دارس فقد كان
التخصص في علم من العلوم يقتضي السفر مسافات شاسعة مـن مـديـنـة
إلى أخرىK بحثا عن علماء متخصص� في علوم األول� ليتقن التلميذ ما
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وصلت إليه ا@عرفة في زمانه. ومن الواضح أن هذا الـنـظـام خـلـق عـقـبـات
مؤسسية أمام احلصول على تدريب علمي متخصص وعلى إجـراء بـحـوث

. ولم يكن ذلك ينطبق على حالة الطب حيث كان باإلمكان(١٠٤)متخصصة 
احلصول على ا@عرفة من خالل الدراسة الذاتية أو الدراسة على يد أحـد

.(١٠٥)أفراد العائلة 
و�ا الشك فيه أن هذا النظام التعلـيـمـي الـشـخـصـي كـانـت لـه فـوائـد
للتالميذ الذين كانوا أحرارا في اختيار مدرسيهمK باستثناء ا@شكالت التي
ال مهرب منها والتي تنتج عن السفر. وبينما كان الطلبة النابهون قادرين من
Kغير شك على معرفة أفضل األساتذة وأوسعهم علما وعلى التتلمذ عليهم
فإن سواهم ر�ا سعوا الجتناب أفضل ا@درس� بل حتى @ـهـاجـمـتـهـم مـن
خالل كتاباتهمK كما فعل ابن صالح عندما فشل في تعلم ا@نـطـق عـلـى يـد
كمال الدين بن يونس (الذي اشتهر  في القرن الثالث عشر)K فأصدر فتوى

. كما أن انعدام اإلشراف اخلارجيK وال(١٠٦)حترم دراســة الفلسفة وا@نطق 
سيما في حالة الطبw Kكن أن يؤدي إلى نـتـائـج ال حتـمـد عـقـبـاهـاK وإلـى

انتشار الشعوذة والدجل خاصة.
Kفي مجال تطوير الـعـلـم والـتـفـكـيـر الـعـلـمـي Kإن هذا النظام لم يضمن
وجود الدعم اجلماعي للفالسفة العلماء الذين كانت لهم آراء مغايرة لتلك
التي تعتنقها السلطات الدينية والسياسيةK وال وجود آليات جتعل باإلمكان
فصل احلكمة ا@تفق عليها (كما تفهمها خيرة اخلبراءK أو كما تثبتها التجربة)
عن ا@عرفة الفاسدة أو التي ثبت بـطـالنـهـا. كـذلـك أدى مـنـع إدخـال عـلـوم

مناهج ا@دارس إلى إدامة العالقة الشخصية ب� ا@درس والتلميذK األول� إلى
ومنعت التراكم الفعال للمعرفة الذي wكن أن ينتج عن وضع العلماء الضليع�
في تلك العلوم معا في مكان واحد. وقد يكون العصر الوسيط أبكر من أن
نتوقع منه ظهور عناصر أساسية من عـنـاصـر اجملـهـود الـعـلـمـي كـالـدوريـة
العلمية والهيئات واجلمعيات العلميةK ولكن wكن القول إن البنية الشخصية
جدا للشريعة اإلسالمية واجملتمع اإلسالمي قد تضمنت عقبات تكمن في
طبيعة تلك البنية ضد االجتاه التطوري. كذلك كانت الطباعة قد اخترعت
في الص� في القرن احلادي عشرK وعلى رغم أن فن الطـبـاعـة دخـل فـي

.(١٠٧)اإلسالم قبل دخوله في الغرب فإنه لم يؤد إلى شيء هناك 
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Kويظهر التشديد على الناحية الشخصية أوضح ما يـظـهـر فـي الـشـرع
حيث قد يطلب ا@سلم أحكاما بديلة @سائل شرعية من فقهاء عدة ألن «كل
الفتاوي صحيحة ما دامت نتيجة اجتهاد في الدين». وفي ا@قابل فإن «حرية
ا@فتي في الوصول إلى فتواه الشخصية تعادلها حرية ا@ستفتـي فـي اتـبـاع
الرأي الذي يريدK إذ له أن يطلب أي عدد يشاء من الفتاوي وأن يعمل بأي

. ومن الواضح أن هذا الوضع مغاير @ا يجري عندما يسأل أحد(١٠٨)منها» 
الغربي� في هذه األيام محاميا عن رأي قانونيK ألن ا@فتي يقوم بـوظـيـفـة
احملكمة التي تنظر في القضيةK وليس باعتباره وكيل صاحب الدعوى كما

.(١٠٩)في حالة احملامي 
ولقد الحظ دارسون آخرون لتاريخ العلم العربي التأثير السـلـبـي لـهـذه
االجتاهات الفردية في تطور العلم احلديث وا@ؤسسات احلديثة. لكن الطبيعة
الشخصية إلى حد بعيد للعالقات اإلنسانية بشكل عام في الشرق األوسط
خالل العصر الوسيطK قد تظهر في التأثير الكبير جلماعة القربى ا@متدة
التي جرى التأكيد أخيرا على أثرها في تطور البنـيـة االجـتـمـاعـيـة لـلـطـب
اإلسالمي. فقد الحظ لـورنـس كـونـراد فـي مـعـرض حـديـثـه عـن ا@ـؤسـسـة
التقليدية التي هي العائلة ا@متدة بوصفها الوحدة االجتماعـيـة األسـاسـيـة

في العالم اإلسالمي أن هذه العائلة ا@متدة
«ال تقتصر علـى األقـربـاء األقـربـ� فـقـطK بـل تـشـمـل األقـربـاء
األباعدK بل حتى أناسا ال تربطهم باجلماعة صالت رحم حقيقـيـة.
ولكن سواء أكانت صلة الرحم حقيقية أم ال فإن األواصر التي تربط
أفراد اجلماعة قوية جداK تتجدد وتتعزز باستمرار عن طريق سلسلة
ال تنقطع من الهدايا وا@ساعدات التي 8نح وتطلب باعتبارها حقـا

