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اإلسالم من االستشراق 
إلى المراجعين الجدد

رضوان السيد 

�سهلة،  لالإ�سالم  اال�ست�سراق  ر�ؤية  عن  الكتابة  عادت  ما 
الأّن  �ذلك  اإلخ.  ثالثة...  اأ�  اثنتان  اأ�  ر�ؤيٌة  هناك  عادت  ما  الأنه 
اال�ست�سراق ما عاد تخ�س�سًا اأ� جمااًل معرفيًا ميكن حتديده �الكتابة 
فيه. �هذا اإاّل اإذا اعتربنا اأّن كل كاتٍب اأ�ر�بي اأ� اأمريكي عن العرب 
�االإ�سالم �امل�سلمني م�ست�سرق! �ي�ساف لذلك اأمٌر اآخر اأ� ثالث هو اأنه 
عندما كان اإد�ارد �سعيد ُي�سدُر كتابه عن اال�ست�سراق )1978(، كان 

اال�ست�سراق الذي ق�سده يف طريقه للنهاية. 

( كاتب و�أكادميي لبناين.  (
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وقد �حرتنا ماذ� ن�ضّمي �لذين جاوؤو� منذ �ل�ضبعينيات من �لقرن �ملا�ضي من 
�لديني  �لتاريخ  ب�ضاأن  �أ�ضالفهم  ومناهج  �أعمال  كلَّ  لينق�ضو�  �لغربيني؛  �لد�ر�ضني 
للخطاب  نقدً�  وزمالءه:  �ضعيد  خطاب  �ضمينا  لالإ�ضالم.  و�لثقايف  و�الجتماعي 
�ال�ضتعماري، �أما �لناقدون �لناق�ضون فقد �ضميناهم تارًة م�ضت�ضرقني جددً�، وطورً� 
لهذه �العتبار�ت كلها  وبالنظر   )Neo-Revisionists( �ًُجُدد �ضميناهم مر�جعني 
فاإنني �ضاأُوجُز �لنظرة يف ظهور »�ال�ضت�ضر�ق �لعلمي« باملقايي�س �الأوروبية، يف معناه 
ودالالته وتطور�ته. ثم �أقوم مبر�جعة نقديٍة لظو�هر �لعقود �لثالثة �الأخرية؛ و�أختم 
يف  و�الإ�ضالم  �لعرب  وروؤى  �الإ�ضالمية،  �لدر��ضات  لتخ�ض�س  ��ضت�ضر�فيٍة  مبحاوالٍت 

�لغرب، باحلا�ضر و�مل�ضتقبل.

ظهور االستشراق »العلمي« وتطوراته )1844 - 1950(

 �إّن �أولى م�ضكالت �ال�ضت�ضر�ق �أو �أعمال �لغربيني يف �لرت�ث �الإ�ضالمي وعنه، 
�أنه مل يظهر باعتباره جزًء� من علم �لتاريخ )�لذي كان علَم �لعلوم عند �لغربيني(. 
وذلك الأّن هوؤالء �لعلماء وقد كان معظمهم من د�ر�ضي �لعهدين، �عتربو� �الإ�ضالم دينًا 
ميلك ن�ضًا مقد�ضًا هو �لقر�آن، و�إذ� �أمكن حتديد طبيعته �أمكن �حلكم على �الإ�ضالم. 
�إلى �الإ�ضالم باعتباره دينًا وح�ضارًة مثل ح�ضار�ت �لهند و�ل�ضني  وهكذ� ما نظرو� 
�لفيلولوجيا،  �أو  �للغة  وفهمه،  �لدين  لقر�ءة هذ�  كانت م�ضادرهم  ولذلك  و�ليابان. 
تاريخ  بل  �حل�ضارة  �أو  �الأمة  تاريخ  ولي�س  �لتاريخ،  لكتابة  �لفيلولوجيا  من  و�لذهاب 

�لن�ّس �أ�ضواًل وم�ضادر وتركيبًا وعالئق. 

ه �ملقد�س  �إذ �إْن كان �لن�ّس هو �الأ�ضل، فيمكن فهم �لدين كّله �إذ� عرفنا ن�ضَّ
�ضني لدر��ضات �الإ�ضالم �لعلمية:  معرفًة جيدة. ولذلك ��ضتهر كتابان باعتبارهما موؤ�ضِّ
�لقر�آن  �أخذ  »ماذ�   )A. Geiger( غايغر  �أبر�هام  �لليرب�يل  �ليهودي  �لعامل  كتاب 
 Theodor( نولدكه  ثيودور  �الأملاين  �مل�ضت�ضرق  كتاب  ثم   ،)1833( �ليهودية«  عن 
Nöldeke( »تاريخ �لقر�آن« )1857-1859()1(. وفيما بني �لعام 1844 تاريخ �إ�ضد�ر 

)1( قارن بتحرير �أجنليكا نويفرت وزمالء:
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جملة جمعية �مل�ضت�ضرقني �الأملان- و1901 عام �ضدور كتاب �مل�ضت�ضرق �الأملاين يوليو�س 
�لعربية  �لدولة  »تاريخ  �ملختلفة:  �لنوعية  ذي   )Julius Wellhausen( فلهاوزن 
�لطويلة  �لدر��ضات  ع�ضر�ت  �ضدرت  �الأموية«،  �لدولة  نهاية  �إيل  �الإ�ضالم  ظهور  من 
�لربيطانيني  ولدى  بل  وح�ضب،  �الأملان  لدى  لي�س  و�لنبي،  �لقر�آن  عن  و�لق�ضرية 
�لعهدين  علماء  من  �الأ�ضل  يف  هوؤالء  معظم  و�الإيطاليني.  و�لفرن�ضيني  و�لهولنديني 
�أجل  �لقر�آن من  مع  بتجربة حّظهم  �هتمو�  وقد  �ل�ضامية،  و�للغات  و�جلديد  �لقدمي 

فهمه وفهم نبوة �لنبي يف �ضوء در��ضاتهم �لنقدية و�ملرجعية للعهدين))(.

هل كانت هذه �لدر��ضات مفيدة، وملاذ� �عُتربت علمية؟ �عُتربت علمية الأنها 
�عتمدت على �لفيلولوجيا)�لعلوم �للغوية(. فقد كان هوؤالء يعرفون �للغات �ل�ضريانية- 
�الآر�مية، و�لعربية، و�لعربية. وقالو�: �إنهم �ضلكو� مع �لقر�آن، كما �ضلكو� مع �لعهدين 
�لقدمي و�جلديد يف �لتفكيك �لفيلولوجي. ومعنى هذ� �أنهم مل ير�عو� �أّن �لن�ّس ن�ٌس 
ديني، و�أنه رمبا كان من �ل�ضروري لفهمه جيدً� مالحظة �أّن هذه �لن�ضو�س �ضارت 
ن�ضو�ضًا مقد�ضًة، �إن مل تكن كذلك من �لبد�ية. ثم �إّن نقلها وتدوينها وتاريخها �ضديد 
�الختالف. �إمنا كما قلنا فاإّن �الحتكام جرى �إلى �للغة بغ�س �لنظر عن طبيعة �لن�ّس. 
�أحالو�  �تبعوه  �لذي  �ملقارن  باملنهج  الأنهم  �ضئيلًة  �لفائدة  كانت  مفيدة؟  كانت  فهل 
�لق�ضم �الأعظم من �لن�ّس �لقر�آين �إلى �أ�ضوٍل �ضريانيٍة وعرب�نية وحب�ضية يهودية �أو 
م�ضيحية. وما ح�ضل ذلك يف �ملفرد�ت فقط، بل يف �لعقائد و�ل�ضعائر وق�ض�س �الأنبياء 
وحتى و�ضف �لطبيعة وخلق �الإن�ضان وت�ضور�ت �لغيب و�ليوم �الآخر. وقد تطورت هذه 
�لنزعة �إلى �أبعاٍد كربى لدى عدٍد من �أهل �ملقاربة �لفيلولوجية، و�ل�ضورة �مل�ضبقة عن 
تبعية �لقر�آن للكتب �ملقد�ضة يف �ليهودية و�مل�ضيحية، وذلك من مثل كتاب �مل�ضت�ضرق 

Im vollen Licht der Geschichte, Die Wissenschaft des Judentums und die Anfänge der Kritischen Koranforschung 

2008).

ونيكوالي �ضيناي:
 Abraham Geiger and Theodor Nöldeke; op.cit. 145-154. 

و�نظر عن �لقر�آن يف ع�ضر �لنه�ضة و�الأنو�ر:
 H. Bolzin: Koran in der Zeitalter der Reformation, 1995.

�الإ�ضالمي  �ملد�ر  د�ر  و�مل�ضائر:  و�لتاأثري  �لن�ضوء  �الأملان،  �مل�ضت�ضرقون  كتابي:  ونولدكه،  �الأخرى فيما بني غايغر  �لدر��ضات  ))( قارن مع 
ببريوت، 007)، �س4).
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�الأ�ضرت�يل �آرثر جفري )Arthur Jeffery(: »معجم �ملفرد�ت �الأجنبية يف �لقر�آن«. 
و�ضحيح �أّن �لعناية بتق�ضيمات �ملكي و�ملدين بدت ُمفيدة، لكّن هذه �ل�ضورة �مل�ضبقة 
عّما هو �لقر�آن، حالت دون قر�ءته حتى باعتباره ن�ضًا، ولي�س مقتطفات و�قتبا�ضات 
من هنا وهناك)3(. وتبقى �ملفارقة يف �ضبه �لقطيعة �لتي �أقامتها هذه �لقر�ء�ت بني 

�لقر�آن و�الإ�ضالم يف �ضورته �لتاريخية �لتي نعرفها.

