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أوهام علمية املجتمع العريب
هاجر ال�سعدية

يعد مقال ر�شدي را�شد «املجتمع العلمي والتقاليد الوطنية» ،واملن�شور مبجلة «الت�سامح» من املقاالت التي تع ّري حقيقة املجتمعات العربية الغارقة يف وهم
�سعيها لعلمنة جمتمعاتها .ميكننا القول �إن كل �شيء يعرب عن نف�سه عن طريق عدده (كميته) فعندما يتواجد جمموعة من العلماء واخلالقني واملبدعني
وامل�ؤ�س�سات واملراكز العلمية يف جمتمع ما هذا يعك�س مدى رقي ثقافة البلد احلا�ضن لهذه الطاقات املنتجة؛ ولكن ر�شدي  -و�أنا متفقه معه -ينفي هذه
االفرتا�ضية يف جمتمعاتنا العربية حيث ي�شري �إىل فكرة �أن عدد اجلامعات ومراكز البحوث والتذكري بعدد الأطباء واملهند�سني مهم دون �أدنى �شك لكن هذا
ال ي�شكل بال�ضرورة مدينة علمية �أوجمتمعا علميا.
قد يحدث �إن هذا العدد ال يحمل يف طياته �إال عملية �إعادة
�إنتاج ثقايف وا�سترياد ثقافة وتطويعها على جمتمع يختلف
من حيث معايريه وبنيته وعوامله .فاحلديث عن املجتمع
العلمي مهمة �أبعد من �أن تكون �سهلة .وال ميكن الكالم عن
املجتمع العلمي دون الكالم عن البحث العلمي ( فاملجتمع
العلمي يكون موجودا حينما توجد تقاليد وطنية يف البحث
العلمي متهد ل��وج��ود ه��ذا املجتمع العلمي) ويف ح��ال عدم
وج��ود تقاليد وطنية للبحوث ال يبقى �أمامنا �سوى كمية
م��ن املعلمني والتقنيني .ول�ق��د �أورد الباحث ر��ش��دي را�شد
لإي���ض��اح م��ا �أك ��ده ث�لاث��ة �أم�ث�ل��ة م ��أخ��وذة م��ن ت��اري��خ العلوم
يف ه��ذه املنطقة (العربية) م��ن ال�ع��امل ،وقبل ذك��ر الأمثلة
ن�ستوقف لذكر بع�ض الوقائع التاريخية  -التمييز بني العلم
الكال�سيكي والعلم احلديث والعلم ال�صناعي .-لقد تطور
العلم الكال�سيكي فيما بني القرن التا�سع امليالدي والن�صف
الأول من القرن الـ  17م ون�ش�أ �أول الأم��ر يف املراكز املدنية
الإ�سالمية وباللغة العربية ،ولقد مت تن�شيط هذا العلم من
جديد يف نهاية القرن  16وخالل الن�صف الأول من القرن
ال��ذي يليه ب��د�أ ي�ضمحل يف م�ك��ان ن�ش�أته .وك��ان ه��ذا العلم
مكتوبا باللغة امل�سيطرة التي كانت العربية يف بادئ الأمر ثم
الالتينية فيما بعد.
�أما العلم احلديث فهو �أوروبي ،وميكن �أن ن�ؤرخ بدايته ب�شكل
تقريبي مع نيوتن وخلفائه يف القرن 18م ،نق�صد بهذا العلم
�أن��ه ن�ش�أ وتطور يف �أوروب ��ا الغربية فقط ويتميز ه��ذا العلم
عن الكال�سيكي بنزعة قوية �إىل توحيد ف��روع��ه ،وب�أ�شكال
م��ن التنظيم خ��ا��ص��ة ب��ه م�ث��ل متحف الإ��س�ك�ن��دري��ة ومن��اذج
ب�ي��ت احل�ك�م��ة وب �ي��ت ال�ع�ل��م يف ال �ق��اه��رة وامل ��دار� ��س ال��دي�ن�ي��ة
النظامية واملرا�صد وامل�ست�شفيات ومراكز حقيقية للبحوث
مع خمابرها �إلخ .كل هذه �أ�صبحت �ضرورية بف�ضل خا�صية
�أخ� ��رى م��ن خ���ص��ائ����ص ال�ع�ل��م احل��دي��ث وه ��ي ت�ق��وي��ة البعد
التطبيقي الهادف �إىل املنفعة.