فتعتـبـر وواجبا من قبل أعضاء اجلماعة... أما التجـمـعـات األخـرى
الفرد تأتي في احملل الثاني بـعـد جائزة ومهمةK ولكن حقوقها عـلـى

العائلة التي تعتبر التجمعات األخرى جتمعات لغرباءK وحتـرص فـي
كل األوقات على أال تتعدى تلك التجمـعـات الـغـريـبـة عـلـى حـقـوقـهـا

كرامتها أو احلط من مكانتها». وامتيازاتها وعلى اإلساءة إلى
ويضيف كونراد:

«إن هذه اجلماعة ا@متدة من األقرباء الذين يتـبـادلـون الـهـدايـا
والطلبات ويتعاونون في عالقاتهم مـع «الـعـالـم اخلـارجـي» (إن صـح
التعبير)K تكرر نفسها على جميع ا@ستويات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية... وكانت الهـيـمـنـة الـطـاغـيـة لـلـعـائـلـة ا@ـمـتـدة فـي أشـد
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ا@ستويات عمومية عامال رئيسا وراء عـدم نـشـوء مـؤسـسـات بـلـديـة
عامة في اإلسالم في العصر الوسيط. ولم يكن ثمة نقابات لألطباء
أو اجلراح� أو الصيدالني� في اإلسالم في العصور الوسطى على
رغم أن هذه ا@هن كانت عالية التطور. وعندما يبدو أن األطباء كانوا
منظمـ� إلـى حـد مـا فـإن ذلـك كـان بـسـبـب ا@ـيـل القـتـراب احلـدود
التدريجي للجماعة العائلية من حدود ا@هنة أو من بعضها. ولكن لم
يكن لتلك اجلماعات صفة قانونية أو مؤسسيةK ولم تـكـن لـهـا بـنـيـة

منظمة أو قيادة» (١١٠).
ولذا يبدو أن ميل جماعة القربى ا@متدة نحو اخلصوصية عرقل نشوء
ـ سواء منها اجلماعات الهيئات العلمية أو أي جماعة تتمتع باستقالل ذاتي ـ
ا@هنية أو القانونية أو التي جتمعها ا@صالح ا@شتـركـة ـــ wـكـنـهـا أن تـكـفـل
استمرار البحث العلمي وأن حتميه من الهجوم اخلارجي. والواقع أن الشريعة
اإلسالمية دعمت �ط العائلة ا@متدة التقليدية كما كانت عليه في اجلاهلية
وذلك بعدم اعترافها بالكيانات القائمة على ا@صالح ا@شتركة. والشـريـعـة
اإلسالمية ال تعترف بالشخصيات القائـمـة عـلـى مـثـل هـذه ا@ـصـالـحK �ـا
يفسر عدم نشوء ا@ــدن واجلــماعــات وغيرهـــا من الكيانـــــات ا@ـسـتـقـلـــــة

. والطبيعة ا@ؤسسية للجامعات بالذات (وهي الكيانات ا@ستقلة(١١١)قــانونــا 
ذاتيا من الناحية القانونية) هي التي أعطـتـهـا قـوتـهـا الـدافـعـة فـي الـغـرب

.(١١٢)وميزتها عن مدارس الشرق األوسطK كما سأب� فيما بعد 
وقد يقال من زاوية أخرى إن اخلليقة الـنـازعـة نـحـو اخلـصـوصـيـة فـي
العالقات البشريةK وهي اخلليقة التي دعمتها شريعة تنزع هي األخرى نحو
اخلصوصيةK قد أعاقت نشوء معيار الشمولية العلمي: وهذا معيار يقتضي
«أن تخضع دعاوى احلقيقةK مهما كان مصدرهـاK @ـعـايـيـر غـيـر شـخـصـيـة

. وهذا يعني أن فكرة ا@وضوعية مرتبطة بفكرة ا@عايير(١١٣)موجودة مسبقا» 
غير الشخصيةK وهذه ا@عايير مقررة سابقا ويطبقها الباحثون عن احلقيقة
أينما كانوا. أما النظام التربوي في الثقافة اإلسالميةK سواء أكان موضوعه
الشرع أم العلوم الدينية أم العـلـوم األجـنـبـيـةK فـقـد كـان شـديـد ا@ـيـل نـحـو
اخلصوصيةK وينتقل من خالل العالقات الشخصيةK ويعتمد فيه التصديق

حكم هيئة تدريس أو مـجـلـس الكفاءة على شهادة أفرادK وليـس عـلـى علـى
غرار جمع احلديث وروايته. وأدت كلية. وقد قام نظام اإلجازات برمته على
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احلاجة إلى التحقق من كل حديث على حدة (وجمعها فيما بعد في مجموعات
ضخمة) إلى ظهور نظام اإلجازات الذي تضمن أصل االستماع إلى احلديث

.(١١٤)من راويه الثقة 
إن مشكلة االستقالل الذاتي والشمولية تتعلق في جانب كبير منها �فهوم

. وما أود قوله هنا هو أن الواليات القانونية في العالم(١١٥)الوالية القانونية 
اإلسالمي لم تنشأ مطلقا ألن ا@سلم� كلهم أعضاء في «األمة»K وال يجوز
فصل ا@سلم� إلى جماعات يتمـيـز بـعـضـهـا عـن بـعـض شـرعـا. ولـذا فـإن
ا@نطقة التي يكون فيها للمفتي أو ا@وظف احلكومي أو القاضي والية قانونية
ــ أي يكون له صوت مـسـمـوع شـرعـا ـــ لـم حتـدد أبـدا. وقـد شـعـر احلـكـام
السياسيون فضال عن ذلك بقدرتهم على تقرير نوعية األحكـام الـشـرعـيـة
التي تناسب نظام حكمهم. أي أن الشريعة با@صطلح القـانـونـي «لـم تـطـور
اإلجراءات القانونية أو الصيغ ا@لزمة التي wكن �وجبها مساءلة األمير أو
السلطة التنفيذية عن أفعال تخالف القانون. وقد مارست السلطة القضائية
ا@كونة من «العلماء» وظائفها على مر التاريخ اإلسالمي نتيجة لتفويض من

