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امللخّ �ص
"اال�ست�شراق" ،اال�ستعراب و"اال�ستغراب" ،ثالثة توجهات "علمية" ذات نكهة �إيديولوجية ،طبعت
املقاربات املنهجية للدرا�سات حول التاريخ العربي ،واجلاهلي منه خا�صة .مل يتمكن الكثري من ه�ؤالء،
وخا�صة العرب منهم ،املت�أثرون بهذه املناهج من اخلو�ض يف التاريخ العربي اجلاهلي من الإفالت من متك�آت
غري علمية وغري مو�ضوعية ،كان امل�ست�شرقون القدماء قد اعتمدوها مطية "ملو�ضوعية علمية" مو�ضوعة!:
ال�شعوبية كعن�صر �صراع خمتلق �ضد العرب من قبل الفر�س ال�سا�سانيني ،البداوة املعممة ،التي تنفي عن
العربي كل حت�ضر م�سبق" ،الأمية" التي ربطت عن ق�صد باملفهوم "اجلاهلي" ذي البعد اليهودي ا�سما
وتوجها (الغوييم) .ي�ضاف �إىل ذلك توابل الت�أثري الفكر الديني اليهودي امل�سيحي ،والنزعة �ألأوروـ مركية
والعلمنة ،والعلمنة االق�صائية والإحلادية.

الكلمات املفتاحية :الرتاث ،اجلاهلية ،اال�ست�شراق ،العرب.
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Abstract
Orientalism, Arabism and Occidentalism; three tendencies «scientists» say
that these characterize ideological and methodological approaches of the studies
concerning the history of Arabic before Islam. Among these were, Arab intellectuals,
influenced by these approaches who were not able to escape these weaknesses which
we can consider as «un scientific and un objective. The former orientalists adopted
as biased support: «Djahilisme» enhanced by the contempt of the Persians against
Arabic, the concept of overgeneralization of «bédouinité», and finally the «Oummia»;
portrayed by a Judeo-Christian tendency. The euro-centrism will be the cement of this
«scientifique methodology».
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ت�شكل املناهج واملقاربات املنهجية الغربية
امل�سماة �أحيانا “علمنة” حتت لواء اال�ست�شراق
واال�ستعراب� ،إحدى �أهم �صور ال�صراع بني
“الدخيل” والأ�صيل” التي حركت �آليات التهم
والت�شكيك الإيديولوجي يف م�سائل بقيت حم�سومة
عربيا �إىل وقت غري بعيد.
هكذا ،بدت الدرا�سات اال�ست�شراقية للعامل
العربي ،بدءا من الأطوار التطورية له ،بداية
“لتحديث” �أو “لتحيني” التاريخ العربي
والإ�سالمي على �ضوء املقاربات املنهجية الغربية
التي ا�ستحدثت على �ضوء تطور �آليات التطور الآيل
نف�سه� ،أي التطور الر�أ�سمايل وال�صناعي يف �أوروبا
بداية من القرن  18والـ .19
الدار�سون العرب ،املت�شبعني بهذه النظريات
وهذه الت�صورات ،املعتنقني لهذه املناهج وهذه
التوجهات ـ التي مل تكن كلها على حد �سواء يف
“ال�سوء” وال يف الطيبة ـ كانوا يف كثري من الأحيان
“تالمذة” لهذا املد ،ف�سارع الكثري منهم �إىل حد
الظهور مبظهر “امللكية �أكرث من امللك” و�أعلنوا يف
كثري من الأحيان قطيعتهم مع الت�صورات واملناهج
القدمية يف قراءة التاريخ العربي والإ�سالمي.
بذلك ،كان “الدخيل” يف كثري من الأحيان
“متناق�ضا” وم�صارعا “للت�أ�صيل” على قاعدة
ال�صراع الذي كان يدور يف العلن :اال�ستعمار.
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ال نريد هنا التحدث عن الدرا�سات اال�ست�شراقية
ككل وب�شكل منهجي وتف�صيلي ونقدي ،لأن ذلك
ي�شكل مو�ضوعا �آخر ،لكن ما نريد �أن ننوه �إليه يف
هذا ال�سياق ،هو �أن كثريا من الدرا�سات والدار�سني
امل�ستعربني وامل�ست�شرقني قد �أفادت التاريخ والأدب
والفكر العربي والإ�سالمي عموما ،وال ميكن �إنكار
ذلك .ما نريد �أن نقدمه يف هذه القراءة ،جمرد
عينة من هذه املقاربات ملو�ضوع حمدد يف الزمان
واملكان :الفكر العربي يف الع�صر اجلاهلي! كيف
وملاذا ،وما هي خلفيات هذه القراءة اال�ست�شراقية
يف العموم لهذه احلقبة امل�ؤ�س�سة للتاريخ الثقايف
والفكري العربي الإ�سالمي فيما بعد؟!.
ي�شكل يف واقع الأمر مو�ضوع تناول التاريخ
احل�ضاري ل�شبه اجلزيرة العربية خالل الفرتة
اجلاهلية وما بعده� ،أحد �أهم الأمثلة يف ما نراه
يف هذا ال�سياق ،و�أحد �أهم حماور القراءات فيما
يتعلق بالقواعد االتكائية والدعائمية للقراءات
الأخرى :اللغوية ،الدينية والفكرية خالل الفرتة
وبعدها.
