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ترجمات |  التاريخ القانوين العاملي

نعيــش يف ســياق العالـَـِم املعــومل منــذ نحــو َعقديـْـن اآلن، وهــو الســياق الــذي فتــح لنــا 

وعلينــا آفاقـًـا جديــدًة مــن التقــارب الثقــايف والدراســات املقارنــة عــى جميع املســتويات. ال 

يبعــد القائــل أن يقــول إن واحــدًة مــن أخــص ســات هــذا الســياق قــد أصبحــت املقارنــة. 

ــى  ــيايس، وحت ــايف والس ــادي والثق ــي واالقتص ــُه االجتاع ــارن وْضَع ــوم يق ــان الي إن إنس

، ميارســه  ــة فعــل إنســاينٌّ طبيعــيٌّ ــد. وال شــكَّ أن املقارن ــن يف العــامل البعي شــكله باآلخري

اإلنســان منــذ الِقــَدم، فيقــارن باســتمرار بــن املتاثــات واملتباينــات حولَــه، ولكــن الــذي 

أضافــه الســياُق املعــومل الجديــد هــو الوفــرة الكبــرة يف البيانــات واملعلومــات عــى نحــٍو 

مل يكــن متاًحــا مــن قبــل، وهــو األمــر الــذي أدى إىل مزيــٍد مــن االنفتــاح النفــي والتفهُّــم 

ــاع أو الهجــوم البســيطَْن  ــة مجــرَد الدف ــم يعــد الغــرُض مــن املقارن العاطفــي لآلخــر، فل

ــتفادة  ــش واالس ــم والتعاي ــدة كالتفهُّ ــراٌض جدي ــطت أغ ــن نش ــابق، ولك ــا كان يف الس ك

مــن اآلخــر. مل تعــد املحليــة والخصوصيــة الثقافيــة مانًعــا مــن املثاقفــة والتبــادل الفكــري، 

ــة  ي ــة والحدِّ ــها قــد ظهــر أنهــا مل تكــن بهــذه الحتميَّ ــة نفَس وبخاصــة أن تلــك الخصوصي

الصارمــة التــي كانــت متخيَّلــة مــن قبــل، والتــي تجــادل دراســاٌت ثقافيــة أن ذلــك التحلُّــل 

النســبي للخصوصيــة الثقافيــة نفســه هــو أحــد آثــار العوملــة. ليــس الوقــوف عــى ذلــك 

مــن وكِدنــا يف هــذا املقــام عــى كل حــال، ولكــن املقصــود الوقــوف أمــام تلــك الظاهــرة 

واالنتفــاع مبــا هــو نافــٌع فيهــا.

ــة  ــاحات الثقافي ــن املس ــر م ــة الكث ــياُق إىل ماحظ ــك الس ــد أدى ذل ــا، فق ــا أرشن  ك

املشــركة بــن األُمــم والشــعوب، ورجــوع كثــرٍ مــن التباينــات الفرعيــة بينهــا إىل أصــوٍل 

قريبــة أو متشــابهة، وهــو األمــر الــذي ميكــن أن يحــدُّ كثــرًا مــن ثقافــة الصــدام بالتحــوُّل 

إىل ثقافــة التفاهــم والحــوار.

تــأيت هــذه الورقــُة يف ذلــك الســياق، حيــث تتنــاول املرشوعــاِت البحثيــة التــي تســتهدف 

ــر  ــات التناف ــًة تجــاوَز صعوب ــخ، محاِول ــون العاملــي - بالتأري ــوَن حــول العــامل - القان القان

الظاهــري أحيانًــا والحقيقــي أحيانًــا أخــرى: بــن املفاهيــم والفلســفات واملؤسســات 

تقديم الترجمة
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والتكوينــات الذهنيــة واإلجرائيــة املتباينــة للنُّظـُـم القانونيــة املختلفــة حــول العــامل. يــدرك 

العديــُد مــن الباحثــن يف مجــاالت القانــون والديــن واالجتــاع والسياســة - بصفــٍة أساســية 

- أهميــَة ذلــك املجــال الحديــث نســبيًّا للتأريــخ القانــوين العاملــي، لِــا ميكــن أن يرتــب 

عليــه مــن تقــارٍُب ترشيعــيٍّ ييــرِّ مــن حركــة اإلنســان الفكريــة واملاديــة يف عــامل اليــوم 

مبــا لــه مــن ســاٍت عومليــة باتــت رضوريــة، وكذلــك مبــا ميكــن أن يرتــب عــى ذلــك النوع 

مــن التأريــخ القانــوين العاملــي مــن إتاحــة مســاحاٍت أوســع مــن التفاهــم الفكــري والثقايف 

الــذي قــد يــري العديــد مــن الحــوارات الفلســفية واالجتاعيــة والحقوقيــة واألخاقيــة 

وليــس فقــط القانونيــة باملعنــى اإلجــرايئ الضيِّــق.

م الورقــُة التــي بــن أيدينــا رشًحــا لإلشــكالية األساســية حول ماهيــة مفهــوم "التأريخ  تقــدِّ

ــخ  ــرق لتأري ــم تتط ــة، ث ــة مختلف ــاٍت بحثي ــن إطاق ــه م ــراد ب ــا يُ ــي"، وم ــوين العامل القان

موَجــز لهــذا االتجــاه وأهميتــه، وموقعــه الوســيط بــن الدراســات القانونيــة والتاريخيــة، 

: هي  م مقاربــاٍت منهجيــة أربــع تُســِهم يف العمــل عــى تحقيــق تأريــخ قانــوينٍّ عاملــيٍّ وتقــدِّ

ــن  ــة تتضمَّ ــط، والرجمــة. مــع ماحظــات ختامي ــة، والتنمي ــة املعياري دي التوطــن، والتعدُّ

ــعة حــول املجــال وأهــم الدراســات النظريــة والتطبيقيــة فيه. توصيــات، وببليوغرافيــا موسَّ
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ص:    امللخَّ

بســبب التحــوالت التــي طــرأت عــى النُّظــم القانونيــة يف العــامل، َثَّــة حاجــة إىل التفكــر 

ــًة  ــاك مطالب . إن هن ــيٍّ ــٍد عامل ــى صعي ــة ع ــة القانوني ــات العلمي ــون والدراس بشــأن القان

ــة هــذا  ــق يف اآلراء بشــأن ماهي ــه ال يوجــد تواف ــون، إالَّ أن ــيٍّ للقان ــخ عامل ــدًة بتأري متزاي

التاريــخ وال بشــأن األهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا التأريــخ القانــوين، أو حتــى مــدى 

ديَة  صــاٍت أخــرى. باإلضافــة إىل ذلــك، يعكــس التاريُخ القانــوين العاملــيُّ التعدُّ ارتباطــه بتخصُّ

التقليديــة للمناهــج واألهــداف واألشــكال املوجــودة يف التأريــخ القانــوين الحــايل. هــذا هــو 

. ال ميكــن أن  ــيٍّ ــوينٍّ عامل ــٍخ قان ــٍج لتاري ــث عــن منه ــن الصعــب الحدي ــه م الســبب يف أن

ــة وبعــض  ــا عامَّ ــريبٍّ - ســوى بانورام ــن منظــوٍر غ ــة م ترســم هــذه املســاهمة - املكتوب

ــة. يبــدأ األمــر بدراســة معــاين "التاريــخ القانــوين العاملــي"، ثــم  املشــكات املنهجيــة الخاصَّ

ــد املاحظــات الختاميــة عــى أنــه ال يجــب ترســيخ  برســم بعــض الطــرق املنهجيــة. وتؤكِّ

ــاج  ــا ترســيخ االفراضــات املؤسســية لإلنت ــل يجــب أيًض ــة فحســب، ب االفراضــات الفكري

العاملــي للمعرفــة التاريخيــة القانونيــة.

  الكلــات املفتاحيــة: التاريــخ القانــوين العاملــي، التاريــخ القانــوين، التصــور القانــوين 

التاريخــي، التواريــخ، التأريــخ، التواريــخ القضائيــة.

  Keywords: global legal history, legal history, legal historical perspec-

tives, historiographies, historiography, juridical historiographies

النصُّ املترَجم



للبحــوث والدراســــاتمركز نهوض للدراسات والنشر

7

ــد  ــن التقالي ــاحقة م ــة الس ــال األغلبي ــاوالت إلك ــت املح ــايض، كان ــرن امل ــن الق ــعينيات م ــذ التس من

، كانــت يف ازديــاد. ويف الوقــت نفســه، اســتخدم عــدٌد  التاريخيــة الدوليــة عــن طريــق إدخــال بُْعــد عاملــيٍّ

متزايــد مــن اإلصــدارات التاريخيــة القانونيــة مصطلــَح »عاملــي«، وثَّــة مقــاالت نظاميــة ومحــاوالت إلضفــاء 

الطابــع املؤســي عــى ذلــك. كان للقانــون العابــر للجنســيات وبــروز التاريــخ العاملــي والدراســات العامليــة 

ــة أثــٌر يف التأريــخ القانــوين. ونظــرًا للتحــوالت الكبــرة التــي تشــهدها النُّظـُـُم القانونيــة يف العــامل  بصفــٍة عامَّ

ــة، ودعــوة  ــة القانوني ــون والدراســات العلمي ــاك حاجــة إىل تفكــرٍ جــذريٍّ بشــأن القان ــت هن ــا، كان حاليً

جديــدة لتصــورات طويلــة األمــد عــى الصعيــد العاملــي. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت هنــاك دعــواٌت متزايــدة 

إىل تاريــٍخ عاملــيٍّ للقانــون.

عــى الرغــم مــن هــذه التطــورات، فــإن التاريــخ العاملــي للقانــون هــو مجــاٌل بــدأ يتشــكَّل ببــطء. إن 

هنــاك تقاليــَد وطنيــة وإقليميــة مختلفــة لكتابــة التاريــخ القانــوين، فعــى ســبيل املثــال: التاريــخ القانــوين 

األنجلو-أمريــي واآلســيوي والبلجيــي والهولنــدي والفرنــي واألملــاين واإليطــايل واإليبري-أمريــي، وهــي 

ــة. لقــد  ــٍد يف أطرهــا التحليلي ــة بشــكٍل متزاي ــرة للحــدود الوطني تعمــل عــى دمــج وجهــات النظــر العاب

ــة،  ــة بطيئ ــي يف عملي ــدويل املتنام ــاون ال ــي )D’Haen 2016( والتع ــل األكادمي ــة« التواص ــببت »عومل تس

ولكنهــا مطَّــردة مــن تحــوُّل األســاليب وقوانــن املعرفــة واملارســات األكادمييــة - حتــى يف مجــال التاريــخ 

صــات، يُكمــل  د التخصُّ القانــوين الصغــر نســبيًّا. فهنــاك خطــاب مســتجد عابــر للحــدود الوطنيــة ومتعــدِّ

ــة مــن التجديــد النقــدي لدراســات القانــون املقــارن.  التقاليــَد املحليــة والوطنيــة. تــأيت اإلســهامات املهمَّ

ومــع ذلــك، تجــري ترجمــُة هــذه الخطابــات العابــرة للحــدود الوطنيــة إىل تقاليــد تاريخيــة وطنيــة ويف 

ســياقاٍت مؤسســية. ونتيجــة لذلــك، ال يوجــد توافــق يف اآلراء بشــأن ماهيــة التاريــخ القانــوين العاملــي، وال 

صات  بشــأن األهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا النــوُع مــن التأريخ القانــوين، أو حتــى مــدى ارتباطــه بالتخصُّ

ديــَة التقليديــة للمناهــج واألهــداف  األخــرى. باإلضافــة إىل ذلــك، يعكــس التاريــُخ القانــوين العاملــي التعدُّ

واألشــكال املوجــودة يف التأريــخ القانــوين الحــايل. وهــذا هــو الســبب يف أنــه مــن الصعــب الحديــث عــن 

. ورمبــا ليــس مــن املستحســن حتــى القيــام بذلــك. منهــٍج لتاريــٍخ قانــوينٍّ عاملــيٍّ

ومــع أخــذ ذلــك يف االعتبــار، ال ميكــن أن ترســم هذه املســاهمة - املكتوبة مــن منظوٍر أملــاينٍّ أو »غريبٍّ« - 

ــة املتعلِّقــة بالتاريــخ القانــوين العاملــي. فهــي تبــدأ  ــة وبعــض املشــكات املنهجيــة الخاصَّ ســوى بانورامــا عامَّ

صيــة )أ(. ثــم برســم بعــض الطــرق املنهجيــة  بالنظــر يف معــاين »التاريــخ القانــوين العاملــي« ومهامــه التخصُّ

ــة  ــه ليــس مــن الــروري ترســيخ االفراضــات الفكري ــة عــى أن ــد املاحظــات الختامي )ب(. وســوف تؤكِّ

فحســب، بــل يجــب أيًضا ترســيخ االفراضات املؤسســية لإلنتــاج العاملــي للمعرفــة التاريخيــة القانونية )ج(.
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صية:    )أوًل( التاريخ القانوني العاملي: معانيه املختلفة ومهامه التخصُّ

1. التاريخ القانوني من منظور عامليٍّ وتاريخ عوملة القانون:

إذا ُســئل املــرُء عــن املقصــود بالتاريــخ القانــوين العاملــي، فيمكنــه التمييــُز بــن معنيــْن رئيَســْن: حيــث 

ــنَّ  ــٍت مع ــنَّ أو وق ــكاٍن مع ــوين ألي م ــخ القان ــة التاري ــة كتاب ــي إىل محاول ــوين العامل ــُخ القان يشــر التاري

ــا، أي مــن املنظــور الوطنــي )أ(. كــا ميكــن أن يعنــي  ــاُم بهــا تقليديًّ بطريقــة غــر التــي كان يجــري القي

ًدا، أاََل وهــو تاريــخ عوملــة القانــون )ب(. ويف بعــض األحيــان،  أيًضــا تأريًخــا قانونيًّــا يتنــاول موضوًعــا محــدَّ

كان املصطلــح يعالــج »التاريــخ القانــوين العاملــي« )ج(.