.(١١٦)السلطة التنفيذيةK ولذا كانت خاضعة لها» 
أما فصل السلطة الكنسية عن السلطة الدنيوية لألباطرة وا@لوك فقد
Kكان شرطا أساسيا لتطور مفهوم استقالل ا@ؤسسات في أوروبا احلديثـة
ور�ـا لتطور العلم بصفته مجهـودا قـائـمـا بـذاتـه أيـضـاK كـمـا بـ� هـارولـد

. و�ا أن الشرع اإلسالمي لم يعترف بوجود ا@ؤسسات فإنه منع(١١٧)ن َمْبير
ـ wكن ـ سواء أكانت مهنية أم سكنية ـ تطور اجلماعات ذات ا@كانة ا@ستقلة ـ
ضمنها إقامة امتيازات قانونية ومعايير شمولية مثل معايير العلم وا@وضوعية
والعدالة غير الشخصية وتطبيقهاK بغض النظر عن االعتبارات الشخصية
أو الدينية أو السياسية. ويرى بعض دارسي مـهـنـة الـقـضـاء اإلسـالمـي أن
القضاة أنفسهم لم يشكلوا جماعة مستقلة حتـى دخـول الـنـظـم الـقـانـونـيـة

. والفتح احلاسـم(١١٨)ا@دنية الغربية في القرن� التاسع عشر والـعـشـريـن 
من وجهة النظر السوسيولوجية يحدث عندما تتبلور اجلماعات االجتماعية
والنقابات واالحتادات ا@هنيةK واجلماعاتK وتقيم قواعد الـسـلـوك الـعـامـة

اخلاصة بها التي تعترف بها السلطات اخلارجية.
 الذي ينكر وجودGabriel Baerر َِيل بِِييبرَوقد قيل أخيراK وفقا @عايير غ
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النقابات في الشرق األوسطK إن ا@ذاهب اإلسالمية كانت نـقـابـات. فـبـيـر
يقول: «يبدو لنا أن باإلمكان التحدث عن وجود النقابات إذا شكل ا@شتغلون
بفرع من فروع النظام ا@دني [نسبة إلى مدينة] ضمن منطقة معينة وحدة
تلبي في الوقت نفسه أغراضا متنوعة أخرى تضع القيود على ا@مارســات

.(١١٩)االقتصاديــةK وأداء بعض الــوظائف ا@الــية واإلداريـة واالجتمـاعـيـة» 
ومع أن مقدسي يب� ببراعة أن هذه الشروط انطـبـقـت إلـى حـد مـا عـلـى
Kا@ذاهب الفقهية التي تركزت في ا@دارس منـذ الـقـرن الـعـاشـر فـصـاعـدا
فالواقع هو أن هذه ا@دارس أسسها أفراد بـعـيـنـهـم (كـمـا تـقـتـضـي أحـكـام
الوقف) وأن مدرسي الشريعة لم تكن لهم ميزات قانونية خاصة فـي نـظـر
الشريعة اإلسالمية (فتفسير هذا ا@فتي فيه مـن الـصـحـة مـا فـي تـفـسـيـر
ذاك)K وبقيت حتى اإلجازات (التي أجازوها بأنفسهم) تفـويـضـا شـخـصـيـا
wكن لكل فقيه أن يعطيه سواء أكان مدرس شريعة أم ملتحقا بصفة أخرى
�درسة أو مسجد. واألمر الفريد الذي اختصت به النقابة األوروبيةK هي
وا@دن واجلامعاتK كان قدرتها علـى سـن الـتـشـريـعـات اخلـاصـة بـهـا ـــ أي
القواعد والقوان� التي تصح داخلها ــ والتي اعترفت بصحـتـهـا الـكـنـيـسـة
والسلطات السياسية. والتعبير القائل «إن هواء ا@دينة يجعل ا@رء حرا» هو
ا@ثال الكالسيكي على هذا ا@ستوى من االستقالل االجتماعي الذاتي. ومن

.(١٢٠)الواضح أن هذا شيء لم يحصل في اإلسالم 
ومن مناحي هذه النزعة في التربية الشرعية اإلسالمية نحو اخلصوصية
أن ا@دارس بصفتها مؤسسات تعليمية كانت مؤسسات انتقائيةK ألنها كانت

.(١٢١)تقبل التالميذ الـتـابـعـ� @ـذهـب مـن ا@ـذاهـب دون ا@ـذاهـب األخـرى 
وا@هم في هذا األمر انعدام احلركة نحو الشمولـيـةK أي نـحـو تـطـويـر عـلـم
شرعي له صفة العموميةK يسعى لوضع خصوصيات الشرع وتناقضاته في
بنيان متناسق واحد. وحافظت ا@ذاهب الشرعية اخملتلفة ــ احلنبلي وا@الكي
واحلنفي والشافعي ــ على هوياتها ومبادئها اخملتلفة بدال من ذلك فأجهضت

.(١٢٢)نشوء ا@باد� الشرعية الشاملة كما حدث في القانون الغربي 
والناحية األخيرة التي يجدر ذكرها من نواحي اخلليقة التي تقوم على
أساسها احلياة الفكرية اإلسالمية في العصر الوسيطK هي الهوة السحيقة
K(الذين لم يتبحروا بعد في عالم ا@عرفة) التي تفصل العا@� عن ا@تعلم�
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. وقد(١٢٣)وهي هوة وصفت بأنها «تاريخ مدهش من السرية ب� الفالسفة» 
الحظ جورج حوراني أن هذا اإلرث ا@أخوذ عن اليوناني� يعود إلى أفالطون
Kمرورا بجالينوس والفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل إلى ابن رشـد
ويتخذ أشهر أشكاله عند موسى بن ميمون. بينما تباينـت أسـبـاب الـتـكـتـم
عند هؤالء الفالسفة فقد اشتركوا جميعا في الشعور بأن ا@واطن� العادي�
(العامة) غير قادرين على فهم حقائق الفلسفة العلياK أو على فهم «ا@عنـى
الداخلي» للنصوص القرآنيةK كما في حالة الغزالي وابن طفيل وابن رشد.
وقد قيل في بعض احلاالت «إن ا@ؤمن سيعرف أن مناقـشـة تـلـك ا@ـسـائـل