 �أما �لبحوث عن �لنبي، ف�ضارت �إلى در��ضة �ل�ضرية بطريقتني متو�زيتني: قر�ءة 
وف�ضل  �إ�ضحاق-  �بن  وخ�ضو�ضًا  �لنبوية  �ل�ضرية  كتب  �إلى  ��ضتنادً�  �ل�ضرية  �أحد�ث 
�أّن �لنبيَّ حممدً� كان يريد �لت�ضبه مبو�ضى، بل  �أحد�ث �ل�ضرية عن �لقر�آن، باعتبار 
�لقدمي. يف  �لعهد  �إ�ضر�ئيل يف  بني  �أنبياء  َور  �لنبوة ذ�تها ماأخوذة عن �ضُ و�إّن فكرة 
حني قال م�ضت�ضرقو تلك �لفرتة: �إن ت�ضوير �لقر�آن للم�ضيح والإبر�هيم فيهما غمو�س 
�ضديٌد وتناق�ضات. ومنذ تلك �لفرتة ظهرت �لنقائ�س و�خلالفات بني �مل�ضت�ضرقني يف 
�عتبار بع�ضهم من جهة �أّن �لنبيَّ ما كان �أميًا، وكان يعرف �مل�ضيحية و�ليهودية جيدً� 
من خالل رحالته، ومعرفته مب�ضيحيني ويهود يف �جلزيرة وخارجها- ومن جهٍة ثانيٍة 
ميكن  ال  و�مل�ضيحية  لليهودية  �لقر�آن  ت�ضوير  يف  تناق�ضات  وجود  �الآخر  �لبع�س  �أكد 
�عتبارها ظاهرية)4(. وهكذ� وحتى �لثالثينيات من �لقرن �لع�ضرين، ظلَّ �لقر�آن، وظلَّ 
�لنبي )�ضلى �هلل عليه و�ضّلم( يف �أ�ضر �أو رهان هذه �لروؤى �الختز�لية: فامل�ضت�ضرقون 
�ن�ضقاقات وف�ضاميات م�ضيحية م�ضرقية  �لربوت�ضتانت يجعلونهما  �لكاثوليك وبع�س 

�ضريانية- و�مل�ضت�ضرقون �ليهود وبع�س �لربوت�ضتانت يجعلونهما مو�ريث يهودية. 

�آخر عمالق، كانت  �لتاريخانية هذه ظهر وتبلور فيها �جتاٌه  �لفيلولوجيا  لكّن 
له فو�ئد كبرية، ودفع باجتاهاٍت كبريٍة �أي�ضًا. �إّن �لبد�ية ذ�ت �لعمق �لفيلولوجي يف 
�لتاريخانية، و�لتي تت�ضمن ن�ضر �لن�ضو�س �لعربية، و�ال�ضتناد �إليها يف �لتاأليف، بادر 
�إليها �لفرن�ضي �ضلف�ضرت دي �ضا�ضي )Silvestre de Sacy( )1758-1838( �لذي 

)3( قارن بذلك: »ترجمة عربية لتاريخ �لقر�آن لنولدكه«؛ يف كتابي: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س115-109.

)4( �نظر:
Andrae, Tor: Mahomet, Sa vie et sa doctrine (1984).

نبيل فازيو: �لر�ضول �ملتخيل: قر�ءة نقدية يف �ضورة �لنبي يف �ال�ضت�ضر�ق: منتدى �ملعارف ببريوت، 011). 
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باري�س  �لفرن�ضية يف  �لثورة  �أن�ضاأتها  �لتي  �ل�ضرقية �حلية  �للغات  �إد�رة مدر�ضة  تولى 
ن�سٍ  كتابِة  �إلى  �الأول عمد  �ملجال  ر�ئدً� يف جماالت عدة. يف  كان  وهو  عام 1795. 
مدر�ضيٍّ يف �لنحو �لعربي. وكان �ملدّر�ضون للغة �لعربية ال يز�لون يعتمدون على كتاب 
�مل�ضت�ضرق �لهولندي توما�س �إربنيو�س )Thomas Erpenius( )1584-4)16( من 
مطلع �لقرن �ل�ضابع ع�ضر. وقد ذكر �الأملاين �أوغ�ضت ِف�َضر )August Fischer( يف 
�أ�ضتاذ  �لر�ئد يف هذ� �ملجال هو دي �ضا�ضي  �أن  �لعربية )1886(  للقر�ءة  خمتار�ته 
معلِّمه هايرن�س فالي�ضر )Heinrich Fleischer( �لذي ق�ضده مع �آخرين من �الأملان 
و�لهولنديني و�الإيطاليني و�لتون�ضيني و�مل�ضريني للتعلم على يديه. و�إلى ذلك فهو ر�ئٌد 
ودمنة عام 1817 على �ضت خمطوطات  كليلة  كتاب  �إذ حقق  �لن�ضو�س،  يف حتقيق 

تعود �أقدمها �إلى �لقرن �ل�ضابع �لهجري، وهي �ملخطوطة �لتي �تخذها �أ�ضاًل)5(.

�إلى جانـب رفاعـة ر�فع �لطهطاوي  �لذين تعلمـو� لدى دي �ضا�ضـي،  �أ�ضهـر  �إّن 
�أو�ضع، ثالثٌة  �مل�ضري )1801-1873(، وكانو� ذوي �هتماماٍت تاريخانية و�إن�ضانوية 
فالي�ضر  وهايرن�س   ،)1861-1788(  )Freytag( فر�يتاغ  فلهلم  وهم:  �الأملان  من 
)1801-1888(، وغو�ضتاف فليغل )Flügel Gustav( ))180-1870(. وقد �هتم 
فر�يتاغ بكتب �الأمثال �لعربية، و�أّلف �ملعجم �لعربي- �لالتيني �لذي �عتمد يف جمع 
مفرد�ته على �ملعاجم �لعربية �ملخطوطة. يف حني قام فليغل بن�ضر طبعٍة من �لقر�آن 
�لكرمي ظلَّ �مل�ضت�ضرقون ي�ضتخدمونها حتى ظهرت �لطبعة �مل�ضرية عام 3)19. ون�ضر 
�لظنون  وك�ضف  �لندمي،  البن  »�لفهر�ضت«  ن�ضر  كما  �لبخاري،  �ضحيح  �أي�ضًا  فليغل 
�لعربي  �لنحو  يف  �ضا�ضي  دي  �أُ�ضتاذه  مثل  �أّلف  و�لذي  فالي�ضر  �أما  خليفة.  حلاجي 
�لعربية«؛  �لقو�مي�س  على  »تذييل  ى  �مل�ضمَّ دوزي  معجم  على  و��ضتدرك  و�ملنتخبات، 
فاإنه بد�أ م�ضروعًا هائل �ل�ضخامة حتت ��ضم: »�ملعجم �لتاريخي للغة �لعربية«، وكان 
�للغات و�حل�ضار�ت �لكال�ضيكية �لكربى.  �ملُ�ضابهة يف  ياأتي مثل �ملعاجم  �أن  طموحه 
به  �لعمل  وي�ضتمر  ِف�َضر،  �أوغ�ضت  تلميذه  يد  على  �لنهائية  �ضيغته  �ملعجم  �تخذ  وقد 
ٍع حتى �لزمن �حلا�ضر. ويف �لع�ضرينيات و�لثالثينيات من �لقرن �لع�ضرين  على تقطُّ

)5( يوهان فك: تاريخ حركة �ال�ضت�ضر�ق: �لدر��ضات �لعربية يف �أوروبا حتى بد�ية �لقرن �لع�ضرين. نقله عن �الأملانية عمر لطفي �لعامل: د�ر 
�ملد�ر �الإ�ضالمي، بريوت 001)، �س 05)-09).
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قام تعاُوٌن بينه وبني جممع �للغة �لعربية بالقاهرة، و�لذي كان قد بد�أ بو�ضع �ملعجم 
�لكبري)6(.

كل  يف  �لن�ضو�س  ن�ضر�ت  من  طوفاٌن  تفجر  و5)19   1845 �أعو�م  بني  وفيما 
و�إيطاليا  وفرن�ضا  وبريطانيا  و�لنم�ضا  وهولند�  �أملانيا  يف  �لعربي،  �لرت�ث  جماالت 
وبولند� ورو�ضيا. وبالطبع فاإّن بع�س �لن�ضو�س ُترجمت وُدر�ضت حلاجة بع�س �الإد�ر�ت 
قًة ب�ضبب �إدر�ك �لد�ر�ضني  �ال�ضتعمارية �إليها؛ لكّن معظم تلك �لن�ضو�س ُن�ضرت حمقَّ
�لرت�ث  خريطة  على  وموقعها  و�حل�ضارية،  و�ل�ضيا�ضية  �لثقافية  �لذ�تية  الأهميتها 
�لعربي و�الإ�ضالمي. فباالإ�ضافة �إلى ما ذكرناه وللقيمة �لذ�تية قام �مل�ضت�ضرق �الأملاين 
فرديناند ف�ضتنفلد )Ferdinand Wüstenfeld( )1808-1899( بن�ضر �ل�ضرية 
�لنبوية البن ه�ضام وتو�ريخ مكة لالأزرقي، ومعجم �لبلد�ن لياقوت. و�نطلق �لهولندي 
ميخائيل دي غويه )Michael Jan de Goeje( )1836-1909( تلميذ دوزي �لذي 
كتب يف تاريخ �مل�ضلمني يف �إ�ضبانيا- �نطلق من �لن�ضو�س �لفيلولوجية �إلى �لن�ضو�س 
�لتاريخية و�جلغر�فية، فن�ضر فتوح �لبلد�ن للبالذري، ثم »�ملكتبة �جلغر�فية �لعربية« 

يف ع�ضرة �أجز�ء. 

بيد �أّن �إجناز دي غويه �الأهّم يظلُّ �إ�ضر�فه وتنظيمه وم�ضاركته يف ن�ضر تاريخ 
�لطربي يف خم�ضة ع�ضر جملدً� على مدى ثالثني عامًا. وقد �ضاركه يف ذلك زمالء كبار 
مثل نولدكه وفلهاوزن، لكنه ما �طماأّن �إلى عمل �أٍي منهم �إال بعد ُمر�جعٍة دقيقة. وكل 
�لن�ضرة.  ن�ضر�ت �لطربي �لالحقة مب�ضر ولبنان خالل قرن، م�ضتن�ضخات من هذه 
ثم �إّن كارل �إدو�رد �ضاخاو )Carl Eduard Sachau( )1845-1930( قام بن�ضر 
طبقات �بن �ضعد مع تالمذته. وقد �ضاع يف �لعقود �الأخرية عن �مل�ضت�ضرقني �أنهم على 
�لرغم من نزوعهم �لفيلولوجي، لي�ضو� بارعني يف ن�ضر �ملخطوطات �ل�ضعرية و�الأدبية. 
لكّن هذ� �حلكم �أو �النطباع ال ي�ضري على كبارهم مثل �لو�رت والَيل وغاير، �لذين 

)6( يوهان فك: تاريخ حركة �ال�ضت�ضر�ق، مرجع �ضابق، �س168، ورودي باريت: �لدر��ضات �لعربية و�الإ�ضالمية يف �جلامعات �الأملانية منذ 
تيودور نولدكه. ترجمة م�ضطفى ماهر: �لقاهرة 1967، �س15-18، 99-107، ور�ضو�ن �ل�ضيد: �لرت�ث �لعربي يف �حلا�ضر: �لن�ضر و�لقر�ءة 

و�ل�ضر�ع: �إ�ضد�ر�ت هيئة �أبوظبي لل�ضياحة و�لثقافة، 014)، �س89-83.