أ( التاريخ القانوين من منظور تاريخي عاملي:

ـــخ القانـــوين مـــن منظـــور عاملـــي«،  ـــه يعنـــي »التاري ـــخ القانـــوين العاملـــي« عـــى أن إذا فهـــم املـــرء »التاري

ـــة  ـــورات التاريخي ـــاعد املنظ ـــب أن تس ـــد. يج ـــه التحدي ـــى وج ـــور ع ـــذا املنظ ـــز ه ـــوم مييِّ ـــذا املفه ـــإن ه ف

ـــع يف محتـــوى التأريـــخ القانـــوين وأشـــكاله التـــي نشـــأت عـــن  العامليـــة يف تغيـــر أو إكـــال أو التوسُّ

التقاليـــد الوطنيـــة أو القاريـــة أو مـــن خـــال تقاليـــد أخـــرى. يهتـــمُّ التاريـــخ القانـــوين العاملـــي - إذن 

ـــب  ـــي تكـــون يف الغال ـــة - الت ـــة واملتفاعل ـــن الجهـــات الفاعل ـــاء التفاعـــل التاريخـــي ب بشـــكٍل خـــاصٍّ - بإحي

بعيـــدًة عـــن بعضهـــا البعـــض - أو حتـــى التفاعـــل بـــن أفـــراد الجاعـــات التأريخيـــة املختلفـــة. قـــد 

ـــوين  ـــخ القان ـــة يف التاري ـــاالت معين ـــع وح ـــر وقائ ـــد تتأث ـــف ق ـــال - كي ـــبيل املث ـــى س ـــرء - ع ـــاءل امل يتس

اآلســـيوي واألمريـــي الاتينـــي واألورويب ببعضهـــا البعـــض؟ وكيـــف قـــد يُضطـــر املؤرخـــون القانونيـــون 

ـــة ذات  ـــم القانوني ـــاهمة يف تواريخه ـــال - إىل املس ـــبيل املث ـــى س ـــبان - ع ـــيكيون واألس ـــون واملكس الصيني

ـــع األورويب لتشـــكيل مـــا يبـــدو أنـــه نُظُـــٌم قانونيـــة »قاريـــة« و«وطنيـــة«  الصلـــة؟ ومـــاذا يعنـــي التوسُّ

ـــورُة  ـــكَّلت ص ـــف َش ـــة؟ وكي ـــر األوروبي ـــق غ ـــة يف املناط ـــد األوروبي ـــت التقالي ـــف تُرجم ـــا؟ وكي يف أوروب

ـــرت  ـــة؟ وكيـــف أثَّ ـــن الذاتي ـــال - تصـــورات بعـــض األوروبي ـــة اآلســـيوية - عـــى ســـبيل املث ـــد القانوني التقالي

الصـــورُة األوروبيـــة يف التصـــورات الذاتيـــة والتأريـــخ القانـــوين للفقهـــاء القانونيـــن األفارقـــة والصينيـــن 

ـــور  ـــن منظ ـــا م ـــن طرحه ـــي ميك ـــة الت ـــئلة النموذجي ـــض األس ـــذه بع ـــون ه ـــد تك ـــود؟ ق ـــن والهن والياباني

ـــال: ـــبيل املث ـــى س ـــر ع ـــئلة، انظ ـــذه األس ـــض ه ـــى بع ـــة ع ـــرٍة عامَّ ـــاء نظ ـــي )إللق ـــوين العامل ـــخ القان التاري

Benton 2010 ؛ Duve 2012، 2014b ؛ Halpérin 2009 ؛ Ruskola 2013 ؛ Srikantan 2014 ؛ Zhang 2016(.
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ميكــن أن يكــون لهــذا املنظــور العاملــي آثــاٌر مختلفــة متاًما. ففي املقــام األول، ميكــن أن تعنــي املنظورات 

العامليــة دراســًة نقديــًة وتعديــًا لإلطــار املــكاين الــذي تقوم عليــه العديد مــن التقاليــد التأريخيــة القانونية. 

ــة بالنظــر إىل أن املؤسســات األكادمييــة وكذلــك التقاليــد الفكريــة والتحليليــة للتأريــخ  ولهــذا أهميــٌة خاصَّ

القانــوين قــد نشــأت مــن حقبــة الدولــة القوميــة. ونتيجــًة لذلــك، أصبحــت الدولــُة القوميــة وتشــكياتُها 

املكانيــة مبثابــة نقطــٍة مرجعيــة طبيعيــة للبحــث )Duve 2014c(. ولكــن بالنظــر إىل التاريــخ القانــوين يف 

العصــور القدميــة والوســطى وأوائــل العــر الحديــث، يبــدو مــن الواضــح أن املســاحات غــر الوطنيــة بــل 

ــا كانــت يف كثــرٍ مــن األحيــان أكــرَ مــن مجــرَّد كونهــا قاعــدًة للتاريــخ القانــوين  اإلمربياليــة األوســع نطاقً

)Benton 2012؛ Benton / Ross 2013(. فداخــل هــذه املســاحات اإلمربياليــة وفيــا بينهــا، كان هنــاك 

عــدٌد كبــر مــن الروابــط والتفاعــات املتبادلــة التــي يجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار. فلــم يكــن مســتغربًا أن 

تكــون تلــك التجــارب اإلمربياليــة بالتحديــد هــي مــا جعــل املؤسســاِت »أوروبيــًة« كــا هــي اليــوم. وعــى 

ســبيل املثــال، مل يكــن الفكــر القانــوين يف أوائــل العــر الحديــث يف بعــض أجــزاء أوروبــا أقــلَّ تأثُّــرًا مبدرســة 

ــع اإلمربيــايل للمالــك اإليبريــة. ســاالمانكا، التــي ال ميكــن فهُمهــا إالَّ يف ســياق التوسُّ

ــن أو الفاســفة ليــس مجــرَّد ظاهــرة »إســبانية« أو  ــاري لاهوتيــن والفقهــاء القانوني إن التفكــر املعي

لــت الطريقــَة التــي تطــوَّرت بهــا  »برتغاليــة« فحســب، بــل هــو نتيجــة محتملــة للعوملــة األوىل التــي عدَّ

ــه  ــيء نفس ــول ال ــن ق ــر: Duve 2012 (. ميك ــع، انظ ــن املراج ــد م ــرب )ملزي ــكل أك ــة بش ــم القانوني النُّظُ

بالنســبة إىل املبــادئ األساســية للفكــر القانــوين األورويب مثل »الســيادة« )Benton 2010(، أو نشــأة القانون 

Kosken- )الــدويل، الــذي كان »أوروبيًّــا« فقــط باعتبــار أنــه كانــت هنــاك هيمنــة أوروبيــة عــى إنتاجــه 

ى بـــ »فقهــاء القانون  niemi 2011,2014(. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك مســاهاٌت كبــرة مــن ِقبَــل مــا يُســمَّ

ــة  ــع العبودي ــل م ــد تعوم ــال ال الحــر: لق شــبه الهامشــين« )Becker Lorca 2014(. فعــى ســبيل املث

وأُلغيــت باعتبارهــا جــزًءا مــن التواريــخ الوطنيــة، ومــع ذلــك فــا ميكــن فهــم هــذه التواريــخ الوطنيــة مــن 

دون صياغــة أو تأطــر لقانــون العبيــد العابــر للحــدود الوطنيــة )Gross / de la Fuente 2013(. وبطريقــة 

ماثلــة، فــإن املناطــق املســتعمرة لديهــا أســباب تدعــو إىل التدقيــق يف األبعــاد املكانيــة لتأريخهــا، فكثــرًا 

مــا كان تاريخهــا یُکتــب مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ إلدراجهــا يف اإلمرباطوريــة االســتعارية. عــى ســبيل 

ــن جــزًءا كبــرًا مــن املــايض القانــوين الــذي يســبق  املثــال، ال يوجــد تاريــخ قانــوينٌّ ألمريــكا الاتينيــة يتضمَّ

االســتعاَر األورويب، ورمبــا ال يكــون مــن املنطقــي دمــج هــذه التواريــخ الســابقة لاســتعار يف إطــاٍر مــكاينٍّ 

شــكَّله التاريــُخ االســتعاري )Clavero 2014(. وقــد ال يكــون هنــاك - عــى ســبيل املثــال - يشٌء مــا عــى 

غــرار »القانــون الهنــدويس« )Srikantan 2014(. ومــن ثـَـمَّ فقــد ال يعنــي إنهــاُء االســتعار الفكــري تضمــَن 
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أشــكال أخــرى مــن املعياريــة والتنظيــم االجتاعــي فحســب، بــل قــد يُثــر أيًضــا أســئلًة حــول التكوينــات 

املكانيــة املختلفــة للتاريــخ القانــوين للمناطــق التــي فرضتهــا القــوى االســتعارية عــى الِبَنــى اإلمربياليــة.

عــاوة عــى ذلــك، يجــب فهــم »والدة العــامل الحديــث« )Bayly 2004(، وحــركات االســتقال يف أواخــر 

القــرن الثامــن عــرش وأوائــل القــرن التاســع عــرش، وعــر الدولــة القوميــة - مبؤسســاتها القانونيــة الرمزيــة 

ــة يف أوروبــا والغــرب - يف الوقــت نفســه - هــو فــرة  - يجــب فهمهــا يف ســياقها العاملــي. وكان قــرن بنــاء األُمَّ

 .)Kennedy 2006( كانــت فيهــا عوملــة القانــون والفكــر القانــوين عــى الطريــق، وكانــت مؤثِّــرًة للغايــة

ــِة هــذه - أي وضــع التقنينــات والدســاتر - جــزًءا مــن عمليــة اتصاٍل  تَُعــدُّ اآلثــار القانونيــة لعمليــة بنــاء األُمَّ

. فقــد جــرى تعميــم القوانــن والدســاتر مــن مختلــف أنحــاء  ــدة لهــا مــن بعــض النواحــي بُْعــٌد عاملــيٌّ معقَّ

ــٍة )انظــر - عــى ســبيل املثــال - املســاهات يف:  العــامل وترجمتهــا - بدرجــٍة تكــرب أو تقــل - إىل واقــعِ كلِّ أُمَّ

.)Zimmermann 2014 وخاصــًة ،Duve 2014a

كـا أن التاريـخ القانـوين مـن منظـور عامليٍّ يُفسـح املجاَل أمـام إمكانية توسـيع نطاق الفئـات التحليلية. 

ال ينطبـق هـذا فقـط عـى تأريـخ مـا بعـد االسـتعار وإرصاره عـى مراعـاة مختلـف النظريـات ونظريـات 

املعرفـة اآلتيـة مـن الجنـوب )Costa 2013; Santos 2014; Comaroff/Comaroff 2012(، فـإىل جانـب 

التنقيـح املصاحـب للرديـات التاريخيـة، فقد أصبح مـن املمكن نقل أسـئلة البحث التاريخـي وموضوعاته 

م التبـادل مـع التاريخ القانـوين األنجلو- إىل التواريـخ القانونيـة للمناطـق األخـرى. فعـى سـبيل املثـال، يقدِّ

أمريـي أو التاريـخ القانـوين االسـتعاري للتقاليـد األوروبية القارية أسـئلًة جـرى إهالهـا يف خطاباتها، مثل 

أهميـة األدبيـات الرباجاتيـة، والعدالـة العلانيـة، والتصـورات غر العلانيـة للقانون وتأثرهـا بعيد املدى، 

وتاريـخ القضـاء، ومجموعـات األقليـات، وعدم املسـاواة، إلـخ. ويف الوقت نفسـه - عى سـبيل املثال - جرى 

التقليـل مـن تقديـر القانـون العـام ius commune لفـرة طويلـة يف العديـد مـن املجتمعـات التاريخيـة 

القانونيـة غـر األوروبيـة، وأُعيـد اكتشـافُه بوصفـه قواعـَد ومفـرداٍت أساسـيًة للتواصـل بشـأن القانـون عى 

Strau- ؛ Cassi 2004 ؛ Tau Anzoátegui 2002  نطـاق عاملـي )انظـر - عـى سـبيل املثـال - لألمريكتَـْن:

، فـإن وجهـات النظـر العامليـة التاريخيـة تسـاهم - كـا تفعـل جميـع الدراسـات  mann 2016(. ومـن ثَـمَّ

املقارنـة - يف االبتعـاد املُثمـر واملنِتـج عـن هدف البحث الذي يسـتند فيـه املرء إىل نقطة رْصـٍد مغايرة، فهي 

.)Davis 2011; Conrad 2016( تُسـاهم يف تهميـش التاريـخ القانـوين ومن ثَـمَّ إعـادة تأويلـه

ــخ  ــات التاري ــئلة وموضوع ــك أس ــة، وكذل ــات التحليلي ــاحات، والفئ ــع يف املس ــذا التوسُّ ــة إىل ه باإلضاف

ــه الوطنــي؛ فــإن هنــاك أيًضــا وظيفــًة ذات طابــع تحــرُّري بالدرجــة األوىل،  القانــوين التقليــدي ذي التوجُّ
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ــك  ــى تل ــن ع ــرش والعرشي ــع ع ــن التاس ــة يف القرن ــة األوروبي ــد البحثي ــة التقالي ــة هيمن ــق مبواجه تتعلَّ

املناطــق التــي اســتُخِدمت الفئــاُت األوروبيــة لتحليــل تاريخهــا القانــوين. إن مــا كُِتــب بالفعــل يف ســياق 

ــخ يف  ــدو أن التاري ــوين: »يب ــخ القان ــى التاري ــاريًا ع ــزال س ــا ال ي ــن عاًم ــل عرشي ــادي قب ــخ االقتص التاري

كثــرٍ مــن األحيــان يصــل إىل الشــعوب غــر الغربيــة عنــد اتصالهــا باألوروبيــن. فالتاريــخ الحديــث لهــذه 

الشــعوب غــر الغربیــة مبنــيٌّ بشــكل تقليــديٍّ عــى محــور االســتجابات املحليــة للتحديــات الغربيــة. ذلــك 

يف حــن أنــه باألحــرى قــد تكــون الســامة الثقافيــة والتاريخيــة للمجتمعــات غــر الغربيــة معتــربًة مبعــزٍِل 

ــة  ــرات املحلي ــٍج مــن التأث ــة عــى مزي ــة، أو باعتبارهــا مجتمعــاٍت مختلطــًة مبني ــرات األوروبي عــن التأث

ــكا  ــون ألمري ــخ القان ــدء تأري ــى ب ــر ع دة، وال تقت ــدِّ ــة متع ــة »)Bin Wong 1997، 1(. األمثل والغربي

الاتينيــة مــع اســتعار اإلســبان. فعــى ســبيل املثــال، اعتمــد بعــض املؤرخــن القانونيــن اليابانيــن عــى 

ــاين يف حــن أنهــم قــد يحتاجــون إىل البحــث عــن إطــار تحليــيٍّ  ــخ الياب ــة التاري ــة لكتاب املفاهيــم األملاني

ــى  ــم أو حت ــايف الدائ ــر الثق ــي باألث ــادة الوع ــأن زي ــن ش ــم )Nishikawa 2007a، 2007b(. وم ــاصٍّ به خ

ــخ القانــوين  ــدة للتاري ــة جدي ــة أن يســاعد يف خلــق أُســس مفاهيمي ــة الغربي ــة الدراســات العلمي إمربيالي

غــر الغــريب )عــى ســبيل املثــال، بالنســبة إىل الصــن، انظــر: Bourgon 2002; Ocko 2004؛ وبالنســبة إىل 

الهنــد، انظــر عــى ســبيل املثــال: Srikantan 2014(. أخــرًا، إن تعزيــز وجهــات النظــر التاريخيــة العامليــة 

يعنــي أيًضــا إتاحــة املجــال للرديــات التاريخيــة غــر املهيمنــة حتــى اآلن. فعــى ســبيل املثــال، كان مــن 

املمكــن كتابــة تاريــخ الدســتورية أو حقــوق اإلنســان بطريقــة مختلفــة لــو مل يكــن تاريــخ خالًصــا للرجــال 

ــة بالنســبة إىل العديــد مــن الشــعوب األصليــة وتاريــخ  البيــض، مــع مــا يرتــب عــى ذلــك مــن عواقــب مهمَّ

.)Clavero 2005; 2014; 2015( العــامل عــى هــذا النحــو

ب( التاريخ القانوين لعوملة القانون:

ـــج عوملـــَة  ـــه يعال ـــوين العاملـــي« هـــي أن ـــخ القان ـــة التـــي ميكـــن مـــن خالهـــا فهـــم “التاري الطريقـــة الثاني

ـــة  ـــات العلمي ـــاق الدراس ـــيٌع لنط ـــي توس ـــا ه ـــوًرا، وإمن ـــل منظ ـــي ال متثِّ ـــو، فه ـــذا النح ـــى ه ـــون. ع القان

ـــى  ـــذا املعن ـــن البحـــث به ـــدف م ـــا. إن اله ـــي تتناوله ـــا الت ـــات والقضاي ـــك املوضوع ـــوين وكذل ـــخ القان للتاري

ـــون وَدْوِر  ـــة«( يف القان ـــق بــــ »العومل ـــا يتعلَّ ـــح في ـــو موضَّ ـــا ه ـــكان )ك ـــان وامل ـــط الزم ـــر ضغ ـــو تأث ه

ـــة  ـــة معين ـــون إىل حـــدٍّ مـــا لحال ـــوين لعوملـــة القان ـــخ القان ـــمُّ تخصيـــص التاري ـــة. يت ـــون يف هـــذه العملي القان

