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الكليات واجلامعات والعلوم

نستـطـيـع اآلن أن نـطـور بـشـيء مـن الـتـفـصـيـل
نظـرتـنـا ا@ـقـارنـة لـلـتـرتـيـبـات ا@ـؤسـسـيـة واألجـواء
الـثـقـافـيـة حلـضـارتـي الـغـرب واإلسـالم مـن حـيـث
تشجيعهما أو إعاقتهما لتطور العلم احلديث. وقد
رأينا أن تقدما كبيرا قد حصل في اإلسالمK عـلـى
رغم التحرwات التي أحاطت دراسة علماء األول�.
فقد وصلت العلوم الطبيعية على مدى خمسة قرون
أعلى مراحل تطورها في العالم ب� العلماء الذين

.(١)استخدموا اللغة العربيـة فـي الـشـرق األوسـط 
ومن الواضح أن ا@يزات الثـقـافـيـة الـتـي 8ـتـع بـهـا
الشرق األوسط العربي فاقت ميزات أوروبا إلى ما
بعد القرن الثالث عشر بوقت طويلK وذلك بالنظر
إلـى ا@ـسـتـوى الـعـلـمـي الــعــالــي الــذي حتــقــق فــي
الـريـاضـيـات واحلــســابK وفــي مــجــال الــنــظــريــة
والتجريب وبلغة غريبة عن أوروبا. وهذا ما يجعل
ا@رء يتوقع أن يتخذ العالم العربي اخلطوة احلاسمة
باجتاه العلم احلديث قبل األوروبي� بوقت طويـل.
ويــأتــي هــذا الــتــوقــع مــن نــظــريــة  تــوطــدت فــي
سوسيولوجيا العلوم منذ زمن طويل. وهذه النظرية
تقول إنه إذا كانت لدينا قاعدة من األشياء الثقافية
تتشكل من عدد wكن تعيينه من الوحدات ا@نفصلة
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) انظر حــول هذا ا@وضوع كتــاب كيث ساwن� «العـبـقـريـة واإلبـداع والـقـيـادة» الـذي تـرجـمـه*(
الدكتور شاكر عبداحلميد لسلسلة عالم ا@عرفة سنة K١٩٩٣ ص٢٤٦ ــ ٢٥٢ (ا@ترجم).

التي wكن جمعها وإعادة جمعها بصور مختلفةK فإن عدد األشكال اجلديدة
والتباديل الناجتة عن هذا اجلمع (أي االختراعات واالكتـشـافـات) هـو مـن
الدوال الرياضية لتلك القاعدة. وكلما كبرت القاعدة زاد عدد االبتـكـارات
العلمية والفكرية اجلديدة ا@توقعة. وقد طور عالم االجتماع األمريكي وليم

بيرن هذه النظرية وجعل منها أطروحة تقول بحتمية االكتـشـافـاتْف. أوغ
. وقد استعرض هو ودوروثي تـومـاس فـي)*(ا@تزامنة وا@ستقلة وا@ـتـعـددة 

عقد العشرينيات من هذا القرن تاريخ العلم والتكنولوجيا فوجدا ١٤٨ اكتشافا
Kا في ذلك حـسـاب الـتـفـاضـل والـتـكـامـل� Kمتزامنا أو مستقال أو متعددا

.(٢)والهندسات غير اإلقليديةK وقانون حفظ الطاقة 
وقد توسع بهذه األطروحة كل مـن روبـرت مـيـرتـن وإلـيـنـور بـاربـر سـنـة
K١٩٦١ وكشفت دراستهما لالكتشافات العلمية ا@همة عن ٢٦٤ حالة من حاالت
االكتشاف ا@تعدد وا@ستقل. وكان من ب� هذه احلاالت ١٧٩ حالة  اكتشفت
مرت�K و٥١ حالة اكتشفت ثالث مراتK و١٧٠ حالة اكتشـفـت ٤ مـــــراتK و٦

.(٣)حـاالت اكتشـفت خـمـس مـراتK و٨ حـــاالت اكـتـشـــفـت ســـــت مـــــرات 
واالختراعات وا@كتشفات من هذا ا@نظور سيتوصل إليها باحثون متعددون

. ولذا فإنْتَِّدعُمستقلون بعضهم عن بعض ما دامت القاعدة الثقافية قد أ
من ا@عقول أن نتوقع من العلم العربي أن ينجب العلم احلديث بسبب ا@زايا
العلمية التي كانت تتمتع بها احلضارة العربية اإلسالمية كما الحظنا أعاله
(وفي الفصل الثاني). كذلك فإننا نعرف أن العرب وضعوا أول �اذج غير
بطلمية ناجحة في علم الفلكK وأن النماذج الـتـي وضـعـهـا فـلـكـيـو مـدرسـة
مراغة في القرن� الثالث عشر والرابع عشر (وال سيما �وذجي الطوسي
وابن الشاطر) استخدمها كوبيرنكس في نهاية ا@طاف. وهكذا فإن الـفـتـح
Kالذي أدى إلى علم الفلك احلديث كان قد أجنزه العرب من الناحية الرياضية
ولكن علم الفلك احلديث ذاته لم يتحقق عندهم لعجزهم عن اتخاذ اخلطوة
ا@يتافيزيقيةK ا@تمثلة في وضع هذه النماذج الرياضية في اإلطار اجلـديـد
الذي يضع الشمس في ا@ركزK وهو األمر الذي جرؤ كوبيرنكس على فعله.
ولم يعجز العلم العربي عن حتقيق هذا اإلجناز فقطK بل أخذ يتدهور في
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الواقع.
وعلينا لكي نفهم هذه النتيجة الشاذة ونفسـرهـا أن نـدرس الـتـرتـيـبـات
ا@ؤسسية ا@تعارضة في كلتا احلضارت� كما تطورت فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
عشر والثالث. وعلى رغم أننا قد نقول إن تطور علم الفلك الرياضي اعتمد
على قضايا فنية (تكنيكية)K فإن االعتبارات التي ذكرناها تلقي ضوءا مختلفا
على ا@وضوع. ولذا فإن علينا أن نصب اهتمامنا من ناحية على التطورات
التي مكنت الناس من االعتقاد بامتالكهم لقوى عقلية مشروعة wكنها أن
تكشف لهم عن نظام الكون اخلفي (ا@عارض للنصوص الدينية)K ومن ناحية
أخرىK على االبتكارات ا@ؤسسية التي حدثت ففتحت مجاالت جديدة مـن
اخلطاب الفكري وا@شاركة. وقد استعرضنا في الفصل السابق ا@بتكـرات
الفكرية الكثيرة التي فتحت مجاالت جديدة للعقل واخلطاب مثلما فتحـت
اجملال للروابط الدينية أو ا@هنية في الغرب. والسؤال ا@ـركـزي مـن وجـهـة
نظر سوسيولوجيا العلم ا@قارنة ليس هو مـا إذا كـانـت هـذه اجلـمـاعـة مـن
الناس أو تلك قد اكتشفت اكتشافا فنيا يـفـوق مـا اكـتـشـفـه الـيـونـانـيـون أو
العرب أو الهنود أو الصينيونK بل هو ما إذا كانت قد حصلت ظروف فتحت
إمكانات جديدة للبحث احلرK وللنقد الفكريK ولـلـخـطـاب الـذي ال تـعـيـقـه
العوائق. وعلينا للنـظـر فـي هـذا الـسـؤال أن نـنـظـر فـي الـتـصـمـيـم ا@ـقـارن

للمؤسسات االجتماعية في احلضارت� األوروبية واإلسالمية.

املدارس: الكليات اإلسالمية
كانت ا@ؤسسة الرئيسة للتعليم العالي في احلضارة العربية اإلسالمية
هي ا@درسة أو الكليةK كما رأينا من قبل. وكانت ا@درسة مكانا للتعـلـم مـر
�راحل مختلفة من التطورK منتجا في النهاية الشكل ا@ؤسسي الذي يشار
له عموما بالكلية [في هذه األيام]. وتعود هذه ا@دارس إلى القرن الـتـاسـع
على األقلK وأنشئت على هيئة وقفيات حتكمها أحكام الوقف. ولهذا فإنها

 لصيانة ا@بنى التعليمي(٤)كانت ذات مقصد ديني تستخدم فيها أموال الوقف 
.(٥)ولدفع راتب األستاذ ومدير الوقفيةK ومن ثم التالميذ فـي وقـت الحـق 

وبذا كان تعليم التالميذ مجانيا. وقد التحق الـفـيـلـسـوف وا@ـفـكـر الـديـنـي
الشهير الغزالي �درسة في طوس في عقد السبعينيات من القرن احلادي
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عشـر وتلــقى هنــاك هــو وأخــوه لـيــس العــلم فقـط بل الطعــام والســـــكـن
. وكانت هنالك أشكال أخرى من التعليم متاحة للناسK ولكـن(٦)بال مقابل 

ا@درسة كانت هي ا@ؤسسة اإلسالمية ا@ركزية للتعليم العالي. فـقـد كـانـت
مدارس ا@ساجد شبيهة با@دارسK ومع أنها كانت في البداية من ملحقات
K(أو ما يدعى با@سجد خان أو خان ا@سجد) ا@سجد التي يعيش فيها التالميذ
فإن ا@ساجد كانت تنشأ من وقفيات دينية تنفصل عن منشئها شرعا بعـد
ذلك ــ على عكس ا@دارس. وكان كل من ا@ـدرسـة وا@ـسـجـد خـان مـدرسـة
شرعيةK ولكن مؤسس ا@درسة كان بإمكانه أن ينصب نفسه رئيسا لهاK وأن

. ولكن ا@بدأ الشرعي الذي يتحكم(٧)يع� ورثته في ذلك ا@نصب إذا رغب 
ذلك هنا هو أن أحكام الوقف 8نع القيام بأي عمل يتـعـارض وا@ـعـتـقـدات
اإلسالميةK ولذا فلم يكن باإلمكان تعليم أي شيء داخل ا@ؤسسة الوقـفـيـة

يتعارض وروح اإلسالم بأي شكل من األشكال.
كذلك أود اإلشارة إلى ما يدعى باجمللس. ويبدو أن هذه الكلمـة تـعـنـي
ا@كان الذي يجلس عليه ا@علم ليعلم تالميذه. ثم أصبحت تستخدم للداللة
على أي مكان يجري فيه النقاش بشكل معـتـاد أو خـصـص لـهـذا الـغـرض.
فكان للمستشفيات اإلسالمية مثـال مـجـلـسK أي قـاعـة دراسـيـةK أو غـرفـة

.(٨)خصصت للنقاش العلمي أو لقراءة النصوص الطبية 
وقد قال عدد كبير من دارسي احلضارة العربية اإلسـالمـيـة إن حـركـة
8ويل ا@دارس في الشرق األوسط وتشيـيـدهـا بـشـكـل واسـع ال بـد مـن أن
تعتبر جهدا مشتركا لتشجيع دراسة الشـريـعـة اإلسـالمـيـة واحلـفـاظ عـلـى

. وقد رأينا في الفصل الثاني أن احلضـارة(٩)النزعة السلفية في اإلسالم 
اإلسالمية قد ميزت 8ييزا حادا ب� العلوم اإلسالمية وعلوم األول�. وساد
هناك اعتقاد بأن البحث الفلسفي اليونانيK في تركيزه الشديد على بعض

. وكان(١٠)األفكار ا@يتافيزيقية خاصةK كان يتعارض وا@عتقدات اإلسالمية 
من ب� ا@سائل التي اعتبرت متعارضة والتعاليم اإلسالمية مسألـة مـا إذا

م مخلوقا أو قدwاK وما إذا كان الله يدرك اخلصوصيات أو الكلياتKَكان العال
وما إذا كان هناك بعث جسديK وهو ما أنكره الفالسفة وأكده ا@سـلـمـون.
والقرآن مليء باآليات التي تؤكد أن الـلـه خـلـق األرض والـنـجـوم والـشـمـس
والقمر: {إن ربكم الله الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى
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 [األعراف: ٥٤]. و{الله الـذي خـلـق الـسـمـاوات واألرض(١١)علـى الـعـرش} 
.(١٢)وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [إبراهيم: ٣٢] 

ولذا فإن التصور الكوني في اإلسالم كان يتعارض مع كثير من مـعـتـقـدات
الفلسفة اليونانية. وعلى رغم أن ا@ترجم� العرب لألعمال الفلسفية اليونانية
كانوا أحيانا ينتقون ما يترجمون وما ال يترجـمـون ـــ فـمـالـوا مـثـال لـلـتـراث
الغيبي األفالطوني الذي وجده كثير مـن الـفـالسـفـة ا@ـسـلـمـ� مـتـفـقـا مـع
مشاعرهم وأهملوا أعماال أخرى ألفالطونK مثل طيماوس ــ فإن احلقيقـة
هي أن الفلسفة اليونانية كانت تقوم على فرضيات ميتافيزيقـيـة تـتـعـارض
والتراث القرآني. وشملت هذه الفرضيات أمورا مثل طبيعة اخللقK وطبيعة
احملاجة ا@نطقية واستخداماتهاK وعقالنية البشر. وكانت النتيجة استبعــاد

.(١٣)علــوم األولـ� مــن ا@نــاهج الــدراسيـــة في مؤسسـات التعليم العـالـي 
Kإلى جانب الدراسات القرآنية Kوكان أساس التعليم في هذه ا@دارس هو الفقه
واللغة العربيةK والنحوK وعلوم احلديثK وما يكفي من احلساب ليمكن الفقهاء

والقضاة من قسمة ا@واريث.
لكن عددا ال يستهان به من الفقهاء أتقنوا بعض علوم األول�. ولـر�ـا
كان من ا@دهش أن مكتبات ا@دارس وا@ساجد قد سمح لها باقتناء الكتب
التي تضم حكمة العلوم الطبيعيةK واقتصر ا@نع ا@تعلق بالعلـوم الـطـبـيـعـيـة
على تعليمها بالدرجة األولى. ومع ذلك فقد كانت هناك عقبات نفسية قوية

 أمام دراسة العلوم األجنبية وطلبهاK وجاءت(١٤)سيهر ْس غولدتْناتْكما ب� إغ
أوقات منعت فيها منعا باتاK وحدثت حاالت من حرق الكتبK ولم يـقـتـصـر
حظر دراسة ا@نطق وتدريسه هو والعلوم األجنبية على اخلالفة الشـرقـيـة
بل شمل أفريقيا الشمالية واألندلس. وقد حرص ا@نصورK احلاكم ا@وحدي
ألفريقيا الشمالية واألندلس (الذي حكم ما ب� سنة ١١٨٤ ــ ١١٩٩) ــ طبقا
ـ «على أن يضع حدا للكتب ا@نطقية والفلسفية في @ا يقوله جورج مقدسي ـ
البالد اخلاضعة له. وأمر بحرق الكتب ا@تعلقة بهذه ا@واضيع ومنع دراستها

. ولكن لم(١٥)د بقتل كل من ثبت أنه يدرسها» ّسواء في السر أو العلنK وهد
يكن هناك ما wنع الطالب الذي يتلقى اجلراية من دراسة العلوم األجنبية
بنفسه أو أن يدرسها سرا على أيدي أساتذة يقومون بالتدريس في بيوتهم

. وكان wكن لألساتذة(١٦)أو في ا@ؤسسات الوقفية خارج ا@نهاج النظامي 
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سوا§الذين أتقنوا جوانب كثيرة من العلوم اإلسالمية والعلوم األجنبية أن يدر
سون احلديث. وهكذاK فإن الـبـاحـثّالعلوم األجنبية سرا بحـجـة أنـهـم يـدر

س «الطبK والفلسفة والكالمKّصدر الدين بن الوكيل (ت ١٣١٦) قيل إنه در
 حتت قناع احلديـث.(١٧)وحقوال أخرى من ا@عرفة ا@نتمية لعـلـوم األولـ�» 

اال يحافظ على أعلى درجاتّأما إلى أي درجة كان هذا النوع من التعليم فع
الدقة والتمحيص فأمر يصعب التحـقـق مـنـه. وقـد أخـذ تـعـلـيـم مـا يـدعـى
بالطب النبوي (وهو طب يستند إلى أحاديث متعلقة �واضيع طبية تنسب
للنبي) ينافس طب جالينوس. ويرى بعض مؤرخي الطب اإلسالمي أن هذا

.(١٨) الدين ّا بزيّالنوع من الطب دجل طبي تزي
ر حتقيق العلم العربيّومن هناK فإن هذه ا@نافذ في نظام ا@درسة تفس

مستويات عليا في الطب والبصريات والرياضيـات والـفـلـكK عـلـى رغـم أن
بعدتُهذا العلم لم يحقق الفتح العلمي ا@فضي إلى العلم احلديث. لقد است

الفلسفة والعلوم التطبيقية من ا@دارسK ولكنها كثيرا ما كانت موجودة فيها
سرا.

وقد ركزت كل مدرسة على تعليم الفقه والدراسات الشرعيةK وتخصصت
كل منها �ذهب واحد من ا@ذاهب األربعة: الشافعي واحلنفـي واحلـنـبـلـي
وا@ــالكيK وكــان من الـــنـادر تـدريـس أكـثـر مـن مـذهـب واحـد فـي ا@ـدرسـة

س أي تشريع آخر غير الشرع اإلسـالمـي كـالـقـانـونKّ ولم يـدر(١٩)الواحـدة 
اليوناني أو الروماني أو قانون العرف.

ح اإلجازاتَْنكذلك يجب أن نالحظ ا@ميزات اخلاصة بطرق التدريس وم
ز التعليم في ا@درسة علـى دراسـة الـفـقـه والـعـلـومّوالدرجات. إذ بيـنـمـا رك

س كانت كثيرا ما تتصف بالعشوائيةَّدرُاإلسالميةK فإن ا@واضيع التي كانت ت
هي وترتيبها. فا@واضيع يجب من الناحية ا@ثالية أن يتـبـع بـعـضـهـا بـعـضـا

د. ويجب أن يبدأ التعليم بعلم احلديثK أي طريقة جمعـهَّحسب نهج محـد
وروايته. ويشمل ذلك سير مشاهير الرجال الذين جمعوا احلديث (أي علم

مل� هما أصول الـديـن§الرجال). وينتقل الدارس بعد ذلك إلى فـرعـ� مـك
Kوأصول الفقه. ثم يتعلم الطالب (أي يحفظ) تراث ا@ذهب الذي ينتمي إليه
ثم يدخل في االختالفات القائـمـة ضـمـن مـذهـبـه وبـ� مـذهـبـه وا@ـذاهـب

. أما العلوم ا@ساندة(٢٠)األخرى. وينتهي األمرK داخل العلوم الدينيةK باجلدل 



175

الكليات واجلامعات والعلوم

فكانت تعريفاتها تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى. فهي عند بعض الطلبة
Kتضم علوم النحو وا@عاجم واالشتقاق والصرف والوزن والقافية والعروض

. بينما يفضل بعضهم اآلخر قضـاء(٢١)وحتى تاريخ القبائل وعلم األنساب 
الوقت في دراسة التفسيرK وحتليل احلـديـث أو الـفـقـه. ولـم يـقـضـوا وقـتـا
طويال في دراسة اجلدل. وهكذا قد يتميز عالم في تفسير القرآن والنحو
العربي وعـلـم األصـواتK بـيـنـمـا يـبـدع آخـر فـي تـفـسـيـر الـقـرآن واحلـديـث

دKّوالعروضK وتاريخ القبائلK إلخ. وهذا يعني أنه لم يكن هنالك منهاج موح
وما يتعلمه الطالب كان يعتمد على ما يعرفه شيخه والشيوخ الذين قرر أن

 سير العلماء العرب التي حفظـها لنا التاريخ علـى أنـهّيتتلمذ عليهم. وتـدل
كان هنالك رجال تشكلت لديهم مهارات فكرية واسعةK تضمنت ا@هارة في
ا@نطق والنحو والعلوم اإلسالمية فضال عن معـرفـة عـامـة بـعـلـوم األولـ�.
واالنطباع الذي نحصل عليه من هذه السير هو أن العلماء ا@تميزيـن حـقـا
هم العلماء الذين كانوا متمكن� من العلوم اإلسالميةK وحصلوا على معرفة
تفوق ا@عرفة السطحية بالعلوم القدwة. لكن ا@شكلة هي أن كل من اشتهر
بالتميز في علوم اليونان كان يصبح هدفا سهال للسلفي� الذين كانوا يصدرون
فتوى ضد ذلك الشخص وما يدرس. ولم تكن هنالك فرصة كبيرة ألن يفلت
مثل هذا العالم من انتقادات السلفي� واألصولي� الذين إما كانوا يجهلون
العلوم األجنبية وإما يعرفونها ويلعنون طلبهـا. وكـانـت الـتـهـمـة الـتـي تـوجـه

س علوم األول� تؤخذ �نتهى اجلديةّلعالم في إحدى ا@دارس وتقول إنه يدر
باعتبارها قضية دينية شرعيةK فهي تعني اإلخالل ا@باشر بالشروط التي
تقوم عليها ا@درسة بحسب أحكام الوقف. وهذا يعني باختصار أن ا@دارس

K وذلك في غياب االهتداء(٢٢)«لم يكن فيها منهج مقرر يتبعه التالميذ كلهم» 
الفلسفي ببنية الفكر والبحث الكامنة في األعمال اليونانية. وكل ما هنالك
أن التلميذ كان عليه أن يقضي أربع سنوات في دراسة الفقهK وتنتهي دراساته

