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حول احتامل وجود قوانني للتطور االجتامعي
تثير املقوالت الفكرية املستمدة من الشق األيديولوجي من املاركسية ،يف الغالب،
نقدا ً هوأقرب إلى احلوار منه إلى التفنيد؛ ملا تتضمنه من آراء وتنبؤات ذات طابع
قطعي فيما يخص التطور التاريخي للمجتمعات البشرية .ولكن البعض سرعان ما
يتهم من ميارسون مثل هذا النقد بالتحريفية حتى وإن كانوا من داخل اخليمة
األيديولوجية للماركسية .ويف تقديري أن مثل هذه التهمة تشني من يطلقونها
وتشرف من تطلق عليهم ،فهي تكشف عن نزعة تقديسية للنصوص مهيمنة يف
نفوس القوم وعقولهم؛ وهي تنزع عن الفكر املاركسي ،يف الوقت
نفسه ،أهم مقوماته ،أعني حيويته وصلته الدائمة بأسئلة الواقع
وقضاياه وحتوالته وبالتجربة البشرية يف تنوعها وتطورها.

انشتاين

األمـب ــريقـي (الـتجــريـبـي) وابعــد
ولعـلنـا نـتفـق جمـيعــا ً علــى ان العــالم
عن امليتافيزيقا من سواهم.
الراهن قـد شهد تطورات جـسيمة كما ً
أمـ ــا الـ ــرأي اآلخـ ــر الـ ــذي يـ ــؤكـ ــد
كارل ماركس
ون ــوع ــا ً جتـعله ع ــامل ــا ً مخــتلف ــا ً عل ــى
وج ــود مـثل ه ــذه الق ــوانـني ،ف ــإن
نحـوجـوهــري عن العــالم الـذي اس
ـنيـتنإلـ ــدـى مع ـطـيـ ــاته يف من احلق أن نـؤكـد بـأن العـنصـر املـيتـافيـزيقي مـاثل يف
كل مـن مـ ــارك ــس واجنل ــس
ـهم.ولـويـهـنـذا م ــا يجعل مـن تلك كل قـول بـوجـود قـوانـني تنتـظم تـاريخ الـتطـور الـبشـري
حتلـيالتهـم واستـنتــاجــات
واالستنتاجات تـراثا ً ال يصادر حق مفكري مـنـ ــذ األبـ ــد وإلـ ــى األزل .ويـ ـسـتـنـ ــد هـ ــذا الـ ــزعـم إلـ ــى
الـتحليالت
الراهن يف فحـص معطياته اجلـديدة بل يفرض نقـطتني :الـنقطـة األولـى هـي أن التجـربـة الـبشـريـة لم
عاملينـاـهم مـهمـة شـاقـة أال وهـي تفعـيل اجلـوهـر اجلــدلي تفــرز مـثل ه ــذه القــوانـني املــزعــومــة الـتـي تفـتقــر إلــى
عـل
للعالقـة بني الفـكر والـواقع ،التـي هي سمـة أساسـية يف الـوجود املـوضوعـي ،فالـتجربـة البـشريـة أعطـت وتعطي
الفلـسفــة املــاركــسيــة ( وأنــا أميــز دائمــا ً بـني الفلـسفــة إشـ ــارات مـت ـ ــوافقـ ــة أحـيـ ــانـ ــا ً ،وهـي بـ ــذلـك ق ـ ــد تغـ ــري
املاركسـية واأليديـولوجيـا املستمـدة منها) ،بغـية السعي بــالتـعمـيمــات الفلـسـفيــة ،أو تعــطي إشــارات متـضــاربــة
للكـشف عن فهم أفـضل للعالـم يف حتوالته وصـيرورته .تقـضي علـى أيـة إمكـانيــة لصــوغ تعمـيمـات فلـسفيـة يف
ولـعلـن ـ ــا أيــض ـ ــا ً نــتفـق عل ـ ــى أن إح ـ ــدى أهــم املق ـ ــوالت أحـيان أخـرى .وهذه اإلشـارات ،سواء أكـانت مـتوافـقة أم
األس ـ ــاســي ـ ــة ،ولـك ــن اخلالفــيـ ـ ــة ،يف الفـك ـ ــر امل ـ ــارك ـ ـســي مـتضـاربـة ،ميكن أن تـُقـرأ قـراءات مختلفـة تتـوصل ،يف
األيــديــول ــوجي ،ويف املــادي ــة التــاريـخيــة حتــدي ــدا ً ،هي نهــايــة املـطــاف ،إلــى نتــائج شــديــدة االخـتالف .لــذلك
قـضيـة وجـود سيــاق للتــاريخ البـشـري ميكـن التـنبـؤ به ،ميـكن القــول إن مثل هـذه "القـوانـني"ال متثل إال جـزءا ً
وهوسـياق مقـرر سلفـا ً بحكـم قوانـني للتطـور .ومسـألة تكــويـنـيــا ً مـن بـنـي ــة فكــريــة مـيـتــافـي ــزيقـي ــة يف عقــول
وج ــود مـثل ه ــذا ال ـسـي ــاق مـن عـ ــدمه ق ـضـي ــة شـ ــائك ــة القـ ــائلــني به ــا .والــنقــط ــة الـث ــانـي ــة هــي أنه حـت ــى ل ــو
