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نظرة يف اال�ست�شراق الأملاين
عبد اهلل ال�شحي

يناق�ش الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقالته «ت�أثريات امل�ست�شرقني الأملان» مفهوم اال�ست�شراق و�إ�سهاماته واحلمالت �ضده ،ثم يتناول
امل�ست�شرقني والأعمال اال�ست�شراقية الأملانية ويطرح مناذج منها ويو�ضح ت�أثريها .وينتقل ليعلل �سبب �ضعف ت�أثريها يف الوقت احلا�ضر.
�شكلت الثقافة العربية والإ�سالمية حمل اهتمام من قبل العامل الغربي ،متثل ذلك يف بروز �أ�سماء لباحثني عملوا على تناول البنى
الثقافية العربية – الدين والأدب واللغة  -بالدرا�سة والتحليل� ،سمي ذلك الفرع من البحث باال�ست�شراق .جاء امل�ست�شرقون من جن�سيات
خمتلفة مثل بريطانيا و�أملانيا وفرن�سا وغريها ،ورمبا يكون يف ذلك �إ�شارة �إىل �أهمية اال�ست�شراق بالن�سبة للغرب بحيث ا�شتغل فيه
�أ�شخا�ص من خمتلف اجلن�سيات وخالل عقود طويلة من الزمن .تباينت �أعمال امل�ست�شرقني يف و�صولها وت�أثريها للوطن العربي،
وال�سبب يف ذلك �أ�سا�سا هو الرتجمة ،حيث � ّإن ما مل يرتجم منها مل ي�صل غالباً حتى يت�سنى للعرب نقده واال�ستفادة منه .بيد �أن ما
كاف على مدى الإ�سهام البالغ الذي �أحدثه الأملان يف الدرا�سات اال�ست�شراقية.
ترجم منها وحده دليل ٍ
مبا �أن اال�ست�شراق عمل �أجنبي فمن الطبيعي �أن تتنوع ردات
الفعل عليه بني القبول والرف�ض ،وخا�صة �أن بع�ض تلك الأعمال
بعيد عن املو�ضوعية والواقع وينم عن جهل وا�ضح ،لكن الكثري
من �أعمالهم من املمكن الإف���ادة منها ،وعلى غ��رار �إدوارد �سعيد
ال��ذي اعترب اال�ست�شراق نظرة متعالية م��ن ال��غ��رب للعرب ،ف���إنّ
جمموعة من املفكرين مثل الدكتور حممد ع��وين عبد ال��ر�ؤوف
اع��ت�بروا درا���س��ات امل�ست�شرقني �إ�ضافة مرثية �إن نحن �أعطيناها
ال��ف��ر���ص��ة امل��ن��ا���س��ب��ة .وم��ن امل��م��ك��ن ال��ق��ول ب����أنّ م��ن الإن�����ص��اف ع��دم
اتهام اال�ست�شراق بالرغبة يف الهدم والعمالة ،نظرا �إىل �أن بع�ض
امل�ست�شرقني ي��ع��ت�برون ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ث��ق��اف��ة ع��امل��ي��ة ال ثقافة
وتخلف بال�ضرورة كما هو �سائد بني كثري من النا�س ،و�إي�صال
���ص��ورة �سليمة ع��ن امل�سلمني ل��ل��غ��رب يعترب مطلبا ���ض��روري��ا من
مطالب الع�صر احلايل ح�سب ما �أت�صور.
يذكر الكاتب مناذج من �أعمال امل�ست�شرقني الأملان على ر�أ�سهم
يوليو�س ف��ل��ه��اوزن ملقالته ال��دول��ة العربية و�سقوطها ،ويعترب
يوليو�س باحثا بارزا يف الكتاب املقد�س بعهديه القدمي واجلديد
وال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي .ف��ل��ه��اوزن ك��ان ي�ستقي معلوماته م��ن امل�صادر
العربية م��ب��ا���ش��رة ،وه���ذا جعل �أع��م��ال��ه ت��ن��زع للمو�ضوعية ب�شكل
كبري ،خالفاً ملجموعة �أخرى من امل�ست�شرقني الذين كانوا ي�ستقون
معلوماتهم من �أعمال من �سبقوهم مما جعل �أطروحاتهم بعيدة
عن املو�ضوعية �إىل حد ما ،وه��ذا من املرجح �أن يكون �سبباً مهما
جلعل ب��اح��ث ك��ه��ذا مف�ضال ل��دى كثري م��ن ال��دار���س�ين ،بالإ�ضافة
الف�ترا���ض��ه �أن الإ���ش��ك��ال��ي��ة الرئي�سية يف ال��دول��ة ال��ع��رب��ي��ة الأوىل،
�إ�شكالي ًة ذات طابع قومي ،مما �أعجب القوميون العرب يف فرتة
اخلم�سينيات.
وعلى حد تعبري الكاتب ف���إن امل�ست�شرق الوحيد ال��ذي ي�ضاهي
فلهاوزن يف الت�أثري على الكتابة التاريخية العربية احلديثة هو
ك���ارل ب��ورك��ل��م��ان ،وه���و م�ست�شرق �أمل����اين ات�سمت ك��ت��اب��ات��ه بالعمق
وال�شمول واملو�ضوعية ،وله �أعمال عديدة جدا �أهمها حتقيق ر�سالة
يف حلن العامة للك�سائي ،وت�أليفه لكتاب “تاريخ ال�شعوب العربية”
وك��ت��اب “تاريخ الأدب العربي” ومتيز ه��ذا الأخ�ي�ر ب��الإت��ق��ان من
ناحية الرتتيب الزمني ملا ورد فيه وغو�صه يف الأدب العربي و�سعة
التبحر فيه .متت ترجمة كتابه “تاريخ ال�شعوب العربية” كامال،
ومتيز بالإيجاز وال�شمول ،بينما مل تكتمل ترجمة كتابه الآخر.
�أف���������ادت ب���ع�������ض ك���ت���اب���ات امل�������س���ت�������ش���رق�ي�ن م����ن �أم�����ث�����ال �إغ��ن��ت�����س
غولدزيهرالذي ينتمي لأ���س��رة يهودية� ،أف���ادت كتاباته يف تق�سيم
اجت��اه��ات تف�سري ال��ق��ر�آن �إىل �أج���زاء خمتلفة كالتف�سري ب��امل���أث��ور
والتف�سري ال�صويف والباطني ،والتف�سري الفيلولوجي �أي التف�سري