 رضوان السيد

19 المسبــار

�ملعاجم  ن�ضرو�  �لذين  �الآخرين  على  ينطبق  وال  �ل�ضعرية.  �لدو�وين  ع�ضر�ت  ن�ضرو� 
و�الأغاين،  دريد،  البن  و�ال�ضتقاق  للمربد،  �لكامل  مثل  و�الأدبية  �للغوية  و�ملوؤلفات 
لكّن  �لفقهية؛  �ملوؤلفات  من  �لكثري  ن�ضرو�  وما  لغوية.  م�ضائل  يف  �لقدمية  و�لر�ضائل 
ما ن�ضروه منها كانت ن�ضر�ته دقيقًة وو��ضحًة يف �لتك�ضيف و�لفهر�ضة ودر��ضة �ضائر 
�ملخطوطات، و�لتدقيق يف طر�ئق �لقر�ءة و�لتحقيق. و�إذ� كانت ن�ضر�تهم للن�ضو�س 
ودر�ضوها  �لفل�ضفية  �لن�ضو�س  بن�ضر  كثريً�  �هتمو�  فاإنهم  ن�ضبيًا؛  قليلة  �لفقهية 
و�الأخذ عنها، وهو  �ليونانية  �الإ�ضالمي مع �حل�ضارة  �لتو��ضل  دلياًل على  باعتبارها 
�إح�ضاء  هنا  �ملق�ضود  ولي�س  �لقدمي!  �الإ�ضالمي  �لنهو�س  �أ�ضل  يف  يقع  �لذي  �الأمر 
من  و�الآالف  بالفعل،  �ملخطوطات  مئات  ن�ضرو�  �إنهم  �إذ  �لنا�ضرين.  ِذْكر  �أو  ن�ضر  ما 

�لدر��ضات و�ملقاالت عنها)7(.

من الفيلولوجيا إلى التاريخ الثقافي والدولة والحضارة

�لرت�ث  لذخائر  �مل�ضت�ضرقني  جانب  من  �لكثيفة  �لن�ضر�ت  هذه  كانت  ما   
�لعربي، و�لتي تاأ�ض�ضت عليها در��ضاٌت وبحوٌث و��ضعة، م�ضادفًة �أو �ندفاعًا غري و�ٍع. 
يف  �ملناهج  منهج  كانت   )Historismus )باالأملانية   )Historism( فالتاريخانية 
وتركيب  حتليل  �إلى  �مل�ضتند  و�لتاريخ  �لفيلولوجيا  على  تقوم  وهي  �الإن�ضانية،  �لعلوم 
�لقرن  يف  �لنه�ضة  ع�ضر  منذ  �الإن�ضانويات  د�خلتها  وقد  �لفيلولوجية.  �لن�ضو�س 
�ليوناين  �لزمنني  على  �ملتفرعة  �أوروبا  هوية  وم�ضاألة  جهة،  من  ع�ضر  �ل�ضاد�س 
و�لروماين. و�ملعروف �أّن �لدر�س �لكال�ضيكي للمعارف و�لعلوم يقوم على علوم �للغة 
وفقهها )�لنحو و�لبالغة و�ل�ضعر و�ملنطق(؛ وهكذ� �أقبل �لغربيون �أو �الأوروبيون وقَتها 
ويف زمني �لنه�ضة و�الأنو�ر على تتبع دثائر ح�ضارتيهم �لكال�ضيكيتني -و�لباقي منهما 
قليل- باالكت�ضاف و�لتحقيق �لعلمي و�لن�ضر. ولذلك وعندما �نفتحو� على �حل�ضار�ت 
�الأُخرى �ضلكو� �ملنهج نف�ضه، فاأقبلو� على �للغات �ليابانية و�ل�ضينية و�لهندية الكت�ضاف 
ح�ضار�تها، كما �أقبلو� على �لدثائر �لعربية، و�لتي كانت حا�ضرًة عندهم يف �ملكتبات 

�لعربي يف �حلا�ضر، مرجع  �لرت�ث  �ل�ضيد:  �ضابق، �س99-107، ور�ضو�ن  �لعربية، مرجع  �لدر��ضات  باريت:  )7( قارن عن ذلك، رودي 
�ضابق، �س89-86.
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�لوطنية يف باري�س وبرلني ولندن واليدن وميالنو وروما. وكما �ضلكو� مع خمطوطاتهم 
و�لتك�ضيف  و�لفهر�ضة  باجلمع  و�لرومان،  �ليونان  �أيام  �لباقية من  �لقليلة  ودثائرهم 
املكتبات  اإن�شاء  على  اأقبلوا  كذلك  للن�شر؛  متهيدًا  املخطوط،  الرتاث  قيمة  وتقدير 
وو�ضع �لفهار�س للمخطوطات �لعربية باأوروبا ثم بحيدر�أباد و�لقاهرة... �إلخ. وتبعًا 
و�جلغر�فية،  �لتاريخية  ثم  �أواًل،  و�الأدبية  �للغوية  �ملوؤلفات  ن�ضرو�  �لتاريخاين  للنهج 
و�لفلك  �لطب  يف  �لعربية  �ملوؤلفات  �أّن  �لبال  عن  يغيَب  �أن  ينبغي  وال  �لفل�ضفية.  ثم 
و�لريا�ضيات و�لكيمياء، كانت معروفًة لديهم منذ �لقرن �لثالث ع�ضر وما بعد، وقد 
��ضتخدموها يف جامعاتهم حتى �لقرن �ل�ضابع ع�ضر. ولذلك، ويف مرحلة �ال�ضت�ضر�ق 
»�لعلمي« و�لتي حتدثنا عنها، ويف �أقّل من خم�ضني عامًا حدثت تطور�ت عدة بارزة)8(. 

�أول تلك �لتطور�ت �كت�ضاف �أّن �حل�ضارة �الإ�ضالمية بلغاتها �لرئي�ضة: �لعربية 
و�لفار�ضية و�لرتكية، هي �أغزر �حل�ضار�ت على �الإطالق يف �لدثائر �ملكتوبة. ولذلك 
�إلى  �أْف�ضت  و�لتي  �لكربى،  دثائرها  ن�ضر  من  بد  ال  وت�ضخي�ضها  فهمها  ميكن  ولكي 
�القتناع ب�ضرعٍة باأنها ح�ضارٌة كربى مكتملة �لعنا�ضر، وال بد من كتابة تاريٍخ ثقايف 
�لتعامل مع  �أنه ال بد يف  �لثاين  و�لتطور  لتلك �حل�ضارة.  و�آخر ديني وثالث �ضيا�ضي 
هذه �حل�ضارة من �خلروج من �إ�ضار �لعهدين �لقدمي و�جلديد من جهة، ومن �لربط 
بينها وبني �حل�ضار�ت �الآ�ضيوية �لقدمية يف �لبحث و�لتقمي�س من جهٍة ثانية)9(. وقد 
كتب �أ�ضتاذنا جوزف فان �إ�س )Josef van Ess( در��ضًة بعنو�ن: »من فلهاوزن �إلى 
بيكر: ظهور �جتاه �لتاريخ �لثقايف«)10(. و�لذي �أر�ه �أنه فيما بني فلهاوزن وبيكر هناك 
�ألفرد فون كرمير �لذي كتب يف ثمانينيات وت�ضعينيات �لقرن �لتا�ضع ع�ضر عن �الأفكار 

)8( قارن عن �لتاريخانية وروؤيتها للعامل، ودور �لفيلولوجيا و�لتاريخ يف مناهجها:
 Friedrich Meinecke: Die Enstehung des Historismus, 1965, PP. 585-646. 

وعن تاأمل املوؤرخني وامل�شت�شرقني للمرياث املخطوط:
 Walter Berschin: Lachmann und der Archetyp; in Theoretical Approaches to the Transmission and Edition of 
Oriental Manuscripts (ed. Pfeiffer, Kropp). Beirut 2007, PP. 251-258.

)9( رودي باريت: �لدر��ضات �لعربية، مرجع �ضابق، �س15-18، ور�ضو�ن �ل�ضيد: �لرت�ث �لعربي يف �حلا�ضر، مرجع �ضابق، �س)8، ور�ضو�ن 
�ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س41-)4.

)10( Joseph van Ess: From Wellhausen to Becker, the Emergence of Kulturgeschichte in Islamic Studies; in: 
Islamic Studies (ed.M. Kerr), 1980, PP.27-52.
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�الإ�ضالمية.  �لدولة  يف  �لتاريخية  �ملوؤ�ض�ضات  وعن  �لكال�ضيكي،  �الإ�ضالم  يف  �ل�ضائدة 
كما كتب مارغليوث يف تاريخ �لعرب �الأدبي)11(. �إمنا �لبارز عند فلهاوزن هو �أنه كتب 
در��ضًة عن �جلماعة �الإ�ضالمية �الأولى باملدينة )1889(، ثم ن�ضر عام 1901 كتابه: 
»تاريخ �لدولة �لعربية و�ضقوطها«. كان فلهاوزن �إ�ضالحيًا بروت�ضتانتيًا، و�عتنق فكرة 
�لدولة �لقومية �الأملانية يف زمن ب�ضمارك. وقارن بني �لتاريخ �لقومي �الأملاين، و�لتاريخ 
�لقومي �لعربي �إذ �عترب �لنبي حممدً� )�ضلى �هلل عليه و�ضلم( موؤ�ض�ضًا للدولة �لعربية، 
كما �عترب �الأُمويني مكملني لهذه �ملهمة. ويف �لعقد �لثاين من �لقرن �لع�ضرين، ونتيجة 
 Carl Heinrich( هذه �لتطور�ت كلها دعا �مل�ضت�ضرق �الأملاين كارل هايرن�س بيكر
�إن�ضاء علم �الإ�ضالم �لذي ي�ضتوعب �مل�ضاألتني: �لثقافية- �حل�ضارية،  Becker( �إلى 
و�ل�ضيا�ضية. وكما كان فلهاوزن هو ر�ضول �لدولة �لقومية يف كتابه عنها؛ فاإّن تلميذً� 
بعنو�ن:  �أُطروحته   19(( عام  ن�ضر   )A. Metz( متز  �آدم  هو  كرمير  فون  الألفرد 
»نه�ضة �الإ�ضالم«، وكان قد كتبها قبل عقٍد على ذلك. وقد قام حممد عبد�لهادي �أبو 
ريدة برتجمتها يف �الأربعينيات �إلى �لعربية بعنو�ن: »�حل�ضارة �الإ�ضالمية يف �لقرن 

�لر�بع �لهجري«))1(.

