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 العلم والتنظيم االجتماعي
في الصني

رأينا في الفصل السـابـق ومـا قـبـلـه أن الـعـرب
العلوم في العالم من حوالي القرن كانوا wلكون أرقى

القرن الرابع عشـرK ولـذا فـإن الـعـلـم الثامـن حـتـى
الصيني في حقول الفلك والرياضيات والبصريات

العلم والتجريب الطبيعيــ وهي احلقول التي أدت إلى
ـ كان يحتل احملل الثاني بعد العلم احلديث مباشرة ـ
العربي اإلسالمي. وقد خلصت األبحاث احلديـثـة

أن الص� تطورت اجلارية حول العلم الصيني إلى
في مسارات تختلف عن تلك التي اتخذها الـغـرب
والشرق األوسط العربي. فالصينيون لم يعرفوا شيئا
عن إقليدس أو أرسطو أو بطليموس أو جالينوس.

عظيمة فـي ومع ذلك فإن الصيني� حققوا أشيـاء
بعض احلقولK على رغم أنهم لـم يـحـقـقـوا تـطـورا

األمام باستمرار. متصال wضي إلى
ففي الكتاب الشهير بعنوان «تسعة فصـول فـي

القرن حوالي اإلجراءات الرياضية» (الذي يعود إلى
Kاألول بعد ا@يالد) هناك بحوث في الكسور العددية
وقـوانـ� حلـسـاب ا@ـسـاحــات واحلــجــومK وحــلــول
جملموعات من ا@عادالت اآلنيةK وطرق السـتـخـراج
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. وقد مرت الرياضيات الصينية في عـهـد(١)اجلذور التربيعية والتكعيبـيـة 
ـ ١٢٧٩) بفترة �و سريع في احلسابات اجلبرية  غ (حواليُْنأسرة س .(٢)٩٦٠ ـ

ولكن الطريقة الصينية في 8ثيل العمليات احلسابية ووضع اخلانات الرقمية
واحلساب (باستخدام قضبان العد)K كانت معقدة والتصلح لـلـتـعـمـيـم كـمـا
تصلح طريقة األرقام العربية الهنديةK والتتصف �ثل ما تتصف به هذه من

قيم سهولة االستخدام. وكانت هذه الطريقة العربية الهندية التي تقوم على
.(٣)سنة ٨٢٥ م  عشرية للخانات متاحة في كتابات اخلوارزمي منذ حوالـي

أما ا@سار الذي اتخذته الرياضيات في الص� فقـد احـتـاج لـالنـتـقـال مـن
استعمال ا@عداد (حوالي القرن السادس عشر) احلساب بقضبان العد إلى

K وإدخال الصفر واستعماله (في القرن� الثالث عشر والرابع عشر). ولم(٤)
يدخل استعمال القلم والورقK أي تسجيل اخلطوات احلسابيةK إال في القرن

. وقد كانت العيوب الـرئـيـسـة فـي(٥)السابع عشر مع وصـول الـيـسـوعـيـ� 
الرياضيات والفكر العلمي الصيني عيوبا في منطقـه ومـادتـه. فـمـن حـيـث

منطق اإلثبات ومفهوم اإلثبات الرياضي ا@نطق كان الفكر الصيني يفتقر إلى
األرقام الهندية كما وضعه إقليدس في كتاب «ا@باد�». وكان يفتقر كذلك إلى

 ذلك فيَّ. ور�ا فاق كل(٦)القرن الثالث عشر  حوالي العربية والصفر حتى
األهمية أن الصيني� كانوا يفتقرون إلى علم ا@ثلثاتK وهو جانب مهم مـن
الرياضيات الفلكية. وقد استخدم الصينيون للـتـعـويـض عـن ذلـك فـلـكـيـ�
Kعربا في ا@كتب الفلكي الصيني في بك� في القرن الثالث عشر فصاعدا

.(٧)كما أسلفنا 
النماذج أما من حيث ا@ادة العلمية فإن علم الفلك الصيني كان يفتقر إلى

الفلكية البطلمية (كما عرضها بطليمـوس فـي «اجملـسـطـي» و«الـفـرضـيـات
الفلكية»). ومن الصعب أن نتخيل القفز باجتاه التصور الكوبيرنكي للعالـم
ولعلم الفلك احلديث دون ا@رحلة التي تقود إليهK وهي ا@رحلة التي صورت

هيئة عالم هندسي دائري بسيط كما عــرف في الشرق األوســط العالم على
س (حوالي٤٠٠ ــ ٣٥٠ ق.م). ولم ينتـقـلُيودوكـس والغرب منذ زمن يعـود إلـى

القـرن الـسـابـع عـشـر حتـت تـأثـيـر التـصـور اجلـديـد حـتـى الصـيـنـيـون إلـى
اليسوعي�. وينتقد بعض الباحث� اليسوعي� لعدم تـزويـدهـم الـصـيـنـيـ�
با@علومات الكافية عن الفرضية الكوبيرنكيةK وعن آخر ماتوصل إليه غاليليو



311

 العلم والتنظيم االجتماعي في الص3

. لكن(٨)في ذلك الوقت بسبب ا@نع الرسمي [الكنسي] لنشر هذه األفكـار 
الفلك الهندسي البطلمي (الذي استند إليه كوبـيـرنـكـس فـي الـتـوصـل إلـى
أفكاره ا@بتكرة اجلديدة) كان متاحا في احلضارة العربية اإلسالمية لقرون

الفلك الصينـيـ� تـوافـرت لـهـم فـرص جوزف نيدم أن عـلـمـاء خلـتK ويـرى
اتصال مباشر بعلـمـاء الـفـلـك K ألن الصيني� كـانـوا عـلـى(٩)االطالع علـيـه 

الذين يشتغلون في مرصد مراغة خالل القرن� الثالث عشر والرابع عشر.
ويقول نيدم إن الصيني� في مجال البصرياتK وهو علم لعب في العلم

ا@ستوى في العلم احلديثK «لم يصلوا إلـى القدª دورا يشبه دور الفيزياء
. وكان(١٠)ا@سلمون من أمثال ابن الهـيـثـم»  الذي وصل إليه دارسو الـضـوء

أحد أسباب ذلك «افتقار الصيني� للهندسة االستنباطية اليونـانـيـة» الـتـي
.(١١)ورثها العرب 

العلم الطبيعي األساسيK ولـكـن ونضيف أيضا أننا نعتبر علم الفيـزيـاء
الصيني� لـم يقــدموا الكثــير من الفــكر الفـيزيائي ا@نــظـمK كـمـا اسـتـنـتـج

. ومع أننا قد جند فكرا فيزيائيا صينياK «فإن هذا الفكر لم يـرق(١٢)نيدم 
مفكرين ذوي العلم بحال من األحوال». لقد كانوا يفتقرون إلى مستوى إلى

فكر قوي منظمK مفكرين wاثلون أولئك الذين مهدوا لظهور غاليليو وwثلهم
ªفي الغـــرب أشخـــاص مثل فيلوبونوس وبوريدان وبرادواردين ونيكول دور

(١٣).
ولست أعرض هذه احلقائق باعتبارها اآلسباب الرئيسة إلخفاق العلم
الصيني في إجناب العلم احلديث بل باعتبارها أعراضا لنتيجة هي نفسها
نتاج بيئة ثقافية وما فيها من ترتيبات مؤسسية. وقد يـحـق لـنـا اعـتـبـارهـا

عوامل رئيسة داخلية منعت تطور العلم احلديث.
وأنا أريد في هذا الفصل أن أتناول العوامل اخلارجية التي 8تد جذورها

كبح تطور الفكر في األسس الثقافية وا@ؤسسية في الص�K وعملت عـلـى
األصيل وطلب العلم. وعلينا أن نعالج هذه ا@سألة من زاويت�: زاوية الترتيب
ا@ؤسسي لألدوار في احلياة الفكرية الصينيةK وزاوية ا@وجـبـات الـثـقـافـيـة
والتكنولوجيا الرمزية في احلضارة الصينية. وتشـيـر الـزاويـة الـثـانـيـة إلـى
أساليب استخدام اللغة واأل�اط الفكرية التي تتميز بها الثقافة الصينية.

عند النظر في هذين البعدين معا ــ البعد الثقافي والبعد ا@ؤسسي وسنرى
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العلم احلديث. ــ أنه كانت هنالك معيقات قوية تعيق نشوء
وقد اتخذت األطروحة القائلة إن أساليب الفكر الصيني لها صلة عميقة
بإخفاق الص� في إجناب العلم احلديث أشد أشكالها إقناعا في الـكـتـاب

«الفكـــــر واجملــتمــــع والـعلـــــــم ك بود أخــيرا بعــــنوان:ْالــذي أصـــدره دير
.  ور�ا كان هذا الكتاب أعمق دراسة للموضوع منذ ظهور(١٤)في الص�» 

أبحاث نيدمK ولعله من أفضل الدراسات الثاقـبـة الـتـي ظـهـرت بـعـد كـتـاب
.(١٥)La Pensée chinoise مارسيل غرانيه «الفكر الصيني» 

واألستاذ بود ينظر في حتليله في كل أشكال االتصال الرمزيK �ا في
ذلك قواعد اللغة ونظام عالمات الوقفK وأساليب الفكر وتنظيم ا@فاهيـم
(اخلاصة بالزمان وا@كان واألشياء) وطبيعة التفكير التماثلي وآثارهK وتأثير

الفكر العلمي. وهو يبحث أ�اط ا@رجعية والطبقات االجتماعية والدين في
 أنثى]K وكذلك الصور/كذلك في تأثيرات ا@باد� األخالقية واجلنس [ذكر 

األقل. اخلاصة بالطبيعة التي جندها في الفكر الصيني ــ سبع منها عـلـى
ويعيد بود في الفصل األخير من دراستهK وهو فصل يستعرض فـيـه اآلراء
الصينية الكثيرة حول البشرية والطبيعةK الـنـظـر فـي مـسـألـة وجـود فـكـرة
قوان� الطبيعة [أو عدم وجودها]. وكان هذا الفصل قد نشر سابقـا عـلـى

. وقد وجد بود في هذه احلقول(١٦)ك بود وجوزف نيدم ْهيئة حوار ب� دير
كلها من العوائق أمام نشوء العلم احلديث ما هو أكثر بكثير �ـا وجـد مـن
األسباب التي تدعو لالعتقاد بأن األ�اط الثقافية الصينية وعادات التفكير

لديهم كانت تدعم البحث العلمي.
لقيه مـن ضـوء عـلـىُوتعتبر دراسة األستاذ بود ذات فـائـدة خـاصـة @ـا ت

أثر هذا النمط في تشكيـل اخلـطـاب الـعـلـمـي �ط الفكر الصـيـنـي وعـلـى
ق من فهمنا @صادر العقـل والـعـقـالنـيـة فـي§عـمُوالبحث اجملرد. وهـي لـذا ت

في حتليله للغة الصينية وتأثيرها الفريد الص� ولفهم الصيني� لهما. ونرى
آخر من اآلثار ا@عيقة  التي خلفتها التكنولوجيا الفكر واالتصال مستوى في

طلب العلم. الرمزية الصينية في

من مشكالت اللغة الصينية املكتوبة
البد من أن نقول منذ البداية إن من الصعوبة �كان في مجال التحليل
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استنتاجات التفكير وأ�اط الفكرK أن نتوصل إلى اللغوي وتأثيرات اللغة في
أو نواقصها مقارنة بغيرها. فالـشـعـوب أخرى قاطعة حول مزايا لغة عـلـى

العنجهية القومية وا@ركزية العرقية. تعتز بلغاتهاK وغالبا مايؤدي ذلك إلى
كذلك يقرب من االستحالة إثبات القول بأن لغة من اللغات 8نع أهلها من
التفكير ببعض األفكار. وقد نوقشت هـذه ا@ـسـألـة خـالل الـقـرن ا@ـنـصـرم

لة للكلمات وا@فـاهـيـم وظـالل§حتليالت متـمـح نقاشا محتدما يعـتـمـد عـلـى
العلم احلديث ووجوده نفسه ودراسته واستخدامه في ا@عاني. ثم إن نشوء

أنحاء العالم كلها من فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هناك فائدة عظيمة في
بحث أوجه القوة والضعف النسبية لألشكال اللغوية في مجال البحث والفكر
العلمي�. وا@سألة األساسية من وجهة نظرنا هي درجة امتالك أي لغة من

في جاذبيتها للمتكلم� التعميمK وهي القدرة التي تتبدى اللغات للقدرة على
في العالم. بلغات أخرى

ك بود في حتليله للطريقة الصينية في االتصال ا@كتوبKْوقد أشار دير
نواحي الضعف الكثيرة التي تتصف بها اللغة الصينية بوصفها وسيلة إلى

ªلالتصال  الواضح الذي ال لبس فيه. ومن هذه النواحي افتقارها  القـد
Kوعادة جتاهل الفراغـات الـدالـة عـلـى بـدايـات الـفـقـرات Kلعالمات الوقف
وعدم استعمال احلروف الدالة على أسماء األعالم (أو غير ذلك من وسائل
الداللة على ذلك)K وعدم ترقيم الصفحات ترقيما متسلسالK وعدم وجـود

.  ولن نبالغ في أهمية هذه الناحية األخيرة في تنظيم(١٧)أي نظام ألفبائي 
ا@عرفة مهمــا قلنا. ويتصــل كل ذلك بـعـدم ظـهـور نـحـويـ� صـيـنـيـ� حـتـى

.(١٨)القرن العشرين 
كذلك الحظ األستاذ بود أن األحرف الصينية 8يل إلى أن تكون أحادية
ا@قطع. ومع أنها ال تتغير كثيرا في شكلها فإنها قد تستعمل للـداللـة عـلـى
معان مختلف جدا. بل إن الترجمات اخملتلفة (الصحيحة نحويا) قد تنـتـج
معاني متناقضة 8اما (وهو موضوع سنزيد القول فيه فيما بـعـد). ويـؤكـد
بود من ناحية أخرى على ميل كتاب اللغة األدبية في الص� إلى استعمـال
Kـةwأنواع كثيرة من االسـتـعـارات والـتـلـمـيـحـات والـعـبـارات اجلـامـدة الـقـد
واالقتباسات ا@باشرة عن ا@ـؤلف� القدماء دون اإلشارة إليها صراحة. ومن
الواضح أن هذا الوضع محفوف «با@طبات» للقار� غير العليم وللمـتـرجـم
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.(١٩)ا@تعوس 
وwكن التمثيل على غموض الكلمات الصينية واستعـمـاالتـهـا بـالـعـبـارة

وانْغ هو يـي تْنُالبسيطة التالية ا@كونة  من ثماني كلمات لـكـنـفـوشـيـس : ك
 يي. وwكن لهذه العبارة ــ فيما يقول األستاذ بود ــ أن تترجمْهِسو هاي يْس

ترجمت� حرفيت� كلتاهما صحيحة: «اهجم على غريب  فروع هـذا ضـار
. وإذا ما أعدنا صياغة(٢٠)حقا» ــ أو:  «ادرس غريب فروع هذه ضار حقا» 

هات� الترجمت� فإن العبارة تعطينا الترجمات األربع الصحيحة التالية في
ر أي بود:

(١) «التهجم على ا@ذاهب ا@غايرة : إنه ضار حقا»!
(٢) «هاجم ا@ذاهب ا@غايرة [ألنها] ضارة حقا»!
(٣) «دراسة ا@ذاهب ا@غايرة: هذه ضارة حقا»!