و�أخ�يرا ف��إن العلم احلديث يتميز عن الكال�سيكي بتطلبه
ن�شر قواعد العلمية والأخ�ب��ار العلمية �أي �أن��ه يعترب العلم
ث�ق��اف��ة ،وه ��ذا م��ا مل يكن ق��د ح�صل م��ن قبل وم��ن هنا ب��د�أ
ب��روز الفل�سفات العلمية ،ووفقا لتلك الظروف لقد �أ�صبح
مفهوم املجتمع العلمي نف�سه وتكوين هذا املجتمع وت�أثريه

مغايرا ملا كان يف الع�صر الكال�سيكي وبد�أ يظهر �إىل الوجود
ت�صور �آخر للتعليم والبحث ،واجلدير بالذكر �أنه ال ميكن
القيام بالتعليم والبحث دون تدخل ال�سلطة والدولة وقد
�سعت بع�ض ال ��دول اجل��دي��دة يف ال�ق��رن � 19إىل مت�ل��ك ه��ذا
العلم مثل م�صر واليابان ،وكانت الدولة الوطنية مدفوعة
ب�شكل ظاهر بدافع �إ�سرتاتيجية ع�سكرية واقت�صادية �أي�ضا.
وميكننا �أن نعزي ف�شل م�صر يف حتقيق هذا العلم �إىل عدم
جت ��اوب �أ��ص�ح��اب ال �ق��رار �أي النخبة ال�سيا�سية والأو� �س��اط
االق�ت���ص��ادي��ة ورف���ض�ه��م االل �ت��زام الإداري وال��واع��ي بالعمل
على متلك العلم .بينما العلم ال�صناعي �أي علم املجتمعات
ال�صناعية ال�ت��ي تنتج وت�ستهلك البحث مبعنى �آخ��ر تقوم
بت�صنيع البحث� ،أي �أن البحث يجرى يف مراكز وم�ؤ�س�سات
وخمابر خا�ضعة لطرائق تنظيم و�إدارة خا�صة مما ت�سهم يف
تطوير التطبيقات العلمية على ال�صناعة ،ووفقا ملعنى العلم
ال�صناعي اختلف لدينا مفهوم املجتمع العلمي وهكذا.
ومن النظرة الإجمالية �أعاله ن�ستنتج �أن العلم يلزمه تكوين
وبناء م�ؤ�س�سات خا�صة به �إىل جانب وجود ثقافات وجمتمعات
م�ؤهلة �أك�ثر من غريها ال�ستقبال العلم احلديث ومتلكه،
وهذه املجتمعات هي تلك التي ورثت العلم الكال�سيكي منذ
ت��اري��خ ط��وي��ل ،ولكن ه��ذه ال�ق��وة الكامنة تبقى دون ج��دوى
�إذا مل يجر تن�شيطها ب�شكل �إرادي ،كما ن�ستخل�ص �إن��ه مل
يكن هناك تطور مت�ساو ملختلف املجتمعات �سواء �أكان العلم
كال�سيكيا �أم حديثا �أم �صناعيا .ومل يكن العلم الكال�سيكي �أو
احلديث �أو ال�صناعي �شيئا ينقل من جمتمع �إىل �آخر ،كذلك
لي�س هناك ن�شر ممكن للثقافة العلمية من جمتمع �إىل �آخر
عن طريق الرتجمة �أو نقل العلماء ،وما �إليه دون �أن تتواجد
البنية التحتية الالزمة .ولن ي�ستطيع �أي جمتمع �أن يتملك
العلم دون �أن يبني لنف�سه وبنف�سه تقاليده اخلا�صة بالبحث.
ولتبيان ه��ذه الفكرة ا�ستعان الباحث ب�أمثلة امل�ث��ال الأول
بغداد (العلم الكال�سيكي) ،الثاين م�صر (العلم احلديث)
والأخري م�صر �أي�ضا (العلم ال�صناعي).