�لثورة  م�ضدرين:  من  و�ال�ضتنارة  �لتقدم  �أفكار  �لعرب  �لنه�ضويون  �عتنق 
�لفرن�ضية، و�لتفكري �لفرن�ضي يف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر من جهة، و�لتاريخانية و�لعمل 
�لعلمي من �أجل �لنهو�س على طريقة �مل�ضت�ضرقني من جهٍة ثانية. وقد �لتقى هذ�ن 
-1801( �لطهطاوي  ر�فع  رفاعة  �ل�ضيخ  وعمل  فكر  يف  معروف  هو  كما  �الجتاهان 
مذكر�ته  وكتب   ،)1831-18(6( �ضا�ضي  دي  �ضلف�ضرت  عند  در�س  �لذي   ،)1873
�مل�ضهورة: »تخلي�س �الإبريز يف تلخي�س باريز«، وترجم �لد�ضتور �لفرن�ضي من جهة، 
نه�س  كما  �لذ�تي،  �لنهو�س  �أجل  من  للرت�ث  �لكثيف  �لرجوع  �ضا�ضي  دي  وتعلم من 
و�الأنو�ر.  �لنه�ضة  وزمن  و�لرومان  �ليونان  و�إنتلجن�ضيا  نو�ضتاجليا  على  �الأوروبيون 
ن�ضر  و�ضّجع  �لتوجهات  هذه  تبّنى   )1905-1849( عبده  حممد  �أّن  نعرف  ونحن 
�ملعاجم و�لن�ضو�س �الأدبية، و�أ�ض�س جمعيًة لبناء جامعة �أهلية يف م�ضر �أُن�ضئت بالفعل 

)11( ر�ضو�ن �ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س7)-8)، �س45-41.

))1( �ملرجع نف�ضه، �س65-59.



اإلسالم من االستشراق إلى المراجعين الجدد

المسبــار22

��ضمها  ف�ضار  �لدولة  تبنتها  �أن  �إلى  مر�رً�  ��ضمها  تغري  وقد   .1908 عام  وفاته  بعد 
ثم  �مل�ضريون  بد�أ  وقد  �لقاهرة.  منذ �خلم�ضينيات جامعة  وهي  �الأول،  فوؤ�د  جامعة 
بهم  و��ضتعانو�   ،1895 �لعام  منذ  �مل�ضت�ضرقني  موؤمتر�ت  يح�ضرون  و�ل�ضو�م  �لهنود 
بطر�ئق  �الإ�ضالمي  و�لتاريخ  �حل�ضارة  مو�د  لتدري�س  �مل�ضرية  �جلامعة  يف  بكثافٍة 
�مل�ضت�ضرقني. وقد �أفادو� منهم يف طر�ئق ن�ضر �ملخطوطات وطوروها. ويف �لعام )193 
جاء لتدري�س طر�ئق ن�ضر �ملخطوطات �مل�ضت�ضرق �الأملاين برغ�ضرت��ّضر. يف حني كان 
�مل�ضريون وبع�س �ل�ضو�م قد بدوؤو� ن�ضر �ملخطوطات �لعربية �الأدبية و�لتاريخية منذ 
�لربع �الأول من �لقرن �لع�ضرين، وب�ضكٍل م�ضتقٍل تارًة، �أو �ضمن ق�ضم ن�ضر �لرت�ث بد�ر 
د�ر  �أو  �الآد�ب  كلية  من  �لقريبني  و�ملثقفني  �الأ�ضاتذة  �أيدي  على  �أو  �مل�ضرية،  �لكتب 
�لكتب. و�إلى جانب �لن�ضر�ت �لفاخرة لدثائر �لرت�ث بد�أت م�ضروعات �لتاريخ �لثقايف 
�مل�ضت�ضرقني. فكتب م�ضطفى  �أو غري مبا�ضٍر مع  بتعاوٍن مبا�ضٍر  و�لتاريخ �حل�ضاري 
�لتمدن  تاريخ  يف  زيد�ن  جرجي  وكتب  �لعربية،  �الآد�ب  تاريخ  يف  �لر�فعي  �ضادق 
على   19(6 عام  �لعبادي  وعبد�حلميد  �أمني  و�أحمد  ح�ضني  طه  وتالقى  �الإ�ضالمي. 
�أمني ح�ضته من  �أحمد  ونّفذ  لالإ�ضالم،  و�ل�ضيا�ضية  و�الأدبية  �لفكرية  �لتو�ريخ  كتابة 
�مل�ضروع يف »فجر �الإ�ضالم«، و»�ضحى �الإ�ضالم«، وقام �ضوقي �ضيف تلميذ طه ح�ضني 
باإنفاذ �لق�ضم �الأدبي - و�أجنز ح�ضن �إبر�هيم ح�ضن تلميذ �لعبادي �لتاريخ �ل�ضيا�ضي 
لالإ�ضالم. وقد ذكرنا من قبل م�ضروع »�ملعجم �لكبري يف جممع �للغة �لعربية«، وقد 
�لعربية  للغة  تاريخي  معجم  كتابة  يحاولون  كانو�  و�لذين  �الأملان  فيه  معهم  تعاون 
�أي�ضًا. �أما يف دم�ضق فقد ظهر �ملجمع �لعلمي �لعربي �لذي تر�أ�ضه حممد كرد علي، 
وقد ��ضرتع �ملنهج �لنه�ضوي نف�ضه: ن�ضر �لرت�ث، و�لكتابة يف �لتاريخ �لثقايف للعرب 

و�الإ�ضالم، و�لعالقات �لوثيقة مع �مل�ضت�ضرقني و�لتبادل �لثقايف معهم)13(.

�ال�ضت�ضر�قية  �الأدبيات  بني  و�لتبادل  �لتالقح  وهذ�  �الندفاعة  هذه  �أّن  على 
و�الأدبيات �لعربية، كانت لهما حدودهما �أي�ضًا. فلنالحظ �أّن قرن �زدهار �حل�ضارة 
�الإ�ضالمية يف �أعمال �مل�ضت�ضرقني هو �لقرن �لر�بع �لهجري/ �لعا�ضر �مليالدي. ويرجع 

)13( ر�ضو�ن �ل�ضيد: �لرت�ث �لعربي يف �حلا�ضر، مرجع �ضابق، �س89-93، وحممود حممد �لطناحي: �أو�ئل �ملطبوعات �لعربية؛ يف: ندوة 
تاريخ �لطباعة �لعربية حتى �نتهاء �لقرن �لتا�ضع ع�ضر، �ملجمع �لثقايف باأبوظبي 1986، �س438-355.
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ذلك �إلى �ال�ضتمد�د من �حل�ضارة �لعقالنية �ليونانية. ومن وجهة نظر معظمهم فاإنه 
�لهجري؛  �خلام�س  �لقرن  بعد  و�لرتجمات  �ليونانية  �حل�ضارة  تاأثري  تر�جع  عندما 
ج�ضد  �إلى  �ضرى  �جلمود  فاإّن  �لقدماء«؛  »علوم  �ضد  مت�ضددة  تيار�ت  ظهور  ونتيجة 
احل�شارة االإ�شالمية بالتدريج، ثم كان االنحطاط بعد القرن الرابع ع�شر امليالدي. 
لقد كان �لزمان يف حقبة ما بني �حلربني وما بعدهما هو زمن �لبحث عن �لنهو�س 
�لذ�تي وعن �الأ�ضالة، ومكافحة تاأثري �لغريب لدى �ضعوب �لعامل �لثالث. ولذلك فاإنه 
يف مقابل �لتعظيم من �ضاأن �حل�ضارة �لكال�ضيكية �ليونانية و�ضرورة �ال�ضتناد �إليها 
يف عمليات �لنهو�س �لقومية و�لوطنية �جلديدة؛ فاإّن �لنه�ضويني �مل�ضريني و�لعرب 
يقودها  كان  �لتي  �لنزعة  هذه  على  هجمو�  تالمذته(  وبع�س  ح�ضني  طه  )با�ضتثناء 
 -( عبد�لر�زق  م�ضطفى  �ل�ضيخ  وعمل  مايرهوف،  وماك�س  كر�و�س  باول  بالقاهرة 
�آخر  يف  �مل�ضلمني  �لفال�ضفة  فيها  و�ضع  �الإ�ضالمي  لالإبد�ع  خمتلفًة  ُخطاطًة   )1947
�مل�ضلمون.  فالفال�ضفة  فال�ضوفية  �لكالم  فعلماء  �لفقه  �أ�ضول  علماء  �لقائمة)14(: 
حمّقني.  �الأ�ضاليون  كان  وال  �ضحيحة،  �مل�ضت�ضرقني  بع�س  نزعة  كانت  ما  وبالطبع 
فامل�ضت�ضرقون نقلو� مقولة »�لع�ضور �لو�ضطى« �ملظلمة عن مثيلتها �الأوروبية. فما بني 
لالنقطاع  اأوروبي  انحطاط  حدث  ع�شر،  اخلام�س  والقرن  للميالد  اخلام�س  القرن 
حدث  وكذلك  و�مل�ضيحية.  �الإقطاع  �ضيطرة  ب�ضبب  و�لرومان،  �ليونان  مو�ريث  عن 
عند �مل�ضلمني، فعندما تر�جع تاأثري �لفل�ضفة �لكال�ضيكية دخلت »�لع�ضور �لو�ضطى« 

�الإ�ضالمية!

