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هل �أن�صف امل�ست�شرقون ال�شرق
عبد اهلل العلوي
تعدَّدت ال ُكتب واملقاالت واملُ�ؤلفات ال�شرقية حول مظاهر اال�ست�شراق و�إيجابياته و�سلبياته ،و�أهدافه ،فمنهُم املعارِ�ض قط ًعا ،ومنهم امل�ؤيّد ومنهم من يقف بينهما ،وقد اختلفت مظاهر
اال�ست�شراق منذ بدايته �إىل ع�صرنا هذا ،وما زال الإنتاج اال�ست�شراقي يف جماالت العلوم ال�شرقية باقياً وم�ستمراً ،وقد نظر العرب خا�صة �إىل ظاهرة اال�ست�شراق نظرة املُتفح�ص والقارئ
املُنتقد ،مما �أنع�ش املكتبات العربية بامل�ؤلفات واملقاالت حول مادة اال�ست�شراق ،ومل يقت�صر الأم ُر على الكتابات العربية؛ حتى يف الغرب كان لهم الن�صيب الأوفر يف قراءتهم لظاهرة اال�ست�شراق،
ومن ذلك مقال للمفكر الأملاين �ستفان ليدر يف جملة الت�سامح حتت عنوانه «اال�ست�شراق ون�شر الرتاث العربي :االجتاهات النه�ضوية وال�سياقات الفكرية والثقافية.
يف حقيقة الأمر �أنَّ احلديث عن اال�ست�شراق يف مقالٍ
واح��دٍ ُيعد م��ن الظلم وم��ن ال�صعوبة ،لأنَّ م��ادت��ه م��ادة
غ��زي��رة ،ودرا���س��ت��ه��ا ب��ه��ذه ال�سرعة ه�ضم حلقها ،ولكن
ال �ضري �أن من��ر عليه م���رو ًرا �سري ًعا .ومي��ك��ن �أن نقول
ب�سهولة �إنَّ اال���س��ت�����ش��راق ه��و درا���س��ة ال��ع��ل��وم يف البلدان
ال�شرقية ع��ام��ة وال��ب��ل��دان الإ���س�لام��ي��ة خ��ا���ص��ة ،ويدخل
يف ذل��ك الهند وال�صني وال��ي��اب��ان وغ�يره��ا م��ن البلدان
ال�����ش��رق��ي��ة ،وت��ع��ري��ف ال��دك��ت��ور ���س��ا���س��ي ���س��امل احل����اج يف
كتابه «نقد اخلطاب اال�ست�شراقي» �أع��ده تعريفًا �سهال
��م�لا ،ف��ه��و ي��ق��ول ب�����أنَّ اال���س��ت�����ش��راق ه��و «ذل���ك العلم
جم ً
الذي تناول املجتمعات ال�شرقية بالدرا�سة والتحليل من
قبل علماء ال��غ��رب» ،ومم��ا �أعجبني يف التعريف هو �أ َّن��ه
جعل اال�ست�شراق عل ًما ،ومل يقل �آراء ،فهو و�إن عار�ض
هدفه العلم ،ولكن يف حقيقته هو علم لأنَّه نقد وحتليل
ودرا�سة وحتقيق ،وهذا ما يحتاجه العلم.
لقد تباينت الآراء يف الأو���س��اط العربية خا�صة حول
وجود اال�ست�شراق ،ويبدو �أنَّ ر�أي �إدوارد �سعيد يف كتابه
ال�����ش��ه�ير «اال���س��ت�����ش��راق» ك���ان ���س��ب�� ًب��ا ُم��ب��ا���ش��را ح���ول ه��ذا
التباين يف الآراء ،فهو يرى �أن اال�ست�شراق «�أ�سلوب غربي
ومار�سة
للهيمنة على ال�شرق ،و�إعادة �صياغته وت�شكليه ُ
ال�سلطة عليه» ،وزاد من هذا ال��ر�أي �أ ّن��ه عا�ش يف و�سط
املجتمع الثقايف الأوروبي والأمريكي ،فهو ال يتكلم عن
غري معرفة ولكن يتكلم وهو يف و�سط املجال ،مما جعل
الكثري من امل�ست�شرقني ي��ردون عليه يف مقاالت كثرية
نافني كل ما قالهُ ،مفندين كل ر�أي ج��اء يف كتابه �آنف
الذكر ،يف املُقابل هناك من امل�شرقيني يرون غري ما يرى
�إدوارد ،ف�يرون �أنَّ اال�ست�شراق هو نه�ضة علمية عارمة
ح��ق��ق��ت وم���ا زال���ت حت��ق��ق ال��ن��ت��اج ال��ع��ل��م��ي م��ن وج��وده��ا،
و�أنها مرحلة ال بد من وجودها ،فقد ا�ستطاع �أن يخرج
الكثري من ال�تراث العربي املطمور يف الكتب ،ونتيجة
الهتمامهم باملخطوطات وامل�ؤلفات وال�شروحات وغريها
�ساهم يف �إنعا�ش املكتبة العربية بالنتاج العلمي.