(٢١)(٤) « ادرس ا@ذاهب ا@غايرة [ألنها] ضارة حقا»! 

وهذه اجلمل تختلف 8ام االختالف في معانيـهـا ودالالتـهـاK وتـبـدو لـي
أشد غموضا من ترجمات �اثلة من الفرنسية أو األ@انية أو العربيـة إلـى
اللغة اإلجنليزية (على رغم أنني لست مؤهال للحكم في ا@سائل اللغـويـة).

 في(١)واختيار الترجمة يحدده السياق األيديولوجـي لـلـكـاتـب. والـتـرجـمـة 
(٣). أما (٤)هذه احلالة ال تتفق وما نعهده عن كنفوشيسK وقل مثل ذلك عن 

فيقول لنا بود إنها الترجمة التي يختارها معظم ا@ترجم� والشراحK ولكن
. وسواء استنتجنا أن اللغة الصينية(٢)بود يجد نفسه مياال بالدرجة نفسها لـ 

أشد غموضا من اللغات الـهـنـدوأوروبـيـة أو الK فـإن �ـا ال شـك فـيـه أنـهـا
ليست باللغة ا@ثالية لالتصال العلمي. وصالتها العميقة باألحرف الصينية
القدwة وطرق تعبيرها اخلاصة بها جتعلها ألصق باالستعماالت القديــمة
التي تعتبر بالـلغة اإلجنليزيـة وغيرها من اللغات األوروبية استعماالت مائتة.
ومع أن تقوª بود لعيوب اللغة الصينية ا@كتوبة واسطة لالتصال يجب
التسليم بهK فإن من الصعب أن نعطي لهذه العيوب من الوزن ما يعطيها هو
إياه. ففي حتليلـــه ا@قــارن لتطور الترتيب الهجائي واستـخـدامـاتـه مـثـال ـــ
وهو شيء بدأ في اللغات الهندأوروبية منـذ مـا ال يـقـل عـن سـنـة ٢٠٠ قـبـل

 ــ جند أن غياب هذا الترتيب ( هو وعالمات الوقف وا@ساحات(٢٢)ا@يالد 
الدالة على بدايات الفقرات واألحرف الدالة على أسماء األعالم ومـا إلـى
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) ليس هذا الكالم صحيحا على إطالقه طبعا (ا@ترجم).*(
عي ا@ؤلف. والشواهــد كثيرة على أنــه ال يعرف العربية وعلى أنه يستقي معلوماتهَّ) هكذا يد**(

عنها من مصادر غير عربية (ا@ترجم).

ذلك) مـيز أيـضــا اللغــة العربــيـــة الكالسيكـيـــــــة ( األدبـيـة ) حـتـى الـقـرن
. ومن اجلدير ذكره أن هذه العناصر كلها ( األبجدية وعالمات(٢٣)احلاضر 

الوقفK وا@سافات الدالة على بدايات الفقراتK واألحرف الدالة على  أسماء
األعالم والكلمات التي تستبق أول الصفحة التالية وترقيم الصفحات ترقيما
متصال مستمرا)K كانت قد استقرت في اللغات األوروبية ا@كتوبةK وال سيما
الالتينيةK في القرن الثالث عشر . وتدعم هذه احلقيقـة وصـفـنـا لـلـتـحـول
الثوري للفكر واجملتمع األوروبي� في القرن� الثاني عشر والثالث عشر.
وقد رأينا أن العلم العربي كان متقدما أكثر من العلم الـصـيـنـي. ور�ـا
صح القول إن اللغة العربية أقل غموضا من الصينية بعض الـشـيءK ألنـهـا
لغة معربةK ولتصريف الكلمة فيها أهميتهK وهي لغة تقوم بالدرجـة األولـى
Kشـأنـهـا شـأن الـعـبـريـة Kعلى كلمات ذات جذور ثالثية. لكن اللغة العـربـيـة

. كذلك فإنهـاK)*(حتذف احلركات K وال سيما في النصوص الكالسـيـكـيـة 
ن أسماء العلم كاستخدام األحرف الكبيرة§كاللغة الصينيةK ليس فيها ما يعي

أو غير ذلك من العالمات. كذلك فإن أزمان األفعال قد تتصف بالغمـوض
I will [أنا ذاهب اآلن] أو   I am goingكما في عبارة «أنا ذاهب» التي قد تعني 

go  و K[سوف أذهب] I wentكذلك كانت هناك عادة شائـعـة)**(] ُ [ذهبـت .
باللغة العربيةK وهي عادة طباعة كتاب ( أو كتب ) في موضوع يختلف 8ام

االختالف على هامش كتاب آخر.
ونالحظ أيضا أن اللغة العربية وجدت منذ وقت مبكر كثيرا من النحوي�
الذين بذلوا جهودا مضنية جلعلها لغة متجانسة منظمة. وقد دار جدل كثير
منذ البداية حول أيهما أفضل: النحو أو ا@نطقK وكان الرأي الذي انـتـصـر

.(٢٤)هو أن النحو أفضل وأنه األقوى من الناحية الفكرية 
وال شك في أن الـعـرب ورثـوا قـدرا هـائـال مـن ا@ـعـلـومـات مـن الـيـونـان
واستعاروا الكثير من الهنودK لكن ال بد من القول أيضا إن احلضارة اإلسالمية
قد استنت منذ البداية سياسة ترجمة كل الـكـتـب الـعـظـيـمـة الـتـي خـلـفـهـا
اليونــانيون وغيــرهم. ولكــن يــبدو أن الص� لم تسد فيـهـا سـيـاسـة كـهـذه
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. لقد كانت هناك بطبيعة احلال قوى اجتماعية نفسية تعمل عملها(٢٥)أبدا 
في احلالة العربيةK ولم تعمل في حالة الص�. فعنـدمـا ظـهـرت احلـضـارة
العربية اإلسالمية في القرن السابع ا@يالدي كانت هذه احلضارة شفاهية
8اما تقريبا ( وليست كتابية) مركزها القبائل البدويةK وتخـلـو مـن الـعـلـوم
الكالسيكية. وال شك في أن القادة العرب وا@ـسـلـمـ� أدركـوا الـفـروق فـي
ا@ستوى العلمي في اإلطار اجلغرافي الذي كانت 8تلك فيه الثقافات الهلينية
والعبرانية وا@سيحية تاريخا طويال وتراثا مكتوباK فـأخـذوا عـلـى عـاتـقـهـم

ـل كـنـوز الـثـقـافــاتُّإصـالح الـوضـــع. وأدى هـذا إلـى جـهـود عـظـيـمـة لـتــمــث
واحلضارات احمليطة.

أما الص� في ا@قابل فقد كان لها فـي الـقـرن الـسـابـع ا@ـيـالدي تـراث
مكتوب عمره ألف سنة يعتبر غير الصيني� برابرةK ولهذا كان الصـيـنـيـون
بالغي احلذرK شديدي االنتقائيةK فيما يستعيرونه من الـثـقـافـات األخـرى.
وكان ذلك ملحوظا في حقل العلم. إذ حتى عندما انتقلـت إلـى الـصـيـنـيـ�
حتسينات وابتكارات علمية كبيرة ــ سواء أكانت هندية أم عربية ــ فإن هذه

هملت وإما جرى تقبلها بعد مرور قـرونُاالبتكارات ــ كما رأينا ــ إما أنهـا أ
عدة. وكان هذا هو ما حصل مع الصفر الهـنـدي فـي الـقـرن الـثـامـنK ومـع

.(٢٦)النظام البطلمي كما استعمله مرصد مراغة في القرن الثالث عشر 
أما الرأي القائل إن اللغة الصينية بحد ذاتها كانت عقبة على مر القرون
ألنها كانت الواسطة األولى التي تشوه األفكار األجنبيةK فقد عرضـه آرثـر
رايت بشكل بالغ القوة. إذ نظر في جتربة العديد من األجانب الـذيـن أتـوا
للص� على مر القرون وحاولوا التعبير عن أفكارهم بترجمتهـا إلـى الـلـغـة

الصينية وخلص الوضع على النحو التالي:
«لقد حتدث الرهبان في الهند القروسطـيـةK والـيـسـوعـيـون مـن أوروبـا
عصر النهضةK ورسل الفكر العلمي احلديث من أمثال بيرتراند رسلK و�ثلو
الكومنتيرن كلهم بلغات كلماتها متعددة ا@قاطع وتخضع لقواعد الصرف...
أما اللغة الصينية فكانت من حيث بنـيـتـهـا أبـعـد مـا تـكـون عـن أن تـنـاسـب
التعبير عن أفكارهمK ألنها كانت تنقصهـا دالالت الـعـدد والـزمـن واجلـنـس
والعالقاتK وهي دالالت ضرورية في كثيـر مـن األحـيـان لـتـوصـيـل الـفـكـرة

األجنبية.
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) اإلديوغراف رمز تصويري يعبر عن ا@عنى دون استعمال الكلمات (ا@ترجم).*(

«ثم إن احلروف الصينية غنيةK بصفتـهـا رمـوزا مـفـردةK �ـعـان
تلميحية مستقاة من استعمالها في تراث أدبي غني... وكانت اللـغـة
الصينية ال 8لك الكثير من الوسائل للتعبير عن اجملردات واألصناف
العامة واخلواص. ومالت فكرة كفكرة «احلقيقة» إلى أن تتحول إلى
«شيء يتصف بالصحة» ومالت فـكـرة «اإلنـسـان» اجملـردة ألن تـفـهـم
�عنى «الناس»K وهي كلمة عامةK ولكنها ليست مجردة... وقد جعلت
خصائص اللغة الصينية هذه الكثير من دعاة األفكار األجنبية يقفــون

ر كومار اجيفــا (٣٤٤ ــ ٤١٣) ــ ذلك البـوذي الـعـمـيـقَّعاجـزين... وعـب
ر الشجاع بديانته ــ عن أساه ويـأسـه بـقـولـه:§اإلwان ببوذيته وا@ـبـش

اللغة [هذه النصوص البوذية الهندية] إلـى ولكن عندما يترجم ا@ـرء
الصينيةK فإنها تفقد أناقتها األدبية. وعلـى رغـم أن ا@ـرء قـد يـفـهـم
الفكرة العامةK فإنه يفتقد األسلوب بالكلية. فكـأ�ـا مـضـغ أحـدهـم
أرزا ثم أعطاه لغيره. لن يصبح األرز عدª الطعم فقط بل سيجعل

آكله يبصقه» (٢٧).
أنه وصف عام للغة الصينيةK ولقد يبدو هذا الكالم قاسيا إن أخذناه على

ولكنه يعبر عن تقوª أناس عارف�K اسـتـقـوا مـعـرفـتـهـم مـن جتـارب 8ـثـل
الوضع في الص� 8ثيال حسنا في سياقات مختلفةK بدا أن اللغة ذاتــهــــا
تــقف فيــها عقبــة أمــام توصـــيل األفــكــــار األجنــبيـــة اجلــديــدة وتلــقيها

واستيعابها.
ولر�ا صح قولنا إن اللغة الصينية أشد غموضا من اللغة العربية وأنها
أفقر منها في التصنيفات اجملردة ذات الطبيعة العمومية ــ وهي تصنيفات

. وقد جنح ا@ترجـمـون(٢٨)أجاد الكتاب العرب في صياغتها بشـكـل خـاص 
الالتينيونK كما شاهدنا في الفصول السابـقـةK فـي تـرجـمـة ا@ـصـطـلـحـات
Kاجلديدة التي أدخلها ا@ؤلف العربي ابن الهيثم فـي الـقـرن احلـادي عـشـر

.(٢٩)ترجمة صحيحة  و «ا@عتبر» و «االعتبار» وهي «العبرة»
أما في اللغة الصينية فمن ا@مكن االستشهاد بكثير من األمثلة للتمثيل

ا@شكالت الفكرية الناشئة عن وجود تصورات كونية ومواقف فلسفية على
مـخـــتـلـفـة. لـكـن جـوزف نـيـدم يـعـتـقـد أن نـواحـي الـقـصـور فـي الـطـبـيـعــــة

 للغة الصينيةK قد «بولغ فيهـا كـثـيـرا بـشـكـل عـام»K وأنـه)*(األيديوغرافـيـة 
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استطاع في كتابه «أن يضع قوائم طويلة للمصطلحات الفنـيـة الـتـي wـكـن
مختلف للداللة على تعريفها وكانت تستعمل في العصور القدwة والوسطى

. غير أن ذلـك ال يـجـيـب عـن(٣٠)واألفكار في الـعـلـم وتـطـبـيـقـاتـه»  األشيـاء
صعوبة العمل باللغة الصينيةK مقارنة بالعربية مثـالK السؤال ا@تعلق �دى

وبالدرجة التي تقاعس فيها الصينيـون عـن بـذل اجلـهـود ا@ـطـلـوبـة لـوضـع
قوائم ا@صطلحات التي أشار إليها نيدم (ودع عـنـك مـسـألـة وضـع الـكـتـب

النحوية ا@عتمدة).
لكن علينا أن نالحظ أن ا@ثقفـ� تـوجـهـوا فـي حـركـتـهـم عـنـدمـا بـدأوا

للبحث العلميK الذي يعنى باألدلة واإلثبات مثـال فـي بإدخال معايير أرقـى
حركة كاو تشنغ في القرن� السابع عشر والثـامـن عـشـر نـحـو الـعـودة إلـى
الكتب الكالسيكية. وكانت حركتهم حركة إحياء أصولية سعت لتنقية الفكر