لقد عملت مدر�ضة �حلوليات �لفرن�ضية منذ �لثالثينيات من �لقرن �لع�ضرين 
على نق�س مقولة انحطاط الع�شور الو�شطى االأوروبية. ومنذ عقوٍد عدة ما عاد اأحٌد 
معترٌب يقول بها يف اأو�شاط كبار املوؤرخني)15(. وهناك تياٌر قويٌّ يف اأو�شاط الدار�شني 
�لغربيني �ليوم يذهب باجتاه نق�س مقولة �لع�ضور �لو�ضطى �الإ�ضالمية، �أبرز مفكريه 
�الأ�ضتاذ توما�س باور من جامعة مون�ضرت )Münster( وقد �أ�ضدر عام 018) كتابًا 

)14( م�ضطفى عبد�لر�زق: متهيد لتاريخ �لفل�ضفة �الإ�ضالمية )1944(، �س136-118.

)15( قارن بجاك لوغوف: هل ُولدت �أوروبا يف �لع�ضر �لو�ضيط؟ تعريب وتقدمي: حممد �ضاوي ويو�ضف نكادي، 015).
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مقولة  بنق�س  مهتمٌّ  وهو  و�ضطى؟«)16(  ع�ضوٌر  �الإ�ضالم  يف  تكن  مل  »ملاذ�  بعنو�ن: 
االنحطاط االإ�شالمي خالل األف عام)17(. 

�لقرن  من  و�الأربعينيات  �لثالثينيات  و��ضحًا يف  وال  معروفًا  يكن  ذلك مل  كلُّ 
�لع�ضرين. وكان تيار �الأ�ضالة مزيجًا من �لقومي و�لوطني و�الإ�ضالمي، وظهر �ل�ضر�ع 
حتى و�ضط طالب �ل�ضيخ م�ضطفى عبد�لر�زق. ثم ت�ضّلم زمامه �الإ�ضالميون حزبيني 
�أن  وقبل  و�مل�ضت�ضرقني.  �ال�ضت�ضر�ق  �إد�نة  يف  وكتب  �إاّل  �أحٌد  بقي  فما  حزبيني  وغري 
)�إدو�رد  �ال�ضتعماري  �خلطاب  ونّقاد  �لي�ضاريون  �الأ�ضالة  �جتاه  قيادة  زمام  يت�ضّلم 
�ضعيد(، كتب �أُ�ضتاذنا �لدكتور حممد �لبهي موؤلفه �ل�ضهري: »�لفكر �الإ�ضالمي �حلديث 
و�ضلته باال�ضتعمار �لغربي« )1957-1959(، وو�ضع له ملخ�ضًا عنوَن له: »�مل�ضت�ضرقون 
و�ملب�ضرون �ملعادون لالإ�ضالم«؛ ذكر فيه ُزهاء مئٍة منهم. وقد �أزعج ذلك �الأ�ضتاذ فرتز 
بالقاهرة،  �الأملانية  بال�ضفارة  �لثقافية  بامللحقية  يعمل  كان  �لذي  �مل�ضت�ضرق  �ضتّبات 
 )Rudi Paret( وكان حممد �لبهي �ضديقًا له -كما �أزعج ذلك �الأ�ضتاذ رودي باريت
باأملانيا- وظلَّ �ضتبات  �ل�ضبعينيات عندما ذهبت للدر��ضة  �أخربين بعد ذلك يف  كما 
يذكر ذلك »�جلرح �لعميق« �لذي ال ي�ضتحقه �مل�ضت�ضرقون، �إلى �أن �أ�ضدر كتابه عام 

004): »�الإ�ضالم �ضريكًا«)18(!

)16( homas Bauer: Warum es kein islamsches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient. C.H.Beck, 
2018. 

 ،(019  ،)63( �لعدد  �لُعمانية،  �لتفاهم  جملة  يف  و�الإ�ضالمية؛  �الأوروبية  �لو�ضطى  �لع�ضور  م�ضاألة  بعنو�ن:  يل  مر�جعًة  ذلك  عن  و�نظر 
�س391-381.

)17( قام (Bauer) بذلك يف كتابه: Die Kultur der Ambiguität, Eine andere Geschichte des Islam, 2017، وهو مرتجم �إلى 
�لعربية بعنو�ن: ثقافة �اللتبا�س، نحو تاريخ �آخر لالإ�ضالم. ترجمة: ر�ضا قطب، من�ضور�ت �جلمل ببريوت 017). وهناك موؤلفات �ضابقة يف 
�زدهار �لثقافة �الإ�ضالمية �لو�ضيطة لغو�ضتاف فون غرينباوم وفر�نز روزنتال )ومعظمها مرتَجم(. وقد ُترجم �أخريً� كتاٌب لروزنتال عن 
Knowledge Triumphant: The concept of knowledge in Medieval Islam، 007). وعنو�ن  �الإ�ضالمي هو:  �لعلمي  �الزدهار 
قد  وكنُت  ببريوت، 019).  �لعربي  �ملركز  �لو�ضطى:  �لع�ضور  �الإ�ضالم يف  �لعلم يف  مفهوم   ، �لعلم يف جتلٍّ وهو:  غام�س  �لعربية  �لرتجمة 
ترجمُت لروزنتال باال�ضرت�ك مع �لزميل �ملرحوم معن زيادة كتابه: مفهوم �حلرية يف �الإ�ضالم، 1978. بيد �أّن كلَّ هذه �ملوؤلَّفات ما كانت 
حتمل �لوعي �جلديد باأّن �الإ�ضالم �لو�ضيط مل ي�ضهد �نحطاطًا. بيد �أن هذ� �لوعي كان حا�ضرً� عند �الأ�ضتاذ �لر�حل جورج مقد�ضي )من 

جامعة بن�ضلفانيا(، و�لذي كتب عن ظهور �جلامعات، وعن �الإن�ضانويات �الإ�ضالمية. 

)18( �ضدر باملعهد �الأملاين ببريوت باالأملانية، ويف �ضل�ضلة عامل �ملعرفة بالكويت بالعربية من ترجمة �لدكتور عبد�لغفار مكاوي.
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فيما بني �خلم�ضينيات و�ل�ضبعينيات من �لقرن �لع�ضرين، ومع تز�ُيد �لقطيعة 
التهامهم  ومرة  بالتب�ضري،  التهامهم  مرًة  و�مل�ضلمني)19(،  و�لعرب  �مل�ضت�ضرقني  بني 
مبخامرة �ال�ضتعمار؛ كان �ال�ضت�ضر�ق مبعناه �لكال�ضيكي �لذي حتدثنا عن تطور�ته 
وعن  �لنبي  در��ضات جديدة عن  نه�ضاته: ظهرت  �آِخر  ي�ضهد  قرن،  من  �أكرث  خالل 
كتب  مثل  من  �إ�ضر�ئيل  بني  والأنبياء  للعهدين  تبعيتهما  �إ�ضار  من  �نفّكت  �لقر�آن 
مونتغومري و�ت ورودن�ضون وبل وباريت. وظهرت در��ضة لوي�س ما�ضينيون �لعظيمة عن 
�حلاّلج وبحوثه �الأُخرى، وكتب هلموت ريرت )نا�ضر مقاالت �الإ�ضالميني لالأ�ضعري( 
كتابه �لز�خر: بحر �لروح عن فريد �لدين �لعطار. وكتب فرتز ماير كتبه �لتحليلية 
در��ضاتهما  مقد�ضي  جورج  وتلميذه  الوو�ضت  هرني  وكتب  �لت�ضوف.  عن  �لدقيقة 
�لر�ئعة عن �حلنبلية. وظهرت در��ضات البيدو�س عن �ملدن �الإ�ضالمية، ودر��ضة �أندريه 
رميون �لكربى عن �لقاهرة، ودر��ضة �ألي�ضييف عن نور �لدين و�ضالح �لدين، ودر��ضة 
عامليٍة«  ح�ضارٍة  يف  و�لتاريخ  �لوعي  �الإ�ضالم:  »جتربة  �لعظيمة:  هودج�ضون  مار�ضال 
جيماريه  ودر��ضات  �لعثمانية،  �ل�ضلطنة  عن  وبوون  غب  هاملتون  ودر��ضة   ،)197((
عن �ملعتزلة و�الأ�ضعرية. ودر��ضات فر�نك عن �الأ�ضعرية. ودر��ضات جورج مقد�ضي عن 

�جلامعات �الإ�ضالمية و�إن�ضانويات �لفكر �الإ�ضالمي.

كتب:  ثالثة  فيه  ظهرت  فبامل�ضادفة  بالفعل.  حا�ضمًا   1978 �لعام  وكان   
لباتري�ضيا  و»�لهاجرية«  لو�ن�ضبورو،  قر�آنية«  و»در��ضات  �ضعيد،  الإدو�رد  »�ال�ضت�ضر�ق« 
باعتباره  �ال�ضت�ضر�ق  خطاب  ونق�س  بنقد  �ضعيد  �إدو�رد  �هتّم  كوك.  ومايكل  كرون 
�لقرن  خالل  موجودً�  كان  ما  �لقر�آن  �أّن  �إلى  و�ن�ضبورو  وذهب  ��ضتعماريًا.  خطابًا 
�الإ�ضالمية  �لرو�ية  �إّن  كوك:  وقال  كرون  وقالت  �الإ�ضالم.  ظهور  بعد  �لقرن  ون�ضف 
�لوثائق  الأّن  �الإطالق،  �لقر�آن غري �ضحيحٍة على  �الإ�ضالم وعن  �لتقليدية عن ظهور 
�ملكتوبة تاأخرت لقرنني؛ ولذلك ال بد من �العتماد على �لكتابات �ل�ضريانية و�لعربية 
و�الأرمنية و�لبيزنطية من �لقرنني �ل�ضابع و�لثامن، و�لتي ت�ضري �إلى �أّن �الإ�ضالم كان 

يف �أول عهده فرقًة يهودية!