ويف هذا ال�سياق ،تبدو الأ�س�س الفكرية
واملرجعيات العقائدية الدينية وال�سيا�سية
للقراءات اال�ست�شراقية للموروث احل�ضاري العربي
قبل الإ�سالم ،رهينة توليف مفهوماتي ،على الأقل
فيما يتعلق ببع�ض املفاهيم التي بنيت عليها بع�ض
من هذه الدرا�سات ،ذلك �أن م�س ّلمة “الأمية”
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و“اجلاهلية” وعدم قابلية الفكر العقالين وابتعاد
العرب عن الإنتاج املادي ،على �سبيل املثال� ،أريد
لها �أن ت�صبح فر�ضية ثابتة ومت�أ�صلة حتى يف ما
ن�سميه بـم�ؤ�س�سة �إعادة �إنتاج املنتوج الأوروـ مركزي،
التي طال �أكرثها الفكر العربي الإ�سالمي ذاتيته.
واملثل على ذلك ،الإ�سهامات العربية اال�ست�شراقية
يف ت�أكيد هذه الفر�ضيات_ يف ال�شعر اجلاهلي لطه
ح�سني مثال� ،أود.حممد ح�سنني هيكل وغريهما_.
�سوف نحاول �أن نقف على موقف ال�شعوبية التي
كر�ست القواعد االتكائية للقراءة اال�ست�شراقية
للرتاث العربي قبل وبعد الإ�سالم ،لكن �سوف نقف
�أكرث عند النزعة املركزية الأوروبية .كما �سنحاول
العمل على �إبراز �أثر العلمنة كمنتوج ب�ضاعي
ر�أ�سمايل ،ابتدع مع املبتدعات املريكانتيلية والتو�سع
اال�ستعماري (فرن�سي�س باكون يف ال�سيا�سة� ،سان
�سيمون وفورييه “ك�إ�شرتاكيني ر�أ�سماليني”،
وقبلهما فكر البورجوازيات ال�صاعدة يف �أوروبا:
�آدم �سميت يف االقت�صاد وديكارت يف الفل�سفة
وفولتري يف الأدب…الخ) .هذه النزعة التي
ارتبطت مبفهوم الع�صرنة ثم احلداثة� ،سيكون
مثقفو العامل العربي والإ�سالمي �أهم مو�صل
ل�شروط القراءات اال�ست�شراقية للرتاث العربي
والإ�سالمي ،ومنه حماولة �إك�ساب �شرعية هذه
القراءات عن طريق تعريب اال�ست�شراق ،وت�شريق
اال�ستغراب ،وهو لب ما ذهب �إليه بع�ض الباحثني
العرب يف امل�شرق واملغرب العربي ،على خالفهما
املنهجي ،من �أمثال د .طيب تيزيني واجلابري.
�سوف نقف عند بع�ض من النقط االرتكازية،
التي تطرق �إليها د .تيزيني ،ملنطق القراءة الأورو
ـ مركزية ،ولي�س كلها ،ذلك �أن بع�ضا من النقاط
الأخرى ،ميكن �أخذها من باب “حق �أريد به
باطل”� ،أما النقاط التي نريد �أن نقف عندها
قليال يف هذه القراءة ،فهي تلك النقاط التي تعترب
“باطال �أريد بها حق” ومنها:
 .1املوقف ال�شعوبي:
املرحلة اجلاهلية التي نعني بها املرحلة التي
�سبقت جميء الإ�سالم ،ال ميكن بالت�أكيد قراءتها
http://journals.uob.edu.bh
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ثقافيا ،ح�سب املوقف ال�شعوبي (الذي يراد به
موقف العداء للعن�صر العربي من منظور نزعة
�شوفينية عن�صرية فار�سية جتاه العرب ،من
«العروبي»؛ �أي املوقف العربي املناوئ للفر�س ،ومن
متكئ عرقي لغوي �صرف ،ذلك �أن البعد امل�صلحي
الذي منا مع تطور ما �سماها الدكتور تيزيني
بالربجوازيات املالية ،املبكرة ب�شبه اجلزيرة
العربية ،على الأقل خالل القرنني ال�سابقني
للدعوة الإ�سالمية ،حيث منت وتطورت بع�ض
املراكز احل�ضرية ،كما لدى احلمرييني وال�سبئيني
والغ�سا�سنة واملناذرة يف كل من احلجاز وجند
واليمن وال�شام والعراق ،كما ي�شري �إىل ذلك جواد
علي يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم ،كان بعدا حا�سما
يف حتريك الآلة الإيديولوجية وال�سيا�سية بني هذه
التجمعات احل�ضرية املت�صارعة وقتها على طرق
التجارة بني ال�شمال واجلنوب عرب خطني رئي�سني
�شرقي وغربي ،انطلق كالهما من ح�ضرموت يف
اجلنوب� ،إذ امتد الأول حتى �سورية مرورا باخلليج
العربي ،فيما امتد الثاين �إىل �سورية دائما ،ولكن
مرورا بالبحر الأحمر فم�صر ،وهو اخلط الذي
�ستكون مكة �آخر حمطاته املهمة قبل �أن ت�صبح
فيما بعد املحطة الأهم.1
فظهور املدن التجارية التي قد تدخل �ضمن
مفهوم الدولة املدينة قبل �أن حتول �إىل الدولة
الأمة خالل العهد الإ�سالمي معها – وظهور معها
احلركة التجارية والأ�سواق املو�سمية (� 4أ�شهر من
ال�سنة) :عكاظ وذي املجاز ،قد طور �آليات املناف�سة
االقت�صادية بني هذه التجمعات جنوبا و�شماال،
�شرقا وغربا :اليمن� ،سورية والفر�س والأحبا�ش
وحتى مع روما الغرب كما يرى امل�ؤرخ �أولريي يف
كتابه «العرب قبل حممد» عندما ي�شري �إىل �أنه
«كان يوجد مبكة نف�سها بيوت جتارية رومانية
ا�ستخدمها الرومان لل�ش�ؤون التجارية والتج�س�س
2
على �أحوال العرب».
