نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين

الدراسات االستشراقية بين الرفض والتأييد إشكال وأشكال
 -رؤى تقويمية-

الدكتور :عمار ربيح

طالبة الدكتوراه :رميساء مزاىدية.
قسم اآلداب والمغة العربية
كمية اآلداب والمغات

جامعة محمد خيضر -بسكرة
توطئة:
الدراسات االستشراقية مكتبة ثرّية عريقة في مجال البحث العممي ،ال يحسن بنا أن
نتجاىميا ،فقد أخذت عمى عاتقيا دراسة الشرق ،بغرض تحجيمو ،ثم بغرض إعادة تشكيمو
واعادة تفصيمو عمى النحو الذي يحقق ما يريدون وعمينا الوقوف عمى ما يرمون الوصول إليو
من خالل التمحيص والتدقيق في آثارىم بعين حازمة ورؤية صادقة بعيدا عن المغاالة
والمبالغة فمسنا في موقف الرافض المتحمس لكل ما يمت إلى االستشراق بصمة ،أو المتبني
المندفع الذي يرى في فمسفة االستشراق عقيدة يدين بيا ،ومنيجا ال يحيد عنو ،فنحن في

موقف تقويم ظاىرة الدراسات االستشراقية واعطاء الصورة الصادقة والحكم الصائب عمى
عمل المستشرقين ما دمنا بصدد تقييمو ووصفو تقويما منصفا دقيقا بغية الكشف عن أىدافيم
المضمرة التي كانت تختبئ في مخالب دراساتيم لمشرق وترويض الشرق عمييا ،وكذا القول

فييا قول فصل ليحصحص الحق في األعمال التميزية واإلبداعية والثناء عمييا.

سنحاول في ىذه الورقة البحثية أن نقدم رؤى تقويمية تكون خطوة لمحكم المنيجي ،العممي
والموضوعي عمى عمل المستشرقين والخمفيات األيديولوجية والعقائدية الفكرية لمصراع
الحضاري التي تحكميا ،سيما وأن موضوع االستشراق يفرض نفسو عمينا بإلحاح ويتطمب منا
وقفة تقويمية تأممية جادة عمى دراستيم والتعرف عمى الكتب التي تجذب انتباىيم من أي لون

ومن أي فرع من فروع المعرفة والحكم عمى درجة الصحة واإلجادة واالتقان فييا وما يعترييا

من خمل وزلل نتيجة لألحكام المسبقة والمواقف غير المحايدة بل العدائية التي تدعو إلى تعمد
نذوة ال َم ْخبَر
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التشويو والتحريف وما لو من أبعاد وتأثيرات وذلك من خالل الفصل في القضية" وأن نقدر
لمقوم عمميم حق قدره ال ننقصيم وال نبخسيم ،وال نزيدىم وال نمجدىم بدعوى االعتدال
واالنصاف أو تغطية لشعور العجز واليوان"

1

فاالستشراق قضية تتناقض حوليا اآلراء في عالمنا العربي اإلسالمي ،فيناك من يرفضو
لدودا لمغة القرآن واإلسالم والمسممين،
جممة وتفصيال ويمعن كل من يشتغل فيو بوصفو عدوا ّ
وىناك من يؤيده ويتحمس لو إلى أقصى حد ،و"الواقع الذي ال يمكن إنكاره ىو أن االستشراق
لو تأثيراتو القوية في الفكر الحديث إيجابا أم سمبا أردنا أم لم نرد ،وليذا فإننا ال نستطيع أن
نتجاىمو أو نكتفي بمجرد رفضو وكأننا بذلك قد قمنا بحل المشكمة ،إننا لو فعمنا ذلك لكنا
كالنعامة التي تدفن رأسيا في الرمال .وليذا فإنو ليس ىنالك بديل عن مواجية المشكمة

وطرحيا عمى بساط البحث ودراستيا واستخالص النتائج واقتراح الحمول".2

واالستشراق في -حقيقة األمر "-يشتمل عمى عناصر سمبية وأخرى إيجابية ،وعمينا أن
نعترف لممستشرقين بما ليم من إيجابيات ،ومن ناحية أخرى فإنو من حقنا بل من واجبنا ،أن
ننبو إلى ما وقعوا فيو من أخطاء ،وما اشتممت عميو دراسات العديد منيم من أباطيل ،وخاصة
فيما يتعمق بالقرآن الكريم ونبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم .لن يتقبميا كل مسمم عربي غيور

عمى دينو ولغة قرآنو".3
مفيوم االستشراق:

البد من التريث والنظر نظرة العاقل الذي يتمتع ببعد الرؤية قبل أن يغامر المرء بإطالق

تعميمات عمى مفيوم ىو عمى ىذه الدرجة من الغموض ومن األىمية في آن واحد.
أ-

لذا سنعنى برصد وتتبع االستشراق من الجانب المغوي واالصطالحي:

االستشراق لغة:

لقد جاء في لسان العرب أن أصميا يعود إلى مادة (ش ر ق).
شرق :شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا :طمعت ،واسم الموضع :المشرق والتشريق :األخذ
من ناحية المشرق ،...شرقوا ذىبوا إلى الشرق ،وكل ما طمع من المشرق فقد شرق.