)19( قارن بذلك در��ضتي: ما ور�ء �لتب�ضري و�ال�ضتعمار: مالحظات على �لنقد �لعربي لال�ضت�ضر�ق؛ يف كتابي: �ضيا�ضيات �الإ�ضالم �ملعا�ضر، 
د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، 1997، �س 3)337-3.
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المراجعون الجدد واإلسالميون الجدد

 �ضهد عقد �ل�ضتينيات و�ل�ضبعينيات متغري�ت بارزة، خيمت ظاللها على �مللّف 
�الإ�ضالمي كله، ومن �ضمنه �لدر��ضات �الإ�ضالمية يف �لغرب. فاحلرب �لباردة �لثقافية 
كانت ال تز�ل م�ضتعرة. ويف �حلرب �لباردة �لفعلية تقدمت �لواليات �ملتحدة و�إ�ضر�ئيل 
�أحز�بًا  �ضارو�  فرقهم  �ختالف  على  و�الإ�ضالميون   .)1967 �لعام  بعد  )بخا�ضة 
وحركاٍت �ضعبية م�ضت من خالل �حلاكمية �إلى �لدولة �الإ�ضالمية وتطبيق �ل�ضريعة. 
ويف �لفرتة نف�ضها كانت علوم نقد �لن�ّس و�لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية ت�ضهد ثور�ٍت 
جلهات �لبنيوية و�لتاأويل و�لبحوث �مليد�نية و�حلمالت على �الأيديولوجي، ومن جهٍة 
وق�ضايا  �ال�ضتعماري،  �خلطاب  نقد  يف  �جلديدة  �لتوجهات  تلك  ��ضتخد�م  �أُخرى 
�ملعرفة و�ل�ضلطة. و�أذكر �أنه يف �لعام 1974 �نعقدت ندوٌة بالكويت مو�ضوعها �الأزمة 
�حل�ضارية يف �لعامل �لعربي، �ضارك فيها كبار �ملثقفني �لعرب، وقد �أجمعو� على �أّن 

�ملوروث �الإ�ضالمي هو �لعقبة �لكاأد�ء يف وجه دخول �لعرب يف �حلد�ثة.

وهكذ� فاإّن هذ� �ملوروث بحموالته �لدينية و�لفكرية و�لثقافية، و�جهته جبهات 
عدة: جبهة �الإ�ضالميني �لتاأ�ضيلية، �لتي تريد �لقفز من �لكتاب و�ل�ضنة �إلى �الأزمنة 
ي�ضعرو�  �أن  دون  �لعرب  �ملفكرون  معهم  و�لتقى  و�أ�ضيلة.  جديدٍة  لروؤيٍة  �حلا�ضرة 
�شعيد  اإدوارد  وجاء  عام.  االألف  وانحطاط  التاريخ  بوطاأة  قالوا-  -كما  الإح�شا�شهم 
�مل�ضت�ضرقني ال يز�لون ميثلونه. وقد هجم  �ل�ضيق �لذي كان كال�ضيكيو  ز  لي�ضّد �حليِّ
�ضعيد على برنارد لوي�س وما مّثله من ��ضت�ضر�ٍق �ضيا�ضيٍّ �ضهيوين فاقع على �لرغم 
من �ضخامة �إجناز�ته قدميًا يف جمال �لدر��ضات �الإ�ضالمية. لكْن كان هناك �آخرون 
�إ�س  وفان  جيماريه  )مثل  �الإنتاج  يف  ��ضتمرو�  وقد  �ل�ضديد.  بالظلم  �ضعرو�  كثريون 
�ملر�جعني  مل�ضارعة  �ن�ضرفو�  وكهول  �ضبان  د�ر�ضون  هناك  كان  كما  ومادلونغ(، 
�أنه  �جلدد، دون �أن يكونو� مع �ضعيد �أو �ضّده. وكانت وجهة نظري منذ �لعام 1979 
تاأتي حمطات يف �لعالقات بني �حل�ضار�ت، تتطلب ك�ضف ح�ضاٍب ومر�جعة)0)(، ورمبا 

)0)( �نظر عن ذلك در��ضتي: ��ضت�ضر�ق �إدو�رد �ضعيد وعالقات �ل�ضرق بالغرب؛ يف كتابي: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س143-
.158
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كان يف عمل �إدو�رد �ضعيد �ضيٌء من ذلك. بيد �أّن �مل�ضت�ضرقني لي�ضو� م�ضوؤولني بالفعل 
�أفدنا من  �أننا نحن د�ر�ضي �الإ�ضالم  �أو روؤى �الإ�ضالم يف �لغرب، ويبدو يل  عن روؤية 
�أعمالهم �أكرث مما �أفاد منها �لغربيون. وكانت هناك �نتقاد�ت حمقة الإدو�رد �ضعيد، 
�الإد�ر�ت  يف  موظفني  وكانو�  م�ضت�ضرقني  لي�ضو�  ذكرهم  ممن  كثريين  �أّن  مثل  من 
اإن�شاء  يف  حقيقيٌّ  دوٌر  لهم  كان  ما  متهمًا،  ذكرهم  ممن  اآخرين  واأّن  اال�شتعمارية، 
يذكرهم  مل  �ضعيدً�  الأّن  �الأملان  بع�س  و�نزعج  تطويرها.  �أو  �الإ�ضالمية  �لدر��ضات 
ويتذكر �إجناز�تهم، وخ�ضو�ضًا �أنهم ما كانو� من �أن�ضار �الإمربيالية الأن دولتهم مل 
 )Suzanne Marchand( مار�ضاند  �ضوز�ن  �الأمريكية  �ملوؤرخة  لكّن  كذلك.  تكن 
�أنهم ال  يف كتابها: »�ال�ضت�ضر�ق �الأملاين يف زمن �الإمرب�طورية« )009)( )1)( ذكرت 
�آخرين  فاإّن  �أي حال  وعلى  �الأُخرى.  �الأوروبية  �لدول  م�ضت�ضرقي  يختلفون كثريً� عن 
ع معناه(،  ذهبو� �إلى �أّن �مل�ضكلة مع غرب �لدولة �حلديثة و�ال�ضت�ضر�ق)))( )�إن مل يو�ضَّ

�ضئيل �لقيمة يف ذلك. 

�آخر.  �ضيٌء  �جلدد  �ملر�جعني  وم�ضكلة  �ضيء،  �ضعيد  �إدو�رد  م�ضكلة  �أّن  على 
�الآن.  تبد�أ  �الإ�ضالمية  �لدر��ضات  كاأمنا  �ل�ضفر،  نقطة  �إلى  �لعودة  هوؤالء  �أر�د  فقد 
و�ملقولة �ل�ضائدة لديهم �أنه عند ظهور �الإ�ضالم و�إلى قيام �الإمرب�طورية �الإ�ضالمية، 
ما كانت هناك وثائق مكتوبة. ولذلك ال بد من �العتماد على كتابات �الأمم �الأخرى 
�إذ� بد�أت �لكتابة يف  من ذلك �لزمان، على �لرغم من �ل�ضّح وعدم �الهتمام. حتى 
ر�أو�  هوؤالء  فاإّن  �لهجري؛  �لثاين  �لقرن  منت�ضف  بعد  �مل�ضلمني  عند  و�لتاريخ  �لدين 
و�لقر�آن  للنبوة  َوٍر  �ضُ �أو  �ضورٍة  ��ضطناع  يف  و�الأُمر�ء  �لعلماء  ��ضرتكا:  �لطرفني  �أن 
و�الإ�ضالم �الأول. ولذلك ينبغي �لنقد و�لتفكيك. بل �إّن �لبع�س منهم ما قبلو� �أن تكون 
�لقرن  �أو�خر  ُعبيد من  الأبي  و�الأمو�ل  يو�ضف  الأبي  و�خلر�ج  لل�ضافعي  �الأم  مثل  كتب 

�لثاين، و�أنها كانت م�ضّود�ت �أجنز تالمذتهم مبي�ضاتها يف �لقرن �لثالث وما بعد! 

)Suzanne L. Marchand: German Orientalism in the Age of Empire: Religion, Race and Scholarship,2009 )(1. وقد 
قمت برتجمة �لكتاب �إلى �لعربية مبعاونة بع�س �لزمالء، و�ضين�ضر باملركز �لقومي للرتجمة بالقاهرة عام 019).

)))( هذه وجهة نظر �الأ�ضتاذ و�ئل حالق يف: �لدولة �مل�ضتحيلة )013)(، وق�ضور �ال�ضت�ضر�ق )018)(.
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وعلى �أي حال، والأّن نزعة �ملر�جعة �لر�ديكالية هذه بد�أت بالقر�آن �إثباتًا لعدم 
باإيجاٍز  �الإ�ضالم، ف�ضنعر�س لذلك  �لنبي يف مرحلة ظهور  وجوده، ورمبا عدم وجود 

بقدر �الإمكان:

 	 John( قاد �لر�ديكالية �الأولى �ضد �لقر�آن �لد�ر�س �لربيطاين جون و�ن�ضربو
مت�ضرذمة«  و»بيئات   ،)1977( قر�آنية«  »در��ضات  كتابيه:  يف   )Wansbrough
)1978(. وهو يرى �أن �لنبي مل يدون �ضيئًا، فبقيت ِقَطٌع من �لقر�آن يف ذ�كرة و�ضحف 
�أ�ضحابه و�لتابعني. وتعر�ضت تلك �لقطع للتقليل و�لتكثري و�لتحرير و�حلذف و�الإثبات، 

وما ��ضتقر �لن�س �لقر�آين و�ضار ثابتًا وقانونيًا �إال يف �لقرن �لثالث �لهجري)3)(!

 وف�ضاًل عن �أّن لدينا يف �لعقدين �الأخريين ع�ضر�ت �لرقوق و�الألو�ح و�الأخ�ضاب 
�الإجماع  فاإّن  �الأول؛  �لقرن  وكلها من  و�جُلُدر،  �الأق�ضى  �مل�ضجد  �ملثبتة على  و�الآيات 
على �لن�س �لقر�آين و�عتباره قانونيًا )Codification( ما كان ميكن �أن يتم ال �أيام 
�أن  ر �الإجماع على ذلك بعد �نق�ضام �الأمة. فال بد  �أيام �لعبا�ضيني لتعذُّ �الأمويني وال 
�لرو�ية  �أيام عثمان بح�ضب  �أو  �لنبي)4)(،  �أيام  �لقر�آن وتقنينه قد ح�ضل  يكوَن جمع 

�ملعتمدة)5)(.