 -1طيب تيزيني :م�شروع ر�ؤية جديدة للفكر العربي الع�صر
الو�سيط  ،دار دم�شق� ،1971 ،ص 139
� -2أحمد �أمني ،فجر الإ�سالم .القاهرة ،الطبعة � ،1964 ،3ص 13
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وعليه ،ف�إن ظهور معامل الربجوازية النقدية
باملنطقة ـ ولو ب�شكل بدائي مبكرـ قد فتح �أبواب
املناف�سة على ال�صراع الفكري والإيديولوجي
خا�صة على م�ستوى حموري ح�ضرموت – اخلليج
العربي� ،شرقا ،وح�ضرموت ـ م�صر ،وعن طريق
مكة غربا :خطان جتاريان يربط الأول اليمن
بفار�س ال�سا�سانيني ،والثاين اجلنوب الغربي
ب�شماله .وال �شك �أن تقوية مكة لدورها التجاري من
خالل رحلة ال�شتاء وال�صيف ،كان عامال حا�سما
�أي�ضا يف ترجيح كفة املناف�سة �إىل اخلط التجاري
الغربي على ح�ساب اخلط التجاري ال�شرقي ..ومنه
كانت بوادر املد احل�ضاري ال�شعوبي.
ف�أ�صل ال�صراع ،مل يكن �إثنيا ب�شكل
مبا�شر ،رغم مظهره اخلارجي العام .ذلك �أن
الأر�ستوقراطيات الفار�سية ال�سا�سانية املنتجة
لهذه الإيديولوجيا رغم التظاهر ب�أن الغوغاء
هم م�صدر هذه املواقف الفكرية ،كانت �شديدة
الرتابط مع الأر�ستوقراطيات العربية املكية
اليمنية وال�شامية وما كان ينتج فكريا على م�ستوى
الطبقات العليا ،كانت تتبناها عمليا الطبقات
الو�سطى :املثقفون من �شعراء ون�سابة ورواة الذين
يتكفلون بتلقني الغوغاء هذه القراءات امل�ستلهمة
من الأر�ستوقراطيات النقدية.
بد�أت الإيديولوجية ال�شعوبية ت�صوغ ذاتيتها
على �أ�س�س ح�ضرية – ريفية التي تنعت العربي
بالبداوة واجلهل والأمية ،بل وب�أكل حلم الب�شر
(يتحدث الدكتور عبد املنعم ماجد �أ�ستاذ التاريخ
الإ�سالمي بكلية عني �شم�س وكتابه تاريخ ال�سيا�سي
للدولة العربية عن �أكل حلم الب�شر من طرف
العرب .وكان بع�ض الأعراب يذبحون الكالب
كقبيلة �أ�سد وي�أكلون حلوم النا�س كقبيلة هذيل،
معتمدا على اجلاحظ يف البخالء هذا الأخري
الذي يو�ضح ،وهو غري العربي واملتهم ال�شعوبية،
�أن الكالم عن الأطعمة املذمومة كانت تتهاجى به
القبائل كالتهاجي ب�أكل الكالب و�أكل اجلراد و�أكل
ال�ضيف و�أكل املر�أة كما هجيت بذلك �أ�شعار العبث
�أو الو�ضع قبائل �أ�سد وهذيل وباهلة :يقول اجلاحظ
http://journals.uob.edu.bh

وهي �أحدهم ثوب بن �شحمة ي�أكل حلم امر�أته وكان
هذا �أكرم نف�سا عندهم من �أن يطعم طعاما ميتا
ولو مات عندهم جوعا ..) ...والتي غدت حقائق
3
تبناها حتى امل�ؤرخون واملفكرون العرب.

 1 .1البـداوة املعممة:

مل يكن الفكر العربي – البدوي بطبعه
من�سجما دائما و�إن كان الطابع البدوي الرعوي
هو الطاغي الرتباط العربي بالنمط االقت�صادي
الرعوي والزراعي املحدود .فالنمط الزراعي مل
يكن متطورا �إال يف حدود ما ن�سميه باالقت�صاد
الفالحي املنزيل ذي املنتوج االكتفائي ،فيما كان
الرعي منطا �شبه �سائد يف الأرياف و�ضواحي املدن
التجارية (الطائف وجند وجنوب العراق) ولأن
املنطقة العربية هي منطقة ذات مناخ �صحراوي
قاري تفر�ضه املنطقتان ال�صحراويتان  :النفوذ يف
ال�شمال والأحقاف يف اجلنوب.
ولأن املناطق اخل�صبة كانت قد جلبت ببع�ض
القبائل العربية �إىل ال�شمال على احلدود العراقية
ال�سورية ( ومنها قبائل بني هالل  ،الأثبج ،املعاقيل،
بني �سليم ،رياح…) فقد �أنتجت هذه الظروف
احلياتية القا�سية �شخ�صية البدوي املرتحل التي
�ستو�سم بالأعراب ،بكل ما يت�صفون به من �أو�صاف
و�سلوكات ومواقف فر�ضها نظام العي�ش .غري �أن
الأعراب مل يكونوا ي�شكلون كل البداوة وكل البدو...