.(١٢٤)الفلسفية حرام» 
وقد كانت األساليب األدبية للتكتم واجلهر معروفـةK واسـتـخـدمـهـا ابـن
رشــد ببراعـــةK ســـواء في نقــده للغــزالي في تهــافت التهــافت أو في فصــل
ا@قــال فيــمـــا ب� احلكمـــة والشريعـــة مــــــن االتـصـال. وقـد شـمـلـت هـذه

األساليب
«التلميح لبعض ا@ذاهب تلميحا رمزياK بعثرة األطروحات التـي
تقوم عليها احلجة أو إخفـاءهـاK تـنـاول الـقـضـايـا فـي غـيـر سـيـاقـهـا
Kالتحدث عن طريق اإللغاز جلذب االنتبـاه لـنـقـاط مـهـمـة Kالصحيح
نقل الكلمات واحلروف من مواضعهاK استعـمـال ا@ـصـطـلـحـات ذات
Kعرض أطروحات متناقضة تضلل القار� Kا@عاني ا@زدوجة عن عمد
اللجوء إلى اإليجاز الشديد لقول احلقيقةK االمتناع عن استنتاج النتائج
الواضحةK أي السكوت عنهاK ونسـبـة آرائـه ألسـالف لـهـم مـكـانـتـهـم

العالية» (١٢٥).
ومن نافلة القول إن هذه األساليب تتنافى وخلـيـقـة الـعـلـم الـتـي تـنـشـد
اإليجــاز والوضــوح في العبـــارةK والـتـوصـــــل إلـى مـعـــــــايـيـر لـلـشـمـولـيـــــــة

. وقد حرمت الكنيسة ا@سيحية فيما بعد هذا الرأي الرشدي(١٢٦)واجلمــاعية 
القاضي باستعمال شكل من أشكال التعبير للـعـامـة وشـكـل آخـر لـلـخـاصـة
ودعته مذهب احلقيقت�. وقد اكتمل القضاء على الرأي القـائـل إن عـامـة
ا@ؤمن� يجب حمايتهم من النتائج غير ا@رغوب فيهـا ألسـرار ا@ـعـرفـة مـع
مجيء حركة اإلصالح ا@سيحية وفكرة «كهانة جميع ا@ؤمن�» هي والفكرة
التي رافقتهاK وهي فكرة «النـور الـداخـلـي» الـتـي وجـدت أيـضـا فـي الـفـكـر

. كذلك(١٢٧)الكاثوليكي القروسطيK خاصة في سياق البحث في الضميـر 
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البد من أن ينظر إلى ظهـور الـطـبـاعـة عـلـى أنـه جتـديـد قـضـى عـلـى هـذه
مت في البالد اإلسالمية§رُاخلليقة ذات النزعة النخبوية. لكن الطبـاعـة ح

.(١٢٨)لقرون عدة بعد ظهورها في الغرب 
وخالصة القول هي أنه كانت هناك أ�اط مؤسسية وقوى ثقافية قابلة
للتعي� في اإلسالم في العصر الوسيط عرقلت تطور اجملاالت ا@ستقلة من
Kاخلطاب وا@شاركة. وشملت هذه القوى هيمنة العائلة التقـلـيـديـة ا@ـمـتـدة
Kومقاومة صياغة ا@عايير الشاملة العامة Kوخليقة الكتمان في األمور الفكرية
والنزعة القوية في ا@عايير الشرعية نحو اخلصوصية. وقد يقال على أحد
ا@ستويات إن حدوث فتح جديد باجتاه استقاللية الروابط والهيئاتK وا@عايير
الشمولية في الفكر والعمل كان يتطلب ثورة في الشريعة اإلسالميـةK وهـو
أمر لم يحدث إال في منتصف القرن التاسع عشر مع اإلصالحات العثمانية
(إصالحات «التنظيمات» التي أدت إلى ظهور «اجمللة»)K واحملاكم اخملتلطة
(في مصر). أما في القرن العشرين فقد استعيرت النظم القانونية الغربية
بشكل واسعK وال سيما قوان� األحوال ا@دنيةK من أجل مجاراة االحتياجات

. أما الفتح الذي حدث(١٢٩)القانونية لنظام الدولة الساعي نحو التحديث 
في مجال العلوم احلديثة فقد اقتضـى الـتـخـلـص مـن األ�ـاط الـتـقـلـيـديـة
للعالقات البشرية التي كانت وال شك شائعة في أجزاء أخـرى مـن الـعـالـم

بدرجات متفاوتة.

