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 توطئة

 قسم يف ابحث كمساعد حاليا يعمل الذي املعروف االجتماع عامل هوف، تويب الدكتور هو اليوم ضيفنا
 حبث يركز. ماسيشوتس جامعة يف متقاعد مستشار كأستاذ يعمل كما هارفارد، جامعة يف الفلك علوم

 إلسالم،ا :ثاحلدي العلم فجر( كتابه ويعتربوم. العل واتريخ املقارنة السوسيوجليات على هوف الدكتور
، الصييناجملتمعني  خبالف احلديثة، العلوم يف جناحاهتم الغربيني حتقيق تفسري يف فريدة   قطعة   (والغرب ،الصنيو 

 ملا ومشاهبة موازية بقدرات واملسلمني نيالصين متتُّع من ابلرغم وذلك لإلسالم، الذهبية واإلسالمي يف العصور
 .املوضوع نفس حول سيدور اليوم حواران .الغرب يف كان
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 ضيوفنا مع يتكرر بسؤال احلوار بدء يف أرغب ف،ه  .د حكمة جملة يف بك مرحبا :األول لسؤالا
 والعربية؟ اإلسالمية العلوم سوسيولوجيا يف مهتما جعلك الذي ما : جمالك يف املتخصصني

 األمريكيون العلماء فيها اهتم فرتة املاضي القرن من السبعينات وبداية الستينات كانت .لدعوتكم شكرا

 Joseph) نيدام جوزيف عمل كان فقد .األخرى العظيمة احلضارات مع املقارنة ابلدراسات متزايد بشكل

Needham) هذا انتشار عوامل أكرب 2004 و 1954 بني ما الصني يف واحلضارة العلوم موضوع على 

 ابإلضافة ،التحديثية سياساهتا وتقهقر الصني اقتصاد تراجع مسألة طرح جتاهل مت نهأب ذكر فيه وقد االهتمام،

 .ُمسبق ا احلديثة العلوم إنتاج يف فاقهاإخ سبب مسألة طرح عدمل

 سياق يف املقارنة األسئلة هبذه مهتمون آخرون متميزون علماء هناك كان الوقت، نفس يف 

 حتت مظلة احلديثة العلوم نشأت ملَ  ملاذا" سؤال كان ما، بطريقة .وحضارهتما واإلسالمية العربية العلوم اتريخ

 ،ملإلسال الذهبية العصور يف وأورواب الصني من تقدما أكثر اإلسالمية البالد لكون مؤثر ا "؟إسالمية حضارية

 .للميالد عشر الثالث القرن هناية حىت م850 سنة منذ أي

 دراية على 1977 عام املتوىف (Benjamin Nelson) نيلسون بنيامني مشريف كان 

 اجلمعية جتديد يف شارك كما .دراستها على تالميذه شجع وقد التساؤالت، يف التطورات هذه بكل اتمة

 .مهدد ا اآلن وجودها ابت واليت م1971 عام يف املقارنة احلضارات لدراسات الدولية

 أعمال وهو االجتماع، علم على كبري ا أتثري ا له كان عامال   نذكر أن املهم من العوامل، هذه إىل وابإلضافة

 اليت النقدية التساؤالت نفس أاثر احلقيقة يف والذي (1850-1920) (Max Weber) فيرب ماكس
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 أن جيب أنه رغم امليالدية، العشرينات منتصف يف الحق ا اجلد حممل على العلماء من وغريه نيدام تناوهلا

 .كماركسي حياته بداية يف للفيربية معاداي كان نيدام أن نالحظ

 مريتون روبرت دراسة هي العلوم اتريخ يف سوسيولوجية دراسة أهم كانت وابملقابل، 

 قد ،1938عام اكتملت واليت ،"عشر السابع القرن إجنلرتا يف واجملتمع التقنية، العلوم" :الكالسيكية

، واليت  "الرأمسالية وروح الربوتستانتية": الفيربية الكالسيكيات أهم أحد مقاطع بعض من الكثري استلهمت

 . 1930سنة يف بريسون اتلكوت اإلجنليزية إىل وترمجها 1904 يف نصها األصلي نشر

 أيضا وهنا .اإلسالمي العامل يف العلمي التطّور إعاقة سبب حول ابلتساؤل مهتما السياق هذا جعلين 

 اجلديدة املدرسة يف Benjamin Nelsonنيلسون بينيامني دروس من نبع حمدد أتثري يوجد كان

 الوسطى القرون يف كمتخصص- نيلسون كان .السؤال هبذا ارتبط جعلتين واليت االجتماعية، للبحوث

 املسيحية، الوسطى العصور يف الفكري احلراك من كبري قدر أنه يوجد علمي - )اجتماع عامل الحق ا أصبح(

 العلوم تطّور على ابلطبع أثر كما العلمية، البحوث ويف والالهوت، الفلسفة جماالت يف جلي ا ظهر والذي

 الستينات، يف نشرت اليت العلمية أوراقه من كثري يف نيلسون حاجج .ابلطبع نيلسون يعرفه مما وهذا ،القانونية

ا عامال   كانت املسيحية أن وهي السائد، االعتقاد مع تتعارض بفكرة  العلوم تطور يف أساسيا مساعد 

 بعد، عن املشكلة إىل فبالنظر .اإلسالم حالة يف عنه متاما خمتلفا هذا ويظهر والفلسفة، القانون ؛احلديث

 العلمي للبحث املبكرة احملاوالت كانت احلديثة، العلوم نشأة مهد تشكل املسيحية كانت حني يف أنه يظهر

 يف الوضع أبن ساد االعتقاد .فيه تظهر أن من علمية ثورة أي منع مما مهدها، يف دفنتُ  اإلسالمي العامل يف

 قد ما خطأ   أن ضحالوا من ولكن ما، فرتة يف األقل على العلمي البحث يف يرّغب كان اإلسالمية اجملتمعات
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 جتريبي ا-علميا تبايُ ن ا اختالفهما من ابلرغم الوضعان هذان يقّدم األحوال، جبميع .اإلسالمي العامل يف حصل

 يف زمالئي من االحرتازات كل رغم مين، لسذاجة رمبا التناقض، هبذا القبول أقرر جعلين ما وهو فريدا،

 .دهارفار 

 

 يف احلديثة العلوم ازدهار جعلت اليت العوامل على أساسي بشكل دراساتك يف رّكزت :الثاين السؤال

 الظواهر حول فيرب دراسات طّورت قد كنت اجملال، هذا ويف .البيئات من غريها دون ممكنة الغرب

 قّدم قد نيدام كان ذلك وقبل ".عاملية وأمهية قيمة" حققت لكنها الغرب يف أصاًل  ولدت اليت الثقافية

 دراسات كشفت بينما الصني، يف التكنولوجي التقدم زمن يف للعلم الغربية األصول يف متقدمة دراسات

 حضاري مسار بزوغ يف تسبب الغربية أورواب يف حموراي حتّوال عشر والثالث الثاين القرنني على نيلسون

 وهل احلقل، هلذا أصيل عمل من قّدمته ما أو اكتشافاتك كانت ماذا .الكربى حتوالهتا يف للعلوم خمتلف

 الفكري؟ عملك خالهلا من متارس اليت الزوااي مبراجعة قمت

 بنيامني فيرب، ماكس أعمال ضوء على احلديثة العلوم ازدهار بسؤال مهتما -الذكر سبق كما- أصبحتُ 

 العلماء هؤالء رؤى ضوء على كبرية أسئلة على اإلجابة حماولة تُعد .نيدام وجوزيف مريتون، روبرت نيلسون

 احلديثة، العلوم تطّور يف ساعدت املسيحية أبن القائلة الفرضية عن مدافعا نيلسون كان كما .كبري حتد  

ات كانت بينما  قد اإلسالمية والثقافة اإلسالمي الفكر أبن تبنّي  األوسط الشرق يف الطويل املدى على التغريُّ

 .جيله أكادمييي من كثري عكس على الفكرة هذه عن نيسلون دافع وقد العلمي، التطّور إبعاقة قاما
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 إىل وصل ، والذي"واحلضارة العلم" نيدام جوزيف ؤلَّفم أتثري أمهية جتاهل ميكن ال هذا، كل رغم 

 وذلك م،2004 يف (2# 7) رقم األخري، اجملّلد ظهر .بسنوات وفاته بعد إكماهلا مت جمّلدا وعشرين اثنني

 واجلازمة احلتمية الصياغة على قدرته عن انجتا نيدام أتثري من مهم ا جزء ا كان.سنوات أبربع نيدام وفاة بعد

ا الغرب يف احلديثة العلوم تطّورت مل(لسؤال  املعايرة (والقدمية؟ الوسطى العصور احلال يف خالف على ،حتديد 

 خالل من وذلك أخرى، أحيان يف ومستفزة أحياان   تنويرية تفسريية أفكارا نيدام قّدم فقد (. 1969العظمى،

 يف الصينية للفلسفة األصولية للقواعد العميق التفسري يف واستمراره احملتملة، العوامل من للكثري فحصه

 الصينيني املفكرين وصف حماوالت عن كشف الصينية الطبيعية للفلسفة العميق العلمي فتحليله .الطبيعة

 افرتضت .بعد" الطبيعة" مصطلح الوقت ذلك يف يتواجد مل حيث ،خمتلف بشكل الطبيعة عمل لتفسري

 فهم مت وقد الطبيعي، العامل يف والتعديل للتغيري حمدودة بدائل ووجود ابرزة، مناذج وجود املفاهيمية تصنيفاهتم

 اليت الكشوفات سياق من اتضح .الصني اتريخ عرب الطبيعة فالسفة رواد قبل من والنماذج البدائل هذه

 الصينية العلوم على آاثره هلذا وكان .الصيين الفكر يف أصال توجد مل الطبيعة قوانني فكرة أن نيدام قّدمها

 الصينية الفلسفة يف واملتمثلة للطبيعة، البديلة الرؤية كانت كيف الوقت نفس يف نيدام بنّي  .وممارساهتا

 كل الطبيعة، تشكل اليت اخلمسة املراحل أو والعناصر التشي، ابسم املعروفة (الطاقة) واليانغ، ابلني املعروفة

 يف نيدام رآها واليت السحر، ومسّدسات ملربّعات النظري اإلطار داخل خمفية ماتزال كانت املفاهيم هذه

 .العلمي التطّور أعاق جسيم ا" عبء ا" النهاية

 مل رمبا اليت)و  والفيزايء الصيين الفلك علم أبن االعرتاف وبعد العظيم، لعمله الثالثة اجمللدات ظهور بعد 

 إىل العلوم اتريخ من أكثر نيدام اهتمام انتقل يتوافقوا، أن ميكنهم مل(بعد الوقت ذلك يف ظهرت قد تكن
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 ونتيجة العلوم، مؤرخي من أجيال اهتمام أاثرت اجلريئة نيدام مهّمة فإن التحّول، هذا ورغم .التقنية اتريخ

ا االهتمام صرفت ،لذلك  .واإلسالمية العربية العلوم يف خاصة الواعد، الثقايف املشهد دراسة عن بعيد 

 العلوم جمال يف املؤرخني من جمموعة بدأت السبعينات، وبداية الستينات هناية يف االحق   ظهر وكما 

 ،املبّكرة الدراسات أظهرته مما أكثر ُمبّشر ا يعد العربية العلوم حال أبن تقرتح نتائج بنشر واإلسالمية العربية

 اليواننية للرايضيات الضخمة الرتمجات هي ذلك يف األكرب السبب وكان .احلديثة العلوم لنشأة كمجال

 يف العظيم عمله كان حيث ،)األورغانون( الفريد أرسطو عمل ترمجة خاصة   العربية، للغة الطبيعية والعلوم

 لبدء الالزمة األساسية ابلقاعدة واملسلمني العرب العلماء أمد قد العلمي البحث وأصول واملنطق الفلسفة

 .اإلغريقية الطبيعية العلوم ألصول يفتقرون كانوا الذين الصينيني عن ميزهم مما هذا وكان علمي، حبث برانمج

 مراغة مدرسة أعمال مثل املسلمني، الفلكيني حول الدراسات من كثري الفلك علوم اتريخ يف ظهرت 

 للوقت مراقبا كان بل التقليدي، ابملعىن فلكيا يكن مل أنه رغم ،1375 عام املتوىف الشاطر ابن وأعمال

 كوبرنيكس، أعمال العلمية قيمتها يف تعادل كانت فلكية مناذج وأنتج عشر، الرابع القرن يف دمشق يف يعمل

 لنماذج رايضية مقارابت هناك كان ابختصار، .رؤية التمركز حول األرض جمال ضمن بقيت ولكنها

 أو املراغة، مدرسة أعمال أو الشاطر، ابن أعمال يف لتوجد فلكية ثورة تكن مل احلقيقة يف ولكن كوبرنيكس،

 يف متمثل ونظام أوسع عامل إىل املبادرة أيخذوا أن على يقدروا مل ألهنم املسلمني الفلك علماء من غريهم

 .الهنائي كون

 العلمية واحلركات األوروبيني على أثرها تركت وقد البصرايت، علم يف ثورية تطّورات هناك كان ابملقابل،

 من الكثري أن من ابلرغم البصرايت، يف (م1040عام املتوىف( اهلثيم ابن أعمال من التأثري هذا نبع .األوسع
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 اجليومرتية، والرايضات احملضة الرايضيات يف ابلتحديد اهليثم ابن عمل .العظيم أتثريه أمهلوا قد املعّلقني

 عليها استند اليت األساسية الفرضية هي هذه وكانت .مستقيمة خطوط يف يسري الضوء أن حقيقة واكتشف

 وكنتيجة .التليسكوب عدسات عمل كيفية مبوجبها وفّسر (Johannes Kepler) كيبلر جوهانس

 ابلرغم .أورواب إىل وصلت حني التجريبية العلوم حقل يف واسع بشكل مؤثرة اهليثم ابن أعمال اعُتربت لذلك،

