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املنهج َّية العلم َّية الر�صينة عند امل�سعودي
ُم َّمد ال�شحي

ُيطالعنا الباحث ال�سوري ُع َمر �شعار ،يف مقاله البحثي يف جملة الت�سامح املعنون بـ«الرو�س و�أ�صولهم على �ضوء عمل امل�سعودي» ،على جوانب
معرفية ُمت�صلة بالبحث الإب�ستمولوجي ،والأنرثوبولوجي ،واالقت�صادي ،وال�سيا�سي ،والتاريخي بال�ضرورة؛ ففي درا�سته لعمل ال َّرحالة العربي
�أبي احل�سن علي بن احل�سني بن علي امل�سعودي :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،يلت َّم�س �شعار جوانب املنهجية البحثية التي مت َّيز بها امل�سعودي
عن الرحالة العربي الآخر ابن ف�ضالن� ،صاحب الرحلة ال�شهرية .كما �أ َّنه ي�ستعر�ض ق�ضية معرفية بالغة الأهمية -و� ْإن مل ي�صرح بها -وهي
ق�ضية «غائية املعرفة»؛ متمثلة يف اجلدوى املاثلة خلف البحث الأنرثوبولوجي عن �أ�صول الرو�س ،وانعكا�سات هذه املعرفة على املواقف ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
()1
ففيما يتعلق بر�ؤية عمر �شعار التحليلية لن�صو�ص امل�سعودي
ب���ه���دف ال��ت��م��ا���س م��ن��ه��ج��ي��ت��ه ال��ب��ح��ث��ي��ة -ي�����س��ت��ع ُ��ر���ض ال��ب��اح��ث
اخل��ط��وات ال��ت��ي اتَّبعها امل�سعودي يف تو�صيفه ل��ب�لاد ال��رو���س؛
ِ
يكتف مبجرد النقل ع َّمن �سبقوه م��ن الرحالة
ف�صاحبنا مل
َّ
والباحثني الذين َو َ�صفوا تلك البالد ،كما �أن��ه مل يتجاوزهم
ويتجاهلهم ،بل �أخذ ي�س ِّوق �آراءهم كاملة ،ثم يناق�شها؛ فيقبل
منها ما وافق ر�ؤيته الراهنة لتلك البالد �إث َر زيارته لها ،ويفنِّد
الأوه��ا َم التي تناقلها الرحالة من قبله .وهو �-أي امل�سعودي-
يتتبع منهجية تامة ال�ضبط والتمكن؛ فما ا�ستعر�ضه �شعار
من عمل امل�سعودي ال يعدو �سوى قراءة يف «الأدبيات ال�سابقة»،
وحتليلها ومناق�شتها ،م��ع الإ���ض��اف��ات ال��ت��ي ا�ستقر�أها بنف�سه
ب�س�ؤاله لأهل املنطقة والتجار ،وا�ستعانته بال�شواهد التاريخية
والأحداث امل�ؤيدة على تفنيد بع�ض الآراء ،وهذا عني املنهجية
العلمية التكاملية.
وييز �شعار عم َل امل�سعودي عن عمل ابن ف�ضالن كون الأول
ُ
«ع��امل��ا مو�سوعيا ،دقيقا يف معلوماته التاريخية واجلغرافية
بعيدا عن الآراء الفنتازية الالم�س�ؤولة التي تتميز بها ر�سالة
اب���ن ف�����ض�لان ال���ذي مل ي��ك��ن ���س��وى ر���س��ول اخل��ل��ي��ف��ة العبا�سي
امل��ق��ت��در ب���اهلل �إىل م��ل��ك ال��ب��ل��غ��ار .»..و َرغْ �����م اع�ت�راف���ه ب���أه��م��ي��ة
املعلومات الواردة يف ر�سالة ابن ف�ضالن� ،إال �أنَّ الأخري -مقارنة
بامل�سعودي« -مل يكن رج َل علم باملعنى الوا�سع؛ لذلك احتوت
ر���س��ال��ت��ه ال��ك��ث�ير م���ن الأو�����ص����اف والآراء ال���ذات���ي���ة اخل��اط��ئ��ة،
وال��ع��ب��ارات غ�ير اللبقة ال��ت��ي ال ي�ستخدمها رج���االت العلم يف
و�صفهم لل�شعوب الأخرى».