ا@اضي الكنفوشي الصافي ا@تمثل بالكتب الكالسيكية الصيني بالعودة إلى
اخلمسة. وبذا تكون قد رفضت الكتب األربعة التي 8ثل الكنفوشية اجلديدة.
واستخدمت لهذا الغرض منهجا متطرفا لتحـلـيـل الـنـصـوصK وجلـأت إلـى
الشعار القدª الذي يدعو «لتصحيح األسماء». وينطوي هذا الشعار عـلـى

م بهاK وإذا ماجـرىَتزْـلُكلها يجب أن تفهـم وي األشيـاء فكرة تقول إن أسمـاء
ذلك اتضحت الوظيفة االجـتـمـاعـيـة لـكـل فـرد فـي اجملـتـمـع وعـاد الـنـظـام

. وكان من نتائج أحد اجلهود ا@بذولة ثبت(٣١)سابق عهده  االجتماعي إلى
.(٣٢)كل أنواع البحث العلمي أن تلتزم بـهـا  با@عاني األصلية التي كان عـلـى

القدماء» هو «أن حتيي وكان ماترجوه هذه احلركة من دعوتها «للعودة إلى
. وعندما طبقت طرق اإلثبات(٣٣)روح العالم القدª إلصالح حال اجملتمع» 

وصول اليسوعيـ�) أعـيـد علمي الرياضيـات والـفـلـك (ردا عـلـى هذه علـى
استخراج النصوص القدwة إلظهـار «عـمـق اخلـبـرة الـوطـنـيـة ورقـيـهـا فـي

 ªلكن هذه احلركة الفكرية حتولت(٣٤)[السنوي]»  الدراسات ا@تعلقة بالتقو .
«وحتولت التزمت في القراءة احلرفية للنصـوص: مع حلول سنة ١٧٥٠ إلـى

هدف يطلب لذاتهK ضيق األفـق منهجية علمية حددت حتديدا ضيقـا إلـى
. وهكذا كان ا@ثقفون(٣٥)في التفسير وال يتقبل الشعور باحلاجة إلى التعميم» 

شكل سقوط أسرة من األسر على في األزمات اخملتلفة التي واجهوها سواء
احلاكمة أو دخول أفكار أجنبية من اخلارجK يستجيبون لهذه األحداث بالعودة
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) ا@ناســـف (جمع منسف) أكلة أردنيــة شائعة في الوالئم. وا@عـنـى احلـــــرفـي لـلـمـثـــــل هـو أن*(
الشخص يوفر الفلسات ولكنه ال يحرص على الدنانير أو اجلنيهات (ا@ترجم).

القدª وجتاهل الفرص اجلديدة ا@تاحة للتغـيـيـر والـتـطـور. ولـذا فـإن إلى
مايبدو أنه مشكلة في اللغة والتعبير الفكري قـد ال يـعـدو كـونـه الـكـراهـيـة

الفلسفية الصينية للمفاهيم واألفكار األجنبية كلها.
مسألة أما مسألة التأثير النهائي للغة واستعماالتها األسلوبية فـتـبـقـى

يصعب البت فيها في السياق احلالي. فمع أننا قد نقول إن العربية كـانـت
أسهل للتوصيل العلمي من الصينيةK فإن ذلك لم يـكـن بـذي أثـر كـبـيـر فـي

العرب ــ كما رأينا ــ أسس الثورة العلميةK ولـكـنـهـم تقدم العلم. فقد أرسـى
أن بود وغيره يقتربون أخفقوا في إشعال شرارتها بأنفسهم. وهذا يدل على

أكثر من احلقيقة عندما يقولون إن اللغة الصينية واخلوف التقليدي الصيني
Kمع ما رافقهما من معايير داخلية للبحث العلمي Kمن الغرباء تضافرا معا

الص�. العتراض طريق األفكار األجنبية القادمة إلى
الطرق التي تبلورت فيها هذه االجتاهات اللغوية فـي ولننتقل اآلن إلـى

أشكال أسلوبية عززت أ�اط الفكر الصيني ور�ا حددت مداه.

أمناط الفكر الصيني
األستاذ بود في مجال التفكير اجملرد عمـلـيـة داعـمـةK تـعـزز فـيـهـا يرى

أشكال التعبير اللغوي التي تستدعيها اللغة األدبية الصينية �ط التفكـيـر
با@ماثلة الذي ظل يعزى للفكر الصيني باستمرار. وهذا النوع من التفكيـر
يبدأK كما نرى في الفصل األخيرK بأزواج من الثنائيات يطورهـا بـعـد ذلـك

سلسلة تزداد تعقيدا من اجملموعات ا@توازنة من ا@ؤتلفات واخملتلفات. إلى
وهذا التأثير الداعم لالستعمال اللغوي و�ط التفكير با@ماثلة يعززه ميـل
اللغة الصينية ا@كتوبة الستخدام التراكيب ا@توازية وا@تعارضة أو النقائض

ر فيّ (يقتPenny wise and pound foolishا@زدوجة. وا@ثل اإلجنليزي القـائـل 
 مثال على التركيب اللغوي الـذي يـزاوج)*(ر في ا@ناسف) §السفاسف ويبـذ

(ما تأتي  easy come, easy go ب� ضدين. وهذه العبارة مثال آخر على ذلك 
به الرياح تأخذه الزوابع). وهذا ا@نحى األسلوبي للصينية ا@كتوبة يدعم في
نظر بود ا@يل الصيني للتفكير با@ماثلة الـذي يـتـمـيـز بـاالسـتـخـدام الـدائـم
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للثنائيات. وهذه العادة تصبح هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون للعالم
ويصفونه بها. إنها طريقة بناءةK لكنها تخلو من األدلة ا@ـلـمـوسـة. و�ـا أن
هذه الطريقة دون غيرها الزمت الصيني� حتى نهاية القرن التاسع عشــر

.(٣٦)فإنهــا شكلت ــ في نظر بود ــ عائقــا قويــا ضــد تطــور النظرة العلمية 
لكننا نالحظ أن بود يكرر القول إن هذه الطريقة في التفكير لـم تـكـن مـن
القوة ب� الصنائعي� واحلرفي� كما كانت ب� النخبة ا@ثقفةK حيث أثرت
في التفكير الفلسفي في العلوم ــ لكن نيدم ال يتفق معه فيما يبدو في هذا

.(٣٧)الزعم 
 (مع ما يرافقها من عناصر خمـسـة)ْنِغ ــ يْوهكذا جند أن ثنائية الـيـان
أساس قرون. وتعمل هذه الثنائية علـى مدى ظلت في الفكر الصيني علـى

أو ا@بدأ القائل إن العالم wختلف مستوياته هو مجموعة متوازنة من القوى
الوحدات أو العناصر ا@تزاوجة. وأبسط هذه ا@قارنات قد تكون هذه: الضوء
في مقابل الظالم; احلرارة في مقابل البرودة; السماء في مقـابـل األرض.

عتقدُمن العناصر ي وهناك ضمن كل زوج من هذه األزواج مجموعات أخرى
أنها تشترك بصفة أولية مع أحد قطبي الفئةK بينما تشترك مع مجموعات

معينة من العناصر ا@وجودة في القطب اآلخر بعالقة تعارض.
فهناك مثال حتت قوة اليانغ األولية صفات اللمعان واحلرارة واجلفاف

 فتضم صفات العتمة والبرودة والرطوبةِْنذلك. أما قوة الي والصالبة وما إلى
ذلك. وهذا مثال بسيط لتوضيح هذه الصيـغـة ا@ـتـوازنـة والليونةK وما إلـى

(٣٨):

وهنا wثل البعد األفقي النموذجK أو العالقة اجلدوليةK بينما wثل البعد
العمودي مجموعة الصفات الثانوية (أو العالقة التركيبية) ا@تصلة بالثنائيات

في كل جانب من جانـبـي األولية. ومن ا@مكن إضافة عناصر كثيـرة أخـرى

العالقة اجلدولية

١ــ النهار

٢ــ الضوء

الليل

الظلمة

بية
ركي

 الت
القة

الع
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هذه الثنائية ا@يتافيزيقية.
كل وعندما تبدأ الرغبة الصينية في خلق التناسق وا@ركزية بالعمل على

هذه التصنيفاتK فإن النتيجة تصبح نوعا من الكتابة الرمـزيـة الـتـي 8ـثـل
إحساسا شديد الرهافة باالتساق والـتـوازن. ور�ـا كـانـت أكـثـر صـور هـذا

تلك الرسومات التنجيمية الـتـي تـربـط معظم الـقـراء التصور شيوعـا لـدى
اجلسم والعقل �ـواضـع األجـرام الـسـمـاويـة وحـركـاتـهـا. وقـد شـاع أجـزاء

استخدام أنواع من الدوائر وا@سدسات وا@ربعات الـسـحـريـة لـلـرمـز لـهـذه
ا@تماثلة. ويذكرنا هذا طبعا بأن هذا النمـط األ�اط من الصفات والقوى

الصيني�K بل هو منتشر في جـمـيـع من التفكير التماثلي ليس حكـرا عـلـى
العالمK البل إن البعض يذهـب إلـى أن هـذا الـنـمـط مـن الـتـفـكـيـر ال أنحـاء

ينفصل عن اللغة  بسبب ميل العقل للتفكير بالثنائيات. وهذا الرأي هو رأي
 الــذي استمــده مـــن عـالـم الـلـغـويـــــات رومـانA. C. Grahamْ َمِيـرْأ. سي. غ

ـ شتراوس   الذي أثر ايضا فيُْنسُْبياك . لكن الشيء الفريد هنا هو(٣٩)ليفي ـ
القرن أن هذا النوع من التفكير التماثلي ظل متشبثا بالتفكير الصيني حتى

العشرينK ألنه لم يحل محله التفكير ا@يكانيكي أو السببي.
بالغة األهمية من خصائص التفكير التماثلي ــ وهناك خصيصة أخرى

أال وهي القيمة العددية للعناصر. فإن كان @بـدأي الـتـنـاسـق وا@ـركـزيـة أن
يتحققا فال بد من أن توضع أعداد محددة من الوحدات معاK وهذا يـؤدي

ا@ركزية فـي األعداد الفردية. فالرغبة في التـوصـل إلـى التركيز عـلـى إلى
التعبير في الفكر الصيني مثال wكن 8ثيلها �زاوجة العناصر بحيث تقع
مجموعة واحدة في مركز السلسلة اخلطية دائما. أما مبدأ التناسق فـإنـه
في أعم معانيه يعني اإلحساس بالتوجه ا@طلق حملور العالمK أي اإلحساس

في . ولكن بود يقول إن بوسعنـا أن نـرى(٤٠)النقطة ا@ركـزيـة  إلى باالنتمـاء
جانب يفعل فعله. فإلى هذه األفكار مبدأ آخر للمركزية له طابع فني أقوى

أن يتخيل الرغبة العنصرين ا@وضوع� في عالقة ازدواج مثالw Kكن للمرء
اإلستطيقية للمزاوجة ب� الوحدات كلهاK بحيث تغدو متناظرة أو متوازنـة
حول زوج مركزيK وهـو األهـم. وهـكـذا فـإن األزواج أ ب/جــ د/هــ و 8ـثـل
مزاوجة متوازنة يحد الزوج ا@ركزي فيها من جانبيه زوجان منفردان في كل
منهما قيمتان متعادلتان. والسلسلة التالية هي مثال أكبر من هذه األزواج:
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 ط ي. وهنا يقع الزوج ا@ركزي (هـ و) في ا@ركز ويحده/ زح/ هـ و/ ج د/أ ب
من جانبيه زوجان متناظران من النوع نفـسـه. وهـنـا يـتـضـح الـسـبـب الـذي

األعداد الفرديةK إذ إنهـا هـي مبدأ ا@ركزية يركـز عـلـى يجعل السـعـي وراء
الوحيدة التي wكنها حتقيق هذا النوع من التوازن.

ولو وضعنا هذا ا@بدأ بصورة مكانية حلصلنا على الشكل التالي ا@توازن
مكانيا:

د
أ    ب    جـ

هـ
األرقام  K٥٬٣ ويالحظ بود أن متطلبات هذا التناظر ا@كاني حتتاج إلى

K٩ وغيرها من األعداد الفردية األعلىK وليس الرقم ٧. وهذا يـفـسـر عـدم
.(٤١)أهمية الرقم ٧ للصيني� في مقابل أهميته للغربي� 

وهذا يعني باختصار أن حتليل األستاذ بود يكشف عن صلة مهمة بـ�
عادات الصيني� األسلوبية في الكتابة و�ط الفكر التماثلي. وقد رأينا في
الفصل السابق أن أسلوب استحضار العبارات ا@تقابلة هذا قد استقر في
صميم ا@قاالت ذوات األرجل الثماني ا@طلوبة في االمتحانات الرسمية منذ
سنة  ١٤٨٧. وقد يصح الـقـول إن أدوات الـتـكـنـولـوجـيـا الـرمـزيـة هـذهK هـي

إعاقة تطور الفكر العلمي. مر القرون على وجهاز الدولةK عمال معا  على
تصور عن العالم يربط كل القوى للوصول إلى وكان التوجه الصيني يسعى

والعناصر معا في ائتالف كوني مركزه اإلنسانK بدال من ا@ضي نحو أ�اط
الطبيعية اخلالية من االعتبارات ميكانيكية سببية في التفكير تعترف بالقوى

هذا االئتالف توصف بأنـهـا الشخصية. وكانت التغيرات التـي تـطـرأ عـلـى
تغيرات ظاهرية ألن كل التغيرات طبقا للفكر الصيني التقليدي ما هي إال

من خالل أطوارها الدوارة. تفاعل وجريان متكرر ب� القوى
في الفكر الصيني مايدعوه بـود وآخـرون ومن الظواهر القوية األخـرى

. وكان هذا األسلـوب(٤٢)أو «التأليف بالتصنيف»  أسلوب «القص واللصـق»
يعلي من شأن التلميحات للنصوص الكالسيكـيـة والـقـدwـةK وهـذا يـتـصـل

بافتقار الفكر الصيني إلى آلية اجلدل األصيل واإلwان بالعقل. فيما أرى
استنساخ أعمـال اآلخـريـنK دون أسلوب التأليف بالتـصـنـيـف إلـى وقد أدى
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ذلك فـي تعليق تقريباK ووضعها في كتاب جديـد يـضـعـه ا@ـؤلـف. وقـد أدى
«النقل احلرفي لسجالت ا@ـؤرخـ� الـسـابـقـ� حالة الكتب التاريـخـيـة إلـى

مهما طالت»K ولم يكن ذلك يعتبر «سرقة بل عملية طبيعية معقولـة جتـري
.(٤٣)�وجبها كتابة كتب تاريخية جديدة عن أحداث سجلت فـي الـسـابـق» 

وا@سألة التي يثيرها هذا األسلوب ليـسـت هـي أن الـصـيـنـيـ� نـقـلـوا كـتـب
السابق� كلهاK بل هي أن هذا النقل حدث دون أن يعي ا@ؤلف أن الـكـتـاب

متناقضة واستعارات وتلميحات فـي الذي ينقله قد يضم فرضيات أو آراء
غير مكانها ــ �ا قد يربك القار�.