ن فيها بعض ا@سائل الفقهية التي استخلصـهـا مـنّعند إنتاجه لتعليقة يبـي
دروس شيخه أو من قراءاته هو. وانتهاء الدراسة يعني أن التلميذ قد وصل
مرحلة جديدة من الكفاءة وأنه قادر على مصاحبة شيخ معروف @دة غـيـر

محددة من الزمن.
أما طريقة منح الشهادات في ا@دارس فكانت هي اإلجازةK أي السماح
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بنقل ا@علومات التي تلقاها التلميذK وال سيما الكتب. ويبدو أن هذه الطريقة
انبثقت من جمع السند ومن سلسلة الرواة التي تشهـد بـصـحـة ا@ـعـلـومـات

. ولذا ارتبط منح اإلجازة بنقل كتاب مـعـ� أو �ـجـمـوعـة مـن(٢٣)ا@نقـولـة 
األحاديث النبويةK أو أقوال وردت عن الصحابة. وكان التالميذ ينتقلون من

 لعددّشيخ إلى آخر ليتعلموا كتبه وليجمعوا اإلجازات. ولم يكن هنالك حد
اإلجازات التي wكن احلصول عليها وال تسلسل مع� لـهـا. وكـان الـعـلـمـاء

ملى عليهم. وال يكاد ينتـهـيُملون كتبهم بصوت عال ويكتب التالمـيـذ مـا يُي
تصحيح ما كتبه التلميذ بتالوته على شيخه حتى يحصل على إجازة يكتبها
العالم بيده يجيز له فيها أن ينقله إلى غيره. وكانت اإلجازة مرتبطة ارتباطا
مطلقا بالشخص الذي wنح اإلجازة وليس با@درسة. وال wكن منحـهـا إال
من قبل العالم نفسهK وليس من قبل ا@درسة أو السلطان أو األمـيـر أو أي

. كذلك كان بوسع الشيخ أن يحجب اإلجازة إذا شاء. وكان(٢٤)شخص آخر 
 على ا@عـرفـةُّالتشديد في هذا النوع من منح اإلجازات التعلـيـمـيـة يـنـصـب

َةلَقَّا@وثوقةK بل اليقينيةK ا@نقولة من عالم إلى آخرK تشهد بها سلـسـلـة الـن
 واحد منهم على حدة. ولكن لم تكن هناك بطبيعة احلال عمليةّمعة كلُوس

له التالميذ باعتباره عمل أستاذ عظيمَّمراجعة للكتاب ا@نشورK ولذا فقد تقب
في ا@ادة التي يتناولها الكتاب. وكان النـشـر يـتـخـذ شـكـل اإلمـالء ا@ـبـاشـر

للتالميذ كما أسلفنا.
أما في الفقهK فيبدو أن اإلجازة اتخذت طـبـيـعـة أشـمـلK أي كـان يـؤذن
للتلميذ بإصدار الفتاوى وبتعليم الفقه. ويقول األستاذ مـقـدسـي «إن اإلذن

. وكان االمتحان(٢٥)بتدريس الفقه وباإلفتاء كان يعطى بعد إجراء امتحان» 
شفوياK «ويعطى عن كتب درسها التلمـيـذ». وقـد أجـيـز الـفـقـيـه الـشـيـرازي
نتيجة ذلك «اإلذن لتدريس الفقه واإلفتاء من شيخ� امتحنه أحدهما في
مسائل عدة من حقول مختلفة»K بينما امتحنه اآلخر في كتب معينةK وكانت

. ويدل هذا النمطK(٢٦)النتيجة أن أعطي اإلذن بتدريس هذه الكتب أيضا 
الذي روى عنه مقدسي أمثلة عدةK على أنه ر�ا كانت هناك بدايات حركة
باجتاه منح إجازة ذات صفة أعم للتعليم 8ثلها في أوروبا اإلجازة التعليمية

licentia docendiعــلى رغم أن التعـليم العالي في اإلســالم لم تظـهر K
فيه شهادة مستقلة عامة بالكفاءة تصدرها هيئة من األساتذة. ومن أسباب
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هذا الفشل في تطوير معايير موحدة عدم وجود هيئة تدريسية: فقد كـان
 منهم مجموعته اخلاصة من الكتبٌّس كلّع لألساتذة فقطK يدرُّهنالك جتم

العلمية احملفوظة عن ظهر قلب. و�ا يثير الفضول أن احلالة التي ناقشها
مقدسي وقيل فيها إن التالميذ امتحنهم أستاذان أو أكثر تعود للقرن اخلامس
عشرK أي إلى وقت wكن أن تكـون فـيـه ا@ـؤثـرات الـقـادمـة مـن اجلـامـعـات
األوروبية قد لعبت دورا. لكن الواقع  هو أن ا@درسة اإلسالمية القروسطية
لم تظهر فيها شهادة تعادل شهادة البكالوريوس أو شهادة اإلجازة التعليمية.

رت ا@دارس كذلكK إلى جانب استنساخ ا@واد الفقهية وحفظهاKّوقد طو
طلب فيها من التالميذ تنـمـيـة قـدرتـهـم عـلـى إيـجـادُطريقة فـي اجملـادلـة ي

«ا@ـسـائـل اخلـالفـيـة». ويـرى مـقـدسـي أن هـذا هـو أصـل ا@ـنـهـج ا@ـدرســي
scholastic (ور�ا فـي الـغـرب) لكن األسباب الكـامـنـة(٢٧) في اإلسالم .
 على وجود وظيفة مختلفة 8اما عن الوظيفة التي استهدفهاّوراء ذلك تدل

أبيالر وا@ستخدمون األوروبيون للجدل. فقد نشأ هذا ا@نهج فـي الـثـقـافـة
اإلسالمية من احلاجة إلى التوصل إلى إجماع اآلراء حول العقيدة الدينية.
وكان لزاما على العلماء وعلى جميع ا@ؤمن� أن «يأمروا با@ـعـروف ويـنـهـوا
عن ا@نكر». وقد اعتبرت هذه ا@همة من اخلطورة بحيث أوجدت لها وظيفة
رسمية هي وظيفة احملتسب الذي كانت وظيفته مراقبة السوق بحثا عن أي

. ولهذا السبب «كان لزامـا عـلـى كـل(٢٨)تصرف يتعارض وتعـالـيـم اإلسـالم 
فقيه يعارض مذهبا من ا@ذاهب أن يرفع صوته ضده لئال يقال إنه يقبـلـه

.(٢٩)ضمنا. فللصمت معناهK ولم يكن ثمة مجال ألحد لئال يدلي بدلوه» 
لكن يبدو أن هذا مصدر بعيد االحتمال للمنهج اجلدلي الذي استخدمه
األوروبيون الذين سعوا للتوصل إلى توفيقات جـديـدة بـ� ا@ـذاهـب ولـيـس
مجرد اطراح ا@ذاهب ا@شكوك في صحتها أو التي تثير الشبهات. كـذلـك
سعى ا@نهج األوروبي للتوصل إلى مباد� جديدة للقانون (وهو أمر استبعده

ر النظام األوروبيK كما رأينـا فـيَّالفقه اإلسالمي بعد الشافعي)K وبـذا غـي
الفصل الرابع. فقد أقيم النظام القانـونـي فـي أوروبـا عـلـى أسـاس نـظـري
جديد باستخدام ا@نطق واجلدلK وأدى ذلك إلـى حـذف ا@ـتـنـاقـضـات بـ�
ـ أي ب� الكتاب ا@قدس وآباء الكنيسة والقانون الروماني ا@صادر القانونية ـ
ــ وتأسيس معايير قانونية جديدة كاالتفاق مع القانون الطبيعي والضـمـيـر
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 هذا النص عن كتاب جورج مقدسي حيث أورد ا@ؤلف الكلمات العربية بحروف التينيةُ) أخذت*(
(ص ٢٥٥ ـــ ٢٥٦). ومن الغريب أن هذه اجلملة وردت بصيغت� مختلفتـ� فـي الـتـرجـمـة الـعـربـيـة
لكتاب مقدسي التي قام بها األستاذ محمود سيد محمد ونشرها مركز النشر الـعـلـمـي بـجـامـعـة
ا@لك عبدالعزيز سنة K١٩٩٤ ص ١٣٥ حيث تختلف الترجمة عن هذهK وص ٢٨٨ حيث أورد مقدسي
االقتباس بصيغته العربيةK فلم ينتبه ا@ترجم وال مراجعا الكتاب إلى هذا االختالف. أما التأكيد
على الكلمات األخيرة من االقتباس فهو من صنع توبي هف (ا@ترجم. وأود هنا أن أشكر زميـلـي
األستاذ الدكتور عبداجلليل عبدالهادي الذي زودني بكتاب جورج مقدسي بصيغتيـه اإلجنـلـيـزيـة

والعربية).

ومعايير ا@عقولية األخرىK النابعة من األعراف واألفكار اخلاصة بالعدالـة
ا@وروثة عن ا@اضي.

اة بالتعليقة إلـىّأما في اإلسالم فقد أدى إدخال طريقة اجلـدل ا@ـسـم
دعم ا@ذهب الشرعي القائم وليس إلى تنظيم جديد للمـفـاهـيـم وا@ـبـاد�.
وما كان باإلمكان إخضاع تعاليم القرآن للعقل أو للقانون الطبيعي. فالقرآن
كالم الله ولذا فهو حق بالضرورة. وأدى هذا ا@نطق إلى التشديد علـى أن

 باللغة العربية.ّالقرآن ال يكتمل حضوره الصحيح إال
وجعلت طريقة اجلدل في ا@دارس من الشيوخ والتالميذ خصوما �كن�

لب منه أن يجد عيوبا في تـعـالـيـم شـيـخـه. واسـتـنـدت هـذهُألن التلـمـيـذ ط
الطريقة في التعليم على فكرة التعلـيـقـةK وهـي مـجـمـوعـة مـن ا@ـالحـظـات
والشروح التي أخذها التلميذ عن الفقيه إلى جانب قراءاته األخرى. وعندما
كانت هذه ا@ادة جتمع معا كانت تدرس وحتفظ عن ظهر قلب ثم يـقـدمـهـا

.(٣٠)التلميذ «للشيخ لالمتحان على أمل التمكن من االلتحاق بفئة ا@فت�» 
ن الطالب من هذه ا@ادة وجناحه فيها أمام شيخه تنتهي دراستهّوعند 8ك

حبة»K وهـي مـجـمـوعـة مـن ا@ـرافـقـ� أوا@ـعـاونـ�ُّوينـتـقـل إلـى صـف «الـص
ا@ساعدين الذين وقفوا أنفسهم @ـعـونـة الـشـيـخ. ولـم تـسـتـهـدف الـطـريـقـة
اإلسالمية التوصل إلى حل ا@سائل اخلالفيـةK وذلـك عـلـى عـكـس طـريـقـة
اجلدل األوروبية التي اعتمدت هي األخرى على إثارة األسئلة. وهكذا كتب

K وصف(٣١)الفقيه ا@تكلم ابن عقيل عمال متعدد األجزاء لتعليم ا@بـتـدئـ� 
فيه منهجه كما يلي: «وإ�ا سلـكـت فـيـه [أي فـي كـتـاب الـواضـح] تـفـصـيـل
ا@ذهبK ثم األسئلة ثم األجوبة عنهاK ثم الشبهاتK ثم األجوبةK تعليما لطريقة

.(٣٢) )*(النظر للمبتدئ�» 
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واألمر الغائب هنا هو ذلك الذي يستهدف حل التناقضات وا@فـارقـات
في ا@سائل الفقهية. أي أن ا@نهج األوروبي في مناقشات ا@سائل اخلالفية
Kركز ال على تهافت رأي اآلخرين أو فساد منهجهم في مناقشة تلك ا@سائل
بل على السيطرة على هذه ا@سائل عن طريق حلها. وكان للنزاعات القانونية
والالهوتية في اجلامعات األوروبية اجتاه يختلف عن ذلك اختالفا يخـفـى
على النظرة األولى: «ففي البداية كان أصحاب اآلراء ا@تعارضة في مسألة

نه من ا@سألة بتبيانُّظهر األستاذ 8كُ في جهةK ثم يٌّمن ا@سائل يوضعون كل
. وكان(٣٣)فروق في ا@عاني تكفي حلل ا@سـألـة ولـتـجـاوز كـل الـصـعـوبـات» 

األوروبيون فـضــال عـــن ذلـك wـضـون فـي نـقـاشـهـم لـلـمـسـائـل الـقـانـونـيـة
والالهوتية على أساس االعتقاد بأن النظام القانوني أو الالهوتي كان يتنامى

. وكان هذا هو الوضع في القانون الكنسي بشكل خاص. ولـذا(٣٤)ر ّويتطو
ل كيانا مكتمالKّ«فإن القانون الكنسيK على عكس القانون الرومانيK لم يشك

. وكان اجلدل في ا@سائل القانونية يتناول(٣٥)بل كان كيانا ينمو باستمرار» 
لَّمباد� حقيقية من مباد� القانون (وليس مسائل عن وقائع محددة)K وشك

ذلك اجلدل مجاال مهما للتدريب ألنه جعل من ا@مكن «اإلتيان �قايـسـات
جريئة والتعامل مع مباد� متطرفة للعـدالـةK واسـتـكـمـال نـواقـص الـقـانـون

. ولهذا كان اجلدل في ا@سائل في السياق األوروبي(٣٦)باحلدس واخليال» 
رهK وليسK كما في حـالـةّمصدرا رئيسا من مصادر دينامية القـانـون وتـطـو

د االستنتاجات التي wكن أن تتصف بفساد ا@نطقُّاإلسالمK مصدرا لتصي
أو العقيدة. فالطريقة اإلسالمية في اجلدل كان يقصد منها تصيد اخللل
في منطق الشيخ (أو اخلصم) وليس التوفيق أو إقامة نظام شرعي جديد.
ويتضح مدى العداوة التي wكن أن يخلقها هذا ا@ـنـهـج اإلسـالمـي مـن

وي أن الشيخُتعليقة الغزالي الثانية التي أعدها لشيخـه اجلـويـنـي. فـقـد ر
قال بعد أن قرأ التعليقة: «أحرقتني حيا. أما كان بإمكانك االنتـظـار حـتـى

. أي أن هذه التمارين كانت موجهة لتصيد األخطاء لدى الشيخ(٣٧)أموت!» 
ومذهبه وليس لدراسة مشكالت الشريعة بصفتها نظاما عـامـا. ولـذا كـان

ج الطالب أمرا ينظر إليه بشيء من اخلوف. فقد يفشل الـتـلـمـيـذ فـيّتخر
أداء عمله بصفته فقيهاK ولكن األخطر من ذلك هو «أن يصبح خصما في

صدر فتاوى يعارض فيها فتاوى شيخه». وكان بإمكان الشيخُاجملادالت وأن ي
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أن يحتاط ضد هذا اإلمكان بأن يؤخر حدوثه باستئجار هذا التلميذ ليكرر
.  ولكن كثيرا ما انتهت مجادالت(٣٨)دروس الشيخ باعتبارها «مادة جاهزة» 

Kوأدت إلى مشاجرات وعراكات طويلة Kالفرقاء بالتهاجي وتبادل اإلهانات
. وقد دعت اآلثار االجتماعية لهذه اخلصومات السلطات(٣٩)وحتى إلى ا@وت 

.(٤٠)ألن 8نع ا@ناظرات واستخدام ا@نطق والفلسفة 
ال شك في أن نظام ا@ناظرات جنحK بصفته نظاما قصد منه تدريب طلبة
الشريعة على اإلفتاء وتأهيلهم إلصدار الفتاوى الشرعيـةK فـي احلـفـاظ عـلـى
الوضع القائم وفي التخلص باستمرار من اآلراء ا@ثيرة للشكوك. بل كان هذا
النظام ضروريا لإلسالم حسب قول األستاذ مقدسيK ألن «هذه الطريقة كانت
جزءا ال يتجزأ من سعي ا@سار اإلسالمي التقليدي لبلورة معتقداته ومفاهيمه

. أما فشلها فتركز في إيجاد مجمـوعـة مـن ا@ـعـايـيـر الـقـانـونـيـة(٤١)ا@عتـمـدة» 
ا@وضوعية الشاملة التي wكن بواسطتها احلكم على القوان� وا@باد� األخرى
كلها. و�ا أن ا@باد� الشرعية في الشـريـعـة اإلسـالمـيـة مـبـاد� وضـعـت مـرة
Kوفي ا@باد� الفقهية التي وضعها الشافعي Kواحدة وإلى األبد في القرآن والسنة
فإن ا@همة الوحيدة الباقية كانت هي استخدام ا@نطق �عناه الضيق الكتشاف
االستدالالت اخلاطئة للمحافظة على الوضع القائـم فـي أمـور الـعـقـيـدة. ولـم

بذل أي جهد يذكر لتوحيد اختالفات ا@ذاهب األربعة وتنظيمها ووضعها فيُي
نة واحدة. وكان االختالف داخل ا@ذهب الواحد أو ب� ا@ذاهب اخملتلفـةّمدو

يجري تبيانهK ولكن لم جتر أي محاولة للتوفيق ب� االختالفات. وكان االفتراض
ا@سبق بوحدة هذه ا@ذاهب افتراضا ضمنياK ولكن لم يوضع أي نظام شرعي

د فعال يقوم على مجمـوعـة مـن الـقـواعـد وا@ـبـاد� الـشـرعـيـة الـشـامـلـة.ّمـوح
عي الصحة في كل األحوالK بل هي ملزمة للمسلم�ّ«والشريعة اإلسالمية ال تد

بكامل تفاصيلها في جميع أنحاء الدولة اإلسالميةK وبشكل أقل للمسلم� في
بالد األعداءK وملزمة إلى مدى محدود لغير ا@سلم� في البالد اإلسـالمـيـة»

. كذلك اتفقت ا@ذاهب األربعة على أن تختلفK وبذا حافظت على الطبيعة(٤٢)
التقليدية ذات ا@نحى الشخصي للشريعة اإلسالمية.

اجلامعات والغرب
إن التاريخ الذي يتناول نشأة اجلامعات في الغرب في العصور الوسطى
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ر عن كل ما عداه - با@قارنةّ. لكن اختالف هذا التطو(٤٣)معروف بشكل عام 
مع تاريخ مؤسسات التعليم العالي في حضارات العالم األخرى - والدالالت

عرف أبعاده كلهاُالسوسيولوجية لهذا التطور في مجال طلب العلم أمر لم ت
بعد. ومن األدلة على ذلك أن جوزف بن دافيد كتب منذ زمن ليس بالبعيد
(١٩٧١) «أن اجلامعة األوروبية كانت ال تختلف في أصلها عن ترتيبات التعليم

.(٤٤)العالي في اجملتمعات التقليدية األخرى مثل الهند والص� واإلسالم» 
لكن هذا الزعمK إن كان نقاشنا الذي أجريناه حتى اآلن قد ألقى أي قدر من
الضوء على هذا ا@وضوعK يتجاهل البحث التاريخي القانونيK خـاصـة فـي

. وهو زعم ال يسنده سند في حالة الص�K(٤٥)السياق األوروبي اإلسالمي 
كما سنرى في الفصل السابع.