ويلفت نظ َر القارئ عبارة �ساقها �شعار على عجلُ ،متعلقة
باملنهجية العلمية ،ولعلها كانت م��ن ب��اب اال�ستطراد يف غري
تعك�س موقفا ي�ست�شرف من فوقه حال الأبحاث
حمله ،لكنها
ُ
العلمية؛ �إذ ق��ال ب��ع��د �أن ���س��اق اق��ت��ب��ا� ً��س��ا ل��ت�����س��ا�ؤالت امل�سعودي
االعرتا�ضية على بع�ض الآراء/الأوه������ام« :نحن بالفعل أ�م��ام
لوحة علمية ثمينة ،ومثال منوذجي يف �أ�سلوب البحث العلمي
ن��ادرا �أن جند مثيله يف وقتنا ال��راه��ن .»..و�إين لأظنه يعر�ض

بالباحثني ال��ع��رب ال غ�يره��م ،و�إال فمن �أي��ن ل��ه احلكم بندرة
املنهجية العلمية يف الوقت الراهن يف كل العامل� ،إن��ه ال يعني
�سوى الأبحاث العربية ال�شحيحة �شحا ميكن معها �إ�صدار حكم
بندرة املنهجية العلمية الر�صينة.
()2
ربز من مقالة �شعار حول عمل امل�سعودي
الأم ُر الآخر الذي ي ُ
م��ا �أ�س ِّميه «غائية امل��ع��رف��ة»؛ �أي ج��دوى ه��ذه املعرفة �أو تلك،
وما املحرك الذي يدفع بعجلة البحث نحو مزيد من البحث!
�سيكون من باب الرتف الفكري �أن يختلف الباحثون يف �أ�صول
�شعب رو�سيا بني ُمرجع لهم �إىل منطقة حو�ض نهر الدنيرب
(�أوروب����ا ال�����ش��رق��ي��ة) ،وب�ين مثبتٍ النتمائهم لقبائل ال�سكيف
وال�����س��ارم��ات الإي��ران��ي��ة الأ���ص��ل �-إنْ ك���ان ه���ذا االخ��ت�لاف غري
م��دف��وع ب��دواف��ع جيوبوليتيكية -ف�لا �أظ���ن �أنَّ ه��ن��اك معرفة
من �أج��ل املعرفة فقط ال غ�ير� ،إنَّ ه��ذه الفكرة احلاملة ال جتد
مكانا لها بني الأف��ك��ار امل���ؤث��رة يف �أر���ض ال��واق��ع .خا�صة عندما
نعلم موقف الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من الأبحاث
الأن�ثروب��ول��وج��ي��ة اجل��اري��ة يف منطقة يف ���ش��م��ال غ��رب مدينة
نوفجراد الرو�سية ،ودعمه لها؛ ف�سيا�سي مثل بوتني لن ي�شغل
وقته فيما لن يفيد مواقفه القومية الرو�سية.
لقد ك��ان ال��ب��اح��ث��ون ال��ذي��ن �أرج��ع��وا �أ���ص��ل ال�شعب الرو�سي
�إىل منطقة ح��و���ض ن��ه��ر ال��ن��ي�بر يف �أوروب�����ا ال�����ش��رق��ي��ة ه��م من
ال��ل��ي�برال��ي�ين ال��ت��غ��ري��ب��ي�ين .وب��امل��ق��اب��ل ،ف�����إنَّ ال��ب��اح��ث�ين ال��ذي��ن
ي��رج��ع��ون ال���ع���رق ال���رو����س���ي �إىل الأ�����ص����ول الإي���ران���ي���ة ه���م من
القوميني وال�شيوعيني الذي يريدون �إثبات ات�صالهم بال�شعوب
القدمية التي نزحت �شيئا ف�شيئا من اجلنوب �إىل ال�شمال ،ال
�أولئك القبائل التي التج�أت نحو �أي جزء من القارة الأوروبية،
ح��ي��ث��م��ا ات���ف���ق ،خ�ل�ال ع�����ص��ر ه���ج���رات ال�����ش��ع��وب ال���ك�ب�رى ،وم��ا
املهاجر نحوها �أو
رافقها من عمليات تطهري و�إب��ادة لل�شعوب
َ
يف �أف�ضل الأح��وال -طم�س للهويات يف هويات قاتلة جديدة.نالحظ باحثنا مل يتخذ موقفا وا�ضحا بني الر�أيني الكبريين،
واكتفى بالعر�ض وحتليل دواف��ع كل اجتاه من االجتاهني بني
قومي وتغريبي .ولع َّل ال�سبب وراء ذلك هو اهتمامه بتحليل

خطاب امل�سعودي ،وتتبع جهوده العلمية الدقيقة يف تو�صيف
بلد الرو�س و�شعبها.