ا، قريب وقت يف إال املتخصصني دائرة خارج من اهليثم ابن عمل أتثري تقدير يتم مل ذلك من  والفضل جد 

 .(David Lindberg) ليندبرغ وديفيد( A. I. Sabra) صربا أعمال إىل يعود

 حضارية أمهية أجد أن علي السهل من كان العرب، العظماء ألعمال ُمفّصل إملام بدون حىت ابختصار،

 احلديثة العلوم تنتج أن يف واإلسالمية العربية العلوم أخفقت ملاذا :دوما يواجهنا الذي السؤال لطرح ومقارِنة

 أن جبالء يوضح فيرب عمل كان ذلك، من أكثر ؟"الذهيب عصرها" يف امللحوظ تطورها من وابلرغم خاصة

 يف احلديثة الرأمسالية تر ازده ملاذا :لسؤال موازاي كان  "الغرب يف فقط احلديثة العلوم وجدت ملاذا" سؤال

ا تطور ا تطورت احلديثة العلوم كون بسبب املتعلق السؤال هذا عن اإلجابة كانت فقط؟ الغرب  يف فريد 

 وتبع ا .الرأمسالية وروح الربوتستانتية أخالقيات عمله هناية يففيرب  أعلن كما القادمة، اخلطوة هي الغرب

 يتبىن أن األساسي من كان فيرب( أفكار يف تشكيكه رغم( الغريب العلمي اإلجناز بتفرُّد أيضا نيدام العتقاد

 .السؤال هذا

 سوسيولوجيا يف انتظاره طال الذي عمله نشر قد أنه أيضا أذكر أن وجيب مريتون، روبرت أتثري مسبقا ذكرت

 هذا أعرض أن ميّن  طُِلبَ  ."وجتريبية نظرية حتقيقات :العلوم سوسيولوجيا" :ب  واملعنون 1973 العام يف العلوم

 (JSSR 1975) حملتأ قد أين رغموابل .شاقة مهمة كانت وقد الدين، يف العلمية األحباث جمللة الكتاب
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 مل مريتون أبن كذلك نّوهتُ  أنين إال املوضوع، هذا يف كتب عمل أبرز سيبقى ملريتون عادي الغري العمل أبن

 من دالب "العلوم يف املكافأة نظام" يدرس أن اختار حيث ألعماله، واحلضارية التارخيية، املقارِنة، األبعاد يتتبع

 دليال ستكون واليت اجملتمع، وبني العلوم بني "الديناميكية العالقات" درست اليت اخلاصة مالحظاته متابعة

 مبجال الكايف االهتمام يُوّجه أن جيب أبنه اقرتحتُ  .وأورواب الشمالية أمريكا خارج املرء ينظر حني واضح ا

 البحث تشكيل يف مهم بشكل تساهم واليت والقانونية، والثيولوجية، الفلسفية، للسياقات احلضارية املقارنة

 .وآخرون نيلسون اقرتح كما العلمي،

ا مهمة جماالت واحلضارية املقارنة نيدام توجهات فتحت األسباب، هلذه   مل والبحث للتحقيق جد 

 ينطلق اليت واملنظورات الزوااي مراجعة على قادرا كنت أنين لدرجة جبّدية األمريكيون االجتماع علماء أيخذها

 األسئلة هذه على لإلجابة منهجيتان هناك كان :التالية امللحوظة ألقدم كنت .األوائل العلماء أولئك منها

 من مزجي ا دجمت اليت العلم روح ظهور عن مريتون حتدث األول، اجلانب يف سوسيولوجية، نظر وجهة من

 هذا من اآلخر اجلانب أما للعلماء، الزمة قيم ا لتصبح بدورها ُأخِذت   واليت فّعال، بشكل والعادات القيم

 جوزيف به جاء ما وهو العامل، دور تطّور إىل نظر فقد أعاله األسئلة لفهم السوسيولوجية املنهجية أو التوجه

 أو مريتون من أاي ذكر أو مريتون عمل أبمهية اعرتف ابلكاد والذي ،Joseph Ben-David ديفيد بن

 السوسيولوجية الناحية من يبدو مقنع ا ابلتأكيد (1971 اجملتمع، يف العاملِ  دور) كتابه يف العلم روح مفهوم

 كلمة أن كانت املشكلة .البعيد املدى على العلمي التطور يف جدلي ا يعد"العاملِ  دور" سأتسي أبن القول يبدو

 كلمة مثال منه .واحد معىن ذا وليست املعاين، متعدد مفهوم هي مريتون إليها أشار كما دور

(Scientist)، إىل هلا يوجد وال عشر، التاسع القرن بداية حىت اإلجنليزية يف موجودة تكن مل واليت نفسها 
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 من وغريها البوابة، حارس املعّلم، العامل، الباحث، من مزيج إىل تشري وهي .ابلعربية دقيق مرادف اآلن

  .األدوار

 "احملايدة املساحة" من شكل بتأسيس قاموا قد كانوا األوربيني أن حقيقة متاما ديفيد بني جتاهل اثنيا، 

 داخل احلاصل العام احلوار من املختلفة األشكال إاتحة خالل من وذلك ،)نلسون بن تصّور يف) للبحث

 .العامل عمل كيفية عن األسئلة أعمق يسألون وأصوليني متدينني علماء دوما احلوار هذا قادة كان .اجلامعات

 كروميب، .سي .أي هاسكينز، شارلز ثورندايك، لني خصوصا الوسطى، القرون علوم خومؤر  هذا ويؤّكد

 خومؤر  أما عشر، السابع القرن يف العلماء دور بداية حيدد أن ديفيد بني حاول بينما .وآخرين غرانت وإدوارد

 إشارة سبب هو هذا وكان .معاكس اجتاه يف السؤال أيخذون كانوا فقد املبكرة واحلداثة الوسطى القرون

 إليها أشار اليت "احملورية احلقبة "بقدر ليس ولكن الوسطى، القرون فرتة يف "احملوري التحّول" إىل نيلسون

 .أساسي بشكل   جاسرب كارل

 ،( 1996عام املتوىف) نيكوه لتوماس النرّية األفكار سأسرتجع التارخيي، اخليط هذا نتتبع أن وقبل 

 يف استثنائيا مؤثرا ، 1970عام املوّسعة والنسخة 1962 عام املنشور (العلمية)بنية الثورات  كتابه كان فقد

 مهّمة "النماذج يف التحّوالت" و"  لنماذج"ا عن نيكوه فكرة كانت .حقبته يف العلمية اجملاالت من كثري

 .للعلم املقارن التاريخ إىل مدخال تقّدم مل لكنها للعلوم، احلديثة املمارسة ضمن حصلت اليت التغريات لفهم

 "عاملا ليصبح أحد   يكن مل دوهنا من اليت امليتافيزيقية االلتزامات " تلك إىل بوضوح أشار فقد حال كل وعلى

 يستحق كان العلمي التساؤل يف االجتاه هذا أن أظن .االلتزامات تلك ظهور كيفية عن فكرة   يقّدم أن دون

 حيث(.احلديثة العلوم فجر) كتاب من األوىل طبعيت نشرتُ  بعدما فقط ذلك يل أتيح ذلك ولكن التتّبع
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 على رّدا اإلجابة هذه بصياغة قمت وقد .السابق السؤال هذا عن قصرية إجابة تقدمي من ذلك مّكنين

  : التايل اقرتحت حيث (1994 عام اجملتمع( جملة يف العلماء ألحد منشور

 عقالين، نظام املقابليف  الطبيعة أبن نؤمن أن جيب الطويل، املدى على العلم تتبع ميكن كان إذا /أوال

 نكون لنو  .التنبؤ من ميّكننا ونطاق مرّتب، متضامن، متماسك، نظام الطبيعة أبن القول ميكن ذلك وألجل

 .الطبيعي ابلعامل يهتم الذي البديهي اإلميان هذا دون من تفسريه أو العامل فهم على قادرين

 الفكرية القدرة ولديهم ابملنطق أصال مزودون البشر أبن االعتقاد على بناء العلمي ابملنطق التنبؤ مت /اثنيا

 افرتاضا هناك ولكن وقت، أي يف خاطئة تكون أن نظرايت ألي ابلطبع وميكن .الطبيعة عمل لفهم الكافية

 .الزمن مرور مع تراكمي، وبشكل العلمي، الفحص عرب أسرارها عن ستكشف الطبيعة أبن

 يستخدموا أن والنساء للرجال الضروري، من رمبا أو املسموح، من أنه االعتبار بعني يؤخذ أن جيب /اثلثا

 السياسية، الدينية، االفرتاضات ذلك ويتضمن املفرتضة، احلقائق أشكال كل عن ليتساءلوا املنطقية قواهم

 أو حمدد جمتمع أي يف املفّكرة النخبة اتفاق يثبت مل ألنه جدا مهم اعتبار هذا .العلمية وحىت بل واألخالقية،

، بصوت يتساءلوا أن يف اهلواة، أو املبتدئني خاصة العاديني، للناس ُيسَمح أنه على حضارة  يتحّدوا وأن عال 

 يف املذكورة احلقائق يتفحصوا أن ذلك كل وفوق العلمية، الكشوفات على املبين التقليدي الفهم ويزعجوا

 تصف واليت العامة، املعلومات أن العامل أجزاء من كثري يف اليوم املؤكد من ليس إنه بل .املقدسة الكتب

 .السلطات موافقة بدون تناقش، أو علين، بشكل معروضة تكون أن ميكنها مثال، الصحي، العام الوضع
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 الصحة وتقارير االقتصادية األرقام االجتماعية، اإلحصائيات أشكال كل اليوم توجد اجملتمعات، من كثري يف

 أو رمسية، موافقة على احلصول دون تُ َناقش أو تنشر أن ميكنها وال للسلطة، كأسرار مصنفة كلها العامة،

 .األوسط والشرق آسيا يف خصوص ا العقوبة، طائلة حتت الوقوع خطر احتمال دون

 عاملا   يكون أن ألحد ميكن ال بدوهنا التزامات" هي امليتافيزيقية االفرتاضات هذه أبن القول عند وابلتايل،

 أي التمكني، هبا يتحقق اليت الثالثة املبادئ هذه أتسيس يعين احلديثة العلوم ازدهار أبن أيض ا القول ميكن

 العلوم حدود ودفع للتوسع الداخلي العمل جمال العلمية للمجتمعات يتيح الذي العام اخلارجي اإلطار

 العلمي، للبحث والتقنية الرايضية اجلوانب من الرتكيز ننقل أن إىل هذا قول خالل من أتطلع وكنت .لألمام

 واستخدام العالية، احلسابية الرايضية املعرفة املنطق، كأمناط العلمي، للتقدم الداخلية املتطلبات به مانعين أو)

 مكوانت تعد فبينما .العلمية املمارسة من اإلنسانية اجلوانب على أكثر تركيز لوضع ،(التجريبية التقنيات

 جانب إبراز أيض ا املهم من فإنه العلمي، البحث من عال   مستوى لتحقيق مطلوبة وتقنية، رايضية حمددة،

 متّكن أن والرايضيات للتكنولوجيا البسيطة للتقنيات ممكنا يكون فلن وإال ابلتساوي، وإنساين فلسفي

 .العلمية الثورات حلدوث

ستعارةّ  واملنطقية الرايضية املكّوانت كل أن اإلسالمي العريب للفكر احلايل السياق يف نرى أن ميكننا
ُ
 من امل

 ما(.(97 صفحة كتايب، من الثالثة الطبعة يف بذلك صّرحت كما) ومتاحة موجودة كانت تقريب ا اإلغريق

 تقدميه متّ  قد فعليا كان التجريبية، األساليب كابتكار اإلسالمية، التجربة يف مفقودا البعض يعتربه أن ميكن

 ابستثناء واسعة، علمية ثورة حتدث مل وامليزات، األدوات تلك كل ومع ذلك، من وابلرغم .اهليثم ابن قبل من

 ،عموم ا .الكثري منه ويُتوقع واسع ا اجملال كان حيث الفلك، بعلم ابلك فما البصرايت، يف اهليثم ابن تقّدم
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 للتأسيس لالفتقار نظرا مكرًّا عشر الثالث القرن من ابتداء األوسط الشرق يف العلوم عن البحث تراجع

 .العلمي

 العلوم ومؤرخي االجتماع علماء من سبقين من لرؤى إكمايل كيفية حول سابقا أسلفت ما إىل ابلنظر

 التساؤل من احملدد االجتاه هذا يف أساسا وِضعتُ  أبين أيضا القول ميكنين به، جاؤوا ما بعض صياغة وإعادة

  :كتب فقد اخلاصة، وأفكاره نيلسون بنيامني نتائج بفضل العلمي

 وفقا اإلغريق بعد يتقدموا مل أو تقدموا انسا هناك أبن يقال أن علمي جمال أي يف مهما ليس إنه"
 قد كان إن ما هي األساسية القضية .مثال   الرايضيات أو البصرايت أو الكيمياء يف لتخصصهم

 حنو اإلبداعي التقدم لتمكني والقرار، احلكم وملنطق الفكر، ألخالقيات شامل تفكيك حصل
 (2012 نيلسون،( "للعلم العقلية األصول أتكيد يف املشاركة ابب وفتح واسع، كوين خطاب

 أعاله ذُِكر كما القضااي صياغة إعادة الضروري من أجد أنين إال للغاية، جيدة الفكرة هذه أن من وابلرغم

 روح) مريتون مفهوم أن ابلتأكيد يل خطر لقد .ديفيد وبني مريتون، ،نيكوه أفكار بعض تضمني مع

 القرون تعاليم يف عميق بشكل متجذر قوي فكري تقليد أصل ابقتناص قام قد طفيف، بشكل واملعّدل(العلم

 صممها اليت امليتافيزيقية املفاهيم من ومتاسكا عمقا أكثر نظاما يعكس التقليد وهذا املسيحية، الوسطى