ويتبدى اختالف اجلامعة األوروبية عن كل ما عـداهـا عـلـى مـسـتـويـات
ثالثة: التنظيم القانوني واالجتماعي وا@نهاج الدراسيK وااللتزامات الفلسفية
Kوا@يتافيزيقية. فقد كانت ا@درسة اإلسالمية واجلامعة من الناحية البنيوية
والقانونيةK على طرفي نقيض. فبينما كانت ا@درسـة وقـفـا ديـنـيـا يـخـضـع
ألحكام األوقاف الدينية واخليريةK ولذلك لم تكن كيانا مستقال شرعا عن
التعاليم وااللتزامات الدينية ولم تكن هيئة تتمتع باالستقالل الذاتيK كانت
جامعات أوروبا مشروعات ائتالفية مستقلة قانونا 8تعت بالكثير من احلقوق
واالمتيازات القانونية. وتضمنت هذه احلقوق القـدرة عـلـى سـن قـوانـيـنـهـا
وتعليماتها الداخليةK وحق امتالك األمالك وبيعهاK وحق التمثيل القانـونـي

. ومع أن كثيرا من اجلامعات(٤٦)في احملافل اخملتلفةK والتعاقدK والتقاضي 
األوروبية انبثقت عن ا@دارس الكنسية والتنظيمات الديـنـيـةK فـإن ذلـك لـم
يكن شرطا أو وضعا ينطبق على احلاالت كلها. فقد كانت جامعة بـولـونـيـا
[في إيطاليا] مثال مؤسسة غير دينيةK ولم يلتـحـق بـهـا الـطـلـبـة واألسـاتـذة

 إال(٤٧)الذين أصبح عدد كبير منهم بابوات ومسؤول� كنسي� فـيـمـا بـعـد 
بسبب 8يزها في دراسة القانون الروماني. واجلامعات األوروبيـةK خـالفـا
للمؤسسات ا@قابلة في اإلسالمK لم تنشأ بوصفها أوقافا دينية بل بصفتها
كيانات قانونية مستقلةK تضم «هيئات» من الطلبة وا@درس� الذين أعطوا
Kصالحية تصريف أمورهم كيفما شاؤوا. وقد جاءت اجلامعات إلى الوجود
بوصفها نقابات علميةK «دون ا@وافقة الصريحة من ا@لك أو البابا أو األمير
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أو األسقف. بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة االرتباط التي اكتسحت
ا@دن األوروبية خالل القرن� احلادي عشر والـثـانـي عـشـر وكـأنـهـا مـوجـة

. لكن هذا ال يعني بطبيعة احلال أن هذه اجلامعات جتاهـلـت(٤٨)عظيمة» 
ـ  تلك ا@تعلقة �تطلبات التعاليم الدينية ا@سيحيةK بل يعني أن مباد� أخرى ـ

ل القانون الطبيعي والعقل والضمير ـــ كـانُُثا@عرفةK والقانونK وال سيمـا م
لها أثر قوي في ما قررت فعله (بصورة جماعية أو فردية) وفي مـا قـررت
تدريسه. ولم تتحدد مادة الدراسة �ا أملته ا@شاعر الديـنـيـة أو احملـاذيـر
الالهوتيةK على رغم أن ا@تشددين في األمور الدينية وا@تمسك� بحرفـيـة

النصوص حاولوا فرض قيود كهذه.
ر فيَّلقد كان للوضع ا@ؤسسي للجامعات األوروبية أهمية كبرى ألنه أث

مسار التعليم والتنظيم داخل مؤسسات التعليم العاليK وال تزال هذه األهمية
عامل مجموعة من األفراد باعتبارها وحدة واحـدة فـإنـهـاُقائمة. فعنـدمـا ت

ح مجموعة من احلقوق وا@زايا التي ال حتصل عليها دون ذلك الوضع ــَمنُت
وهو أمر افتقرت إليه ا@دارس اإلسالميـة كـلـهـا. ومـن أبـرز ا@ـظـاهـر الـتـي
اعترف بها القانون الروماني أن ا@ؤسسة ال تنحصر بأعضائها احلالي� أو

ون عن سيطرتهمّهاتها احلالية: فعندما wوت األعضاء احلاليون أو يتخل§موج
على ا@ؤسسة فإنها تستمر في الوجود وتتخذ القرارات اخلاصة بأنشطتها
احلالية وا@ستقبلية. وهذا يعني أن ا@ؤسسة مسعى اجتـمـاعـي (وقـانـونـي)
يتجاوز األعضاء احلالي� أو مجـلـس األمـنـاءK أو ا@ـديـريـن أو غـيـرهـم مـن

رهم الشخصي لرسالة ا@ـسـعـى وهـدفـه.ّالوكالء. وهو يتجاوز أيـضـا تـصـو
وهو فاعل جماعي تخضع إرادته ألصوات األعضاء احلالي�K ولذلك فقد
يختار أن wضي في اجتاه عملي ــ أو اجتاه دراسي ــ لم يـخـطـر عـلـى بـال
ا@ؤسس�. أما في ا@دارس [اإلسالمية] ــ إن شئـنـا ا@ـقـارنـة ـــ فـكـانـت كـل
مدرسة نتيجة محددة مباشرة لوثيقة قانونية صريحة. وكان االلتزام الدقيق
ببنود الوثيقة األصلية أمرا ضروريا. وكان القاضي ينظر في الوثيقة القانونية
القاضية بتأسيس ا@درسةK وهي وثيقة (وصية) يصدرها ا@ؤسس شخصيا

K ودون االستفادة من الصيغ القانونيةK وذلك(٤٩)وليس مستشاره القانوني 
للتأكد من اتفاقها والشريعة اإلسالمية وحلفظها. ولذلك فإن هذه الوثيقة
القانونية القاضية بإنشاء وقف ديني كانت في كل نواحيها وثيقة ذات طبيعة
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شخصيةK وإذا أغفل ا@ؤسس ذكر بعض النواحي األساسية فإنها تنحـصـر
ّنفيما ذكر إلى األبد. وإذا أغفل ا@ؤسس تعي� وكيل يدير شؤون الوقف عي

القاضي شخصا يقوم بهذا العمل «ألنه لم يكن يسمح لوقف بالفشل سببه
. ولكن ما أن يتم إنشاء الوقف حتى ينعدم(٥٠)عدم وجود وكيل يشرف عليه» 

إمكان تغييره سواء من قبل ا@ؤسس أو وكيله. وكـانـت الـنـتـيـجـة أن الـوقـف
ينحصر بالصياغة الدقيقة لوصية ا@ؤسس. ولم يكن باإلمكان إجراء تغييرات
في ا@ستقبل. وهذا يعني أن األمالك الـتـي أصـبـحـت جـزءا مـن الـوقـف ال
wكن حتويلها لآلخرين ألنها أصبحت هبة دائمة في خدمة الله. ومع ذلك
فقد روي أن بعض احلكام اجلائرين استولـوا أحـيـانـا عـلـى أمـالك الـوقـف
الستخدام مواد بنائهاK وهي مواد كانت تشح في كثير من األحيانK وألسباب

مت مثـلّ. غير أن ا@باد� الدينية والشـرعـيـة حـر(٥١)مادية خالصة أحيـانـا 
هذا االستيالء.

ومن السهل أن نرىK لهذه األسبابK @اذا كانت اجلامعةK بصفتها شكال
تنظيمياK وسيلة أجنع للتنظيم والفعل االجتماعي من ا@درسةK و@اذا اتصفت

ر.ّالكليات اإلسالمية بالضيق واجلمود من حيث قدرتها على النمو والتطو
كذلك قيل إن كلمة «مدرسة» في القرون الوسطى كان معـنـاهـا الـفـنـي هـو

. وقد خلص األستـاذ(٥٢)«مدرسة شرعية». «فليس من مـدرسـة بـال فـقـه» 
مقدسي الوضع على النحو التالي: «إذا قارنا الوضع� وجدنا في أحدهما

التزاما دقيقا بشروط ا@ؤسسK ومرونة أكبر في الثاني». كذلك
دwوا وجودهم بحـلـولُ«فإن أمناء ا@ؤسسة ا@تـحـدة wـكـن أن ي

آخرين محلهم بالتقاعد أو بانتهاء مدة وكالتهم بشكل من األشكـال.
ر في الوقف اخليري الذي لم يـتـخـذ شـكـل ا@ـؤسـسـةّوانعدام الـتـغـي

ر بينما هو �كن في النوع اآلخر. وهذاّا@تحدة يوقف النمو والتطو
هو أحد األسباب الذي جعل عددا ال يحصى من الكليات في اإلسالم

والغرب تظهر للوجود ثم تختفي» (٥٣).
ولسوف يدهشنا أن جند هذا الشكل التنظيمي نـفـسـه فـي اإلسـالم أو

K بسبب هذه النظـرة لـألمـور وألهـمـيـة الـدور(٥٤)الص� أو أي مـكـان آخـر 
الـذي لعبــه القــانون األوروبي في نشــوء اجلــامــعـــات بـاعـتـبـارهـا كـيـانـات

مستقلة متحدة.
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لكن االختالفات البنيوية والتنظيمية ب� اجلامعات [الغربية] والكليات
. فهناك اختالف مهم آخر يـكـمـن فـيّاإلسالمية ال تنتهي عـنـد هـذا احلـد

طرق منح الشهادات. فقد اتخذ منح الشهادات في الكلية اإلسالمية شكل
قةK وهو إذن ال wنحه إال الشيخ فقطKَّاإلجازةK أو اإلذن بنقل ا@عرفة ا@وث

ر ا@عايير اجلماعية العامة غير الشخصية لتقوªّ�ا يشكل عقبة أمام تطو
الدراسة العلمية. والنموذج اإلسالمي في ا@ـدرسـة كـان يـعـتـمـد عـلـى نـقـل

ا@عرفة ا@وثقة بسلسلة الرواة وعلى التفويض الشخصي من الشيخ.
 جماعي للشهادات أو تصديق لها يكون نتاج عمـل½ـحْولم يكن هنالك من

جماعي جملموعة من الشيوخ. ولم تكن هنالك شهادات بكالوريوس أو دكتوراه
منح بعد إ8ام منهج دراسي مع�. أما في اجلامعات األوروبية فإن إجازةُت

 كانت شهادة على الكـفـاءة ال wـنـحـهـا إال رئـيـس(licentia docendi)التعـلـيـم 
اجلامعة بعد امتحان التلميذ من قبل أعضاء هيئة التدريس ورئيس اجلامعة.
أما هذا االمتحان فلم يكن باإلمكان إجراؤه في ا@درسـة [اإلسـالمـيـة] ألن

K بل كان هنالك أساتذة أفراد كـل(٥٥)ا@درسة «لم يكن فيها هيئة تدريـس» 
قK وقادر أيضا علىّاها من خالل النقل ا@ـوثّل لينقل كتابات تلـقّمنهم مخو

إمالء كتاباته هو.
لكن هذا التشديد في ا@دارس [اإلسالمية] على دراسة األعمال السابقة
وحفظها [عن ظهر قلب] كانت له ناحية أخرى إيجابية. فقد أدى التشديد
على حفظ النصوص القدwة واستظـهـارهـا إلـى دراسـة أجـزاء كـبـيـرة مـن
أعمال مثل اجملسطي لبطليموس ومباد� إقليدس وحفظها عن ظهر قـلـب
(خارج ا@درسة). ومن احلق أن يقال إن حفظ هذه األعمال وأمثالها وإعادة
النظر فيها كان wكن أن يكون لهما أثر إيجابيK إذ هناك الكثير �ا wكن
تعلمه من اإلتقان التام للكتب العلمية (والرياضية) ا@عـتـمـدة الـتـي تـتـصـف
مبادئها العلمية بأنها آخر ما توصل إليه العلـم (كـمـا كـانـت حـال الـكـتـابـ�

.(٥٦)ا@ذكورين) 
ولكننا قد نتساءل من الناحية الثانية إن كان هذا احلفظ وهذا اإلتقان

.(٥٧)معادل� لتعلم النماذج با@عنى الذي يفهمه توماس كون من هذه الكلمة 
فهو يرى أن النماذج 8ثل شيئا ينتمي إلى ا@عرفة الضمنيةK ولكنـهـا أيـضـا

ن العالم من رؤية الشبه ب� مسألة من ا@سائل ومسـألـة أخـرىّمعرفة 8ك
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دة. فهناك ــ طبقـاّمن زاوية حتكمها مجموعة من ا@عايير اخلارجيـة اجملـر
لهذا الرأي ــ بعض الطرق النمطية للتعامـل مـثـال مـع األجـسـام الـسـاقـطـة
وحركات البندوالتK وما إلى ذلـك. ولـذاK فـإن الـسـؤال هـو مـا إذا كـان قـد

 الكالسيكيّم هذه الوسائل ا@فاهيمية من خالل الدرس ا@نظم للنصُّجرى تعل
ّم من خالل حـلَّعـلَُتوحفظه عن ظهر قلبK أو ما إذا كانت هـذه الـوسـائـل ت

م الطرق§ا@سائل التي يطرحها األستاذ لتدريب طلبته. فهذه التـمـاريـن تـعـل
ّالنمطية للتعامل مع ا@سائل العلمية والرياضيـة الـتـي ال تـظـهـر فـي الـنـص

العلمي بل تكون كامنة فيه.
ر في العلم هو مثال العالم الذي حفظ النصوصُّوعندما يكون مثال التبح

الكبرى (والذي يفخر �قدرته على استذكار كل األعمال ا@همـة فـي حـقـل
اختصاصه)K فأغلب الظن أن اجلهد األكبر سيـنـصـب عـلـى حـفـظ الـكـتـب

هات وليس على تصحيح أخطائها أو على التقدم إلى ما بعد ما وصـلَّاألم
إليه العلم. ولقد عزا كثير من دارسي احلضارة اإلسالمية ركود هذه احلضارة

ب الفكر الذي نتج عن احلفظ األعمى للنصوص وااللتزام الشديدُّإلى تصل
لون. كذلك جرت مناقشة التركيز الزائد على احلفظ وعلى ماّ�ا قاله األو

ه باعتباره عيبا من عيوب التربيةُمُّيرافق ذلك من افتقار للفهم @ا جرى تعل
.(٥٨)في اجملتمعات العربية حتى أوائل القرن العشرين 

وهناك طريقتان لتقوª ا@زايا النسبية @ناهـج الـتـعـلـيـم فـي مـؤسـسـات
التعليم العالي في اإلسالم وفي أوروبا. إذ يرى بعض مؤرخي العلم األوروبي
في العصور الوسطى أننا ال نعرف ما يكفي للتوصل إلى نتيجة: «هل حفظ
الطلبة بعض النصوص أو حفظوا أكثرهاK وهي نصوص ر�ا فاقت أسعارها

 ا@سائل العلمية? هل استخدمواّبوا على حلَّقدرتهم على شرائها? هل تدر
ا@عداد في ا@سائل احلسابية العملية? هل استخدمت األرقام العربية إلجراء

.(٥٩)احلسابات? نحن جنهل معظم ما يتعلق بهذه األمور احليوية وبغيرها» 
أما في حالة احلضارة العربية اإلسالمية فقد اسـتـمـرت طـريـقـة الـتـعـلـيـم
السائدة في القرون الوسطى على ما هي تقريبا حتى أوائل القرن التاسـع

نا من أوصاف لطريقة التعليم تؤكد الـنـمـط الـذيَعشرK ويبدو أن ما وصـل
يجلس فيه التالميذ عند أقدام شيوخهم ويعملون على حفظ مقادير كبيرة

. ويبدو من بحوث عدة تتناول التربية اإلسالمية أن(٦٠)من ا@ادة التعليمية 
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هذه التربية كانت تركز تركيزا كبيرا على احلفظ  والتكرارK على رغم أنهم
. أما في حالة التعليم العلمي بخاصة فليست(٦١)زوا ب� احلفظ واإلتقان ّمي

م. وما وصلنا يعود للسير الـذاتـيـةّلدينا معلومات منظمة عن طريقة الـتـعـل
التي كتبها عادة كبار العلماء الذين تركوا آثارا ال 8حى فـي تـاريـخ الـعـلـوم
اإلسالمية. على أن هذه الروايات تعطينا صورة عن االستثناءات وليس عن
القاعدة. فا@سألة ليست هي ما إذا كان أفراد اسـتـثـنـائـيـون قـادريـن عـلـى
النجاح على رغم الشدائدK بل ما إذا كان قد نشأ نظـام اجـتـمـاعـي جـديـد
يدعم البحث العلمي دعما تاماK وما هو الشكـل ا@ـؤسـسـي الـذي يـجـب أن
يتخذه (أوال) ليتوصل للفتح العلمي ا@فضي إلى ظهور العلم اجلديدK و(ثانيا)
ليجعل طلب العلم مهنة مستمرة شريفة خالصة من أي شبهة أخالقـيـة أو
سياسية. وكان هنالك في التدريب العلميK في الطـب وأمـثـالـهK مـيـل قـوي
أيضا لتشجيع حفظ األعمال العلميةK سواء منها كتاب اجملسطي أو أعمال
إقليدس وجالينوس أو كبار األطباء العرب. ولكن ليست هـذه هـي الـقـصـة

كلها.
أما الطريقة الثانية فهي دراسة طبيعة االمتحانات ومناهـجـهـا. ويـبـدو
لي أن هذه الطريقة هي احلل @شكلة تقوª النمط� التربويـ�K بـعـد هـذه
ا@سافة الزمنية الطويلة على األقل. فقد كان هناك في حالة أوروبا نـظـام

فرض على الطلبة منهج دراسي مـعـ�ُمنح الدرجات العلميةK وفيـهـا كـان ي
ونظام تقوwي جماعي لتحديد ما إذا كان إتقان ا@نهج األساسي قد حتقق.
أما في احلالة الثانية فكان هناك نظام شخصي عشوائي يختار فيه الطالب

ه الدراسية (وشيوخه)K مع ما يرافق ذلك من اجلمع الشخصي لإلجازات.َّمواد
ومن الواضح أن النموذج اإلسالمي من هذين النموذج� كان أشد احتراما
للعلوم النقلية ا@توازنة عبر القرونK و8ثلها مؤسسة اإلجازاتK التي قامت
على �ط جمع األسانيدK أو سالسل رواة احلديث. وهذا يعني ــ كما يقول
األستاذ مقدسي ــ «أن اإلذن بالتـدريـس ارتـبـط بـالـكـتـاب بـالـدرجـة األولـى

. لكن هذا النظام العربي اإلسالمي ــ من(٦٢)وضمن نقل ا@عرفة ا@وثوقة» 
ـ قل ل من شأن ا@عايير غير الشخصية التي تنقصها سالسلّالناحية األخرى ـ

األشخاص وينقصها الشيخ أو األستاذ. ومع أن عادة إحلاق الطلبة باألستاذ
في اجلامعات األوروبية كانت موجودةK فإن الطلبة لم يجمعوا منه اإلجازات
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) تتشكل هذه الفنون من مجموعت� هما: الثالوث (وهي النحو والبـالغـة وا@ـنـطـق)K والـرابـوع*(
(وهي احلساب وا@وسيقى والهندسة والفلك) (ا@ترجم).

تها. ال بل إن اجلامعاتّبل كان يجري امتحانهم على يد هيئة التدريس برم
 هيئة �تحني الطلبةُّاإلجنليزية وضعت إجراءات لالمتحانات بحيث تضم

. ومجمل القول(٦٣)م� من جامعات أخرى ّوفاحصي رسائلهم العلمية مقو
أن األوروبي� حرصوا على وضع نظام للدرجات العلمية بحيث wكن قياس
مستوى حتصيل الطلبة طبقا @عاييـر مـوحـدة لـلـقـيـاس. وهـذا مـا نـراه فـي

د للمواد الدراسية واالمتحانات الدورية والـشـهـادة الـعـامـةّالتسلسـل ا@ـوح
بالكفاءة على أيدي أساتذة الكلية معاK انتهاء �نح الدرجة بواسطة رئيس
اجلامعة. وقد وصف أ. ب. كوبان إجراءات منح الـشـهـادات فـي جـامـعـات

أوروبا القروسطية على النحو التالي:
ع مـنَّتوقُ«كان النظام اإلداري قاسياK والصراع مضـنـيـاK وكـان ي

الطلبة أن يظهروا من التفاني ما يوازي اجلهد الثم� الذي شغلوا به
أنفسهم. وعلى رغم أن الطالب لم يكن مضطرا لـلـمـرور فـي مـحـنـة

متحنُاالمتحانات الكتابية للحصول على الدرجة العلميةK فإنه كان ي
بقسوة في كل مرحلة من مراحل حياته الدراسية قبل التخرج. وبوسعنا
أن نقول إن الدرجة كانت 8نح على أساس التقوª الكلـي ا@ـسـتـمـر
ألداء الطالب... وكان على الطالب اجلامعي أن يحضر العدد ا@قرر
من احملاضرات في كل مادةK وأن يحصل على معرفة تفصيلية وفهم
دقيق للكتب الدراسية ا@قـررة. وكـان لـزامـا عـلـى الـطـالـب أن يـثـبـت
جدارته بأن يكون شخصا أكادwيا بإتقانه لسلسلة من التمارين ا@عقدة

قرر @راحل مختلفة من الدراسة. وكان عليه أخيرا أن يخضع المتحانُت
ق» (٦٤).َّشفوي طويل تختبر فيه معرفته بشكل معم

 هذا على رغبة قوية لدى األساتذة األوروبي� ألن يشيدوا معاييرّويدل
موضوعية wكن بواسطتها تقوª حتصيل الطلـبـة عـلـى أسـاس مـجـمـوعـة
شبه ثابتة من ا@قررات العلمية. فقـد كـان لـزامـا عـلـى الـطـلـبـة جـمـيـعـا أن

 فقط بل طبيعيات أرسطو فضـال عـن)*(ة السبعة ّيدرسوا ال الفنون احلـر
. وكان هذا النظام شديد التنظيم با@قارنة(٦٥)الفلسفة األخالقية وا@يتافيزيقا 

ل فيهاَّمع �ط التعليم في ا@دارس [اإلسالمية] التي كانت الدراسة تـفـص
حسب رغبة كل طالب و8يل إلى العشوائيـة. لـقـد كـان نـظـامـا قـصـد مـنـه
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تخريج أفراد قادرين على التوصل إلى 8ييزات فكرية دقيقة وعمل حتليالت
 العلوم الطبيعية وا@نطق والفلـسـفـةَّمنطقية ضمن إطار عام مشتـرك ضـم

وا@يتافيزيقا. وقد توصل هذا النظام إلى هدفه من خالل «التقوª الشفوي
.(٦٦)العملي الطويل» 

وعلينا أن نتذكرK عند إجراء هذه ا@قارنةK أن الكلية اإلسـالمـيـة كـانـت
مخصصة للفقه اإلسالمي وللعلوم اإلسالمية ا@ساندةK وأنها أسست لتخريج

فه لهـمَّأفــراد قــادرين على إصـدار الفتـاوىK «وعلى احلفــاظ عـلـى مـا خـل
سَّ. لكن لم يكنK حتى في هذا اجلانب من التعليم الذي ال تدر(٦٧)ف» َلَّالس

فيه العلومK مقررات أو كتب إلزامية غير القرآن. وكان التعـلـيـمK بـا@ـعـايـيـر
األوروبية القروسطيةK ذا طابع شخصي شديدK بل يتـصـف أحـيـانـا بـغـلـبـة
النزوة الشخصية عند اختيار موضوعات الدراسةK ويفتقر إلى عنصر الوحدة
واالطراد. وكان تدريس العلوم يجري خارج هذا الترتـيـب الـرسـمـيK ولـكـن
ّالبــاحث� يرون (باالعتمــاد على ا@علومــات ا@توافــرة عــن تعـــليـم الـــــطـب

 أن هذا التعليم قد اتبع �طا شخصيا �اثال يـقـوم عـلـى مـيـول(٦٨)مثال) 
األستاذ. لكن �ا أن أساتذة العلوم األجنـبـيـة خـارج ا@ـدارس [اإلسـالمـيـة]
Kكانت أعمال أرسطو وإقليدس وبطليموس وجالينوس هي ا@عيـار عـنـدهـم
فقد نفترض أن تدريس العلوم كان أشد تنظيما وذا مسـتـويـات أعـلـى �ـا
كانت عليه احلال في األمور الفقهية والالهوتية. فقد قيل مثال في مجـال
التعليم في الطب «إن أقرب ما يكــون للمقــــرر الـذي طـلـب مـــــن اجلـمـيـــع

. ولكن من الـواضـح أن هـذه(٦٩)قراءتــه هو كتب جاليـنـوس الـسـتـة عـشـر» 
ا@عايير التي مثلتها الفلسفة والعلوم الـيـونـانـيـة لـم تـدخـل ضـمـن الـكـلـيـات

ر العلوم الطبيعية أجهض بعد القرن� الـثـالـثّاإلسالميةK ولذلك فإن تطـو
عشر والرابع عشر في العالم اإلسالمي (وذلك إلى جانب أسباب منع هذه
العلوم في ا@قام األول). كذلك يجب أن نشير إلى أن كثيرا من الطلبـة فـي
ا@دارس [اإلسالمية] تابعوا دراستهم بصفتهم متتلمذين على شيوخهم @دة
طويلة. وقد ذكر مقدسي مثال عددا من األفراد الذين قضوا عقدا ونصف

ّ. أي أن غياب احلد(٧٠)العقد أو عقدين من الزمان متتلمذين على شيوخهم 
النهائي الواضح وا@نهاج الثابت حولهم إلى طلبة دائم�K �ا يعتبر تبديدا
للمواهب البشرية. و8اثل هذه الفترة الطويلة من الدراسـة والـتـلـمـذة إلـى
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) مكان أو معهد للدراسة يؤمه الناس من كل بقاع العالم لدراسة أي موضوع يشاؤونK وال سيما*(
اجلامعة القروسطية (ا@ترجم).