و�إذا ما ت�ساءلنا الت�سا�ؤل ذاته يف حقِّ عمر �شعار :ملاذا قد يهتم
باحث عربي بهذا املو�ضوع؟ ما دواف��ع باحثٍ �سوري لالهتمام
بتاريخ العرق الرو�سي؟ و�إذا �ساغ لنا اجلنوح �أكرث يف الت�سا�ؤل
لقلنا :ه��ل لهذا االجت���اه دواف���ع جيوبوليتيكية ه��ي الأخ���رى؟
�أم �أن��ه جم��رد اهتمام معريف ب�إنتاج عربي من ال�تراث (القرن
اخلام�س الهجري)؟
ُيكننا الإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين من خالل املقال
نف�سه؛ حيث �أع���اد الباحث �أهمية عمل امل�سعودي �إىل اعتماد
الرو�س �أنف�سهم بهذا العمل ،وترجمتهم ل��ه ،بوا�سطة اللغات
الإجنليزية والأملانية والفرن�سية ،ثم من العربية مبا�شرة مع
امل�ستعرب ميكول�سكي ،لكن الأخ�ير ترجم اجلز�أين الأخريين
م��ن العمل فقط (م��ن �أ���ص��ل �أرب��ع��ة �أج����زاء)؛ وب��ال��ت��ايل ميكننا
ال��ق��ول �إنَّ ال��داف��ع ع��روب��ي/ق��وم��ي ،ي�ستعر�ض اجل��ه��ود العاملية
وا�ضحا يف الثقافة الرو�سية� .أما
للرتاث العربي املنعك�سة �أث ًرا
ً
ال�س�ؤاالن الأخريان فال املنهجية العلمية ت�سوغ الإجابة عنهما،
وال القرائن التي بني �أيدينا كافية للحكم باطمئنان على وجود
دوافع جيوبوليتيكية من عدمها ،وال �أن تكون الدرا�سة بريئة
وديعة هدفها املعرفة من �أجل املعرفة ،مع �أننا ال نرى النتيجة
الأخرية �سائغة كما قدمنا له �سابقا.
لقد �أ ْنهَى �شعار درا�سته بعبارة« :ويف املح�صلة� ،أعتقد �أن رو�سيا
ال تنتمي �إىل جمموعة ال���دول ال��ت��ي على م��ر ال��ت��اري��خ متيزت
بكينونة خا�صة بها تختلف ع��ن ح�ضارات ال�شعوب الأخ���رى؛
فرو�سيا بخ�صائ�صها التاريخية واجلغرافية والأنرثوبولوجية
والثقافية هي رو�سيا ال ت�شبه �إال نف�سها» .وهي عبارة ت�سليمية
فارغة ال تدل �سوى على �أن اهتمام الباحث مل يكن ،حقا ،وراء
الأ�صول الرو�سية ،بل �إمنا كان هو قراءة يف منتج تراثي عربي،
وقد جنح يف ذلك �إىل حد بعيد .لقد �أراد �شعار �أن يبني املنهجية
العلمية الر�صينة عند امل�سعودي ،لكنه ا�ستخدم مطية احلالة
الرو�سية ،بدليل �أنه مل يتخذ موقفا من بني املواقف املتعلقة
برو�سيا التي �ساقها.
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