 املصدر هو ابلتحديد كان هذا لقد(أفالطون حماورات أهم أحد) طيماوس يف أفالطون واملقصود اإلغريق،

 يف مستبطن األمر هذا عاقالن، كياانن إال مها ما والطبيعة اإلنسان أبن الزعم امليتافيزيقية، لألفكار العريق

 ،سابقا اقرتحت وكما .7و6 الصفحات يف مسبقا بصياغته قمت ما وهو الوسطى للقرون املسيحي الفكر

 بعاملية العلماء زعم فإن وإال العلماء، لكل عاملية كونية كقيم تقّدم الثالثة امليتافيزيقية االفرتاضات هذه فإن
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 دعنا هنا، حتديدها من أنتهي أن جيب ولكن النوع، هذا من أخرى قيم هناك .ينجح أن ميكن ال احلقيقة

  (.الفكرية النقالت)و( املفصلّية التحّوالت) فكرة إىل نرجع

 مرحلة يف األورويب الفكر يف هائل مفصلي حتول وكأنه يبدو مبا واعيا نيلسون بنيامني كان حني يف 

 كانت الفكرة هذه .علم إىل الديين الفكر حتويل فكرة أجل من كبري جهد   بتسخري قام الوسطى، القرون

ني هذين من كل أشاد .تشينو .د.م. الفرنسي القسيس قبل من ُدِعمت قد أيضا
َ
 الفريدة ابألمهية العامل

 حتققا النتيجة تلك العاملان هذان رأى الوقت، نفس يف .وجمتمعه الغريب الفكر تطّور يف الدينية للنقاشات

 املسيحي الفكر يف حتّوالت إىل أدى مما اجلامعات، يف (اجلديد األرسطو ظهور أي) اإلغريقية الفلسفة لعمل

 والعلوم الفلسفة جماالت يف قيود بال احلُر السعي ذلك هي النتيجة كانت .عشر والثالث الثاين القرون يف

  (.املثال سبيل على الطبيعة كالفلسفة) الطبيعية

 ابسم يُعرفون كانوا الطبيعية العلوم جمال يف يبحثون كانوا الذي األوربيني العلماء أن هنا نتذكر أن حنتاج

 .الغريب الفكر يف كبرية جلية آاثر ا التطّور هذا ترك وقد .نيوتن زمن حىت "الطبيعة فالسفة"

 روبظهو  العلمي، الفكر بتقدُّم اّتصلت قد الطبيعية والفلسفة "اجلديد األرسطو" دراسة أن ابلذكر اجلدير ومن

 لفهم العقالنية القدرة لديهم البسطاء البشر أن افرتاض على املبنية األفكار من نسق وهي ،"الطبيعية العقيدة"

 والصيين اإلسالمي الفكر يف اتم بشكل غائبا كان األفكار من النسق هذا .العامل يف اإلهليني واهلدف املعىن

 من الثاين للقسم سأتركه ما وهو املفصلية، ابلتحّوالت املتعلق املهم السؤال على كاف   بشكل أجب ومل

 .اإلجاابت
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 سيما ال احلديثة، العلوم الزدهار املبكرة األصول أن على ابستمرار كتابك يف أّكدت :الثالث السؤال

 بشكل الوسطى القرون يف التجذُّر يف بدأت ابحلرية، العلوم جمال يف الباحثني أمدت اليت القانونية الثورة

 لقوانني واالستسالم السلطة، محاية أجل من الدولة عن الكنيسة لفصل البابوية الثورة عرب رئيسي

 ديين، إصالح احلاجة إىل بدون الكاثوليكية إيطاليا يف بدأ قد كان النهضة عصر أن تقرتح هل .الطبيعة

  ؟"اللوثرية" أملانيا يف حصل الذي مثل

 واسعة ثورية حركة احلقيقة يف هناك كان أبنه أعتقد املفصلية، التحوالت أمهية من ذكره سبق ما على بناء

 مؤرخو به اعرتف مما أوسع كانت واليت، الوسطى القرون، احلقبة تلك خالل والقانوين الثقايف النطاق على

 :القانونية الثورة) كتابه يف( Harold J. Berman) بريمان هارولد بسردايت فلنبدأ .احلقبة تلك

 حتّوال خلقت   البابوية الثورة أبن تقول اليت الفكرة قَِبلتُ  لقد (1983 ،الغريب القانوين التقليد تشكيل

 التقليد نفس ضمن كاان أهنما من ابلرغم قانوني ا، مستقلني العلماين والنطاق املقّدس النطاق جعل راديكاليا

 ألن ثوراي، احنرافا ابلطبع هذا كان إسالمية، نظر وجهة من .التطّور قيد كان الذي الكنسي الروماين الغريب

 ".قانوين استقالل منطقة" لوجود ُمّتسع بال شيء كل يوجه ما هي تكون أن املفرتض من كان الشريعة

 الفرصة منح خالل من الدولة عن الكنيسة فصل وهو املستحيل، بتخيل قاموا قد األوربيني فإن املعىن، وهبذا

 واجملموعات التجارية، املشاريع اجلامعات، اخلريية، املؤسسات واملقاطعات، كاملدن قانوني ا املستقلة للكينوانت

 "قانونيا خياال" كانت الكياانت هذه كل .الصيين القانون يف أيض ا يستحيل كان مما وهذا .وغريها الربملانية،

 احلقوق من حبزمة حمّملة كانت واليت "املتكاملة البناءات" أو"الشركات" وهو للعدل احلديث ابملفهوم مغّلفا

 وأنظمتهم قوانينهم فيها أسسوا قد كانوا واليت تُقاضى، وأن تقاضي أن يف احلق املمتلكات، وشراء بيع حول
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 خبصوص امللكي البالط أمام قانونيا متثيال أنفسهم متثيل ميكنهم األحيان بعض ويف احملاكم، يف كما اخلاصة

 ميكنها احلالة هذه ويف"ذاتية حكومة" اسم عليها يطلق أن ميكن الكياانت هذه من كثري .مثال   الضرائب

 الكل يهم ما " القائلة الفكرة إىل ابلنظر واإلمجاع، التصويت ملبادئ وفقا أعماهلا تنفيذ يف تستمر أن فرض ا

 تلك يف ظهرت اليت الدستورية مكّوانت من آخر مكّون وهو ،"الكل بواسطة يقرر وأن إليه ينظر أن جيب

 .احلقبة

 أبن يعرتف وأن املفصلي، التحّول هبذا يعرتف أن املرء على جيب مرار ا، روجعت واليت هذه النظر وجهة من

 اآلن وتعتنق تُرى الفكرة هذه ولكن لبريمان، وفقا القانونية الثورة خالل من ومتكينه بناؤه مت التحول هذا

 غري علمية ومسارات اخلاصة، احملايدة مبساحاهتا جامعات نشوء تتضمن فهي .السابق من أوسع بشكل

 .وغريها التجاري، القانون امللكي، والقانون املدنية، القوانني يف وحتوالت الطبيعي، املذهب ونشوء مقّيدة

ا، وفّعاال ضخما االقتصادية النشاطات يف احلاصلة التغريات هذه أتثري كان  ازدهار سياق يف خصوصا جد 

 .القانونيني املؤرخني قبل من بعد به ُيصرَّح مل التأثري هذا ولكن احلديثة الرأمسالية

 وعلماء املؤرخني اهتمام حمط التحول هذا كان وقد بعد، فيما كبري حتوُّال   هناك كان ذلك، إىل ابإلضافة

 مع متزامن ا ،"القانون سري إجراءات" ابسم عامليا يعرف ما وهو القانونيني، املؤرخني من والكثري االجتماع

 احملكمة يف وأتسس قانونية، أطروحات يف علماء قبل من صياغته متت قد كان الذي) القانوين العقل نشوء

 ومتهما مّدعيا حماكمة كل تتضمن أن متوقّعا كان (البابوية الفرماانت يف بوضوح وصيغ معروضة قضااي عرب

 النظام سري عن مسؤولني القساوسة، مثل للوقائع املسجلني حضور الشهود، حضور اجلانبني، هذين ميثّلون

 أتسست .وغريها املعروضة، والواثئق احملاكمة، يف يقال وما احملاكمة، يف احلضور أمساء يسجلون من وحمامون
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 من عليها العمل ومت نسجت قد كلها وكانت عشر، الثاين القرن هناية يف قانونية كإجراءات العناصر هذه

 بوصفها عليها العمل يتم ومل .النشوء طور كانت اليت واجلامعات ابملدارس عادة ارتبطوا قانونيني علماء قبل

 واحملاكم العلمانية احملاكم يف اسُتخدمت مكتوبة مرجعية أعمال يف متضمنة كانت بل ،"عرفية ممارسات"

 .األوربية القارة عرب الكنسية

 وهذا عشر، احلادي القرن يف الروماين املدين القانون تقليد تعايف أبمهية يقرّ  أن السياق هذا يف للمرء ميكن

 اليت الغربية القانونية الثورة يف الكامل التحول أشعل ما هي ابلتحديد النقطة هذه أن افرتاض من أحدان ميّكن

 األوربية املؤسسات أن على دليل فهي التغريات، هذه املرء فيها يرى طريقة وأبي .أعاله خطوطها رمسنا

 هناك كان 1450 إىل 1100 بني األكثر على الفرتة، هذه خالل األسفل، إىل األعلى من تتحول كانت

 سنة الثمامنائة عرب للصعود أورواب دفعت اليت للحداثة الكامنة البنيات ابتكار كانت والنتيجة مفصلي حتول

  .القادمة

 لوجود تشري دالئل أي أجد مل .الفرتة هذه خالل اإلسالمي العامل يف القانونية الثورة كهذه شيء حيصل مل

 حىت أو مستقلة، حماكم أو الذايت، ابحلكم تتمتع وبلدات كمدن اإلسالمي، العامل يف قانوني ا مستقلة كياانت

، واحملامني لألطباء مهنية منظمات  صحة مناقشة بصدد هنا لسنا .1350 إىل 850 بني ما فرتة يف مثال 

 أو "املؤسسة" املؤسسية، الشخصية مفهوم أن هو الواقع. "مباح فهو بتحرميه الشريعة أتتِ  مل ما" عبارة

 القانون يف تظهر مل اليت القانونية احلقوق من واسعة جمموعة ضمن واحد، ككيان معها التعامل مت قد "الُكلّ "

 من النوع هذا أدانه، مناقشتها ستتم واليت لألوقاف، يكن ومل .الذايت احلكم ذلك يف مبا اإلسالمي

 .القانونية االستقاللية
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 ينطوي الذي .الشراكات قانون يف يُرى اإلسالمية الشريعة يف جذراي   املختلف الوضع هذا على مثال أوضح

 فإن ذلك، من النقيض وعلى .منه انسحابه أو جتاري اتّفاق يف شريك وفاة حالة يف الشراكة انتهاء عليه

 .ينسحبون أو يستمرون الذين "الشركاء" عدد عن النظر بغض القانون يف األبد إىل تعيش األوروبية الشركات

 ميكن ال مما وهذا اخلاصة، وأنظمتهم قوانينهم سن وإبمكاهنم الذايت، احلكم من قدر ا أورواب يف الشركاء لدى

 .اإلسالمية الشريعة ضمن تنفيذه

 مؤطرة بقوانني السرتشادها ابإلضافة واحلديث، القرآن من مكونة الشريعة أن حقيقة على التأكيد يلزم ال قد

 وبناء   .عليه احلريف التفسري كفة وترجيح للقياس، الفقهاء بعض رفض من الرغم على والقياس، اإلمجاع مثل

 احلجة طريق عن ببساطة احلديث القانوين النظام يف املوجودة""الثغرات سد" للمرء ميكن ال ذلك، على

 القرآن مع متام ا يتوافق"الصحيح الطريق ضمن" قانوين أبنه يزعم ما أن يثبت أن الفقيه على جيب .القانونية

 .مذهبه يف األقل على العلماء، إمجاع إىل ابإلضافة واحلديث،

 إبنشاء (والكنسي املدين ) األورويب القانون يسمح .األورويب القانون من نظريه عن متاما خمتلف هنج هذا

؛ حمام   كتوكيل اجلديدة،"احلقوق" أنواع مجيع  وفحصها األصلية املصرفية السجالت على لالطالع مثال 

 أي أعرف وال .ذلك إىل وما واحملامني، لألطباء املهنية واجلمعيات التجار، كمحاكم قانونية كياانت إلنشاء

 .املبكر اإلسالمي القانون يف القانوين االستقالل من النوع هلذا أمثلة

 الكتاب وتتجاوز الشعوب، مجيع على تنطبق اليت "الطبيعي القانون" فكرة األوروبيون طور نفسه، الوقت يف

 أصبحت ذلك، إىل ابإلضافة .واالستدالل والتفكري، التعقُّل، خالل من القانون هلذا التوّصل وميكن .املقدس

 األحكام هذه وتنظيم جبمع الكهنة قام فصاعدا ، عشر الثاين القرن منذ قانوان   احلديثة القانونية األفكار هذه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 Copyright 2017© حكمة  18 

 

 ابلالتينية العدالة، لبناء القانونية العملية من أتت اليت القانونية السوابق من نظام إنشاء مت حيث القانونية،

 يف القانونية لإلجراءات والتشريع التنظيم هذا مثل حيدث مل(.ordo iudiciarius) يوديتشاريوسأوردو 

 بشكل تعارض اإلسالمية القانونية املمارسة كانت ذلك، إىل ابإلضافة .الفرتة هذه خالل اإلسالمي القانون

 ليصل كقاضي يعمل الذي القانوين الباحث""جيتهد" أن املفرتض من :قانونية سوابق إنشاء فكرة قطعي

 .منهجي بشكل القضائية األحكام مجع يتم ومل به، اخلاص القانوين لقراره

 