حد ما السنوات والعقود التي كان الطلبة الصينيون التقليديون يـقـضـونـهـا
للتحضير لالمتحانات التي تشرف عليها الدولة في الص�.

ز غياب ا@نهج الثابت والدرجة النهائية روح التنافس ب� ا@نشغل�ّوقد عز
با@ناظرات باستمرار. فبما أنـه لـم تـكـن هـنـالـك درجـة نـهـائـيـةK وال إشـارة

ز بنجاحK فإن ا@ناظرات العلنية الدائمـة مـنُِجننهائية تنبئ بأن العلـم قـد أ
 من قيمة اآلخرين خلقت عداوات دائمةّأجل إظهار براعة الشخص والغض

Kوجعلت الفقهاء ا@تمكن� على أهبة االستعداد دائما لفضح القادم اجلديد
مع ما يتبع ذلك من العار أو حتى تدفق اإلهانات واألهاجي. «وكان إثـبـات

َّ أن يبزّالتميز في حقل ا@عرفة يجري عن طريق ا@ناظرة. وكان على من يود
أقرانه في حقله أن يثبت أنه «ال يشـق لـه غـبـار» فـي ذلـك احلـقـلK وكـانـت

.(٧١)أفضل طريقة إلثبات ذلك هي  ا@شاركة في ا@ناظرات العامة» 
وهناك أخيرا ــ وفي السياق األوروبي ــ دليل إضافي آخر عـلـى حتـرك

دة في التعليم اجلامعي. فقد أزعجهمّاألوروبي� نحو ا@عايير ا@وضوعية ا@وح
ّم«غياب ا@عايير الثابتة التي wكن بواسطتها جلامعة من اجلامعات أن تقو

ا@ستوى الذي وصل إليه خريـج [جـامـعـة] أخـرى دون أن جتـري هـي ذاتـهـا
د أو لتوحيدّ. ولذلك فقد سعوا إلى حتقيق هذا ا@ستوى ا@وح(٧٢)ياتها ّحتر

ـ هي إجازة التعليم العام َّفــرص التعــليم �حــاولة إيجــاد إجــازة موح iusدة ـ

ubique docendi التي تصدرها كل جامعة فيها دراسة عامة studium generale
يها حق التعليم أينمـا شـاء. ولـكـن هـذاّ ــ وقد ضمنت تلك اإلجازة @ـتـلـق)*(

يجي اجلامعاتّق في جانب منه إلعطاء خر§اجلهد فشل إلى حد كبير. وقد طب
اجلديدة قدرا من االحترام الذي 8تع به خريجو جامعتي أوكسفرد وباريس.
ولكن جلوء البابا للمعادلة عن طريق ا@رسوم البابوي لم يكـن كـافـيـا. ولـذا
«فإن مبدأ االعتراف ا@تبادل بالدرجات وإجازة الـتـدريـس فـشـل حـتـى فـي
حالة جامعت� كبري� مثل جامعتي أوكسفـرد وبـاريـس» فـي الـقـرن الـرابـع

.  فقد رفضت اجلامعات قبول اإلجازات ا@منوحة من قبل جامعات(٧٣)عشر 
أخرى دون إخضاع الطلبة المتحانات جديدة. ولكن النقطة ا@همـة هـي أن
األوروبي� لم يكونوا مستعدين لقبول ا@عايير التي wكن أن تكون ذات طابع
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بع في أمكنة أخرى. فقد رغبواَُّتفردي أو شخصي (أو أن تكون ناقصة) وت
في إيجاد مجموعة موحدة من ا@عايير التقوwية (وعملوا فعال على إيجادها).
ومجمل القول هو أن هذه التطورات تدل على وجود جهود منسقة بـ�
األكادwي� األوروبي� خللق معايير موضوعية عامة غير شخصية لقياس
التحصيل الفكري. وكانت اخلطوة األولى نحو ذلك فرض االمتحانات الشفوية
التي تديرها الكليات اخملتلفة بكامل هيئاتها التدريسية أو يديرها �تحنون
ُُلمختارون من هذه الهيئات. وعندما كان ا@رشح للحصول على الشهادة wث

أمام رئيس اجلامعة للحصول على شهادته في اآلداب في جامعة أوكسفرد
مثال كان عليه أن يقسم أنه درس بعض الكتبK ويطلب من تـسـعـة أسـاتـذة
آخرين (فضال عن أستاذه هوK وهو األستاذ الذي يقدمه للرئيس) أن يشهدوا

K وأن يشهد خمسة(de scientia)بأهليته أو يقولوا إنه مؤهل «حسب علمهم» 
. واخلطوة التالية(٧٤) (de credulitate)آخرون بأنه مؤهل «حسب اعتقادهم» 

دة للتعليم.ّدة وإجازة موحّكانت هي فرض شهادات موح

األشكال األولى من املؤسسات العلمية اإلسالمية
م فيّا كان يعـلّم في الكليات اإلسالمية يختلـف عـمّرأينا أن ما كان يعـل

م تعليم العلوم الطبيعية أو األجنـبـيـة بـشـكـلُّراجلامعات األوروبية. فـقـد ح
عامK ونتيجة ألسباب شرعية دينية. ومع أن بعض الفقهاء أتقنوا جوانب من
العلوم األجنبية فعالK وال سيما احلساب وا@نطقK فإن معرفتهم هذه بقيت
سرا ال يشركون به أحدا علنا. وكان تعليمها يجري في حرمة بيت الفقيه.
وكان احلصول على هذه ا@عرفة أمرا يجري باجلهد الشخصي وبالتـتـلـمـذ
على عالم بالعلوم األجنبية للدراسة دراسة خاصة. ومع ذلـك فـقـد نـشـأت

أشكال أولية من ا@ؤسسات العلمية في اإلسالم.

املستشفيات اإلسالمية
 ما من حترª تعليـم الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة فـيٍّجنا تعلـيـم الـطـب إلـى حـد

سَّا@ؤسسات شبه العامة. وحدث ذلك عندما كانت النصوص الطبيـة تـدر
وتناقش في مجلسK وهو غرفة ملحقة با@ستشفى على رغم أن ذلك يبـدو

. وهناك أيضا روايات نادرة عن(٧٥)اء ّحتى هنا تعليما خاصا في بيت األطب
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دنا النظرة الفاحصة إلى الـطـب وكـيـفـيـةّ. وتزو(٧٦)تأسيس مدارس طـبـيـة 
تدريسه في ثقافة الشرق األوسط القروسطية بصورة أوضـح عـن طـبـيـعـة

التعليم العلمي خالل هذه الفترة.
 العربي إلى وجود احترام كبيـرّلقد أشار كثير من دارسي تاريخ الطـب

للدور االجتماعي للطبيب في هذه الفترةK واحترام كبير أيضا لفائدة العلوم
. غير أن الطبيب(٧٨). ولكن كان هنالك أيضا من ينتقص منها (٧٧)القدwة 

احتل مكانة اجتماعية عالية في ثقافة الشرق األوسط بـشـكـل عـامK سـواء
أكانت مسيحية أم يهودية أم إسالمية. وقد عمل بـعـض األطـبـاء الـبـارزيـن

ام وشغلوا مناصب عليا في اإلدارة احلكوميةK أو بصفتهم قادةّاء للحكّأطب
صفوا في مجال احلياة الفكرية بأنهم «حملة مشاعـلُ. وقد و(٧٩)للمجتمع 

ون للفلسفة والعلومK وتالميذ اليوناني�Kّرون اخملتصّا@عرفة الدنيويةK وا@فس
وورثة التراث العا@يK واإلخوان الروحيون بعضهم لبعـضK إخـوان جتـاوزت

. وقد أخذ األطباء على عاتقهم(٨٠)تهم حواجز الدين واللغة والوطـن» ّأخو
ق في الفلسفـة وا@ـنـطـق والـعـلـومّأكثر من غيرهم من الـعـلـمـاء هـمـة الـتـعـم

الطبيعية. وكان معظم الفالسفة الكبار حتى القرن الثاني عشـر يـكـسـبـون
. ولذا فإنهم ر�ا كانوا اجلماعة االجتماعية(٨١)رزقهم من �ارسة الطب 

الكبرى العاملة على استيعاب الفلسفة والعلوم الطبيعية اليونانية في الثقافة
.(٨٢)اإلسالمية 

ويبدو أنه كانت هنالك ثالث طرق لكي يصبح ا@رء طبيبا: األولى هي أن
م الذاتيُّيولد ألب طبيب يحرص على نقل علمه ألوالده. والثانية هي التعل

 الكبير من الكتب الطبية وغير الطبية ا@توافرة في احلضارةّبدراسة الكم
العربية اإلسالمية خالل القرن� الثاني عشر والثالث عشر وحفظها. وهذه
هي الطريقة التي اتبعها الطبيب ا@شهور ابن رضوان (٩٩٨ ــ حوالي ١٠٦٩)

. وقد دافع بشدة عن هذه الطريقة معتـقـدا أن(٨٣)بسبب فقره وهو شـاب 
دراسة القدماء مباشرةK وال سيما جالينوسK كانت هي أفضل الطرق. أما

ي يعطي دروسا في بيته أو فـيّم من طبيب محلُّالطريقة الثالثة فهي التعـل
مجلس ا@ستشفى القريب. وكانت النصوص الطبـيـة تـقـرأ وتـنـاقـش وتـوزع

. أما احملاضرات العامة في الطب فـيـبـدو(٨٤)أحيانا على ا@شترك� كلـهـم 
.(٨٥)أنها كانت نادرة بحيث صار التعليم اخلاص هو الـقـاعـدة فـيـمـا يـبـدو 
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وكان حفظ النصوص عن ظهر قلب هو أساس هذا النظام بشكل عام. وكان
ح األستـاذّالشائع لدى الطلبة أن يقرأوا النصوص بصـوت عـال وأن يـصـح

القراءة كلما دعت احلاجة لذلك. «وكثيرا ما حفظ الطالب الكتـب ا@ـهـمـة
.(٨٦)اعتقادا منهم بأن معرفة النص عن ظهر قلب يجب أن تسبـق فـهـمـه» 

وقد نصح الطبيب عبداللطيف البغدادي (ت ١٢٣٠) تالمـيـذه بـأن «يـبـذلـوا
جهدهم عندما يقرأون كتابا أن يحفظوه عن ظهر قلب وأن يفهموا معناه».
وقال: «تخيلوا أن الكتاب ضاع وأن بوسعكـم االسـتـغـنـاء عـنـه غـيـر مـبـالـ�

وا كتبـهـم عـلـىَلْاءK مثل غيرهـم مـن الـعـلـمـاءK أمّ. ولكـن األطـب(٨٧)بضيـاعـه 
لت هذه األمالي إلى كتب دراسية لفائدة التالميذّتالميذهمK وكثيرا ما حتو

(٨٨).
 فيّعلى أن مجال ا@ستشفيات هو اجملال الذي تقدمت فيه مهنة الطب

اإلسالم أكثر �ا تقدمت في غـيـره مـن الـثـقـافـات. وعـلـى رغـم أن هـنـاك
�اذج أقدم لعناصر مهمة وجدت في ا@سـتـشـفـيـات اإلسـالمـيـة فـإن هـذه
النماذج يبدو أنها اتخذت هوية جديدة في العالم اإلسالمي. وكان ا@ستشفى

. كذلك(٨٩)مكانا ال يعالج ا@رضى جسديا فقطK بل ا@صاب� باجلنون أيضا 
كان في ا@ستشفيات الكبيرة والشهيرة أجنحة خاصة للمرضى الذين يعانون
من أمراض متشابهة. فقد كان في ا@ستشفيات الثالثة ا@شهورة في بغداد

ـ وهي على التوالي مستشفيات العبودي (أ سس سنةُودمشق والقاهرة مثال ـ
٩٨٧) والنــوري (١١٥٤) وا@نصــوري (١٢٨٤) ــ غــرف مجهزة لالختصاصيـ�

ادينKّاح�K والفصّرينK واجلرّال�K واجملبّفي علم وظائف األعضاءK وللكح
. وقد أنشئت في دمشق ستة مستشفيات ب� القرن� الثالث(٩٠)ام� ّواحلج

 ا@ستشفى النوري ا@شهور بدمشق عشر فئاتّعشر واخلامس عشر. وضم
الK ومراقبK ومدير للوقفّمن ا@وظف� منهم ثالثة أطباءK وصيدالني وكح

ت كل هذه ا@ميزاتK فضال عـنَّ. وكان في هذه ا@ستشفيات التـي ضـم(٩١)
مكتبة وقاعات للنقاش والتعليمK كل متطلبات ا@ستشفى التعليمي احلديث

. ولكن هنا أيضا جعلت العوائق الشرعية التي وضعتها أحـكـام الـوقـف(٩٢)
ا@ستشفيات مؤسسات غير مرنةK غير مضمونة ا@ستقبل ألنها أنشئت حسب

ف األصلـي.ِـوقُأحكام األوقاف الشرعية التي ال تسمـح بـتـعـديـل شـروط ا@
وقد قيل أيضا إن ا@ستشفيات كانت أمكنة للفقراء وا@يؤوس من شفـائـهـم
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هها األساتذة لطلبتهم في الطبَّ. ومع ذلك فإن النصائح ا@ثالية التي وج(٩٣)
تهم على «الذهاب باستمرار للمستشفيات وا@الجئK والعـنـايـة بـظـروفَّحث

.(٩٤)ا@رضى وحاالتهمK �صاحبة أفضل أساتذة الطب» 
 من أستاذ إلى آخرK كما كانت احلال في حـقـولّوقد تنقل طلبة الطـب

. ويبدو أن احلصول على وظيفة في مستشفى كان أمرا(٩٥)ا@عرفة األخرى 
. وكان هـنـاك(٩٦)صعبا ال يحصل عليه ـــ فـيـمـا يـبـدو ـــ إال أشـهـر األطـبـاء 

Kولتقدير كفاءة األطباء ªحرص كبير على التوصل إلى معيار مشترك للتقو
وذلك خالفا @ا كان يجري في حالة دراسـة الـشـرع. وعـلـى رغـم أن بـعـض

 «كانوا wتحنون طلبتهم ويصدرون شهاداتّا@ؤرخ� يرون أن مدرسي الطب
K  فإن هناك من يرى «أنه ليس ثمة من أدلة(٩٧)من نوع ما للناجح� منهم 

 على وجود امتحانات منظمة تعطى بعد انتهاء الدراسةK أو أنـه كـانـتّتدل
. فقد اعتمد النظام هنا أيضا على اإلجازةK أي(٩٨)هنالك شهادات 8نح» 

على تفويض الطالب بنقل النص أو تعلـيـمـه. وإذا مـا تـذكـرنـا أن ا@ـرء كـان
بوسعه احلصول على ا@عرفة الطبية ــ بطرق متعددة ـــ مـن األقـربـاءK ومـن

K ومن(٩٩)األطباء اخملتلف�K ومنهم اخملتصون �ـا يـدعـى بـالـطـب الـنـبـوي 
م الذاتي ــ فإنه يبدو من غير احملـتـمـل وجـود شـيء يـقـرب مـنّخالل التـعـل

اإلجازة أو الشهادة ا@وحدة التي تعطي حاملها حق �ارسة ا@هنة. ولم تكن
هنالك طريقة موحدة أو مفروضة لتعلم الطبK وال سيما في حالة الراغب�

م بشكل عام. وأقـرب مـا جنـدهّفي تعليم أنفسهـمK وذلـك عـلـى غـرار الـتـعـل
. فاألطباء ا@تمـيـزون(١٠٠)@نهاج دراسي هو «كتب جالينوس الـسـتـة عـشـر» 

موا الفلسفة وا@نطق اليوناني� فضال عن الطبKّتوقعوا من طلبتهم أن يتعل
.(١٠١)رست عشرات الكتب الطبية إلى جانب كتب اليونانيـ�» ُولذا «فقد د

وليس من ا@ستغرب أن نعلم أن الدجل الطبي كان واسع االنتشار في وضع
دةK والتنظيم ا@هنيّيفتقر إلى الشهادات والدرجات العلمية وا@ناهج ا@ـوح

. وقد(١٠٢)القادر على احملافظة على احلدود الدنيا من ا@عايـيـر ا@ـطـلـوبـة 
كتب الرازي (٨٦٤ ــ حوالي ٩٢٥) في أوائل القرن العاشر الوصف الكالسيكي

لطبيعة هذا الدجل الطبي ح� قال:
«إن حيل هؤالء الناس كثيرةK ومن الصعب ذكرها كلها في رسالة
كهذه. إنهم معدمون ويظنون أنهم قـادرون عـلـى إيـذاء الـنـاس دو�ـا
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حرانا: يقولون هذاُ) «األطبـاء يسمــون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في األمـراض احلادة ب*(
حران» (اللسان).ُ بُيوم

سبب. ومن بينهم من يزعم أنه قادر على شفاء الصـرع بـشـق جـلـدة
الرأس من منتصف الرأس على شكل صليب. ثم يخرجون أشياء أتوا
بها معهم يوهمون ا@ريض بأنهم أخرجوها من اجلرح. ويتظاهر بعضهم

ة من األنف. ويضعون سواكا أو قـطـعـة مـنّباستخراج احليـة الـسـام
احلديد على أنف ا@ريض التعيس ويفركونه حتى يسيل الدم منه. ثم

جال شيئا منه كان أعده مثل هذا احلـيـوان يـدعـي أنـهّيستخـرج الـد
استخرجه من شراي� الكبد. ويتظاهر بعضهم أنهم يزيلون ا@اء األزرق

ونها بقمـاشّون العين� بقطعة من احلديد ثم يـلـفّمن العيون. ويحـك
رقيق ثم يزيلونه كما لو أنه كان هو ا@اء األزرق. ويدعي بعضهم أنـه
wتص ا@اء من األذنK فيضعون فيها أنبوباK ثم يضعون في األنبـوب
شيئا من أفواههم يعودون المتصاصه. وبعضهم يدخل ديـدانـا �ـت
في اجل¿ ويدخلونها في األذن أو في جذور األسنان ثم يستخرجونها»

.(١٠٣)
ي.ّجل الطبَّوليس هذا إال نصف ما ذكره الرازي من أنواع الد

لكن ما يثير انتباهنا من الناحية السوسيولوجية هو أن كثيرا من مشاهير
جل وانعدام الكفاءةK فحاولوا محاربتهما عـنَّاألطباء شغلتهم مشكالت الد

طريق االمتحانات. فقد وضع في أواخر القرن الثالث عـشـر كـتـاب عـربـي
. ويقول ا@ؤلفK(١٠٤)لفحص األطباء عنوانه «بغية األلبا في امتحان األطبا» 

لمي (ت ١٢٠٧) إنه كتب الكتاب ليجعل كل من يريدُّوهو ابن عبداجلبار الس
م إلى أقسام يضم كل منها§أن wتحن طبيبا قادرا على ذلكK ألن الكتاب قس

بض والبولKَّأسئلة وأجوبة. «وتختبر األقسام العشرة الطبيب في مسائل الن
K واألعراضK والتداوي بالدواء وبغير الدواءK والعيونK)*(حران ُواحلمىK والب

.(١٠٥)» ّواجلراحةK وجبر العظامK وأصول الطب
ولكن هذه احلركة إليجاد امتحانات ثابتة لألطباء (التي ال شك في أنها
متأثرة بأعمال سابقةK �ا فيها أعمال جالينوس)K لم wكـن حتـويـلـهـا إلـى
حركة مؤسسية لسوء احلظK ألن الشرع اإلسالمي لم يكن يعترف بالكيانات
القانونية كالنقابات ا@هنية واالحتادات واجلامعاتK وال حتى با@دن ا@ستقلة

 مجموعة من القوان� لتطبيقها على �ارسيّاستقالال ذاتياK التي wكنها سن
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) ذكر الدكتور أحمد عيسى في كتاب تاريخ البيمارستانات في اإلسالم أن رئيس األطباء كـان*(
«يحكم على طائفة األطباء ويأذن لهم بالتطبيب» (ص ٢٤) (زودني بهذه ا@علومـة زمـيـلـي األسـتـاذ
الدكتور عبداجلليل عبدا@هدي من قسم اللغة العربية باجلامعة األردنيةK الذي ذكر لي أيـضـا أن
صبح األعشى للقلقشندي يشير في مواضع متفرقة إلى رؤساء للجرائحية والكحال� ــ ا@ترجم).