وعلى رغم أن كتب التاريخ العربية لم تكن كلـهـا مـن هـذا الـنـوعK فـإنـهـا
الشروح عـنـدمـا أخـذت احلـضـارة أبدت ميال واسعـا إلنـتـاج الـشـروح عـلـى

اإلسالمية بالتدهور. لكن ر�ا كان ميل ا@ؤلف� الصيني� لإلقالل من شأن
ا@ؤلف� في احلضارت� العربية اإلسالميـة الذات أشــد �ــا جنــده لـــدى

والغربية. وقد يــكون ذلك تعــبـيـرا آخـر عـن مـفـهـوم اإلذعـان الـصـيـنـيK أو
. أما في العربية فهناك تراث الشعر الهجائي الذي يفخر فيه(٤٤)«اجلانغ» 

.  وكان هناك أيضا تراث غائر اجلذور(٤٥)الشاعر بنفسه ويهاجم أعداءه  
راح.ُّفي الثقافة العربية اإلسالمية من اجلدل الص

أما أسلوب القص واللصق فنراه في عدد من حقـول الـفـكـر الـصـيـنـي.
النتائج الضارة لغـيـاب إحدى ويدل االستعمال الواسع لهذا األسلـوب عـلـى

ا@نهج اجلدلي في الفكر الصيني (وانظر ا@زيد عن هـذا ا@ـوضـوع أدنـاه).
فقد كان األسلوب ا@تبع في حالة الكتابات التاريخية كما رأينا هو استنساخ

أنها تاريخ التدخل فيـه روايات ا@ؤرخ� السابق� حرفياK وتصنيفهـا عـلـى
الشخـصيةK «ويخـلـو مـن صـفـة ا@ـلـكـيـة مـن جـانـب ا@ـؤلـف لـلـمـادة األهـواء

. وقد استخدم هذا األسلوب استخـدامـا واسـعـا أيـضـا فـي(٤٦)التاريخـيـة» 
الفلسفة والطب والعلوم.

سي (١١٣٠ ــ ١٢٠٠) أعظم الكنفوشي� اجلدد مثال ــْشو هْفقد اشتهر ت
ك بود ــ بتصنيفه لألعمال ا@عتمدة للكتابات الكنفوشيةK ولمْفيما يقول دير

يشتهر بسبب أقواله هو أو بسبب فكره ا@نظم. فهو لم يكتب عمال منظما
أصيالK أو ملخصا جامعا. وهذا يستوجب منا «أن نلملم أطراف نظريته من

األعمال الكالسيكيةK والرسائل ركام هائل من األقوال ا@كتوبةK والشروح على
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. هناك بطـبـيـعـة(٤٧)ا@وجهة لألصدقاءK وغير ذلك مـن الـوثـائـق ا@ـبـعـثـرة» 
أو ما يدعى تشو ــ تزو يو لي. ولكـن احلال «األقوال ا@بوبة لألستاذ تـشـو»

هذه صيغ مكتوبة باللهجة احمللية @ناقشات تـشـو مـع مـريـديـهK وهـي لـهـذا
طبقة الكتابات الفلسفية أو الالهوتية ا@نظمة التي كتبها توماس التنتمي إلى

اإلكويني. كذلك فإن تشو هسي اليشبه كبار فالسفة اإلسالم والغرب خالل
الفترة نفسها. فكتاباته تخلو من مذاق اجلدل وا@ماحكة الذي نحس به في
كتابات الغزالي وابن رشد وأبيالر وتوماس اإلكويني الذي يقل عنهم حدة.

وا (ت حوالي ١٠٩٥)ْن كِكذلك لم يترك لنا الفلكي والرياضي الالمـع ش
مجموعة مبعثرة من الكتابات التي تفتقر إلى التنظيم والبراعة النظرية. سوى

 ــ «خليط من ا@الحظات األصـيـلـة والـنـصـائـحْنِِف سْـنَفهي ــ كمايـقـول نـيـث
التعليمية ا@بتذلة والقصص ا@تعلقة بحياة البالطK والطرائف العابرة» التي

ن إن شن كوا « لـمَسمْْتد هـولْلَ. وقال دون(٤٨)التزيدنا علما أو نفاذ بصـيـرة 
. وقد(٤٩) ينظم مالحظاته تنظيما يجعل منها شيئا يشبه النظرية العامة »

 في الفصل السابقK غياب ا@عاجلاتُالحظ دارسو القانون الصينيK كما بينت
ا@نظمة التي تشبه األعمال ا@نظمة العظيمة حول الـقـانـون األوروبـي مـثـل

نK أو األعمال ا@ماثلةَِيكتاب «التوفيق ب� القوان� الكنسية اخملتلفة» لغريش
.(٥٠)ه» َركْألعمال «رجال من أمثال غيوس وكوجا وبوتييه وغي

رك بود من أن ا@ؤلف� الصيني�ْويفوق ذلك في األهمية ما الحظه دي
ا@نتم� للحقبت� القدwة وبواكير عهد اإلمبراطوريةK اليـبـدو أنـهـم كـانـوا
Kواع� للتناقض في ا@عاني ولتغير معاني التلميحات في سياقاتها اجلديدة

اب وحقب مختلفـة عـنـدّة من مصادر وكـتَّولفقدان معاني العبـارات ا@ـسـتـل
.(٥١)وضعها معاK وذلك عند تصنيفهم @صنفاتهم بطريقة القص والـلـصـق 

Kولم يكن لديهم وعي بوجود ا@واقف اخملتلفة أو بالدعاوى ا@تناقضة للمعرفة
ودع عنك الشعور باحلاجة ا@لحة للتوفيق بينها. لكن هذا الوعي باالختالف

الكنيسـةK أو احلاد للتفسيرات ــ تفسيرات الكتاب ا@قدسK أو كتابـات آبـاء
ذلك ــ هو ما ميز الفكـر األوروبـي أرسطوK أو الظواهر الطبيعيةK ومـا إلـى

أكثر من أي شيء آخر في القرن� الثاني عشر والثالث عشر. ويتمثل ذلك
K ولكنه يتضح فـي أجـلـىSic et nonبشكل جلي في كتـاب أبـيـالر «نـعـم وال» 

ونات القانونية ا@تعارضة الـذي وضـعـهَّصوره في التوفيق العظيـم بـ� ا@ـد
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ن والشراح. وقد انطلق الكتاب الغربيون من االعتقاد بقدرة الـعـقـلَِيغريش
احلقيقة وباحلاجة للسعي إلى ذلك الهدف دون كلل. وقد التوصل إلى على

نتج عن تطور ا@نهج اجلدلي واستخدامه فـي الـغـرب فـي الـقـرنـ� الـثـانـي
عشر والثالث عشر تطور كل من علم القانون وعلم العقيدة (أي الالهوت)
كما رأينا في الفصل الرابع. ولم يقف األمر عند هذا احلد بـل تـعـداه إلـى

K«التسليم بأن فنون احملاج فتح جديد في «منطق اتخاذ القرارات µ ةَّوفيه
حقائق جديدة تستدعي القبول. وقد اعتقـد ا@ـفـكـرون wكن أن تؤدي إلـى

الغربيون بأنهم اكتشفوا منهجا جديدا شامال. ولم يستخدم هذا ا@نهج في
القانونK ونتخيل النصوص ا@قدسةK أي الكتاب ا@قدس والكتابات الدينيـة

في ا@عتمدة فقط بل في دراسة الطبيعة أيضا. وكـان «مـوضـوع الـدراسـة»
 مثال هو «تزويدنا �عرفة تثبت صحتهـا بـاحلـجـةK فـيْـتْسِْتأعمال غـروس

أساس احلقائق احملـسـوسـة. مقابل ا@عرفة اإلمبريقيـةK أي الـقـائـمـة عـلـى
وا@عرفة ا@ثبتة باحلجة حلقيقة من احلقائق حتصل عندما يستدل علـيـهـا

. ولكننا الجند شيئـا(٥٢)من نظرية تصلها بحقائق أخرى وتظهر أسبابـهـا» 
الكتاب الصيني� القروسطي� في احلقبة التاريخيـة من هذا التوجه لدى

نفسها.
اإلذعان هنا كيف أن هذا التشديد الثقافي على ونحن نستطيع أن نرى

ألولوية األعمال الكالسـيـكـيـةK وتـثـبـيـت مـعـانـي كـل ا@ـصـطـلـحـات بـالـعـودة
لالستعماالت الكالسيكيةK واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير جدال عاما

غياب أي جتديد يتصف باجلرأة. هذه النتيجة: قويا يؤدي إلى
أن جوزف نيدم يجد في كتابات التاوي�K والسيما التشـوانـغ تـزوK على

. لكن القطعـة الـتـي(٥٣)التزاما بالبحث الطبيعي وتباشيـر ا@ـنـهـج اجلـدلـي 
Kيترجمها التعطينا مثيال مقنعا @نهج اجلدل األوروبي أو اليوناني إن شئت

. بـل إن(٥٤)بل هي أقرب إلى األشكال اخملـتـلـفـة مـن االسـتـنـارة الـصـوفـيـة 
س ال يرى في القطعة الطويلة التي ترجمها نيدم عن التشوانغْبنجمن شوارت

 التزاما بالعلم الوضعيK بل يرى فيها « امرا قاطعا ضد البحث عن(٥٥)تزو  
األسباب الكامنة وراء األشياءK وهو األمر الذي جنده بشكل واضح جدا في

.(٥٦)كتاب مو ــ تزوK وال سيما في الفصول اجلدلية» 
وليس من ا@مكن مقارنة هذا ا@نهج أو منهج ا@وهي� K الذي يوجه نيدم
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K �نهج ا@درس� األوروبي�K وهو(٥٧)انتباهنا إليه بصفته منهجا منطقـيـا 
Kبأن ا@نطق ا@وهي ªا@نهج الذي اتبعه أبيالر  وأتباعه. وقد أقر أ.سي. غر
Kإجناز ال مثيل له في الفلسفة الصينية» Kوال سيما فلسفة مو ــ تزو األخالقية
وهي فلسفة أخالقية تعتمد اعتمادا كبيرا على العقلK وفيها يجري تعريف

. ولكن ليس من السهل أن نشير إلـى أي(٥٨)ا@صطلحات  األساسية كلهـا» 
موضع مؤسسي احتضن هذا ا@نهج أو إلى مدرسة غير رسمية من الباحث�
الذين مارسوا هذا ا@نهج باستمرار عبر القرون. ويرى هاجيمي ناكامورا أن
« اجلدل ــ أو فن السؤال واجلواب بوصفه وسيلة للتحليل الـفـلـسـفـي ـــ لـم

. ونحن هنا لسنا بإزاء مسألة(٥٩)يظهر [في الص�] كما ظهر في اليونان» 
النواحي الفنية لهذا ا@نهج فقطK بل إزاء روحه أيضا . فقد أريد لهذا ا@نهج
بصيغته الغربية أن يتوصل باستمرار K عن قصد ورويةK ألفكـار وعـالقـات
جديدة. أما الفلسفة الصينية فكانت ضـيـقـة األفـقK اليـعـنـيـهـا شـيء سـوى

. وهذه هي اجلهة الثانية من القصة ا@تعلقة بنشوء(٦٠)ا@اضي  احلفاظ على
البحث العلمي ا@هتم بإقامة األدلة (الكاو ــ تشنغ) في القرن� السابع عشر

فـي الفيلولوجيـا» والثامن عشر. لقد كانت هذه احلركة «من الفلسـفـة إلـى
اجلانب األكبر منها عودة للماضي الصافيK لألسس الكنـفـوشـيـة الـتـي لـم

.(٦١)تتلون بألوان الكنفوشية اجلديدةK كما أثبت بنجمن إ@ان 
غْـنُرأينا إذن أن األشخاص الـذيـن يـقـال إنـهـم كـانـوا فـي عـهـد أسـرة س

غ كبار ا@ثقف� آنذاكK لم يكتبوا كتبا أصيلة مـنـظـمـةِْنوأوائل عهد أسـرة م
غرار ما كتبه كبار ا@فكرين من ا@سلم� والغربي�K من أمثال الغزالي على

وابن رشد وبيتر أبيالر وغريش� وتوماس اإلكويني. وليس هنالك من مثل
م في هذه الفترة كتب كتابا علميا تقدميا له منَّفيلسوف طبيعي منظ على

Kاألثر ما خلفه كتاب «القانون» البن سينا أو كتاب «البصريات» البن الهيثم
.(٦٢)أو كتابا منهجيا بلغ من التقدم في مجاله ما بلغه كـتـاب غـروسـتـسـت 

ويبدو أن عادات التفكير التي أوجزتها هنا قد منعتK هي وانعدام تقالـيـد
اجلدلK ظهور تراث طبيعي صارم ا@نهج wكنه أن يضـع مـسـلـمـات الـفـكـر
الصيني وفلسفته ا@يتافيزيقية موضع التساؤل. وقـد أعـاق افـتـقـار الـفـكـر
الصيني للدافع لوضع الفرضيات وللتركيب والتعميم ظهور ذلك النـوع مـن

كما قال األستاذ بودK فبقـي التجريب وا@الحظة» البحث الذي «يقوم علـى
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.(٦٣)الفكر الصيني ملتزما بدال من ذلك «بالتراث ا@سلم به دون نقد» 

املعيقات املؤسسية وأمناط الفرص
ا@ـؤسـسـيـة فـي الـصـ� التنـظـيـم االجـتـمـاعـي والـبـنـى نـنـتـقـل اآلن إلـى

القروسطية. وعندما نسأل عن السبب الذي منع من ظهور العلم احلديـث
في الص�  من وجهة النظر ا@ؤسـسـيـة فـإنـنـا نـرى مـوانـع أقـوى حـتـى مـن
األمور التي ذكرناهاK تقف في وجه الطلب احلر ا@فتوح للمـعـرفـة اجملـردة
عن األهواء وا@صالح. وأنا أرى أن هذه ا@وانع هي التي  كان لها أعظم األثر
في تطور العلم في الص�K كما رأينا في حالة العلم العربي. فحتى لو عملت