مـــن إعـــادة اإلنتـــاج الناشـــئ الـــذي ميكـــن ماحظتـــه باســـتمرار للقانـــون يف الزمـــان واملـــكان، والـــذي 

ـــة أو  ـــة املختلف ـــات املعرفي ـــك املجتمع ـــمَّ ينته ـــن ثَ ـــكاين، وم ـــز امل ـــن الحيِّ ـــعة م ـــاحاٍت واس ـــرب مس ـــدُّ ع ميت

ـــة«. ـــات القانوني »الثقاف
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ـــاج  ـــة - مـــع إعـــادة اإلنت ـــوين العاملـــي منخـــرٌط - مـــن ناحي ـــخ القان يُفهـــم مـــن هـــذه الطريقـــة أن التاري

املحـــي للقواعـــد القانونيـــة يف إطـــار املعطيـــات املعياريـــة العامليـــة املمكنـــة، أو »التقاليـــد القانونيـــة« 

ـــه اهتامـــات هـــذه الطريقـــة نحـــو العمليـــات  باملعنـــى الـــوارد لـــدى ( )Glenn 2006, 2014. فتتوجَّ

ـــى  ـــب ع ـــن أو يج ـــا ميك ـــض، وم ـــا البع ـــع بعضه ـــة م ـــة املختلف ـــات املعياري ـــا املعطي ـــس فيه ـــي تتناف الت

الجهـــات الفاعلـــة - أفـــراًدا كانـــت أو جاعـــاٍت - أن تختـــار مـــن بينهـــا. إنهـــا إذن تتنـــاول الرجمـــة 

ـــاءات  ـــة ذات االدع ـــم املعياري ـــت النُّظُ ـــف تُرجم ـــال: كي ـــبيل املث ـــى س ـــا تســـأل، ع ـــر. إنه ـــة للمعاي الثقافي

العامليـــة مثـــل القانـــون العـــام ius commune إىل مارســـاٍت إقليميـــة؟ ومـــا هـــي التغيـــرات التـــي 

ميكننـــا ماحظتهـــا يف دالالتهـــا؟ وملـــاذا وكيـــف اختـــار الفقهـــاء القانونيـــون الشـــيليون أو اليابانيـــون يف 

دًة - فرنســـية وأملانيـــة وإنجليزيـــة - وليـــس غرهـــا؟  القرنـــن التاســـع عـــرش والعرشيـــن منـــاذَج محـــدَّ

ـــول  ـــد ح ـــة املزي ـــة؟ )ملعرف ـــر العدال ـــوين أو س ـــر القان ـــة أو الفك ـــات القضائي ـــذا يف املارس ـــر ه ـــف أثَّ وكي

.)Rechtsgeschichte—Legal History 22, 2014 :هـــذا املوضـــوع، راجـــع املســـاهات يف

ـــم  ـــن النُّظُ ـــل ب ـــش والتفاع ـــل التعاي ـــول تحلي ـــي ح ـــوين العامل ـــخ القان ـــدور التاري ـــه، ي ـــت نفس ويف الوق

ـــكار  ـــياء واألف ـــداول أو انتشـــار األشـــخاص واألش ـــش بت ـــط هـــذا التعاي ـــا يرتب ـــا م ـــة. وغالبً ـــة املختلف املعياري

ون والجنـــود ونخـــب املجتمـــع  ـــار واملبـــرشِّ واملؤسســـات يف الســـياقات االســـتعارية. لقـــد حصـــل التجَّ

والبروقراطيـــون واملســـتوطنون والبحـــارة وحتـــى العبيـــد - عـــى مفاهيمهـــم عـــن الصـــواب والخطـــأ، 

ـــم -  ـــن معه ـــه واآلخري ـــع نفس ـــراد املجتم ـــى أف ـــة ع ـــلطاتهم القضائي ـــى س ـــم، وحت ـــم وواجباته وامتيازاته

ديـــة القضائيـــة/  يف كثـــرٍ مـــن األحيـــان - يف أثنـــاء هـــذه الرحلـــة. كانـــت املواقـــف التـــي وصفـــت بــــ »التعدُّ

ــل  ــة األجـ ــب طويلـ ــن العواقـ ــك )Benton / Ross 2013(. وكان مـ ــة لذلـ ــي النتيجـ ــة« هـ أو القانونيـ

 ،)interlegality )Hoekema 2005 ـــة ـــة الترشيعي ـــل« أو البيني ـــور »التداخ ـــذه ظه ـــط ه ـــات الراب لعملي

وبعـــض النُّظـــم املعياريـــة املحـــددة العابـــرة للحـــدود الوطنيـــة أو »العامليـــة«، مثـــل القانـــون الـــدويل. 

ـــة  ـــون الكنيس ـــر يف قان ـــرء إىل التفك ـــاج امل ـــط يحت ـــا، فق ـــن القضاي ـــد م ـــاك العدي ـــزال هن ـــك، ال ي ـــع ذل وم

ـــون  ـــون التجـــارة، وقان ـــون البحـــري، وقان ـــم الاهـــوت األخاقـــي العمـــي، أو القان ـــى عل ـــة أو حت الكاثوليكي

األعـــال التجاريـــة، أو يف اآلونـــة األخـــرة، ميكـــن للمـــرء أن ينظـــر يف القانـــون الدســـتوري واملبـــادئ 

الدســـتورية )مثـــل »ســـيادة القانـــون«(. يســـأل التاريـــخ القانـــوين العاملـــي: مـــاذا حـــدث يف عمليـــات 

ـــى  ـــة ع ـــات املتبادل ـــا العاق ـــي تخلفه ـــار الت ـــي اآلث ـــا ه ـــة؟ وم ـــة املختلف ـــم املعياري ـــن النُّظ ـــش ب التعاي

مشـــاريعنا التصنيفيـــة املتمثِّلـــة يف ترتيـــب العـــامل يف دوائـــر قانونيـــة وعائـــاٍت قانونيـــة وثقافـــاٍت قانونيـــة، 

ـــكال  ـــن أش ـــره م ـــون وغ ـــه القان ـــذي يلعب ـــدور ال ـــو ال ـــا ه ـــوم؟ وم ـــوين الي ـــا القان ـــات نظامن ـــى مناقش وع
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ـــل  ـــة يف ظ ـــم القانوني ـــرَّ النُّظُ ـــف تتغ ـــاذا وكي ـــمية؟ ومل ـــر رس ـــمية وغ ـــاٍت رس ـــاء إمرباطوري ـــة يف بن املعياري

ـــق  ـــرب توفي ـــة ع ـــم العدال ـــزًة لتنظي ـــًة متمي ـــاٍت تاريخي ـــف عقاني ـــل نكتش ـــي؟ وه ـــل العامل ـــروف التواص ظ

ـــة؟ ـــة املختلف ـــات التنظيمي ـــاء الجاع ـــن أعض ـــوٍل ب ـــٍف ومعق مختل

ــى  ــد ع ــه أن يعتم ــنَّ علي ــون يتع ــة القان ــخ عومل ــإن تاري ــة، ف ــاؤالت الهائل ــذه التس ــع ه ــل م للتعام

ــول إىل  ــك - الوص ــع ذل ــا - م ــه أيًض ــة. وميكن ــانية واالجتاعي ــوم اإلنس ــل العل ــية لحق ــاث الدراس األبح

مســتودعاٍت كبــرة مــن املعرفــة تنبــع مــن التقاليــد التاريخيــة القانونيــة. إن عمليــات التبــادل والتعايــش 

بــن الجاعــات املختلفــة يف منطقــة البحــر األبيــض املتوســط   الهلنســتي واإلمرباطوريــة الرومانيــة 

ــة األملانيــة واإلمرباطوريــات  ســة لألمَّ والبيزنطيــة واإلمرباطوريــة الكارولنجيــة واإلمرباطوريــة الرومانيــة املقدَّ

ــع القانــون الكنــي  ى باســتقبال القانــون الرومــاين الكنــي، وتوسُّ ــع األورويب ومــا يُســمَّ خــال عــر التوسُّ

ــة  ــة املعياري ــن، وظواهــر اإلمربيالي ــْن التاســع عــرش والعرشي ــة القرنَ ــف أنحــاء العــامل، وإمربيالي يف مختل

غــر الرســمية، مثــل انتشــار الثقافــة القانونيــة األنجلو-أمريكيــة؛ كل ذلــك ليــس ســوى بضعــة أمثلــة ألكــر 

األمثلــة املعروفــة يف علــم التاريــخ القانــوين، وهــي تتيــح الكثــر مــن املــواد التاريخيــة الغنيــة لدراســة عوملة 

ــة لجعــل هــذا النــوع مــن األبحــاث مثمــرًا هــو أن يصبــح  القانــون. بطبيعــة الحــال، أحــد الــرشوط املهمَّ

ــل يف هــذا التقليــد - أن يصبــح موضــع  ــه واالنتشــار يف كثــرٍ مــن األحيــان واملتأصِّ املنظــور األورويبُّ - التوجُّ

اســتجواٍب ومتحيــٍص دقيــق )انظــر عــى ســبيل املثــال: Duve 2012، 2014a، 2014b؛ Zhang 2016؛ مــن 

.)Conrad 2016 :ــخ العاملــي العــام، انظــر منظــور التاري

ج( التاريخ القانوين كجزء من تاريخ العامل:

 Christian( أخــرًا، ميكــن أيًضــا اعتبــار التاريــخ القانــوين العاملــي جــزًءا مــن محاولــة كتابــة تاريــخ العــامل

2010(. وإذا كان هــذا التاريــخ العاملــي يهــدف إىل تحليــل تاريــخ العــامل - مــن حيــث کونــه التاريــخ الــكيَّ 

ــك،  ــع ذل ــاريُّ عــن هــذه الصــورة. وم ــد املعي ــب البُْع ــا ينبغــي أن يغي ــه، ف ــر - يف ســياق مجمل أو الكب

يُســتخدم مصطلــح »تاريــخ العــامل« واألفــكار املرتبطــة بــه عــى نحــٍو مختلــف للغايــة ومثــر للجــدل إىل 

حــدٍّ كبــر. يُنظــر إىل التاريــخ العاملــي مــن ِقبــل بعــض املؤلفــن عــى أنــه مجــرَّد نســخة جديــدة أو كجــزء 

ــز عــى عــر العوملــة، ومــن ثَــمَّ فهــم مييلــون إىل اســتخدام املصطلــح دون متييــز  مــن تاريــٍخ عاملــيٍّ يركِّ

لــه. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك محــاوالٌت ســابقة أثــارت إشــكاالٍت إىل حــدٍّ كبــرٍ لكتابــة التاريــخ »العاملــي« 

كتاريــخ للعــامل، وأيًضــا جــاءت محــاوالت مــن مجــال القانــون والتاريــخ القانــوين واألنروبولوجيــا القانونيــة، 

والتــي ميكــن أن تكــون مبثابــة تحذيــر مــن إغــراءات التبســيط املفــرط.
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ترجمات |  التاريخ القانوين العاملي

2. بين التاريخ والقانون:

كمظهــر محــدد مــن مظاهــر األبحــاث العلميــة للتاريــخ القانــوين العام، يشــرك التاريــخ القانــوين العاملي 

يف مجموعــة واســعة مــن األهــداف املحتملــة )ومــن ثـَـمَّ األســاليب( مــع التاريــخ القانــوين العــام. لقــد كُِتب 

صيــة للتاريــخ القانــوين، أي مــا إذا كان مييــل أكــرَ يف اتجــاه التاريــخ أو العلــوم  الكثــُر عــن الوجهــة التخصُّ

القانونيــة )لاطــاع عــى بعــض املناقشــات، انظــر: Duve 2012؛ وحــول الفقــه القانــوين التاريخــي الجديــد، 

ــاول هــذه املناقشــة بشــكٍل خــاصٍّ  ــال: Dubber 2015(. ومــع عــدم الرغبــة يف تن انظــر عــى ســبيل املث

ــارشًة  ــة املرتبطــة مب ــات املعرفي ــْن. فاالهتام صيتَ ــْن تخصُّ ــن مهمتَ ــز ب ــدو مــن الحكمــة التميي ــا، فيب هن

ــا.  ــمَّ يف األســاليب أيًض ــر يف املوضوعــات واألســئلة، ومــن ثَ ــي الخــاص هــي التــي تؤث بالتصنيــف التخصُّ

ففــي هــذا الصــدد، ميكــن فهــم التاريــخ القانــوين العاملــي عــى أنــه مجــاٌل خــاصٌّ للبحــوث التاريخيــة )أ( 

وعــى أنــه ينتمــي إىل البحــوث األساســية العلميــة القانونيــة )ب(.

ال يُقَصــد بهــذا التصنيــف أن يكــون حريًّــا. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، ال ميكــن أن يكــون التاريــخ 

ــة األساســية؛ ال ميكــن أن يكــون  ــة القانوني ــا مــن األبحــاث العلمي ــاره بحثً ــا باعتب ــوين العاملــي ُمجديً القان

ُمجديـًـا إالَّ إذا كان مفهوًمــا وفــق رشوط البحــث التاريخــي الــذي تؤخــذ أســاليبُه ومنطقــه يف االعتبــار مــن 

دة لعلــاء القانــون عــى هــذا األســاس. أجــل خدمــة االهتامــات املعرفيــة اإلضافيــة املحــدَّ

أ( التاريخ القانوين العاملي كمجاٍل خاصٍّ للبحث التاريخي:

ــا للبحــث التاريخــي العاملــي بــكل  ــدُّ التاريــخ القانــوين العاملــي - أواًل وقبــل كل يشء - مجــااًل خاصًّ يَُع

 Sachsenmaier 2011 :أهدافــه واســعة النطــاق )انظــر حــول التاريــخ العاملــي العــام، عــى ســبيل املثــال

ًصــا  ــا باعتبــاره تخصُّ ؛ Hunt 2014 ؛ Conrad 2016(. إنَّ مــا يجعــل التاريــَخ القانــوين العاملــي نوًعــا خاصًّ

ــة املرتبطــة باالنضغــاط  ــل هــذه الظواهــر التاريخي ــج مث ــه يعال ــخ العاملــي هــو أن ــا للتاري ــا تاريخيًّ فرعيًّ

 Halpérin 2009 :الزمــاين املــكان، الــذي تتســم بــه العوملــة، وِببُْعِدهــا القانــوين )انظــر عــى ســبيل املثــال

؛ Letto-Vanamo 2011 ؛Duve 2014d(. فيمكــن كتابتــه كتاريــٍخ قانــوينٍّ مــن منظــوٍر عاملــيٍّ أو كتاريــٍخ 

ــا - عــى وجــه الخصــوص -  ًصــا تاريخيًّ ــاره تخصُّ ــُخ القانــوين العاملــي باعتب ــرَّس التاري لعوملــة القانــون. يُك

ــُق يف ظهــور املجــال  لظواهــر إعــادة إنتــاج املعايــر وترجمتهــا عــى مســاحاٍت مكانيــة كبــرة. فهــو يحقِّ

القانــوين وَجْوَدتــه، وهــو يتســاءل بشــأن جدليــة العامليــة والخصوصيــة، وكذلــك عــن مضمــون الثقافــات 

والتقاليــد القانونيــة وعاقتهــا ببعضهــا البعــض. وميكنــه - عــى ســبيل املثــال - التحقيــق يف كيفيــة جعــل 
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ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة، ومــا هــو ال ــرة للحــدود الوطني ــا عــرب اللجــوء إىل الشــبكات العاب ــِة ممكًن ــاء األُمَّ بن

ــوين  ــُخ القان ــع التاري ــن أن يتتب ــة. ميك ــم القانوني ــوُّالت النُّظُ ــرى يف تح ــدان األخ ــن البل ــع م ــون الناب القان

العاملــي اإلمربياليــاِت الرســميَة وغــر الرســمية وتأثراتهــا املتبادلــة، وميكنــه أن يكشــف عــن فهــوٍم وأنــواٍع 