اءّال� [أي أطبّعوا بطائفة األطباء واجلراح� والكحُا@هنة كلهم. «أما من د
نت رؤساء لهم للمحافظة على مستوىَّعوا كذلك ألن الدولة عيُالعيون] فقد د

التعليم وا@مارسة واالنضباط في ا@هن. ولـيـس هـنـالـك مـن دلـيـل عـلـى أن
. فالشــريعـــة اإلسـالميـــة ــ كما(١٠٦)هؤالء ا@وظف� مثلوا احتادات نقابية» 

 مفهوما كمفهوم االحتادK وال تنظر جملموعـة مـن الـفـاعـلـ�ّرأينا ــ ال تضـم
ـ كما يقول اجلماعي� على أنهم كيان قانوني واحد. كذلك فإننا نبحث عبثا ـ
األستاذ غويت� ــ «عن كلمة تدل على النقابة في الكتب اإلسالمية اخلاصة
باحلسبة التي وصلتنا من القرن الثاني عشر... ولم تكن هنالك كلمة بهذا

.(١٠٧)ا@عنىK ألن النقابات �عناها الدقيق لم تكن قد ظهرت إلى الوجود» 
وسبب ذلك هو أن نظاما كهذا من القواعد القانونية التي تـوجـد تـنـظـيـمـا
مهنيا (يحمي عامة الناس) يعني منح امتيازات قانونية جلمـاعـة مـسـتـقـلـة
ضمن اجملتمع اإلسالميK وهو أمر ال جتيزه الشريعة ويتعارض وروح اإلسالم.

موا النصوصّ على إصدار اإلجازات للطلبة الذين تعلّولهذا اعتمد تعليم الطب
الطبية (على رغم أن ذلك لم يكن أمرا ال غنى عنه)K وعلى رعاية احملتسب�

ل� إلصدار شهادة حسن السلوك @مارسي مـهـنـة الـطـبّالذين كانوا مـخـو
. ويرى غويت� «أن الطبيب كان يحتاج لكي يعمل بصفة طبيب مستقل(١٠٨)

إلى رخصة ال 8نحها جامعة أو هيئة علمية (وهذه ال وجود لها)K بل wنحها
. ولكنــــنا(١٠٩)ل من قبل الدولةK �ثلة عادة باحملتسب» ّطبيب مشهور مخو

ال نعلم بالضبط محتوى هذه الرخصة. فهناك روايات مختلـفـة عـن حـكـام
ون على إجبار األطباء على التقدم المتحانـات يـديـرهـا عـادةّمحلي� يصـر

طبيب مشهور يشغل وظيفة رفيعة لعلها وظيفة «رئيس األطباء»K على رغم
. ويشيـر األسـتـاذ(١١٠) )*(أن ا@ؤرخ� غير واثقـ� مـن مـعـنـى هـذا الـلـقـب 

 أنه كانّ إلى أن «ا@ستوى ا@عترف به @مارسة مهنة الطب ال بدBürgelبورغل 
ل لفحص األطباء ومـنـحـهـمّ. إذ كان احملتسـب هـو اخملـو(١١١)بالغ التـدنـي» 

إجازة �ارسة الطبK وذلك بالـنـظـر إلـى ا@ـرجـع الـطـبـي الـذي رجـع إلـيـه



196

فجر العلم احلديث

احملتسب. ومـجـمـل الـقـول أن «االنـطـبـاع الـذي نـخـرج بـه هـو أن إجـراءات
االمتحان برمتها كانت عشوائية. و�ا أن الدجل في مجال الطب ظل مشكلة
كبرى فإن االمتحانات يبدو أنها لم تفعل الكثير للـحـفـاظ عـلـى مـسـتـويـات

.(١١٢)عالية» 
على أن دور احملتسب يجب أن يدرس بعناية. فمع أنه كثيرا ما يوصف

 فإنه كانK من الناحية الفعليةK مسؤوال عن تطبيـق(١١٣)وق ّبأنه مفتش للس
ال بالتعزيرK أي التـأديـب الـذي هـو دونّا@عايير الدينيـة واألخـالقـيـة ومـخـو

 (أي الذنب الذي يستوجب العقـاب). وهـذا يـعـنـي أن احملـتـسـب كـانّاحلـد
. وقد كانت وظيفة احملتسب نتـيـجـة(١١٤)wارس القضاء «خارج احملكـمـة» 

مباشرة @فهوم احلسبة اإلسالميK وهي واجب كل مسلم في األمر با@عروف
والنهي عن ا@نكر. وقد أنيطت هذه ا@همة اجلماعية باحملتسبK �ا أعطاه

ب ا@سيئ�K ألن عددا كبيرا جدا من األفعالّقدرا كبيرا من احلرية ألن يؤد
واألنشطة التي لم يذكرها القرآن كان يعـتـبـر مـنـافـيـا لـروح اإلسـالمK ولـذا

. فإن أوكلت مهمة احملـتـسـب(١١٥)wكن لومه أو عقابه علـى يـد احملـتـسـب 
لرئيس األطباء في مدينة من ا@دنK فإنه يكون موظفا ذا خبرة علمية يؤدي
وظيفة أخالقية دينيةK ويرتبط باحلكومةK ولكن دون ارتباط باحتاد مهـنـي
Kصرف. أي أن هذه األمور لن يجري حولها اتفاق اآلراء العلمية غير الدينية
ألن االحتاد ا@هني لألطباء لم يكن له وجود. وقد منعت احلدود الشرعـيـة
اإلسالمية األطباء من أن يتحولوا إلى جماعة مهنية مستقلة لها قواعدها
ونظمها القانونية التي wكنها أن تضع ا@عايير @هنة الطب برمتها. ولذا لم
يكن باإلمكان فصل األمور الطبية عن األمور الدينيةK ألن الشرع في اإلسالم
هو ما شرع الله: ومعناه «ما يجب على ا@ــرء فعلـــه للفــوز في يـــوم احلســاب».

.(١١٦)وكــانت الــنتيجة تنظيما دينيا في جوهره 
ب بإدراك األطباء العرب ــ مسلم�َعجُومع ذلكK فإننا ال �لك إال أن ن

ومسيحي� ويهود ــ @شكلة إيجاد معايير الكفاءة وسعيهم نحو إيجاد معايير
ـ طبيبا كان موضوعية غير شخصية على هيئة مراجع طبية wكن ألي فرد ـ
ـ أن wتحن شخصا في كفاءته الطبية �وجبها. أم شخصا من عامة الناس ـ
ال بل إن إعجابنا يزيد عند النظر في ا@ستويات العلمية العالية التي حققها
األطباء العرب في القرن الثالث عشرK خاصة في دمشق والقاهـرة. ولـعـل
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) النص بهذه الصيغة أخذته عن كتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع ا@رض» البن القف*(
الذي حققه الدكتور سامي خلف حمازنة (عمان: اجلامعة األردنية. ١٩٨٩)K ص٦١ - ٦٢.

 (١٢٣٣ ــ ١٣٨٦) وابـنّفُأوضح مثال على ذلك ما جنده فـي أعـمـال ابـن الـق
النفيس الطبيب القـاهـري (١٢٦٠ ـــ ١٢٨٨). وقـد عـمـل هـذان الـرجـالن فـي
مستشفيات دمشق والقاهرةK وكان ابن النفيس من أكبر تالميذ ابن القـف
في مستشفى النوري بدمشق. ويبدو أن ابن القـف كـان أول طـبـيـب عـربـي
يدعو إليجاد مجموعة ثابتة من ا@وازين وا@كاييل في الطب والصيدلة. ومن

ز بأوصافه التشريحية ألعضاء اجلسم وخاصةّا@عروف عنه أيضا أنه 8ي
للقلب والدورة الدموية. «وقد وصف بـدقـة وعـنـايـة فـائـقـة مـا نـدعـوه اآلن
بالنظام الشعري الذي يربط الشراي� باألوردة إلكمال الدورة الدموية. وقد

رت هذه الظاهرة تفسيرا تاما بعد ذلك بأربعمائة سنة في أعمال عالمّفس
ـ ١٦٩٤) التي أصبحت م ما فيَلَْعالتشريح اإليطالي مارتشيلو مالبيغي (١٦٢٨ ـ

. فقد قال(١١٧)تاريخ الطبK وهو تفسير أمكن التوصل إليه �عونة اجملهر» 
في وصف تشريحي للقلب:

«بأن للقلب أربعة منافذ: اثنان منها في اجلانب األwنK أحدهما ينفـذ
فيه الدم من الكبد في شعبة في األجوفK وفي فوهته ثالثة أغشية مغلقها
من خارج إلى الداخل». «وثانيهماK وهو الـذي يـتـصـل بـالـوريـد الـشـريـانـي»
تـــأتي األغذية عن طريقه من الــــرئت�. ولســـــت أعــلـــم عــــــــن شـخـــــص

.(١١٨) )*(وصف هذه ا@نافذ من قبل» 
لقد احتاج تفسير هذه التـراكـيـب والـوظـائـف تـفـسـيـرا كـامـال عـلـى يـد
األوروبي� إلى أربعة قرون أخرى. كذلك وصف ابن القف بتفـصـيـل كـبـيـر

م وصفا عاما للجن� البـشـري خـاللّة. فقال بعد أن قـدّمراحل �و األجـن
األيام الستة أو السبعة األولىK ثـم خـالل األيـام الـثـالثـة عـشـر إلـى الـسـتـة

عشر: إن اجلن�
«يتحول بالتدريج إلى علقة ثم يتحول خالل ٢٨ إلى ٣٠ يوما إلى
مضغةK ثم ينفصل الرأس عن ا@نكبـ� واألطـراف عـن الـضـلـوع فـي
اليوم الثامن والثالث� إلى اليوم األربع�. ويتكون الدماغ والقلب قبل
األعضاء األخرى ويتبعه الكبد. واجلن� يتلقى الغذاء من األم لينمو
ويعوض عما يطرحه أو يفقده. وحتدث ا@ؤلف عن األغشية الثالثـة
التي تغطي اجلن� وحتميـه. ويـصـل األول مـنـهـا الـشـرايـ� واألوردة
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ي. وتنقل األوردة الغذاءّباألوعية الدموية لألم من خالل احلبل السر
للجن�K بينما تنقل الشراي� الهواء... وعند نـهـايـة الـشـهـر الـسـابـع

تكون األعضاء كلها قد اكتملت» (١١٩).
ز باكتشافه الدورة الدمويةKّ فقد 8ـيّأما ابن النفيسK تلميذ ابن القـف

ره وليم هارفي في القرن السابع عشر.َّووصفه إياهاK وهو اكتشاف كر
ـ وكان هناك الكثير منهK �ا فيه لكن هذا التقدم الطبي بجميع أشكاله ـ
التقدم الذي حصل في طب العيون ولم يتفوق عليه أحد @ـئـات أخـرى مـن
السن� ــ هذه األمثلة من التقدم لم تفض إلى شيء ألن ا@هن الطبية كانت

 فعل التقليدي�K الذين «طردوا الفلسفةّستضحي في رأي بعضهم ضحية رد
 هو اآلخر مـعّمن معظم الديار اإلسالمـيـة» بـحـيـث «سـاءت سـمـعـة الـطـب

مضي الوقت إلى أن أفل جنمه أفوال لم تقم له بعد ذلك قائمة حتى العصر
. ولم يتمكن الطب العربي اإلسالميK على رغم تقدمه الكبير(١٢٠)احلديث» 

Kوتفوقه بشكل خاص على الغرب قبل القرن� الثاني عشر والثـالـث عـشـر
ن األطباء من متابعة مهنتهم و�ارسةّمن أن يحقق الفتح الذي كان سيمك

. وقد ذكر إ.(١٢١)هم بروح تقدمية تؤدي إلى اكتشافات وعالجات جديدة ّفن
ج. براون أنه لم يجد عندما قابل مجلسا لألطباء اإليراني� في طهران سنة

.(١٢٢)١٨٨٧ أحدا منهم يعرف شيئا عن الطب احلديث 
ومن ا@مكن تلخيص ا@شكالت والعوائق التي منعت ذلك الفتح ا@فضي
إلى �ارسة الطب احلديث على النحو التالي. أوال: انحصر تعليـم الـطـب
في ا@ستشفيات اإلسالميةK ولم يدخل في مناهج ا@عاهد اإلسالمية للتعليم
Kشأنها شأن ا@دارس Kأي ا@دارس (الكليات). وقد كانت ا@ستشفيات Kالعالي
وقفيات دينيةK ولذلك كانت خاضعة للتعاليم الشرعية. وكان معنى ذلك أنها
لم تكن كيانات قانونية مستقلة 8اثل ا@ؤسسات الغربيةK بل أنشئـت حتـت
مظلة الدينK والتزمت بأال تقوم بشيء يتعارض والشريعة اإلسالمية نـصـا
Kإلمكان التغير وحتويل االجتاه Kبصفتها كيانات دينية Kوروحا. وقد افتقرت

وهو ما أتاحته البنى ا@ؤسسية للجامعات في الغرب.
ثانيا: يؤكد اخلبراء في تاريخ الطب العربي أن تشريح األجسام البشرية

. ويقول األستاذ بورغل «إن مصادرنا(١٢٣)ما حترwا شرعيا قاطعا ّكان محر
ال تشير إطالقا إلى وجود أي شخص جرؤ على خرق هذه العادة. أما يوحنا
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بن ماسويهK وهو من كبار أطباء احلقبة األولى (ت ٨٥٧)K وكان مسيحيا وذا
ح القرود». لكن بورغل لم يستطع أن يكتشفّنزعة عقالنية متحررةK فقد شر

«مــــثاال آخر على هذا االستثـنـاء» فـيـمـا تـال ذلـك مـن تـاريـخ مـهـنـة الـطـب
م اإلجهاض.ّاإلسالمي (١٢٤). كذلك فإن قسم أبوقراط حر

ثالثا: كان االعتقاد السائد لدى ا@تمسك� بالدين أكثر من سواهم مـن
ا@سلم� هو أن ا@رض يتصل با@عاصي التي ارتكبـهـا ا@ـريـض وأنـه لـذلـك

يـةّعقاب من الله. واتصلت هذه األفكار أيـضـا بـاآلراء الـسـائـدة حـول الـعـل
الطبيعيـة. فاالعتقـاد بالقدرة اإللهيـة ا@طلقة ينكر العلل الطبيعية «بحـيـث

ية الطبيعية. والعالقة الظاهرة ب� العلة وا@علولّال يكون هنالك وجود للعل
وهم من احلواسK وكل األفعال والظاهر سببها ا@باشر وعلتـهـا األولـى هـو

. و�ا أن هذه األفكار كانت سائدة ب� ا@تدين� والتقليدي� فإن(١٢٥)الله» 
األطباء الذين درسوا علمهم في كنف الفلسفة اليونانية شكلوا حتديا قويا
لهذه النظرة التقليدية التي تعود أصولها للشريـعـة. و@ـا كـان األطـبـاء غـيـر
قادرين على تشـكيل نقابة أو هيئة مستقلة تنظم أمورها بنفسها فإن معاييرهم
العلمية ما كان لها أن تترسخ في البنية ا@ؤسسية للحضارة اإلسالمية. فقد

ظلوا حتت رقابة احملتسبK وهو شخص وظيفته دينية بطبيعتها.

املـــــرصــــــــد
ا@رصد هو الشكل األولي الثانـي مـن أشـكـال ا@ـؤسـسـات الـعـلـمـيـة فـي
اإلسالم. وقد ازدهرت مدرسة مراغة الفلكيـة فـي غـرب إيـران لـفـتـرة مـن
الزمنK وقدمت مساهمات متميزة في تطور علم الفلك احلديث. وقد فعلت
ذلك بضمها لعدد من الفلكي� وصانعي اآلالت الذين بنوا مرصدا لم يكن
له نظير في السابق من حيث احلجم ومدى النشاط. ولهذا فإن النظر في
هذا ا@شروع ضروريK إذ على رغم أنه مـشـروع لـم يـكـتـب لـه الـبـقـاء فـإنـه

يشكل مثاال حدد ا@فاهيم ا@ستقبلية @ا يجب أن يكون عليه ا@رصد.
سس مرصد مراغة سنة ١٢٥٩ في جنوب تبريزK وكـان بـذلـك قـمـة مـاُأ

وصله علم الفلك في اإلسالم والـعـالـم. ويـبـدو أن هـذا ا@ـرصـد قـد أسـس
حتت مظلة أحكام الوقـفK وذلـك ألنـه أسـس حتـت إدارة الـبـاحـث الـديـنـي
والعالم نصير الدين الطوسي (ت ١٢٧٤). وهذا أمر يدعو للدهشـةK فـعـلـى
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 فإنـه(١٢٦)رغم أن علم الفلك كان يعـرف ضـمـنـا بـأنـه «حتـت إمـرة الـديـن» 
ارتبط بعلم التنجيمK وزعم هذا العلم القدرة على التنبؤ با@ستقبل يتعارض
تعارضا مباشرا وتعاليم اإلسالم. إذ ال أحد يعلم الغيب إال الله مـن وجـهـة

عو هذا العلم إ�ا يتعدون على صفات الله التيَّنظر الدين اإلسالميK ومد
ال يشاركه فيها أحد. وهذا ما دعا إلى حتطيم عدد من ا@ـراصـد األخـرى

. غير أن مرصد مراغـة  بـنـي(١٢٧)بسبب ما قيل عن ارتباطـهـا بـالـتـنـجـيـم 
Kبإحكام كبير على مدى سن� عدة وبغرض القيام �الحظات فلكية دقيقة
وذلك ألن هذه ا@الحظات (الهادفة إلى تصحيـح جـداول األزيـاج ا@ـعـروفـة

K ما كان باإلمكان استكمالها قبل مرور ثالث� سنة.(١٢٨)حتى ذلك الوقت) 
الفلك وصناع ولم ي¿ ا@رصد بشكل فاق كل ما سبقه فقط بل زود بعلماء

اآلالتK وعلماء الرياضيات وضم مكتبة ضخمة قيل إن عدد مجلداتها بلغ
K وقد ضم ا@رصد أيضا عددا من اآلالت الفريدة منـهـا(١٢٩)أربعمائة ألف 

كرات أرضية وسماويةK وكرة ذات حلق وخرائط @ناخ األرض.
ومن مبتكرات مرصد مراغة تدريسه للعلوم الطبيعية. وقد قيـل إن مـا
يقرب من مائة من تالميذ الطوسي تلقوا علم التنجـيـم وغـيـره مـن الـعـلـوم

.(١٣٠)الطبيعية هناكK وإن أموال احلاكم احمللي قد استعملت لهذا الغرض 
Kويدل هذا الترتيب على أن تعليم العلوم الطبيعية كان أمرا معترفا به رسميا

ويسانده احلكام احملليون إن لم يسانده علماء الدين.
على أن تأسيس ا@رصد في ظل أحكام الوقف يوحي بأن ا@ؤسسة كانت
حاصلة على احلماية الشرعية ا@ناسبة وwكن أن تدوم لفترة طويلةK ور�ا
إلى األبد. لكن ذلك لم يحصل. فقد توقف عمل ا@رصد مع حلول سنة ١٣٠٤
ــ K١٣٠٥ ولم تدم حياته أكثر من خمسة وأربع� عاماK أو خمسة وخمـسـ�

. فلم يكـن(١٣١)إلى ست� عاما حسب تقدير أيدين ساييلي ا@تسـاهـل جـدا 
زائر ا@وقع في منتـصـف الـقـرن الـرابـع عـشـر لـيـرى غـيـر األطـالل. أي أن
Kتلك التجربة الفذة ولكن قصيرة العمر من البحث العلمـي Kمرصد مراغة

. لكن علماء الفلك ا@رتبط� بهذا ا@رصـدK الـطـوسـي(١٣٢)لم يعمر طويـال 
واألردي والشيرازيK هم الذين قدموا إضافات جديدة للنماذج الفلكية التي
حسنها ابن الشاطر مؤقت دمشقK فيما بعد. وكانت هذه النماذج هي التي

كررها (أو قلدها) كوبيرنكس (انظر األشكال ٢ ــ K٥ الفصل الثاني).
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وليس من ا@ستغربK في ضوء خصائص الوقف اإلسالمي بصفته شكال
من األشكال ا@ؤسسية في اإلسالمK أن ينتهي مرصد مراغة تـلـك الـنـهـايـة
التي أتت قبل أوانهاK ألن كل اخلطوات الضرورية لتـقـدم الـعـلـم كـانـت فـي

 من وجهة نظر علماء الدين. أي أن الوقف في اإلسالم(١٣٣)الواقع «بدعة» 
كان هو الوسيلة الشرعية الوحيدة أو الشكل التنظيمي الوحيد ا@تاح خلدمة
ذلك الهدفK ولكـنـه ال wـكـن إيـجـاده إال بـشـرط أال يـسـتـخـدم ألي غـرض
يتنافى واإلسالم نصا وروحا. ولقد جرى كثير من األعمال  الدينية واخليرية
في القرون الوسطى اإلسالمية حتت مظلة أحـكـام الـوقـف. وشـمـلـت هـذه