تنــاولهــا أكثــر من بــاحث مهـتم بـالـدراسـات املـاركــسيـة ،افـتــرضـنــا جــدال ً وجــود مـثل ه ــذه القــوانـني ف ــإن ذلك
ومـن أهم هـؤالء الــدكتـور سـميــر أمني الـذي سعـى إلـى يـ ـســتلـ ــزم ضـ ــرورة اإلقـ ــرار بـ ــوجـ ــود عـقل مــتعـ ــال وكلـي
محــاولــة إثبــات وجــود هــذه القــوانـني ولكـن ليـس علــى وم ـطـلق وش ـ ــامل هـ ــو مـن أوجـ ــد ه ـ ــذه القـ ــوانـني وقـ ــام
الـصـيغــة الـتي طــرحهــا مــاركــس ،وذلك يف بـحث مـهم بفرضهـا ،وهذا الرأي قد يـوحي بأصداء فلـسفية تتردد
نــش ــره مـلحقـ ــا ً بكـت ــاب ( خ ــروج الع ــرب مـن الـت ــاريخ) مــن فـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــروح الـكـلــي وامل ـ ـطـلـق ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــالــت بـه
للدكتور فوزي منصـور .وسأحاول أن أستفيد من بعض امليتـافيـزيقـا الهـيجليـة ،كمـا أنه ميثل عـودة إلـى الفكـر
كالم الـدكتـور أمني يف طـرح املسـألـة بـصيغـة سـؤال :هل الـديني يف شـتى جتلـياته وبخـاصة نـظريـة االستخالف
يـتـ ــرتــب علـ ــى القـ ــول "بـ ــأن اإلن ــسـ ــانـيـ ــة واحـ ــدة مـنـ ــذ اإللهــي ،وه ـ ــو م ـ ــا ســيج ـمـع يف األقل بــني االجت ـ ــاه ـ ــات
بـدايــاتهــا"أن نبــذل جهــودا ً للـبحث يف "احـتمـال وجـود الــديـنيــة واالجتــاهــات املــاركــسيــة علــى صـعيــد غ ــائيــة
قــوانني للـتطـور االجـتمــاعي عــامليـة الـنطـاق"؟ ( فـوزي الـتـ ــاريخ املقـ ــررة سلف ــا ً .ومـن هـن ــا فه ــو ق ــول يـنـط ــوي
منصـور )215- 214 :ونظـرا ً جلسـامة الـسؤال الـذي قد ضمـنيـا ً علـى مــوقف االنتـســاب الصـميـمي إلـى شـبكـة
ال يـنجـح البــاحثــون يف اإلجــابــة علـيه إجــابــة حــاسمــة التـصـورات املـيتــافيـزيـقيــة بكل مـا يف هــذه الكـلمــة من
معنى.
ونهـائيـة سـواء أكـان ذلك بـالـسلب أم بـاإليجـاب ،فـأن
ـني ولعـل القـ ــارئ الـكـ ــرمي قـ ــد الحــظ أن احملـ ــور األسـ ــاس
ـطرق
سـأركز الكالم يف هـذه املقالـة على مـسألـتني لم ي
تستهـمان للمسالة الفلـسفية اخلاصة بـطبيعة التجربـة البشرية
إليهـما الـباحـث مدفـوعا ً بـاعتـقاد أنهـما ر
ـاشمبـاحـول هـذه هـو وجود "الـقوانني "الـشاملـة التي تـسمح لنـا ،حسـبما
يف تــأسيـس املهـاد الـعلمـي للجـواب لـلنق
ي ــزعـم ــون ،بـ ــالق ــول إن ال ـسـي ــاق امل ـسـتقـبلـي للـتـط ــور
القضية اجلوهرية .واملسألتان
هما:ـر الـفلـ ــسفـي الـ ــذي االجـتمــاعـي سيـتخــذ هــذه الـشــاكل ــة ال تلك ،وسـيكــون
ـ
ـ
ـص
ـ
ن
 1.الق ـ ــراءة
املعـ ــاب ــرـةفـيـ ـمـةحـلتـلـمعـلــة بــالــسلـب أوب ــاإليجــاب عل ــى ه ــذا الـنح ــوال ذاك .و ق ــد يــصل األم ــر إل ــى ح ــد
ـ
ج
إ
تـتـضـمـنه أيــة
القضايـا الكبرى تنطوي بالضرورة على بعد الزعم بـإمكانيـة "تخطيط "مـثل هذا التـطور أوالتـأثير
بوصف أن
علـيه للـتعجـيل بــوتــائــره .إذ بــوجــود جـمل ــة معـطـيــات
فلسفي.ـبحــث يف ال ــبع ـ ـ ــد املعـ ـ ــريف ملـفه ـ ـ ــوم القـ ـ ــانـ ـ ــون ،مـسـتمــدة من الـواقع االجـتمــاعي الــراهن ،وبـاسـتعمـال
 2.ال
ـواملفـهــوم الــذي يـتــردد كـثـيــرا ً يف كـتــابــات القــائلـني منـظــومــة مقــوالت تفــسيــريــة مـسـتم ــدة من الـتجــربــة
وه ـ
البـشــريــة ،وهـي املنـظــومــة تعــزى لهــا صفــة الق ــوانني،
القوانني.