مــن املنطــق الضمنــي إلعــادة إنتــاج التفكــر القانــوين طويــل األمــد. وميكــن أن تظهــر األهميــة التاريخيــة 

للقانــون باعتبــاره وســيلًة لتشــكيل العاقــات والهيــاكل املجتمعيــة. ونتيجــًة لذلــك، يواجــه التاريــُخ القانوين 

ــة  ــٍة ُمجدي ــاٍت أو أدواٍت ُمقارِن ــكيل مجموع ــة تش ــل إمكاني ــيكية، مث ــًة كاس ــاٍت منهجي ــيُّ صعوب العامل

لتحليــل إعــادة اإلنتــاج الثقــايف يف املــكان والزمــان. وعــاوة عــى ذلــك، يجــب أن يراعــي التاريــُخ القانــوين 

العاملــيُّ خصوصيــَة املعياريــة باعتبارهــا حالــًة خاصــًة لإلنتــاج الثقــايف، والتقنيــة العاليــة، ومــا ينتــج عــن 

ــة إلعــادة إنتــاج »القانــون« للنظــام الثقــايف يف الوقــت املناســب. ذلــك مــن أســاليب خاصَّ

ب( التاريخ القانوين العاملي كجزء من الدراسات القانونية:

ـــن  ـــزٍء م ـــة، أي كج ـــة الِعلمي ـــا للبحـــوث القانوني ـــه منتميً ـــرب نفَس ـــي يعت ـــوين العامل ـــُخ القان إذا كان التاري

ـــن  ـــة. وم ـــة العلمي ـــات القانوني ـــَة للمناقش ـــاِت املعرفي ـــاول االهتام ـــدَّ أن يتن ـــا ب ـــة، ف ـــات القانوني الدراس

ـــون. وميكـــن أن يســـهم يف  ـــة يف حـــواٍر حـــول تطـــوُّر القان ـــه التاريخي ـــج أبحاث ـــة دم ـــه إمكاني ـــإن لدي ، ف ـــمَّ ثَ

ـــد  ـــن التقالي ـــف ب ـــد تختل ـــي ق ـــات، والت ـــداٍف وغاي ـــن أه ـــا م ـــا له ـــكل م ـــة، ب ـــة القانوني ـــاث العلمي األبح

ـــة. ـــة املختلف ـــم القانوني والنُّظُ

ــه  ــك بطريقــة مختلفــة عــا كان علي ــوين العاملــي أن يفعــل ذل ــخ القان ــك، يتعــنَّ عــى التاري ومــع ذل

الحــال يف التقاليــد األوروبيــة للتاريــخ القانــوين يف القــرن التاســع عــرش؛ فــإن هــذا التقليــد الــذي شــكَّلتْه 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــايض م ــورَة امل ــوِّه ص ــٍر أن يش ــا يف خط ــدُّ دامئً ــارص يَُع ــون املع ــاُت القان ٍة اهتام ــوَّ بق

املفاهيــم املعــارصة، التــي اعتـُـربت تعبــراٍت عــن حقائــق عامليــة أعــى )فيــا يتعلَّــق بهــذا التقليــد، انظــر: 

Duve 2012, 2014b(. وعــى النقيــض مــن ذلــك، يتعــنَّ عــى التاريــخ القانــوين العاملــي إقامــة حــواٍر بــن 

األوســاط العلميــة مــن مختلــف الثقافــات واملجــاالت القانونيــة بشــأن مفاهيمهــا وتصوراتهــا عــن املــايض 

العاملــي، وكذلــك حــول توقعاتهــا بشــأن كيفيــة تشــكيل هــذا املــايض ملســتقبل أنظمتهــم القانونيــة. كــا 

، وكذلــك دراســة عوملــة القانــون مــع اهتــاٍم  يتعــنَّ عليــه تحليــُل التاريــخ القانــوين مــن منظــوٍر عاملــيٍّ

خــاصٍّ بتوفــر إطــار مفاهيمــيٍّ ومنــاذج نظريــة، وليــس أقلهــا شــأنًا أدوات تحليليــة لتقييــم تطــور القانــون 

ــه املجــال الرئيــس للتفكــر  ــنَّ أن ــد، فقــد يتب ــك بشــكٍل جي ــام بذل ــد العاملــي. إذا جــرى القي عــى الصعي

ــة  ــق مــع النظري ــإن التعــاون الوثي ــه، ف ــك كل ــون يف ظــل ظــروف العوملــة. وفــوق ذل بشــأن تطــور القان
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ــة  ــون، ميكــن أن يســاعد يف تهيئ ــوين والدراســات األساســية األخــرى للقان ــم االجتــاع القان ــة وعل القانوني

الــرشوط املســبقة وإرســاء األســاس لدراســاٍت علميــٍة قانونيــة عابــرة للحــدود الوطنيــة، ويف الوقــت نفِســه، 

ــة نقديــة داخــل النظــام القانــوين. تحقيــق مهمَّ

)1( عوملة القانون، والفقه القانوين العام، والتاريخ القانوين العاملي:

ــا؛ ألن إحــدى  ــة إلجــراء التاريــخ القانــوين العاملــي مطلوبــٌة بشــكل كبــر حاليً إن هــذه الطريقــة الخاصَّ

أهــم مهــام العلــوم القانونيــة اليــوم تتمثَّــل يف تحليــل ورمبــا حتــى تشــكيل التحــوالت األساســية لألنظمــة 

القانونيــة يف العــامل )انظــر عــى ســبيل املثــال: Hertogh 2008؛ Sieber 2010؛ Menkel- Meadow 2011؛ 

Michaels 2013؛ Zumbansen 2010، 2012؛ Darian-Smith 2013(. وبســبب العوملــة املتزايــدة، وإلغاء 

القيــود التنظيميــة، والرقمنــة يف مجتمعاتنــا؛ فــإن عمليــة إزالــة الطابــع القومــي denationalization أو 

ــذ  ــم القطــاع الخــاص - مســتمرٌة من ــة، والتــي تفســح املجــال أكــر فأكــر لتنظي ــون والعدال ــد القان تجري

عقــود. بطبيعــة الحــال، وعــى النقيــض مــن اإلعانــات الشــائعة للغايــة، فــإن الدولــة مل متــت، كــا انتــرش 

مؤخــرًا يف التســعينيات. إالَّ أنــه يف العديــد مــن مجــاالت الحيــاة، يجــب أيًضــا أن تعتمــد االتفاقــات التــي 

تتــمُّ تقليديًّــا عــى أســاس القوانــن الوطنيــة اآلن عــى األُطــر املعياريــة للوائــح غــر الحكوميــة والقوانــن 

غــر الوطنيــة. وقــد ظهــرت قواعــد جديــدة غــر حكوميــة ومؤسســاٌت لصنــع القــرار - عــى ســبيل املثــال 

- يف تنظيــم اإلنرنــت أو يف الرياضــة. والواقــع، أن هــذا التطــور دفــع بعــض القانونيــن إىل الحديــث عــن 

القوانــن االقتصاديــة، وقانــون الرقميــات أو اإلنرنــت lex digitalis، وقانــون الرياضــة lex sportiva، ومــا 

إىل ذلــك. مــع هــذا التطــور، حلَّــت أشــكاٌل جديــدة مــن التســويات خــارج نطــاق القضــاء محــلَّ األدوات 

القضائيــة للدولــة؛ حيــث ميكــن مارســة التســوُّق عــرب املنتديــات اإللكرونيــة عــى نطــاٍق أوســع، مــع مــا 

ــرًة يف  ــة، شــهدنا طفــرًة كب ــة موازي ــرة. يف عملي ــة كب ــة وقانوني ــك مــن عواقــب اقتصادي يرتــب عــى ذل

م كبــر يف قضيــة  تصديــر واســتراد القانــون والخدمــات املرتبطــة بــه منــذ التســعينيات، مــا أدى إىل تقــدُّ

ــدان  ى بالبل ــمَّ ــا يُس ــًة في ــا، خاص ــور واضًح ــذا التط ــكايل له ــب اإلش ــي. كان الجان ــون األنجلو-أمري القان

الناميــة، التــي عانــت مــن عواقــب مــا يَُعــدُّ إمربياليــًة جديــدًة غــر رســمية. وبــرف النظــر عــن التقييــم 

الســيايس الــذي ميكــن أن يقــوم بــه املــرء يف هــذه العمليــة، وعــى الرغــم مــن االتجاهــات الحديثــة لتعزيــز 

ســلطة الدولــة، فمــن املحتمــل أن تســتمرَّ عمليــة جعــل القانــون عابــرًا للحــدود الوطنيــة فضــًا عــن ظهــور 

ترتيبــاٍت وأســاليب تنظيميــة جديــدة. وال بــدَّ كذلــك مــن مراقبتهــا وصوغهــا وتحليلهــا مــن ِقبــل الباحثــن، 

الذيــن يحاولــون عــى نحــٍو مــا مواكبــة هــذه العمليــة بطريقــة بنَّــاءة ونقديــة.
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ومــع ذلــك، فــإن ظاهــرة املعياريــة غــر الحكوميــة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة والثقافيــة ال تقتــر 

- يف كثــرٍ مــن األحيــان - عــى عــامل االقتصــاد أو الرياضــة أو اإلصاحــات النيوليرباليــة فحســب. فمــع تزايــد 

ع داخــل مجتمعاتنــا، أصبحــت أهميــُة املجــاالت املعياريــة مســتقلًة عــن اإلطــار القانــوين الوطنــي  التنــوُّ

املحــدد، ومنفصلــًة أحيانـًـا حتــى عــن الثقافــة الســائدة يف البيئــة املحيطــة، وأصبحــت ملموســًة يف حياتنــا 

ة مــن املعتقــدات الدينيــة التــي تُعــاش وتُطبَّــق يف إطــار نُظــٍم قانونيــة وطنيــة  اليوميــة. فالقواعــد املســتمدَّ

ليســت هــذه املعتقــداُت جــزًءا أساســيًّا منهــا. تثــر هــذه التطــوراُت تســاؤالٍت حــول الكيفيــة التــي ميكــن 

بهــا إضفــاء الرشعيــة عــى النُّظُــم املعياريــة وأنظمــة صنــع القــرار التــي منــت بشــكٍل مســتقلٍّ عــن بنيــة 

ــة.  ــى الدول ــد ع ــي تعتم ة الت ــرِّ ــة واملتغ ــة القامئ ــم القانوني ــا يف النُّظُ ــا، ودمجه ــيطرة عليه ــة، والس الدول

ونظــرًا لهــذا الوضــع، فــا تــزال املناقشــاُت األكادمييــة نابضــًة بالحيــاة، وميكننــا أن ناحــظ إضفــاء الطابــع 

املؤســي عــى الدراســات حــول »القانــون العاملــي« أو »القانــون العابــر للحــدود الوطنيــة« مــن خــال 

الربامــج البحثيــة وقواعــد البيانــات والصحــف وساســل الكتــب واملناهــج الدراســية الجديــدة. ومــع ذلــك، 

فــإن هــذا النمــو ال يعنــي تلقائيًّــا ظهــور »دراســات علميــة قانونيــة عابــرة للحــدود الوطنيــة«. فمثــل هــذه 

، فهــي تتطلَّــب  ، ولكنهــا يف الغالــب تحــدٍّ معــريفٌّ ونظــريٌّ الدراســات العلميــة ليســت مجــرَّد تحــدٍّ مؤســيٍّ

االســتعداد والقــدرة عــى تحريــر نفســها مــن الفئــات واألســاليب واملبــادئ املجربــة والصحيحــة - والتــي 

قــد ال تكــون كافيــًة عــى نطــاٍق عابــٍر للحــدود الوطنيــة – فضــًا عــن البحــث عــن فئــاٍت جديــدة يجــب أن 

تكــون منفتحــًة عــى أفــكاٍر بديلــة عــن املعياريــة، وعــى الهيــاكل الداخليــِة املختلفــة للقانــون والدراســات 

العلميــة القانونيــة، وكذلــك عــى مجموعــٍة واســعٍة مــن األفــكار الناتجــة عــن دراســات األكادمييــن مــن 

ثقافــاٍت مختلفــة؛ ألنــه ال ميكــن تصــور دراســات علميــة قانونيــة عامليــة أو عابــرة للحــدود الوطنيــة تكــون 

وفــق التقاليــد الوطنيــة ملشــارٍك واحــٍد يف الحــوار. يجــب أن يُســمح ملختلــف الثقافــات والتقاليــد القانونيــة 

بالدخــول يف حــوار مــع بعضهــا البعــض، والتعــاون يف املســائل البحثيــة قبــل معالجتهــا فيــا بعد، والســاح 

ي املعــريف عــى توليــد وتجميــع الكثــر  للمشــاركن بالتعلُّــم مــن بعضهــم البعــض. قــد ينطــوي هــذا التحــدِّ

مــا قــد يبــدو »معــارف غــر قانونيــة« وتطويــر البنــى التحتيــة البحثيــة املقابلــة للقيــام بذلــك. باإلضافــة 

ــا، ويتعــنَّ  ــا نظريًّ ــا تحديً ــة أيًض ــة العابــرة للحــدود الوطني ــة القانوني إىل ذلــك، تشــكِّل الدراســاُت العلمي

ــة - وليــس فقــط إدمــاج »اإلنتــاج العاملــي للمعايــر« يف بنياتهــا  عليهــا تطويــر مفاهيمهــا وأســاليبها الخاصَّ

ــا تصــوُّر إطــار عمــٍل  ــا إذا كان ميكنن ــف وم ــأل كي ــة القامئــة. ويجــب أن يُس ــا القانوني ــة وأنظمته الفكري

تحليــيٍّ واســع مبــا فيــه الكفايــة، خــاٍل مــن االفراضــات الثقافيــة، منفتــٍح عــى األفــكار املعياريــة للعــامل 

.)Duve 2014c :بــأرسه، ويبقــى بإمكانــه مــع ذلــك بطريقــٍة مــا االحتفــاظ بقوتــه التحليليــة )انظــر يف هــذا
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وقـــد نوقـــش كا النوَعـــْن مـــن التحديـــات - املعرفيـــة والنظريـــة - عـــى مـــدار الســـنوات القليلـــة 

ـــذي  ـــص ال ـــام jurisprudence general، أي التخصُّ ـــوين الع ـــه القان ـــوان الفق ـــت عن ـــا تح ـــة، وأحيانً املاضي

يـــدرس العنـــارص البنيويـــة للقانـــون يف ســـياق العوملـــة )عـــى ســـبيل املثـــال، Twining 2009(. ولقـــد 

ـــق مـــع  ـــي تتواف ـــة الت ـــرة للحـــدود الوطني ـــة العاب ـــة القانوني أظهـــرت هـــذه املناقشـــة أن الدراســـات العلمي

ـــى  ـــة »املجـــاورة«، مبعن ـــا األكادميي صاته ـــدَّ أن تكـــون منفتحـــًة بشـــكٍل خـــاصٍّ عـــى تخصُّ ـــر ال ب هـــذه املعاي

ـــٌم  ـــا عل ـــر أنه ـــة األم ـــنَّ يف نهاي ـــد يتب ـــات. وق ص دة التخصُّ ـــدِّ ـــٍة متع ـــتند إالَّ إىل مقارب ـــن أن تس ـــا ال ميك أنه

ـــم. ـــٌم للتنظي ـــر أو عل ـــُع للمعاي أوس

ـــام.  ـــوين الع ـــه القان ـــن الفق ـــزء م ـــيٍّ كج ـــوينٍّ عامل ـــٍخ قان ـــاق لتاري ـــة االنط ـــن نقط ـــد تْكُم ـــا بالتحدي وهن

ـــات  ـــع تحدي ـــق م ـــا تتواف ـــام، فإنه ـــه الع ـــه الفق ـــي تواج ـــة الت ـــة والنظري ـــات املعرفي ـــبة إىل التحدي فبالنس