ب -اصطالحا:

4

يعرفو إدوارد سعيد بأنو" :مادة لمتفسير حدث أن كانت مادتيا الشرق ،بحضارتو ،وشعوبو
ّ
وأقاليمو المحمية ،واكتشافات االستشراق الموضوعية ،وىي حصيمة عمل باحثين ال يحصون

2
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نذروا أنفسيم لو ،فحققوا النصوص وترجموىا ودونوا النحو في مجمعات ،ووضعوا المعاجم،
وأعادوا تركيب حقب منسية ،وأنتجوا معرفة يمكن تحرييا وامتحانيا وضعيا" 5فاالستشراق قائم
عمى افتراض أن الشرق وكل ما فيو بحاجة إلى دراسة تصحيحية من قبل الغرب .....وقد
ُعين الشرق كما لو كان مؤطر بقاعة التدريس ،وبالمحكمة الجنائية وبالسجن ،وبالدليل الموجز
6
الموضح"
فاالستشراق إذن معرفة بالشرق تضع الشرقي في قاعة التدريس ،في محكمة ،في سجن ،أو

عرفو سمايموفيتش بأنو
في دليل موجز ألغراض التحميل المدقق والدراسة المتبحرة المعمقة لذا ّ
" التبحر في لغات الشرق وآدابو" 7وىذا التبحر يكون من قبل مستشرق متمكن من المعارف

الخاصة بالشرق ولغاتو وآدابو 8فيو الكفيل بسبر أغوارىا والوصول إلى أسرارىا.
ّ
فاالستشراق ال يكاد يخرج في مجممو عن تمك الدراسات المعمقة والمباحث التدقيقية التي
قام بيا الغربيون لمعرفة الشرق من جميع جوانبو ،وقد اختمف الباحثون حول ماىية االستشراق

بين رافض ومؤيد لو.

ولعل الرافضين لمظاىرة االستشراقية تكمن في معرفتيم بدوافع اىتمام المستشرقين بالمغة
العربية والنوايا الخبيثة القارة في نفوسيم واتخاذىم من المغة " مظير حسي لمناحية الروحية
لمناس وىي القوة التي تؤثر في أنماط تفكيرىم" عمى حد قول فون ىمبولت

9

وال مجال لمشك

في أنيم انكبوا عمى دراسة المغة العربية لدرايتيم بأنيا ىي "األساس الرصين لدراسة الحضارة
العربية والتعمق في فيم العالم العربي"" 10إلعادة تشكيل الشرق اإلسالمي ليصبح" شرقا غربيا"

ولتحقيق دوافع عديدة نكتفي بذكر أفتكيا:
الدوافع الحضارية:

الدراسات االستشراقية واالنكباب عمى دراسة لغة الشرق وآدابيا وليجاتيا كانت بغية

التسمح لممعركة ،فيي بذلك معركة حضارية ،ومن مستمزماتيا "دراسة لغة العدو لتكون مفتاحا
لمدخول إليو حضاريا ،أو إيقاف مده الحضاري والمستيدف األول في الحرب ىي الحضارة

والثقافة" .11وطمس الحضارة الشرقية واحالل محميا الحضارة الغربية.
الدوافع التنصيرية واإللحادية:

وتحقيقا لمقولة ليبنتز التي وظفيا إسماعيل أحمد عمايرة " :المغة مرآة لحياة الشعب

الروحية "
ّ

12

يتضح لنا سعي المستشرقين واصرارىم عمى دراسة المغة والتعرف عمى حالة
نذوة ال َم ْخبَر
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الدعوية العالمية لإلسالم
الشعوب من خالليا .و"مما ال شك فيو أن الطبيعة المغوية العربية
ّ
تعد عامال من عوامل التركيز عميو أكثر من سواه في الشرق -ألنو كما يتصورونو -عقبة
كأداء في طريق التنصير ،وقد كان ىذا بالتالي عامال من عوامل التركيز عمى المغة العربية
بوصفيا أىم لغة إسالمية فينالك عالقة وطيدة بين االستشراق والتنصير ،فيما صنوان بل

توأمان متالزمان يصعب التفريق بينيما في كثير من األحيان" .13فالجيود التي تبذل من قبل

المستشرقين في الدراسات االستشراقية كان اليدف منيا " التبشير واقناع المسممين بمغتيم
ببطالن اإلسالم ،واجتذابيم إلى الدين المسيحي"

وذلك لكي يتمكنوا من أمور منيا:15

14

لذلك كان البد لممنصرين من معرفة العربية

 فيم أفكار خصوميم عن طريق الترجمة ،فتنافسوا في ترجمة القرآن وسيرة الرسول صمىاهلل عميو وسمم ،بيد أن ىذه الترجمات في جممتيا لم تتخمص من اليوى ،ولم تكن موضوعية

وقد تفاوتت في ابتعادىا عن الموضوعية بل واتصافيا بالترىات واالفتراءات اإللحادية ،وقد حذا
المستشرقون المتحاممون عمى اإلسالم في موقفيم من القرآن حذو مشركي مكة ،وبذلوا
محاوالت مستميتة لبيان أن القرآن ليس وحيا من عند اهلل وانما ىو من تأليف محمد صمى اهلل
عميو وسمم ،ويقول" جورج سيل" في مقدمة ترجمتو اإلنجميزية لمعاني القرآن التي صدرت عام

1836م ما يأتي:

" محمد كان في الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيسي لو "

16

وقد ذىب الخيال االستشراقي

كل مذىب إلثبات مزاعمو وبيان المصادر التي اعتمدىا محمد ،يقول ريتشارد " أن النبي قد
اعتمد في كتابتو لمقرآن عمى الكتاب المقدس ،وخاصة عمى العيد القديم في قسم القصص.....