رمب���ا ك���ان ه���دف اال���س��ت�����ش��راق ا���س��ت��ع��م��ار ًي��ا ���س��ي��ا���س�� ًي��ا،
ولكن ال ُيكن �أن نقول �إنَّ كل املُ�ست�شرقني كان هدفهم
ا�ستعمارياً �أو �سيا�س ًيا ،فهناك الكثري منهم من �أن�صف

��ادم��ا
الإ����س�ل�ام �إن�����ص��ا ًف��ا ح��ق��ي��ق�� ًي��ا ،ف��ل��ي�����س امل�����س��ت�����ش��رق خ ً
لل�سيا�سة ورج��ال��ه��ا ،وي��ف�تر���ض �أن ي��ك��ون �إىل ح��دٍ بعيدٍ
ُمتجر ًدا من الرغبات والعواطف والذاتية وال�شخ�صية
���س��واء كانت دينية �أو �إقليمية �أو �سيا�سية ،ولكي يكون
ال��ع��ل��م ع��ل�� ًم��ا ال ب��د م��ن ال�� َّت��ج��رد م��ن ك��ل ���ش��يء ،ل��ك��ن يف
املُقابل وجدنا �أنَّ هناك الكثري من امل�ست�شرقني ه�ضم
ح��ق الإ���س�لام واملُ�سلمني ،خا�صة يف امل��راح��ل الأوىل من
اال�ست�شراق.
�إنَّ ال���ن���ظ���رة ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ق���امت���ة ع���ن���د ال���ك���ث�ي�ر م��ن
املُ�����س��ت�����ش��رق�ين غ�ير املُ��ن�����ص��ف�ين جت���اه ال�����ش��رق ج��ع��ل��ت من
بحوثهم وكتاباتهم ممل�ؤة باحلقد والتحقري والتنقي�ص
م���ن ����ش����أن ال�����ش��رق��ي ع���ام���ة وال���ع���رب���ي وامل�����س��ل��م خ��ا���ص��ة،
ف��امل�����س��ت�����ش��رق��ون يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى ظ��ل��م��وا الإ���س�لام
ومعتنقيه ظل ًما فاح�شً ا ،ورمب��ا ي��رج��ع ذل��ك �إىل تفوق
ُ
الإ����س�ل�ام يف ت��ل��ك احل��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة ،ف��ق��د ك��ان��ت �أوروب����ا
تُعاين من اال�ستبداد الديني وال�سيا�سي ،وخاف الكثري
منهم م��ن �ضياع امل�سيحية يف و���س��ط الأف��ك��ار والعقائد
الإ���س�لام��ي��ة ،وال ن��ذك��ر ذل���ك ج��زا ًف��ا ف��ه��ن��اك اع�تراف��ات
كثرية من قبل ُم�ست�شرقني �أنف�سهم ،ونعطي على �سبيل
امل��ث��ال امل�ست�شرق ال��رو���س��ي �ألك�سي جواف�سكي (Alexy
 )Zhurarskyحيث يقول« :لقد هيمن على الإدراك
(الوعي) الأوروب��ي يف القرون الو�سطى املوقف ال�سلبي
ال�صريح جتاه الإ�سالم ،على الرغم من �أنَّ الأطروحات
وامل�ؤلفات املُ�صنفة �ضمن هذا املنحى قد انت�شرت عندئذ
ب���أ���ش��ك��ال و���ص��ي��غ ُم��ت��ل��ف��ة وم��ت��م��اي��زة» �إذن ف��الأم��ر يقع
�ضمن �إط��ار الدين واخل��وف من �سيطرة الإ���س�لام على
الدين امل�سيحي ،كما �أنَّ نظرتهم الدونية �إىل العربي
وامل�����س��ل��م ك���ان ل��ه��ا ال����دور يف ج��ع��ل ال��ع��رب ي��ن��ظ��رون �إىل
اال�ست�شراق ب�أنه خطة ا�ستعمارية ،مل يكتف مثل ه�ؤالء
امل�ست�شرقني يف نقدهم للعربي امل�سلم ،بل زاد الأمر �إىل
امل�سا�س ب�شخ�صية ُم��م��د ،وال��ق��ر�آن ال��ك��رمي فو�صفوه
ب�صفات �شاذة �ساقطة ،كما �أنَّهم �شوهوا الإ���س�لام ،وكل
تلك الكتابات امل�شوهة كونت عند الأوروب��ي�ين ت�صورات
و�إدراكً������ا ج��م��اع�� ًي��ا ب�����أنَّ الإ����س�ل�ام دي���ن ال��ك��ذب وال��ت��زوي��ر
وال�شهوة واالحتقار واجلرب واالنحالل الأخالقي ،و�أنَّه

دي��ن ال يعرف �إال ال���دم ،ومل تقت�صر ه��ذه النظرة على
رجال الدين امل�سيحي فقط ،و�إمنا ظهر فنانون ُي�ؤيدون
ال��ف��ك��رة وي����ؤل���ف���ون ل��ه��ا ،م��ث��ال��ه الإل����ي����اذة ل��ه��وم�يرو���س،
وكذلك لوحات الفنان الفرن�سي �أنطون جان جرو ،كل
ذلك كان داع ًما حقيق ًيا لنظرة املُ�سلمني يف �أن الهدف هو
ا�ستعماري �أكرث من كونه علمي.