ـــرٌة نســـبيًّا:  ـــي كب ـــوين العامل ـــخ القان ـــة للتاري ـــات الفكري ـــإن اإلمكاني ـــذا، ف ـــي. وهك ـــوين العامل ـــخ القان التاري

عـــة مـــن الســـياقات  ـــص يف تحليـــل تطـــور القانـــون يف مجموعـــٍة متنوِّ إن التاريـــخ القانـــوين - كمجـــال متخصِّ

ـــوين  ـــه القان ـــا الفق ـــي ينطـــوي عليه ـــية الت ـــن املســـائل األساس ـــد م ـــل العدي ـــاول بالفع ـــا - يتن ـــة كليًّ املختلف

َد  العـــام، ويقـــوم بذلـــك بصفـــٍة يوميـــة. وميكـــن للتاريـــخ القانـــوين العاملـــي - بوصفـــه مجـــااًل متعـــدِّ

ـــوين  ـــه القان ـــا للفق ـــورة خصيًص ـــَة املط ـــح األدواِت الرئيس ـــْرٍ ويتي ـــل كِج ـــاث - أن يعم ـــات لألبح ص التخصُّ

ـــن خـــال  ـــة، م ـــة املختلف ـــات القانوني ـــن الثقاف ـــوار ب ـــا مســـبقة للح ـــا رشوطً ـــر أيًض ـــن أن يوفِّ ـــام. وميك الع

ـــات. ـــار للمناقش ـــم إط ـــة وتقدي ـــا القانوني ـــل تقاليده تحلي

)2( التواريخ القانونية العاملية النقدية:

ــا مهمــًة أخــرى بالغــة  ــؤدي أيًض ــا ت ــاًء، فإنه ــًدا بنَّ ــة بُْع ــة القانوني ــك األبحــاُث التاريخي ــا متل وبقــدر م

ــة النقديــة، بــل وحتــى التفكيكيــة يف بعــض األحيــان )انظــر: Dubber 2015(. يســتند  األهميــة: وهــي املهمَّ

كلُّ نظــاٍم قانــوينٍّ وكلُّ إعــادة صياغــٍة ومَنذجــة للقانــون )التدريــب القانــوين( )Rechtsfortbildung( عــى 

ة مــن مفاهيــم رصيحــة أو ضمنيــة عن  تبعــات املســار))1((، ورسديــات التربيــر، والنــاذج املثاليــة املســتمدَّ

املــايض. فــكلُّ نظــاٍم قانــوينٍّ يعتمــد عــى الســياق. ينطــوي أحــد الجوانــب األساســية للبحــوث التاريخيــة 

عــى الكشــف عــن هــذه املفاهيــم والتصــورات الضمنيــة والنظــر فيهــا وتنقيحهــا عنــد الــرورة. بيــد أن 

))( تبعــات املســار path dependencies: مبــدأ يــرشح كيــف أن القــرارات التــي يتخذهــا النــاس تكــون مقيَّــدًة بقــراراٍت ســابقة 

كانــوا قــد اتخذوهــا يف ظــروٍف أخــرى، حتــى وإن بــدا أنهــا غــر ذات صلــٍة بالقــرارات أو املواقــف الحاليــة. )املرتجمــة(
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النظــرة الثاقبــة بشــأن تبعــات املســار، ال تفــرض بالــرورة الخــروج عــن املســار؛ بــل إنهــا تعــزِّز الوعــي 

ــس آخــرًا، ينبغــي أن  ــة. أخــرًا ولي ــد مــن مســاحات الحري ــمَّ تزي ــة، ومــن ثَ ــة الطارئ بالحــوادث التاريخي

ــه يف  ــون، وبخربت ــٌص يرصــد تطــوَر القان ــه تخصُّ ــم عــى أن ــذي يُفه ــي - ال ــوين العامل ــخ القان يكــون التاري

ــا يف  ــا، وتأثراته ــة يف مجتمعاتن ــة والرقمن ــة العومل ــاًّ بعملي ــون - مهت ــائطية mediality القان ــل وس تحلي

النظــام القانــوين، وتحليــل هــذه التحــوالت مــن منظــور تاريخــي.

م تأريــخ  ــة خــال العقــود املاضيــة. وقــد قــدَّ لقــد أســفرت التواريــخ القانونيــة النقديــة عــن نتائــج مهمَّ

ــة النقديــة )Fassbender / Peters 2012(. وعــى املنــوال  ــًة لهــذه املهمَّ ــًة توضيحي القانــون الــدويل أمثل

ــث  ــيكية للبح ــة والكاس ــاالت املركزي ــة يف املج ــال مهمَّ ــرة أع ــنوات األخ ــال الس ــدرت خ ــه، ص نفس

التاريخــي القانــوين، مثــل تاريــخ الدســتورية أو حقــوق اإلنســان، مــع إرصارهــا عــى رضورة إيجــاد وجهــات 

 .)Clavero 2014، 2015 ؛Moyn 2010( .نظــٍر وأســاليب عامليــة إلعــادة بنــاء العاقــات املتبادلــة والرابــط

ومــن األهميــة مبــكاٍن كــون النقــد متعلًِّقــا بالتصــور الــذايت للتقاليــد القانونيــة األوروبيــة أو الغربيــة. وهنــا، 

ميكــن للتاريــخ القانــوين العاملــي - يف ظــل ظــروٍف معينــة - التشــكيك يف اإلجــاع األســايس عــى املفهــوم 

ــا يف عمليــة تحريــر نفســها مــن  الــذايت الغــريب وفتــح حــواٍر مــع تلــك الثقافــات القانونيــة املشــاركة حاليً

األُطــر الفكريــة املهيمنــة مســبًقا.

   )ثانًيا( مقاربات منهجية:

صيــة للتاريــخ القانــوين العاملــي،  ــة بشــأن املعــاين املمكنــة واملهــام التخصُّ يف ضــوء هــذه املاحظــات العامَّ

ــة، فهــي تعتمــد عــى بعــض االفراضات  ميكــن للمــرء أن يبحــث أربــَع مقاربــاٍت منهجيــة ذات أهميــة خاصَّ

ــق  النظريــة حــول تطــور األنظمــة الثقافيــة وإعــادة إنتاجهــا، والتــي ال ميكــن توضيحهــا هنــا )فيــا يتعلَّ

ــك،  ــن ذل ــم م ــر: Zhang 2016. واأله ــوين، انظ ــخ القان ــبة إىل التاري ــا بالنس ــر وأهميته ــات التغي بنظري

Camp-  فيــا يتعلَّــق باملقاربــات النظريــة الحديثــة لفهــم التغيــر يف التاريــخ، انظــر عــى ســبيل املثــال: 

bell 2010؛ Greve / Schnabel 2011؛ Mahoney / Thelen 2010؛ Rosenthal / Bin Wong 2011؛ 

Schimank 2002؛ Sachs 2015(. ومــع ذلــك، فقــد تكــون قابلــًة للتطبيــق يف األبحــاث اليوميــة، بــل وقــد 

تكــون منفصلــًة عــن أُسســها النظريــة.

ــخ  ــإن التاري ــوين، ف ــخ القان ــة للتاري ــة التقليدي ــروف املكاني ــر يف الظ ــادة النظ ــرورة إع ــرًا ل أواًل: نظ

ــع  ــٍة م ــة يف عاق ــة والعاملي ــة املحلي ــخ القانوني ــع التواري ــة َوْض ــر يف كيفي ــدَّ أن يفكِّ ــي ال ب ــوين العامل القان



20

ترجمات |  التاريخ القانوين العاملي

ــر املصطلحــات  ــه أن يعمــل عــى تطوي بعضهــا البعــض - »Glocalization التوطــن« ))(. ويتعــنَّ علي

Multinorma-  مــن أجــل التمييــز بــن أمنــاط مختلفــة مــن املعياريــة فضــًا عــن ديناميكيــات تفاعلهــا - »

ديــة املعياريــة« )2(. كــا يتعــنَّ عــى التاريــخ القانــوين العاملــي أن ينظــر يف مشــكلة إيجــاد  tivity التعدُّ

إطــار تحليــيٍّ للمقارنــة - » Typologyالتنميــط« )3(. وأخــرًا، يجــب عليــه تطويــر طريقــة إلعــادة بنــاء 

عمليــة تخصيــص املعايــر، والتــي ترتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا بالتحديــات األخــرى - »الرجمــة« )4(. متثِّــل هــذه 

املقاربــاُت املنهجيــُة األربــُع املشــكاِت املنهجيــَة األوليــَة التــي توَضــع يف االعتبــار يف كلِّ شــكٍل مــن أشــكال 

مــٌة وفًقــا للمتطلبــات واألهــداف املحــددة للتاريــخ القانــوين  البحــوث القانونيــة التاريخيــة، إالَّ أنهــا ُمَصمَّ

العاملــي وتكتســب أهميــًة خاصــًة يف ســياق الدراســات العامليــة. وعــاوة عــى ذلــك، يتعــنَّ عــى هــذه 

املقاربــات إتاحــة النظــر املنهجــي يف القانــون يف ســياق العوملــة، ومــن ثَــمَّ املســاعدة يف تطبيــق التاريــخ 

ــة  ــة األملاني ــة باللغ ــد الناطق ى يف التقالي ــمَّ ــا يُس ــا وكشــْكٍل مل ــا تاريخيًّ ًص ــاره تخصُّ ــي باعتب ــوين العامل القان

.rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung »ــية ــة األساس ــة القانوني ــوث العلمي »البح

1.التوطين:

ــي  ــي والعامل ــْن املح ــاط املجالَ ــِة ارتب ــكلَة كيفيَّ ــة مش ــات املنهجي ــن املقارب ــُة األوىل م ــاول املقارب تتن

ــة  ــق املحليَّ ــن القطبــن عــن طري ــن هذيْ ــُر ب ــزال التوت ــرًا مــا كان يُ ببعضهــا البعــض. ففــي املــايض، كث

أو الحــد مــن االنتشــار))2((. فقــد جــرى رشُح صناعــة القانــون أو النشــاط القضــايئ أو املنطــق القانــوين 

دة فقــط  باعتبــار الوضــع املحــي أو الوطنــي فقــط، أو ُهــِدف إىل نــرش الِبَنــى أو األســاليب القانونيــة املحــدَّ

ث البعــض عــن »املســرة املظفــرة للقانــون الرومــاين« أو عــن »صاحيــة القانــون املــدين  - ومــن ثـَـمَّ تحــدَّ

األملــاين )BGB( يف جميــع أنحــاء العــامل«، ومــا إىل ذلــك. كلتــا هاتــن الصورتــن لاختــزال ال تخدمــان ســوى 

مصالــح التأريــخ الوطنــي؛ ألن االبتــكار كان يُنظـَـر إليــه عــى أنــه ُمْنتـَـٌج وطنــيٌّ أو كنتيجــة الســتقبال املنتــج 

الوطنــي عــى النطــاق العاملــي. ولكــن، عــى الرغــم مــن الكــمِّ املعــريف الكبــر الناتــج عــن هــذه املارســات 

األكادمييــة االختزاليــة، فكاهــا - يف نهايــة املطــاف - غــر مرضيــْن عــى املســتوى الفكــري.

إن لــدى التاريــخ القانــوين العاملــي - بــدوره - الحاجــة والفرصــة لجعــل هــذا التوتــر مثمــرًا. إنَّ عليــه 

أن يطلــب عــى وجــه التحديــد التــوازَن الصحيــَح والتوافـُـَق بــن وجهــات النظــر املحليــة والعامليــة. وهــذا 

ــي إعطــاء  ــإن هــذا يعن ــة. ويف الوقــت نفســه، ف ــاد العاملي ــاح عــى األبع ــام األول - االنفت ــي - يف املق يعن

))( االنتشارية diffusionism: نظرية ترى نرش العنارص الثقافية من شعٍب أو إقليٍم إىل آخر. )املرتجمة(
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. ففقــط عندمــا ينصــبُّ تركيزُنــا عــى املوِقــع امللمــوس الــذي يقــع فيــه التفكــُر  األولويــة املنهجيــة للمحــيِّ

القانــوين، حيــث يتــمُّ تعيــن القانــون وَســنُّه؛ يصبــح مــن املمكــن إعــادة بنــاء عمليــات إنتــاج )أو إعــادة 

إنتــاج( القانــون. مــن هــذا املنظــور املحــي فقــط، ميكــن تتبُّــع الوضــع التواصــي واملعــريف للقانــون، ومــن 

ثـَـمَّ إنشــاء روابــط إقليميــة أو عامليــة بــن النُّظُــم القانونيــة.

ــن  ــه وب ــع بين ــايف والجم ــاج الثق ــة لإلنت ــروف املحلي ــة للظ ــاء األولوي ــة يف إعط ــرورة املتمثِّل ــذه ال ه

ــَد مــن  ــم العدي ــذي يائ ــر ال ــان »التوطــن«، وهــو التعب ى يف بعــض األحي ــمَّ ــت تُس ــة كان ــاد العاملي األبع

مجــاالت اإلنتــاج الثقــايف )انظــر عــى ســبيل املثــال: Robertson 1995(. ومــع ذلــك، فــإن رضورتهــا تنتــج 

ــا  ــون. ففي ــاج القان ــة نفســها، وهــو: إنت ــة القانوني ــاء التاريخي ــادة البن ــة هــدف إع ــن خصوصي ــا ع أيًض

ــي  ــد التأريخ ــل يف التقلي ــى األق ــن - ع ــاء كمؤرِّخ ــادة البن ــى إع ــل ع ــن نعم ــون«، نح ــق بـــ »القان يتعلَّ

. بــل إن هــدف  الغــريب األكــر ُمعــارَصًة - حيــث ال يَُعــدُّ »القانــوُن« نظاًمــا معيًّنــا وقامئـًـا بشــكل موضوعــيٍّ

ــن بشــأن مــا يَُعــدُّ صحيًحــا أو  التحليــل القانــوين التاريخــي ال ميكــن أن يكــون مجــرَّد التواصــل مــع املعنيّ

يْنــا املشــكلة املتعلِّقــة بالتايــز بــن مختلــف أمنــاط املعياريــة  ليــس صحيًحــا. ففــي الوقــت الحــايل، إذا نحَّ

ــا، والتــي ســتتمُّ مناقشــتها مبزيــٍد مــن التفصيــل أدنــاه، والحديــث ببســاطة عــن »القانــون«؛ ميكننــا  جانبً

ــط، وفيــا يتعلَّــق باألهــداف التــي تجــري مناقشــتها هنــا: إن هــدف ماحظتنــا  أن نقــول عنــه مبعنــى ُمبسَّ

التاريخيــة - لـــ القانــون - يتألَّــف مــن األمنــاط التنظيميــة التــي يتــمُّ االعــراف مبطالبهــا امللزمــة بشــكٍل أو 

بآخــر، والتــي يجــري تطبيقهــا يف الســياقات القانونيــة املؤسســية بكفــاءٍة إىل حــدٍّ مــا ، والتــي يجــب عــى 

املــرء أن يتعامــل معهــا يف إطــار الحــاالت الطارئــة يف العــامل االجتاعــي.

ــه  ــدُّ في ــذي يَُع ــاء هــذا العــامل االجتاعــي ال ــد بن ــوين أن يعي ــخ القان ــك، يتعــنَّ عــى التاري نتيجــة لذل

ى »القانــون« تحــدث  القانــون جــزًءا ال يتجــزَّأ منــه. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن عمليــة إنشــاء معنــى مــا يُســمَّ

. وهــذا يعنــي أن الركيــز يف عمليــة إعــادة البنــاء التاريخــي  يف كل مــرة يتــمُّ فيهــا صياغــة بيــاٍن معيــاريٍّ

للقانــون، يجــب أن يكــون ُمنصبًّــا عــى ظــروف عمليــة توليــد املعنــى. وبنــاًء عــى ذلــك، فــإن إعــادة البنــاء 

ــن تعيــن القانــون  التاريخــي القانــوين يجــب أن تعيــد بنــاء اإلطــار املعــريف والتواصــي بأكملــه والــذي يتضمَّ

وتطبيقــه - وهــذا أمــر ممكــن فقــط مــع النظــر إىل الوْضــع املحــي امللمــوس.