ذلك �أن اال�ستقرار قد �ساهم يف �إن�شاء حوا�ضر
�سكنية� ،سرعان ما حتولت �إىل مدن ذات منحى
اقت�صادي -رعوي زراعي-يرثب مثال( ..خالفا
ملكة التي كانت مدينة جتارية وربوية بامتياز (يذكر
هنا الأب ال مان�س �أن املرابني يف مكة كانوا يطلبون
4
فائدة تقدر بن�سبة � 40إىل )% 100
من هنا ،فالأعراب مل يكونوا ي�شكلون الن�سيج
االجتماعي القبلي الوحيد ،وبالتايل ف�إن �صياغة
ذهنية الأعراب و�إل�صاقها تعميمها على العرب كان
بفعل العمل الإيديولوجي ال�شعوبي �أ�سا�سا ال�سيما
 -3عبد املنعم ماجد :ملاذا ظهر الإ�سالم يف جزيرة العرب ،دار
اجليل بريوت� ،1981 ،ص 78
 -4طيب تيزيني :م�شروع ر�ؤية جديدة� ..سبق ذكره �ص.140 :
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�إذا علمنا �أن البدوي قد عرف عنه من حما�سن
الأو�صاف وال�شمائل ما يفوق الرجل املديني.

� 2 .1أمية اجلاهلية:

كما �أن لفظ اجلاهلية ،الذي ال يتحمل �أكرث من
مدلوله القر�آين قد �أعطته النزعة ال�شعوبية داللة
معرفية ال داللة �سلوكية وقد تلب�س بهذه القراءة
مثقفون م�سلمون بدورهم كابن قتيبة مثال ،فيما
ي�ؤكد البع�ض منهم نا�صر الدين الأ�سد يف كتابه
«م�صادر ال�شعر اجلاهلي» �سوء هذا التقدير ويذكر
�أن العرب كانوا على اطالع على الكتابة باخلط
العربي و�إن انت�شار الكتابة باللغة العربية والقلم
العربي كان قد غطى على الأقل القرون الثالثة
قبل البعثة املحمدية (ميكن �أخذ الت�أثري اللغوي من
تاريخ الكتابة العربية ومنطيتها هل هي مقطعية �أم
�أبجدية مت�أثرة بالإغريقية� ،أم �أن الإغريقية مت�أثرة
بالفينيقية �أ�صال 5 .هذا �إذا �أ�ضفنا ت�أكيدات ما ورد
يف الن�ص القر�آين ذاته« :وقالوا �أ�ساطري الأولني
اكتتبها فهي متلى عليه بكرة و�أ�صيال»(الفرقان)5/
وقوله تعاىل« :ولن ن�ؤمن لرقيك حتى تنزل علينا
كتابا نقر�ؤه» (الإ�سراء.)93/
�أكيد �أن الفكر واملوقف العروبيني كانا يعتربان
رد فعل على املوقف ال�شعوبي ،وعليه فمن ال�صعب
�أن نحدد بال�ضبط حقيقة احلقبة التاريخية ال�سابقة
للبعثة املحمدية .غري �أن املحاوالت االركيولوجية
والدرا�سات االنرثوبولوجية يف جمال اللغة ،خا�صة
ال�شعر ،على تعدد املناهج واملقاربات والقراءات
التي مل تنتج من القراءات اال�ست�شراقية ذات
الت�أثري ال�شعوبي �أو حتى العروبي قد تعطي بع�ض
املعامل والنقاط الإ�شارية لهذه احلقبة التاريخية.
فعلى امل�ستوى املنهجي ال ينبغي �أن نحدد هذه
املعامل انطالقا وفقط من ال�شعر �أو الأيام �أو حتى
املعتقدات ،كما و ّردتها الكتب على خمتلف �ألوانها.
فاملعرفة لي�ست حم�صورة يف ال�شكل الكاليغرايف
(الكتابة) �أو منط احلياة (البداوة) �أو النمط
الفكري الديني (املعتقد) ،بل يتعداها �إىل الأ�شكال
 -5ميكن العودة �إىل د جعفر دك الباب النظرية اللغوية العربية
احلديثة  ،من�شورات احتاد الكتاب العرب ،دم�شق .1996
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ال�سو�سيولوجية النف�سية و�أمناط ال�سلوكات و�أ�شكال
التعبري عنها ،وهذا ما قد ن�سميه بالرتاكم الثقايف
املعريف الذي ي�شري �إليه تايلور �أو حتى مالينوف�سكي
يف معر�ض احلديث عن الثقافة والبنى والوظائف.
فاجلزيرة العربية و�سكانها و�أهلها مل يخرجوا
من العدم ،فالإرث التاريخي احل�ضاري امل�ستمد
من احل�ضارات البائدة ال ي�ستبعد �أن يكون ت�أثريها
قد و�صل �إىل احل�ضارات املجاورة (الإغريق،
الرومان ،الفراعنة ،الفر�س وبيزنطة) �إذ يعتقد
�أن لهذه احل�ضارات ت�أثري ارتدادي على �شعب �شبه
اجلزيرة فيما بعد .كما �ستحاول املدر�سة الأوروـ
مركزية .ت�أكيده فالرثاء اللغوي الذي ي�شكل جوهر
احل�ضارة العربية اجلاهلية و�سمتها البارزة ،ال
ينبغي �أن مير على �أ�سا�س �أنه ثراء بنية فوقية،
معزولة عن ظروف �إنتاج هذا الرثاء البنيوي
العروبي� ،إذ يعد الأخذ بهذا املوقف من قبيل
اجتثاث الر�أ�س عن البدن.