هذه
مثل
بوجود
إن نفـي وج ــود ق ــوانـني للـتـط ــور االجـتـم ــاعـي ذات بع ــد ميكـننــا أن نتــنبـأ مبــا سيحـدث دون احـتمـال ألن تكـذب
عـاملـي ،كمـا يــذهب إلـى ذلك كـثيـر مـن املفكــرين ،وعلـى الـوقائع الفعليـة الالحقة ما قـررناه من تنـبؤات .وهكذا
رأسهـم ك ــارل ب ــوب ــر يف "ب ــؤس الـتـ ــاريخ ــانـي ــة" ،ي ــؤدي ميكـننـا أن نـؤثــر يف سيـاق األحـداث اسـتنـادا ً إلـى قـوى
بالضرورة إلـى التوكيد على الوقـائع العينية لتاريخ كل اجتـماعيـة بعيـنها .وهـذا يظهـر أن هذا األمـر يسـتدعي
مجـتمع علـى حـدة واسـتبعــاد أي احتمـال لـوجـود إطـار فحصـا ً معرفـيا ً ملفهـوم القانـون املسـتعمل هنـا بصـيغة
مـوضوعي عام وشامل للتجربة البشرية ،وهذا هواحلد اجلـ ـمـع ألنـه ميـ ـثـل ال ـ ـ ـ ــرك ــن األس ـ ـ ـ ــاس يف مـ ـثـل ه ـ ـ ـ ــذه
العلـمـي الــوحـيــد املـمكـن يف نـظــر هــؤالء .وهــوإطــار ال املنـاظرات؛ وذلـك من أجل حتديـد املعنى الـذي يقصده
يــرقــى إلــى مـصــاف القــانــون؛ ألنـه ينـطــوي علــى نـفي كل مـن الفــريقـني مـن اسـتعـمــاله هــذا املـصـطلـح .فهل
للتـاريـخ بتحــويله إلـى نــوع من القـصص املــسليــة من يعـني هـذا املـصـطلح الـشـيء ذاته لــدى الفـريـقني أم أن
جهــة ،وإقــرار بــال ـســوسـيــولــوجـيــا اآلنـيــة أوال ــوصفـيــة معـن ــاه يخـتلف مـن ف ــريق إلــى آخــر؟ ومــا ال ــذي ميكـن
وتـثـبـيـت لهــا ب ــوصفهــا احلـقل املعــريف الــوحـيــد الــذي استنتاجه يف كل حالة؟
يف إشكالية مصطلح القانون
ميكن أن يقتـرب من العلوم الـطبيعية دون أن ي
ـضارعها يـسـتعمـل مصـطلح القـانــون يف العلـوم الـطبـيعيــة مثل
الرأي،
بهذا
يف دقتها ،من جهة أخرى .ويدرك
القائلونأنهم ينزعون الفيـزياء والعلوم الـرياضية مـثل املثلثات وعـلوم احلياة
املنطقيني،
وهم يف الغالب من الوض
ـعينيـرد التـجربـة االجتـماعـية مــثل ال ــوراث ــة والـعل ــوم االجـتـم ــاعـي ــة مــثل االقـتــص ــاد
ف
ت
من
إلى الـتوكـيد عـلى نـوع
التركيز على الوجوه واملقومات احملددة والقـ ــانـ ــون ب ـ ــوصفـه علـم ـ ــا ً مبعـ ــان تــتفـق يف دالالتهـ ــا
ونسبيتها،
وإلى مـجتـمع علـى حــدة وذلك علـى حـسـاب االصـطالحيـة حـينــا ً وتختـلف يف أحيـان أخـرى .وهـذا
بكل
واخلـاصــة
الفلـسـفي الـشــامل للـتجـربــة البـشـريــة .وهم ال االخــتالف والـتـبـ ــايـن يـكـ ــون اسـتـنـ ــادا ً إلـ ــى القـ ــواعـ ــد
الـبعــد
ـون ذلك وال يــأنفــون مـنه ،بل يعـتبــرونـه ميــزة لـهم العلـميــة املقــررة يف كل علـم أو حقل معــريف علـى حـدة.
يـن
ألنفـهـم ،كما يـزعمون ،أقـرب إلى الـواقعية ،وإلـى الوصف وميـكن لنـا أن نفهم هـذا االخـتالف يف معنـى املـصطلح

اسـتنــادا إلــى معـطيــات فلـسفــة العلـم نفـسهــا .وإذا كــان
األمــر علــى مــا وضحـنــا فــإنه يـجعل مـن الـتعــرف علــى
حــدود الـتــش ــابه واالخـتالف يف الــداللــة االصـطالحـيــة
لـكلـمـ ــة ’قـ ــانـ ــون ‘ضـ ــرورة م ـطـلقـ ــة لــتحـ ــديـ ــد املهـ ــاد
املفهــومي أواملـعنـى الـدقـيق لـلمـصـطلح يف كل عـلم ممـا
ذكـرنـا ســابقـا ً .وهـومــا سيــؤدي بنــا الحقـا ً إلــى فحـص
وتقـرير الفروق الدقـيقة يف معنى مصـطلح القانون بني
الف ــرق ــاء الـفك ــريـني يف حـقل الـت ــاريـخ نف ــسه .ومـن ثـم
ميكننا أن نبني استنتاجا ً حول طبيعة القوانني يف هذا
احلقل.
مصطلح القانون يف بعض العلوم
يف علـم الفيـزيـاء يـسـتعمـل مصـطلح القـانــون للــوصف
املــوض ــوعي املــطلق يف مــوض ــوعيـته الــذي يقــرر ،وعلــى
نـحوشـامل ،السلـوك احلتـمي لظـاهرة مـا ضمـن شروط
التجـربـة ذاتهـا يف املـاضي واحلـاضـر واملسـتقبل .ولـذلك
ميكـن الـتـثـبـت مـن صح ــة الق ــانـ ــون العلـمـي مـن خالل
إعـادة التجـربـة أواسـتعمـال أجهـزة القيـاس والتـسجيل،
وذلك ألن الـب ــاحـث أوالع ــالـم الـ ــذي يكـت ــشف الق ــان ــون
ويصـوغه لـيس عـنصـرا ً داخليـا ً من عنـاصـر الظـاهـرة .