 الكياانت من واسعة جمموعة األوروبية القانونية الثورة خلقت فقد الذكر، سبق كما :السؤال الرابع

 وما املمتلكات، وبيع وشراء اخلاصة، وأنظمتها قواعدها إنشاء هلا حيق اليت كاجلامعات ذاتًيا، املستقلة

 علمي حبث إجراء خالله من ميكن نسبًيا حمايًدا وقانونًيا ثقافًيا فضاءً  أنشأت شيء، كل وقبل ذلك، إىل

 اإلسالمي؟ العامل يف الوضع عن خمتلًفا هذا كان كيف .والديين السياسي التدخل من خال   وفلسفي

 إىل تستند كانت . فقددراسيت يف أشرت كما  أساسي بشكل دينية اإلسالم، يف يةالتعليم املؤسسات كانت

 رسم ومبجرد .وهكذا الدراسية، وموضوعاهتا ورائستها، متويلها، ومصدر تنظيمها، تفصيل يتضّمن حمدد ميثاق

 ميكن "أمناء جملس" هناك يكن مل) هيكلها أو املدرسة شكل على تغيريات أي إجراء ميكن ال احلدود، هذه

 بروح كامال التزاما منها القصد كان كما.(رمسية "تدريس هيئة" هناك يكن ومل إصالح، أو بتغيري يقوم أن

 "املوروثة" أو "الدينية" العلوم على للحفاظ املدارس هذه تصميم مت التصور، هذا تطبيق بعد .الشريعة ورسالة

 احلديث ودراسة القرآين، التفسري يشمل مما املساعدة وعلومها اإلسالمية الشريعة دراسة يعين وهذا ،ومتريرها
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 اليواننية والفلسفة الفلك علم استبعاد مت .العربية واألنساب كلمات، معاين وأصول العربية، اللغة وقواعد

 .أوىل بدرجة احلفظ على تعتمد املدارس هذه كانت،غريبة أو "أجنبية" علوم ابعتبارها الطبيعية، والعلوم

 التدريس خالل من خاص، بشكل حيدث شيء الطبيعية العلوم دراسة تصبح أن لذلك نتيجة أبرز وكانت

 األمثلة ومن .الدولة من ورعاية دعم حتت فقط الطبيعية والعلوم الفلك علم ازدهر وابلتايل، املدارس، خارج

 كانوا الذين األطباء بعضنفس الوقت، أسهم  ويف .الناصر وابن سينا، وابن الفارايب، مثل علماء ذلك على

 ابن مثل ،التقدم بعض حققواو  اإلسالمي، العامل يف اليواننية الطبيعية الفلسفة انتشار يف أنفسهم يدعمون

 وتالشى .البصرايت علم يف اهليثم ابن رايدة األقوى التقدم كان سابقا ، ذكران وكما .القف وابن النفيس

 أثّر ابملقابل بينما له، طالب وجود عدم مع السيما وفاته، بعد اإلسالمي العامل يف البصرايت جمال يف التقدم

 .وحفزهم األوروبيني على كبري بشكل عمله

ا بقي ألنه ثوراي يكن مل ولكنه مبتكرا، الفلك علم يف الشاطر ابن عمل كان سابق ا، أشران وكما وابملثل،  مقيد 

 مل املدارس، خارج يقع الفلك علم وراء السعي أن مبا ذلك، إىل ابإلضافةن املتمركز حول األرض. الكو  حبدود

 املفهوم ضمن رئيسي بشكل العلمي للبحث احملددة اأُلطر وضع مت املؤقِّت، الشاطر البن أتباع هناك يكن

 .الطبيعية للعلوم عام بشكل داعمني وغري متشككني ظلوا الذين الدين علماء تصورها كما للمدارس الضيق

 من ابلرغم ،"علمية ثورة" يولدوا مل النهاية ويف املتواصل، للعمل مؤسسية قاعدة العلماء هؤالء لدى يكن مل

 العلمي للبحث حمايدة مؤسسية مساحة بوجود يظفروا مل أهنم كله، ذلك من واألهم .وإبداعاهتم ابتكاراهتم

 من العديد ظن ذلك، خالل .تساؤالهتم يواصلوا أن املستقبل يف الطبيعة لعلماء ميكن حيث املوّجه، غري
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 أو لتتحلل تُرِكت الزمن من لفرتة ازدهرت اليت الشهرية املراصد حىت .للدين معادية الدراسات هذه أن العلماء

 .معاديها قبل من عليها لُيقضى

 

 ؟عشر واخلامس عشر الرابع القرنني يف النهضة عصر يف األثر وكيف كان :السؤال اخلامس

 واليت العلم، وحلقات األوربية اجلامعات يف التفاعالت هذه لكل االستجابة أتخر افرتاض ألحدان ميكن

 أخذ مع واإلسالمي، العريب والعامل وأسبانيا، بيزنطة، من جلب الذي اليوانين الرتاث بفعل أكثر نضجت

 الفكري التحّول كان اجلامعات، ضمن .االعتبار بعني عشر واخلامس عشر الرابع القرن يف النهضة عصر

 .األخالقي والتفكري والتاريخ الشعر الرتكيب، اللغة، قواعد دراسة على رّكزت اليت الدراسات امجبرب  مرتبطا

 األفكار من مستمد حس مع والكالم، الكتابة يف التعبري من عال   حس وتطوير تنمية امنه املقصد كان

 واليت الطبيعية والعلوم ابلفلسفة اجلديد االهتمام فيها منى اليت اخلصبة الرتبة هي هذه كانت .القدمية اإلنسانية

 األفكار ومتازج األرسطية الطبيعية الفلسفة كتب طريق نع أتت سابقا، انقشناها خمتلفة جذور هلا كان

 .الطيماوس يف األفالطونية املنطقية

 املناهج بني مستمر اتصال هناك كان .ذاته دحب مهم الربوتستانيت واإلصالح الديين التكوين إعادة سؤال إن

 اإلصالح حركة ولدت الذين األوائل واإلصالحيون اإلنسانيون طرحها اليت األسئلة وبني واألساليب

 ما، إصالح حلركة حاجة هناك تكن مل أنه ليس حال، كل على مسبقا ومناقشته .أيديهم على الربوتستانيت

( 1650، قبل )اجلامعات يف مسبقا تطّور قد كان "العلوم منطق _العلوم إيثوس" أن مناقشيت كانت بل

 الغربية، أوراب عرب اجلامعات لطلبة ملهما املنحاز غري احملايد ابلسؤال املتمّيز املنطق هذا يف .املثال سبيل على
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 أو ولدت قد كانت واليت، واالخرتاعات العلمية للثورة اإلسهامات من قوائم إعداد ميكننا أنه والنتيجة

 أملانيا، الدامنارك، إجنلرتا، فرنسا، إيطاليا، يف علماء هذا يشمل .األوربية البلدان من واسع نطاق يف ازدهرت

 (.من كتايب فجر العلم احلديث الثالثة الطبعة يف 10.1 جدول)راجع  وغريها بولندا هولندا،

 يف امللكي اجملتمع ظهور سبقت اليت العلمية االكتشافات من الواسعة والتشكيلة اخللفية، هذه إىل ابلنظر

 .الربوتستانتية إىلجمدد ا  ظهورها فضل يعود، و  أورواب عرب انتشرت العلمية احلركة أن بوضوح يظهر،  لندن

 رغبة عندهم كان الربوتستانتية البلدان يف الشباب العلماء أن تقرتح أّدلة هناك كان حال، كل وعلى الحقا،

 املقبول من الوقت، نفس يف .واإلنسانيات الفلسفة القانون، من أكثر الطبيعية العلوم دراسة يف إحلاحا أكثر

 كما نفسه عن يعلن العلمي للبحث الربوتستانيت احلافز كان إجنلرتا يف عشر السابع القرن يف أنه نقرتح أن

  .قبل من شوهدت قد كانت احلديثة العلوم جذور ولكن مريتون، اقرتح

 

 أي إغفال مع النهضة، حلركة عادةً  الفضل ترجع كانت التجريبية أن كتابك يف قلت السادس: السؤال

 هذه يف إفادتنا ميكنك هل .اهليثم كابن العرب العلماء طريقها شق اليت التجرييب املنطق ألمناط اعتبار

 الغرب؟ يف كانت اليت تلك عن العربية العلمية واملناهج األساليب اختلفت هل النقطة؟

 للكّتاب إسهام أي وجود احتمالية يف النظر واألمريكيون الربيطانيون العلوم مؤرخو فيه بدأ الذي العصر منذ

 املمارسني من وغريه سينا ابن أعمال إىل أشاروا والتجريبية، العلمية واألساليب للمنهجيات فهمنا يف العرب

 أن على قادرين كانوا الذين البصرايت يف والعاملني الفلك لعلماء املتقدمة التقنيات إىل أشاروا كما الطبيني،

 جبهد سعى من هو صربا .آي .أ كان مسبقا، اإلشارة متت كما .العلمية ابلتجارب شبيها شيئا ميارسوا
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 كل على احلقيقة يف ترّتب لقد .أغلبها ترجم مث ومن البصرايت، يف اهليثم البن األصلية األعمال كل جلمع

 والعدسة، الكامريا، مفهوم اهليثم ابن فهم كيف نعرف بدأان أننا املتعاقبة صربا ترمجات وعلى العمل هذا

 Bernard) غولدشتاين برانرد مثل منه األقدم العلماء قام فقد ذلك، من الرغم على .التجريبية واألساليب

Goldstein)العصور يف الفلكية العلوم يف واملالحظة النظرية استخدامات حول ابلتدوين صليبا وجورج 

 الفلكية املالحظة بني التشابه أو التوازي من نوعا رأوا األوسط الشرق يف العلماء بعض أن وظنوا الوسطى،

 .العلمي البحث أنواع من وغريها

 قد األوسط الشرق يف البصرايت وعلماء الطب ممارسي بعض أبن القول فيه ميكننا الذي الوقت يف

 لكن ،النفسية واملنّبهات (placebos) النفسية احملفزات حبوب مثل، جتريبية تقنيات ابلفعل استخدموا

 البياانت االعتبار بعني أنخذ حني .الشاطر ابن ودور الفلكية املالحظة حالة يف إشكالية أكثر يبدو األمر

 مبواقع التنبؤ على قادرين واملسلمون العرب الفلكيون سيبدو ابلتأكيد بطليموس، إىل املنسوبة البطليمية

 وجود يدعم مما التارخيي السجل خيلو جديدة، مالحظات جبمع األمر يتعلق حني ولكن ،والكواكب النجوم

 مواقع تفرتض لنماذج وفقا وغريهم الشاطر وابن الطوسي مثل العظماء الفلكيون عمل .العام اإلجراء هذا

 رمبا البطليمية، البياانت استخدام مع جازمة، قياسية جيومرتية افرتاضات مينح مما وهذا والكواكب، النجوم

 ذلك، إىل ابإلضافة .مسبقا املوجودة البطليمية البياانت على مبنيا جديدا نظاما يبنوا أن حاولوا قد يكونون

 حول األطول الدورة ذو الكوكب يدور حيث، عاما ثالثني يستمر حبثيا برانجما يبدؤوا أن العلماء على كان

 لتحسني حماولة يف، عاما عشرة مخس وهي للكوكب دورة نصف يراقبوا أن أو زحل، وهو الشمس

 وأخفقوا كاملة، دورة إكمال على قادرين غري مراغة مرصد مالحظو كان .الكواكب حول مالحظاهتم

 .قيمة ذات مالحظات أي تسجيل يف ابلتايل
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 فإن وعليه .كوبرنيكوس زمن حىت تغيري دون بقيت بطليموس جداول فإن الفلك جمال يف املؤرخون جيزم وكما

 البياانت لتلك مطابقة احلقيقة يف كانت(تقريبا1252 عام أسبانيا يف مراجعتها متت اليت) الفونساين جداول

 وابلتايل، (Owen Gingerich) غينغرتش أوين الباحث أشار كما بطليموس جداول يف املوجودة

 جيمعون يكونوا ومل السابقة، للنماذج وفقا البارامرتات بتعديل يقومون واملسلمني العرب من الفلكيون كان

 بق أولوغ عصر حىت جديدة فلكية لبياانت ضخمة مجع حركة تظهر فلم .وجديدة مركزة مالحظات

(Ulug Beg م1449 سنة املتوىف) أو ختّطي من يتمكنوا مل فهم ذلك من الرغم وعلى مسرقند، يف وفريقه 

 تيكو نصيب من اجملّردة العني بواسطة واملالحظة دقة األكثر النتائج كانت لذلك، وكنتيجة بطليموس جتاوز

 .عشر السادس القرن من األخري الربع ، يف1601 م عاتويف  ( Tycho Brahe) براهي

 فقد .الكواكب لقياسات خمتلفة رايضية فرضيات إنشاء على مبنية الشاطر ابن أعمال كانت ابختصار،

 استبعد قد كان عليه وبناء األرض، مركزية على مبنية مناذج أي، للكواكب املركز موّحدة مناذج لديه كان

 اليت لتلك مطابقة للكواكب مناذجه كانت كما ،equant، مركز حول الدوران، الثورية البطليموسية فكرة

 والتعديل الضرورية اإلضافة يضيف أن استطاع من وحده كوبرنيكوس فإن وابلنتيجة كوبرنيكوس، قدمها

 . املركز ومشسيّ  متاما خمتلف   عامل إىل القفزة حصلت بسببه الذي الضروري

 انظر) أضالع متوازي جهاز هناك كان الصندوق، خارج التفكري على العظيم كوبرنيكوس اكتشاف ُبيِن 

 من املسلمني، الفلكيني من عديد عند معروفا وكان اليواننيني، إىل يعود)الثالثة الطبعة من ،72 الصفحة

 اجلهاز هذا استعمل وقد .مسرقند يف الفلكيني مع عمل قد كان والذي ،1474 عام تويف، القوشجي بينهم