والجانب األكبر من المادة التي استعمميا محمد ليفسر تعاليمو ويدعميا قد استمده من مصادر
ييودية ونصرانية ،وقد كانت فرصتو في المدينة لمتعرف عمى ما في العيد القديم أفضل من
وضعو السابق في مكة حيث كان عمى اتصال بالجميات الييودية "

17

وبعد أن باءت محاوالتيم

التشكيكية لمقرآن بالفشل ،اتجو معظم المستشرقين نذكر منيم " جولد تسيير وفون كريمر

وشيمدون أموس" اتجيوا إلى تشويو األصل الثاني لإلسالم وىو السنة والتشكيك في أصالتيا

ووصف الدين اإلسالمي بشتى األوصاف واالدعاءات ومن بين ىذه االدعاءات ما يدعيو

موير" أن سيف محمد والقرآن ىما أكثر األعداء الذين عرفيم العالم حتى اآلن عنادا ضد
الحضارة والحرية والحقيقة" " وما يفتريو فون جرونيباوم عمى الدين اإلسالمي " :بأنو دين غير
4
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إنساني وغير قادر عمى التطور والمعرفة الموضوعية ،وىو دين غير خالق وغير عممي
واستبدادي" وىو " دين سام بحت ،مفرق وموحد بأضيق المعاني ،وغير عقمي ،وال يتفق
والتفكير الحر"

18

وىكذا يتضح الحقد الدفين عمى اإلسالم باستمرار بمثل ىذه االفتراءات التي

ليس ليا في مأدبة العمم نصيب .وسعي المستشرقين في التشكيك في كل من القرآن والسنة
إنما كان بغية خمخمة االعتقاد في اإلسالم من أساسو.

 -نشر أفكارىم ،وذلك بترجمة اإلنجيل إلى العربية.

وقد أجمل " يوىان فوك" وىو يترجم سيرة حياة المستشرق األلماني " رايسكو" ىذين

اليدفين بقولو " :كان من اعتنى بالمغة العربية عمماء الكنيسة المسيحية الذين بذلوا جيدىم في
درس لغة المسممين ،غير أن ىدفيم لم يكن عمميا بل إنيم أرادو الرد عمى اإلسالم عمى أساس
تراجم التينية لمقرآن وىداية المسممين بواسطة تراجم عربية لإلنجيل والكتب األخرى ،أي أن
غرضيم كان بعيدا عن تحقيق عادل ودراسة عممية ويذكر فوك في معرض حديثو عن

كريستمان" أن كريستمان ومن تبعو في ألمانيا في ذلك الزمان جعل من دراستو لمعربية وسيمة
لنشر النصرانية في الشرق"

19

إذن فرفض عممائنا لمدراسات االستشراقية كان إلدراكيم وتيقنيم بأن دراستيم لمعربية

والتمكن منيا كان لبث سموم تنصيرية ،إلحادية واثارة الشبيات واالختالفات الدينية وفي ىذا
يقول باريت " :ولم يكن االختالف في األمور الدينية وما يتبعو من خطر تشويو المضمون
يظير إال بعد التمكن من المغة ،وانتياج سبيميا إلى الثقافة العربية اإلسالمية "20إذن فيذه

الدراسات المستفيضة والولوع العجيب الغريب بدراسة مختمف عموم العربية ونشر مؤلفاتيا ال

تفسير لو إال في ضوء أىدافيم "فيم يتعرفون عمى ىذا المون من الفكر ويتبعون شطحاتو
وانحرافاتو وكيف يقعد بالناس عن الجياد فقد تصدروا الترويج بميمة أكبر من ميمة الجيوش

إذ يشل حركة األمة ويقعدىا عن المقاومة ،بل يزين ليا االستسالم" ،21فيذه الدراسات كانت
أكبر عون في السيطرة عمى األمة اإلسالمية وتسيرىا عمى النحو الذي يريدون.
ومن أراد دليال عمى ذلك ،فمينظر في تاريخ الجزائر ،ليرى كيف قاوم( الطّرقيون)

المتصوفون حركة ابن باديس( الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية ،)وكيف كان لدراسات
المستشرقين ومطبوعاتيم أثر في ىذا التوجيو االستعماري الخبيث (لمطرقيين) واستخداميم ضد

المجاىدين والوطنين ،وقد أكد ىذا المعنى أستاذنا الدكتور محمود قاسم حين قال" إن
نذوة ال َم ْخبَر
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االستعمار الفرنسي لمجزائر استطاع بجبروتو وعسفو أن يفرض لغتو عمى كثير من المثقفين
في الجزائر وشمال إفريقيا غير أنو لم يستطع أن ينال كثي ار من العقيدة اإلسالمية ،رغم ما بذلو
المختصون في شؤون الثقافة من محاوالت لفصم العقمية الجزائرية ،عن طريق تمجيد التصوف
الكاذب واشاعة الخرفات واألباطيل عمى نحو ما نراه في مؤلفات" لويس ماسينيون" الذي
خصص حياتو لمكتابة في الحالج ،فجعمو صورة من المسيح في اإلسالم"