ففـي الفيزياء التقليدية كـان هناك قانون للجذب العام
صاغه الفـيزيـائي اسحق نـيوتـن (  1727 -1643م) .فهذا
القـانـون يـصف ،علـى وفق مـا شـرحنـا ،ظـاهـرة التجـاذب
بني األجـسـام يف املـاضي واحلـاضـر واملـسـتقبل دومنـا أي
احـتمـال حلـدوث أي نـسبــة من الـشـذوذ عـن منـطق هـذا
القـانـون .وحـني تطـورت علــوم الفيـزيـاء احلــديثـة علـى
أيدي كبـار الفيزيـائيني ومنهم أينـشتاين ( )1955-1879
الـذي قــدمت نـظــريتـه النـسـبيــة العـامـة فـهمـا جـديـدا ً
للـظواهـر نفسهـا التي وصفهـا وفسـرها قـانون نـيوتن يف
اجل ــذب العــام ،لـم ي ــؤد ذلك إل ــى نقـض قــانــون اجلــذب
العـام بل جـرى حتـديــد نطـاقه .وفـضال ً عن ذلـك ميكن
أن نضيف بـأن هذا القـانون هـوصيغـة ’عقلـية ‘مشـتقة
من املـشــاهــدة للـظــاهــرة الـطـبيـعيــة املــوجــودة سلفــا ً يف
تـكـ ــرارهـ ــا ال ــسـ ــرمـ ــدي مـنـ ــذ األزل وإلـ ــى األبـ ــد .لـ ــذلـك
فهـوكشـف عقلي مبـدع ملا هـوموجـود فعال ً  .ويف الـعلوم
الــري ــاضيــة يخـتلف املهــاد املفهــومـي للقــانــون ألنـه هنــا
ليـس مشتقـا ً من مشـاهدة حـسية أليـة ظاهـرة طبيـعية
خــارجـيــة وإمنــا ه ــويق ــرر سلــوك ظــاهــرة هـي يف األصل
عـقليـة ألن الـريــاضيــات ،من حـيث اجلـوهـر ،مـن العلـوم
العـقليـة .وأمـا يف حقـل علم الـوراثـة فـإن قـوانـني منـدل
هـي صـي ــاغـ ــات عقلـي ــة م ـشـتق ــة مـن مالحـظ ــة ظ ــاه ــرة
موضوعيـة هي انتقال الصفات الـوراثية من اخللف إلى
الـسلـف واحتمـاالتهـا .واملـدهش أن صـوغ تلك القـوانني
قد مت قبل التـوصل إلى اكتشـاف الكروموسـوم واملورثات
اجلينية بزمـن طويل .مبعنى أن التطور الالحق يف علم
الوراثة لم يفند هذه القوانني وإمنا عززها.
مصطلح القانون يف بعض العلوم اإلنسانية
يختلف األمر كثيرا ً عند استعمال مصطلح القانون يف
العلـوم اإلنسـانيـة التي تـدرس الظـواهـر الـبشـريـة؛ ألننـا
هنــا نتحــدث عن ظـواهــر نحن جــزء منهــا ،مبعنــى أننـا
نالحظ الظـاهرة بعيـنني :واحدة خارجـية عند مـشاهدة
الـظــاه ــرة كمــا تـتجلــى لــدى اآلخ ــرين ،وأخــرى داخـليــة
ألننـا ندخل تصـوراتنا القـبلية ،الـدينية واأليـديولـوجية
عــن أنف ـ ـســن ـ ــا وعــن عالق ـ ــاتــن ـ ــا بـ ـ ــالع ـ ــاملــني الـ ـط ـبــيعــي
واالجتماعي احمليـطني بنا ضمن فهمنـا للظاهرة ،ولعل
مـن امل ــؤك ــد أنـنــي أفعل شـيـئ ــا ً مم ــا ذك ــرته ت ــوا ً يف ه ــذه
اللحظة ،ومبـا يؤثر علـى الصفة العلمـية الستنتـاجاتنا
وملــا نــزعـم مـن نـظــريــات و"قــوانـني " .كـمــا تـتـصف هــذه
الظواهر بكونها غير قابلة للتكرار من جهة وهي عصية
علـى التقـنني التـام والــدقيق للعـوامل الـكثيـرة الـداخلـة
يف الـظــاهــرة ،لـنالحـظ هـنــا أنـن ــا ال نكــاد نـتحــدث عـن
جتــارب بل عن مـشـاهـدات حلـالــة حيـويـة يف متـظهـرهـا
وجتددها ،وهي ظـاهرة تنطوي على عوامل كثيرة مؤثرة

يف الـظــاهــرة بـحيـث ال ميكـن معــرفــة مقــدار ت ــأثيــر كل
عامل منها على حدة .وكل ذلك يقلل إلى أدنى حدٍ من
إمكـانيـة القـول بأن ظـاهرة إنـسانـية مـا ميكن أن تتـكرر
عل ــى نح ــوبعـيـنه ن ــاهــيك عـن ال ــزعـم ب ــوج ــود ق ــوانـني
تنتظـم احلراك االجتـماعي وظـواهره الـتاريخيـة .وكما
اخـتـلفـت جـ ــزئـيـ ــا ً داللـ ــة م ـص ـطـلح ’القـ ــانـ ــون ‘بـني
الفـيزياء والـرياضيـات فإن داللة هـذا املصطلح تختلف
بـني علم اجتـماعـي إنسـاني وآخـر علـى نحـوأكبـر ،وذلك
آخ ــر فــضال ً عـن اخـتـالفهـ ــا بع ــدا ً أوق ــرب ــا ً عـن دالل ــة
املصطلح يف العلوم الطبيعية.