رك بود وآخرون عملها إلعاقة نشوء العلـمْالعوائق الفكرية التي عددهـا دي
احلديث في الص� فإن البحوث التفصيلية ألساليب  الفكر وأ�اطه ا@عتادة
تكشف دائما عن استثناءات K أو تغييرات مقصودة في االجتاهـــ إن شـئـنـا
التعبير عن ذلك بشكل إيجابي ــ نكتشف في النهاية أنها ابتكارات فـكـريـة
في عالم الفكر. وعندئذ يصبح السـؤالK فـي ضـوء احـتـمـال ظـهـور أ�ـاط
K هو : ما فرص تلقي هذه التجديدات للدعم ا@ؤسسي Kمجددة من الفكر
وهل سيسمح لها بدخول عالم اخلطاب العلني ? لقد كانت هذه الفرص في

الص� ضئيلة حقا.
وأولى هذه العوائق التي حتول دون ظهور اخلطاب العلني احلر ا@فتوح
هي تلك التي رأيناها في الفصل السابقK أال وهي االفتقار البسيط حلقول
من االستقالل الذاتي على أي مستوى. فالنظام الطبيعي لألشياء من وجهة
Kالنظر الكنفوشية يتطلب وجود ائتالف اجتماعي يباركه تفويض من السماء
وهذا لن wلكه إال احلاكم األعلى الذي يتلقى الهداية الصحيحة. وقد أخذ
األسلوب األوتوقراطي بعد اندماجه بالتاوية يدعى مع مرور الزمن «الطريق

 «ªأو الدولة القائمة(٦٤)القو Kوهذه النظرة جتعل فكرة الدولة الدستورية .
على أساس القانونK أو فكرة النظام الدستوري ا@ؤلف من قواعد من صنع
البشر تنطبق على البشر كلهم (�ن فيهم اإلمبراطور) فكرة جتافي الصواب.
فقد wكن  لإلمبراطور أن يصدر القوان� أو ا@راسـيـم ا@ـقـدسـة لـتـوجـيـه

. ولم يكن باإلمكان فصل الديـن عـن(٦٥)سلوك رعيتهK ولكنه فوق القـانـون 
الدولةK ولم حتدث ثورة في الص� كالثورة البابوية التي حدثت في أوروبـا
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في العصور الوسطى وانتهت �ثل هذا الفصل. ولذا فإنه لم يكن باإلمكان
لزمُــ في غياب إمكان التوصل إلى نظام دستوري أو دولة يحكمها قـانـون ي

ـ وجود سلطات قانونية حقيقية 8نح كل ا@واطن� ( �ن فيهم اإلمبراطور) ـ
االستقالل الذاتي للتجمعات االجـتـمـاعـيـة ا@ـشـروعـة ـــ سـواء أكـانـت هـذه
احتادات معدلة أم روابط مهنـيـة أم كـيـانـات قـانـونـيـة أخـرى كـاالئـتـالفـات
االحتكاريةK وهي األشكال األولى التي مهدت لظهور ا@ؤسسات في القانون
الغربي. وال wكن من غير فصل الدين عن الدولة أن نحصل على أي 8ييز
فلسفي ب� ما هو عام وما هو خاص. ومن ثم فإننا لن نحصل على 8ييز
قانوني بينهما. ذلك أن أساس هذا التمييز يكمن في التمييـز بـ� ا@ـلـكـيـة
ـ أو احلق القانوني والوالية القانونية: فأولئك الذين wلكون الوالية القانونية ـ
لوضع القوان� والبت في اخلصومات ــ الwلكون ا@وجودات التابعة للمؤسسة
ألنها ملك ا@ؤسسة بكاملها. وتقتضي هذه النظريـة أيـضـا فـكـرة الـسـلـطـة
ا@فوضةK وحقوق ا@لكيةK ووضع القواعدK والتـمـثـيـل (داخـلـيـا و خـارجـيـا):
«فما wس اجلميع يجب أن ينظر فيه ويقره فيه اجلميع» ــ هذه هي القاعدة

أيدي األوروبي� القروسطي�. وقـد القانونية التي بعثت فيها احلياة عـلـى
ضت إليهم �ارسة السلطـة مـن§ـوُكان ا@وظفون اإلداريون الصينيـون قـد ف

ا@قاطعة والوالية والناحية ــ ليتصـرفـوا فـي أمـور مستـوى غير شك ــ علـى
مختلفة نيابة عن اإلمبراطورK ولكننا النستطيع القـول إن هـؤالء ا@ـوظـفـ�
كانت لهم حقوقهم في مقابل حقوق اإلمبراطور. والنستطيع أن نعـزو لـهـم

ا@وظف� واجبات ولهم امتيازات (كامتيازات سلطة التشريع. فقد كان على
)K ولكن ليست هذه حقوقا قانونية.ْنِالي

لقد كان لعدم الفصل ب� الكنيسة والدولة (ب� الدين والدنيا) ولغياب
النظرية القانونية التي حتدد مجاالت االستقاللK وإدارة الـشـؤون الـذاتـيـة
في الص� التقليدية آثار اجتمـاعـيـة كـبـرى. وأول هـذه اآلثـار غـيـاب ا@ـدن
والبلدات بوصفها وحدات قانونية مستقلة ذاتيا تتشكل من مواطن� يحكمون

أنفسهم بأنفسهم.
وكانت فكرة �ارسة ا@واطن� للحكم الذاتـي مـن خـالل تـشـريـع يـقـوم

التمثيل الشرعي غائبةK شأنها شأن احملاكم القضائية اإلقليمية ا@ستقلة على
. فهذه(٦٦)من االستقالل الـذاتـي  غياب هذا ا@سـتـوى بذاتهاK بالنـظـر إلـى
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السلطات كانت كلها بيد احلكومة ا@ركزيةK وكانت احلكومة التمثيلية كالنظام
الدستوري أمرا ال wكن التفكير فيه.

والنتيجة الثانية هي أن مؤسسات التعليم العالي التي تعادل في مستواها
إما الكلية اإلسالمية وإما اجلامعة الغربية لم تنشأ في الص�. أما ا@دارس
واألكادwيات (شو ــ يوان ) اخملتلفة في الص� فقد كانت وحدات تنظيمية
محلية غضت احلكومة اإلمبراطورية الطرف عنها وشجعتها أحياناK ولكنها
لم تعطها أي حقوق ال رجعة فيها. ولم يكن لهذه ا@دارس سيطرة كاملة على

أن األكادwيات اخلـاصـة منهاج دراسي موحد. وتدل األدلة ا@توافـرة عـلـى
 بأن تتخلى عن خصوصيتها عندما كانتَُعْنُقكانت تتعرض للوم الشديد وت

تتجاوز خط ا@عتقدات التقليدية. «وكان ا@فهوم ضمـنـا أن طـريـقـة إصـالح
اخلطأ هي في إغالق األكادwية أو وضعها حتت إدارة الدولة. فاخلصوصية

. وما يهمنا أكثر هنـا هـو أن(٦٧)كانت صفة محددة يسهل القضاء عـلـيـهـا» 
أنه األنانيK وغير القانوني في نظر الفـقـهـاء اخلاص صار ينظر إليه علـى

. أي أن األكادwيات (شو ــ يوان ) كانـت مـن هـذه الـنـاحـيـة(٦٨)القانـونـيـ� 
ع ا@دارس اإلسالميةK ألن هذه األخيرة كانتُّالتتمتع باحلماية القانونية 8ت

وقفيات إسالميةK ولذا ال wكن حتويل ملكيتها شرعا. لكن هذا الوضع لم
يكن �كنا في الص�. وحتى األرض التي بنيت عليها األكادwيات اخلاصة

كانت ملكا للدولةK وال تعطى ألحد إال بشروط.
أما األكادwيات اإلمبراطورية ( التي تـدعـى أحـيـانـا بـاجلـامـعـات عـنـد
الترجمة) مثل معاهد احلكومة اإلمبراطورية وأكادwياتهاK فلم تـكـن سـوى
فروع بيروقراطية للبنية اإلدارية التي wكن توسيعها وإعـادة تـنـظـيـمـهـا أو

. إذا لم تكن لها لوائـح(٦٩)إلغاؤها في أي حلظةK مثلما كان يحدث بالفعـل 
داخلية وال صفة قانونيةK بل تقوم على أوهى أشكـال الـقـوة ا@ـسـتـمـدة مـن
العرف. وقد عبر نيدم عن ذلك تعبيرا إيجابيا ح� قال: «إن النقطة ا@همة
هي أن مفهوم مؤسسة التعليم العالي ضمن إطار البيروقراطية الوطنية كان
مفهوما غائر اجلذور  في الثقافة الصينية طوال األلف األول من الـسـنـ�

. ولو عبرنا عن ذلك بصراحة لقلنا إنه لم يكن هنالك فـي(٧٠)بعد ا@يالد» 
الص� تصور @ؤسسة للتعليم العالي 8نح الـدرجـات الـعـلـمـيـة خـارج إطـار

. و�ا يسترعي االنتباه أكثر حـتـى مـن ذلـك أن(٧١)البيروقراطية الوطنـيـة 
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الص� كلها (بشعبها الذي كان تعداده يبلغ ١٢٠ مليونا) لم يكن فيـهـا سـوى
مؤسسة واحدة للتعليم العالي wكن أن ندعوها (خطأ) جامعة. أما أوروبا
بسكانها الذين لم يكونوا يتجاوزون نصف عدد سكان الص� آنذاك فكـان
فيها ب� القرن� الثاني عشر والرابع عشـر مـا ال يـقـل عـن تـسـع وثـمـانـ�
جامعةK إن ضربنا صفحا عن مئات الكليات التي تتمتع باستقالل يفوق ما

. وال ننكر بطبيعة احلال أن الصـ� كـان(٧٢)وجد في أي مكان في الصـ� 
فيها كثير �ا يدعى باألكادwيات اخلاصة (شو ــ يوان ) التي كانت مراكز
تعليمية مخصصة لباحث مشهور وتالميذه. وكان الهدف من هذه األكادwيات
في األصل تشجيع التثقيف الذاتي حسب التقالـيـد الـكـنـفـوشـيـة. وصـارت

غ مراكز كبرى لنشر تعاليم الكنفوشيةْنُهذه األكادwيات في عهد  أسرة س
. ولكن هذه األكادwيات تعرضت للمنع ا@تكرر في عهد أسرة(٧٣)اجلديدة 

غ. وكان « وصف أكادwية من هذه األكادwيات بأنها مستقلة يعني انتقاداْنِم
. ثم أخذ هذا ا@ثال القدª ا@تضمن(٧٤)ل ِْكَسشديدا لها»K كما الحظ جون م

التثقيف الذاتي واالستنارة من األكادwيات يحتل ا@ركز الثاني بعد االستعداد
لالمتحانات احلكومية للتقدم في مـراتـب احلـيـاة الـعـمـلـيـةK وذلـك بـعـد أن

. لكن ال شك في(٧٥)مضى الوقت وتعزز احتكار احلكومة لنظام االمتحانات 
أن زمرا من األساتذة والتالميذ ظلت تتعلم معا وتتناقل األشكال اخملتـلـفـة
من ا@عرفة ا@تخصصةــ الدينية واألخالقيةK وحتى العلمية. ولم يـكـن هـذا
النمط غير الرسمي من التعليم يختلف كثيرا من الناحية البنيوية عن مثيله
في الشرق األوسط العربيK الذي بحثناه سابقا إال من حيـث إن األسـاتـذة
العرب ا@سلم� كانوا هم الوحيدين القادرين على منح اإلجازةK وهي التفويض

بنقل ا@عرفة.
وهذه األسباب هي التي جعلت أحدهم يقول « إن العلوم الصينية لم تكن

هذا باختصار . ومعنى(٧٦)أساس ا@هنK وال حتى مجموعات احلرف ا@تماثلة» 
أن الص� لم 8ر بالثورة القانونية واالجتماعـيـة الـتـي مـر بـهـا الـغـرب فـي
القرن� الثاني عشر والثالث عشرK ولذا فإنها لم تطور مواضع مؤسسية ــ
Kأو فضاءات مؤسسية محايدة ــ تسمح بتنظيم الشؤون الذاتية بشكل مستقل
أو حتمي الفكر احلر من تدخالت الرقباء السياسي� أو الديني�. وتفسر

آخــــر احلالــة ا@تأخــرة للفكــر العلــــمـي هذه احلقيقة أكثــر مــن أي شـيء
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ا@نــظم في الص� التقليدية.
والنتيجة الثالثة لغياب النظرية القانونية اخلاصة باالستقالل ا@ؤسسي
هي غياب االحتادات ا@هنية أو النقابات احلرفية. إذ «لم تكن هناك جماعات
مهنية تتمتع �ا يكفي من االستقالل الذاتي أو من التجانس ما يسمح لنـا

ِنِف سْنَيثَبدعوتهــا «با@هن» حتى في وقت متأخر مثل سنة K١٦٠٠ كما يقول ن
. فقد منع القانون الصيني ظهور مثل هذه اجلماعاتK فمنع بذلك نشوء(٧٧)

«لم يكن في الـصـ� ا@ؤسسات ا@ستقلة التي تعنى با@عـرفـة ا@ـتـخـصـصـة:
. ويتعارض هذا الوضع 8امـا مـع الـوضـع فـي أوروبـا(٧٨)مؤسسات كـهـذه» 

حيث ظهرت النقابات ا@هنية ا@ستقلة لألطباء واجلراح�K كـمـا رأيـنـا فـي
الفصل اخلامس.