22

فماسينيون ما كان ُيعنى بالحالج قدر عنايتو بتنفيذ مخطط استعماري "أحكم صنعو فقد
مأل كتابو الضخم عن الحالج بحشد ىائل من الخرافات والترىات واألباطيل ،حتى يعمق اليوة
بين طائفتين توجدان بالجزائر :طائفة تتمسك بالقديم ،فتنساق حسب ظنو إلى اعتقاد أن ىذه

الخرافات ىي صميم اإلسالم ،وطائفة مثقفة بالثقافة الحديثة تتجو من جانبيا إلى السخرية
والزراية بيذا اإلسالم الخرافي بل من اإلسالم كمو"

23

إذن فالمستشرق ماسينيون عمل من خالل مؤلفاتو عن الحالج عمى خمق اليوة واالنفصام

بين الجزائريين واحداث خدش في صميم اإلسالم بترىات وبعث الشك والظنون إلى مال نياية.

وىذا ما يثبت أن الدراسات االستشراقية كانت مفتعمة لتيديم البنية الموحدة وتوليد الصراعات
وعممت عمى جعل الشرق يعيش في دوامة التيو والتخمف بعيدا عن الرشاد" لم يرى
المستشرقون في الشرق إال ما كانوا يريدون رؤيتو ،فاىتموا كثي ار باألشياء الصغيرة والغريبة،
ولم يكن يريدون أن يتطور الشرق ليبمغ المرحمة التي بمغتيا أوروبا ،ومن ثم كانوا يكرىون
النيضة فيو"

24

وخير دليل عممي الواقعة التي أوردىا الدكتور محمد محمد حسين في كتابو:

" حصوننا ميددة من داخميا" ":وىي أن مندوب مؤسسة روكمفر األمريكية كان يزور الجامعة
السورية بدمشق ،وقد تمكأ ىذا المندوب والذ بمختمف المعاذير حين أعربت لو الجامعة عن
حاجتيا إلى بعض المخابر واألجيزة العممية ،ولكنو لم يمبث أن أظير البشاشة ،ولم يتردد في

قطع الوعود بالمساعدة حين انتقل الحديث إلى إنشاء معيد لدراسة التصوف اإلسالمي"

25

وىذا المثال خير دليل عمى نوايا المستشرقين وما يريدونو لنا ،فحين تعمق األمر بالمخابر
واألجيزة العممية التي تنقمنا إلى العمم وتنتج لنا منجزات العصر كان التمكؤ واالعتذار ،وحين
كان متعمقا بالتصوف كانت كل اإلمكانيات متاحة لتنقمنا إلى عالم الفكر والمتاىات لنظل عمى
خالف ونبقى نجتر أشياء ال تغني عن جوع " ،فاألمر ليس تجريد العقمية العربية من األصالة
فحسب ،وانما ىو أيضا تفريغ اإلسالم من كل قيمة إيجابية ،وجعمو أداة جامدة تقف في سبيل
6
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التقدم اإلنساني"

26

فدراساتيم عن الشرق ومؤلفاتيم تتوجو في بادئ األمر إلى جس النبض

لتوطيد معرفتيم بالشرق ومن ثم تمزيقو وتدميره حتى يصبح تابع ال تقوم لو قائمة وخير ما
روجوىا فينا" ،ومن يتتبع طبعاتيا
يجسد ذلك" ألف ليمة وليمة" تمك القصص الخرافية التي ّ
المتوالية ويتتبع الدراسات والبحوث التي أجريت بشأنيا يدرك أنيم جعموىا لنا زدا واتخذوىا ىم
مصدر الدراسات لممجتمع اإلسالمي في عصوره الناىضة الواعدة ،فجعموا ما في ىذه
القصص من خرافات ىي الصورة الحقيقية لممجتمعات اإلسالمية ،وريادتنا لمبشرية وأيام

إسعادنا لمدنيا وسعادتنا بيا" ،27فجعموا ألف ليمة وليمة ىي الصورة الحقة لحياة المسممين حينما
يسودون ويقودون ،بمنيج يبدو مستقيما في ظاىره وفي حقيقتو كل االلتواء يعكس صورة البذخ

والميو والمجون ،إذ قالوا" إن األدب مرآة لممجتمع الذي يولد فيو".28

وبيذا األسموب وبيذا المنطق صارت " ألف ليمة وليمة" معين الدارسين منيا يأخذون أخبار

تاريخيم ومن وحييا يرسمون صورة أجدادىم وآبائيم تسري في أذىانيم بسموم تخدش الحياء،

وتقتل في بطيء وتفتك عمى ميل ،وبدون أن تترك أث ار وقد انكب احتفاء المستشرقين بدراستيا
عمى نحو عشرين من ُعتاتيم وأعالميم ،فأصدروا أبحاث عنيا ما بين دراسات وترجمات
وتعميقات وسرعان ما سارت تقدم في "حمقات مسمسمة في اإلذاعات مسموعة ومرئية وكأن ما

كان من كتابات ودراسات .....وترجمات ومختصرات لم يكف فأردوا بالسم أن يصل إلى

النخاع ". 29ولعل اليدف من ىذا التوسع يكمن في جعل سائر األمة ترتوي من ىذا النبع
المسموم.