ففـي علم االقتصاد نـتحدث عن قانـون الغلة املتـناقصة
مـن حيـث ثبـات واطـراد الـظـاهـرة املـشـاهـدة يف املــاضي
واحلــاضــر واملـسـتقـبل .وأيــة مـشــاهــدة أودراســة الحقــة
ستعـمل علـى تعـزيــز منـطق ذلك القـانــون مع إمكــانيـة
ضئيلـة جـدا ً حلـدوث شـذوذ عن ذلك املـنطق .وبـالـرغم
من نقـطــة االختالف هـذه يف داللـة مـصـطلح القـانـون
بـني الفيـزيـاء واالقـتصـاد ،إال أنه يـظل أقــرب من حـيث
الـداللــة واملهــاد املفهــومي إلـى داللــة القــوانني بــاملعنـى
الــذي تـسـتعـملـه العلــوم الـطـبيـعيــة .أم ــا يف حقل عـلم
القــانــون فــإن هــذا املـصـطلـح يكـت ـسـب دالالت مـتعــددة
ومختلفة متاما ً .فالقانون الدستوري مثال ً يقتصر يف
داللـته علـى تـنظـيم الـدولـة وأسلـوب ممـارسـة الـسـلطـة
والـعالق ــة بـني ال ــسلــط ــات الـتــشـ ــريعـي ــة والـتــنفـي ــذي ــة
والـقضائيـة والعالقة بني احلـاكم واحملكوم واملـوازنة بني
احلقــوق والــواجبــات وعلــى ضــرورة أن تـصــدر القــوانني
الـتنـفيــذيــة والـتفــصيـليــة مبــا ال يـتنــاقـض مع جــوهــر
ال ــدسـت ــور ونـص ــوصه .فه ــوإذن لـيــس وصف ــا ً لـظ ــاه ــرة
موجودة بقدر ما هوتوصية مبا يجب أن يكون .وإذا كان
القـانـون الــدستـوري لـدولـة مــا منـسـوخــا ً من القـانـون
الــدستــوري لبالد أخـرى وكــان نتـاجــا ً لتجـربـة بعـينهـا
عـاشتهـا تلـك البالد فـإن ذلك ال يـضمـن قط أن األمـور
يف اجملتمـع الذي يتبنـى مثل هذا الـدستور سـوف تسير
على السياق نفـسه الذي مرَّ به اجملتمع الذي اُخذ عنه
الـدستـور .أمـا يف القـانـون اجلنـائـي فنحن لـسنـا بصـدد
تبيـان كـيفيـة حـدوث اجلـرائـم التي قـد تـوصف يف مـواد
القانـون وفقراتـه بقدر مـا نحن بـصدد صـوغ النـصوص
الـتي جتـرم وحتــدد العقـوبـات لـتلك اجلــرائم مـن أجل
احليلـولــة دون ارتكــابهـا مــستـقبال ً .وقـل مثل ذلـك عن
القانـون التجاري الذي يحدد العقـود وما يترتب عليها
من حقـوق والتزامات بـني املتعاقدين كمـا ينظم أسلوب
ممــارســة املهـن .مـن هـنــا نالحـظ أن داللــة القــانــون يف
علـم القانـون تنصـرف إلى حتـديد املـباح أو مـا يجب أن
يكون وغيـر املباح أومـا ال يجب أن يكون .ومـن الطبيعي
أن املـب ــاح وغـي ــر املـب ــاح ال يـتـط ــابق ــان ب ــالـض ــرورة بـني
مجتـمع وآخر .لـذلك فمـصطلـح القانـون يف حقل علم
القـانـون يـنطـوي علــى سمــة النـسـبيـة الـتي جتعـل منه
أقـرب إلـى مفهـوم القـواعـد املنـظمـة حليـاة كل مجـتمع
على حدة .وحتـى مبادئ ما يسمى بـالقانون الدستوري
أوالتجـاري ،وهي ما يصطلح عليه بالقـواعد القانونية،
تخـتــلف كلـيــا عـن مفه ــوم القــان ــون يف الفـيــزيــاء أويف
االقتصاد بسبب من صفة النسبية املتأصلة فيها.
ونالحــظ اآلن أن هن ــاك الكـثيــر ممــا يـجمـع بني داللــة
مصـطلح القـانـون يف العلـوم الـطبـيعيــة وبعض قـوانني
االقـتـص ــاد مــثال ً العـم ــوم يف ال ــدالل ــة زم ــان ــا ً ومك ــان ــا ً
ومجـتـمع ــا ً ،ون ــدرة أوانع ــدام ح ــاالت الــش ــذوذ ،أم ــا مـن
حـيث الـوظـيفـة فــإننــا نالحـظ أن وظـيفــة القــوانني يف
مثل هــذه العلــوم هي زيـادة فهـمنـا لـلظـواهـر املـشـاهـدة
أواملفكـر بهـا علـى نحـوميكـننـا من الـسـيطـرة علـى تلك
الظـواهر .فـداللة القـانون هـنا ال تـشمل حـالة أومعـنى
ما مـرغوب فيه أوآخـر غير مـرغوب فيه؛ إمنـا هي تصف
ظـواهـر مـتكـررة احلـدوث بــالكـيفيــة نفـسهـا .أمـا داللـة
مصطلح القـانون يف علم القـانون فهي مختلفـة متاما ً
إلـى احلـد الـذي يـجعلهــا تنـصـرف إلـى أمــور دستـوريـة

*باقر جاسم محمد
وتـنظـيميـة وعقـابيـة ذات وظيفــة اجتمـاعيـة .والـسمـة
اجلــوهــريــة األخــرى الـتـي متـيــز بـني داللــة مـصــطلح
الق ــان ــون بــني العل ــوم الـطـبـيعـي ــة واإلنــس ــانـي ــة ه ــوأن
القــانــون يف حــالــة العلــوم الـطـبيـعيــة ال يكــاد يخـضع
للـت ــأويل ،مبعـن ــى أنه قــطعـي ال ــدالل ــة دائـم ــا ً؛ أم ــا يف
العلــوم اإلنـســانيــة فــإن إمكــانيــة التــأويل تكــاد تـشـمل
الـقـ ـ ـ ـ ــوانـ ــني كـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــة حـ ــتـ ـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــأن عـلـ ــم الـ ــتـ ـ ـ ـ ــأويـل
hermeneuticsيج ــد يف "القــوانـني"االجـتـمــاعـيــة
ساحة ممتازة إلظهار براعته وجدواه.