بناء املؤسسات ومشكلة الهامشية
ولو وضعنا اآلن هذه االعتبارات في سياق السؤال اخلاص بالهامشـيـة
ا@زعومة للعلوم الطبيعية في اإلسالم في العصر الوسيطK لبدا أننا نواجه
حكما فارغا إلى منتصفه ومليئا إلى منتصفه. فاالستبعاد الرسمي لتدريس
الفلسفة والطب والرياضيات العليا والبصريات والكيمياء (السيمياء) والفلك
من ا@دارسK يعني أن العلوم الطبيعية كانت هامشية من الناحية ا@ؤسسية
في احلياة اإلسالمية في العصور الوسطى. وهذا يعني أن البحث العلمـي
Kبل لقي التشجيع من احلكام لفترات قصيرة متباينة Kعومل معاملة متسامحة
ولكنه لم يحظ با@كانة ا@ؤسسية الرسمية أو �باركة النخبة الفكريـة بـأي

حال من األحوال:
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«واالنطباع السائد عـن وجـود شـيء مـن ا@ـعـارضـة أو مـن عـدم
احلماسة انطباع يخلفه فينا بوضوح وضع مؤسسات العلم والـتـعـلـم
في العالم اإلسالمي... فـا@ـدرسـةK وهـي مـؤسـسـة الـتـعـلـيـم الـعـالـي
اإلسالميةK استبعدت التعليم ا@نظم للعلوم الدنيوية من مـنـاهـجـهـا.
ومع أننا جند استثناءات لهذه القاعدة العامةK فإن هذه االستثناءات
كانت قصيرة األمدK قليلة العدد. ولذا فإن ا@ـرصـدK وهـو ا@ـؤسـسـة
الوحيدة من بينها ا@رتبطة بالعلوم غير الدينيةK عانى أشد الصعوبات
ليصبح جزءا من احلضارة اإلسالمية. ونقول مرة ثانية: إن ا@درسة
استبعدت التعليم ا@نظم للعلوم الدنيوية من مناهجهاK ومع أننا جند
Kفإن هذه االستثناءات كانت قصيرة األمد Kاستثناءات لهذه القاعدة

قليلة العدد» (١٣٠).
أما الذين يرفضون مقولة الهامشية هذه من أمثال عبداحلميد صـبـرة
Kفيقيمون حكمهم على حقيقة مفادها أن كثيرين من أساتذة الشريعة أنفسهم
Kكانــوا يلقون دروسـا خصوصيــة في الفلسفــة ومبــاد� العـلوم الطبيعـيـــــة
وال سيما الطب. وكانت اخملطوطات العلمية تستنسخ وحتفظ في ا@كتبات
ا@تصلة با@دارس وغيرها من مدارس ا@ساجـد. بـل لـقـد عـد كـثـيـرون مـن
علماء الدين ا@نطق نفسه آلة ضرورية للموازنة ب� احلجج في جميع أشكال

. وقد لوحظ ــ أخيرا ــ أن تطور الرياضـيـات الـعـلـيـا(١٣١)اخلطاب الفكـري 
واستعمالها (�ا فيها اجلبر والهندسة وعلم ا@ثلثات) قد مضى قـدمـا فـي
مجال علم الفلك على أيدي أشخاص متدين�K كـان بـعـضـهـم مـوقـتـ� فـي
ا@ساجد احمللية. وكان هؤالء األشخاص هم الذين طوروا النماذج الفلكـيـة

 منذُالرياضية التي كانت جزءا ال يتجزأ من الثورة الكوبيرنكيةK كما الحظت
بداية هذا الكتاب. وخالصة القول من زاوية النظر هذه هي أن قـطـاعـات
كبيرة من العلوم الطبيعية جرى «جتنيسها» (بتعبير صبرة) على أيدي العرب
مع حلول القرن الثاني عشر. وعندما حدث ذلك بلغ العرب مراتب عليا من
اإلبداع العلمي. ولقد الحظنا حقا أن الفلكي� العرب انتقدوا النظرية الفلكية
البطلمية وحسنوها بشكل جعلهم ينتجون �اذج فلكية أفضل كانت معادلة
من الناحية الرياضية للنظام الكوبيرنكي ــ باستثناء مركزية الشمس وحركات

األرض الدائرية الثالث طبعا.
ولكن حتى لو قبلنا الرأي القائل إن الـعـلـوم األجـنـبـيـة كـانـت مـع حـلـول
القرن� الثاني عـشـر والـثـالـث عـشـر قـد دخـلـت فـي اإلسـالم و«جتـنـسـت»
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بجنسيتهK فإن علينا أن نعترف أن العلوم الطبيعـيـة لـم حتـظ بـاالسـتـقـالل
ا@ؤسسيK وهو الشرط األساسي لالنتقال إلى العلم احلديـث. كـذلـك فـإن
مقولة األستاذ صبرة اخلاصة بالتجنيس [أو اكتساب الـصـفـة اإلسـالمـيـة]
تستـتبع النتيجة ا@نطقيــة لــتدهور العــلم الــعربـي وسـقـوطـهK وهـي الـكـبـح

د للبحث النظري. لقد اتخذت عملية التجنيس هذه هيئة �وذج منَّا@تعم
ثالث مراحل:

«نشهد في ا@رحلة األولى اكتساب ا@سلمـ� لـلـعـلـم والـفـلـسـفـة
القدK�w اليونانيـ� بـخـاصـةK مـن خـالل الـتـرجـمـة عـن الـيـونـانـيـة
والسريانية إلى اللغة العربـيـة... وقـد دخـل الـعـلـم الـيـونـانـي الـعـالـم
اإلسالمي ال بصفته قوة غازية قادمة من معاقلهـا فـي اإلسـكـنـدريـة

انK بل بصفته ضيفا مدعوا لإلقامة. واألشخاص الذينَّوأنطاكية وحر
أتوا به حافظوا على بعدهم وحتفظهم فـيـمـا يـخـص مـسـألـة الـديـن

ا@همة» (١٣٢).
وحل محل هذا االبتعاد والتحفظ في ا@رحلـة الـثـانـيـة فـضـول مـتـزايـد

وجتريب فكري:
«إذ سرعان ما اجتذب الضيف اهتمام مضيـفـيـه إلـى حـد فـاق
Kوا@باشر Kقدراته العملية. وقد ظهرت قوة حجته في القبول ا@فاجئ
Kللهلينية من قبل األعضاء ا@سلم� في البيت Kوغير احملدود تقريبا