حتى فيما يخص أثارىم في النشر فقد اىتموا بنشر كتب مختمفة واالستماتة في إبراز

االتجاىات الفكرية المتعارضة ،وكأنيم يريدون أن تشغل األمة وتستيمك قواىا وتستحوذ عمى

فكر عممائيا ولب قادتيا ،فتضرب بينيم الفرقة ،ويعشعش الخالف ولألسف قد أدت مؤلفاتيم
ىذه الغاية منيا:

30

أخبار الحالج الحسين بن منصور -نصوص قديمة جمعيا ماسينيون مع ترجمة فرنسية،

وكتاب طبقات الصوفية لسممي أبو عبد الرحمان ،كتاب األقصار في فقو الشيعة لمنعمان بن
محمد المغربي القاضي ،كتاب اآلثار العموية ألرسطو طاليس .ديوان أبي نواس.
وما شاع عن المستشرقين من اإلشادة بدقتيم وتجردىم لمبحث والعمم غير الباطن في

مؤلفاتيم الذين يخفون تحت شارتيا وردائيا كل أغراضيم وأىوائيم وأصبحت كممات" األكاديمي"
نذوة ال َم ْخبَر

7

الدراسات االستشراقية بين الرفض والتأييد إشكال وأشكال -رؤى تقويمية -د /عمار ربيح وط /رميساء مزاىدية

" البحث العممي"" المنيج"" حرية الرأي"" قيمة العقل"" والحيدة العممية" ....أصبحت ىذه
الشعارات درعا سابغا توارت تحتو مكنونات الصدور ،وخفيات الضمائر وسموم األحقاد سنضرب
أمثمة عن خيانتيم لممنيج وبأنيم ليسوا أمناء لتزول الغشاوة عن أعيننا لنرى ما خمف ىذه األقنعة
أكده عبد العظيم محمود الديب حين قال "واعمموا أن كالم المستشرقين....
وىو األمر الذي ّ
المنيجية والحيدة العممية مجرد أقنعة تتراكم وتتراكب إمعانا في إخفاء ما تحتيا  .....وأن لعمميم
أن حرب الكممة والفكر ليست كحرب السالح والدم ،فحرب الكممة والفكر كمما كانت الضربة
أخف وأرق وألطف ،كمما تباعدت الضربات وكمما كانت الضربات والطعنات مغمفة بغالف كاف
من الحقائق والصدق كمما كان ذلك أوجع وأوقع وأخطر"

31

بعض نماذج من تحريف النصوص وخيانة المنيج :والتساع وتشعب الحديث في ىذا

المقام سنكتفي بذكر نماذج لتحريفات كل من المستشرق" جولد تسيير" و" ول ديوارنت"

المعروفان بحقدىما الدفين وقيادتيما حممة شعواء عمى السنة المطيرة وحشد أقوال تشكيكية
جمعوا ليا أدلة من أوىاميم وتزييفاتيم وتحريفاتيم.

 جولد تسيير :32حاول الطعن في رواة الحديث جممة ،فيستعرض بعض ما يقولو عمماء
الرجال في الرواة ،ويخرجونو مخرج الجرح والتعديل ،ليوىم بأن ىؤالء الرواة مجرحون كاذبون.

حرفو" جولد تسيير" ،جاء في التاريخ الكبير لإلمام البخاري:
فمننظر أصل النص وكيف ّ
" وقال ابن عقبة السداسي عن وكيع :ىو( أي زياد بن عبد اهلل البكائي) أشرف من أن يكذب"
ىذا ىو النص كما نرى ينفي عن زياد الكذب أشد النفي وأبمغو ومع وضوح ىذا النص يحرفو

ىذا المستشرق إلى" أنو كان مع شرفو في الحديث كذوبا" .وغيرىا من االتيامات التي ال تجمع

وال تحصى وجييا لعمماء الحديث كاألزىري وضرب في أخالقيم وأمانتيم.
 ول ديوانت:

واذا شئنا نماذج أخرى لتحريفاتيم ،نورد ما أورده (ول ديورانت) في كتابو (قصة الحضارة)

33

يقول عن النبي صمى اهلل عميو وسمم ":وقد أعانو نشاطو وصحتو عمى أداء واجبات الحب
والحرب ،ولكنو أخذ يضعف حين بمغ التاسعة والخمسين من عمره ،وظن أن ييود خيبر قد دسوا

لو السم في المحم قبل عام من ذلك الوقت ،فأصبح بعد ذلك الحين عرضة لحميات ،ونوبات
غريبة "...يظير في ىذا النص القبح والفحش الذي يكنو ىذا المستشرق لنبينا محمد عميو أفضل
الصالة والسالم وألمة اإلسالم وسنعنى بضبط ىذا المستشرق العالمة متمبسا بخيانة المنيج
8
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ويظير ذلك جميا في قولو ":وظن ييود خيبر قد دسوا لو السم في المحم" فيذا التعبير بظن يريد
أن ينفي صحة الخبر ،ليبرئ الييود من محاولة قتمو بالسم ،ومن قتل الصحابي الجميل الذي كان

معو إذن .و"خبر دس السم" موجود مشيور في مصادر السيرة النبوية المختمفة فقد أورده ابن

ىشام في سياق غزوة خيبر ورواه البخاري ومسمم في غير موضع من حديث ابن عباس وأبو

داود " :وفيو اعتراف الييود بدس السم وعفو الرسول صمى اهلل عميو وسمم عن ىذا الجرم الفظيع،
مع موت الصحابي الجميل البراء بن معروف بيذا السم".