مصطلح القانون يف الدراسات التاريخية
واآلن ،كـيف ميكـن أن نحــدد املهــاد املفهــومي والــداللــة
االصـطالحـيــة ملـصـطـلح القــان ــون يف حقل الــدراســات
الـتـ ــاريخـيـ ــة؟ وهل ت ـسـمح وقـ ــائع الـت ــاريـخ امللـم ــوس ــة
جملـتـمع مــا يف حـضــارة مــا يف زمـن مــا بــأي ــة إمكــانـيــة
الستـنبـاط "قــوانني"عـامـة ميكـن تعمـيمهـا علــى بقيـة
اجملتـمعــات؟ وهل يجــدي إضفــاء كـلمــة "قــانــون "علــى
حـوادث تاريخيـة بعينهـا يف جعلنا قـادرين ،وبأيـة درجة
مــن درج ـ ــات الــيقــني ،أن نق ـ ــرر ب ـ ــاط ـم ـئــن ـ ــان إن ه ـ ــذه
احلوادث ستتكرر حتما ً يف املستقبل؟
بـدايـة نقـول أن من يـذهبـون إلــى نفي وجـود القـوانني
يـ ـسـتـنـ ــدون إلـ ــى جــملـ ــة حـجج لـعل مـن أهــمهـ ــا عـ ــدم
انـطـب ــاق صف ــة الق ــان ــون ب ــاملعـن ــى املع ــروف يف العل ــوم
ال ــص ـ ــرف ـ ــة وذلــك مبالح ــظ ـ ــة ال ــصل ـ ــة بــني الق ـ ــان ـ ــون
وال ــظـ ـ ــاهـ ـ ــرة الــت ــي يفــتـ ـ ــرض أنـه يقــن ــنه ـ ـ ــا .فهــم إذن
يـسـتعـملــون مـصـطـلح القــانــون بــاملـعنــى نفــسه الــذي
جنـده يف بقيـة العلوم الـطبيعـية .ولكـن قد يقـرر املؤرخ
البـريطـاني املـعروف آرنـولد تـوينبـي ( )1975-1889بأن
القانون يف التاريخ هودورات النكوص والصعود نتيجة
ملنـطـق التحــدي واالستجـابــة .ولكـن التجـربـة املـريـرة
أثبتت أن العرب مثال ً لم يكـونوا ميتثلون لهذا املنطق
علـى الـرغـم من كــونهم قـد اطلعــوا عليه وعـدّوه فكـرة
متثـل أمال ً عـزيـزاً علـى أنفـسهم فكـانـوا أكثـر احتفـاء ً
بـه وتهلـيال ً لـه مـن الـبــريـطــانـيـني أنفــسهـم! كـمــا لـم
يسـتجب لـه أغلـب األفارقـة الذيـن ارتكس لـديهم حلم
الـتق ــدم بعــد االسـتقالل فـتحــول إلــى ح ــروب أهلـيــة
طاحنة!
وقد يقول ماركـس بأن القانون هوالصيرورة التاريخية
"الـتق ــدميــة" (الـتق ــدميــة صفــة تق ــومييــة ،والـصفــات
التـقوميـية لـيس لـها وجـود قط يف الـقوانـني العلمـية)
من املـشاعـية الـبدائـية إلـى العبـودية إلـى اإلقطـاع إلى
الرأسمالية إلى االشـتراكية فالشيوعية (دون أن ينسى
طـبعــا ً أن يــشيــر إلــى منــط اإلنتــاج اآلسيــوي بــوصفه
ســي ـ ــاق ـ ــا ً مخ ـتـلف ـ ــا ً عــن الـ ـســي ـ ــاق األوربــي لل ـتــط ـ ــور
الـت ــاريخـي) .وأن محــرك هــذه الـصـيــرورة الـت ــاريخـيــة
هوالصراع الطبقي الـذي تقوده يف املرحلة الرأسمالية
الطبـقة العاملـة .ولكن هل كان بـإمكانه ،حتـى لوعاش
كـفاية ليشـهد ما شهدنـاه ،أن يفسر لنـا السبب يف عدم
نـضـوج الـظـروف املـوضــوعيـة لـقيـام الـطـبقــة العــاملـة
بثـورتهـا املـأمـولــة حتـى اآلن!؟ أوملـاذا فـشلـت التجـربـة
االشتـراكية يف بلـدان بعينـها؟؟!؟ ؟؟ أشك يف ذلك ألن
من أخطأ مرة قد يخطئ مرة أخرى.