 معروفا عمله كان وقد ،1476 عام املتوىف Regiomontanu ريغيومونتانوس املتألق األوريب الفلكي
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 عكسها ميكن الشمس مدارات أن رؤية على قدرته يف تكمن األخري عبقرية كانت .كوبرنيكوس عند

 أبن االفرتاض إبمكاننا كان لو نفسها لتكون املالحظات نتائج وكانت اجليومرتي، اجلهاز هذا ابستخدام

 من كثري ستصبح ذلك فعلنا وإذا .كوبرنيكوس حبسب حوهلا، تدور واألرض العامل مركز من قريبة الشمس

 .احلل ممكنة الفلكية األلغاز

 يشمل كما الزمنية، الفرتة تلك يف املعتقدات على بناء  ،  الشمس حول للكواكب النسيب الرتتيب يشمل هذا

 الثابتة النجوم سرعة إىل األرض وصلت كلما ُتالَحظ اليت الرتاجعية احلركة حول الغامض اللغز من التخلص

 .كوبرنيكوس ثورة من خمتصرة نسخة وهذه .ترتاجع وكأهنا تبدو اليت

 عام املتوىف،  اخلفري الدين ومشس كالقوشجي داينته، نفس من بعده جاء من وال الشاطر ابن يكن مل

 استعملها اليت البياانت نفس ابستخدام اخليال يف القفزة تلك إىل يصلوا أن على قادرين ،1550

 .كوبرنيكوس

 الرمسية الدراسة حقيقة أن املسلمني عند العلمي للتقدم األساسي العائق كانسوسيولوجية، نظر وجهة من

 الذي املهم العمل تعرض لذلك وكنتيجة املدارس، يف تُدّرس مل إذ هبا، معرتف مؤسسات هلا تكن مل للفلك

 امليالدية اخلمسينات حىت الغريب للعامل معروف   غري وبقي اإلسالمي، العامل من لإلمهال الشاطر ابن قدمه

 يف أنه وهي غامضة نقطة هناك كانت رمبا .بدراستها وبدؤوا األمريكيون العلوم مؤرخو أعماله وجد حني

 له املعاصرة العلمية اآلراء أن يعرف كان الكون، مركز هي تكون قد الشمس أن كوبرنيكوس اقرتح حني

 قد رمبا كانوا والذين املتقدمني للعلماء التارخيية املالحظة بفحص قام لذلك كنتيجة  و  .متاما ضده كانت

 لدعم آرائهم استخدام إبمكانه أن كوبرنيكوس ورأى لكوننا، الشمس مركزية لفكرة قريب إميان إىل توصلوا
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 كانت كما للكون، اإلسالمية الرؤية يف متجّذرة األرض حول متمركز عاملنا أن فكرة كانت .اكتشافه

 الحق وقت يف قدموا الذين املسلمون العلماء كان ذلك، إىل ابإلضافة .للقرآن التقليدية ابلتفسريات مدّعمة

 .األرض حركة فكرة أنكروا قد عشر التاسع القرن يف

 حمّرما الدين عن بعيد حمايد بشكل البحتة العلوم تعليم وكون جمملها، يف دينية املدارس كون حقيقة أن كما

 تدور املركز مشسي عاملا يتخيلوا أن من محاسا أقل احلقبة تلك يف املسلمني العلماء جعل يف أسهم قد فيها،

  .الشمس حول األرض فيه

 

 واحلضارة حممد والنيب الرومانية، واإلمرباطورية قسنطني حضارة اترخيًيا لدينا كان :السابع السؤال

 اليواننية احلضارات عن فماذا كذلك كان وإن والنهضة؟ الالهوت بني عالقة بوجود تعتقد هل .العربية

 واهلندية؟ والصينية،

ا أكثر الالهوت موضوع يعد ،  الالهوت علم فإن نظري وجهة من .البسيط امسه به يوحي مما مبراحل تعقيد 

 بدأ وقد .املسيحية والتعاليم اليواننية الفلسفة دمج طريق عن إنشاؤه مت، فريد غريب تكوين، سابقا ورد كما

 املبحث هذا وكان اإلله، وخصائص طبيعة لدراسة ابملسيحية، اليواننية ارتباط نتائج هبا تنفرد اليت ابلفرضيات

 Tu مينج وي تو مثل الصينيني الباحثني من عدد أشار .واإلسالمي الصيين الفكر على كبري حد إىل غريبا  

Wei Ming إلله تصور وجود لعدم ذلك ويرجع الكالسيكي، الصيين الفكر يف الهوت يوجد ال أنه إىل 

 علم أو ،"الدايلكتيك"ر بتطوي الصينيون املفكرون يقم مل ذلك، إىل ابإلضافة .الفكر هذا يف ذاته يف أوَحد

 .اليوانن فالسفة فعل كما املنطق،
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 أقرب حرفي ا الكالم مصطلح فإن الكالم، علم وهي الالهوت، لعلم عربية كلمة وجود من الرغم وعلى

 ابملقارنة اثنواي   دائما بقي كمبحث الكالم علم أن هي هنا األساسية النقطة ."اخلطاب" أو "اجلدل" لتعريف

 بدرجة التقليدي اإلسالمي اخلطاب حتدوا الذين أولئك ضد كحجة إليه ينظر وكان الفقهية، الدراسات مع

 من شأان   أقل اثنوي مبحث بقي بل صفاته، أو اإلله طبيعة الكتشاف أداة أنه على له يُنظر ومل .أوىل

 الذين الوسطى العصور يف املسيحيني العلماء مع ملحوظ بشكل يتناقض وهذا .والفقهية الدينية الدراسات

 ديين تغيري إحداث يف كربى أمهية ذات الالهوتية املناقشات كانت ."العلوم ملك" الالهوت علم أن زعموا

 .اجملال هذا خارج الالهوت عن احلديث صعب ا يعد أنه حىت، الغربية واملسيحية الغربية احلضارة يف وفكري

 دور لفهم سيما وال القضااي، هلذه أعمق فهم ألجل كالسيكية دراسة إىل القارئ إحالة من ضري وال

 عشر الرابع القرن دليل :الوسطى العصور يف الالهوت يف والفلسفة العلم" اإلسالمي؛ الفكر يف "الكالم"

(Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamishen Wissenschaften)، 

 .42-1 :(1994) 9 اإلسالمية العربية "العلوم اتريخ جملة

 

 العلوم ازدهار عملية يف وأساسية مهمة اعتربهتا اليت الظواهر أو الثورات تلك تكن مل :نالثام السؤال

 ظهور والطبيعة، اإلنسان بعقل اإلميان املفصلية، الفكرية التحّوالت القانونية، الثورة مثلديثة، احل

 موطنا منح مما مستقلة كمؤسسات اجلامعات ظهور العلمية، تساؤالته مع الالهوت يف البحث

 .الوسطى العصور روسيا يفبعد  و ِجدت قد ي.. وغري ذلكالعلم للخطاب وفضاءً  العلمي للمجتمع

 لعلم لطلب السعي يتم كانو  عشر؛ الثامن القرن يفمت استريادها  عندما األوربية ابلعلوم روسيا اّتصلت
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 تطور إىل توصلت قد الروسية العلوم كانت كما روسيا، يف مستقل بشكل العلمي البحث وإجراء

 هل .الغرب يف عنهما جذري بشكل خمتلفني كاان املؤسسي والسياق الثقايف اإلطار أن رغم ملحوظ،

 كبري،"متّدد معامل" ميلك الذي املتفّرد العلم هو الغرب يف أصال وجد الذي العلم نعترب أن ميكننا

 الناجح؟ التمدد لذلك والشروط العوامل تلك تقع أين وموس؟ دوركهامي مصطلح حبسب

 يف العلمية الثورة يف دور أبي روسيا قيام عدم سبب إىل السؤال يف املذكورة املفقودة املكوانت مجيع تشري

 املقام يف احلديثة العلوم نشوء بني املهم الفارق على التنبيه ابلتايل وجيب عشر، والسابع عشر السادس القرنني

 الثورة جلعل أتسيسها بعد العلوم لتلك واملؤسسية الثقافية البنية وتقليد لتبين املتأخرة احملاوالت وبني األول،

  .ممكنة

 تطويره مت والطب واهلندسة والتقنية العلوم من متكامال نظاما والعشرين احلادي القرن مطلع يف الصينيون وجد

 الروس الشباب كان أخرى، بعبارة .متعددة مسارات عرب كامل بشكل استرياده ميكنهم حبيث الغرب يف

 العلوم بنقل قاموا التقليد هذا وابتباع األوربية، اجلامعات ارتياد يف بدؤوا قد عشر التاسع القرن يف املتحمسون

 .اجلديدة العالية العلمية ومؤسساهتا روسيا إىل امليتافيزيقية واالفرتاضات الغرب يف املؤصلة

 من علمي إرث وجود روسيا تزعم مل حبيث ومتفّوقة ملحوظة   روسيا يف الغربية العلوم اتّباع نتيجة كانت

 روسيا يف املسيحية البيئة أن خيّمن أن أن فقط للمرء ميكن .اإلسالمي والعامل الصني زعمت كما املنجزات

ا، األرثودكسية  .حديث علمي تعليم لبدء وداعمة ميّسرة بيئة كانت حتديد 

 واهلند والصني اإلسالمي العامل مبنجزات عشر التاسع القرن يف الروسية اإلجنازات مقارنة املرء إبمكان كان إن

 والعامل الصني أجنزته مبا العلمية احلديثة روسيا إجنازات بني الفوارق كانت .لتتفّوق كانت روسيا إجنازات فإن
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 أمكن كيف .املقارنة احلضارات وعلماء املستقبليني العلوم ملؤرخي سؤاال تشّكل شك بال واهلند اإلسالمي

 أنصار زعم بينما قرن، من أبقل العلمي البحث يف والصني اإلسالمي العامل يتجاوزوا أن الروسيني للباحثني

 العلمي؟ البحث من طويل اتريخ وجود احلضارتني تلك

 مبا الطبيعية العلوم نوبل على السوفياتيني الروس العلماء من قليل عدد حصول حال كل على املفاجئ ملن إنه

 حوايل يعّدون والذين الفائزين، من سويسرا حصة مع يتعارض هذا.العشرين القرن يف الطبية، العلوم فيها

 مل روسيا فإن اجلامعي، التصنيف على وبناء  .ماليني ستة اليتجاوزالذي  سكاهنا عد قلة رغم فائز عشرين

 السكان من عددا لديها أن رغم ،املتحدة الوالايت أو املتحدة، اململكة فرنسا، أملانيا، مصاف يف بعد تدخل

 العلمية املؤسسات تقدمي الرمسية السوفياتية التقارير تضمنت . وفوق هذا،األخرية هذه تعداد أغلب يفوق

 .الياابن يف كان مما ونصف مبرة أكرب كانت كما .جمتمعة األوروبية البالد قّدمته مما رملاهو أكث السوفياتية

 أبربع أقل كانت الروسي العاملِ  إنتاجية معدل أبن غوسبالن يف للتخطيط الدولة هيئةمن  مسؤول أخرب وقد

 مل والفكرية السوفياتية اآليديولوجية احلالة أبن لالقرتاح يقود وهذا .األمريكي العامل إنتاجية معدل من مرات

 قد كاان فقط مسلمان عاملان هنالك ذلك، إىل ابإلضافة واخرتاعات، علمي حبث إلنتاج مناسبة بيئة تكن

 .زويل أمحد واملصري السالم عبد الباكستاين مها العلوم، يف نوبل جائزة على حازا

 اإلجنازات من احلد إىل واجتماعي ا رمسيا دعمهم وعدم البحث حرية من العلماء حرمان يؤدي وابختصار،

 أكثر يكونوا أن ،الفين والتحصيل التعليم من العالية مبستوايهتم ،فئة اجتماعيةك للعلماء وميكن .العلمية

ا أتهيال املؤهلني املوظفني انتقال يف املتمثّلة "األدمغة هجرة "فكرة ظهور إىل أدى مما للتنقل، احتمالية  جيد 

ا  والوالايت إجنلرتا إىل اهلاربني العلماء من العديد مع النازية ألملانيا ذلك حدث وقد .آلخر بلد من جد 
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 إىل الفرار من العلماء من العديد متكن للهجرة فرص ظهرت السوفيييت، االحتاد اهنيار بعد وابملثل املتحدة،

 .أخرى وأماكن املتحدة الوالايت يف والرايضيات واهلندسة والتكنولوجيا العلوم جماالت وإثراء الغرب،

 ابالفرتاضات يسمى أن ميكن ما هناك أبن اجتماعية نظر وجهة من أختتم الثاين، السؤال يف اقرتحت وكما

 على معني شعب وإلمكانية العلمي، البحث الستمرارية موجودة تكون أن جيب اليت وامليتافيزيقية الثقافية

 الباحثني متكني أريد ما إذا ضرورية ومؤسسية قانونية ترتيبات يتضّمن وهذا .القصوى الفكرية إجنازاته حتقيق

 هذه التعبري حرية تنطبق أن وجيب .دينية أو سياسية ضوابط فرض دون الطويل املدى على أحباثهم متابعة من

 والسيئة اجليدة ابملعلومات، التضحية ملنع والطبيعية والسياسية واالقتصادية االجتماعية العلوم على ابلتساوي

 من ولكن ما، بلد يف العلمي املشروع على التام القضاء إىل العلماء قمع يؤدي ال وقد .سياسية ألغراض

 .اهلجرة أو امليدان عن اإلقالع على العلماء وسيحفز كبري، حد إىل العلمي اإلنتاج من سيقلل أنه املؤكد

 ابالقتصاد يتصل فيما العلماء وبصرية العلم عن غىن ال املعاصر، عاملنا يف أبنه القول من بد ال ذلك، ومع

 اجملاالت، هذه تتضرر أن احملتمل من العلم، وبدون .للبيئة السليم والفهم الفعالة، واحلكومة احلديث