فهذا الركام والرثاء اللغوي الذي �سي�شكل مادة
ال�شعر العربي ،ال ميكن �إال �أن يكون حامال لركام
ح�ضاري معريف وتاريخي دفني مل يبلغ امل�ؤرخون
والدار�سون للفرتة حتديد �أبعاده الأكرث من 501
�سنة.
هكذا ف�إن الت�أثري والت�أثر الذي يعطي معادلة
التثاقف ،هو م�صدر الرثاء اللغوي العربي اجلاهلي
الذي ينبغي �أن نطور البحث على جذوره االجتماعية
والتاريخية بالعودة �إىل العلوم الطبيعية والأثرية
واال�ستك�شافات اجليولوجية للمنطقة -كما حاول
بع�ض الباحثني ال�سوفييت خالل ال�سبعينات بحثا
عن ح�ضارات عاد وثمود و�سب�أ.
 .2املتك�أ الديني العقائدي:

 1 .1ت�أثري الفكر اليهودي:

اجلاهلية كلفظ قرن �أي�ضا لدى امل�ست�شرقني
ولدى امل�ستعمرين على ال�سواء مبن فيهم املت�أثرين
من العرب بهذين االجتاهني على �أ�سا�س �أنه جهل
علمي ( ،)ignorance savanteو�أردف مبفهوم الأمية
( )analphabétismeمع كل الفوارق ال�سيميائية بني
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املفهومني .فالظاهر �أن اجلاهلية �صفة �سلوكية،
و�أن الأمية هي �صفة دينية ولي�ست معرفية وال حتى
كاليغرافية ر�سمية ،وال ن�ستبعد هنا ت�أثري الفكر
اليهودي حتى ال نقول الديانة اليهودية يف �شحن
هذه العبارة التي هي لفظة عربانية حمورة من
الغوييم � Goyimأي كل من ال يعرف قراءة الكتاب،
والكتاب هنا هو التوراة ليتحول مدلول الغوييم �إىل
�أمية معرفية كما ت�ؤكد عليه �أكرث من �آية قر�آنية
وهنا ال ن�ستبعد �أثر الفكر اليهودي يف حتريك هذا
املفهوم باجتاه مفهوم اجلهل العام �أو الأمية املطبقة
التي �سادت �شبه اجلزيرة قبل الإ�سالم وقد تو�سع
هذا االنطباع بدعامات �شعوبية� ،ستحول فيما بعد
�إىل �أر�ضية ملنطلقات ذات نكهة �إيديولوجية �أ�سا�سا
�سيا�سة عمال لدى امل�ست�شرقني امل�ستعربني الذين
�سيقيمون الفوا�صل بني ال�شرق والغرب على �أ�سا�س
ح�ضاري معريف مقرت�ض ومق�سم على �أ�س�س نظرية
تخمينية� :شرق منتج للروحانيات وغرب منتج
للماديات.

 2. 1الذاتية امل�سيحية الغربية:

غري �أن هذه النظرية اال�ست�شراقية جتد من
يفر�ضها ممن يقبلونها كطرح عام عندما يقبلون
بفكرة �أن العربي قليل التدين ،كما يرى ذلك
«فيليب حتي» عندما يذكر يف كتابه «تاريخ العرب»
�أن البدوي ال يكرتث كثريا للدوافع الدينية ،بل كان
يقف منها موقف احلياد� ،أو ومن ي�ؤكدها من زاوية
دينية حم�ضة كما فعل «الأب �شيخو» مع عنرتة
الذي كان �شاعرا كبريا لأنه كان يدين بامل�سيحية.
هذا الر�أي ي�شكل دعامة للر�أي القائم على عقالنية
املجتمع البدوي العربي الذي �أريد له �أن يكون
قدريا �ساذجا قيا�سا بالوثنية الإغريقية املتطورة
هذه املقارنة حتيل �إىل �إدراك �إن�ساين لتاريخ
و�سريورة املعرفة وتاريخ التجريد العقالين الذي
يجعل من الوثنية ال�شخ�صية �أب�سط �أ�شكال املعرفة
كونها دليل على الإخفاق يف التجريد «فالوثنية»
العربية مل تكن تلك الوثنية املعروفة لدى الإغريق
التي كانت ت�ؤن�سن الآلهة وت�ؤله الإن�سان فيما كان
الوثنية العربية تتخذ من الوثنية وا�سطة للتقرب
من الواحد ،متاثيل جم�سمة للنجوم �أو ال�شم�س
http://journals.uob.edu.bh

(ال�ضياء) البعيدة وال�سماء التي متثل لديهم
الواحد الأعلى.
حتى عبادة ال�شم�س �أو ال�ضياء �أخذها الإغريق
عن الفينيقيني (ومنها جاء لغة ال�ضاد) برتانيم
اقل لهاتية زو�س ( ) Zeusلدى الإغريق  Deiلدى
الالتينيني ثم  Diosو Dieuو Godلدى اللغات
امل�شتقة من الالتينية ،هو اعتقاد غري �إغريقي بل
نبطي فينيقي.