ازده � ��رت ب �غ ��داد يف ب ��داي ��ة ال �ق ��رن 9م ح �ي��ث ن���ش�ط��ت ح��رك��ة
ال�ترج�م��ة يف ال�ف�ترة الثانية ال�ت��ي و�صلت م��ن خاللها �إىل
الأوج .مما �صاحب حركة الرتجمة هذه زيادة عدد العلماء
وامل�ؤلفات وازدادت التخ�ص�صات ب�شكل مطرد ،وبرزت مدار�س

متناف�سة ،واجلدير ذكره �أن م�شروع الرتجمة يف بغداد خ�ص
ع��دة ع�ل��وم يف �آن واح ��د ومل ي�ك��ن يقت�صر ع�ل��ى ال�ع�ل��وم ذات
املنفعة العلمية مثل الطب والتنجيم كما ادعى البع�ض؛ بل
�شمل �أي�ضا العلوم االجتماعية والإن�سانية .مما ي�ستوقفنا
هنا ا�ستفهام ملاذ جرى نقل علوم الإرث الهلين�ستي يف تلك
الفرتة ويف بغداد؟ الإج��اب��ة حتما وج��ود طلب من املجتمع،
فكل الدرا�سات التي نقلت من اليونانية �إىل العربية تبني �أن
اخللفاء ونا�صري العلم �أ�س�سوا املكتبات واملرا�صد و�شجعوا
بكرم البحث والرتجمة .واجلدير بالإ�شارة �إليه �أن عملية
الرتجمة مل تخ�ضع لت�صور �سابق وتخطيط ،وهذا ال يعني
�أن�ه��م ق��ام��وا برتجمة ك��ل م��ا يلقى �أمامهم ب��ل �إن ال��رواي��ات
التي �أورده��ا املرتجمون �أنف�سهم تبني بالعك�س؛ �أن العلمية
كانت مق�صودة ومنظمة.
املثل الثاين (م�صر) يف القرن 19م كانت حتت قيادة حممد
علي با�شا وميكننا �أن نوجز فل�سفة قيادته و�إدارت��ه مل�صر يف
ذل��ك ال��وق��ت� .إن��ه ق��ام لأ�سباب ع�سكرية واقت�صادية بتملك
ال�ع�ل��م احل��دي��ث �أي ال�ع�ل��م وال�ت�ق�ن�ي��ات الأورورب � �ي� ��ة ،وح�ق��ق
ذل��ك من خ�لال عمل �إ�صالح ج��ذري للنظام الرتبوي حيث
�أ�ضاف للنظام التقليدي نظاما حديثا حتم �إ�ضعاف النظام
ال�سابق ولكنه مل يلغه .ف�أن�ش�أ م��دار���س عديدة متخ�ص�صة
مب�ساعدة الع�سكريني واملهند�سني الأوروب �ي�ين� ،إىل جانب
قيامه بابتعاث عدد كبري من الطلبة �إىل �أوروب��ا لكنهم ما
�إن ع��اد ال�ط�لاب �إىل م�صر حتى ا�صطدموا بافتقار م�صر
�إىل م��ؤ��س���س��ات ال�ب�ح��ث .فتجربة حم�م��د ع�ل��ي ب��ا��ش��ا �ضحية
لوهمني :الأول توجيه االهتمام بنتائج العلم دون ت�أمني
الو�سائل لإع��داده ،والثاين االقتناع ب�إمكانية اال�ستغناء عن
البحث الأ�سا�سي.
امل �ث��ل ال�ث��ال��ث (م���ص��ر) يف ال�ن���ص��ف الأول م��ن ق20م ،حيث
ا�ستعان البحث بذكر �سرية م�صطفى م�شرفة؛ فهو باحث
تلقى التدري�س بداية م�سريته يف م�صر ثم وا�صل التدري�س
يف �إجنلرتا .وجند يف ق�صته تربير �سبب غياب روح الإب��داع
وال�ع�ط��اء العلمي يف جمتمعاتنا ال�ع��رب�ي��ة .وي ��ؤك��د ل�ن��ا ه��ذا
التاريخ �أنه يجب البدء بالدعم املادي والعلمي للم�ؤ�س�سات
يف البالد العربية التي ت�سري يف اجتاه متلك العلم.
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