غـيـر أنـنـا نـعـرف أن الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة كـانــت تــدرسK وأن احلــكــومــة
اإلمبراطورية نفسها كانت تشجعها أحيانا. ولكن ا@شكلة هي أن الـتـرتـيـب

م»ِالطبقي في الص� كان محددا 8اما حتديدا رسمياK وكانت فكرة «العال
تصورات تقليدية)K أو الرجل ذي االطالع الواسع (بقدر ما ينطوي ذلك على

كانت جزءا من فكرة «ا@وظف الباحث»K وقد ربط نيدم هذا الوضع بوضع
ا@هندس في محاولته للحديث عن ا@كانة االجتماعية للعالم. وقد كنت قلت
سابقا إن هذه احملاولة لربط العلم بالتكنولوجيا محاولة مضللة ألن العـلـم
والتكنولوجيا لم يرتبطا بشكل عـام إال فـي الـقـرن الـعـشـريـن. ثـم إن دوري
العالم وا@هندس في الص� كانا منفصل� انفصاال أشد من انفصالهما في
أي مجتمع آخرK بسبب الهوة الكبيرة ب� (ا@وظف�) ا@تعلم� و (العـامـة )

قها نظام االمتحانات. وكانت فئة العامل� فيَّغير ا@تعلم�K وهي هوة عم
. و�ا(٧٩)حقل ا@عرفة تتشكل من مجموعت� من كبار ا@وظف� وصغارهم 

أن مشروع نيدم البحثي يتناول أيضا تاريخ التكنولوجيا واالختراعات فإنه
ثالث مجموعات: العامةK والعبيدK ومن بينـهـمـا. وعـلـى رغـم أن يشير إلـى

Kواحلرفي� Kالقول بأن «أكبر مجموعـة من اخملـترع� 8ـثلها جماعــات العامة
 (وهؤالء لم يكونـوا مـن مـوظـفـي الـبـالط) قـد يـكـون(٨٠)وعمال الـصـنـائـع» 

أن هؤالء قد ساهموا في تقدم العلم صحيحاK فإنه ليس ثمة من دليل على
أولهما أن العلم هـو قـبـل كـل شـيء بحد ذاته بشيء. ويعـود ذلـك لـسـبـبـ�:

مK واليحصل علىَمجموعة من  ا@قوالت ا@دعمة باحلجج عن تكوين العـال
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هذه ا@عرفة إال ا@تعلمون. والسبب الثاني هو أنه لن يستطيع ا@ساهمة في
تعليم عال اجلدل الدائر حول الطبيعة والعالم إال األفراد احلاصلون علـى

(٨١).
موقع مهندس مـوهـوب إلـى كذلك لم يكن من احملتمل أن يـرتـفـع حـتـى

أن «العمل (الهندسي) ا@سؤولية في النظام البيروقراطي. ويعزو نيدم ذلك إلى
احلقيقي كان ينجزه دائما الصنائعيون أو أساتذة احلرفة األميون أو أشباه
األمي�K الذين لم يكن بإمكانهم االرتفاع عبر الهوة التي تفصلهم عن موظفي

 . ولذا(٨٢)ا@كاتب ا@تعلم� والذين يشغلون الوظائـف الـعـلـيـا فـي الـوزارة» 
قولنا صحيحاK وهو أن األفراد الذين تابعوا دراسة العلوم التقلـيـديـة يبقى

.(٨٣)كانوا حفنة من موظفي الدولةK �ن فيهم أطباء البالط 
وقد رأينا أن امتحان اخلدمة ا@دنيـة كـان امـتـحـانـا يـركـز عـلـى الـعـلـوم

األدب والشعر فقطK وأنه لم يشمل شيئا في عهدي أسـرة اإلنسانية وعلى
غ wكن أن يدعى علميا. و�ا أن النجاح في االمتحانات صار أمراِْنغ ومُْنس
تعزيز ا@فاهيم الصينية طلب لذاتهK فإن فائدة هذا النظام اقتصرت علىُي

التقليدية والرسمية للتاريخ واألخالقK وهو نظام لـم يـشـجـع الـعـلـم اجملـرد
اقتطاف ا@طلوب لذاته. ولذا يصح القول «إن ا@ؤسسة ا@اندرينية عملت على

ألفي سنة»K وأنها وجهت هذه خيرة العقول في الشعب الصيني @ا يزيد على
.(٨٤)العقول بعيدا عن طلب العلم باجتاه اخلدمة ا@دنية 

البيروقراطية الرسمية نفسها فإننا جند عوائق أخرى وعندما ننظر إلى
عناصر التكتـم أمام الطلب احلر الطليق للمعرفة العلمية. وأشير هنـا إلـى

وا@بالغة في ضبط دراسة علمي الفلك والرياضيات. ومن الواضح أن هذا
التكتم يناقض معيار اجلماعية العلميK وهو ا@عـيـار الـذي يـقـتـضـي إتـاحـة

 نيدم لدراسة الفلك في الص� ملـيء بـاإلشـاراتُا@عرفة للجميـع. ووصـف
السرية في دراسة هذا العلم. العقلية البوليسية وا@يل إلى إلى

وقد رأينا من قبل أن دراسة الفلك في الص� كانت لها مكانـة خـاصـة
في مكتب الفلك الذي احتل دوائر جتاور ا@دينة اإلمبراطورية مـع غـيـرهـا

هذا الوضع كان أفضل �ا كان عليه في من الوظائف اإلدارية. لكن حتى
الص� القدwةK حيث «كان علم الفلك هو علم ا@لوك الكهان السري»K وكان

.(٨٥)ا@رصد «هو البيت الشعائري لإلمبراطور» 
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وكانت الظواهر الكونيةK نتيجة للمعتقدات الـكـونـيـة الـصـيـنـيـةK تـعـتـبـر
حالة االئتالف السمـاوي. و�ـا أشدالعالمات وضوحا وإثارة للرهـبـة عـلـى

أنهم كانوا يعتقدون بوجود صلة ب� النظام السمـاوي والـنـظـام الـسـيـاسـي
فقد كان حريا باإلمبراطور وموظفيه أن يبقوا العالم الكوني نصب أعينهم.
ومثلما كان للمسلم� في الشرق األوسط أسبابهم الدينية القوية لـدراسـة
الكواكب ــ لتحديد أوقات الصلـوات اخلـمـس واجتـاه الـقـبـلـة ـــ كـذلـك كـان
للصيني� أسبابهم الدينية لدراسة األ�اط السماوية ورسم معا@ها بعناية.
لكن مافعله الصينيون هو أنـهـم جـعـلـوا هـذه الـدراسـة سـرا مـن أسـرار
الدولةK بحيث قلصوا عدد الدارس� الذين يـسـتـطـيـعـون أن يـدرسـوا عـلـم

دت منَّالفلك دراسة مشروعة أو غير مشروعة. كذلك فإن هذه القيـود ح
وجود أفضل األجهزة الفلكية وأحدثها ومن ا@علومات التي wكن احلصول
عليها عن طريق ا@الحظة. وقد عبر نيدم عن ذلك بـأسـلـوب ديـبـلـومـاسـي
حينما قال «إن علم الفلك استفاد من دعم الدولة منذ أقدم العصورK ولكن
الوضــع شبــه الســري الــذي وجــد هــذا الــــعـلـم نـفـــسـه فـيـه لـم يـكـن فـي

. لكن هذه الصياغة تلطف الوضع أكثر من الالزم في ضـوء(٨٦)مصلحته» 
وعي ا@علومات التي يعرضها نيدم. فا@ؤرخون الصينيون أنفسهم كانوا على

بالثمن الباهظ الذي فرضته سياسة السرية هذه. وقد كتب مـؤرخ رسـمـي
«إن األجهزة الفلكية كانت تستعمل منذ عهود قدwة جـداK وورثـتـهـا يقول:

وحافظ عليها الفلكـيـون الـرسـمـيـون األسر احلاكمة الـواحـدة عـن األخـرى
. كذلك كتـب(٨٧)بعناية. ولذا لم تتوافر للدارس� فرصـة االطـالع عـلـيـهـا» 

ن كوا في القرن احلادي عشر.ِالعالمة ش
«إن وزارة الشعائر أعدت [ما ب� سنـتـي ١٠٤٩ و ١٠٥٣لـلـمـيـالد]
امتحانا طلب فيه من ا@رشح� كتابة مقاالت عن األجهزة ا@ستخدمة
جلمع ا@علومات عن السماء. ولكن الـتـالمـيـذ لـم يـسـتـطـيـعـوا إال أن
يكتبوا كتابة مضطربة عن الكوكب السماوي. غير أن ا@متحن� أنفسهم

حوهم جميعا بدرجات عالية» (٨٨).ّلم يكونوا أفضل منهم علما فنج
األجهزة وا@علومات الفلكية لقد وصل هذا التقييد لفرص االطالع على

غ حد الوسوسة. وقدم موظفو ا@كتب الفـلـكـيْنِغ ومْنُخالل عهد أسرتـي س
. بسبب(٨٩)«تقارير مكتومة لإلمبراطور كلما ظهرت ظواهر غير طبيعيـة» 
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اخلشية من أن تكشف ا@الحظات الفلكية خلال في الكون وتعطي تفسيـرا
طبيعيا حلكمه سلوك اإلمبراطور. «ولم يـكـن يـسـمـح @ـوظـفـي ا@ـكـتـب بـأن

K وذلك @نع(٩٠)وظائف خارج ا@كتب أو ألوالدهم بتغيير مهنهم»  ينتقلوا إلى
تسرب ا@علومات الفلكية السرية خارج ا@كتب. ولذلك فإن القول «إن مسألة
ما إذا كانت أفضل ا@نجزات العـلـمـيـة حتـدث فـي ظـل هـذه الـظـروف هـي

ا@طلوب إذ يحـتـاج تـصـور  هو من قبيل ا@ـصـادرة عـلـى(٩١)مسألـة أخـرى» 
ا@بالغـة فـي إمكان حدوث مثل هذه اإلجنازات في ظل هـذه الـظـروف إلـى

اخليال. والقول أيضا إن دراسة علم الفلك «كانت �ـكـنـة فـي عـهـد أسـرة
األقل... في العائالت ا@تصلة باجلهاز البيروقراطي وتكون ذات غK علىُْنس

.(٩٢)اإلطالق  اهتمامات علمية» ليس في مصلحة الثقافـة الـصـيـنـيـة عـلـى
فاحلقيقة الباقية هي أن كل حركة من حركات جهاز ا@وظف� في ا@ـكـتـب

موافقة اإلمبراطور قبل إجراء أي عملK وقـبـل أن الفلكي كانت حتتاج إلـى
يوضع أي تعديل لألجهزة أو لطرق التسجيل التقليدية موضع التنفيذ. ولذا

كل من إقليدس وبطليموس) فال يدهشنا أن علم الفلك العربي (القائم على
علم الفلك الصينيK على رغم وجود مكتب لعلـمـاء لم يترك أثرا كبيرا فـي

الفلك يعمل فيه (منذ سنة ١٣٦٨) فلكيون مسلـمـون مـتـفـوقـونK بـحـيـث بـدا
لليسوعي� الذين وصلوا إلى الص� بعد ذلك بثالثة قرون أن علـم الـفـلـك

(٩٣)الصيني لم يتصل أبدا بهندسة إقليدس أو كتاب اجملسطي لبطليموس 

ويرى الدارسون للفلك الصيني ــ على عكس نيدم ــ أن هذا العلـم لـم يـكـن
على الدرجة التي تصورها نيدم من التقدمK وأن «علماء الفلك ـ الصينيـ�

القرن السابع عشرK على أساس أن األرض مسطحة حتى ظلوا يعملون على
.(٩٤)رغم أن كثيرا منهم كانوا رجاال المع� مهما تكن ا@قاييس» 

ولو نظرنا في دراسة الريـاضـيـاتK وهـي عـلـم ال تـكـون فـيـه ا@ـضـامـ�
عنهK ولذا فإنه قد يوفر قدرا ا@يتافيزيقية للفكر اجملرد بادية للعيان الغرباء

تقدم أكبر من احلرية للعلماءK فإننا جنابه بنية مؤسسية اليقل ضررها على
العلم عـن غـيـرهـا. فـنـظـام ا@ـكـافـآت ا@ـؤسـسـي الـذي وضـعـتـه الـسـلـطـات

غ كما رأيناK كان بالـدرجـة األولـىْنُاإلمبراطورية في عهد أسـرتـي تـانـغ وس
نظاما يشجع الدراسات الكالسيكية واألدبية والتاريخية. ويتفق كل دارسي

أي أن امتحان اخلدمة ا@دنية لم يكن يحتـوي عـلـى نظام االمتحانات علـى
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الرياضيات العلم. وعندما أضيف امتحان فـى wكن أن يحسب على شيء
في عهد أسرة تانغ قيل إنه «لم يرغب أحد في التقدم إليه ألنه لم يكن من

. وهذا ماجعـل(٩٥)التقدم في ا@راتب البيروقراطية»  احملتمل أن يؤدي إلى
غ «كانـواْنُنيدم يعبر عن األسف ألن «أعظم الرياضي�» فـي عـهـد أسـرة س

(باستثناء شن كوا) متجول� من عامة الناس أو موظف� صغارا. ولم تتجه
اهتماماتهم نحو العمل على احلسابات الزمنية والتقوwيةK بل اجتهت نحو

. و�ا يلفت النظر أن(٩٦)ا@شكالت العملية التي تهم عامة الناس والفني�» 
أعظم اجملددين الرياضي� في فترة ازدهار الفكر الرياضي في عهد أسرة

غ ــ من أمثال تشن تشو ــ شاو (حوالي ١٢٠٢ــ حوالي ١٢٦١)K وتشو شيه ــُْنس
شييه (حوالي ١٢٨٠ ــ١٣٠٣)K ولي يي (١١٧٨ ــ ١٢٦٥) K ويـانـغ هـوي (اشـتـهـرْت

.(٩٧)حوالي سنة ١٢٦١ ــ١٢٧٥) ــ كانوا علماء بعيدين ال يعرف بعضهم بعضا 
ولر�ا كان ما استثار هذا االزدهار الفكري هو اخللل الذي أصاب النظام
االجتماعي  والسيطرة اإلمبراطورية في الفترة االنتقالية مـن حـكـم أسـرة

ـ فيما نظنُْنتانغ إلى حكم أسرة س غ. ولكن سرعان ما عمل االنتشار السريعـ
ــ لنظام االمتحانات عـلـى تـشـكـيـل عـالـم ا@ـعـرفـةK بـحـيـث أخـذ الـدارسـون
الطموحون يركزون كل طاقاتهم على حفظ الكتب الكنفوشية الكالسيكـيـة
وكتابة شروح @عانيها حسب األسلوب ا@قترح. و�ا أن مكافآت هذا  النظام
كلها ارتبطت بالنجاح في هذه االمتحاناتK فإن الثقافة التي تهـتـم بـالـعـلـم
اجملرد وتخلق معاييرها ومثلها ومستويات البحث العلمي فيهـا لـم تـضـرب
جذورها في الص�. ووقعت كل مناحي التعليم في قبضة السلطة ا@ركزية
Kووزعت الكتب والشروح ا@عتمدة لدراستها Kالتي وضعت أسئلة االمتحانات
وأدارت االمتحاناتK وصححتهاK وكافأت الناجحـ� بـوظـائـف رسـمـيـة فـي