إن تحديــد أولويــات املحليــة يعنــي بالــرورة إعطــاء األولويــة للمارســات املحليــة. ومــع ذلــك، تشــر 

ــر أو  ــاج املعاي ــة إنت ــق بعملي ــي تتعلَّ ــا، الت ــع املارســات املوجــودة محليًّ ــة« إىل جمي »املارســات املحلي

ــة  ــى املارس ــي« مبعن ــق العم ــن »praxis« »التطبي ث ع ــدَّ ــن نتح ــرى، نح ــارة أخ ــا. وبعب ــادة إنتاجه إع
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املجســدة، والتــي تشــمل كاًّ ِمــن املعرفــة الضمنيــة وكذلــك املكتســبة وغــر ذلــك مــن أشــكال املارســات 

االجتاعيــة. ميكــن أن تؤثــر هــذه األشــكال الضمنيــة مــن املعرفــة واملارســات يف صياغــة قانــوٍن أو تأليــف 

، ال ســيا فيــا  كتــاٍب أو صياغــة ُحْكــٍم أو خطــاٍب أو رســم صــورة مــا - وقــد لعبــت األخــرُة دوًرا مهــاًّ

ى مبجتمعــات مــا قبــل العــر الحديــث؛ فيــا يتعلَّــق بالتواصــل القانــوين، متاًمــا كــا أصبــح »التمثيل  يُســمَّ

ــإن تصــور  ــوم. وعــى هــذا، ف ــة الي ــة املرئي ــدة يف الثقاف ــة متزاي ــون« ذا أهمي البــري visualizing للقان

ــة(،  ــر )العاملي ــص املعاي ــاء تخصي ــادة بن ــي إع ــة »توطــن« يعن ــاره عملي ــي باعتب ــوين العامل ــخ القان التاري

بإحالتهــا بطريقــٍة أو بأخــرى إىل أولئــك الذيــن يقومــون بإنتــاج القانــون، مــن خــال النظــر يف الظــروف 

ــن  ــا - ع ــوم هن ــو مفه ــا ه ــا - ك ــي متاًم ــوين العامل ــخ القان ــف التاري ــى. إذن، يختل ــاج املعن ــة إلنت املحلي

التاريــخ القانــوين للعــامل، وال ميكــن فصلــه عــن التاريــخ املحــي.

دة: 2. املعيارية املتعدِّ

وتتطــرق املقاربــة املنهجيــة الثانيــة إىل التفاعــل بــن مختلــف النُّظـُـم املعياريــة التــي تنشــأ - عــى وجــه 

الخصــوص - داخــل الحيــز اإلمرباطــوري أو التشــكيات االســتعارية. وإن مــا ينتــج عــن ذلــك مــن تداخــل 

ــا الرئيســة يف التاريــخ القانــوين العاملــي،  ــة، وتعايشــها وتفاعلهــا، هــو إحــدى القضاي يف املجــاالت املعياري

 Berman 2012( :وقضيــة رئيســة يف املناقشــات الحاليــة للدراســات القانونيــة )انظــر عــى ســبيل املثــال

ــويه  ــا دون تش ــة متاًم ــة املختلف ــاالت املعياري ــذه املج ــأن ه ــٍو كاٍف بش ــى نح ــل ع ــا التواص ــف ميكنن كي

التكوينــات التاريخيــة التــي نقــوم بتحليلهــا؟ وكيــف ميكننــا فهــم إعــادة إنتاجهــا؟ وكيــف ميكننــا تحليــل 

ديناميكيــات التفاعــل بــن هــذه املجــاالت املعياريــة؟

ولــي يتــمَّ ذلــك، فمــن الــروري تطبيــق مصطلحاٍت ُمامِئــة للتحليل املشــرك بــن الثقافات فيــا يتعلَّق 

ديــة القانونيــة« والتســِميات  باملجــاالت القانونيــة - وكثــرًا مــا تجــري مناقشــُة ذلــك تحــت عنــوان »التعدُّ

دة، فمــن الروري  املاثِلــة )أ(. ومــع ذلــك، فنظــرًا لحقيقــِة أنَّ املعنــى يتــمُّ إنتاجــه يف بيئــاٍت محليَّــٍة محــدَّ

دمــج املجــاالت املعياريــة التــي ال تؤخــذ عــادًة يف االعتبــار يف هــذه األُطــر املفاهيميــة، مثــل املعايــر التــي 

ديــة املعياريــة  ــه عمليــَة إنتــاج املعنــى نفِســه )ب(. باإلضافــة إىل ذلــك، ولــي يكــون مفهــوم »التعدُّ توجِّ

ــٍة  ــاذَج تحليليَّ ــاج إىل من ــي يحت ــوين العامل ــخ القان ــإنَّ التاري ــة، ف ــة التحليلي ــن الناحي ــرًا م ــة« ُمثِم والقضائي

ع )ج(. تُســاعد عــى فهــم ديناميكيــات إعــادة اإلنتاج املعيــاري يف التشــكيات املجتمعية التي تتســم بالتنــوُّ

يُشــار إىل الجْمــع بــن هــذه املقاربــات التحليليــة التــي تركِّــز عــى املجــاالت املعياريــة املختلفــة، وعــى 

ــات  ــايف يف البيئ ــاج الثق ــات اإلنت ــى ديناميكي ــية، وع ــة األساس ــات الثقافي ــة واملارس ــد التوجيهي القواع
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 Duve :دة« )انظــر ع: مبصطلــح »multinormativity« »املعياريــة املتعــدِّ االجتاعيــة التــي تتســم بالتنــوُّ

.)Vec 2009 :ــح، انظــر ــذا املصطل ــًا له ــف قلي يلِّ واملختل 2014b؛ ولاطــاع عــى االســتخدام األوَّ

دية القانونية واملعيارية والقضائية:  أ- التعدُّ

ــخ  ــا التاري ــي يطرحه ــة، والت ــة التاريخي ــة للبحــوث القانوني ــًة عامَّ ــُر األول مشــكلًة منهجي يعــنِّ العن

دة عــى النحــو اآليت: كلُّ منــٍط مــن أمنــاط املعياريــة - القانــون، والُعــرف،  القانــوين العاملــي بطريقــة محــدَّ

ومــا إىل ذلــك - هــو جــزٌء مــن ســياٍق أوســَع نطاقـًـا للمعياريــة. ومــع ذلــك، فكيــف ميكــن للمــرء أن ينظِّــم 

ٍه، عــى  هــذا املجــال، وكيــف ميكنــه وصــف أجــزاء مــن هــذه النُّظـُـم دون الوقــوع يف نظــاٍم تنميطــيٍّ ُمشــوَّ

ــٍه أورويب؟ ســبيل املثــال، املنظــور القانــوين الــذي يركِّــز عــى دولــٍة ذات توجُّ

ـــاع  ـــم االجت ـــة - وعل ـــة القانوني ـــة - النظري ـــة التأريخي ـــَد القانوني ـــٌة التقالي ـــائُل ماثل ـــغلت مس ـــد ش لق

ًدا  ـــدِّ ـــعوًرا متج ـــة - ش ـــروف العومل ـــل ظ ـــبت - يف ظ ـــا اكتس ـــد أنه ـــت. بي ـــض الوق ـــي لبع ـــوين الوطن القان

ـــات  ـــر بالدراس ـــق األم ـــا يتعلَّ ـــه عندم ـــر: Alford 1997(؛ ألن ـــال، انظ ـــبيل املث ـــى س ـــة )ع ـــة املاس بالحاج

العامليـــة، فـــإن األمـــر ال بـــدَّ أن يـــدور حـــول إيجـــاد لغـــٍة مناســـبة ليســـت قـــادرًة عـــى الوقايـــة مـــن 

ع، ويتعـــنَّ عليهـــا أن تُفِســـَح  اإلســـقاطات الحديثـــة أو الغربيـــة فقـــط، بـــل وأيًضـــا قـــادرة عـــى إدراك التنـــوُّ

املجـــاَل لتقاليـــَد لُغويـــٍة ومفاهيميـــة مختلفـــة متاًمـــا وألفكارِهـــا املتعلِّقـــة باملعياريـــة، والتـــي تُخفـــي وراَءهـــا 

ـــأن يكـــون  ، ال ميكـــن لهـــذا املجـــال أن يســـمح لنفســـه ب ـــمَّ ـــة. ومـــن ثَ ـــًا يُحتمـــل أن تكـــوَن غـــَر مكافئ نُظُ

ـــن  ـــاق م ـــوين«، أو االنط ـــر القان ـــوين«/ و«غ ـــال، »القان ـــبيل املث ـــى س ـــايئ، ع ـــق الثن ـــا للمنط ـــًا وفًق ُمَنظَّ

ـــه  ـــة األخـــرى من ـــاَط املعياري ـــر أمن ـــذي يحظُ ـــزه، وال ـــع يف مرك ـــذي يق ـــة وال ـــه للدول ـــون املوجِّ ـــوم القان مفه

ـــة. ـــد األوروبي ـــال يف التقالي ـــا كان الح ـــك - ك ـــد ذل بع

ــة  دي ــوان »التعدُّ ــة تحــت عن ــة ذات الصل ع املجــاالِت املعياري ــوُّ ــا تجــري املناقشــات حــول تن ــا م غالبً

ــا - يف املقــام األول - مــن  ث عــن مفهــوٍم اســتُخِدَم ألكــر مــن أربعــن عاًم ــا نتحــدَّ القانونيــة«. نحــن هن

ــن،  ــن القانوني ــن املنظِّري ــًا ع ــن، فض ــاع القانوني ــاء االجت ــة، وعل ــا القانوني ــاء األنروبولوجي ــل عل ِقبَ

ــك مــن  ــة أو نحــو ذل ــا املاضي ــٍر أكــرب عــى مــدار الخمســة عــرش عاًم ــذي اســتخدمه املؤرِّخــون بتواتُ وال

أجــل وصــف الحــاالت التــي تتعايــش فيهــا النُّظـُـُم القانونيــة الناشــئة مــن مصــادَر مختلفــٍة تشــغل الحيــز 

ــن  ــيًّا م ــان مشــحونًا سياس ــتَْخَدم يف بعــض األحي ــذي يُس ــيُّ ال ــوُم الوصف ــون املفه ــه. يك ــي نفَس االجتاع

ديــة القانونيــة »الضعيفــة«،  ديــة القانونيــة »القويــة« والتعدُّ الناحيــة املعياريــة؛ فهنــاك فــوارق بــن التعدُّ

ويجــري اســتخداُم هــذه املعياريــُة بشــكٍل مختلــٍف يف ســياق املجــاالت االجتاعيــة املختلفــة للغايــة. فقبل 
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عــرش ســنوات، اقــرح جــون غريفيثــس John Griffiths، أحــد أبــرز ممثِّــي هــذا النقــاش، أنــه مــن األفضــل 

Grif- ديــة املعياريــة«  )ببســاطة تجنُّــب مصطلــح »قانــون«، حيــث اقــرح بــداًل مــن ذلــك مصطلــح »التعدُّ

fiths 2005(. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن لوريــن بينتــون Lauren Benton، الــذي أدخــل هــذا املصطلــَح يف 

 Benton / Ross( »ديــة القضائيــة املناقشــات التاريخيــة القانونيــة، أصبــح مؤّخــرًا مؤيِّــًدا لتســمية »التعدُّ

ديــة القضائيــة« مــن هــذا املنظــور  2013(. ويعــزِّز آخــرون فكــرة »التهجــن hybridity« ويحلِّلــون »التعدُّ

.)Heirbaut / Donlan 2015(

ــا  ــح أعينن ــة مفتوحــة، وفت ــرض منظــوراٍت أحادية-إطاري ــوم إىل ف ــاش حــول هــذا املفه ــد أدى النق وق

عــى الوضــع الطبيعــي التاريخــي للتعايــش والتنافــس )املمكــن( بــن املجــاالت املعياريــة. وعــى الرغــم 

ــة«  ــة »القانوني ــم حــول الطبيع ــد أدت بعــض افراضــات التعمي ــة، فق ــة املهمَّ ــار اإليجابي ــن هــذه اآلث م

ديــة«، والرجــوع املتكــرِّر إىل املواقــف واملارســات الفعليــة )مثــل »املفاضلــة بــن املحاكــم«(، أدت  و«التعدُّ

ــدة واملختلفــة اختافًــا كبــرًا »قبــل العــر الحديــث« لتنظيــم العدالــة.  إىل بعــض التبســيط للطــرق املعقَّ

فهــو يغرينــا - عــى ســبيل املثــال - بافــراض الســذاجة يف أن اختيــار املحاكــم ينطــوي دامئًــا عــى اختيــار 

ــات  ــن التنظي دة م ــاٍت محــدَّ ــة مبجموع ــة معين ــاٍت قضائي ــد والي ــه ميكــن تحدي ــون، فضــًا عــن أن القان

»اللوائــح« - وهــو أمــر ليــس كذلــك بالــرورة مــن الناحيــة التاريخيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن هنــاك 

شــكوكًا معقولــة بشــأن القــوة التحليليــة للمفهــوم، إذا مل تكــن مرتبطــًة بحالــة ملموســة قــادرة عــى رشح 

ــرى  ــَم أخ ــدو أن مفاهي ــل )von Benda- Beckmann 2009(. ويب ــاري والتفاع ــاج املعي ــة اإلنت ديناميكي

 .)Hoekema 2005( ــدد ــذا الص ــرب يف ه ــورة أك ــدٌة بص ــي »interlegality« واع ــل الترشيع ــل التداخ مث

ــِف أشــكال  ــق بوصــِف ُمختلَ ومــع ذلــك، فقــد أســفرت املناقشــة - بــا شــكٍّ - عــن عــروٍض مفيــدة تتعلَّ

املعياريــة التــي ينبغــي أن يتناولهــا التاريــخ القانــوين العاملــي. فعــى ســبيل املثــال، اقــرح برايــن تاماناهــا 

Brian Z. Tamanaha إطــاًرا براجاتيًّــا للتواُصــل مــن خــال مــا أســاه »الســاحات االجتاعيــة القانونيــة 

عــي رصاحــًة أنــه يقــرح نظريــًة للقانــون بــن الثقافــات أو عــرب الثقافــات. فهــو مييِّــز  ديــة«، وهــو ال يدَّ التعدُّ

بــن: النُّظُــم القانونيــة الرســمية، والنُّظُــم املعياريــة الُعرفية/الثقافيــة، والنُّظُــم املعياريــة الدينية/الثقافيــة، 

ــة/ ــة املجتمعي ــم املعياري ــة، والنُّظ ــة الوظيفي ــم املعياري ــالية، والنُّظُ ــة االقتصادية/الرأس ــم املعياري والنُّظُ

ــة  ــاك حــاالت حدودي ــد: »أنهــا تتداخــل، وهن ــه يؤكِّ ــق بوضــع هــذه املجــاالت، فإن ــة. وفيــا يتعلَّ الثقافي

وخطــوط مختلفــة كان مــن املمكــن رســمها، وفئــات مختلفــة كان مــن املمكــن إنشــاؤها. وتعتمــد قيمــُة 

ديــة القانونيــة ودراســتها  ــر طريقــًة مفيــدًة ملقاربــة حــاالت التعدُّ ــا عــى مــا إذا كان يوفِّ هــذا اإلطــار كليًّ