. أما تعليـم(١٣٤)األعمال بناء اجلسور واخلانات ودور األيتام وما إلـى ذلـك 
الفلسفة والعلوم الطبيعية فلم يكن باإلمكان ضمه حتت جـنـاح الـوقـف ألن
هذه العلوم اعتبرت علوما غريبةK ولذا معارضة لروح اإلسالم. ولر�ا كان
الختالف احلكام ا@غولي� في تلك الفترة في مذهبهم عن ا@ذهب السـنـي
نصيب كبير في الدافع الذي دفع إلى بناء ا@رصد فـي احملـل األول. ويـدل
تاريخ إنشاء ا@رصد «بوضـوح عـلـى أن الـهـدف األكـبـر وراء إنـشـاء مـرصـد

K كما يقول أيدين ساييلي. وهذا يدل علـى(١٣٥)مراغة كان هدفا تنجيميـا» 
أن ا@ؤسس� كانوا يتصفون باجلرأة وأن ا@سألـة كـانـت مـسـألـة وقـت قـبـل

.(١٣٦)ظهور ا@عارضة من جانب الفقهاء 
ومن الواضح أن عددا من اإلصالحات الشرعية والثقافية والتنظيميـة
كان البد لها من أن تظهر قبل أن يتطور ا@رصد إلى مؤسسة علمية حديثة
ذات استقالل فكري يتمتع باحلماية الشرعية. وقد أشرت فيما سبـق إلـى
أن أحكام الوقف اإلسالمي تقضي بأال ينفق شيء إال لألعمال اخملصصة
لألمور الدينية. ولم يكن تعليم الـعـلـوم األجـنـبـيـة وعـلـوم األولـ� جـزءا مـن
Kمدير ا@رصد Kرسالة األوقاف في نظر التقليدي� حتى ولو جنح الطوسي
في احلصول على اإلذن بإنشائه حتت مظلة أحكام الوقف بحماية احلاكم
ا@غولي هوالكو. ويدل عرض ساييلي لـتـاريـخ إنـشـاء ا@ـرصـد حتـت أحـكـام

الوقف على أن ذلك كان في الواقع توجيها مجددا للذريعة الشرعية.
ولو تصرف مؤسسو مرصد مراغة وأمناؤه كما لو كان الوقف مؤسسة
Kأي كما لو كان كيانا مستقال من الناحية القانونيـة Kبا@عنى الغربي للكلمة
قادرا على شق طريقه بنفسهK العتـبـر ا@ـرصـد كـيـانـا خـارجـا عـلـى حـدود



202

فجر العلم احلديث

الشريعة. وكانت النظرة ا@دققة في نشاطات ا@رصد ستـؤدي إلـى وصـمـه
باإلجرامK ألن النشاطات التي تنتهك مباد� اإلسالم هي من وجهة الـنـظـر
اإلسالميــة اخلالصــة أعــمال ال يرضى عـنـــــهـا  الـلـهK ولـذا فـإنـهـا أعـمـال

. ولم يكن القيام باألعمال التي أريد @رصد مراغة القيام بها(١٣٧)إجرامية 
حتت ظل أحكام الوقف �كنا إال بتوسيع ا@فاهيم الشرعية توسيعا جذريا.
ولم يكن هنالك لهذه األعمال اجلماعية من الناحية الثانية أي صفة شرعية
أخرىK ولم يكن باإلمكان التفكير في إيجاد مؤسسة منفصلة حتكم نفسها
بنفسها وتكون مستقلة بأحكامها ومبادئها التنظيميةK وال تخضع للشريعـة
في جو ساده الشك في الطلب العلني العلوم الطبيعية واستنكار ذلك الطلب.
وحتى لو استغلت أحكام الوقفK ويبدو أنها استغلت فعال واستعملت غطاء
شرعيا لنشاطات غير إسالمية لفترة من الزمنK فإن هـذه الـنـشـاطـات مـا
كان باإلمكان إخفاؤها طويال. فكثيرا ما كان التقليديون وا@تـمـسـكـون �ـا
روي عن النبي منهم خاصة شديدي ا@عارضة ــ كما رأينا في الفصل الثاني
ـ لدراسة ا@نطق والفلسفة والعلوم الطبيعية. ولذا فإن طلب العلوم الطبيعية ـ
كان أمرا يصعب ا@ضي فيه إال إذا استطاع احلاكـم احملـلـي تـهـدئـة عـلـمـاء
الدين في منطقته (سواء منـهـم مـن ارتـبـط بـالـكـلـيـات أم مـن لـم يـرتـبـط).
وعندما كان يظهر قادة أقوياء ذوو عزwة صلبة من هذا النوع من ا@تدين�

فإنه كان بإمكانهم أن يصبحوا قادة مجتمع ناجح�.
وهكذا ظهرت ب� أوائل ا@ماليك في سوريا الكبرى في القرن� الثالث
عشر والرابع عشر (أي أيام ما كان ابن الشاطر يعمل في دمشـق) ظـهـرت
شخصيات دينية قوية استطاعتK بتقواها وقوة شخصيتهاK أن تخيف احلكام
وجتبرهم على التمسك با@واقف الدينية [جتاه العلوم الطبيعية]. فقد كان
هناك مثال شيخ من شيوخ علوم احلديث هو ابن الصالحK شيخ دار احلديث
األشرفية (ت ١٢٤٣). وقد قيل عنه إنه «لم يسمح لدمشقي أن يدرس ا@نطق

. ومع أن سلطات(١٣٨)والفلسفة». ويذكر ا@صدر نفسه أن «ا@لوك أطاعوه» 
رجل كابن الصالح  كانت محددة بالضرورةK فـإن علماء الديـن مـجـتـمـعـ�
كانوا قوة يحسب لها حساب. «فقد استطاع كثير من هؤالء العلماءK والسيما
أولئك الذين كانوا يتمتعون بشخصيات قويةK أن يـفـرضـوا وجـهـة نـظـرهـم
على احلكامK حتى وإن كانوا اليشغلون وظيفةK ألنهم كانوا يحظون بتـأيـيـد
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العامة الذين احترموهم لعلمهم وصدقهم وتفانيهم» (١٣٩).
K(ت ١٣٢٨) وتزودنا حياة الفيلسوف اإلسالمي والسلفي الكبير ابن تيمية
وهو من معاصري ابن الشاطر بدمشقK �ثال آخـر عـلـى قـائـد كـذلـك مـن
قادة اجملتمع وأثره في اجملتمع. فقد مارس ابن تيمية نشاطه االجتـمـاعـي
والعلني باسم الدين وذهب مع أصحابه إلى الدكاك� احمللية وأفرغوا منها
زجاجات اخلمر وكسروها. كذلك مارسوا عقوبة الـتـعـزيـرK وهـي الـتـأديـب
الذي يتعرض له من يخالفون روح اإلسالم. وزار العساكر الذين كانو يستعدون
لصد الغزاة ا@غولي�K وكان ا@غول مسلم� ولذلك يجب من الناحية النظرية
أال يتعرضوا لألذى على أيدي غيرهم من ا@سلم�. ولكن ابن تيمية «حتدث
للعساكر عن الوحدة والنصرK وعمل على أن يقسم األمراء وغـيـرهـم عـلـى
اإلخالصK وعمل جهده لكي يب� شرعية مقاتلة ا@غول على رغم أنهم كانوا

. وهذا يعني باختصار أن علمـاء الـديـن الـذيـن كـانـوا(١٤٠)مسلم� مثـلـهـم» 
يعارضون دراسة العلوم األجنبية كانوا قوة يحسب حسابها. و@ا كانت ا@صادر
Kغير موجودة Kوالسيما االستقالل الذي تقره الشريعة Kا@ؤسسية لالستقالل
فإن ا@راصد وغيرهــــا من األمكنـــة اخملصصــة لدراسة العــلوم الطبيعـيـة
كان wـكن أن تتــعرض للهجــــوم العنـــيف دون حــام شـــــــرعـي لـــــهـــــــا مـن

.(١٤١)النـاحية الفقهية 
كذلك كان على علماء الفلك ا@سلم� أن يتبنوا نظـامـا تـكـون الـشـمـس
مركزهK إن كان @شروع بحثي صمم لتفسير الفروق ب� ا@الحظة والنظرية
السائدة آنذاك في علم الفلك أن يكتب له النجاح. وقد ال نعدو الصواب إذا
افترضنا أن أصحاب النظرة التقليدية كانوا سيعارضـون مـثـل هـذه الـثـورة
الدينية العلميةK كما حدث في الغرب. ومع أن هؤالء التقليدي� لم يعتنقوا
النظرة األرسطية القائلة �ركزية األرض فقد أخذت مركزية األرض على
أنها أمر بديهيK وكان دوران القمر حول األرض من الوضوح بحيث ذكر في
القرآن. وقد بينت الدراسة احلديثة للتصور اإلسالمي التقليدي للكون أن
السلفي� ظلوا حتى القرن التاسع عشر يـؤكـدون ثـبـات األرض وفـسـاد أي
شكل من أشكال مركزية الشمسK كما تقول التعاليم اإلسالمية التقليديـة.
فهذا أنطون هايÀ يروي قصة عن حتريف حديث ــ ر�ا يعـود إلـى أواخـر
القرن التاسع عشر ــ خملطوطة تعود إلى القرن اخلامس عشر عن التصور
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اإلسالمي للكون أضاف لها الشارح احلـديـث الـذي أقـلـقـتـه دالالت إحـدى
الفقراتK جملة تقول «إنهم يذهبون إلى أن [األرض] ثابتة وأنها ال تتحرك

 (انظر الشكل ٦). وعندما كتبت هذه اخملطوطة(١٤٢)كالسفينة في البحر» 

(الشكل ٦): تبدو األرض في كتاب قصص األنبياء للكسائي (الذي كتـب حـوالـي سـنـة ١٢٠٠)
) وقد أمسكت بها يد مالك يقـفBoston: Twayne Publishers, 1978وحققه وترجمه وليم ثاكس� (

على صخرة يحمله  ثور يقف على سمكة. وقد صاغ هذه القصة األسطورية الرسام الفارسي أبو
احلسن (حوالي سنة ١٦٢٠) فأعطاها هذا الشكل الفني في القرن السابع عشر. وزاد عليها بـأن
وضع احلاكم ا@غولي جاهانغير ابن أكبر الكبير وهو يقف على قمة العالم ويقتل عدوا له. (أعيد

 كرª من أمناء مكتبة تشستر بيتي بدبلن).ٍنشر هذه اللوحة بإذن
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 (وهي كتاب السيوطي عن التصور اإلسالمي التقليدي للكون) في أواخر
القرن اخلامس عشرK لم تكن النظرية الكوبيرنكيـة مـعـروفـة لـدى الـعـرب.
كذلك أشار السيوطي (١٤٤٥ ــ ١٥٠٥) حتى في ذلـك الـوقـت إلـى أن الـعـلـوم

.(١٤٣)األجنبية كانت محرمة 
ويبدو أن القرن� اخلامس عشر والسادس عشر شهدا إحياء للمذهب
اإلسالمي التقليدي حول صورة الكونK كما شهـد بـذلـك كـتـاب الـسـيـوطـي

.(١٤٤)الذي قلد ووزعت منه نسخ كثيرة في جميـع أنـحـاء الـشـرق األوسـط 
وقد استند هذا الكتاب والكتب التي كتبت على غراره إلى ا@صادر اإلسالمية
التقليدية وعلى النصوص القرآنية. ولم يحتو الكتاب على أي إشارة لعـمـل
مدرسة مراغةK وال إلى أي عـمـل يـنـتـمـي إلـى الـتـراث ا@ـسـتـمـد مـن كـتـاب

اجملسطي ويستلهم الثقافة اليونانية.
وقد قادت حكمة النخبة الثقافية اإلسالمـيـة هـذه الـنـخـبـة إلـى إيـجـاد

. أي(١٤٥)وظيفة ا@وقت بسبب هذه الصعوبات الفكرية والشرعية والعملية 
أن عادة إيجاد وظيفة ا@وقت في ا@ساجد احمللية يحتلها فلكي يتمتع بالكفاءة
انتشرت بعد هذه الفترة. وليس هنالك في اللغات الغربية حاليا الكثير من
ا@علومات عن وظيفة ا@وقت ودوره. ويقول ديفد كنغ إن وجود ا@وقت ال يرد

K وهم(١٤٦)في الوثائق السابقة على القرن الثالث عشر عندما ظهر ا@ماليك 
الذين كانوا رقيقا في السابق في مصرK ليحكموا  ذلك البلد وسوريا الكبرى

. لكن �ا أن وظيفة ا@وقت قد ظهرت فإننا ال �لك إال أن نـخـمـن أن(١٤٧)
واّالفقهاء ا@سلم� أدركوا احلاجة إلى تثبيت أوقات الصالة بـدقـةK وأحـس

بالتهديد الفكري الذي 8ثل في إمكان أن يصبح عـلـم أجـنـبـي ضـروريـا ال
Kكن االستغناء عنه ويتمتع باالستقالل ضمن حـيـاة اجملـتـمـع اإلسـالمـيـةw
وجابهوا اخلطر بإيجاد وظيفة ا@وقت الدينية - وهـي وظـيـفـة وضـعـت فـي
ا@سجد وليس في ا@درسة أو ا@رصد ـــ وبذا مـنـعـوا ظـهـور أزمـة داخـلـيـة.
وهذا شبيه بشكل يلفت النظر بالطريقة التي عوجلـت بـهـا مـشـكـلـة إجـازة
األطباء وتنظيم عملهمK وهي إعطاء احملتسبK صاحب الوظيفة األخالقية
الدينيةK مهمة اإلشراف على هذه ا@هنةK وليس إعطاء هذه ا@همة جلماعة

. ولعل في ذلك مثاال آخر على ا@فهوم الذي(١٤٨)ا@هني� ا@كونة من األطباء 
دعاه عبد احلميد صبرة بتجنيس العـلـوم الـطـبـيـعـيـة وحتـويـلـهـا إلـى عـلـوم
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. «والنتيجـة(١٤٩)إسالميةK عن طريق 8ثلها في النظرة اإلسالميـة لـلـعـالـم 
النهائية لكل ذلك» ـــ كما قال األستاذ صبـرة ـــــ «هـي الـنـظـر لـكـل ا@ـعـرفـة
الدنيوية ا@باحة نظرة ذرائعية ذات توجه ديني. وهذه النظرة هـي الـنـظـرة
التي رافقت القبول احملدود للمنطق والرياضيات والطب في ا@درسة [الكلية]

. وwضي صبرة إلى القول(١٥٠)والدخول ا@شروط لعلم الفلك إلى ا@سجد» 
إننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي عام للعلـمK بـل إزاء نـظـرة خـاصـة حتـصـر

.(١٥١)البحث العلمي بحقول ضيقة جدا هي غير تقدمية في جوهرها» 
أما اآلن فقد حان وقت النظر في طبيعة التعليم الـعـالـي ومـكـانـتـه فـي
اجملتمع األوروبي ومؤسساته االجتماعيةK في ضوء ا@شكالت الناجتـة عـن
محاولة تقبل ا@تطلبات الفكرية وا@ؤسسية للعمل احلديث في العالم العربي

اإلسالمي وجعله جزءا من هذا العالم.

اجلامعات الغربية ومكان العلم
يؤكد مؤرخو العلم القروسطي في أوروبا منذ عـقـديـن مـن الـزمـان «أن
اجلامعة القروسطــيـــة قــدمت للجميع تعليما كـــان يقـوم أســـــاســـــــا عـلـى

. وهذا قول يختلف 8ام االختالف عن إشارات جوزف بن دافيد(١٥٢)العلم» 
. وقد أكد إدوارد(١٥٣)إلى «هامشية العلم في جامعات الـقـرون الـوسـطـى» 

غرانت أن اجلامعة القروسطية «أعطت للعلم اهـتـمـامـا أكـبـر �ـا تـعـطـيـه
. أي أن اجلامعـات األوروبـيـة(١٥٤)اجلامعة احلديثـة الـتـي انـحـدرت مـنـهـا» 

ـ وهو وضع منهج دراسي يقوم على حققت ما لم حتققه الكليات اإلسالمية ـ
تعليم العلوم ــ وأعطت من االهتمام للمواضيع الـعـلـمـيـة أكـثـر �ـا تـعـطـيـه

اجلامعات ا@عاصرة.
ومن الضروري في سياق دراستنا هذه أن ندرك أن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة
غدت «أساس التعليم اجلامعي القروسطي ومحوره»K بسب نشاط الترجمة

. وقد(١٥٥)الذي لم يسبق له مثيل في القرن� الثاني عشر والـثـالـث عـشـر 
أتت هذه العملية ا@تراكمة في التراث� اليوناني والعربي إلى أوروبا. وأتاحت

 للغرب احلصول على أعمال أرسطو(١٥٦)هذه اجلهود اخلارقة في الترجمة 
وشراحه إلى جانب األعمال األساسية األخرى اليونانية والعربية في فترة
ال تكاد تبلغ القرن الواحدK وقد بذلت هذه اجلهود فـي إسـبـانـيـا وصـقـلـيـة
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وشمالي إيطاليا. ولم تكد هذه األعمال تدخل في ا@ناهج الدراسية اجلامعية
K ومن(١٥٧)حتى هيمنت على الفكر العلمي على مدى القرون األربعة التالية 

ب� األعمال التي ترجمت للمرة األولى مباد� إقليدس واجملسطي لبطليموس
والبصريات البن الهيثم واجلبر للخـوارزمـيK والـكـتـابـات الـطـبـيـة لـكـل مـن
جالينوس وأبو قراطK وطبعا كتـاب الـقـانـون البـن سـيـنـا. وقـد دخـلـت هـذه
األعمال في ا@ناهج الدراسية للجامعات و لم يجر تعليمها في اخلفاء أو في
حرمة البيت اخلاص كما حدث في احلضارة العربية اإلسالمية. ولم يستدع
األمر تدريسها على هيئة أقوال دينية منقولة مستمدة من الكتاب ا@قدس.
وقد أرسى هذا التطور الذي جاءت بـه الـتـرجـمـات اجلـديـدة ـــ كـمـا يـقـول

ـ «أساس التطور العلمي ا@ستمر حتى وقتنا احلاضر»  .(١٥٨)األستاذ غرانت ـ
«وكانت جامعتان من جامعات العالم ا@سيحي الكبرى الثالثK وهما جامعتا
أوكسفرد وباريسK موجودت� مع حلول سنة K١٢٠٠ ويقوم ا@نـهـج الـدراسـي

.(١٥٩)في كل منهما على أساس العلم اجلديد» 
وقد غدت أعمال أرسطو اخلاصة بالعلوم الطـبـيـعـيـةK كـمـا أشـرنـا مـن
Kجزءا مهما من أجزاء الفلسفة الثالثة في ا@نهاج الدراسي للجامـعـة Kقبل
وهي الفلسفة الطبيعيةK والفلسفة األخالقيةK وا@يتـافـيـزيـقـا. وقـد ضـمـت
هذه الكتب كتاب الطبيعة»K و«في السماء»K و«في اخللـق والـفـسـاد»K و«فـي
النفس»K و«اآلثار العلوية» و«األعمال الصغرى عن األشياء الطبيعية»K كـمـا
K«وأجزاء احليوانات» K«تضم كتبه في علم األحياء كتبا مثل «تاريخ احليوانات
و«خلق احليوانات». ويرى األستاذ غرانت أن هذه الكتـب «هـي الـتـي كـانـت
محور الرسائل العلمية التي وضعت األساس الشامل للتصور الـقـروسـطـي

. و�ا أن هذه األعمال جمـيـعـا كـانـت(١٦٠)للعالم الطبيعي وكـيـفـيـة عـمـلـه» 
مكونات إلزامية من مكونات ا@نهاج اجلامعي القروسطيK فإن من ا@ـمـكـن

.(١٦١)التحدث عن خبرة تعلمية مشتركة هي «علمية في جوهرها» 
وقد درست هذه الكتابات العلمية إلى جانب الفنون السبعة احلرةK أي
الثالوث (ا@كون من النحو والبالغة وا@نطق) والرابوع (ا@كون من احلساب

. والبد لنا من أن نـالحـظ أن الـفـنـون(١٦٢)والهندسة والفـلـك وا@ـوسـيـقـى) 
السبعة احلرة قد حتولت حتوال جذريا في القرن� الثـانـي عـشـر والـثـالـث
عشرK بحيث اندمج الــرابوع إلى حد كبير في الفلسفة الطـبـيـعـيـة وتـوسـع
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K «فحل اجلدل والفلسفة محل الفنون احلرة األخرى» مـع حـلـول(١٦٣)مداه 
.(١٦٤)العام K١٢١٥ كما قال غوردن لف 

ومع أن تسلسل ا@واد الدراسية لم يكن قد استقر في القـرنـ� الـثـالـث
عشر والرابع عشر فقد كان هناك تسلسل مفضل على غيره. وكان الوضع
Kا@ثالي هو أن يستكمل الثالوث والرابوع قبل البدء بدراسة العلوم الطبيعية
وأن تستكمـــل الفلسفــة األخالقيـــــة والـعـلـــــوم الـطـبـيـعـــــيـة قـــــبـل الـبـــــدء

. وليس بوسعنا إال أن نقر بأن الرابوعK والسيما عـنـدمـا(١٦٥)با@يـتافيزيـقـا 
توسع محتواه بعد حركة الترجمة الكبرىK ما هو إال العلوم الدقيقـة مـهـمـا
سميناها. ومع أن اجلامعات لم تشدد كلها على العـلـوم الـدقـيـقـة تـشـديـدا
متماثال فإن هذه العلوم كانت جزءا من ا@ـنـهـاج الـدراسـي وأخـذت تـعـكـس
األهمية العلمـيـة @ـبـاد� إقـلـيـدسK واألقـسـام األولـى مـن كـتـاب اجملـسـطـي
Kلبطليموس. وكان ذلك الكتاب أهم كتاب في علم الفلك حتى كوبـيـرنـكـس
وقد ترجم مرت�K مرة في حوالي العام ١١٦٠ ومرة في العام ١١٧٥ على يـد