اجلهاز البيروقراطي.
وليس من السهل أن نتصور نظاما أوتوقراطيا أريد له أن يسيطر على
تعليم شعب بكامله أشد من هذا. ولنذكر أن هذا االحتكار @نح الشـهـادات
التعليمية كان فعاال جدا ألنه لم تكن ثمة مناصب عليا تأتـي مـعـهـا بـاجلـاه

 فيماEtienne Balazsوالثروة ال تسيطر عليها الدولة. وكما ب� إتيان باالش 
الرأسمالية»K فإن الدولة الصينيـة كـانـت 8ـلـك مـن يتصل «�شكلـة نـشـوء

الناحية النظرية األراضي والثروات ا@عدنية كلها في البالدK ولذا فقد كانت
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عمليات التعدين نفسها ــ كاستخراج ا@لح واحلديد والنحـاس ومـا إلـيـهـا ـــ
. كذلك(٩٨)جتري باعتبارها احتكارات حكومية يشرف عليها موظفو الدولة 

كل االبتكارات البنكية مثل كتب االعتماد («ا@ال الطائر») استولت الدولة على
. ولم يكن هنالك مجال للتجديـد(٩٩)وتسهيل التعامالت البعيدة وما إليـهـا 

ألغراض التجـارة في مجال ا@قاوالتK ولذلك فإن ا@ـعـرفـة اجملـردةK حـتـى
وا@قاوالتK كانت جتابه باإلعراضK ألن السبل ا@ؤدية للتقدم كانت مغـلـقـة
إن لم تنل دعم الدولة. كذلك فإن النظام الطبقي الصيني ظل يشدد علـى

النجاح فـي أهمية شغل وظيفة في احلكومة اإلمبـراطـوريـةK ومـن ثـم عـلـى
الوظيفة). ولذلك فإن مكانة التاجر الغني ظلت االمتحان الرسمي (أو شراء

بكثير من مكانة ا@وظف. �ا جعل العائالت الغنية تبذل أموالها تعتبر أدنى
Kلدعم التالميذ التقليدي� وتهيئة أقربائهم وأبنائهم للنجاح في االمتحانات

.(١٠٠)وليس لطلب العلم 
ولذا فلن ندهش إذا ماوجدنا في القرون التالية أن الص� لم تشع فيها

. إذ لم يكن ثـمـة مـن حـوافـز(١٠١)روح «الرياضيات مـن أجـل الـريـاضـيـات» 
لدراستهاK فكل ما كان هناك هو التثبيط الرسميK �عنى أن ا@كافآت كانت
من نصيب الذين أتقنوا ا@واد اإلنسانية واألخالقية الكالسيـكـيـة الـداخـلـة
في امتحان اخلدمة ا@دنيةK �ا أفقد الناس االهتمام بالنظرية الرياضية.
وا@فارقة األخيرة في هذا الوضـع هـي تـراث الـسـريـة الـعـام الـذي أثـر فـي
دراسة الرياضيات. فهذا التراث ا@نتشر في الص� هو الذي يفسر بشكل
جيد ــ فيما يقول نيدم ــ «سبب مصـادرة كـتـب مـاتـيـيـو ريـتـشـي الـريـاضـيـة

. لقد كانت هـنـالـك(١٠٢)العاصمـة سـنـة ١٦٠٠»  عندما كان في طـريـقـه إلـى
عـوائـق  فـي كـل مـكـان تـعـتـرض سـبـيـل الـطـلـب اجملـرد لـلـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة

والرياضيات.
هذا السياق الثقافي وهذه البنية الهائلة من ا@ثبطات وقد نتوقعK في ضوء

الداخلة في صميم نظام االمتحانات فيما يتعلق بالعلمK أن الـصـيـنـيـ� لـن
يباروا العرب في هذا اجملال وأن الثورة العلمية لن حتصل في الص� فـي

غ في مجالُْنآخر ا@طاف. ويبدو أن النهضة التي حصلت في عهد أسرة س
العلم وا@عرفة قد انتهت بالسرعة التي بدأت بها. وقد انخفضت مستويات
اإلنتاج االقتصادي (مقيسة بأطنان احلديد ا@نتجة) �ا نسبته ٥٠% خـالل
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في الثالثينيات من هذا القرن ما كانت القرون الثالثة التاليةK ولم تبلغ حتى
. لقد(١٠٣)غ الشمالية ْنُعليه في أواخر القرن احلادي عشر في عهد أسرة س

أعادت التقليدية الكنفوشية اجلديدة التي ظهرت في القرن الثـالـث عـشـر
الباحث� الكنفوشي� إلى الوظائفK بينما « عادت الرياضيات ثانية لتنحصر
في الغرف اخللفية في دوائر ا@قاطعات احلكومية»K �ـا أدى إلـى تـدهـور

. ولر�ا كان نيدم يتحدث بأسلوب ا@بالغة عندما(١٠٤)الرياضيات في الص� 
قال: إن اليسوعي� لم يخبرهم أحد عندما وصلوا في القرن السابع عشر
عن األمجاد الغابرة للرياضيات الصينيةK غير أن هناك باحث� آخرين في
العلوم والرياضيات الصينية يقولون الشيء نفسه. فهذا لي يان ودو شيران

غُْنيرويان أن التطور الهائل في الرياضيات الذي حصل في عهد أسرتي س
ويوان كان قد اختفى منذ زمن طويلK وأن اإلجنازات العظيمة في الرياضيات

غ لم تكن مفهومة وكانت في خطر من الضياع . وما أن حلْنِفي عهد أسرة م
نغ عاجزين عنْمِالقرن اخلامس عشر حتى صار بعض رياضيي عهد أسرة 

. ويروي(١٠٥)فهم «طريقة العنصر السماوي» طـريـقـة «اجملـاهـيـل األربـعـة» 
 كذلك أنه «مع حلول سنة ١٦٠٠ لم يكن هناك من يفهم ا@عادالتْنِِف سْنَنيث

Kالعددية ذات الدرجات العليا  وال التقريبات التي تبحثها مباد� علم ا@ثلثات
وال تطبيقات طريقة الفروق ا@نتهية وغـيـر هـذه مـن األسـالـيـب ا@ـتـقـدمـة»

(١٠٦).
كان نيدم قد صاغ السؤال الكبير عند هذه النقطة: « ما الذي حدث إذن
في عصر النهضة في أوروبا فجعل الرياضيات والعلـوم الـطـبـيـعـيـة تـظـهـر

.(١٠٧)للوجود? و@اذا لم يحدث ذلك في الص�?» 

اخلامتة
بوسعنا اآلن أن نرى مالمح اجلـواب عـن هـذيـن الـسـؤالـ�: نـرى فـيـمـا
يتعلق بالسؤال األول ــ ماذا حدث في أوروبا? ــ أن ما حدث لم يـكـن شـيـئـا
حدث في نهضة القرن� الرابع عشر واخلامس عشرK بل حدث قبـل ذلـك
بقرن� ولم يحدث في الص�. لكن هناك شيئا من احلقيقة في قول جوزف
نيدم إننا عند استعراض التغيرات التي سـهـلـت مـولـد الـعـلـم احلـديـث فـي
الغرب «نحس كما لو أننا في حضرة كل متكاملK أو مـجـمـوعـة واحـدة مـن
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. فما حدث في أوروبا هو ثورة اجتماعية وقانـونـيـة غـيـرت(١٠٨)التغيـرات» 
طبيعة اجملتمع القروسطي تغييرا جذريا وأرست دعائم اجملتمع واحلضارة
احلديث�. وقد مرت أوروبا بثورة وضعت احلياة االجـتـمـاعـيـة فـي مـوضـع

ل في جانب من جوانبه االندماج العظيم للفـلـسـفـة والـعـلـمَّجديد 8اما مـث
اليوناني�K والقانون الرومانيK والالهوت ا@سـيـحـيK وذلـك لـلـمـرة األولـى.
وكانت هذه البنى الثالث تخص الغرب وحده; إذ ليس في الفكر الصيني ما
Kوال الـالهـوت ا@ـسـيـحـي Kيعادل الفلسفة اليونانية كما عبر عـنـهـا أرسـطـو

أوالقانون ا@دني.
وكان مركز هذه الثورة التحول القانوني الذي أعاد حتديد طبيعة التنظيم
االجتماعي في شتى اجملاالت ــ السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية
والفكرية. وكان تطور قانون ا@ؤسسات في السياق الراهن أهم هذه التغيرات.
وعندما أعلنت الكنيسة ا@سيحية أنها هي نفسها مؤسسة متحدةK وجعلت
من نفسها كيانا واحدا لكل األغراض القانونيةK فإنها منحـت هـذه ا@ـكـانـة

كاجلماعات السكنيـة وا@ـدن والـبـلـدات أيضا لعدد من التجمـعـات األخـرى
واجلامعات واجلماعات ذات ا@صالح االقتصادية ا@شتركة كالنقابات. كذلك
فإنها أرست دعائم االحتادات ا@هنية. ولذلك حصلت كل مجموعة من هذه

استقاللها القانوني الذاتي لسن قوانينها وتعليماتها الداخليةK اجملموعات على
والمتالك األمالكK وللتقاضيK والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة. وقد
حصلت في كل حالة من هذه احلاالت مجموعات محلية من ا@واطن� على
استقالل محلي ووالية قانونية مكنتها من التوصل في محافل عامة مختلفة

أفضل احللولK التي wكن للناس ا@تنورين الذين حتدوهم النية احلسنة إلى
أن يتوصلوا إليها في سياق اتخاذ القرارات بشكل يرضي اجلميعK أي إمـا
عن طريق التصويت وأخذ رأي األكثرية وإما عن طريق «أخذ رأي اجلانب
األكثر واألفضل». وقد أوجدت الثورة القانونية الغربيةK بخلقها جملاالت من
االستقالل الذاتيK مناطق محايدة (جامعات) وفضاءات عامة مختلفة wكن
أن تسود فيها مستويات مختلفة من النقاش واجلدل ا@فتوحK �ا في ذلـك
احملاكم ا@نظمة وفق إجراءات قانونية محددة ثابتةK واسـتـخـدام احملـامـ�

. وبذا فإنها أسهمت بنصيب كبير في تشكيل(١٠٩)للدفاع عن حقوق ا@تهم� 
الثقافة احلديثة ذات ا@ؤسسات السياسية التي يفترض فيها وجود حقـوق
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ومصالح جماعية وفردية يجب أن يوفق فيما بينها من خالل النقاش ا@فتوح
وتفويض ا@مثل�. كذلك وضعت هذه الثورة حدودا واضحة ا@عالم تفـصـل
الدين ــ األخالق ــ عن الدولة. ولم يكن أقل آثار هذه التغيـرات شـأنـا أنـهـا
أوجدت الدعائم القانونية وا@ؤسسية لظـهـور االحتـادات ا@ـهـنـيـة لـألطـبـاء
واحملام� والتجارK ومع مضي الوقتK للعلماء. وقد أشار باحثون من أمثال

حدوث ثورة جتارية خالل القرن� الثانـي هارولد بيرمن وروبرت لوبز إلـى
. وإذا حصرنا اهتمامنا بالعلم وا@عرفة وجدنـا أن(١١٠)عشر والثالث عشر 

اجلامعات في القرن� الثاني عشر والثالث عشر هما اللذان شهـدا نـشـوء
الغربK فظهرت ا@ناطق احملايدة لالستقالل الفكري الذي مكن الفالسفـة

من متابعة مساعيهم متحررين �ا 8ليه سلطة الـدولـة ا@ـركـزيـة والعلمـاء
والسلطات الدينية. وركز مـؤسـسـو اجلـامـعـات مـنـاهـجـهـا الـدراسـيـة حـول

العلمي أساساK مجموعات مركزية من القراءات واحملاضرات ذات ا@نحـى
وجتسد ذلك في الكتب الطبيعية ألرسطو اجلديد الذي صار معروفا خالل
القرن� ا@ذكورين. وهذه الكتب تضم «الطبيعيات» و«اآلثار العلوية»K و«اخللق

الطبيعية»K وما والفساد»K و«في النفس»K و«األعمال الصغيرة عن األشـيـاء
 والwكن لكل من يقرأ هذه الكتب إال أن يدهشه التركيز اخلارق(١١١)إليها 

الفهم الطبيعي للعالم بكل أبعاده. فهي تطلب من القار� بشكل للطاقة على
وجهةK النظر الطبيعية وأن يفتـرض أن الـعـالـم قـابـل جلي 8اما أن يتـبـنـى

العناصر األساسية والعمليات وا@باد� العلـيـة للتفسيرK تفسيرا يقوم عـلـى
والبحث العقلي الذي التدخل فيه العواطف.