 .هبا املهتمني واألشخاص

 التمدد هذا فإن ذلك، ومع .املذكورة لألسباب معينة "متدد معامالت" لديه احلديث العلم أن يبدو وهكذا

 الثامن القرن يف روسيا إىل احلديث العلم استرياد اتريخ .السابقة املناقشة يف إليها أشرت اليت ابلشروط مرتبط

 االجتماع علماء كتب احلديث، العصر يف .خاص بشكل لالهتمام مثرية حالة هو مقرتح، هو كما عشر،

إىل غريها،  مث أوال   األوروبية املستعمرات إىل ،العامل أحناء مجيع يف العلم انتشار حول االجتماعيون واملؤرخون

 يف العلمية الثورة William E. Burns برنز لويليام مؤلَّف هو الفكرة هذه مع متاشى أعرفه عمل وآخر
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 املقارن للتحليل التمهيد هذا أُعطي وقد .اخلطأ من متام ا نقي ا يكن ومل (،2016 أكسفورد،) العاملي املنظور

 العلم نشر" 1967 يف أخرى مرة George Basalla بساال جورج قبل من هاما وصف ا العلوم النتشار

 .(Science #3775 [5 May]: 611-622" )الغريب

 املؤسسة عناصر نقل كيفية فهم فسيصعب الغربية، احلضارة من يتجزأ ال كجزء احلديث العلم إىل نظران وإذا

 على احلديث العلم كان .تطّور ا وأقل الغربية، البلدان من غريها عن ختتلف - أخرى حضارات إىل العلمية

 من املنعطف هذا يف السؤال ولكن الغربية، للحضارة نتاجا املاضية اخلمسمائة أو األربعمائة السنوات مدى

 اإلسالمي العامل إىل أخرى، حضارات إىل بنجاح احلضاري املرّكب هذا نقل ميكن كان إذا ما هو التاريخ

 .والصني واهلند،

 ما هذا . غريب غري آخر وضعم إىل أو آسيا إىل ينتقل أن ميكن العلمي االبتكار مركز أن البعض يقرتح وقد

 هنضته تصبح قد .الصني يف العلمي لإلجناز املستقبلي املسار هو هنا إشكالية املشاكل وأكثر .اكتشافه يتبقى

 اليت تلك العلمية وإجنازاته العلم هذا إنتاجية ستتجاوز هل ولكن أكرب، أو روسيا يف هي كما كبرية، العلمية

 روسيا؟ يف

 من العديد لديهم الروس العلماء وأبن روسيا، إىل بنجاح احلديثة العلوم تطبيق انتقال أتكيد وميكننا

 آداء أن إىل األهداف مقاييس خمتلف تشري ظاهر، هو كما لكن .هلم تُذَكر اليت واإلجنازات النجاحات

ا عالية مستوايت لديها أن ابلرغم وذلك نسبي ا، منخفض العلمي روسيا  وجود إىل ابإلضافة التمويل، من جد 

ا، كبرية وتكنولوجية علمية قاعدة  .العشرين القرن يف احلديث العلم صفوف مقدمة يف روسيا وجود وإىل جد 
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 سريته يف(Loren Graham) جراهام لورين قبل من الرمسي الروسي للقمع مؤثر اترخيي وصف تقدمي مت

 االهتامات بني من أنه إىل غراهام واشار (Peter Palchinsky ) ابلشنسكي بيرت عن القصرية الغريية

ا ابلشنسكى أُعدم اليه، املوجهة األخرى  ".ومؤثرة مستقلة هندسية مهنة" إقامة يف وحماوالته جلهوده حتديد 

 يسيطر الذي السوفيايت االحتاد يف للنجاح فرصة" جلهوده يكن مل سادت، اليت االستبدادية للظروف ونظرا

 ". ستالني عليه

 العلم من الدؤوب للعمل ابلنسبة هو كما احلال وبقي .احلايل النظام منتقدي من العديد إسكات مت لقد

 االستقالل منح ومت .الباحثني جلميع االستقاللية تنشئ اليت القانونية الضماانت لوضع الطويل املدى على

 والثالث عشر الثاين القرن منذ واملهنية واخلريية والسياسية االجتماعية اجملموعات من متنوعة جملموعة القانوين

 هلم مسحت قانونيا   مستقلة مجعيات بتشكيل واحملامني األطباء من كل قام املثال، سبيل على .أورواب يف عشر

 خمتلفة روسيا أن يبدو املقابل، يف .قرون لعدة هبا واألخذ احرتامها واستمر اخلاصة، وأنظمتهم قواعدهم بوضع

ا الضعيفة محايتها يف متام ا  مسمى غري أجل إىل ابستمرار العراقيل وضع مت .التعبري وحرية اإلنسان حلقوق جد 

 حقول يف متقطعة جناحات ووجود اإلنسان، حلقوق ضماانت وجود وعدم متدهور، اقتصاد ظل يف وذلك

 .فقط والرايضيات واهلندسة والتكنولوجيا العلوم

 

 يف (Vern Bullough) بولو فرين مثل الباحثني، بعض أبن كتابك يف ذكرت :اسعالت السؤال

 ؟برأيك لذلك األسباب هي ما .العريب التأثري جتاهلوا قد،كمهنة الطب تطوُّر عمله
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 العريب الطب عن اجليدة املصادر من العديد تكن مل الستينيات، أوائل يف كتابه بولو فرين كتب ملا أنه أرى

 حقها الطب يف العربية املسامهات إيفاء الصعب من كان وابلتايل، .اإلجنليزية وخاصة الغربية، ابللغات متوفرة

 اليت الدراسات من العديد طريق عن كانت اإلسالمي الطيب التاريخ من ابلوجيز معرفيت .الوقت ذلك يف

 .بولو عمل بعد ُنِشرت

 

 احلركة على اإلسالمية اجملتمعات يف الطباعة حظر أتثري الثاين الفصل يف انقشت :العاشر السؤال

 طباعةجتيز  الفتاوىكانت  بينما فقط، الدينية النصوص علىمقصورًا  كان احلظر أن مع .العلمية

 العلمية؟ احلركة على احلظر أثر فكيف مثاًل، ،الطبية الكتب

، (cultural climates) "الثقايف املناخ" أمسيه ما حول فصل يف كانت املوضوع هلذا األساسية مناقشيت

 تلكد أح .اإلسالمية العربية العلوم على سلب ا تؤثر اليت الثقافية العوامل من العديد وصف فيه حاولت والذي

ا الفكري اخلطاب جبعل االلتزام هو ذكرهتا اليت االجتماعية العوامل ا مفتوح   من بدال   اإلمكان قدر ومتاح 

 جديدة آفاقا   فتح قد املطبوعة الصحافة ظهور اتريخ أن يل يبدو وهنا .عليه للمحافظة النخبة على حصره

 السياق يف هذا عن حتدثت وقد .والتقّصي للبحث الدميقراطي التحول أشكال من شكال   وابلتايل ،لالتصال

 تبقى أن جيب والفلسفية الدينية التساؤالت أن رسالتها من كان اليت واإلسالمية اليهودية للتعاليم التارخيي

 .الغزايل على رده يف رشد ابن املوقف هذا وّضح وقد .املتعلمني غري شأن من ليست األقل على أو سرية،

 والتحوّل االتصاالت :للتغيري كعامل املطبوعة الصحافة الكالسيكية، دراستها أنشتاين إليزابيث نشرت ملا

 أن تقول قوية حبجة املسألة هذه يف نظرها وجهة قدمت (جملدان ،1979) احلديثة أورواب بداايت يف الثقايف
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 وابلتايل الثورة، تلك يف املهمة األعمال نشر خالل من احلديثة العلوم تقدم يف ساعدت املطبوعة الصحافة

 الصحافة انتشار أن اعتقاد إىل الباحثني من الكثري توّصل .أكرب جلمهور اجلديدة العلمية النتائج إاتحة

 شيء فهناك .والعلمي االجتماعي للتغيري الرئيسي احلافز يكن مل إن الشايف، الدواء من نوع ا كان املطبوعة

 اليت والفكرية والثقافية االجتماعية املواضيع نشر وعلى اجلديدة العلمية األفكار انتشار على ساعد جديد

 .األول املقام يف للثورة مّهدت

 غريب تقليد هو املتنقلة املطبوعة الصحافة تكنولوجيا واستخدام االبتكار أبن ذلك إىل ابإلضافة لوحظ وقد

 أيض ا الصني يف .مباشر غري بشكل ولو اإلسالمية، البلدان يف حظرها مت قد الطباعة أشكال من الكثري وأن

 اخلشبية الطباعة ابتكار منشأ الصني أن من الرغم على متأخر، وقت يف إال احلديثة الطباعة تظهر مل

(block/woodblockprinting) العاشر القرن يف. 

 لكن والبحث، التساؤل يف جديدة ألبواب وفتحها احلر التواصل على احلديثة الطباعة فضل مع أتفق وبينما

 يف مباشر بشكل تؤثر أخرى مؤسسات وجود بسبب وذلك السابق، يف نعتقد اكن اليت ابلقوة ليس األمر

 يف املناقشة تلك معظم أغفلت هنا ومن .واجلامعات كاملدارس احلث، أو احلد حيث من سواء املوضوع هذا

 .لألسوأ أو لألفضل سواء الكتاب، من الثالثة الطبعة

 يف األوسط الشرق يف حبرية متاحة املطبوعة الصحافة كانت إذا أنه األغلب على يبدو األحوال؛ جبميع

 (معظمها ضاع اليت) الشاطر ابن أعمال مثل أعمال ونشر انتشار فإن عشر، والسادس عشر اخلامس القرنني

 .به بدأ ما إلكمال له الالحقة واألجيال معاصريه متكني شأنه من كان
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 الكتب مبحتوى األمر يتعلق عندما "علمي"هو وما "ديين"هو ما الواضح من ليس ذلك، إىل ابإلضافة

 مقلق جانب وهلا اليواننية، الفلسفة يف رئيسي عمل مثال   ألفالطون(Timaeus) طيماوس حماورة .الفعلية

ا كتااب   كان فقد ذلك، ومع .اإلله عن الفكرة حول تتمحور عاملية نظر لوجهة  لألوروبيني ابلنسبة للغاية مهم 

 ُعّدت واليت والكون، والطبيعة، اإلنسان، عن كاملة كونية- فلسفية فكرة رسم ألنه الوسطى العصور يف

 ابلكامل تُرمِجت قد تكن مل طيماوس حماورة املقابل، ويف .الغريب والفلسفي امليتافيزيقي التوجه من دائم ا جزء ا

 كانت هل ؟1550 يف ابلكامل تُرمِجت قد كانت إن ماذا بفرتة، بعدها حىت أو التاسع القرن يف العربية إىل

 .أخرى غربية وأفكار الشمس مركزية عارضوا الذين احملافظني العلماء على كبري بشكل ستؤثّر

 

 كتابك يف قلت .والنتيجة السبب بني ضرورية عالقة هناك أن الغزايل يعتقد ال :احلادي عشر السؤال

 موقف بني التشابه بعض نرى ".البشرية للعوامل العقالنية ابلقوى عام إميان من جزًءا ينتزع" هذا أن

 اإلسالمية؟ احلضارة يف لغزايلا متتع به الذي ق"العمي األثر"م هيو  ميتلك مل ملاذا .وهيوم الغزايل

 العقل نقد العظيم، الفلسفي عمله لكتابة كانط إميانويل ذلك حثّ  وقد ابلفعل، عميقا أثر ا هليوم كان

 .والعلمي العقالين التحقيق عن خمتلف ا دفاع ا قدم قد حبث   وهو( 1781) اخلالص

 الطبيعية للفلسفة الرايضية نيوتن مبادئ من تقريب ا قرن بعد الفلسفية هيوم تساؤالت جاءت اثنيا ،

 كان .للجاذبية الكونية اآلاثر أي واألرضية، السماوية األجسام بني العالقات نيوتن فيها أظهر اليت(1687)

 لوجود فازت نيوتن حجج لكن نظريته، من خمتلفة أجزاء يف ابلتشكيك قاموا طبيعيون علماء ابلطبع هناك

 من القارة أحناء وخمتلف إجنلرتا يف إجراءها مت واليت جتربتها، ميكن اليت التجريبية االختبارات أنواع خمتلف
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 ابلفعل هلا أضاف قد العلوم تطبيق فإن أخرى، وبعبارة .الطبيعيني العصر فالسفة من كبرية جمموعة خالل

 أرسطو ألعمال بعمق تدين اليت اجلامعات يف تدريسها مت اليت العقالنية املبادئ على يستند مؤسسي ا طابع ا

 البسيطة التجارب من كبرية جمموعة بريطانيا، علماء وخاصة عشر، السابع القرن علماء أجرى وأفالطون

 طريق عن الضوء توليد ميكن املثال، سبيل على ".هذا على حتصل فسوف بذلك، قمت إذا"" بنمط الظاهرية

 Francis) هوكسيب فرانسيس أانر فقد .إبحكام إغالقها مت دّوارة زجاجية أبسطوانة االحتكاك

Hauksbee)ومع .اجلوي والضغط احلرارة درجة ارتباط تبني فقد .م1706 يف الطريقة هبذه كاملة غرفة 

 مع يتعارض ما التجريبية النتائج خمتلف اقرتحت فقد فلسفي ا، فيها مشكوك سببية هذه تبدو فقد ذلك،

 .عشر والثامن عشر السابع القرن يف طبيعيني فالسفة قبل من وذلك ذلك،

 العلمية ابحلركة أضر قد الغزايل أبن العلوم اتريخ علماء من العديد زعم من ابلرغم :الثاين عشر السؤال

 بعد ابلظهور استمروا الذين العظماء العلماء من العديد إال أنه يوجد ،اإلسالمية اجملتمعات داخل

 ذاهب رأيك هو ما .وغريهم والطوسي، الكركي، القف وابن الشاطر، وابن النفيس، ابن مثل الغزايل،

 ؟الصدد

 الكتشاف البشرية والقدرات اإلمكانيات على الشكوك إلقاء يف للحركة الغزايل به تسبب الذي الضرر يتمّثل

 الوحيدة املعرفة كانت .فقط الفائدة عدمية "فرضيات" إىل الوصول يستطيعون البشر أبن الفرتاضه العامل، بُنية

ا موقف ا هذا ويعد .والدين اإلميان هي له ابلنسبة املؤكدة  كل يف معتقداتك على احلفاظ تريد كنت إذا جيد 

ا يكون ال قد لكنه مواضيع، من القرآن يتناوله ما  الكونيات علم حول شكوك لديك كانت إذا جيد 

 فلسفية آبراء التمسك أبن الغزايل ادعى فقد ذلك؛ وغري .والعاشر التاسع القرن يف ذلك وغري واجليولوجيا،
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 (الفعلي العقاب) األمر هذا فإن نعرف، ما وبقدر .املتهم ضد قانوين إجراء اختاذ ميكن وأنه جرم ا، يعد معينة

ا حذرين الباحثني جيعل كعائق موجود ا كان لذلك النفسي األثر لكن احلدوث، اندر  أو يقولوه ما بشأن جد 

 مل إذا حىت والعقاب التأديب صالحيات ميلكون كانوا الذين املشائخ، آراء مع يتعارض قد كان إذا يكتبوه

 prior) املسبقة الرقابة ب  الغريب العامل يف اليوم يعرف ما مع يتماشى قد وهذا .صارم رمسي إبجراء يقوموا

restraint) نشرها قبل الرأي عن التعبري أشكال بعض متنع واليت النشر، قبل ما رقابة أو. 