. كذلك لم يتـوان األوروبـيـون عـن أن يـدخـلـوا فـي(١٦٦)جيرارد الـكـرwـونـي 
مناهجهم كتبا جديدة تشكل ملخصات أقصرK وتعرض مباد� العلوم الطبيعية
للـطـلـبـة عـرضـا أسـهـل. ولـر�ـا كـان أفـضـل مـثـال عـلـى ذلـك كـتـاب جلـون

  (حوالي ١٢٧٤ ــ ١٢٥٦) [كذا] عنوانه «فيJohn of Sacroboscoالساكربوسكي 
. وقد ضم هذا الكتاب الفكر القروسطي ا@تعلق بعلمOn the Sphereالفلك» 

الفلك والتصورات السائدة عن صورة الكونK ويستند على كتابات أرسـطـو
. و�ا له بعض األهمية أن هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا(١٦٧)وبطليموس 

واسعا يشير إلى الكون بعبارة «آلة العالم»K �ا يشير بشكل صارخ إلى فكرة
انتظام العالم وخضوعه الظاهر للقوان� احلـتـمـيـة. وهـذا رأي فـي الـكـون
ر�ا آمن به سرا بعض الفلكي� العربK ولكنه رأي يتعارض 8اما مع اآلراء
القائمة على مذهب االكتساب الذي كان يـؤمن به الفقهاء وا@تكلمون الذين
هيمنوا على الفكر التقليدي وعلى الكليات اإلسالمية. كذلك يجب أن نالحظ
أنه على الرغم من شعبية الفكر التنجيمي في قصور احلكام ا@سلم�K فإن
زعم ا@نجم� بأنهم قادرون على التنبؤ با@ستقبل أدى إلى ردود فعل انتقامية
وإلى تدمير عدد من ا@راصد. أما اجلامعات األوروبية القروسطية فكثيرا
ما درست علم التنجيمK وكان هذا العلم «�نزلة ا@يتافيزيقا ا@ؤقـتـة» الـتـي
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عدلت فيما بعد فحلت محلها أعمال أرسطو في القرن الثالث عشرK والسيما
.(١٦٨)كتاب «ا@يتافيزيقا» وكتاب «الطبيعيات» 

كذلك ظهر في ا@نهاج الدراسيK إلى جانب أرسطو اجلديدK في القرن�
الثاني عشر والثالث عشر مجموعة من ا@عارف العلمية سميت مـجـمـوعـة

K  وضمت هذه اجملموعة نصوصا معتمدة وآالت علميةK(١٦٩)األعمال الفلكية 
ومجموعات من ا@علومات األوليةK أي جداول من ا@الحظات الفلكية التـي
أتاحت حتديد الوقت احمللي والتنبؤ باألحداث الفلكية كالكسوفاتK واقتران
الكواكب. وقد شكلت هذه ا@علومات أساس علم الفـلـك الـريـاضـي وأثـارت
ا@عضالت العلمية التي اضطر كوبيرنكس للتعامل معها بعد ثالثمائة سنة.
وهذا يعني ــ باختصار ـــ أن كـل الـدالئـل تـشـيـر إلـى أن األوروبـيـ� فـي
القرن� الثاني عشر والثالث عشر تلقوا األعمال األساسية في العلوم التي
أتتهم من مصادر يونانية وعربية بحماسة. لكـن األهـم هـو أنـهـم أخـضـعـوا
دراسة هذه ا@ادة العلمية للترتيبات ا@ؤسسيـةK فـوضـعـوهـا فـي ا@ـركـز مـن
Kباتباعه لنظام من االمتحانات Kا@نهاج الدراسي اجلامعي. وقد خطا الغرب
وبتفصيله @فردات هذا ا@نهاج العلمي اجلديدK خطوة حاسمة (ر�ا ما عاد
باإلمكان عكس اجتاهها) نحو نشر نظرة علمية للعالم تعلي من شأن القوى
العقلية وتصور العالم ــ البشري واحليواني وغيـر احلـيـوانـي ـــ عـلـى هـيـئـة
نظام عقلي منظم. ال بل لقد وصف هذا العالم بأنه آلة wكن فهمها فهما

.(١٧٠)دقيقا 
لكن يجب أال ندهش إذا ما شكل هذا الكيان الغني فكريا والقوي منهجيا
تهديدا للتعاليم ا@سيحيةK وأثار معارضة شديدة في الـقـرن الـثـالـث عـشـر

. ونحن نرى من وجهة نظر الـصـراع بـ�(١٧١)عندما أدخل إلى اجلامـعـات 
الفلسفة والدين هذا الصدام الدائم ب� النظرة الدينية والنظرة الدنـيـويـة
للعالم. وقد ظهرت ا@شكالت التي نشأت من قبـل فـي احلـضـارة الـعـربـيـة
اإلسالمية عند وصول الفلسفة اليونانية في الغرب ا@سيحي أيـضـا. فـقـد
كانت هنالك في كتاب أرسطو أفكار فلسفية تتعـارض بـشـكـل أسـاسـي مـع
ا@سيحية. فالعالم من وجهة النظر األرسطية خالد أزلي أبدي. وقد مر بنا
أن هذه النظرة تتعارض والنظرة اإلسالمية القائلة إن العـالـم خـلـقـه الـلـه.
و�ا أن ا@سلم� يقولون دائما إن القرآن هو آخر ما أوحى به الله مكمال به
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ما أوحى به في الديانت� اليهودية وا@سيحيةK فإنـهـم قـبـلـوا أيـضـا صـيـغـة
معدلة من قصة اخللق التي ترد في العهد القدª وتقول إن العالم خلق في

ترجم إلى العربـيـةُ. ولكن لم تكد أعمال أرسطو وتعـالـيـمـه ت(١٧٢)ستة أيـام 
وأخذ العرب يكتشفون ما انطوت عليه هذه التعاليم حتى حصلت مجابهـة
قوية. وكانت النتيجة نشوء الفلسفة اإلسالمية. كذلك تولد عن هذه احلركة
الالهوت اإلسالمي (أو علم الكالم)K أي علم الدين أو اجملادلة الذي حاول
إثبات ا@باد� الدينية باستخدام الوسائل الفلسفية. وكانت حركة ا@عتزلة أو
من يدعــون بالعقــلي� اإلســالمي� أقــدم هـــذه احلـركـــــات الـــــالهـوتـيـــــة

. لكن ا@عتزلة هزموا بعد عدد من االنتصارات ا@بكرةK بحيث(١٧٣)وأهمـهــا 
تعرض علم الكالم نفسه للنقد الشديد على يد التقليدي�. وعندما بـدأت
حركة إنشاء ا@دارس [الكليات] في القرن احلادي عـشـر اسـتـبـعـدت مـنـهـا
الفلسفة والالهوت والعلوم الطبيعية. وهذا يعنـي بـاخـتـصـار أن احلـضـارة
اإلسالمية حظرت تدريس الفلسفة والعلوم اليونانية من مؤسسات التعليم
العالي فيهاK وذلك للدفاع عن نفسها أمام هجـمـات فـلـسـفـة غـريـبـة تـضـم

أفكارا ميتافيزيقية تتعارض وأفكاره تعارضا أساسيا.
أما في الغرب فكان الوضع مختلفاK إذ جنت ا@سيحية من هذا الهجوم
ا@باشر من قبل الفلسفة اليونـانـيـةK ألن مـعـظـم أعـمـال أرسـطـو كـانـت قـد
فقدت في الغرب حتى ظهور حركة الترجمة في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر. ومن ا@مكن أن نقولK من الناحية الثانيةK إن ا@سيحية عند والدتـهـا
رعتها خادمتها الفلسفة اليونانيةK ألن كثيرا مـن أوائـل الـذيـن حتـولـوا إلـى
ا@سيحية كانوا يتكلمون اليونانية ويكتبونها. وعندما ظهرت ا@سيحية ظهرت
في واقع األمر في بيئة هلينية شكلت لها لغتها وفلسـفـتـهـا ا@ـيـتـافـيـزيـقـيـة

. ولم يكن هذا األثر اليوناني القوي في ا@عتقدات ا@سيحية(١٧٤)واستعاراتها 
والالهوت ا@سيحي يلفت النظر حتى عصر اإلصالح. فمن كان سيالحـظ
أن مفهوم التعليم بالسؤال واجلواب أو مذهب وحدة اجلوهر يوناني األصل
وليس ساميا? ومع ذلك فإن ا@سيحية أبقت نفسها بعيدة عن بعض ا@فاهيم

ا@يتافيزيقية ا@تأصلة ولم تقل بفسادها إال فيما بعد.
لكن لم يكن باإلمكان تفادي الصدام ب� الفكر ا@سيحي وأرسطو عندما
وصل أرسطو اجلديد في القرن� الثاني عشر والثالـث عـشـر. وعـلـيـنـا أال
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ننسى أيضا أن األوروبي� ا@ثقف� في مراكز التعليم الكبرىK والسيما في
Kوالسـيـمـا طـيـمـاوس Kكانوا قد تقبلوا الفكر األفـالطـونـي  Kمدرسة شارتر
بحماسة كبيرة في القرن� احلادي عشر والثاني عشر قبل وصول أرسطو
اجلديدK وكان ذلك قد أنتج حركة إحياء فكري وثورة في ا@فاهيم يرى بعض

. وكان الكون طبقـا لـهـذه(١٧٥)الباحث� أنها أرست أسـاس الـعـلـم احلـديـث 
النظرة كونا منظما حتركه العلل الطبيعيةK ويتمتع اإلنسان فيه بالعقل الذي

wكنه استيعاب هذا النظام الكوني على رغم صعوبة هذه ا@همة.
أما عندما أكد أرسطو اجلديد أبديـة الـعـالـم فـقـد أثـار مـشـكـلـة كـأداء
للغرب ا@سيحي. «فلو تركت فكرة أبدية العالم األرسطية دون دحض لقوضت

K أال وهي أن العالم(١٧٦)إحدى األفكار الرئيسية التي تنادي بها ا@سيحية» 
خلقه الله الذي ال حتد نعماءه حدودK وأن نـهـايـة هـذا الـعـالـم آتـيـة حـسـب
اخلطة اإللـهـيـة. فـإن صـحـت الـنـظـرة األرسـطـيـة عـن الـكـون تـوجـب عـلـى

ا@سيحي� التخلي عن هذه الفكرة.
لكن األوروبي�K خالفا للمسلم�K رحـبـوا بـهـذا «الـضـيـف ا@ـدعـو» فـي
بيتهم وأعطوه مكان الصدارةK أي مركز ا@نهاج الدراسي اجلامعي. وكانـت
النتيجةK كما الحظنا من قبلK حتول الفنون السبعة احلرة «إلى حقل الفلسفة

. وأدى(١٧٧)اجلديد الهائل الذي وضعت أعمال أرسطو خطوطه العريضة» 
هذا التحول في تنظيم منهاج الفنون احلرة فـي جـامـعـة بـاريـس مـثـال إلـى
حتول أساتذة هذه الفنون إلى «هيئة تدريس تدرس الفلسفة العقلية والطبيعية

. وكانت احملصلة النهائية لهـذا الـتـجـديـد الـتـربـوي مـنـح(١٧٨)واألخالقـيـة» 
Kالفلسفة (�ا في ذلك الفلسفة الطبيعية) استقاللها الذاتي ضمن اجلامعة
وهو استقالل لم يكن متاحا في الغرب في السابقK ولم حتصل عليه مؤسسات

التعليم العالي اإلسالمية والصينية حتى في القرن العشرين.
على أن بعض األوروبي� أفزعهم ذلك  بسبب ما يتضمـنـه هـذا الـلـقـاء
[ب� الفلسفة األرسطية والفكر ا@سيحي] من دواعي التوتـر والـقـلـق. وقـد
اتخذ هذا الفزع شكل انتقادات متنوعة (في باريس) ألرسطـوK بـل تـعـرض
من درسوا بعض ا@قوالت الفلسفية إلى اإلدانة. لكن هذا ا@وقف جاء متأخرا
عن وقته بزمن طويل على رغم عمق دوافعهK ولم يكن لـه وزن كـبـيـر. فـقـد
كانت كتب أرسطو في الطبيعيات قد وجدت طريقها إلى ا@ناهج الدراسية
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في اجلامعات مع منتصف القرن الثالث عشر. وكانت كلية اآلداب بباريس
قد أصدرت سنة ١٢٥٥ قانونا يوجب قراءة كـتـب أرسـطـو فـي الـطـبـيـعـيـات

. وكان هنالكK آنئذ عدد كبير(١٧٩)ويحدد أوقات احملاضرات اخملصصة لها 
من ا@سائل في العلوم الطبيعية التي كانت موضع جدلK وكان مصدر هذه
ا@سائل احملاضرات التي ألقاها األساتذة. وضمت هذه ا@سائل تـصـانـيـف

.(١٨٠)عن ملخصات األساتذة للمسائل الكبرى إلى جانب الرسائل األصلية 
وتعكس هذه الكتابات الطريقة ا@نسقة التي كانت تخضع فيها مجموعة من
القضايا في العلوم الطبيعية ــ كالفيزياء والفلك والكونيات وا@يكانيكاK وما
إليها ــ للنقاش وا@ناظرة بال كلل. وقد شـمـلـت هـذه ا@ـسـائـل مـسـائـل مـثـل
مكونات الطبيعةK وطبيعة هذه ا@كوناتK وظروف حتولهاK وهل العالم واحد
أو متعددK وهل تدور األرض على محورها أم أنها ثابـتـةK «وهـل مـا يـحـدث
األثر هو علة ما يحدثه»K وهل wكن لألشياء أن حتصل بـا@ـصـادفـةK وهـل
Kوهل الوضع الطبيعي لألشياء هو السكون أم احلركة Kكن وجود الفراغw
وهل األجرام السماوية ا@ضيئة حارةK وهل للبحر مد وجزرK وهكذا دواليك

. ومن الصعب أن نتخيل غذاء مركزا أكثـر مـن(١٨١)في حقول ا@عرفة كلهـا 
Kذلك  من ا@سائل العلمية ا@تصلة بطبيعة العالم الطبيعي ومكوناته وآلياته
وأ�اطه. وقد يفوق ذلك صعوبة أن نتخيل اليوم أن مناقشة هذه ا@ـسـائـل

جميعا من قبل جميع طلبة كلية اآلداب كان أمرا إلزاميا.
ومن الصعب أن نتصورK في ضوء هذا اإلطار وهذه األهداف التي كانت
Kقد تبلورت في اجلامعات األوروبية مع حلول منتصف القرن الثالث عشر

w كن أنw حي من أذهانَّأن هذا النقاش الفلسفي ذا ا@نحى الطبيعي كان
األكادwي� وطلبتهم عندما كانوا يتركون اجلامعات وينطلقون إلـى احلـيـاة
اخلارجية. أي أن هذا التعليم اجلامعي رسخ الـنـظـرة الـعـلـمـيـة فـي أذهـان
ا@ثقف� األوروبي� في القرن� الثاني عشر والثالث عشـر مـن غـيـر شـك.
و�ا يفوق ذلك أهمية أن هذه اجملموعة من ا@سـائـل الـعـلـمـيـة (واخلـوض
فيها) هي من طبقة ا@سائل التي ما يزال العلمـاء يـتـنـاولـونـهـا حـتـى وقـتـنـا
احلاضر نفسها. ولنأخذ مثاال على ذلك من تاريـخ الـفـلـك الـقـريـب: «@ـاذا
تظلم السماء في الليل?» ومع أن صياغة ا@شكلة على هـذا الـنـحـو يـقـصـد
منها أن تروق لعامة الناسK فإن ا@شكلة نفسها حيرت أكبـر الـعـلـمـاء عـلـى
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مدى قرونK منذ أيام نيوتن على األقلK ولم يجد العلماء لها حال حتى القرن
. وكانت صياغة ا@سائل العلميـة عـلـى هـذا الـنـحـو عـلـى يـد(١٨٢)العشـريـن 

قروسطيي أوروبا هي التي أدت إلى وضع األهداف العلمية التي تبلورت مع
الثورة العلمية في القرن� السادس عشر والسابع عشر.

ال بل إن األهم من كل ذلك هو تلك البنى القانونية وا@ؤسسية التي أعيد
تشكيلها نتيجة لعمل ا@شتغل� بالقانون الروماني والقـانـون الـكـنـسـي مـنـذ
أواخر القرن احلادي عشر. فقد كان هوالء القانونيون ــ كما شـاهـدنـا مـن
قبل ــ مشغول� بوضع ترتيبات مؤسسية حتكم احلياة احلديثة منذ بدايات
عهـدهـا فـصـاعـدا. وقـد اتـخـذ هـذا الـعـلـم أول مـا اتـخـذ شـكـل االعـتـراف
Kباجلماعات بصفتها «كيانات كاملة» أي مؤسسات تتمتع باالستقالل الذاتي

فوا ذلك االستقـاللّو8ارس واليتها القانونية في حدود ذلك الكيـان. وعـر
تعريفا قانونيا يسمح لهم بإدارة شؤونهم دون تأثير من الـقـوى اخلـارجـيـة.
وكانت اجلامعات في مقدمة هذه ا@ؤسسات آنذاك. وكان من طبيعة األمور
أن يحاول أسقف باريس ستيفن 8بييه ــ الذي  أصدر تكفير سـنـة ١٢٧٧ ـــ
فصل الفلسفة عن الالهوتK وأن wنع كلية اآلداب في جامعة بـاريـس مـن
مناقشة ا@سائل الالهوتية. ولكن هذه احملاولة لفصل األمور اإلwانية عن
األخالق والبحث في األمور الطـبـيـعـيـة مـا كـان بـإمـكـانـهـا مـنـع الـنـاس مـن

. كذلك فإن جناح هذه اخلطوة(١٨٣)االستمرار في بحث هذه األمور الطبيعية 
أمر مشكوك فيه فيما يتعلق بجامعة باريس سواء من داخلها أو خارجـهـا.
فقد كانت بنية العمل األكادwي داخل اجلامعة قد وضعت بحيث تقوم على
االتفاق الداخليK أي أن ا@ؤسسات ومعاهد الدراسات العامة كـان يـقـصـد
منها أن تتخذ القرارات ا@تعلقة باألمور الداخلية على أساس أن «ما wس
اجلميع البد أن ينظر فيه ويقره عليه اجلميع». واألهم من ذلك هو أن هذه
الـقـرارات تـتـخـذهـا األغـلـبـيـة أو «اجلـزء األكـبـر واألحـكـم» (انـظــر أعــاله:
«اجلامعات والغرب»). وقد كان من ا@مكن حقا أن تصوت كلية من الكليات
@صلحة التضييق على بعض الدراسات أو إلغائهاK ولكن القرار أمر تتخذه

.(١٨٤)اجلماعة 
أما الكليات اإلسالمية فقد رأينا أنها ال تـضـم هـيـئـة تـدريـس لـهـا حـق
التصويت في أمر كهذا. فقد كان التعليم برمته فرديا شخصـيـاK ولـم تـكـن
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ثمة حرية شرعية لتغيير منهاج الدراسة في الكليات القائمة على الوقـف.
ولم تكن هذه الكليات جماعات يحكمها االتفاق العام وال كيـانـات قـانـونـيـة
مستقلة با@عنى الغربي. أما في أوروبا فـنـشـك فـيـمـا إذا كـان أمـر يـصـدره
الباب سينجح أكثر �ـا يـنـجـح قـرار يـصـدر مـن بـاريـس. إذ كـان البـد مـن
احلصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إن تعلق األمر با@وضوع الدقيق

سه األستاذ ويدرسه الطلبة.ّالذي يدر
وكان فقهاء القانون الكنسيK فضال عن ذلكK يعملون على وضع قانون
كنسي جديد خلصه غريش� في كتابه الهائل «التوفيق ب� القوان� الكنسية
اخملتلفة» (حوالي ١١٤٠)K وفيه تقرر أن اإلنسان له عقل وضميرK وأن هذين
معياران تخضع لهما حـتـى الـنـصـوص ا@ـقـدسـة عـنـد الـنـظـر فـي األحـكـام
القانونية. وقد ب� غريش� في بعض احلاالت التي تخص مـسـألـة مـا إذا

 مثال أن عـلـى(١٨٥)كان يسمح للقساوسة أن يقرأوا الكتابات غيـر الـديـنـيـة 
ا@رء أن يستعمل العقل للموازنة ب� احلجج واألدلة حتى عندما تكون هناك
آراء دينية معـتـمـدة تـعـارض مـثـل هـذا الـتـصـرف. وقـد وفـق بـ� ا@ـوقـفـ�
ا@تعارض� بقوله «إن لكل الناس (وليس القساوسة فقط) أن يتعلموا ا@عارف
غير الدينيةK ليس للمتعة فقط بل للفائدةK من أجل أن يستعملوا ما فيها من

. وهذا يعني أن العقل الطبيعي استخدم(١٨٦)معرفة لفائدة ا@عرفة الدينية» 
حلل مسألة خالفيةK �ا رفع من شأن العقل وبحثه عن احلقيقة إلى مكانة

عالية.
وقـد غـدت فـكـرة الـبـحـث عـن احلـقـيـقـة هـي ذاتـهـا جـزءا مـن عـقــيــدة
األكادwي� وخليقتهم. ومع أن بيتر أبيالر تـوفـي حـوالـي سـنـة ١١٤٤ إال أن
مبدأه القائل «إن احلقيقة التي تبحث عن نفسـهـا ال أعـداء لـهـا» كـان حـيـا
تدعمه مصادر أخرىK منها تعاليم أرسطو. وقد انتشر الـرأي الـذي اتـخـذ
من الفلسفة موضوعا مهما للحبث والدراسة والقائل إن ا@نطق واجلدل لم
يكونا موضوع� للدراسة النظرية فقطK بل موضوعان أجنبا طريقة شاملة
للدراسة وللتعامل مع كل حقوق الدراسة والبـحـث. وتـوصـل األسـاتـذة إلـى
نتيجة مفادها أن الدراسات ا@نطقية «أعطتنا طريقة شاملة ووسيلة توصلنا
Kكما قال بيتر اإلسباني Kوكان اجلدل Kإلى ا@باد� التي تقوم عليها كل الطرق

. ولذا فإن الالهوتـيـ� وأسـاتـذة اآلداب(١٨٧)هو فن الفنـون وعـلـم الـعـلـوم» 
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«قالوا إن من حقهم التمتع باحلرية ألنهم عرفوا وظيفتهم بأنها البحث عن
. وقد أعلنواK مستلهم� أخالق أرسطو وغيره من ا@صادرK(١٨٨)احلقيقة» 

. وصـارت(١٨٩)«أن من يشغلهم تأمل احلقيـقـة أعـلـى مـن ا@ـلـوك واألمـراء» 
صداقة احلقيقة مسعى جادا يسعى له الفالسفة والالهوتيون. وقد كتبـت

ن تقول إن أساتذة القرن� الثالث عشر والرابع عشر لم يرددواِلْلوكْميري مك
من العبارات.