دي. ولكن ا@قياس احلقيقي لنجاحه الـبـاهـر يـبـدو فـي ظـهـورِْنكالـك
عدد كبير من ا@فكرين ا@سلم� الذي ال wكن وصف والئهم لنظرة
هلينية شاملة لعالم ا@ادة والفكر إال بأنه كان تاما. وقد شمل هؤالء
ا@فكرون أشخاصا من أمثال الفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني
وابن رشد. وأنا أدعوهم مسلم� ألنهم اعتبروا أنفسهم كذلك وألنهم
كانوا على وعي با@شكالت التي يخلقها الصدام ب� معتقداتهم الدينية

وا@ذاهب الهلينية» (١٣٣).
وجند في ا@رحلة الثالثة أن البحث الفلسفي قد دخل حدود الضوابط

Kفالتفلسف Kالدينية
«أو ذلك النوع من الفكر واخلطاب الذي جنده في كتابات فالسفة
من أمثال الفارابي وابن سيناK صار يجري ضمن سياق الكالمK وفيه
حل الطبيب الفقيه (�ثال بابن النفيس) محل الطبيب الفـيـلـسـوف
(�ثال بالرازي)K وحل الفرضي محل الرياضـي (الـتـعـلـيـمـي)K وحـل

ا@وقت محل الفلكي ا@نجم» (١٣٤).
وفي هذه ا@رحلة األخيرة

ة ا@عرفة العلمية والطبية وأساليبها من أناس لم يكونواََلَق«تكون ن
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في األغلب األعم مسلم� مولدا ودينا فقطK بل متشبع� بالثـقـافـة
والتراث اإلسالمي�K أناس تشكل إطار تفكيـرهـم فـي عـمـلـيـة خـلـق
نظرة إسالمية تدرك ماهيتـهـا. ولـم يـعـد الـبـاحـث الـعـلـمـي مـلـتـزمـا
�سلمات الفالسفة السابق�. وقد نبغ العالم ا@نـتـمـي لـهـذه الـفـئـة

حد سواء ــ كما ا@تأخرة أحيانا في علوم الدين والعلوم العقلية على
فعل كمال الدين بن يونس ا@وصلي ــ وأحيانا شغل منصبا في مؤسسة
دينية (كابن الشاطر). وكان في كثير من األحيان عا@ا في الفـقـه أو
النحو أو علوم القرآن أو فيها كلها. وكان قد تشبع بتربية إسـالمـيـة

كاملة في كل األحوال» (١٣٥).
«لكن ا@سألة» ــ في ضوء هذا التمثل وهذه الصبغة الفكرية ـــ «لـيـسـت
هي ما إذا كانت التربية العلمية و�ارسة العلم قد اختلطتا بالتعليم التقليدي
في هذه ا@رحلة الثالثةK بل هي كيف تطورت عملية ا@زجK وما النتائج التي

.(١٣٦)أدت إليها لطبيعة الفكر العلمي وتقدمه» 
هنا إذن ينتقل التركيز نحو ما wكـن أن نـدعـوه بـروح احلـيـاة الـفـكـريـة
والفلسفية أو خليقتها بعد أن يكون التجنيس قد اكتمل. وهنا يزودنا صبرة
بصورة موجزة عامة يبدو أنها تصور اجتاه عدد كبير من ا@فكرين ا@سلم�
البارزين من الغزالي إلى ابن خلدون. ويتمثل هذا االجتاه في الرأي السائد

القائل: إن خير معرفة هي تلك التي تقرب اخمللوق من اخلالق:
«وهذا يعني للغزالي ا@تدين ليس فقط أن ا@عرفة الدينية أعلى
مرتبة وأحق بالدراسة من أشكـال ا@ـعـرفـة األخـرى كـلـهـاK بـل يـعـنـي
أيضا أن أشكال ا@عرفة األخرى كلها يجب أن تكون تابعة لها. ويجب
أال يسمح ألي مهنة أو مسعىK مهما بلغ من فضلهماK أن يزيغا اإلنسان
عن هدفه النهائي. ولذا فإن الطب من ب� أشكال ا@عرفة غير الربانية
ضروري للحفاظ على الصحـةK واحلـسـاب لـقـضـاء األمـور الـيـومـيـة
Kوالـفـلـك Kولتنفيذ الوصايا وقسمة ا@واريث طبقا للشريعة الربـانـيـة
Kولكنه يستحق ا@المة في بعض مدلوالته Kوهو علم يستحق الثناء بذاته
علم مفيد في أداء عملية أباحها القرآن الكرKª وهي حساب حركات
األفالكK وا@نطق ليس أكثر من آلة للموازنة بـ� احلـجـج فـي فـروع
البحث الدينية وغير الدينية... وهناك مبدأ واحد يجب االهتداء به
كلما احتيج للقول فيما إذا كان فرع من فروع ا@عرفة حريا بالبـحـث
وا@قـارنـة: وهــذا ا@بــدأ اجلوهـري هو «أن هــذه الدنـيـــا أرض بـذار

لآلخرة» (١٣٧).
واحلكمة النهائية إذن هي: «فليرحمنا الله من علم ال ينفع». وهي حكمة
تدين الفضول الذي ال يهدف إلى غاية. وهكذا فإن منفعة العلم فهمت في
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أواخر العصور الوسطى في العالم اإلسالمي فهما ضيقا �عنى ا@نفعة في
السياق الديني اخلالص. وقد ندعو هذه النفعية الدينية بالذرائعية أيضا:
«فالنتيجة النهائية لكل ذلك هي نظرة ذرائعية ذات اجتاه ديني لكل ا@عرفة
الدنيوية ا@باحة. وهذه هي النظرة التي رافقت القـبـول احملـدود لـلـمـنـطـق
والرياضيات والطب في ا@درسة والقبول ا@شروط للـفـلـكـي فـي ا@ـسـجـد»

. ويرى األستاذ صبرة فضال عن ذلك أننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي(١٣٨)
عام للعلم بل إزاء نظرة خاصة حتصر البحث العلمي في حقول ضيقة هي

.(١٣٩)في جوهرها غير تقدمية» 
وهذا يعنيK من وجهة النظر هذهK أن جتنيس علوم األول� وإعـطـاءهـا
الصبغة اإلسالمية أديا إلى وضع القيود على االبتكار الفـكـريK وإلـى كـبـح
ـ ور�ا كان االنطالق احلر للخيال كلما أثرا في احلدود وا@سلمات النظرية ـ

األصح أن نقول ا@يتافيزيقية ــ للفكر اإلسالمي.