ويتضح أن المستشرق" ول ديورانت "قد أُمسك بالجرم المشيود "خيانة المنيج والتزييف

ظن ووىم.
والتحريف" وانكار الخبر في إيجاز بارع إلى مجرد ّ
وتتخمص مبررات الموقف الرافض لمدراسات االستشراقية باعتبار أن االستشراق:34

 جناح من أجنحة المكر الثالثي يستوي مع االستعمار والتنصير ،بل إنو المغذي لالستعماروالتنصير عمى حد سواء ...فيو مركز المعمومات ليذين التيارين وىو المميد ليما لدخول الشرق
عمى شيء من العمم والبصيرة.

 ومن أقوى مبررات الرفض أن االستشراق بدراستو لعموم المسممين واسيامو في الدراسات لمينطمق من قاعدة عممية مجردة موضوعية ،بل إن ىنالك دوافع وأىدافا غير عممية ساقت
المستشرقين إلى دراسة الشرق خدمة ألغراض استعمارية وتنصيرية ودينية.

 -أنيم عنوا بالنشر في اتجاىين:35

 تراث الفرق ،واإلحن ،وكل ما يؤدي إشاعتو ونشره إلى تجديد النزاع بكل صوره ،الفكري
والمذىبي والسياسي.
 كل ما يفقدنا الثقة بماضينا وأمجادنا ،ورجالنا ،وقادتنا وألف ليمة سم يصول ويجول فينا.
 -أنيم يمبسون طيمسان البحث العممي ويرفعون لواء األكاديميات وىم مضممون ،خائنون لمعمم

والمنيج واألمانة.

 إن عنايتيم بالتراث كانت ومازالت وستظل من باب" اعرف عدوك" فيذه الكتب التراثية ىيالخرائط والصور لعقولنا وعواطفنا ومشاعرنا واتجاىاتنا واىتماماتنا ،فيي المفاتيح التي عرفوا
كيف يخططون لتدميرنا ثقافيا واجتماعيا وفكريا وعمميا وعسكريا.

وعمماء الموقف الرافض يفضمون أن تحرق الدول الشرقية وثائقيا أفضل من أن تقع في يد

أعدائيا لمعب بيا وتمويثيا.
نذوة ال َم ْخبَر
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ولذا يمكننا القول إن الدراسات التراثية االستشراقية كانت بمثابة دليل لالستعمار في شعاب
الشرق وأوديتو من أجل فرض السيطرة عمى الشرق واخضاع شعوبو واذالليا ،فيو إذن ال يخرج
في كونو بابا ينفثون منو سموميم لمحاربة األمة اإلسالمية في دينيا وحصن حضارتيا والتشكيك
في قادتيا ورجاالتيا متمبسين برداء العمم.
بعد أن تطرقنا إلى المواقف الرافضة لالستشراق والسمبيات التي سجمت ليم نتطرق اآلن إلى
اآلراء والمواقف االستشراقية المؤيدة لمدراسات االستشراقية وىكذا" لن نغمطيم حقيم في تقدير
ماليم من أعمال عممية مفيدة ،وال ضير عمى المرء إذا اعترف بما لخصمو من مزايا وايجابيات،

إذ أن ذلك ربما يكون حاف از لنا عمى النيوض واالستعداد من جديد " ، 36وسنركز عمى جيود
المستشرقين األلمان دون غيرىم وعزليم عن نظرائيم من مستشرقي البمدان األخرى ،لتميز
جيودىم وتنوعيا والتنويو بموضوعيتيا وحضورىا الفاعل ،وانفرادىم بميزات قد ال تتوافر لدى
االستشراق في البمدان الغربية ،فالمستشرقون األلمان عمى األغمب لم تسيطر عمييم مآرب

سياسية ولم تستمر معيم أىداف التبشير  ،...ولم يتصفوا بروح عدائية ضد اإلسالم والحضارة

اإلسالمية العربية ،بل اتصفوا بحماسيم وحبيم لمغة العربية ،وتعمق قسم منيم باألدب العربي
والتراث ككميمة ودمنة"

37

فقد قدم المستشرقون األلمان جيودا طيبة واسيامات كثيرة في الدراسات

العربية واإلسالمية لما تميز بو منيجيم من خصائص موضوعية.
خصائص المنيج:

" امتازت دراساتيم في الغالب بالدقة والنزاىة وعدم التعصب والموضوعية أي اتسمت

بخصائص المنيج العممي ،وانصرفت إلى أىداف عممية .وقد تميز االستشراق األلماني عن

غيره وذلك لتميز الذىنية األلمانية وولوعيا بالبحث ،وتقصي جوانب ىامة وصعبة من جوانب
حضارة البشر .فمنيج االستشراق األلماني العممي الدقيق صير الوجية الميمة في أعمالو إلى
الوجيتين ،األدبية والمغوية ،تحقيقا وتأليفا وترجمة".38

ومن أبرز أعماليم التي عادت بالنفع الكبير عمى األمة العربية اإلسالمية:39

 ازدياد تحقيق مخطوطات التراث العربي ،ونيل الدرجات العممية فييا ،والقاء المحاضرات في
تحقيقيا.
 ظيور االىتمام ،فيما بعد بالميجات العربية الحديثة (العامية) ،من خالل تقعيدىا وعمل
أطالس لغوية ليا .ونذكر في ىذا الميدان جيود المستشرق األلماني برجستراسر فقد تنقل وبحث
10
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وراء اختالف الميجات الدارجة بيا وقد سجل كل ىذه الميجات ووضع أطمس لغويا لسوريا

وفمسطين عبارة عن  42خارطة تفصيمية.40
 تطور الدراسات السامية المقارنة.