�أما �لتفكيكية �لر�ديكالية)6)( �لثانية فقد ذهب �إليها �لالهوت �الأملاين غانرت 	 
بيئة  �أبيونيًا ويف  �لنبي رمبا كان م�ضيحيًا  �أّن  لولنغ )Günter Lüling(، وهو يرى 
ورقة بن نوفل، وترجم �أنا�ضيد دينية قبطية �أو حب�ضية �ضارت بعد �إعادة �ضوغها هي 
�لقر�آن! ودليله على ذلك وجود �ألفاظ حب�ضية كثرية يف �لقر�آن، و�أنه ميكن �لك�ضف عن 

تلك �لعنا�ضر حتت �لطبقة �لعربية �لالحقة.

)3)( قارن بذلك در��ضتي: جو�نب من �لدر��ضات �لقر�آنية �حلديثة و�ملعا�ضرة يف �لغرب؛ يف ر�ضو�ن �ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع 
�ضابق، �س93-108؛ وخ�ضو�ضًا �س99-)10.

.The Collection of the Coran, 1977 4)( هذ� ر�أي جون بريتون يف(

)5)( هي �لرو�ية �الإ�ضالمية �لتقليدية، و�لتي ما قبلها معظم �مل�ضت�ضرقني.

)6)( ر�ضو�ن �ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س)107-10.
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م�ضيحي  )وهو   )Christoph Luxenberg( لوك�ضنربغ  كري�ضتوف  �أما   
لبناين �ضرياين �تخذ ��ضمًا م�ضتعارً�( فقد قال باالأ�ضول �ل�ضريانية �ملبا�ضرة للقر�آن، 
�الأبيونية لوال  للم�ضيحية  ُكّتاب م�ضيحيني، وكان �ضي�ضبح كاهنًا  �لنبي تعاون مع  و�أن 
هجرته �إلى �ملدينة. و�الأبيونية �ضيغة يهودية- م�ضيحية من �لقرون �الأولى للم�ضيحية 

عندما كانت ال تز�ل خمتلطة باليهودية. 

�أما فر�ضية و�ن�ضربو فهي جديدة ن�ضبيًا، وتّت�ضم بعدم �لو�ضوح. يف حني تعود 
�أو  �ليهودية  �الأ�ضول  �أي  ذ�ته،  ع�ضر  �لتا�ضع  �لقرن  �إ�ضار  �إلى  �الأُخرى  �لفر�ضيات 
 )Patricia Crone( كرون  باتري�ضيا  �الأمريكية  تقول  حني  ويف  للقر�آن.  �مل�ضيحية 
باالأ�ضل �ليهودي للقر�آن، يظلُّ معظم �الآخرين �لذين ذكرناهم مع �الأ�ضل �مل�ضيحي، 
وهي م�ضيحيٌة خا�ضٌة يقال �إنها كانت موجودة باجلزيرة. وما كان �لقر�آن غري ترجمة 

يف �الأ�ضل ثم جاءت �لتغيري�ت وُجهلت �ملعاين، وظهرت �لطبقة �لعليا للن�ّس وعليه.

�لثمانينيات  بعد  كثريون  عنها  تخّلى  وقد  �أَوهام،  بالطبع  �الأمور  وهذه   
�ل�ضبان  ع�ضر�ت  تن�ضئة  االأ�ل،  ل�ضببني:  �ل�ضرر  �ضديدة  كانت  لكنها  و�لت�ضعينيات. 
بد� ذلك  وقد  �لقر�آنية،  بالدر��ضات  كبريًة  �أ�ضر�رً�  �أحلقت  بحيث  عليها،  �لد�ر�ضني 
يف »مو�ضوعة �لقر�آن« )001)-014)( و�لتي تعر�س مو�د ومقاالت الأهل نزعة �لنفي 
ونزعة �الإثبات يف حني ما وقعت د�ئرة �ملعارف �الإ�ضالمية يف ن�ضرتها �لثالثة حتت هذه 
�لوطاأة. �أما ال�سبب الثاين لل�ضرر فهو �النت�ضار �لو��ضع خارج �لدو�ئر �الأكادميية يف 
�لن�ضر�ت و�ملجالت و�ل�ضحف �ل�ضيارة و�لف�ضائيات. وهكذ� �قرتنت باالإ�ضالموفوبيا، 

و�ضار �لقر�آن لدى غري �ملتخ�ض�ضني بني �أ�ضباب ظهور �لتطرف و�الإرهاب.

تتبلور يف �لعقود �لثالثة �الأخرية ثالثة �جتاهات يعتربها �لبع�س ت�ضحيحية، 
و�لبع�س �الآخر جتديدية �أي�ضًا. اأُ�ىل تلك النزعات بد�أتها د�ر�ضة �لقر�آن �ملعروفة 
ما  �لقر�آن  �أّن  متاأكدٌة  وهي  �ملكية.  �ل�ُضَور  على  كثريً�  عملت  وقد  نويفرت.  �أجنليكا 
تعر�س للتحريف، و�أّن �ملرحلة �ل�ضفوية تقت�ضر على ما بني وفاة �لنبي )�س( و�جلمع 
�لعثماين. ويف �لعقد �الأخري �ن�ضّمت �أنغليكا نويفرت �إلى د�ر�ضني �آخرين يف �لكتابة عن 
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�لقر�آن و�لع�ضور �لكال�ضيكية �ملتاأخرة )فيما بني �لقرنني �لر�بع و�ل�ضابع للميالد(، 
باعتبار �أّن �لقر�آن ينتمي �إلى »�لدين �لو�حد« �لذي يتحدث عنه �لقر�آن ذ�ته.

�لد�ر�ضني  وكهول  �ضبان  ع�ضر�ت  عليها  يعمل  و�لتي  الثانية،  النزعة  �أما 
�لعودة  �إلى  فتذهب  وم�ضلمة،  عربيٍة  �أ�ضوٍل  من  وبع�ضهم  �لغربية،  �جلامعات  يف 
�لو�ضيطة.  �الإ�ضالمية  �لثقافة  يف  �ملجاالت  وتد�ُخل  �ملخطوطة،  و�الأ�ضول  لالأ�ض�س 
 Gregor( وقد بد�أت طالئع هذ� �لنزعة يف �أعمال �لد�ر�س �الأملاين غريغو�ر �ضولر
Schoeler()7)( وهار�لد موت�ضكي )Harald Motzki( )1948-019)(. وقد عمل 
�أنهما متالزمان.  الإثبات  و�ضعيًا  �الإ�ضالم،  و�لكتابي يف �ضدر  �ل�ضفوي  �لرجالن على 
وكتب موت�ضكي در��ضًة ممتازًة عن �لفقه �ملكي يف �لقرن �الأول �لهجري)8)(، كما كتب 
عن �ل�ضرية �لنبوية ومد�ر�ضها، وردَّ على جوزف �ضاخت �لذي �ضبق �أن زعم �أنه ال عالقة 
للكتاب و�ل�ضنة بن�ضوء �لفقه �الإ�ضالمي. ويعمل �لد�ر�س �الأملاين �لثالث توما�س باور على 
ت�شحيح االنطباع عن الع�شور الو�شطى االإ�شالمية. واأنها ما كانت ع�شور انحطاط، 
وقد ذكرنا ذلك له من قبل. �أما �لد�ر�س �لكبري و�ئل حاّلق )�أ�ضتاذ �الإ�ضالميات يف 
جامعة كولومبيا( فقد كتب كثريً� يف �لفقه �الإ�ضالمي و�أ�ضوله و�جتاهاته، وم�ضائره 
�إدو�رد  على  وياأخذ  �ال�ضت�ضر�ق)9)(،  جتاُوز  �إلى  يدعو  حني  ويف  �حلديثة  �الأزمنة  يف 
�أّن �لعلة يف �لدولة  �أنه كان مز�جيًا وما كان ر�ديكاليًا مبا فيه �لكفاية؛ يعترب  �ضعيد 

�لغربية �حلديثة و�لتي طحنت �حل�ضار�ت و�لثقافات �الأُخرى ومنها �الإ�ضالم.

�لدولة  �لد�ء يف  �أ�ضا�س  ترى  ثالثًة  نزعًة  باأّن هناك  �لقول  �أُ�ضري يف  ذلك  �إلى 
�حلديثة ونظام �لعامل �حلديث، �أما �ال�ضت�ضر�ق، و�أما �لت�ضور�ت �لنافية، فهي م�ضائل 

جزئية وهام�ضية ت�ضبب بها نظام �لعامل نف�ضه.

)7)( ُترجم من �أعماله: �لكتابة و�ل�ضفوية يف بد�يات �الإ�ضالم. ترجمة ر�ضيد بازي: �ملركز �لثقايف للكتاب، 016).

)8)( ُترجمت �إلى �لعربية عام 004).

)9)( معظم در��ضاته مرتجمة �إلى �لعربية خالل �ل�ضنو�ت �لع�ضر �ملا�ضية، وهي حتظى ب�ضهرٍة و��ضعة. و�أهمها لدى �لعرب �ليوم: �ل�ضريعة 
009) )ُترجمت 018)(، و�لدولة �مل�ضتحيلة )013)(، وق�ضور �ال�ضت�ضر�ق )018)(.
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�لدر��ضات  بناء  �إعادة  يف  عدة  مر�ٍت  حا�ضرُت  �الأخرية  �لثالثة  �الأعو�م  يف 
�الإ�ضالمية �الأكادميية، الأنني �عتربت �أنه ما بني �ل�ضبعينيات و�لت�ضعينيات من �لقرن 
�ملا�ضي؛ فاإّن �لدر��ضات �الإ�ضالمية ذ�ت �الأبعاد �لتاريخية و�حل�ضارية، حو�ضرت متامًا 
للدر��ضة غري عالئق  ترى مو�ضوعًا  ما عادت  �لتي  �الإ�ضالموية  �لنزعة  نزعتني:  بني 
�الإ�ضالم  ن�ْضَخ  تريد  �لتي  �جلدد  �ملر�جعني  ونزعة  �ل�ضريعة،  وتطبيق  بالدولة  �لدين 
�لثالث، هو  �أّن �لدين �لذي ظهر يف زمن �الإمرب�طورية يف �لقرن  �الأول كله، وتعترب 

�ضناعٌة من جانب �لُنَخب �لدينية و�ل�ضيا�ضية)30(.