 ال اليت الطب من األشكال تلك سيما وال البحث، جماالت مجيع على الغزايل خماوف تؤثر مل احلال، وبطبيعة

 القف وابن النفيس ابن حاالت إن .الدين علماء من عليها املّتفق أو التقليدية النظر وجهات تتحدى

 أجرت أهنا حيث من الصحيح الطيب البحث تتحدى تساؤالت يف حبثت ألهنا لالهتمام مثرية الكركي

ا جريئ ا أمر ا يعد وهو جزئية، تشريح عمليات  فحوصات أن نعرف لكننا واضح، غري قاموا به ما مازال .جد 

 الربع حىت اإلسالمي العامل يف حمظورة كانت اإلنسان، جبسم معرفتنا تعزيز فعلي ا شأهنا من اليت الوفاة بعد ما

 بشكل الفحوصات هذه مثل إبجراء األوروبيون قام ذلك، من العكس وعلى .العشرين القرن من الثاين

 .عشر الثالث القرن منذ روتيين

 

يف صراع مع علماء الدين  العرب الطبيعيون العلماء كان برأيك مدى أي إىل :رالثالث عش السؤال

 عهد وبني احلقبة تلك بني تشابه أوجه أي هناك هل كوبرنيكوس؟عصر  قبل املسيحية أورواب معابملقارنة 

 مثاًل؟ الغزايل
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 1500 إىل 1200 بني ما فرتة يف اإلسالمي والعامل أورواب يف الثقافية املناخات مقارنة لالهتمام املثري من

 الفلسفة خيص فيما خاصة التشابه، أوجه معظم ستختفي العمق، إىل ندخل أن مبجرد لكن .ميالدي

 .والقانون والالهوت

 فيما ارتبطت واليت عشر، الثاين القرن يف األوروبية القانونية الثورة فإن السابقة، اإلجاابت يف وّضحت كما

 خاصة كبري، بشكل األورويب والثقايف القانوين املشهد غريت قد كانت وحتّوالته، الروماين القانون بعودة بعد

 فلسفة ودمج اجلامعات، هنضة هو التحول هذا يف األساسي العنصر كان.اإلسالمي العامل مع ابملقارنة

 االعتقاد حول خمتلفة تساؤالت أاثرت اليواننية الفلسفة أن الدين علماء أدرك .الدراسية املناهج يف أرسطو

 .والعلم الدين بني الصراع حدة من خففت قد تشرّبوها اليت العقالنية النظرة لكن ،املسيحي

 إدانة(Steven Tempier) متبري ستيفن ابريس أسقف فيه أصدر موقف ا هناك كان األحوال، جبميع

 أتثريه وكان اجلامعات، مجيع على تؤثر مل إدانته فإن ذلك، ومع .1277 عام يف الفلسفية االفرتاضات لبعض

 الفلسفية املواضيع حتوي تسوق بقائمة أشبه أداهنا اليت الفلسفية االفرتاضات قائمة كانت.حمدود ا ابريس يف

 مواجهات ُشّنت أن وبعد النهاية، يف لكن .هبا اخلوض جتنب الالهوت ومعاهد لكّليات يستحسن اليت

 فكر يف الضعف لنقاط نتقاداهتم على البعض تشجيع مت حني يف دراستهم، الباحثني معظم واصل مباشرة،

 .أرسطو

 وهذه ملناقشتها، وتواريخ مواعيد حتديد مع اجلامعية، املناهج يف أرسطو أعمال تضمني هو ذلك يف األهم

 منتشرة ألرسطو الطبيعية والبحث التفكري أساليب كانت وحينها .التدريس هيئة ورأي صوت متّثل اخلطوة

 اليت املدارس عن متام ا خمتلف ا األمر كان فقد والتوقعات، الوضع هذا إىل وابلنظر.مسبق ا واسع نطاق على
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َحكِّم فيها كان
ُ
 على عنها اليواننية الطبيعية الفلسفة استبعاد مت بينما اإلسالمية، الشريعة هو األساسي امل

 .اخلصوص وجه

 الفلسفة أي ،"األجنبية العلوم" مسمى عليه يُطَلق كان ما جتاه عامة كراهية هناك كان ذلك، إىل وابإلضافة

 يف بينهما التفريق يصعب اللذان) والفلك التنجيم علوم دراسة على السليب الرأي هذا أثر .اليواننية الطبيعية

 أهنم على علم ا األكثر الفلك علماء وحىت األبراج ويرسم يقرأ من إىل يُنظر كان لذلك، ونتيجة(.العصر هذا

 علم يف برزوا طالب هناك أن نعرف فإننا السلبية، املواقف هذه من الرغم وعلى .الطريق عن خارجون

 ومسرقند، مراغة، مراصد وكانت .عملهم يتابعون كانوا بينما املراصد بناء يف برعوا املسلمني وأن، الفلك

ا ابلتحطيم إما منها كل وانتهى شهرة ، األكثر هي واسطنبول  مل .وعطلها لتفكُّكها املؤدي ابإلمهال أو عمد 

 (.(نناقشها اليت الفرتة ضمن أورواب يف ليحدث كهذا شيئ ا يكن

 

 جاءت .البشري العقل دور من احلد يف الشافعي لعبه الذي الدور مسبًقا ذكرت :رابع عشرال السؤال

 عامل بصفتك .البالد على قبضته ياالستبدادحلكم ا أحكم أن بعد اإلسالمي التاريخ يف التأليف فرتات

 أهنم بفكرة متأثرين أعماهلم يكتبون كانوا مثاًل، كالشافعي اإلسالم، علماء أن تعتقد أال اجتماع؛

 السبل للعلماء ت فتح حبيث معينة، بطريقة والفقيه الفقه دور وسعوا وابلتايل فاسد؟ حكم حتت يعيشون

 السياسية؟ السلطة مقابل الدينية السلطة من املزيد على للحفاظ الالزمة

 متدين غري شخص حكم ببساطة يعين املرء كان إذا .يل ابلنسبة إشكالية السياق هذا يف "الدولة" فكرة تبدو

 الدينية املسائل لتحديد الشرعية ابلسلطة املتعلقة األسئلة فإن ذلك، ومع .واضح املعىن فإن حمددة، ملنطقة
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إىل أن  دارسو التاريخ أشار وقد .ابملسلمني خاص وثقايف اترخيي نطاق ضمن تكون أن جيب والفلسفية

 وحده هللا أن افرتضوا ولكنهم األوروبيون، فعل كما الطبيعي ابلقانون يؤمنوا مل التاريخ ذلكيف  املسلمني

 مل املسلمني أن إىل التاريخ هذا دارسو أشار وقد .مناسب ا أخالقي ا وتوجيه ا بشرية قوانني يعطي أن يستطيع

 بشرية قوانني يعطي أن يستطيع وحده هللا أن افرتضوا بل األوروبيون، فعل كما الطبيعي ابلقانون يؤمنوا

 الفاعلني من وليس هللا، هبا حباان االجّتاه هذا علماء رأي يف األخالق كل .مناسب ا أخالقي ا وتوجيه ا

 صحيحة البشرية األفعال أن على الغزايل، ومنهم املسلمني، املفكرين بعض أصر ذلك، على عالوة .البشريني

 البشرية القدرات أو العقل أن هو األساسي االفرتاض ."تشريعي بنص" كذل يبنّي  هللا ألن فقط خاطئة أو

 .األخالقية الناحية من الصحيح السلوك إىل للوصول كافية ليست

 أو تعديل إجراء يف هبم الوثوق ميكن "العلمانيني" املمثلني أن فكرة يف التفكري قط الدين علماء يستطع مل رمبا

 غري اجملال حكم عن تتنازل الكنيسة كانت حيث األورويب، الوضع عكس على مقدس، لقانون بديل اقرتاح

 .كبري قانوين جتديد إىل ذلك أدى وقد .مضض على ولو احلكام، من وغريها األمراء إىل الديين

 واحلد واحلديث القرآن يف الواردة القوانني أبصول أنفسهم اإلسالمية الشريعة علماء قّيد ذلك، عكس وعلى

 األحكام لبعض العقلي والتفسري املعتدل التفكري جلمعه جريئ ا الشافعي كان .والقياس اإلمجاع من األدىن

 ابملصري املرتبطة األمور خيص فيما خطر ا يعد واالستحسان للرأي تبع ا "العقل" حتكيم أن شعر النهاية يف لكنه

 هذه مثل الختاذ عادة   خمولة السياسية الشخصيات تكن مل العموم، وعلى .القانونية واملسؤولية الديين

 هذه مثل فإن معينة؛ مواقف يف يريدونه ما فرض حاولوا قد احلازمني احلكام أن من الرغم وعلى .القرارات

 واألسس األوسع اإلسالمية التقاليد مع متسقا   الشافعي موقف يبدو .الشريعة من جزءا   تصبح مل األفعال
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 اإلمجاع نصوص تستغل مل اإلسالمية القوانني وضع عملية سابق، وقت يف انقشنا وكما .اإلسالمية الفكرية

 ".االبتكار" طريق أغلقت وابلتايل (فقهي ا ومقبولة) عملية قانونية مبادئ تصبح أن ميكن واليت والقياس

 

 اقتصادايً  متفوق بقي اإلسالمي العامل أبن األوسط الشرق علماء بعض اقرتح :عشر اخلامس السؤال

 ؟الطرح هذا يف رأيك هو ما .عشر الثامن القرن أواخر حىت أورواب مع ابملقارنة

 توصل ذلك، ومع .املخاطرة من الكثري حتتوي مهمة االقتصادية للتنمية النسبية املستوايت قياس كان لطاملا

 يبدو املاضية، العشر السنوات يف العلماء هؤالء لعمل وفقا .أدقّ  مقارنة تقديرات إىل البارعون االقتصاديون

 الذي االقتصادي املستوى من أدىن اإلسالمي للعامل االقتصادي املستوى كان م،1500 عام حول أنه

 وقت) اإلسالمي العامل يف للفرد اإلمجايل احمللي الناتج أن إىل التقديرات بعض تشري .األوروبية الدول شهدته

 بولندا، إيطاليا، هولندا، إجنلرتا،)مثل  الغربية ألورواب ابلنسبة املتوسط من فقط ٪60 بلغ (العثمانية الدولة

 .ذلك قبل حدث قد االقتصادية التنمية يف االحندار هذا يكون أن جيب وابلتايل، .1(وإسبانيا

 الشرق على متقدمة أورواب كانت (القانوين البناء حيددها) مؤسسية نظر وجهة من ذلك، على عالوة

 املصرفية واألنشطة الشراكات إقامة سهلت اليت القانونية ابلنظم يتعلق فيما خصوص ا بكثري األوسط

 معّدل طريق عن قياسه مت الذي "البشري املال رأس بتكوين" يتعلق فيما أيض ا متقدمة أوراب وكانت .والتجارية

 للتنمية رئيسية مؤشرات مبثابة أهنا الواضح من واليت الكتب، طباعة ومعّدل والكتابة، القراءة على القدرة

                                                           
1 2-Industrial Revolution (Brill, 2009), p. 271Jan Luiten Van Luiten, The Long Road to the . 
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 أكثر مقارانت البشرية للتنمية املتحدة األمم مشروع وضعها اليت احلديثة البشرية التنمية تقارير توفر .البشرية

 .اليوم العربية والدول أورواب بني(أكثر ومؤسفة) دقة

 اختالف" تالها مث .م1450-900 بني أوراب يف حاصلة "جتارية ثورة" مثة أبن اليوم االقتصاد مؤرخو يّتفق

 مؤشرا   هذا كان .وأمسرتدام أنتويرب، لندن، يف وخاصة االقتصادي، التقدم اجّتاه يف أطلسي مشال "بسيط

 للشرق السابقني الدارسني بعض اعتقده مما أبكر وقت يف بدأ الذي األورويب االقتصادي للصعود آخر

 .األوسط

 حيث عشر، والسابع عشر السادس القرنني يف املبكر احلديث العلم ازدهر :عشر السادس السؤال

 اللغة نرى احلاضر، الوقت يف يف ازدايد. الدارجة اللغات استعمال بينما تنهار، الالتينية اللغة كانت

 نظرك، وجهة من .االجتماعية العلوم يف حىت تقريًبا، العلمية التخصصات مجيع على هتيمن اإلجنليزية