وع��ن��دم��ا ج���اء ع�����ص��ر ال��ن��ه�����ض��ة الأوروب����ي����ة وه���و ع�صر
ال��ت��ن��وي��ر �أن�����ص��ف امل�����ش��رق ال��ع��رب��ي ان�����ص��ا ًف��ا حقيق ًيا ،رغ��م
وجود �آثار الع�صور الو�سطى ونظرتهم ال�سلبية ،مع ذلك
ظ��ه��ر م�ست�شرقون و���ض��ع��وا ك��ل ���ش��يء يف م��ي��زان��ه ،لأ َّن��ه��م
�آم���ن���وا ب��ق��درة ال��ع��ق��ل و���ص�لاح��ه ،وان��ط��ل��ق��ت يف مكافحة
اال�ستبداد الديني والعلمي �سواء على م�ستوى الكني�سة �أو
على م�ستوى احلكم ال�سيا�سي ،فوجدنا من راجع الكتب
العربية والإ�سالمية ،ومنهم من ترجم القر�آن ،ومنهم
من ا�ستنبط من القر�آن �آراءه دون الرجوع �إىل تف�سريات
وحتليالت ال ُعلماء املُ�سلمني ،وبد�أ امل�ست�شرقون اهتمامهم
امل��ن�����ص��ف ،ف��و���ص��ف��وا الإ�����س��ل�ام ب��ال��ت�����س��ام��ح وال��و���س��ط��ي��ة،
ومل يقت�صر االه��ت��م��ام بالعلوم الدينية ف��ق��ط ،ب��ل �صار
اهتمامهم حتى بال�شعر ،وبد�أت التحقيقات والتف�سريات
والكتابات الكثرية ،كما �أنَّ اهتمامهم بالتاريخ والأدب
وال�شعر والق�ص�ص والعلوم التطبيقية ،وبد�أ امل�ست�شرقون
يف تعلم اللغة العربية تعل ًما ُمتعمقًا ،وظ��ه��رت مدار�س
خم��ت��ل��ف��ة ل��ل��م�����س��ت�����ش��رق�ين و�أن�������ش���ئ���ت امل���ع���اه���د اخل��ا���ص��ة
بالدرا�سات اال�ست�شراقية.
م��ع وج��ود ال�����ص��راع العلمي ب�ين ال�شرق وال��غ��رب ال بد
م��ن ت��ع��اون �صريح وت��ق��ارب ���ص��ادق بينهما ،ف��وج��ود هذه
امل�شاحنات ال ُيولد عل ًما ،و�إمنا يجعلنا يف من�أى عن العلم،
«فاملعرفة الإن�سانية متنوعة الروافد ،وال ميكن �إرجاعها
�إىل �إنتاج ح�ضارة واحدة بعينها ،بل هي ح�صيلة �إ�سهامات
ُم�شرتكة حل�ضارات ُمتعددة .يقول الكاتب الأملاين �ستفان
ليدر يف مقاله املذكور �سابقًا« :العلم ال يربر ،ومن يهتم
بالدرا�سات العربية والإ�سالمية  -و�إن ك��ان غ�ير عربي
ومن يهتم بالتاريخ الأوروب��ي و�إن كان عرب ًيا -ال يحتاج
�إىل التربير ،لأنَّ الرتاث الب�شري لي�س حكرًا على �أحد».
abdlla1991@gmail.com