K«عبارة بلغ من كثرة تكرارها ما بلغته عبـارة «صـديـق احلـريـة»
وبلغ من أهمية سياقها الفكري ما بلغه سياق هذه العبارة التي تصف

 سلطةJohn of Malignyواجب الفيلسوف. فعندما حتدى جون ا@اليني 
 من شأن آراءJohn of Jandunرئيس اجلامعةK وأعلى جون اجلاندوني 
 مذهبDurand of Saint-Porçainابن رشدK ورفض دوران السانبور ساني 

أرسـطـو وتـومـاس اإلكـويـنـيK فـقـد فـعـلـوا ذلـك بـصـفـتـهـم «أصـدقـاء
 بـفـضـائـل ولـيــمJohn of Meunلـلـحـقـيـقـة». وقـد تـغـنـى جـون ا@ــونــي 

 «ألنه التزم باحلقيقة» ضد الرهبانWillian of Saint-Amourالساناموري 
أعداء احلقيقة وحرية التعبير. وعندما نـهـض نـكـوال األوتـريـكـورتـي

Nicholas of Autrecourtليشن هجوما على فلسفة أرسطو حسب أنـه 
سيدمرها فإنه فعل ذلك بصفته «صديق احلقيقة» (١٩٠).

وهذا يعني باختصار أن ميتافيزيقا اإلعالء من شأن العقل والعقالنيـة
في طلب احلقيقة انزرعت في أعماق لغة األوروبي� في ذلك الوقـتK ولـم
يكونوا على استعداد للتخلي عنها حتى ولو عنى ذلك تخيل ا@ستحـيـل مـن

أجل احلفاظ على التناسق الالهوتي.
م مذهب أبدية العالم ومقولةَّوعندما أعلن تكفير العام K١٢٧٧ فإنه حـر

استحالة تعدده (مع ما حرم من بقية ا@قوالت الفلسفيـة)K ولـكـن ا@ـطـالـبـة
. فقـد أدى(١٩١)باحملافظة على سالمة دراسـة الـفـلـسـفـة لـم تـهـدأ حـدتـهـا 

التكفير في واقع األمر إلى تشجيع الالهوتي� لتخيل إمكانات غير أرسطية
لم يكن باإلمكان التفكير فيها لوال ذلكK كما أشار العديد من دارسي حضارة

ت أن النتيجة حتى ب� ا@تعاطف�ْ. ويرى األستاذ غران(١٩٢)العصور الوسطى 
مع التكفيرK كانت التصريح باحلجج الطبيعية واإلمكانات ا@يتافيزيقية التي
ما كان باإلمكان التوصل إليها لواله. وكثيرا ما اتخذت هذه التمارين العقلية
التي هي �نزلة التجارب الفكرية شكلها النهائي في سياق التفريق ا@ألوف
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. فالقدرة(١٩٣)في القرن احلادي عشر ب� قدرة الله ا@طلقة وقدرته ا@قدرة 
ا@طلقة جتعل الله كلي القدرة wكنه أن يفعل ما يشاءK بينما قدرته ا@قدرة
جتعله خالقا خلطة فعلية ولنظام واقع يخضع للحدود ا@قدرة عليه. «وقـد
استتبع هذا التفريق اجلوهري أن الله لم يعد يـتـدخـلK بـعـد أن قـرر نـظـام
Kفي اخلطة التي اختارها Kعا@نا من ب� النظم ا@مكنة التي ال حصر لها بدءا

. ولذا فإننـا جنـد(١٩٤)بأن تعدلها من مخزون اإلمكانات غيـر ا@ـسـتـعـمـلـة» 
جون بوريدان يسلم بأن الله قادر على خلق أي عدد من العوالم ا@مكنة غير
عا@ناK ولكنه يقول إن علينا أال نأخذ وجود هذه العوالم مأخذ اجلد «إال إذا
كانت لدينا أدلة مستقلة تدعو لهذا االعتقادK أدلة مستمدة مـن واحـد مـن
K«والعقل الطبيعي Kأي من احلواس والتجربة Kا@صادر العادية أو منها كلها

. كذلك تخيل نيـكـول دورª (حـوالـي ١٣٢٥ ـــ ١٣٨٢)(١٩٥)أو الكتاب ا@ـقـدس 
عا@ا غير أرسطي مكنه من النظر فيما إذا كان  اجتاه األشياء فيه يتفق مع
ا@عتقدات األرسطية أم الK فكانت نتيجته سلباK وقد قاده ذلك إلـى تـخـيـل
إمكانات كونية متناسقة جديدةK بينما ظل يعتقد بـأنه «لم يوجد ولن يوجد

.(١٩٦)أكثر من عالم مادي واحد» 
لقد شجع تكفير سنة K١٢٧٧ والسيما فيما يتعلق بقدرة الله ا@طلقة على
خلق ما يشاء من العوالمK شجع بعضا من أ@ع ا@فكرين في ذلك الزمن على
وضع حلول جديدة تثير االهتمام @شكالت موجودة في طبيعيات أرسطـو.
«ومع أن هذه االستجابات النظرية لتلك ا@شكالت لم تفوض النظرة األرسطية
للعالم أو تنجح في احللول محلهاK فإنها وضعت بعض أسس تلـك الـنـظـرة
موضع التساؤلK وأثارت االهتمـام لـدى ا@ـفـكـريـن الـقـروسـطـيـ�K وجـعـلـت
الكثيرين يدركون أن األمور قد ال تكون على النحو الذي تصـورتـه فـلـسـفـة

. وقد زاد التكفير من حدة الصراع للمحافظة على استقالل(١٩٧)أرسطو» 
الفلسفة بدال من ثني الناس عن طلب الفلسـفـة (والـكـونـيـات) خـالل فـتـرة

. ونوجز فنقول إن دراسـة(١٩٨)سريانه (فقد ألغي هذا التكفير سنـة ١٣٢٥) 
العلوم الطبيعية كانت راسخة في ا@ناهج الدراسية ا@تبعـة فـي اجلـامـعـات
القروسطية. وعلى رغم أن دراسة هذه العلوم (وا@سائل التي أثارتها) جلبت
عليها التكفير واإلدانة من قبل الـسـلـطـات فـي جـامـعـة بـاريـسK فـإن طـلـب
العلوم الطبيعية حتمل ويالت تلك العاصفة. ال بل إنه اشتد عوده وازدادت



217

الكليات واجلامعات والعلوم

قوته عما سبق. وأضحت دراسة العلوم الطبيعية وطلب احلقيقة الفلسفية
جزءا من النظام ا@ؤسسي في اجلامعاتK وهي ا@ؤسسات ا@ركزية للتعليم
العالي في الغرب. ولم يـعـد بـإمـكـان أي شـيء بـعـد ذلـك أن يـعـتـرض سـيـر
األمور. وما أصبح مثارا للجدل هو افتراق ا@ثل اإلمبريقية عن ا@ثل الرياضية
اخلاصة با@نـهـجـيـة الـعـلـمـيـةK وهـو االفـتـراق الـذي انـعـكـس فـي الـنـظـرات
وا@مارسات اخملتلفـة فـي اجملـال الـعـلـمـي مـا بـ� أقـطـار الـقـارة األوروبـيـة

. ولكن هذه قصة أخرى.(١٩٩)وإجنلتراK والسيما في القرن السابع عشر 

الطب واجلامعات: البحث عن املعايير الشاملة
أود قبل إنهاء هذا الفصل أن أنظر في االستقبال الذي حصلـت عـلـيـه
ا@عرفة الطبية اجلديدة التي جاءت بها الترجمات من اليونانية والعربية. إذ
هنا جند التطور ا@بكر @هنة جديدة با@عنى احلديـثK وجنـد حتـقـيـقـا آخـر

للميل األوروبي إلقامة ا@عايير العامة للفكر والسلوك االجتماعي.
دخلت مباشرة إلى قلب اجلامعاتُفاألعمال الطبية ا@ترجمة من جديد أ

األوروبية اجلديدةK كما حدث مع الكتابات الفلسفية اليونانية والعربية التي
كانت فقدت أو لم تكن معروفة. وقد نـشـأت كـلـيـات طـبـيـة جـديـدة تـدعـى
كليـــات عليـــا في كــل من بــادوا وباريس وبولونــيـا ومـونـبـلـيـيـه وأوكـسـفـرد

. وسرعان ما جعلت مراكز الدراسات العليا هذه لـزامـا عـلـى(٢٠٠)وغيرهـا 
طلبة الطب كلهم أن يدرسوا ا@واد األدبية قبل البدء بدراسة ا@واد الطبية.
وكان الطلبة يخضعونK بعد إنهاء ا@واد الدراسية  ا@قررة وإنهاء فترة التدريب

ون بعده شهادات تخولـهـم حـقَحتت إشراف األطباء الكبارK المتحـان يـعـط
�ارسة الطب. وقد أدى قلق أساتذة الطب في الكليات الطبية حول سوء
استغالل ا@هنة إلى سن قوان� وتعليمـات أخـرى فـي أوروبـا كـلـهـاK حتـصـر
�ارسة الطب بأولئك الذين حصلوا على شهادة معترف بهاK إما من قبـل
مجلس طبي من االختصاصي� في الطب أو من السلطات ا@ـدنـيـة أو مـن
Kكلية جامعية. ولم تسيطر هذه القوان� 8اما على �ارسي الـطـب كـلـهـم

 على جميع أنواع سوء االستغاللK أو على جميع  ا@زاعم الطبيةِولم تقض
التي ال سند لها �عايير ذلك الزمن. ولـكـن احلـقـيـقـة هـي أن قـروسـطـيـي
ªيطورون «طرقا متعددة لتقو Kمنذ بداية القرن الثاني عشر Kأوروبا أخذوا



218

فجر العلم احلديث

كفاءة [�ارسي مهنة الطب] والتضييق عليها». وقد جتاوزت هذه اإلجراءات
ا@انحة لصفة الشرعية «أشكال االعتراف القانوني @مارسي مـهـنـة الـطـب

. وتبينت آثار هذا التطور فـي ا@ـدن فـي جـمـيـع(٢٠١)في العالم الـرومـانـي» 
أنحاء أوروبا. والسيما في بولونيا وباريس وبـادوا ومـونـبـلـيـيـه وأوكـسـفـرد.
وكانت احلصيلة النهائية لذلك جعل الطـب أول مـهـنـة دنـيـويـة فـي أوروبـا.
ويرى بعض مؤرخي الطب القروسطي أن هذه العملية ركزت عـلـى حتـويـل
تعليم الطب إلى شكل مؤسسيK بحيث أبعد هذا التعليـم عـن أيـدي الـهـواة

. وغدا احلصول على شهادة جامعية في الطب أمرا(٢٠٢)وغير ا@تخصص� 
يخول صاحبها حق �ارسة الطب.

ز علىَّ قوى تركَومع أن هناك في الغرب من يرى في هذا التطور صراع
احتكار ا@صادر التعليمية فإنه أقام مع ذلك معايير للتعليم الطبي و�ارسة
مهنة الطبK وهي معايير لم تنشأ في السياق العربي اإلسالمي. فلم يـكـن
هنالك ــ كما الحظنا ــ في السياق اإلسالمي شهادة أو درجة علمية يحصل
عليها طلبة الطب عند انتهاء دراساتـهـمK ألنـه لـم يـكـن ثـمـة هـيـئـة تـدريـس
wكنها إصدار مثل هذه الشهادة أو الدرجة. ولم يقتصـر األمـر عـلـى عـدم
وجود هيئة تدريس ــ �عنى هيئة منظمة من األساتذة ــ بل استبعدت الكليات
اإلسالمية األطباء عموماK بحيث انحصر مجال عملهم إما بإعطاء دروس
خصوصية أو بقراءة النصوص الطبية على نطاق محدود في قاعات ملحقة
با@ستشفيات. لكن هذه ا@ؤسسات لم تكن مؤسسات 8نح درجات علـمـيـة
بحال من األحوال. و�ا أنه لم تكن هناك هيئات تدريس ولم يكن ثمة نظام
لالمتحانات تديره هيئة جماعية من األساتذة و�ارسي ا@هنةK فإن االعتراف

ل باإلجازةK وهي اإلذن بتعليـمَّا@عتمد بالدراسات التي أنهاها الطـالـب 8ـث
نص من النصوص. كذلك كان wكن ألي فرد أن يدرس الطب بنفـسـه وأن
wارسه كما فعل الطبيب ا@شهور ابن رضوان القاهريK كما wكنه بالبالغة
وفن اإلقناع أن يقنع اآلخرين بتضلعه في الطب. ولم يكن ثمةK في الـوقـت
Kمن طريقة ناجحة للقضاء على الدجل أو إلنشاء منهج دراسي ثابت Kذاته
ألن كل شيء كان يعتمد على الرغبة الفردية وعلى الـصـالت الـشـخـصـيـة.
وقد أنيط باألستاذ أن يوجه طلبته حسبما يراه مناسبا من خالل ما يعرفه
من كتب. ومع أنه كان يقرأ النصوص مع طلبته ويفسر بعض ا@سائل الصعبة
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فإنه لم يكن ثمة من شيء يعادل االمتحان الذي تعقده جماعة من األطباء.
هد إليه منح شهادات حسن السلوك لألطباء ليمارسواُومع أن احملتسب ع

مهنتهم فإنه لم يكن ثمة ما يشير إلى اجتاه عام @نح الشهـادات مـن خـالل
إجراء امتحان. وهناك ثالث حاالت معروفة مثال اتخذ فيها إجراء رسمي

للحد من سوء استخدام ا@هنة في العصر العباسي:
«حدثت احلالة األولى في أوائل القرن التاسع عنـدمـا أعـطـيـت
قائمة وهمية من األدوية  جملموعة من الصيادلة الذين طلـب مـنـهـم

فواُحتضيرها. فكانت النتيجة أن الصيادلة الذين حضروا األدوية ن
بقي على الذين قالوا إن القائمة لم تكن ذات معنى. واحلالة الثانيةُوأ

حصلت عندما علم اخلليفة ا@قتدر أن رجال عاجله طبيب قد مـات
فمنع �ارسة الطب من قبل أي شخص لم يخضع الختبار. ثم عقد
سنان بن ثابت بن قرة امتحانا ألطباء بغداد كلهم. وبعد قرن� أخضع
ابن التلميذ بعد أن أصبح شيخ األطباء في عاصمة العباسي� رجال
لم تكن له معرفة علمية بل كانت لديه خبرة عملية طويلة المـتـحـان

�اثل.
وقد استنتج غاري ليسر من ذلك «أن القرارات القاضية بعقد االمتحانات

. لكـن(٢٠٣)كانت اعتباطية وأن االمتحانات ذاتها لم تكن حسنـة الـتـنـظـيـم» 
األهم هو أن هذه األحداث والظروف التي قادت إليها لم تـؤد إلـى تـطـويـر
نظام عام لالمتحانات ومنح الشهادات. كذلك فإن احملتسب لم يكن بإمكانه
Kاالعتماد على شهادة 8نحها الكلية أو غيرها تدل على التحصيل العلمـي

ألن مثل هذه الشهادات لم تكن موجودة.
وبالنظر إلى طبيعة الشريعة اإلسالمية فإنه ما كان باإلمكان سن تشريع

مر فيه من ال يحملون شهادات طبية بـاالمـتـنـاع عـنُكالذي سنتـه أوروبـا وأ
�ارسة الطب. «وقد ادعت الكلية الطبية الباريسية مـنـذ بـدايـة إنـشـائـهـا
لنفـسها احلق بتنظيم مهنة الطب واجلـمـاعـات ا@ـتـصـلـة بـهـا داخـل حـدود

 .ومع أن تنفيذ هذا األمر كان صعبا فإن أطباء باريـس أكـدوا(٢٠٤)ا@دينة» 
حقهم ا@طلق في �ارسة الطب بإشعار احملاكم بحاالت ا@مارسة الطـبـيـة

إصدار قوان� تـنـظـيـمـيـة أخـرى مـن قـبـل غير ا@ـشـروعـة. وأدى ذلـك إلـى
السلطات الكنسية والدنيوية (�ا في ذلك ا@لك). ونتج عن ذلك نظام «من
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. وقد وضعت(٢٠٥)ا@راقبة الدقيقة لكل فرع واضح ا@عالم من فروع الطب» 
تعليمات تنظيمية مشابهة في بولونيا. «فقد منعت كلية األطباء في بولونيا
في سنة ١٣٧٠ ثم في سنة ١٣٩٥ وسنة ١٤٠١ أي شخص  من �ارسة الطب

. واتخذ ذلك شكل الطلب من(٢٠٦)أو اجلراحة دون احلصول عى إذن منهم» 
الغرباء ما يثبت أهليتهم من الوثائق أو أن يدرسوا الطب في بـولـونـيـا @ـدة
ثالث سنوات على األقل. «وأي ادعاء بأن الشخص قد درس الـطـب خـارج
بولونيا كان يجب أن يصادق عليه ثالثة شهود يوثق بهم. وكان على صاحب
الطلب أن يخضع المتحان يجريه أطباء الكلية وأن يحصل على شهادة منهم

. وقد شهدت القرون الثاني عشر والثالث(٢٠٧)وعلى إذن �مارسة ا@هنة». 
عشر والرابع عشر في جميع أنحاء أوروبا نشوء جماعات هدفـهـا تـنـظـيـم
تعليم الطب و�ارسته. وشكلت مناطق عدة «منظمات من أنواع مـخـتـلـفـة
لتنظيم قبول األعضاء اجلدد من خالل االمتحانات وغير ذلك من ا@تطلبات.
وحصلت بعض الهيئات الطبية على احلق القانوني با@وافقة على �ارسة

. وأصدرت السلطات ا@دنية(٢٠٨)األطباء @هنتهم ومناطقهم وتنظيم شؤونهم» 
في مناطق أخرى اإلذن لألطباء �مارسة ا@ـهـنK كـمـا فـعـل بـعـض ا@ـلـوك.
ولكن عملية التقوª ومنح الشهادات مالت ــ ألسباب متباينة ــ لـلـعـودة إلـى
أيدي احلاصل� على تدريب جامعي أو إلى جماعات مستقلة في مناطقها
من األطباء احلاصل� على االعتراف ا@طلوب �كانتهم العملية. وكان ا@ستوى
األول من االستقالل هو ذلك الذي حافظت عليه متطلبات الطب اجلامعية
التي كان باستطاعتها وضع قواعدها هي في مجال التعليم والتدريب ضمن
ا@ناهج الدراسية في الكلية. وا@ستوى الثاني هو أن ما جتلبه دراسة الطب
Kعلى دارسة من فوائد كانت تعطي هذا الدارس حقوقا ال يشاركه فيها أحد
بالنظر إلى الطبيعة ا@ؤسسية في جوهرها للنظام القانوني (وقل مثل ذلك
عن دراسة القانونK أو احلصول على أي بكالوريا). وهذه احلقوق كان wكن
االعتراف بها (وقد اعترف بها فعال) من قبل ا@ؤسسة القضائـيـةK وكـانـت
Kهذه احلقوق تتحقق بقوة القانون بالقدر الذي 8تد إليه السلطة الدنيوية
وكان ذلك عادة ضمن حدود ا@دن فقط. لكن هذا النوع من احلقوق التي ال
Kيتمتع بها إال احلاصلون على الشهادات ا@طلوبة لم يكن �كنا في اإلسالم

م إنشاء جماعات كهذه لها استقاللـهـا الـشـرعـي.ّألن الفكر اإلسالمـي حـر
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فالشرع ينظم اجلماعات كلها ألن األوقات كلها ضمن األمة اإلسالمية. ولم
يعترف الشرع �جاالت من االستقالل ا@هني كـهـذه. وسـنـرى فـي الـفـصـل
السابع أن القانون الصيني التقليدي استبعد هو اآلخر مثل هذه ا@ؤسسات
ا@هنية ا@ستقلةK وأن الص� أخفقت في تأسيس مهنة طـبـيـة مـعـتـرف بـهـا

wكن أن تنظم تنظيما قانونيا مستقال.
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