 صنع الفيارس ( البيموغرافيات) لممطبوع والمخطوط من التراث العربي.
 االسيام في الدراسات المغوية في العالم العربي من خالل االنتداب لمتدريس في الجامعة
المصرية آنذاك.

 التميز ببعض االىتمامات ،كاالىتمام بالدراسة التاريخية لمعربية كممات وأساليب ،أو االىتمام
بالدراسات الصوتية عند العرب أو القراءات القرآنية.
" الترجمة من العربية إلى المغات األوروبية.

 التأليف في شتى مجاالت الدراسات العربية واإلسالمية".41
إذن موضوعات المغة العربية التي اشتغل عمييا المستشرقون األلمان قد" تضمنت
قواعدىا ،وفقييا ،وتاريخيا ،ومعاجميا ،كما جرى معو األدب بوصفو مصد ار وأسموب لتمك
المغة" "، 42فقد كان ليم الفضل األكبر في الكشف عن التراث الفكري العربي اإلسالمي ،فيم

الذين قاموا بأول تحقيق عممي ألميات كتب التراث العربي" 43وقد ُبذلت جيود كبيرة من قبميم
في سبيل ذلك ال يمكن إغفالو أو إنكاره ،إذا وضع عمماؤه القواعد األساسية لمسير عمييا في نشر

المخطوطات وما ىيأوا ليا من وسائل الحفظ والعناية الفائقة وتمت فيرستيا فيرسة عممية نافعة
دقيقة تصف المخطوط وصفا دقيقا ،وتحقيقيا ،....واخراج المعاجم العربية القديمة وتنظيميا،
واصدار المعاجم العربية فقد كان ليم باع طويل في مجال المعاجم بل أنفقوا سنين عمرىم في

إعدادىا نشير ىنا إلى معجم المغة العربية القديمة ،فقد قضى أوجست فيشر أربعين عاما في

جمعو وتنسيقو "،كما واصموا دراستيا بجد واجتياد فقد تعددت عندىم مجاالت التأليف في
الدراسات العربية واإلسالمية وبمغ عدد ما ألفوه عن الشرق ستين ألف كتاب في جميع العموم
والميادين .فمن آثارىم أنيم نشروا لنا أميات المراجع ،والكتب األصول وأخرجوا لنا ألوف
الذخائر ،مرتبة مفيرسة ،تعتمد عمييا جامعتنا ويرجع إلييا عمماؤنا ،مثل :السيرة النبوية :البن

ىشام ،فتوح البمدان :لمبالذري ،الطبقات الكبرى لمواقدي ،معجم األدباء لياقوت ،الكامل :لممبرد،
نقائض :جرير والفرزدق ،تاريخ الطبري
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وفيما يمي نظرة خاطفة عمى أىم منجزاتيم:
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 ما فتحتو محاضرات برجستراسر (التطور النحوي لمغة العربية) لمدارسين العرب من أفق
لمتجديد في دراسة العربية حيث قال فيو الدكتور رمضان عبد التواب" ىذا الكتاب صاغو صاحبو
المستشرق األلماني بيرجستراسر بالمغة العربية قبل خمسين سنة .....الكتاب يسد فراغا في
المكتبة العربية في ميدان الدراسات المغوية التاريخية لمغة العربية ،وانو ليندر أن تجد مؤلفا في
العربية في عمم المغة لم يفد من ىذا الكتاب"

45

كما استفادة الدارسين العرب من:46

 دراستيم واإلفادة من المنيجين المقارن والتاريخي ،وأبرز تأثر بيا كان عند إبراىيم
مصطفى في كتابو 'إحياء النحو  )1937وعبد المجيد عابدين في كتابو( المدخل إلى دراسة
النحو العربي عمى ضوء المغات السامية 1951م) فقد استفادوا من دراسة المستشرقين عمى نحو

أعمق.

 كان ليم السبق في الدراسات الصوتية ودراستيا دراسة وصفية واالعتماد عمى المالحظة
الذاتية ،فمقد أشار المستشرقان األلمانيان بيرجستراسر وشاده ،إلى التطور الصوتي الذي لحق
بعض األصوات العربية ،فقد فتحا باب االىتمام بالوصف الجديد لمخارج األصوات العربية
وصفاتيا ،ونحا نحوىم تالميذتيم العرب من أبرزىم ":رمضان عبد التواب "

47

إذن تتمخص مبررات الموقف المؤيد لدراسات المستشرقين األلمان فيما يأتي :

 قد لعبوا دو ار فعال في إحياء المغة العربية وآدابيا عن طريق نشر المخطوطات العربية
واجادة طبعيا ،وبذل العناية في تصحيحيا ومقابمتيا بالنسخ األخرى رغبة في إحياء أصحيا،
وبيان االختالف بين النسخ المختمفة وضبط األعالم واألماكن وتزويدىا بفيارس األشخاص

والموضوعات واألماكن وما إلى ذلك.