اخلالصة
كانت هناك عقبات داخلية وخارجية في احلضارة العربيـة اإلسـالمـيـة
أمام االنطالق نحو العلم احلديث. وإذا ما حـصـرنـا حـديـثـنـا بـعـلـم الـفـلـك
بالدرجة األولى رأينا أن علماء الفلك العرب من القرن احلادي عشر حتى
القرن الرابع عشرK أسسوا تقليدا بحثيا يقوم على أسـاس عـريـض يـهـدف
إلى إصالح النموذج الفلكي البطلمي (القائم على أساس مركزية األرض).
وقد استهدف هؤالء العلماء ــ في شرق العالـم اإلسـالمـي وغـربـه ـــ إيـجـاد
�وذج فلكي نظري يتفق والواقع. وقد توصلت اجلهود ا@تضافرة لفـلـكـيـي
مدرسة مراغةK وهي جهود تكللت بعمل ابن الشاطرK توصلت في القـرنـ�
الثالث عشر والرابع عشر إلى �وذج فلكي يعادل رياضيا النموذج الكوبيرنكي
الذي ظهر بعد ذلك بقرن ونصف القرن. ولكن ابن الشاطر ومن جاء بعده
من الفلكي� أخفقوا ــ بعد أن وصلوا إلى ذلك احلد ــ فـي اتـخـاذ اخلـطـوة
Kوهي اخلطوة التي ميزت اإلجناز الكوبيرنكي Kالتالية باجتاه مركزية الشمس
فأخفقوا بذلك في حتقيق التحول الفلسفي وا@يتافيزيقي الذي ندعوه بالثورة
العلمية في القرن� السادس عشر والسابع عشر. ومـن الـواضـح أن عـددا
كبيرا من الفلكي� وا@نجم� وا@وقت� ظلوا يشتغلون في هذا العلم بعد ابن
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الشاطر. فقد ذكر ديفد كنغ مثال خمسة وسبع� فلكيا �لوكيا ما ب� ١٢٥٠
. وعلى رغم(١٤٠)وK١٥١٧ عاش سبعة وخمسون منهم بعد وفاة ابن الشاطر 

أن ابن الشاطر وضع زيجا جديدا استعمل فيـهـا تـصـوراتـه الـفـلـكـيـة «فـإن
�اذجه لم يعرف عنها أنها تركت أي أثر فـي عـلـم الـفـلـك اإلسـالمـي بـعـد

.(١٤١)عصره» 
ويوحي ذلك باستنتاجات عدة. أوال: إذا اتفقنا مع مقولة صبرة اخلاصة
بتجنيس علوم األول� في اإلسالم مع حلول ذروة العصور الوسطىK قلنا إن
علم الفلك لم يشهد روحا مبدعة بعد ذلك جترؤ على التخلص من التصور
(الديني) السائد لنظام العالم الطبيعي. كـذلـك قـد نـقـول إن هـذه الـنـظـرة
الذرائعية للعالم رافقها غياب للنظرة العقالنية لإلنـسـان والـطـبـيـعـة الـتـي
8ثلت أفضل 8ثيل في طيماوس ألفالطونK وهو الكتـاب الـذي لـعـب دورا

. أما(١٤٢)بالغ األهمية في الفكر الفلسفي في أوروبا في العصور الوسطى 
الرأي الذي شدد على ضرورة قصر البحث الفكري على تلك احلقول التي
اتفقت مع التنظيم الديني للحياة ودعمته فقد رافقـتـه الـنـظـرة الـالهـوتـيـة
ا@همة التي كثيرا ما يشار إليها �ذهب االكتساب اإلسالميK وهو مذهـب
ينكر أن النظام الطبيعي نظام عقالني حتكمه قوان� الطبيعة فقط. وا@وقف

ق كـلَخلُاألشعري التقليدي يرى أن العالم سيل ال ينقـطـع مـن الـلـحـظـات ي
منها كل حلظةK ولكن بنمط متكرر من االستمراريةK ويزرع الله معرفته بهذا

. والقول بغير ذلك تهور في أحـسـن األحـوالK(١٤٣)النمط في عقـل ا@ـؤمـن 
وقد يعرض حياة قائلة للخطر في أسوئها. ولـم يـكـن ثـمـة مـن دافـع يـدفـع
لإلخالل بهذا التصور ا@عتمد للنظام الطبيعي من وجهة نظر ا@سلم ا@ؤمن
الذي كان أيضا فلكيا موقتاK أو فقيها فيلسوفاK أو رياضيا فرضيا. وإذا ما
ـ والكتابات العلمية العربية التي نظرنا فيها حتى اآلن قبلنا أطروحة صبرة ـ
من القرون التالية للقرن الرابع عشر تدعهما ــ فإن ا@فكـريـن األحـرار مـن

أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني اختفوا.
ثانيا: إذا أخذنا ا@ؤثرات اخلارجية في احلياة العـلـمـيـة والـفـكـريـة فـي
اعتبارناK فإننا نالحظ عقبات أخرى. وأول هذه العقبات الطبيعة الشخصية
جدا للعالقات االجتماعية في الشرق األوسط في العصور الوسطى. ويتضح
هذا من ناحية في هيمنة العائلة ا@متدةK وهي ظاهرة منعت ظهور النقابات