املجتمع العربي (عرب الأم�صار ،و�أعراب
البوادي) ،كان مكونا يف عمومه(،مع وجود
موحدين ،م�سيحيني ويهود و�صابئة وحنفاء)،
ممن ي�صفهم القر�آن “بامل�شركني” ،وال�شرك لي�س
مرادفا “للوثنية” ،فقد ميكن للمرء �أن يكون
م�شركا دون �أن يكون وثنيا! فلقد كانوا ي�ؤمنون
باهلل الواحد ،لكنهم كانوا يعتقدون يف “�شركاء”
اهلل ”:والذين اتخذوا من دونه �أولياء ما نعبدهم
�إال ليقربونا �إىل اهلل زلفى” (الزمر.)3/
من جهة ،ي�ؤكد ذلك �صحة �أكرثية ال�شعر
اجلاهلي (دون �أن ننفي عمل الرواة وما �إىل
ذلك ،لكن دون �أن يكون العمل عمال ممنهجا
دينيا بغر�ض �إق�صاء الفكر الوثني من ال�شعر
اجلاهلي!) .فطبيعة البدوي ،على ر�أي “فيليب
حتي” ،تتميز بقلة االرتباط بالأر�ض ،وبالتايل
بالف�ضاء وم�ؤ�س�ساته االجتماعية واالقت�صادية وما
تنتجه من بنى فكرية عقادية �سرعان ما تخ�ضع
لعملة “م�أ�س�سة” ،وبالتايل فهو قليل االرتباط
بالدين والتدين ،على عك�س “املديني”! (معلوم
�أن املدن واحلوا�ضر هي التي �شهدت ال�صراعات
وبالتايل ظهور �أنبياء ور�سل ورجال دين وم�ؤ�س�سات
دينية!) .قليلة التدين ،هذه( ،والتي نتبناها ،لي�س
لإمياننا بذلك فح�سب ،بل ملالحظاتنا ودرا�ستنا
للمجتمع البدوي العربي الإ�سالمي املعا�صر ،وهو
�سليل هذا النمط الذهني ووارث مورثاته املتمثلة
يف منط الإنتاج االجتماعي واالقت�صادي ،والذي
يالحظ عليه تاريخيا منذ عهد النبوة �إىل اليوم
“نزوعه �إىل ب�ساطة العبادة وه�شا�شة الفكر
الديني عن البدوي ب�شكل عام� ،أي حتى يف ع�صر
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التوحيد ،فما بالك بالعهد “الوثني” ال�شركي،).
هذه الطبيعة ال جتعل منه �شاعرا على �صورة
“هومريو�س” امل�شبع بالفكر الوثني الأ�سطوري
الرتاجيدي ،وال على �صورة باقي �شعراء املالحم
والرتاجيديات الأخرى الإغريقية والرومانية،
ميجد “الآلهة” وين�سب �إليها اخلوارق وميتدحها
ويقد�سها ،مادام �أنه كان قليل التدين!

 3 .1املركزية الأوربية اال�ست�شراقية:

ت�شكل نظرية الت�أثري بدون ت�أثري ومنهج البرت
التاريخي ل�سريورة الرتاكم احل�ضاري القاعدة
التي تبنى عليه هذه النزعة يف قراءة للذات العربية
بعنا�صرها الفاعلة ،والتي �ستكون متك�أ للحراك
احل�ضاري والذي �ستكون البعثة املحمدية منطلقه.
فالبعثة هي حركة تاريخية خارجة عن التاريخ
يف ت�صورهم ،ويتفق مع هذا الطرح امل�ست�شرقون
وامل�ستعربون مبختلف االنتماءات الإيديولوجية:
اال�شرتاكيون منهم والر�أ�سماليون� :أوروبا ال�شرق
و�أوروبا الغرب ومبختلف االنتماءات الدينية
م�سيحية الهوية ومبختلف املرجعيات الإيديولوجية
واملعرفية الأخرى حتى تلك التي تتبنى نف�سها
مو�ضوعية وعلمية.
�أكيد �أن الأورومركزية هي نزعة ذاتية
ومن غري امل�ستبعد �أن تكون �شكال من رد
الفعل على نزعات مركزية �أخرى كالنزعة
الفار�سية والنزعة العروبية على �أيام خالفة
الأموية �أ�سا�سا ،و�أن الإيغو ـ �سانرتيزم ،حالة
�سيكو ـ اجتماعية ال�شعور بالقوة �أو بال�ضعف
�أحيانا .وعليه ،ف�إن مواقفها غري مو�ضوعية.
الأوروـ مركزية هي نزعة غري من�سجمة لأنها
حتوي ميوالت ذات انتماءات �إيديولوجية �إثنية
قومية �سيا�سية ودينية و لكنها ت�شكل جغرافيا
وح�ضاريا موقفا �شبه موحد ال يخلو بالت�أكيد من
املواقف الليربالية الراف�ضة لل�ضم واملركزية
وت�ستعمل �ضمن هذه النزعة جمموعة من املواقف
ذات الدعامة الواحدة كان د .تيزين قد تناولها
بالتف�صيل يف «م�شروع ر�ؤية جديدة للفكر العربي
يف الع�صر الو�سيط» .