ــوَّر  ــامية، ط ــة اإلس ــدويس والرشيع ــون الهن ــه يف القان ــال تجربت ــن خ ــا« )Tamanaha 2010(. م وفهمه
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ــًدا ألشــكاٍل مختلفــة مــن  ــا مثــرًا لاهتــام ومعتِم فرنــر منســي Werner Menski عــرب ســنواٍت منوذًج

.)Menski 2012( ــا ــا لنقــاط انطــاٍق مختلفــة متاًم املعياريــة بــن الثقافــات وفًق

ب( التوافقات:

ــة.  إن اإلشــارة إىل مجــاالٍت مختلفــة مــن املعياريــة وإيجــاد لغــة مشــركة لهــا هــي بالفعــل خطــوة مهمَّ

ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون هــذه املصطلحــات مصحوبًة بــأداة تحليلية تســاعد عى جعــل البُْعــد املعياري 

اآلخــر مرئيًّــا، وهــو أمــر حيــويٌّ يف عمليــة إنتــاج املعنــى، ولكنــه ال ينتمــي إىل القواعــد األوَّليــة أو الثانويــة 

باملعنــى الــذي يشــر إليــه هـــ. ل. إيــه. هــارت H. L. A. Hart. إنــه يتعلَّــق باالفراضــات األساســية التــي 

جــرى التوافـُـق عليهــا، ومــن ثـَـمَّ املارســات الثابتــة بطريقــة أو بأخــرى، حــول املعايــر التــي تؤثــر يف جميع 

أنــواع إعــادة اإلنتــاج الثقــايف، وبالتــايل تؤثــر أيًضــا يف إنتــاج البيانــات املعياريــة، والتــي تظــلُّ - رغــم ذلــك - 

ــًة متاًمــا. كيــف ميكننــا فهم هــذه املعايــر - »القواعد الثالثيــة«، إذا صــحَّ التعبر - ودمجهــا يف تحليلنا؟ ضمنيّ

ـــرة  ـــة الكب ـــى األهمي ـــة ع ـــن األمثل ـــَد م ـــوين العدي ـــخ القان ـــع التاري ـــون م ـــن يتعامل ـــك الذي ـــه أولئ يواج

ـــأن  ـــي بش ـــق الضمن ـــال، التواف ـــبيل املث ـــى س ـــة. فع ـــاالت املعياري ـــذه املج ـــا ه ـــم به ـــن أن تتس ـــي ميك الت

دة )يف ســـياق  التنفيـــذ االنتقـــايئ املناســـب للقواعـــد، ســـواء بشـــكٍل عـــامٍّ أو يف بعـــض الحـــاالت املحـــدَّ

القانـــون األمريـــي الاتينـــي املبكِّـــر الحديـــث، انظـــر عـــى ســـبيل املثـــال: Duve 2007(، أو اإلجـــاع 

ـــل  دة، مث ـــدَّ ـــروٍف مح ـــدل يف ظ ـــة الع ـــة إلقام ـــا مهمَّ ـــدو أنه ـــي يب ـــل الت ـــأن العوام ـــا بش ـــي تقريبً الضمن

االنتـــاء العرقـــي، أو منـــط الحيـــاة، أو االنتـــاء إىل طائفـــة دينيـــة معينـــة )انظـــر عـــى ســـبيل املثـــال: 

ـــه  ـــا متلي ـــة وم ـــية والتقني ـــح الطقوس ـــات أو اللوائ ـــي التنظي ـــك، تنتم ـــى ذل ـــاوة ع Herzog 2003(. وع

ـــًة  ـــت مدرج ـــح ليس ـــات أو اللوائ ـــذه التنظي ـــت ه ـــا دام ـــا، م ـــال أيًض ـــك املج ـــة إىل ذل األذواق أو املوض

ديـــة معياريـــة«، وبالتـــايل اعتبـــاره جـــزًءا مـــن املجـــاالت  بالفعـــل يف مجـــاٍل مـــا ميكـــن اعتبـــاره »تعدُّ

ـــل  ـــة« )Vec 2009، 2011(. ولع ـــة القانوني دي ـــوان »التعدُّ ـــت عن ـــا تح ـــا عموًم ـــمُّ تناوله ـــي يت ـــة الت املعياري

ـــل القانوين-التاريخـــي - هـــي  ـــًة عـــى التحلي ـــا تكـــون غريب ـــا م ـــي غالبً ـــة - الت هـــذه األشـــكال مـــن املعياري

ـــر  ـــن املث ـــرار. وم ـــع الق ـــر أو صن ـــاج املعاي ـــة إلنت ـــباب املنطقي ـــض األس ـــم بع ـــا لفه م مفتاًح ـــدِّ ـــد يق ـــا ق م

لاهتـــام أن بعـــض هـــذه الظواهـــر قـــد عولجـــت يف »سوســـيولوجيا التوافقـــات« الفرنســـية الحديثـــة 

)Diaz-Bone / Thévenot 2010؛ Diaz-Bone / Didry / Salais 2015(. وفيهـــا يجـــري فهـــم التوافقـــات 

ـــف  ـــن مواق ـــات ع ـــذه التوافق ـــج ه ـــة. تنت ـــَف العملياتي ـــق املواق ـــي تنسِّ ـــرية الت ـــر التفس ـــة األُطُ ـــن جه م

ـــن اإلدراك يجـــري  دة م ـــق بأشـــكاٍل محـــدَّ ـــة، وهـــي تتعلَّ ـــن األبني ملموســـة، وميكـــن أن تنشـــئ شـــبكاٍت م
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. تبـــدو االنعكاســـات املفاهيميـــة لسوســـيولوجيا التوافقـــات مفيـــدًة للغايـــة  تطبيُقهـــا بقصـــٍد معيـــاريٍّ

glocaliza- ـــدة إلنتـــاج املعياريـــة، ال ســـيا يف ســـياق »التوطـــن«   »عنـــد إعـــادة بنـــاء العمليـــة املعقَّ

ـــع  ـــة م ع ـــدة واملتنوِّ ـــات املعقَّ ـــل املجتمع ـــأدواٍت لتحلي ـــوين ب ـــَخ القان ـــدَّ التاري ـــن أن مُتِ ـــث ميك tions«؛ حي

ـــة. ع ـــة املتنوِّ ـــات الثقافي ـــتناًدا إىل املارس ـــك اس ـــوم بذل ـــون وتق ـــج القان ـــي تنت ـــات الت ـــة املؤسس دي تعدُّ

ج( الديناميكيات:

ــة«،  ــة والقضائي ــة املعياري دي ــر »التعدُّ ــة للمعاي ــة النظري ــن - املقارب ــن املنظوريْ ــن هذي ــع ب إن الجم

وكذلــك املقاربــة النظريــة ذات املنحــى العمــي لـــ »سوســيولوجيا التوافقــات« - يزيــد مــن فــرص وصــف 

تعقيــد النُّظُــم املعياريــة، فضــاً عــن عمليــة التخصيــص))3(( يف مجــال املعياريــة. ولكــن حتــى مــع هــذا، 

ــر،  ــاج املعاي ــادة( إنت ــة يف )إع ــات املتمثِّل ــَة إىل هــذه العملي ــاِت املؤدي ــدرك الديناميكي ــا ن ــه ال يجعلن فإن

ــالفي  ــن س ــن املنظوري ــن هذي ــع ب ــا نجم ــى عندم ــل كل يشء، وحت ــة. وقب ع ــاط املتنوِّ ــًة يف األوس خاص

ــا  ــا ك ــة، أي معاملته ــاالت املعياري ــة essentializing املج ــر جوهراني ــن خط ــت م ــا ال نُفل ــر، فإنن الذك

لــو كانــت ثابتــًة. وعــى النقيــض مــن ذلــك، أظهــرت الدراســاُت الثقافيــة والعلــوم االجتاعيــة أن إنتــاج 

املعياريــة مــن ِقبَــل املجموعــات املختلفــة ال ميكــن فهُمــه إالَّ بشــكٍل ديناميــيٍّ، وظــريفٍّ، وعقــاينٍّ. ومــن ثـَـمَّ 

يجــب أن يكــون تحليــُل هــذه املجــاالت املعياريــة مصحوبًــا بالتفكــر حــول ديناميكيــات إنتــاج املعياريــة 

ــة  ــم املعياري ــورة للنُّظُ ــل إىل ص ــال - التوصُّ ــبيل املث ــى س ــرُء - ع ع. إذا أراد امل ــوُّ ــز بالتن ــٍط يتميَّ يف وَس

ــا مــا مل يتــم وضــع آليــات بنــاء  للشــعوب األصليــة يف ظــل الحكــم االســتعاري، فلــن يكــون ذلــك ممكًن

ــم  ــل، ال ميكــن فه ــال: Rappaport 2014(. وعــى نحــٍو ماث ــار )انظــر عــى ســبيل املث ــرق يف االعتب الِع

الوضــع القانــوين لليهــود يف العصــور الوســطى، أو اللوثريــن يف املجتمعــات الكاثوليكيــة يف أوائــل العــر 

الحديــث، عــى ســبيل املثــال، إالَّ مــن خــال التحقيــق يف الظــروف التــي شــكَّلت فيهــا هــذه املجموعــاُت 

ــزٌَة بشــكٍل معيــاريٍّ يف التفاعــات  ــا وُمجهَّ - العائقيــة، الظرفيــة - نفَســها كمجموعــة، فهــي ُمنشــأة ثقافيًّ

ــدَة واألشــكال  مــع املجموعــات األخــرى )Nirenberg 2013(. وإذا أراد املــرُء أن يفهــم املجتمعــاِت املعقَّ

التــي تعيــد بهــا أنظمتُهــا التنظيميــة إنتــاَج نفِســها، فــإن التاريــخ القانــوين العاملــي ال بــدَّ أن يعتمــد عــى 

الخــربات العلميــة االجتاعيــة املشــارِكة يف تحليــل هــذه الديناميكيــات - عــى ســبيل املثــال - يف املناقشــات 

.)Wimmer 2013; Vertovec 2015( ــش املشــرك ــة والعي ــة حــول صناعــة الحــدود العرقي الجاري

))( املقصــود بالتخصيــص يف عمليــة املعياريــة هــو اآلليــة التــي تأخــذ بهــا معياريــٌة مــا بعــَض املجــاالت أو الِبَنــى التــي ســبق 

ــاري. )املرتجمــة( ــك، لجعلهــا جــزًءا مــن النظــام املعي ــة أو غــر ذل ــة أو اقتصادي ــة أو اجتاعي ذكرهــا ســواء أكانــت ثقافي
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3. التنميط:

ــوث )القانونيــة(  وهنــاك مشــكلة أساســية أخــرى مرتبطــة بالبحــوث التاريخيــة )القانونيــة( والبح

املقارنــة، والتــي يطرحهــا التاريــخ القانــوين العاملــي بشــكل مكثــف، وتتمثَّــل يف إدمــاج دراســاِت الحالــة 

ــى. ــيٍّ ذي معن ــاٍر تحلي ــة يف إط التاريخي

ـــة  ـــة))4(( الخاصَّ ـــاذج املثالي ـــة باألســـاس مبســـاعدة الن ـــة األوروبي ـــة القانوني تعمـــل الدراســـاُت التاريخي

ــق بتكويـــن  بــــ ماكـــس فيـــرب. وهنـــا يجـــب التمييـــُز بـــن الطريقـــة املســـتوحاة مـــن فيـــرب فيـــا يتعلَـّ

النـــاذج املثاليـــة والنـــاذج التـــي أنشـــأها ماكـــس فيـــرب نفُســـه - والتـــي جـــرى انتقاُدهـــا يف النقـــاش 

ـــيٍّ  ـــه مـــن أســـاٍس تجريب ـــا اتســـمت ب ـــه بســـبب م ـــا بعـــد االســـتعار يف الوقـــت نفِس ـــرة م ـــذي دار يف ف ال

 .)Marsh 2000 :ـــال ـــبيل املث ـــى س ـــر ع ـــة )انظ ـــة األوروبي ـــور ذات النزع ـــكاس الص ـــبيًّا وانع ـــدوٍد نس مح

ــة إىل  يذكِّـــر هـــذا النقـــُد التاريـــَخ القانـــوين العاملـــي ببـــذل كل جهـــٍد ممكـــن للتوصـــل بعنايـــة وبدقَـّ

ـــة مـــن مجـــرَّد تصـــوُّر مســـبٍق واحـــٍد جـــرى اشـــتقاقُه  ـــة، أي عـــدم اســـتنتاج النـــاذج املثالي منـــاذج ال مركزي

ـــب  ـــم مذه ـــب فه ـــدى يج ـــة. وإىل أي م ـــة األوروبي ـــن التجرب ـــال، م ـــبيل املث ـــى س ـــٍد، ع ـــياٍق واح ـــن س م

ـــمَّ  ـــن ثَ ـــد))5((، وم ـــي الجدي ـــر الكانط ـــة بالفك ـــة املتعلِّق ـــات املعرفي ـــة االفراض ـــن زاوي ـــه م ـــاذج نفس الن

ـــة الطارئـــة. ففـــي حـــن أن  فـــا زال هنـــاك مـــا يســـتوجب النقـــاش فيـــا يتعلَّـــق بالحـــاالت الثقافيـــة الخاصَّ

الطريقـــة نفســـها يف إنتـــاج النـــاذج املثاليـــة قـــد تبـــدو واضحـــًة بالنســـبة إىل األوروبيـــن، فـــإن املجتمعـــات 

ـــا. ـــٍف متاًم ـــكٍل مختل ـــور بش ـــرى األم ـــد ت ـــرى ق ـــة األخ املعرفي

ينــا هــذه األســئلَة املفتوحــَة جانبًــا، فــإذا كان الفــرد يبحــث عــن منــاذج مثاليــة مناســبة لألهــداف  وإذا نحَّ

ــدو  ــة تب ــى بشــأن الحوكم ــة املنح ــة التحليلي ــإن البحــوث الحديث ــي، ف ــوين العامل ــخ القان ــددة للتاري املح

ــن األدوات لوصــف مارســات الحوكمــة  ــٍة م ــز باألســاس عــى إيجــاد مجموع ــي تركِّ ــة. فه ــدًة للغاي واع

ومؤسســاتها وتحليلهــا يف ضــوء جعــل القانــون عابــرًا للحــدود الوطنيــة. ومــن بــن االهتامــات األساســية 

))( النــاذج املثاليــة: هــي الطريقــة التــي اقرحهــا فيــرب لدراســة املعــاين الذاتيــة للظواهــر االجتاعيــة، وهــي عبــارة عــن أبنيــة 

ــل أو  ــث لتحلي ــتعملها الباح ــة يس ــي أداة تحليلي ــي، فه ــع التجريب ــر يف الواق ــا نظ ــد له ــرَّدة ال يوج ــم املج ــن املفاهي ــة م عقلي

املقارنــة بــن الظواهــر االجتاعيــة بصــورة موضوعيــة مــن خــال مــدى قُربهــا مــن هــذا النمــوذج املثــايل. )املرتجمــة(

))( الكانطيــة الجديــدة: مذهــب فلســفي نشــأ يف النصــف الثــاين من القرن التاســع عرش، اســتهدف إحيــاء آراء كانط وأفــكاره حول 

نقــد الــرشوط التــي تكــون معهــا املعرفــُة صحيحــًة، وأن هــذا هــو مــا ينبغــي أن يكــون هاجــس الفلســفة األول، وقــد رفــض هــذا 

االتجــاه امليتافيزيقــا بصــورة واســعة - رمبــا أوســع مــن الكانطيــة األصليــة - وإن كان مل يبلــغ درجــة العلمويــة املحضــة. )املرتجمــة(
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عــات الحوكمــة«، والتــي يشــار إليهــا أيًضــا  ــاكل التنظيميــة التــي تنتمــي إىل »تجمُّ ــا املؤسســات والهي هن