 الطويل؟ املدى على العلمية احلركة على ذلك سيؤثر كيف

 استخدام فإن الوقت، نفس ويف .شهرة أكثر نتائجهم تكون "،عاملية" بلغة والعلماء العلماء ينشر ما بقدر

 أي يف للفكر احلايل الوضع حتديد والنقاد املؤلفني من كل على األسهل من جيعل العاملية اللغة هذه مثل

 أن على التأكيد مع تقريب ا، اجملاالت مجيع يف الدراسات زايدة على وسيعمل ،جيد كله هذا .معني موضوع

 الذي اخلاص ابحلقل معرفتهم حتسني عليهم سيكون ما علم يف جيدة دراية على يكونوا مل الذين العلماء

 الباحثون سيجلب ثحي بعناية،مفاهيم املستخدمة . وسوف خيدم الفحصالنشر حماولة قبل فيه يعملون

 ،األم لغتهم اإلجنليزية تكون قد الذين أولئك انتباه إىل املفاهيمية القضااي هذه اإلجنليزية غري أم لغة الذين هلم

 بشكل ولكن .ذلك يف حرج وال إجنليزية، غري بلغة واألدبية اإلنسانية الدراسات نشر يف الناس يرغب قدو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 Copyright 2017© حكمة  42 

 

ا سيضمن النشر كلغة اإلجنليزية اللغة يستخدمون الذين العلماء من كبرية جمموعة وجود فإن عام،  أكرب، فهم 

 .نفسه اجملال من األفذاذ والنقاد املراجعني من أكرب وعدد

 

 احلديث العلم ازدهار يف حاسم دور وامليتافيزيقيا للفلسفة نه كانأ من الرغم على :عشر عالساب السؤال

 مبقابل حتتضر، تكن مل إن ترتاجع، احلاضر الوقت يف الفلسفة أقسام أن إال الوسطى، العصور خالل

 سيما ال املستقبل؛ يف احلديثة العلوم يف هذا سيؤثر كيفوحنومها. والتكنولوجيا اهلندسة أقسام تقدُّم

 امليتافيزيقيا زالت ما هل العامل؟ أحناء مجيع يف واالحرتام ابلتقدير العلوم فيه حتظى الذي عصران خالل

 كانت؟ كما مهمة

ا الفالسفة يتعّمق  املرحلة هذه يف .واملفاهيمي اللغوي لالستخدام مشجع ا أو مشوش ا، مربك ا، يرونه فيما دائم 

 ومع .قرون منذ كانوا كما األمهية غاية يف التقليديون الفالسفة يُعد مل رمبا والفكري، العلمي التطور من

 وطبيعة االصطناعي، الذكاء يتعلق فيما تنشأ اليت واملفتاحية الفلسفية األسئلة من العديد يوجد ،ذلك

 ختتفي، لن األسئلة هذه .إنساان   تكون أن مباهية املرتبطة واألسئلة (امسه هذا كان إذا) "الكمبيوتري التفكري"

 أفكارهم أبن وأتوقع .األسئلة هذه كل فيه نعيش الذي اجلديد الرقمي ابلعامل امللمون الفالسفة وسيدرس

 من ليس ولكن النادر، من .قيمة ذات ستكون الكمبيوتر وعلماء املهندسون صنعه الذي للعامل وحتليالهتم

 ملثل األكرب الفلسفية اآلاثر يفهموا أن احلياة من "جديد شكل" يف بقوة يشاركون الذين ألولئك املستحيل،

 هلذه كاف   فهم على حنصل لكي الفالسفة لعمل حاجة هناك سيكون وابلتايل، احلياة؛ من الطرق هذه

 الندماج كنتيجة "الفردية" حول املثرية الفكرة احتياج املثال، سبيل على .الوجود من اجلديدة األشكال
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 قادرة املناقشات هذه مثل تكون لن .االجتماع وعلماء الفالسفة اهتمام إىل واالصطناعي البشري الذكاء

 .ستنشأ اليت امليتافيزيقية األسئلة من العديد جتنب على

 

 (إخل العرب، الصينيني، اهلنود،) الغربيني غري إسهامات أن تعتقد مدى أي إىل :عشر الثامن السؤال

 احلالية؟ احلضارة يف خَلفهم أفادت قد الغربية لألكادمييات

 أساسي بشكل نفسه فرض على قادر ا سيكون الغربيني غري واملفكرين الباحثني أتثري فإن سابق ا، ذكرت كما

 قد ومتجولون غربيون علماء هناك كان لقرون، .اإلجنليزية وخاصة الغربية، اللغات استخدام خالل من

 قد" منهم البعض أن حىت .غربية غري ثقافات عن النابعة املختلفة والدينية الفلسفية النظر وجهات واجهوا

 خمتلفة.   "شخصيات" وأصبحوا والدين، املعيشة من غربية غري أمناط ا تبنوا أهنم مبعىن "أصليني أصبحوا

 بشكل واملدربني املتعلمني واملثقفني العلماء من العديد وجود عنة انجت احلايل، الوضع يف صعوبة أكرب ولعل

 أدى وقد .السائدة الغربية املطبوعات يف املناقشات بعناية يتابعون والذين الغربية، غري اجملتمعات من جيد

 احملاورون وقيم ومناهج نظر وجهات فيها تعارضت متوترة مناقشات إىل األحيان من كثري يف ذلك

 Lee) يو كوان يل الوزراء رئيس زعم عندما التسعينيات يف وبرز النقاش هذا احتد ب.لغر وا الشرق"من

Kuan) الغرب يف املوجودة تلك عن ختتلف "آسيوية قيم ا" هناك أبن سنغافورة من. 

 احتمالية تزيد عنها، احلديث أو ثقافية بيئة وصف "أخرى" جمتمعات أو ثقافات من املراقبون حاول كلما

ا هذا يعد وال .املعلومات يف خطأ جود أو الدراسة، تكامل عدم أو ما، جانب إدراك يف االحنراف  ،جديد 
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 املواجهات هذه مثل تقابل لكن .قرن من ألكثر البحث من النوع هذا يف األنثروبولوجيا علماء اخنرط فقد

 أخرى عاملية نظر وجهة يقّدمون متحدثني الغربية املطبوعات من وغريها الرمسية املنشورات يف "اآلخر" مع

 فإن أخرى وبعبارة .العشرين القرن وستينات مخسينات يف احلال عليه كان مما وضوحا وأكثر اطالعا   أكثر

 وهذا العامل، حول تفاعال   األكثر املناقشات إىل السهل الوصول إمكانية لديهم اآلن "األصليني املتحّدثني"

 .شهرة تزداد أنحيتمل ملواجهات كهذه و . بديلة نظر وجهات يربز

 ، والفهم يف الفوارق هذه مثل الطبيعية العلوم جمال داخل االتصاالت تواجه أن احملتمل من أخرى، انحية من

 العلوم ختصصات يف اآلن املوجودة "احلديثة" املعرفة إتقان الغربيني غري للعلماء ابلنسبة التحدي سيكون

 االجتماع وعلم العلوم اجتماع علم علماء اقرتح .ذلك بعد التقدم مث والرايضيات، واهلندسة والتكنولوجيا

 يف خبريا لست وأان .آخر أو علم يف الرائدة مكانته سيفقد غريه أو البلد هذا أن مكرر ا الغريب العامل يف املعريف

 أن آخرون توقع كما .حامسة تكن مل النتائج هذه مثل أن هو انطباعي ولكن الدراسات، من اجملال هذا

 هذا مثل على األدلة تزال ماو  ،"الغرب" جتاوز وشك على أو جتاوز قد آخر غريب غري بلد أي أو الصني

 العلوم جماالت بعض يف األقل على التقدم بعض نتوقع أن لنا ينبغي ذلك، ومع .وافية وغري انقصة الرأي

 واليت الغربية غري اللغات يف العلمية ابجملالت دراية على لست عام، بشكل .الغرب خارج الناشئة الطبيعية

 .الغربية اجملالت من أكثر علميا متقدمة أو رائدة اعتبارها ميكن

 

 هي ما وسرب أغوارها، معّقدة تساؤالت يف اخلوض يف خربتك خالل من ختاًما، :عشر التاسع السؤال

 االجتماعية؟ العلوم جمال يف الشباب للباحثني الرئيسية نصيحتك
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 لن وأنك مناسب ا، يكون قد ما كل قراءة ميكنك ال أنه العلم فمع استطعت، ما اندفع :ببساطة نصيحيت

 الدراسات ولطالب يل نلسون بن قال وكما .األخرى اللغات يف املوجودة املواد مجيع إىل الوصول من تتمكن

 مبوضوعك املرتبطة املصادر يف تستطيع ما بقدر تتعمق أن يعين وهذا (،!get lost) الطريق أِضلوا :العليا

 بشكل تظهر فسوف ورؤيتك، مصادرك يف صادق ا كنت طاملا .ُمثري هو مبا ستخرج النهاية ويف وسؤالك،

 ما أبن يقرتحون أانس ابلطبع هناك سيكون .تقريب ا وصلت حيث إىل الواقع يف اآلخرون وسيصل جيد،

، يُعد تطرحه  اجليدة السمعة ذوي املرموقني العلماء من هذا أييت وقد حىت، مضلال   يكن مل إن مستحيال 

 ما أبن هارفارد، يف االحرتام كثري هلم أُكنّ  الذين الباحثني أحد صرّح عندما أيض ا معي هذا حصل .أيض ا

ا، معّقدة املشكلة أبن :متعددة ألسباب تطبيقه ميكن ال مرة ذات اقرتحته  ما نعرف ال كمستعربني وأبننا جد 

 اجليد للحظ فرصة هناك ولكن .العربية اللغة تعلم مشكلة هناك أتيت مث اإلسالمية، العربية العلوم عن يكفي

 يزالما اإلسالمية احلضارة موضوع كان السبعينيات، أوائل يف دراسيت يف شرعت فعندما .اجليدة والصدفة

 .األكادمييني بني ندرته انهيك املتحدة، الوالايت يف العام للجمهور معروف وغري حمددة فئة بني حمصور ا

ا قدر ا ميلك من االجتماعية العلوم جمال يف هناك يكن مل لذا غرابة، أكثر العريب العلم كان اثنيا ،  من جيد 

 ديفيد مثل الشباب العلماء من صغرية قلة .املوضوع هذا يف إجنازه يتم مل أو إجنازه مت ما حول املعلومات

 اترخيية دراسات يف متعّمقة كانت وغريهم، رجب مجيل .وف غولدشتاين، وبرانرد ،صليبا وجورج كينغ،

 .العلوم واتريخ االجتماع علم من جدا   الصغري الفرع هذا خارج متاما   معروفة غري جديدة وأصيلة

 حاز الذي) صربا احلميد عبد هو الوقت بذلك اجملال هذا يف به حُيتفى كان عامل أكثر فإن حظي، وحلسن

 أنين من الرغم وعلى .هارفارد يف كان وقد (2005 يف العلوم اتريخ يف لعمله سارتون جورج جائزة على

 الدراسات هذه مبثل القيام رفاهية لدي تكن ومل حملية جامعة يف االجتماع علم بتدريس ذلك بعد أقوم كنت
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 كان .جزئي بشكل لكن مرتني 105" العربية العلوم اتريخ" حول صربا مادة حضرت فقد مباشر، بشكل

 قليلون درسه الذي اإلسالمي، الالهوت الكالم، علم عن الكثري يعرف وكان العربية، العلوم يف متعمق ا عاملا  

ا  كتاب بتجميع ذلك إىل ابإلضافة صربا قام .البحثي ملشروعي مهم ا هذا كان وقد السوسيولوجيني، من جد 

ا يُنَشر ومل فقط مصّورة كُنسخ موجود ا كان لذي" ا105 العلوم اتريخ ملادة قراءات"  كان أنه أعتقد .أبد 

 األوراق من وُمدِهشة واسعة جمموعة كانت .هارفارد جامعة يف العلوم اتريخ قسم خالل من فقط متاح ا

 ذلك يف مبا املتخصصة، اجملاالت مجيع يف متقّدمة مواضيع تُغّطي)اتقريب   1978و 1950 بني) العلمية

 للعلوم شاملة نظرة قدمت اليت والسياقية االصطناعية الطبيعة جماالت من وغريها الفلك، وعلم الرايضيات

 ونظرية والفلسفة، اإلسالمية، الرتبية حول أساسية مقاالت وتضمنت .حينها املوجودة اإلسالمية العربية

 وذلك الدراسة، هذه خارج بقي الذي الوحيد اجملال هي اإلسالمي القانون دراسة.ذلك إىل وما املعرفة،

 دفعت ذلك، إىل ابإلضافة .اإلسالمية للحضارة فهمنا أمهية ومبدى جيدا ، ابجملال أملّ  قد صربا أن من ابلرغم

 روزنتال لفرانز اإلسالم يف الكالسيكي الرتاث مثل عنها، غىن ال أخرى أعمال إىل طالبه صربا قائمة

(Franz Rosenthal) ذلك وغري. 

 سيستغرق األمر أن ورؤية العربية اللغة دراسة بدء بعد قررت املّتصلة، للعلوم الثري املصدر ذلك إىل وابلنظر

 عملي جدول نطاق خارج يل املتاح القليل الوقت أقضي أن إما خيارين؛ أمام أنين إلتقانه، عديدة سنوات

كّثف
ُ
 ازدهار لدراسة أوسع سوسيولوجي إطار ضمن مع ا املواد هذه كل وضع ميكنين أو العربية، اللغة لتعلم امل

 مطبعة وكانت .مشروعي إجناز وواصلت الثاين املسار هذا اخرتت أبنين الواضح ومن .العريب العلم واحندار

 .طبعات بعدة النتائج نشر يف متفانية كامربيدج جامعة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 Copyright 2017© حكمة  47 

 

  

 

 

 

 