106

فجر العلم احلديث

والروابط التي تربط ا@هني� الذين ال تربطهم عالقات القربى أو ا@صالح
الشخصية. وكان �وذج التدريب الفكري ونقل ا@عرفة من الناحية الثانـيـة
يقتضي التفويض الشخصي ا@تمثل في اإلجازة. والتراث الفكري لم يوضع
موضع الثقة نتيجة للقبول العام لكيـان مـعـرفـي عـلـى أيـدي مـجـمـوعـة مـن
اخلبراءK أو نتيجة المتحان ماK بل نتيجة للتفويض الشخصي لتعليم كتـاب
ما. وهذا ال يعني أن هذا النظام من التعليم ونقل ا@عرفة لـم يـكـن بـوسـعـه

اثة ذوي كفاءة عالية ــ فمن الواضح أنه كان قادرا على فعل ذلك.ّإيجاد بح
ولكنه لم يكن قادرا على السيطرة على شيوع عدد ال يحصى من التفسيرات
البديلة التي قد تفتقر إلى أي أساس إمبريقي أو نباهة فكـريـة. واألخـطـر
من ذلك كله أن هذا النظام كان عاجزا عن السيـطـرة عـلـى آراء لـهـا سـنـد
Kأو عـن حتـيـيـدهـا Kشرعي قصد منها مهاجمة النظريات العلمية ا@بـتـكـرة
Kوذلك ألن أمثال هذه اآلراء الشرعية كانـت تـصـدر عـن ا@ـفـتـ� بـال قـيـود
وحتمل معها قوة السند الديني الذي ال يقهر. وكان رأي أي شخص في هذا
النظام ال يقل قيمة عـن رأي أي شـخـص آخـر عـلـى رغـم أن آراء الـفـقـهـاء
وا@تضلع� في أمور الدين كان لها وزن أكبرK ولم يكن ثمـة مـن آلـيـة تـتـيـح

راح األسوأ أو غير احملتمل. وقد أدى ذلك فـي مـجـال§اختيار األفضـل واط
الشريعة إلى نشوء أربعة مذاهب فقهية كل منها مستقل عـن اآلخـرK وإلـى
نشوء نظام شرعي wكن للمرء فيه أن يطلب من اآلراء قدر ما يريـد حـول
مسألة من مسائل الشرع أو األخالقK وأن يـخـتـار مـا يـنـاسـبـه مـنـهـاK وفـي
العلوم وقع إجناز عظيم األهمية كإجناز ابن الشاطر على آذان صماء ألنـه
لم يكن جزءا من النظام التعليمي السائد. ويبدو أن اإلجناز األصيل الـذي
حققته مدرسة مراغة كان نتيجة لعالقات القـرابـة ا@ـمـتـدة ذات الـطـبـيـعـة
الشخصية. ولذا فإن الطوسي الذي نظم العلمـاء فـي مـرصـد مـراغـة كـان
محظوظـا بـأن كـان مـن بـ� تـالمـذتـه شـخـص مـوهـوب مـثـل قـطـب الـديـن
الشيرازي. ويبدو أن انتقال منجزات مدرسة مراغة إلى ابن الـشـاطـر فـي

رديK وهو أحدُدمشق أمر شاذ يثير الدهشة. ولر�ا عاد األمر إلـى أن األ
 ببناء مـرصـدَف§لُفلكيي مراغةK وابن األردي البـنـاء وصـانـع اآلالت الـذي ك

. ولكن يبدو أن ابن الشاطرK بـصـفـتـه(١٤٤)مراغةK كان هو اآلخر دمشـقـيـا 
موقتا �سجد دمشقK لم يكن له تالميذ يتابعون عملهK ألن علم الفلـك لـم
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يكن موضوعا يدرس با@دارس ولذا كانت الصلة الشخصية مقطوعة. ولذا
أتى بعده من الفلكي� يبدو أن عمل ابن الشاطر لم يكن له أثر يذكر في من

العرب.
لقد عملت صفتا اخلصوصية والشخصية عملهما على مستوى العالقات
ب� األشخاصK ولكن البد لي من التأكيد على وجود عوائق شرعية حقيقية
لتشكيل بنى اجتماعية منفتحة للعلم ومؤيدة له. وقد نـشـأ ذلـك مـن عـائـق
ـ في ـ كما سنرى ـ جوهري في طبيعة الشريعة اإلسالميةK وهذا العائق تركز ـ
غياب نظرية شرعية خاصة با@ؤسسات. ولذا فإن ذلك عرقل كـل الـطـرق
Kوا@ـوافـقـة اجلـمـاعـيـة Kا@ؤدية إلى أشكال جديدة مـن الـعـمـل االجـتـمـاعـي

والتمثيلK وا@قاضاة السياسيةK وكذلك حرية إقامة الروابط والبحث.
ومن ا@مكن اعتبار الوصف السابق لطبيعة العلم العـربـي فـي الـعـصـور
الوسطى وسياقه الثقافي نقطة البداية للمقارنة ا@نظمة للعلـم وصـيـاغـتـه
على شكل مؤسسي في الغرب األوروبي. فعلى رغم أن الغرب األوروبي كان
أقل تنوعا وأدنى في مستواه الـفـكـري �ـا كـانـت عـلـيـه احلـال فـي الـعـالـم
اإلسالمي قبل القرن� الثاني عشر والثالث عشرK فإنـه مـر بـعـد ذلـك فـي
فترة حتول ثوريK وذلك في جانب منه نتيجة النتقال ا@عرفة العلمية اليونانية
والعربيةK �ا أهله تأهيال جيدا لثورة الـعـلـم احلـديـث. ولـذا فـإن الـسـؤال
الذي ال wكن جتاهله هو: هل كان الغرب مختلفا من النواحي االجتماعية
والتشريعية والثقافية وا@ؤسسية عن األ�اط التي شاهدناها في احلضارة
العربية اإلسالمية? وسأركز في أثناء البحث عـن جـواب عـن هـذا الـسـؤال

البنى القانونية في الغربK والسيما على الطريقة التـي شـكـلـت فـيـهـا على
هذه البنى ا@ؤسسات االجتماعية وعلى الطريقة الـتـي شـكـلـت بـهـا تـصـور

اإلنسان الغربي عن قواه ا@عرفية والفكرية.
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