طبيعي كامل فقطK بـل ولم يكن هذا ا@طلب الفكري اجلديد ذا منحـى
ا@ركزي من منهاج دراسي تطوري. ولم يكن الباحثون أحرارا غدا هو اجلزء

في طرح األسئلة عنه فقطK بل تعلموا كيف يثيرون األسئلة. وطلب منهم أن
يناقشوا كل ناحية من نواحيه. فسألوا عما إذا كان للعالم بداية أو أنه كان
موجودا منذ األزل; وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى; فـإن كـانـت هـنـاك
عوالم أخرىK فهل تخضع كلها للقوان� ذاتها? وفي مجال النظر في مسألة
الزمان وا@كان واحلركة سألوا أسئلة عن وجود الفـراغ وخـصـائـصـه. وهـل
wكن لله أن يجعل األرض جتري متسارعة بخط مستقيم? وإن كان wكنـه

. وقد تناولت هذه األسئلة احلقول كلهـا ـــ(١١٢)ذلك فهل ينتج ذلك فراغـا? 
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الالهوتية والطبية والعلمية. وهذه التساؤالت الطبيعية (�ا فيها تلك ا@تعلقة
مدى القرون األربعة بالسماء) هي التي حددت برنامج البحث العلمي على

الذين اليعملون التالية في اجلامعات األوروبية. وإن كان الفالسفة والعلماء
في وظائف الدولة في الص� قد شغلتهم هذه األسئلة ذاتها فإنهـم مـاكـان
بوسعهم إثارتها في احملافل العامةK إذ لم تكن هنالك مناطق حيادية تعترف
بها الدولة رسميا حيث wكن ألسئلة من هذا النوع أن تثار. كذلك فإن هذا
البرنامج الطبيعي كان هو بالذات ما استبعدته ا@دارس اإلسالمية استبعادا

مقصودا.
أما السؤل الثاني الذي طرحه نيدم عن سبب عدم حدوث الثورة العلمية

اآلن جزءا كبيرا من اإلجابة عنه في إبعاد األبحاث الطبيعية في الص� فنرى
من مركز التعليم العالي في الص�K وفي إخفاق النظام� القانوني والسياسي
الصيني� في ا@رور �ا مرا به في أوروبا في القرن� الثاني عشر والثالث
عشر من إعادة تشكيل جذريـة. «إذ لـم يـحـصـل فـي أثـنـاء الـتـطـور الـذاتـي
احمللي للمجتمع الصيني أي تغير wاثل عصر النهضة والثورة العلمية فـي

. ويفوق ذلك أهمية مانراه من إخفاق احلضارة(١١٣)الغرب» كما يقول نيدم 
الصينية في إيجاد اجملاالت احملايدة لالستقالل الفكريK التي wكن فيهـا
متابعة أي برنامج فكري �عزل عن تدخل الدولة. ويقـول نـيـثـن سـفـن «إن
التاريخ الصيني لم يشهد تطور مؤسسة حلل اخلالفات ب� وجهات النظر

. وكان ذلك نتيجة إلخفاق النظـام الـقـانـونـي فـي(١١٤)السياسية ا@تـبـايـنـة» 
الص� في فصل العا@� ا@قدس والعـلـمـانـي (أو الـديـن والـدولـة) وفـي أن
يطور مفاهيم قانونية تتجاوز القوان� ذات الطـبـيـعـة اجلـزائـيـة. فـمـا كـان
القانون الصيني يفتقر إليه هو تصور للقانون يجعله مـجـمـوعـة مـن الـبـنـى

ا@وضوعية التي تخلق واألساليب التي حتفظ احلقوق ــ مجموعة من البنى
مناطق من االستقالل وإجراءات كافية تيسر عملية احلل (غيـر اجلـزائـي)
للحقوق وا@صالح ا@شروعة ولكن ا@ـتـعـارضـة. وفـكـرة أن الـقـانـون والـبـنـى
Kالقانونية تعمل على خلق روح أشد ميال للنزاع لم حتل محلها في الـصـ�
فكرة أن القانون والبنى القانونية تخلق منابر محايدة wكن فيها حل ا@نازعات

.(١١٥)سلميا دون وصم اخلصوم أو معاقبتهم 
ونحن نحصل على فهم أفضل @عنى تـوقـف االسـتـقـالل ا@ـؤسـسـي فـي
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ـ ١٦٤٤) وهو هِْنالص� عندما نعلم أن أول إمبراطور من ساللة م غُْنغ (١٣٦٨ ـ
ــ وو (أو تاي ــ تسو الذي حكم من سنـة ١٣٦٨ حـتـى ١٣٩٨)K عـ� ابـن أخـيـه
رئيسا للمؤسسة عندما استنتج أن طالب األكادwـيـة اإلمـبـراطـوريـة الـتـي
أعــيـد فتحـــهــا مــن جـديــــد (كوو ــ تزو تش�) كـــانــــوا عـدwي االنضباط

ـ تسو في وقت الحق من حكمه أن الناس قد خرجوا عن(١١٦) . ثم أحس تاي ـ
طوعه فأصدر مجموعة من القرارات تضمـن الـثـالـث مـنـهـا (حـوالـي سـنـة
١٣٨٦) «قائمة بحملة الشهادات األشرار في العاصة»K أي شهادات تـشـن ـــ
شيه أو شهادات الدكتوراهK مع أسماء بعض الطـلـبـة» وأمـر بـإعـدام ٦٨ مـن
حملة الشهادات في العاصمة وطالب�K وباألشغال الشاقة على ٧٠ من حملة
الشهادات وعلى ١٢ طالبا ». ويضيف كاتب هذه ا@علومات في «تاريخ كيمبرج

. وقد(١١٧)للص�» أن هذه القوائم ال بد أنها ثبطت من عزwة رجال العلم» 
أحلق با@رسوم التوبيخ التالي:

«سيعدم [اإلمبراطور] أي رجل موهوب يرفض خدمة احلكومة
عندما يطلب إليه ذلك». [وأضاف] أن اجلميـع رعـايـا لـلـمـلـك حـتـى
أطـراف األرض. واألدبـاء الـذيـن ال يـخـدمـون احلـاكـم يـحـرمـون مــن

أمالك عائالتهم ليس على تعليم[كنفوشيس]. وإعدامهم واالستيالء
جورا» (١١٨).

فلورنسة) ال إن محاكمـة غاليليو ومعاقبتــه (باحلبس في بيته ا@طل على
تستحق الذكر با@قارنة مع هذا.

الوضع العام للعلم الصيني  فإننا جند وال شك أخطاء وعندما ننظر إلى
ونواقص كما قد جند في أي مشروع علمي wضي في طريقه قدما. لكـن
مشكلة العلم الصيني لم تكن في جوهرها أنه كان يعاني من العيوب الفنية.
بل هي أن السلطات الصينية لم توجد مؤسسات مستقلة للتـعـلـيـم الـعـالـي

أبحاثهمK ولم تسمح لـهـا بـالـبـقـاء اجملردون عن الـهـوى يتابع فيهـا الـعـلـمـاء
احلضارة العربية اإلسالميةK عندما وجدت. وينطبق هذا الكالم أيضا على

ولكننا جند في تلك احلضارة قدرا أكبر من النزعة الفـرديـة ومـن األمـوال
العون من األثرياء الذين العلماء اخليرية اخملصصة للعلم. وكثيرا ما تلقـى

حموا البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية سـرا ومـدوا لـه يـد الـعـون.
كذلك استفاد العلماء العرب ا@سلمون كثيرا من وجود ا@كتبات ا@نتشرة في
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) أي «ا@يزان» أو «الشاكوش» في الساعة.*(

كل مكان واجملهزة بأحسن التجهيزاتK وا@فتوحة لكل ا@ؤمن�. وكان هناك
ق مكتبة بكل مسجد. وقد وجدت الكتب الطبيعيةِلحُتراث ضارب في القدم ي

هذه ا@كتباتK وكان القراء أحرارا في قراءتها كلما شاءوا. ولم سبيلها إلى
دراسة العلوم الطبيعية خـفـيـةK بـل يؤد منع تعليم هذه الكتب عـلـنـا إال إلـى

دراستها في البيوت واجملالس اخلاصـة. ولـم تـتـمـكـن األصح أن نقـول إلـى
ا@دارس(من خالل نظام موحد الدولة في الشرق األوسط من السيطرة على

الوظائف التي تتطلب مهارات فكرية. وكان األطـبـاءK لالمتحانات) أو علـى
كما رأينا في الفصل اخلامسK ذوي مكانة عالية في الشرق األوسط. وكان
تراثهم الفكري تراثا من ا@عرفة الفلسفية الغنية. ولذلك نالوا التقدير العالي
بصفتهم موظف� في احلكومة أو قادة مجتمع. وال يبدو أن هذا ينطبق على

الصيـنـيـ�. وال شـك فـي أن هـذا يـتـصـل بـعـدم ظـهـور شـبـكـة مـن األطـبـاء
ا@ستشفيات في الص� 8اثل تلك التي ظهـرت فـي الـشـرق األوسـط (وإن

ـ بصفتهم . واألطباء(١١٩)كان اليفسره)  الصينيون لم يكن بإمكانهم الوصول ـ
أطباء ــ للمناصب ا@همة في احلكومات احملـلـيـة (كـمـا كـان بـإمـكـان أطـبـاء
الشرق األوسط)K ألن احلكومة احمللية كانت تخـضـع لـلـسـيـطـرة الـصـارمـة

لشبكة احلكام احمللي� التابع� للحكومة اإلمبراطورية.
ومن ا@سلم به أن البحث العلمي اجملرد في الص� حلت محله الرغبـة
في النجاح في االمتحانات. وعلى  رغم وجود الطباعة بالقوالب اخلشبية
وانتشار الكتب ا@طبوعة حتت إشراف احلكومة فإننا ال جند تقليدا غـنـيـا
تنشأ فيه ا@كتبات العامة وجتمع فيه األعمال األدبية ا@همة. ومـا أكـثـر مـا

كبيرة من تراثها األدبي. ويبدو أن هذا هو ما حـصـل فقدت الص� أجـزاء
ـ هي والتكنولوجيا ا@ستخدمة لرسالة تتناول صناعة الساعات القروسطية ـ
نفسها ــ التي صنعها سوسنغ (١٠٢٠ ـــ ١١٠١). ومـع أن الـصـيـنـيـ� ابـتـكـروا
ساعة ميكانيكية عظيمة وضعت في برج يتراوح ارتفاعه ما ب� ثالث� إلى
أربع� قدما في القرن احلادي عشرة فإن الصيني� يبدو أنهم لم يكونوا قد

 عنـدمـا وصـل)*( escapementاخترعوا بعـد آالت قـيـاس الـزمـن لـهـا دوزان 
اليسوعيون في القرن السابع عشر. وسبب ذلك هـو أن الـسـاعـة األصـلـيـة

نــغُجرى تفكيكها ونقلهاK وألن الرسالــة األصليــة التي وصــف بـهـــــا سـوس
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.(١٢٠)اآللة فقدت لفترة طويلة 
وقد زودنا توماس لي بـوصـف حلـالـة مـكـتـبـة فـي مـدرسـة مـن مـدارس

ا@ديريات كما رواه الفيـلـسـوف الـعـظـيـم تـشـو هـسـيK مـن فـالسـفـة إحـدى
غُْنالكنفوشية اجلديدة. فقد كان في ا@درسة التي نسب للتدريس فيها في ت

ــ آن صندوق كتب. لكن هذه الكتب لم تفهرس ولم يطلع عليها أحدK وكانت
ا@درسة قد تلقت الصندوق قبل مجيئه بثمان� سنة. وكان الكثير من هذه
الكتب قد سرقK أمــا الكــتب ا@تبقيــة فكــان يعلوهــــا الـغـــــبـار وأتـلـفـتـــــهـــا

هذا الوصف قوله «إن معظم مجموعـات . ويضيف لي إلـى(١٢١)احلشرات 
مثل الكتب التي تضمها ا@كتبات كانت صغيرةK وإن بعض ا@دارس الكبـرى

. وقد(١٢٢)مدرسة الوالية في هانغ تشاو في العاصمة لم تكن فيها مكتبة» 
حدث ذلك في وقت كانت فيه الطباعة بالقالب مزدهرة. لقد كان الصينيون
أقل اهتماما با@كتبات من العربK بيما كانت الكتب عند األوروبي� (وعددها

. و�ا الشك فيه أن اختراع(١٢٣)أقل ومنسوخة باليد) تلقى عناية أفـضـل 
الطباعة بالقوالب في الص� كان إجنازا عظيما في تاريخ البشريـةK وكـان
عدد الكــتب التي طبــعت بهــذه الطريقــة في الصــ� يـسـتـرعـي االنـتـبـــــاه

اضطرابات . ومع ذلك فإن اختراع الطباعة في الص� لم يؤد إلى(١٢٤)حقا 
ثورة ثقافيـة دعم اللغات الوطنية والهويات القوميـةK أو إلـى فكريةK أو إلـى

. ومن ا@شكوك فيه أن الص� فاقت الشرق األوسط في عدد(١٢٥)وعلمية 
الكتب التي أنتجتها خالل الفترة الذهبية من تاريخ هذه ا@نـطـقـة األخـيـرة

سنة ١٣٠٠) عندمـا رفـضـت كـل أشـكـال الـطـبـاعـة (منذ حـوالـي ٩٤٥ وحـتـى
غ ويوانK وكانُْن وسْنِا@يكانيكية. فقد ورثت مكتبة بك� مثال كتب عهود تش

٤٣٢٠٠ مجلد عدد الكتب في سنة ١٤٤١ يتكون من «٧٣٥٠ عنوانا موزعا على
تضم مليون فقرة». أما في اجلهة ا@قابلة فقد وردت روايات عدة عن وجود

. وقيل إن مكتبة مرصد(١٢٦)مكتبات عربية تضم كل منها مائة ألف مجلد 
مراغة كانت تضم أربعمائة ألف مجلدK على رغم أن هذا الرقـم قـد يـكـون

. وقد قدرت مقتنيات بيت احلكمة الذي أسسه الفاطميون(١٢٧)مبالغا فيه 
(في القرن العاشر) ما ب� مائة وعشرين ألفا ومليوني كتاب تضمها أربعون

. وقيل إن الكتب اخملصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ ثمانية(١٢٨)حجرة 
. وروي أن محسنا واحدا في مصر قدم مائة ألف مجلد عند(١٢٩)عشر ألفا 



344

فجر العلم احلديث

مستشفى إنشاء ا@درسة الفاضليةK وقدم مائة ألف مجلد أخرى عند إنشاء
. وبغض النظر عن العدد احلقيقي للمجلدات فقد(١٣٠)قالوون في القاهرة 

Kكان هناك تراث ضارب في القدم أحلقت فيه بكل مسجد مكتبته اخلاصة
وكثيرا ماكانت ا@دن الكبيرة في الشرق األوسط تـضـم عـشـرات ا@ـسـاجـد

(١٣١).
أن السفر في الـشـرق األوسـط كذلك البد لي من أن أشير أخـيـرا إلـى

التشجيع. أما في الص� فكان الـشـعـور وأوروبا كان متاحا للجميع ويـلـقـى
من الغموض في أحسن األحوال. فقـد فـرضـت نحو السفر يتصف بـشـيء

السفر بسبب النظرة الثقافية العامة القاضية بأن الـنـاس قيود كثيرة على
ا@تجول� يحسن االبتعاد عليهم أن يبقوا في مدنهم وقراهمK وبأن العلمـاء

نغْمِ. وقد ازدادت هذه القيود في عهد أسرتـي (١٣٢)عنهم وعدم تشجيعهم 
غ. وكان العائق الثقافي األكبر هو فرض نظام الباو ــ تشيا الذي طلبْنِوتش

السكان والـزوار من كل عائلة صينية �قتضاه االحتفاظ بقـائـمـة بـأسـمـاء
وا@سافرينK وإال تعرضوا للعقاب. ومع أن هذا النظام أقر رسميا فـي أول

.(١٣٣)وقت أبكر بكثير  عهد أسرة تشنغ (١٦٤٤) فإن جذوره تعود إلى
هامش احلياة الفكـريـة. ولـهـذا  العلم في الصـ� عـلـىُلقد وضع طـلـب

التي ذكرناها أعالهK فإن عدم إجناب احلضـارة السبب واألسباب األخـرى
الصينيــة للعلم احلــديث أمر اليدعــو للحــيرة كمـــــا هـــــو األمـر فـي حـالـة

العلم العربي.
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