خامتة
يـظه ــر الفحـص املعــريف لــداللــة اسـتعـمــال مـصــطلح
القـانــون يف حقل الـدراســات التـاريـخيــة ،وبعـد قـراءة
مـدققة ودراسـة للمهـاد املفهـومي للـمصطـلح نفسه يف
العلـوم الطبيـعية واإلنـسانـية ودالالتهـا االصطـالحية،
أن ه ــذه ال ــداللـ ــة بعـيـ ــدة كل الــبع ــد عـن االســتج ــاب ــة
للتــوصيف الـعلمـي ملصـطلح القـانـون .فهـي تعبــر عن
رغبـات وتصـورات وانحيـازات وتنبـؤات مـسبقـة؛ وهي ال
تـتطـابـق مع أهم حــدود مصـطلح القـانـون العـامـة إال
وهـي :العـمــوم والــوصفـيــة املــوضــوعـي ــة وإمك ــان تكــرار
الـظاهـرة موضـوع القانـون دون أية حـاالت شذوذ .وهي
بذلك تنتسب إلى حقل األيديولوجيا عن جدارة .فأنا
حني أقـرر بكــامل االطمـئنــان أنه إذا غمـر جـسم مـا يف
مــائع مـا فــإنه يفقـد مـن وزنه بقـدر وزن املــائع املـزاح،.
فلن ينظر إلى أحد ،بعد التحقق من مطابقة الواقعة
املـالحظـة مع مـا قلـته ،ويقــول لي :يــا لك من مـتنـبئ
عـظيـم! ألنه ببـسـاطـة يعــرف جيـدا ً أنـني أقـرر قـاعـدة
معـروفـة وصحيحـة دائمـا ً قـالهــا أرخميـدس يف القـرن
الــثـ ـ ــالــث ق ــبل امل ــيالد .أم ـ ـ ــا إذا قل ــت ،وبعـ ـ ــد دراسـ ـ ــات
مــستفـيضـة ،بـأن الـسيـاق املـسـتقبـلي للـتطـور سـيكـون
علـى نحــوبعيـنه ثم جـاءت األحـداث لـتثـبت صحـة مـا
قلـته فــأن مـن حق أي فــرد أن يـصف م ــا قمـت به علــى
أنه نبـوءة صدقت ،وليس على أن مـا قلته قانون أثبتت
صحـته األحــداث ،تلك األحــداث الـتي رمبــا لن تـتكــرر
قط ،أليس كذلك؟
*كاتب عراقي

كتاب الصور للويس مونريال

صورة االسالم املتعدد يف كتاب للويس مونريال
هدى ابراهيم

يحاول مؤرخ الفنون وعالم
اآلثار لويس مونريال الذي
يدير حاليا "مؤسسة اآلغا خان
للثقافة" يف جنيف اظهار
صورة االسالم املتعدد يف
كتاب الصور الذي صدر
حديثا عن دار "آكت سود" يف
باريس بعنوان "امة".
وصدر الكتاب متزامنا مع
معرض صور يقام
للمؤلف يف "املتحف
الوطني السويسري لآللة
التصويرية".

والـ ــص ـ ـ ــور ال ـتــي يـج ـمـعـه ـ ـ ــا الـكــت ـ ـ ــاب
التقطهـا البـاحث مـتنقال بني الـبلدان
التـي تولـى فيهـا عدة مـناصـب ثقافـية
دوليـة حـيث جــاب الهنـد وافغـانـستـان
وب ــاك ـسـت ــان وم ــالـي وغـي ــره ــا .ويق ــول
املصور "الكتاب ثمرة عفوية حلياة من
الــبـ ـ ــداوة ال ـتــي ع ـ ـش ــتهـ ـ ــا طـ ـ ــوال اربع
سنوات متعرفا على معظم البلدان يف
الق ــوس املـمـت ــد مـن ان ــدونـي ـسـي ــا ال ــى
املغــرب" .ويــؤكــد لــويــس مــونــريــال يف
مقـدمته للكتـاب ان ما اراده من خالل
ن ـش ــر اعـم ــالـه اظه ــار صـ ــورة مغ ــاي ــرة
لـتـلك الـن ــاشـئ ــة عــن االسالم يف ذهـن
الغــربيـني بعــد اعتــداءات ايلــول 2001
يف الواليات املتحدة واعتداءات مدريد
ولـن ـ ــدن وش ـ ــرم الـ ـشــيخ .وي ـضــيف "ان
صــورة اسـالم متـطــرف نـش ــأت يف ذهن
قـطــاع ــات واسعــة مـن ال ــرأي العــام يف
الـبل ــدان الغــربـيــة ويف تـط ــابق مع مــا
اراده االصـ ـ ــولــيـ ـ ــون ف ـ ـ ــان شعـ ـ ــورا مــن
احلقد تولد لدى البعض".

ويـتـ ــابع م ــون ــري ــال ان ه ــذا الـت ـط ــرف
االسالمــي "كـ ـ ــرس بغــيـ ـ ــاب حل ع ـ ــادل
لـلق ـضـي ــة الـفلـ ـس ـطـيـنـي ــة وع ــدوانـي ــة
الـ ـسـيـ ــاسـ ــة االمـيـ ــركـي ـ ــة والالمـبـ ــاالة
االوروبيـة حيـال تلك القـضيـة كمـا انه
يج ــد مع ــادال له يف الـنـم ــو ال ـسـي ــاسـي
وال ـ ـ ـ ــديـ ـن ــي لـلـ ـت ــي ـ ـ ـ ــارات اجل ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة
للـمحـافـظني اجلـدد الـذيـن يحـاولـون
تكــريــس فكــرة صــدام احلـضــارات الـتي
ت ــسهـم يف احلفـ ــاظ عل ــى اخل ــوف مـن
االسالم يف الغرب".