ــذه  ــوث ه ــاالت البح ــن مج ــاُدل ب ــار التب ــى ث ــُد ع ــرى التأكي ــد ج ــة«. وق ــات التنظيمي ع ــم »التجمُّ باس

والبحــوث التاريخيــة مــن ِقبَــل الجانبــن )Esders / Schuppert 2015(، فيمكــن أن يكــون نقطــة انطــاق 

ملزيــٍد مــن الحــوار بهــدف تطويــر لغــة مناســبة لتحليــل الحوكمــة يف بيئــة مشــركة بــن الثقافــات، والتــي 

م بعــد ذلــك أدواٍت تحليليــًة ُمثــرة لاهتــام للتاريــخ القانــوين العاملــي. قــد تقــدِّ

4. الترجمة:

ــل املشـــكلة األساســـية الرابعـــة يف تطويـــر طريقـــة قـــادرة عـــى املســـاعدة يف تحليـــل تفاصيـــل  تتمثَـّ

ـــة. يـــدور األمـــر يف  ـــاج املعياري ـــة إنت ـــة املنبثقـــة عـــن مجـــاالٍت أخـــرى يف عملي ـــارات املعياري تخصيـــص الخي

ـــياق  ـــي جـــرى رســـمها يف س ـــا، والت ـــر ُعمًق ـــص بشـــكٍل أك ـــة التخصي ـــة املطـــاف حـــول النظـــر يف عملي نهاي

ـــا أن  ـــي لن ـــف ينبغ ـــا، فكي ـــدث محليًّ ـــى يح ـــن املعن ـــإذا كان تكوي ـــن«. ف ـــة بــــ »التوط ـــداوالت املتعلِّق امل

ـــط؟ ـــذه بالضب ـــص ه ـــة التخصي ـــدث يف عملي ـــا يح ـــَل م نحلِّ

ـــة  ـــة طويل ـــة القانوني ـــد التاريخي ـــن التقالي ـــتفادة م ـــي االس ـــوين العامل ـــخ القان ـــن للتاري ـــا ميك ـــا أيًض هن

ــوم  ــم مبفهـ ــاري تتسـ ــادل املعيـ ــة التبـ ــت عمليـ ــت، كانـ ــض الوقـ ــر: Duve 2014b(. لبعـ ــد )انظـ األمـ

ـــرك  ـــارها مل ي ـــتقبال وانتش ـــة باالس ـــة املتعلِّق ـــد التأريخي ـــيد التقالي ـــإن تجس ـــك، ف ـــع ذل ـــتقبال«. وم »االس

ـــد  ـــق بتجسُّ قـــة التـــي جـــرى رســـم مامحهـــا بحيـــث تتعلَّ مجـــااًل كبـــرًا لتحليـــل عمليـــة إعـــادة اإلنتـــاج الخاَّ

ـــل  ـــوى القلي ـــوَل س ـــب مل يُ ـــت قري ـــى وق ـــك، فحت ـــن ذل ـــض م ـــى النقي ـــن«. وع ـــل »التوط ـــم يف ِفْع املفاهي

ـــمُّ بتحليـــل  ـــات التـــي تهت ـــة للرجمـــة. وهـــي املقارب ـــات العلمي مـــن االهتـــام يف التاريـــخ القانـــوين للمقارب

ـــل  ـــات النق ـــال عملي ـــن خ ـــر م ـــة التأث ـــة، وطريق ـــات ذات األهمي ـــم والعام د للنُّظُ ـــدِّ ـــل املتع ـــة النق قابلي

ـــرء يف  ـــب امل ـــو مل يرغ ـــى ل ـــة. وحت ـــة واللغوي ـــا العلمي ـــال آثاره ـــن خ ـــة م ـــر اللغوي ـــى غ ـــة أو حت اللغوي

النظـــر إىل جميـــع الدراســـات العابـــرة للثقافـــات عـــى أنهـــا مشـــكلة ترجمـــة، فيجـــب أن يكـــون مـــن 

ـــود  . ولعـــل الجه ـــوينٍّ عاملـــيٍّ ـــٍخ قان ـــه لتاري ـــى عن ـــة ال غن ـــة ثقافية-علمي ـــة لغوي الواضـــح أن تشـــكيل مقارب

ـــن  ـــن ب ـــون م ـــا تك ـــة لعله ـــي للرجم ـــور العلم ـــي واملنظ ـــي املفاهيم ـــور التاريخ ـــن املنظ ـــع ب ـــي تجم الت

ـــة للتاريـــخ القانـــوين العاملـــي، كـــا اقـــرح بيـــر بـــرك يف عملـــه حـــول »الرجمـــة  االهتامـــات الخاصَّ

.)Foljanty 2015 :؛ انظـــر أيًضـــاBurke 2007( »الثقافيـــة
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  مالحظات ختامية:

ـــن  ـــوينٍّ م ـــٍخ قان ـــواء كتاري ـــة - س ـــة القانوني ـــات التاريخي ـــات أن الدراس ـــذه املاحظ ـــت ه ـــا أوضح رمب

ـــام أو  ـــخ الع ـــن التاري ـــزًءا م ـــا ج ـــواء باعتباره ـــون، وس ـــة القان ـــٍخ لعومل ـــيٍّ أو كتاري ـــيٍّ عامل ـــور تاريخ منظ

كبحـــث قانوين-علمـــي بشـــكل أســـايٍس؛ فإنهـــا تقـــف موقًفـــا مذهـــًا، ولكنـــه مخيـــف أيًضـــا. ذلـــك أن 

ـــة كان  ـــرة طويل ـــي، ولف ـــوَن الوطن ـــاول القان ـــٍص يتن ـــا كتخصُّ ـــن أصله ـــاغ م ـــت تُص ـــات كان ـــذه الدراس ه

ـــا التأســـيي املتمحـــور حـــول  ـــا مل يكـــن مفهومه ـــي رمب ـــة، الت صي ـــا التخصُّ ـــامٌّ عـــى هويته ـــاك إجـــاٌع ع هن

ـــم  ـــل: عل ـــى األق ـــْن ع َص ـــًة لتخصُّ ـــها تابع ـــرب نفَس ـــوم تعت ـــا. والي ـــل إجاًع ـــه كان ميثِّ ـــا، ولكن ـــة واضًح الدول

ـــه  ـــة لكون ـــة، إضاف ـــرًا للحـــدود الوطني ـــا عاب ـــوين نظاًم ـــام القان ـــل النظ ـــة. إنَّ جْع ـــوم القانوني ـــخ والعل التأري

ضمـــن نظـــام التعليـــم العـــايل والبحـــث؛ يقـــي بأنـــه بســـبب البُْعـــد الوطنـــي غـــر القابـــل لاختـــزال 

ـــر  ـــاج إىل تطوي ـــه يحت ـــي، ويف الوقـــت نفســـه، أن ـــه ســـيواصل خدمـــة املنطـــق الوطن ـــة، فإن ـــوم القانوني للعل

ـــة. ـــرص املتاح ـــا الف ـــك أيًض ـــة، وكذل ـــية هائل ـــة واملؤسس ـــات الفكري ـــي. إن التحدي ـــق العامل املنط

ـــات  ـــل نظري ـــل، مث ـــن التحلي ـــًدا م ـــب مزي ـــي تتطلَّ ـــكات الت ـــة كل املش ـــدم معالج ـــن ع ـــم م ـــى الرغ ع

ـــذه  ـــإن ه ـــو، ف ـــذا النح ـــى ه ـــم ع ـــور النُّظُ ـــة تط ـــة ماحظ ـــة بإمكاني ـــدة املتعلِّق ـــائل املعقَّ ـــر، واملس التغي

ـــا  ـــه أيًض ـــي لدي ـــوين العامل ـــخ القان ـــح أنَّ التاري ـــك - توضِّ ـــم ذل ـــة - رغ ـــات املنهجي ـــة للمقارب ـــرة العام النظ

صـــات املجـــاورة. فهـــو يقـــف أمـــام  فُرصـــٌة لاســـتفادة مـــن الكثـــر مـــن املعـــارف املراكمـــة يف التخصُّ

ـــانية  ـــوم اإلنس ـــرى يف العل ـــاٍت أخ ص ـــث يف تخصُّ ـــايسَّ للبح ـــدَف األس ـــا اله ـــل أساًس ـــة، متثِّ ـــاٍت منهجي تحدي

ـــن  ـــي ميك ـــوين العامل ـــخ القان ـــإن التاري ـــا، ف ـــارة هن ـــع املخت ـــة األرب ـــات املنهجي ـــي املقارب ـــة. فف واالجتاعي

glocal- ـــة ]ألجـــل[ )التوطـــن(  ـــة القانونيـــة واإلبســـتمولوجيا العامَّ )ويجـــب عليـــه أن يعتمـــد عـــى النظري

 ،)multinormativity( )ـــة ـــة املعياري دي ـــات القواعـــد واإلجـــراءات ]ألجـــل[ )التعدُّ izations(، وعـــى نظري

ـــة  ـــات العلمي ـــى الدراس ـــك ع ـــط(، وكذل ـــية ]ألجـــل[ )التنمي ـــة والسياس ـــة االجتاعي ـــاط العلمي ـــى األمن وع

ـــة  ع ـــاليب املتنوِّ ـــات واألس ـــن النظري ـــة ب ـــة واملفاضل ـــب املعرف ـــذا يتطلَّ ـــة(. وه ـــل[ )الرجم ـــة ]ألج الثقافي

ـــا إذا  ـــو م ـــس ه ـــذه األُس ـــكل ه ـــق ب ـــا يتعلَّ ـــروح في ـــؤال املط ـــإن الس ـــرًا، ف ـــس آخ ـــرًا ولي ـــة. أخ واملعروض

ـــات. ـــن الثقاف ـــا ب ـــى في ـــًة حت ـــس صالح ـــذه األُس ـــت ه كان

تشـــر املناقشـــة الازمـــة الدوليـــة واملشـــركة بـــن الثقافـــات لهـــذه املســـائل إىل البُْعـــد املؤســـي. 

ـــة - يف  ـــوم القانوني ـــص فرعـــيٍّ للعل ـــة - وال ســـيا كتخصُّ ـــة القانوني فيجـــب أن تســـتمر الدراســـات التاريخي

ـــنَّ  ـــه، يتع ـــت نفس ـــة. ويف الوق ـــم الوطني ـــا يف النُّظُ ـــع بدوره ـــة، وتضطل ـــة املحلي ـــة التاريخي ـــد املعرف تولي
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ـــة  ـــاكل الوطني ـــا وكأن الهي ـــدو أحيانً ـــه يب ـــل إن ـــة. ب ـــرًا للحـــدود الوطني ـــا عاب ـــكًا موازيً عليهـــا أن تشـــكِّل هي

ـــة والحاجـــة )الضغـــط  ـــر للحـــدود الوطني ـــع العاب ـــا مـــن خـــال الطاب ـــآكَُل مؤسســـيًّا وفكريًّ ـــة تت صي والتخصُّ

صيـــة والوطنيـــة  صـــات. هـــذا الضعـــف يف الهيـــاكل التخصُّ الســـيايس( إىل التعـــاُون املشـــرك بـــن التخصُّ

ـــات الازمـــة للعمـــل،  ـــة وجـــوَد عـــدٍد مـــن املتطلب ـــاُج املعرف ـــو مـــن املخاطـــر. يفـــرض إنت ـــة ال يخل التقليدي

ـــى  ـــتبدالها ع ـــا اس ـــف ميكنن ـــة. كي ـــة القومي ـــر الدول ـــروف يف ع ـــذه الظ ـــكيل ه ـــى اآلن تش ـــمَّ حت ـــد ت وق

ـــز  ـــب أن تركِّ ـــًة، يج ال ـــاُت فعَّ ص ـــوَن التخصُّ ـــي تك ـــال، ل ـــبيل املث ـــى س ـــة؟ ع ـــدود الوطني ـــر للح ـــاٍق عاب نط

ـــاٍت لضـــان الجـــودة  ـــٍة محـــدودٍة مـــن املشـــكات. فهـــي بحاجـــة إىل آلي ـــا العلمـــي عـــى مجموع اهتاَمه

ـــمعة. وهـــي بحاجـــة إىل آليـــات التنشـــئة االجتاعيـــة، واالختيـــار، والتسلســـات الهرميـــة؛ آليـــات  والسُّ

ـــة -  دي ـــب التعدُّ ـــا تتطلَّ ـــا. إنه ـــدة به ـــاٍت جدي ـــتبدال آلي ـــا واس ـــة به ـــر - اإلطاح ـــٍت آلخ ـــن وق ـــب - م يج

ـــة  ـــات الحيوي ـــن هـــذه اآللي ـــد م ـــدو أن العدي ـــت الحـــايل، يب ـــة عـــى حـــدٍّ ســـواء. يف الوق ـــة واللغوي الفكري

ـــدود  ـــور الح ـــؤدي رضورة عب ـــد ت ـــد. ق ـــت التهدي ـــت تح ـــد أصبح ـــًدا ق ـــل جي ـــي تعم ـــة والت ـــاج املعرف إلنت

ـــة  صي ـــة والتخصُّ ـــة والوطني ـــاكل التقليدي ـــر الهي ـــيٍّ وإىل تدم ـــٍل وظيف ـــدويل إىل خلَ ـــاون ال ـــة والتع صي التخصُّ

ـــى  ـــاء الِبَن ـــة إنش ـــُة كيفي ـــزداد أهمي ـــياِق، ت ـــذا الس ـــدود. ويف ه ـــرة للح ـــاكل عاب ـــت هي ـــاء وتثبي دون إنش

ـــة  ـــألة عدال ـــل مس ـــب، ب ـــاءٍة فحس ـــألَة كف ـــت مس ـــألة ليس ـــذه املس ـــَد أن ه ـــا. بَيْ ـــة لدين ـــة البحثي التحتي

ـــق  ـــا إىل تعمي ـــؤدي أيًض ـــا ت ـــة، ولكنه ـــا هائل ـــة فرًص ـــة البحثي ـــى التحتي ـــر البن ـــن أن توف ـــا. ميك ـــة أيًض فكري

ـــة  ـــى التحتي ـــر البن ـــد توف ـــدة. ق ـــاواة جدي ـــدم مس ـــه ع ـــاد أوج ـــة أو إىل إيج ـــاواة القامئ ـــدم املس ـــه ع أوج

املعرفيـــُة مســـاحاٍت لاندمـــاج للمجتمعـــات العلميـــة، لتحـــل محـــلَّ بعـــض الوظائـــف الحيويـــة التـــي 

ـــاهم  ـــد تس ـــايض. ق ـــة يف امل ـــاحات املادي ـــة، أو املس ـــات البحثي ـــة، أو املؤسس ـــاُت الوطني ـــا املجتمع حققته

دة أو آليـــاٍت جديـــدة  أيًضـــا يف إنشـــاء طـــرٍق جديـــدة لركيـــز االهتـــام العلمـــي عـــى قضايـــا محـــدَّ

ـــة  ـــة الوصـــول للمشـــاركة يف املناقشـــات العلمي ـــح إمكاني ـــد أن تتي ـــا بالتأكي ـــة الجـــودة. وينبغـــي عليه ملراقب

ـــا.  ـــا تقليديًّ ـــًا ناقًص ـــًة متثي ـــت ُمَمثَّل ـــي كان ـــك املجـــاالت الت ـــق بتل ـــا يتعلَّ ـــدم املســـاواة، ال ســـيا في عـــى ق

ـــوينٌّ  ـــٌخ قان ـــاك تاري ـــك، ميكـــن أن يكـــون هن ـــام بذل ـــد القي ـــط عن َع. فق ـــوُّ ـــزِّز التن ـــا أن تع ـــا ينبغـــي عليه ك

ـــة. ـــة الفكري ـــن الناحي ـــٌر م ـــيٌّ ُمثِم عامل
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