امل��ع��ن��ي ب��ال��ل��غ��ة .و�أب����رز ك��ت��اب�ين ه��ن��ا ه��م��ا “العقيدة وال�����ش��ري��ع��ة يف
الإ�سالم” ،و”مذاهب التف�سري ال��ق��ر�آين» .من الوا�ضح هنا كيف
�أن كتب �إغنت�س دعمت ودللت على �أج��زاء التف�سري ال��ق��ر�آين ،مما
ين�صب يف م�صلحة ال��دار���س�ين يف حقل التف�سري ال��ق��ر�آين ،ورمب��ا
�أي�ضا الفقهاء والباحثني يف امل��ذاه��ب ،ب��ل حتى الباحثني يف علم
الأديان املقارن.
ال تقت�صر الدرا�سات اال�ست�شراقية على املوا�ضيع املذكورة �آنفاً
فقط ،بل ت�صل حتى درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية وتاريخها ،ويربز
ه��ن��ا ا���س��م الفيل�سوف امل�����ص��ري ع��ب��د ال��رح��م��ن ب���دوي ال���ذي ترجم
ال��ك��ث�ير م��ن �أع��م��ال امل�ست�شرقني وال��ف�لا���س��ف��ة وامل��ف��ك��ري��ن الأمل����ان.
وميكن القول ب���أ ّن��ه من ال�ضروري بالن�سبة للم�ست�شرقني درا�سة
الفل�سفة الإ�سالمية لأنها كانت من �أهم مالمح احل�ضارة العربية،
فال ميكن فهم ودرا�سة ال�شرق �إال بفهم ودرا�سة الإنتاج الفل�سفي
يف تلك املنطقة .حيث �إنّ الفل�سفة الإ�سالمية تعترب فل�سفة عميقة
وفاعلة ،وا�شتغل بها العديد من الفال�سفة كابن �سينا وابن ر�شد
ال��ذي��ن �أ���س��ه��م��وا يف خلق طيف وا���س��ع م��ن الأف��ك��ار داخ���ل الفل�سفة
الإ�سالمية.
يتحدث الكاتب يف اجلزء الأخري من املقال عما يظن �أنه ال�سبب
وراء �ضعف ت�أثري �أعمال امل�ست�شرقني الأملان يف الوقت احلايل ،حيث
يعزو ذلك �إىل عدة عوامل� ،أهمها التنكر والرف�ض والقطيعة التي
يقوم بها البع�ض لكل ما هو غربي ،وقلة الرتجمات عن الأملانية

و�سيطرة الإجن��ل��ي��زي��ة والفرن�سية .م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري �أن ال�شرق
ي��ح��ت��اج لتغيري ن��ظ��رت��ه ل�لا���س��ت�����ش��راق يف �سبيل الإف�����ادة م��ن��ه ،وق��د
يتوجب على الراغب باالطالع على �أعمال امل�ست�شرقني الأملان تعلم
اللغة الأملانية ليتمكن من االطالع عليها .وعلى الرغم من وجود
جهات تعنى بالرتجمة عن الأمل��ان��ي��ة� ،إال �أنها قد ال تكفي ملواكبة
ريا من تلك الأعمال �أ�صبح قدمياً
الإنتاج الأملاين ،ناهيك عن �أن كث ً
وغري ممكن الإفادة منه.
يطرح الكاتب مفهوم اال�ست�شراق اجل��دي��د ال��ذي ت�سوده نزعة
مراجعة تفكيكية على غرار اال�ست�شراق التاريخي والفيلولوجي،
وامل�ؤ�سف حقاً هو انح�سار هذا كله مقابل الأ�صوات املنادية ب�صراع
احل�ضارات ومن كال الطرفني العربي والغربي .ميكن لال�ست�شراق
�أن ي�ساعد يف احلوار العربي الغربي ،حيث يربز احل�ضارة العربية
و�إنتاجها ،ويو�ضح �أنها �أمة جديرة ب�أن تكون �شريكا يف بناء العامل
ومتحو تلك ال�صورة امل�شوهة عن امل�سلمني.
بات وا�ضحا مفهوم اال�ست�شراق احلقيقي ،وت�أثري امل�ست�شرقني
ع��م��وم��ا والأمل������ان خ�����ص��و���ص��ا ع��ل��ى ال�����ص��ورة امل��ر���س��وم��ة ع���ن ال��ع��رب
وامل�سلمني .وق��د ي��ك��ون ال�سبيل الوحيد لتعزيز االط�ل�اع العربي
على االعمال اال�ست�شراقية الأملانية اجلديدة هي الرتجمة املواكبة
للإنتاج اال�ست�شراقي� .إن اال�ست�شراق لي�س �شرا مطلقات ،بل هو
خري �إذا ما متت معاملته مبو�ضوعية و�إن�صاف.
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