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 .1العلمنة «املو�ضوعية»:
الفكر العلماين الذي بد�أ يف الت�شكل مع القرنني
 17و 18لي�صل يف القرن  19لي�صبح �إيديولوجيا
الربجوازية ال�صاعدة ،بل الربجوازية اال�ستعمارية
التو�سعية� ،سوف ي�شكل �أحد �أهم الدعامات
الإيديولوجية ذات الطابع العلمي للنب�ش يف التاريخ
العربي والإ�سالمي قبل البعثة وبعدها.
�سوف تختلط النزعات الدينية (اليهودية،
امل�سيحية والكاثوليكية) بهذا املوقف م�ستفيدة
من ال�شعار الثالوثي للثورة الفرن�سية :احلرية،
امل�ساواة ،والأخوة (الذي كان اليهود ،دعامة الثورة
الربجوازية على الإقطاع والنظام الكن�سي البابوي
الأر�ستقراطي) ليختلط اللآئكية بتوابل النزعات
الأخرى ذات النكهة الإيديولوجية الدينية.
وعليه ف�سوف ت�ستعمل الآلة الر�أ�سمالية يف بحثها
عن الأ�سواق اخلارجية ل�ضمان انت�شار منتجاتها
ومتويل ور�شاتها باملوارد الأولية املادية والب�شرية،
�سوف ت�ستعمل كل �أ�شكال البحث عن منافذ للتو�سع
والتهيئة العلمية لهذه املنافذ ولهذا احللم التو�سعي
اال�ستيطاين :هو عن�صر اال�ستعمار الكال�سيكي بكل
تر�سانته الع�سكرية والعلمية ومل يكن اال�ست�شراق
واال�ستغراب يف كثري من الأحيان �إال جزاء من هذا
امل�شروع حتى �أولئك الذين يتحدث عنهم د.طيب
تيزيني على �أ�سا�س �أنهم ليرباليني ،م�ستقلني �أو
ا�شرتاكيني علميني قد ا�ستفادت من �أعمالهم هذه
امل�ؤ�س�سة الإنتاجية ال�سيا�سية ال�ضخمة امل�سماة
باال�ستعمار.
فهذا جرنال برميون من �أكادميية العلوم
الكولونيالية بفرن�سا ي�صرح �أنه و�إىل وقت ق�صري
يعتقد �أن العرب هم من علموا الغرب املتوح�ش،
يت�ضح الآن �أن ه�ؤالء العرب مل يكونوا �سوى ناقلني
للغرب الثقافة اليونانية ،بل �إنتاجا ثقافيا حميطيا
ملركز يراد له �أن يكون غري عربي ،ولو كان كذلك،
املتمثل يف ح�ضارة ما بني النهرين التي حتيل
�إىل الفهم ب�أن اليهود كانوا هم النا�شرين لهذه
احل�ضارة باعتبارهم جتارا للخمور ب�شكل خا�ص
ولهذا �سيحرم الإ�سالم اخلمر ح�سب ر�أي برميون
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ك�شكل من �أ�شكال التحطيم االقت�صادي للنفوذ
اليهودي التجاري .ثم هاهو  Edmond Douttéيف
«ال�سحر والدين يف �شمال �إفريقيا» ،يلغي وجود ما
ي�سمى «باحل�ضارة الإ�سالمية» ف�صال وباحل�ضارة
العربية �أ�صال» بتطبيق قاعدة �أن ال ح�ضارة �إال
6
لدولة وال لدين!
القراءة املتو�سطية ل�شبه اجلزيرة قبل
الإ�سالم ،مت ت�شكيلها وتثقيفها من مرحلة �إىل
�أخرى ومن م�ؤرخ �إىل �آخر بحيث مت �صقل هذه
الأفكار لت�صبح من�سجمة م�شكلة لتوجه عام يعرب
عن مرجعية واحدة .هكذا جند بع�ض امل�ؤلفني
الرومان  Cadulle et Tibulleمنهم ينعتون العربي
بالطيب واللني ،يف تعاملهم التجاري مع الرومان،
لينكر عليهم هذا الو�صف م�ؤكدا �أننا كنا منلك ر�أيا
خاطئا غري دقيق على �شبه اجلزيرة العربية معلال
قوله بقول  Plineب�ش�أن ماليني القطع النقدية التي
كانت روما تقدمها للتجارة العربية لعا�صمة (مكة)
بال �صناعة وال �إنتاج عا�صمة متت�ص كل �شيء وال
تقدم �أي �شيء مدينة غري منتجة التي كانت ت�شكل
�أخطبوطا حقيقيا.
وعليه ،ف�سوف تعمل النزعة الأورومركزية
ب�إيديولوجيتها العلمانية تارة والدينية تارة �أخرى
على حتويل جمرى حركة املجتمع العربي بعد
الإ�سالم �إىل جمرد حركة �آلية ميكانيكية يغيب
فيها الثقايف والعقائدي ليتحول �إىل املركز الثاين
بعد االقت�صاد وامل�صلحة التي بنيت عليها حركية
6- Edmond Doutté :Magie et religion dans l’Afrique
du nord..Edition. Adolphe Jourdan. Alger. 1909. pp
5/6.

حتى فيما يتعلق ،فيما بعد بالقراءات للتاريخ الإ�سالمي الأول
والو�سيط� ،سرعان ما تعود الإنية املركزية الأوروبية لتقحم
«العقلنة» واملو�ضوعية «والعلمنة» يف عدة مواقع ومواقف �إ�سالمية،
بدء من الت�أويل والقراءة للقر�آن ولل�سنة ثم جمع احلديث وعموم
حركة التدوين .هنا ،يتدخل «الت�شكيك» ..امل�ؤدي حتما �إىل النفي..