ويـلح يف كـتـ ــابـه علـ ــى فـكـ ــرة االمـ ــة يف
االسالم والـتــي يجـمـعهـ ــا الـ ــديـن رغـم
االخـتالف ــات االثـنـي ــة والـلغ ــوي ــة وه ــو
م ــوض ــوع "ش ــدي ــد االرتـب ــاط ب ــال ــراهـن
فـاالمة تـشغل مكـانا مـركزيـا يف الواقع
ال ـسـي ــاسـي لـلع ــالـم الـي ــوم" كـم ــا ي ــرى
لورنـزو بيـاجي رئـيس مـؤسسـة املتحف
الـوطني السـويسـري لآللة الـتصويـرية
يف مقدمته للكتاب.
ويـضـيف بـي ــاجـي ان كـت ــاب م ــون ــري ــال

"يــدفـع متـصفحـه لالطالع علــى واقع
هـذه االمــة مظهـرا صـورا منــاقضـة ملـا
نراه كل يوم".
وال تبــدو الـصــور امللـتقـطــة ب ــاالبيـض
واالسود اسـتعراضية وامنـا هي عفوية
حــيـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ت ــصـ ـ ــور احلـ ـ ــرب وامنـ ـ ــا
مـخلفـ ــاته ــا وم ــا اح ــدثـته مـن خ ــراب
ودم ـ ـ ــار لـكـ ـنـه ـ ـ ــا تـ ــص ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى االمـل
الـض ــروري مـن متــبكـت ــو ال ــى احملـيـط
الهنــدي .ويف الكتـاب يـتم تقـدمي تلك
االمكـن ــة ب ــالــصـ ــورة به ــدف الـت ــوثـيق
لعالم على شفير االنتهاء وقد التقط
الـك ـثــي ـ ــر مــن الــص ـ ــور يف دور العــب ـ ــادة
واالسـواق واالحيـاء الـشعـبيـة اجملـاورة
له ــا كمــا يف صــور الـهنــد وحتــديــدا يف
ضاحيـة دلهي حيـث ال يأتي املـسلمون
وحـ ــدهــم لل ـصـالة يف "مقـ ــام حــضـ ــرة
نـظــام ال ــدين" وامنــا ايـضــا الـهنــدوس
واملسـيحيـون الـذين يفـدون الـى املقـام
االكثر اقباال ومتجيدا يف الهند.
وي ــت ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـشـ ـيـع ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـس ــن ـ ـ ـ ــة

واالسماعيليون يف دلهي على "مسجد
اجلمعـة"الـذي يعـود بنـاؤه للعـام 1656
ويف اغ ـ ــرا علـ ــى مـ ــسجـ ــد "تـ ــاج مـحل"
الذي شيدته جهنارا ابنة شاه جيهان.
وق ــد الــتقــط م ــون ــري ــال صـ ــورا له ــذه
املـسـاجــد لتـظهـر الـهنـدســة اجلمـيلـة
وفيها املسلمـون كموزاييك ثقايف اثني
ولغـ ــوي .ويف الهـ ــور الـتـي كـ ــانـت مــثل
اغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ودلــه ـ ــي احـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ــم
االمبراطـورية املغـولية ،صـور مونـريال
مسجد "وزيـر خان" واالحيـاء احمليطة
به يف مديـنة تـنوء الـيوم بـعدد سكـانها
ومنـ ــوهـ ــا ال ـ ــدميغـ ــرايف وحـيــث جل ــس
العــم ـ ــال يف ان ـت ــظ ـ ــار مــن ي ـ ــوظـفهــم
باملياومة.
ويف كـابــول العــاصمــة االفغــانيـة الـتي
دخلهــا املـصــور بعــد احلــرب عــام 2001
الــتقــط الــتح ـ ــوالت وع ـ ــودة آالف مــن
املهاجرين الذين كانوا تركوا البالد.
خراب ما بعد احلرب حاضر يف مشهد
تـسـتم ــر فيـه احلي ــاة واالحتـشــاد امــام

قـنــصلـي ــة ب ــاك ـسـتـ ــان للحـص ــول عل ــى
تـ ــأشـيـ ــرة .رحلـ ــة الــصـ ــورة واالمـكـنـ ــة
ت ـ ـ ـسـ ـت ــمـ ـ ـ ــر يف جـ ـ ـ ــزر زجن ــبـ ـ ـ ــار حـ ـي ــث
االخـتالط االفـ ــريقـي الع ــربـي ي ـشـكل
مت ـ ـ ـ ــازج ـ ـ ـ ــا اثـ ـن ــي ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـطـغ ـ ـ ـ ــى عـلـ ـيـه
ال ـس ــواحلـي ــون ويف ص ــورة هـ ــذا املك ــان
وحتـديدا اكـبر جـزر االرخبـيل :اجنوان
نساء سـواحليات خـارجات من صـالون
للتجميل واطفال يلعبون.
ومــن ه ـ ــذا املـك ـ ــان الـ ــسح ـ ــري ت ـن ـتـقل
عـدســة املصـور الـى متـبكتـو بـامكـنتهـا
ومـن ـ ــازلهـ ــا وم ــسـ ــاجـ ــدهـ ــا الـتـ ــرابـيـ ــة
وساحتهـا العامـة التي تعلـوها الـرمال
ومـ ــدارسهـ ــا القـ ــرآنـيـ ــة والـتـي يـ ــوجـ ــد
مثلها يف باماكو كما تبني الصورة.
امـ ــا آخـ ــر ف ــصل يف الـكـتـ ــاب فعـنـ ــوانه
"م ـ ــديــن ـ ــة االم ـ ــوات" وف ـيـه مقــب ـ ــرة يف
القـاهـرة بـنيت اسـاسـا كمـدينـة لـراحـة
نفـس االمـوات وحتــولت مبـرور الــوقت
وضيق الـسـكن الــى مكــان يتجــاور فيه
امليت واحلي