 البحوث في المغة نفسيا وآدابيا وتحقيق ألفاظيا وليجاتيا ،وكتابة معاجميا واحياء قديميا
وكشف تاريخ آدابيا ،عالوة عن تحقيق حياة أصحابيا قبل اإلسالم وبعده عمى السواء.


االعتماد في النقد عمى المناىج الجديدة والتحقيق العممي ،مما أدى إلى المغة العربية



ولقد أسيمت دراسات المستشرقين األلمان بتفسيراتيا الجديدة في فيم كثير من القضايا

والمطمعين إلى التفقو في آدابيا إلى تقديم خدمات جديدة تستحق كل التقدير.

العربية عمى نحو تبين معو بعض القصور في تراثنا المغوي ،وقد أفصحت دراساتيم عن كفاية
في دراسة العربية بمنيج تاريخي ومقارن.
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نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين
إذن المستشرقين األلمان قد بذلوا جيود جبارة يجب االعتراف بيا.
بعد عرضنا لممواقف الرافضة والمؤيدة لمدراسات االستشراقية ومبررات كل منيما بسمبياتيا
وايجابياتيا يأتي دورنا لتقييم الحركة االستشراقية من وجية نظرنا وذلك بإعطاء رؤى تقويمية
رؤى تقويمية:

ىي حركة فكرية ىائمة ،وما تنتجو يخص عقيدتنا ولغتنا وتاريخنا وىويتنا المشكمة لحضارتنا،

فنحن لسنا في موقف استبعاد كل ما يسئ لمقومات ىويتنا ،واستبقاء عمى كل ممدوح واجادة
تميزية ،فميس األمر مجرد استحسان أو استيجان لمدراسات االستشراقية وليست المشكمة في

أساسيا مشكمة رفض أو تأييد وانما المشكمة أخطر وأعمق من ذلك وتكمن في كيفية تطويرنا

ألنفسنا وكسرنا لحواجز وأغالل الوصاية الفكرية وقيود التخمف التي تسيطر عمينا .وكيف السبيل
إلى التحرر من القابمية الفكرية لالستعمار؟ ولبموغ المراد والتحرر من كل األغالل البد من:
 كخطوة أولية لتوطيد أواصر التفاىم بين الشرق والغرب؛ فالغرب تغمغل في الشرق بواسطة
حمة االستشراق وىذا األخير لو "جامعاتو التي تدرس الشرق اإلسالمي ،إال أن الشرق اإلسالمي

ليس لو جامعاتو التي تدرس الغرب بفمسفة موازية لمفمسفة االستشراقية وال بفمسفة إيجابية ترمي
إلى مخاطبة الغرب بل إن الشرق يكاد يكون معطال عن دراسة الكم الذي خمفتو الظاىرة
االستشراقية عمى صعيد ما كتب أو ما نفذ عمى الشرق عمميا وانعكس عمى حياتو الثقافية
وبرامجو التعميمية وأنماط حياتو بعامة"

48

كتوليد عقدتي التصاغر والتكابر ،التصاغر تجاه الثقافة

األجنبية والتكابر تجاه الثقافة العربية اإلسالمية مما يشكل خط ار كبي ار عمى اليوية الثقافية العربية
ويعمل عمى خمخمة االنتماء الفكري لذا البد من االىتمام بالباحثين األكاديميين والعقول المفكرة
عمى مستوى الجامعات وذلك بإلزامية:

 إقامة أقسام عممية في جامعتنا ومراكز بحث متفرغة عندنا لدراسة الظاىرة االستشراقية
وتصحيح وتصويب كل ما يياجم حضارتنا الشرقية وذلك بإقامة حوار بناء من خالل ىذه
المراكز.

 الحرص في الجامعات عمى وجو العموم وفي ىذه المراكز عمى وجو الخصوص عمى دراسة
ويعنى المركز بتتبع مدرسة استشراقية معينة.
منجزات المستشرقين في تخصص بعينو ُ
 تدريس مادة االستشراق المغوي لطمبة الدراسات العميا وتحفيزىم بمحفزات من أجل الوصول
إلى الحقيقة.
نذوة ال َم ْخبَر
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 إقامة مؤتمرات دولية لمناقشة " ظاىرة االستشراق" وايجاد سبل لمحوار مع الغرب والخروج
بالحمول لتصويب وتصحيح الخاطئ من دراستيم ورسم قوانين صارمة تكون بمثابة خارطة تتبع
في الجامعات العربية.
 إنشاء مراكز اتصالية مجيزة بأحدث التقنيات لتكون ىمزة وصل بين جل الجامعات العربية
لمتنسيق بينيا.

لذلك البد من التغيير الجذري في أسموب تفكيرنا واعادة رسكمة مشاريعنا المجسدة ألفكارنا

وعقميتنا وعدم االنتظار من اآلخر الدخيل أن يغيير وترك لو زمام األمور بل البد من أن نتوليا
حك جمدك مثل ظفرك
بأنفسنا ،ولنجعل مقولة أجدادنا بداية لثورة في التغيير تنطمق من اآلنا" ما ّ

– فتولى أنت جميع أمرك" بغية المحاق بركب التطور العممي والتقني مع الحفاظ عمى استقالليتنا

ومقوماتنا واكسابيا مناعة فكرية بعدم االنصيار في اآلخر.
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