(ولي�س ال�شك الديكارتي!) :نفي ال�صحيح وت�أكيد غري ال�صحيح!
وال�سبب هو رف�ض الطرح الإ�سالمي من �أ�صله بالت�شكيك يف �أ�صوله،
هذا رغم ال�صرامة العلمية واملنهجية التي اتبعها الفقهاء والرواة
يف جمع القر�آن و احلديث والقر�آن وت�صنيف هذا الأخري بني �صحيح
وغري �صحيح وموقوف ومو�صول و�ضعيف �إلخ !..منهجية ودقة،
ر�أى فيها البع�ض غربلة و�إق�صاء لآيات و�أحاديث «جلاجة يف نف�س
الفقهاء».
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املجتمع الر�أ�سمايل� :إ�سقاط ثقايف فكري مل ي�أخذ
بالبعد الأول �إال كبعد �إيديولوجي متجل حلالة
تراكمات اقت�صادية� .ستجد يف هذا الطرح الدعامة
الأ�سا�سية لها النزعة املادية واحلركية ،والفكر
املارك�سي والتي �ستجد يف بع�ض الباحثني واملثقفني
العرب ركيزة مهمة يف تدعيم هذه النزعة نف�سها،
نف�س النزعة العلمانية اللربالية التي �ستكون دعاة
الع�صرنة يف الفكر العربي والإ�سالمي �أحد �أ�س�سها
ولبناتها الداخلية خا�صة ملا يتعلق الأمر بالبحث
عن ت�أكيد هذا التوجه يف ثنايا الن�صو�ص الرتاثية
والفكرية والدينية والتاريخية والأدبية.
 .2العلمنة احلداثيـة:
مل يكن طه ح�سني يف كتابه يف الأدب اجلاهلي
�أكرث �إثارة مما ذهب �إليه امل�ستعرب الإجنليزي
مارجليوث ( )1940-1889هو �صحة ال�شعر العربي
قبل الإ�سالم ،وهو املنطلق من بداوة العربي الأمي
اجلاهلي الذي مل يكن م�ؤهال تاريخيا وال ح�ضاريا
لأن ين�سج هذا ال�شعر ،بل بهذه احلمولة املعرفية
والدينية �إذ ال ميكن لعقله امل�ؤ�س�س على املنطق �أن
ي�صدق �أن �شاعرا جاهليا قد يقول:
كل �شيء م�صريه للزوال
غري ربي و�صالح الأعمال
�أو �أن �شاعرا عربيا �آخر يقول:
فال تكتمن اهلل ما يف نفو�سكم
ليخفى ومهما يكتــم اهلل يعلم
و�إذا كان الأمر قد �أو�صل بطه ح�سني �إىل
حد الت�شكيك ونفي حادثة ال�سيل العرم بغر�ض
ان�سجام �أطروحة البداوة واجلاهلية املت�أ�صلة يف
عروبة العربي وحمو لكل التبا�س قد يحيل �إىل
تبني الطرح الرتاكمي املعريف واحل�ضاري لتاريخ
�شبه اجلزيرة العربية على العهود الأوىل مبا ذلك
وجه بها كانت
ح�ضارة �سب�أ ،ف�إن املواجهة التي ّ
ذات بعد ديني �أكرث مما ينبغي �أن تكون ذات بعد
ح�ضاري �أكرب حني تقطع املعا�صرة كل �أو�صالها مع
التاريخ لي�صبح ال�شعر اجلاهلي وهو �أ�سمى �أ�شكال
الدالالت التي تو�صلنا �إليها ،مرفو�ضا ومو�ضوعا.
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هذا املنهج قد وجد يف التنقيب عن مظاهر
اجلهل اجلاهلي والأمية العربية في�ضا معرفيا
لرف�ض �أية ح�ضارة ولو لغوية �أو فنية و�أدبية:
ا�ستبدلت الثقافة الكاليغرافية ك�شكل رمزي للثقافة
العاملة بالثقافة ال�شفهية كثقافة �أمية ،دون حماولة
تدقيق يف هذه الإلغائية ودون اعتبارات ملحاولة
فهم الثقافات ال�شفهية على �أنها �أرقى الثقافات
التجريدية ،جمتمع طور حا�سة الأذن والل�سان
�أكرث مما طورته �أية ح�ضارة دون �أن يهمل املعرفة
اخلطية ذلك الإهمال املطلق �أو حتى الن�سبي الذي
يتحدث عنه املثقفون العرب املعا�صرون ناهيك عن
امل�ست�شرقني.
هكذا ت�شكل القراءة اال�ست�شراقية للموروث
الثقايف احل�ضاري العربي والإ�سالمي ،منهجا
متكامال خمتلف غري من�سجم باطنيا ،منهج حتول
مع القطبيات الثقافية �إىل معتقد واحد بطقو�س
خمتلفة اعتنقها حتت ت�أثري الع�صرنة والعلمنة
تارة وحتت ت�أثري الإيديولوجية العلمية تارة �أخرى
مثقفون عرب «لتك�سيب» هذه الثغرة �شرعيتها
التاريخية والعلمية مق�صية بذلك �أي منهج و�سبيل
للبحث العلمي �إال هذا املنهج العلمي املو�ضوعي
الذي ال ي�ضع يف احل�سبان الذاتية (العربية
والإ�سالمية) ولو كان هو ذاته منهج ًا منحوت ًا من
الذاتية الأخرى.
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