وعدم  �ال�ضت�ضر�ق  تاأزم  �أول من حتدث عن  هو  بالطبع  �ضعيد  �إدو�رد  كان  ما 
جدواه بل واأ�شراره. فقد حتدث عن ذلك يف ال�شتينيات كلٌّ من عبداهلل العروي واأنور 
�لعربية  »�الأيديولوجيا  كتابه  يف  �ملعرفية  �لقيمة  �ضاآلة  فذكر  �لعروي  �أما  عبد�مللك. 
�ملعا�ضرة« ، وما يحدثه �ال�ضت�ضر�ق من �غرت�ب؛ يف حني رّكز �أنور عبد�مللك)31( على 
مركزيٍة غربيٍة تتجلى يف خطابات �ال�ضت�ضر�ق عن �لعرب و�الإ�ضالم و�ل�ضرق، وكتب 
�ضعيد  نقد  �أّن  بيد  خمتلف؛  مبنهٍج  �لطيباوي  عبد�للطيف  و�أوهامه  �ال�ضت�ضر�ق  عن 

�لقا�ضي كان متابعًة متطورة ملقاربة �أنور عبد�مللك.

 ويف عامي 1981-)198 �أ�ضدرُت مبجلة �لفكر �لعربي عددين عن �ال�ضت�ضر�ق 
لدر��ضة �آثار حملة �إدو�رد �ضعيد، وماذ� ميثل �ال�ضت�ضر�ق بالن�ضبة للغرب وبالن�ضبة لنا 
بالفعل. و�لذي �أر�ه �أن �لنقد �لعربي و�الإ�ضالمي لال�ضت�ضر�ق ظّل خارجيًا، و�ضو�ء �أكان 
�لناقدون �لناق�ضون �إ�ضالميني �أو ي�ضاريني. ولذلك فاإّن »�أزمة �ال�ضت�ضر�ق« مل تظهر 
�أو مل تتبني �إال عندما ظهر �ملر�جعون �جلدد �لذين ت�ضّدع على �أيديهم بالفعل كل ما 
كان �مل�ضت�ضرقون خالل قرٍن يعتربونه �إجنازً� لهم. لقد �نفجر �ال�ضت�ضر�ق باعتباره 

تخ�ض�ضًا معرفيًا من �لد�خل. 

�لتاريخ  وفيلولوجيا   ،)(017( و�مل�ضتقبل  و�حلا�ضر  �ملا�ضي  �الإ�ضالمية،  �لدر��ضات  هي  ما  حما�ضر�ت:  ثالث  �ملو�ضوع  يف  �ألقيت   )30(
و�مل�ضتقبل و�إمكانيات �الإ�ضهام يف �إعادة بناء »در��ضات �الإ�ضالم« )جامعة برلني، 017)(، و�لدر��ضات �الإ�ضالمية: �لت�ضدع و�إمكانيات �إعادة 

�لبناء )باجلامعة �الأمريكية ببريوت، عام 018)(.

)31( �ال�ضت�ضر�ق يف �أزمة: جملة ديوجني، 1963.
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في اإلسالموفوبيا ودور االستشراق 

بني يديَّ كتابان، �الأول لالأ�ضتاذ فخري �ضالح بعنو�ن: »كر�هية �الإ�ضالم، كيف 
»ُرهاُب  عنو�نه:  و�لثاين   .)(016( و�مل�ضلمني«  �لعرب  �جلديد  �ال�ضت�ضر�ق  ي�ضور 
�الأ�ضتاذ  يدر�س  �أي�ضًا.   )(016( �ملوؤلفني  من  ملجموعة  �الإ�ضالموفوبيا«-  �الإ�ضالم، 
�إلى  وي�ضري  �جلدد،  �مل�ضت�ضرقني  من  باعتبارهم  كّتاب  ثالثة  �أعمال  �ضالح  فخري 
�الإ�ضالميات  د�ر�س  لوي�س،  برنارد  وهم:  �الإ�ضالم  كر�هية  لهيب  ت�ضعري  يف  دورهم 
وف.�س.  و�ال�ضرت�تيجي،  �ل�ضيا�ضي  و�لكاتب  �الأ�ضتاذ  هنتنغتون  و�ضموئيل  �مل�ضهور، 
نايبول �لرو�ئي �حلا�ضل على جائرة نوبل يف �الآد�ب. �أما لوي�س فهو م�ضت�ضرٌق م�ضهوٌر، 
وهو �ضاحب مقالة: جذور �لغ�ضب �الإ�ضالمي )1990( �لتي �عتمد عليها هنتنغتون يف 
د�م �حل�ضار�ت. وقد تابع لوي�س تدخله �إّبان �أحد�ث 001) وما بعدها  فر�ضيته حول �ضِ

بن�ضر كتٍب �ضغريٍة �ضعبية من مثل: »كيف حدث �خللل«، و»�أزمة �الإ�ضالم«. 

»�ضد�م  فر�ضية  �ضاحب  لكنه  �الإ�ضالم،  يف  در��ضاٌت  له  فلي�س  هنتنغتون  �أما 
�حل�ضار�ت«، و�لتي يعني بها �الإ�ضالم يف �ضد�مه مع �حل�ضارة �ليهودية- �مل�ضيحية 
�لعامل  بلد�ن  بع�س  يف  رحالته  عن  كتبًا  ن�ضر  كذلك  ونايبول  �حلديثة.  �الأزمنة  يف 
مثل  لقيت رحالته  وقد  و�الإ�ضالم.  للم�ضلمني  �ل�ضلبية  بتحليالته  و��ضتهر  �الإ�ضالمي، 
كتب لوي�س �الأخرية، �نت�ضارً� و��ضعًا يف �لعامل �لغربي. �أما لوي�س فقد هاجمه �إدو�رد 
�ضعيد ب�ضدة يف �ال�ضت�ضر�ق )1977(، ورّد عليه لوي�س وجتادل معه يف مقابلٍة م�ضهورة. 
هو  نيويورك  بجامعة  �أو�ضطية  �ل�ضرق  للدر��ضات  معروف  �أ�ضتاذ  نف�ضه  �ل�ضيء  وفعل 
ز�كاري لوكمان))3(. فال �ضّك �أّن لوي�س م�ضت�ضرق، و�أنه بخالف كتبه حتى �ل�ضبعينيات 
�أ�ضهم يف تدعيم �الأفكار �لتي بد�أت ت�ضوُد عن �الإ�ضالم منذ �لت�ضعينيات بل وقبل ذلك. 
وهي لي�ضت كتبًا �أكادمييًة يف هذه �ملرحلة، بل تق�ضد للتاأثري يف �لر�أي �لعام �ملثقف، 
�لقر�ر. وهو عندما كتب ما كتبه  و�أ�ضحاب  �أنظار �الإعالميني و�ال�ضرت�تيجيني،  ويف 
ما كان يعترب نف�ضه م�ضت�ضرقًا، بل �عترب نف�ضه خبريً� يف �الإ�ضالم و�مل�ضلمني، كما هو 

))3( ر�جعت كتاب ز�كاري لوكمان: �لروؤى �ملتناف�ضة لل�ضرق �الأو�ضط، تاريخ �ال�ضت�ضر�ق و�ضيا�ضاته؛ يف ر�ضو�ن �ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، 
مرجع �ضابق، �س164-159.
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معروٌف عن �أدو�ر �خلرب�ء ووظائفهم م�ضت�ضارين للحكومات �أو للف�ضائيات ومر�كز 
البحوث التي ترمي للتاأثري يف اأو�شاط املثقفني، ويف قرارات العاملني يف ال�شاأن العام. 
ولذ� فاإّن �الأمر هنا يتعلق بدوٍر �ضيا�ضٍي و��ضت�ضاري بد�أ �مل�ضت�ضرقون وكذلك �أ�ضاتذة 
بورغا  وفر�ن�ضو�  كيبيل  جيل  عن  معروٌف  وهذ�  يلعبونه.  �أو�ضطية  �ل�ضرق  �لدر��ضات 

و�أوليفيه رو� وهوؤالء جميعًا من �الأ�ضاتذة و�خلرب�ء �لفرن�ضيني.

لكن ماذا نعترب هنتنغتون ونايبول؟ اأما هنتنغتون فكان موؤثرًا يف اأو�شاط اليمني 
بالواليات �ملتحدة، وقد �أثرت فر�ضيته �ل�ضهرية كثريً� على �أ�ضحاب �لقر�ر، لكْن هل 
ميكن �عتباره م�ضت�ضرقًا؟ �إدو�رد �ضعيد �عترب كل من كتب عن �الإ�ضالم بغ�ّس �لنظر 
عن �خت�ضا�ضه د�خاًل حتت مفهوم �ال�ضت�ضر�ق، مبعنى �أولئك �لذين لهم �هتماماٌت 
ونظر�ٌت وكتاباٌت عن �لعرب و�مل�ضلمني، و�ضاركو� يف تكوين �لروؤى لدى �خلا�ضة و�لعامة 
يف هذ� �ملجال. وعلى هذ� �لقيا�س ميكن �لنظر �إلى �لرو�ئي و�لرّحالة نايبول باعتباره 
م�ضت�ضرقًا، حتى لو مل يعرف �ضيئًا عن �الإ�ضالم �أثناء در��ضاته باجلامعات �لربيطانية. 
فاإدو�رد �ضعيد �عترب �لرّحالة وموظفي �الإد�ر�ت �ال�ضتعمارية »م�ضت�ضرقني« الأنهم كتبو� 
�إذن لدى �لبع�س مثل  عن �ل�ضرق �مل�ضلم، ولو مل يعرفو� �ضيئًا حقيقيًا عن �الإ�ضالم. 
لوي�س ننظر �إلى �الخت�ضا�س و�إلى �لتوظيفات. �أما لدى �الآخرين غري �ملتخ�ض�ضني 
باالإ�ضالم لكنهم كتبو� عنه وعن �مل�ضلمني و�أثرو� يف جمتمعاتهم، فنعتربهم من حيث 

�لتوظيف -على �الأقّل- من �مل�ضت�ضرقني. 

�إمنا �مل�ضكلة هنا �أّن �مل�ضت�ضرقني �الأكادمييني ما كان من طبعهم وال من قدر�تهم 
د �لتاأثري يف �أ�ضحاب �لقر�ر، وال يف �لر�أي �لعام. هناك –�إذن- نوٌع  على �لعموم تق�ضُّ
جديٌد من �ال�ضت�ضر�ق �مل�ضيَّ�س �أو �ل�ضيا�ضي. وقد ظهر �إلى جانب �ال�ضت�ضر�ق �لتقليدي 
�مل�ضت�ضرقون �جلدد. لكن  يفعله  ملا  ياأبه  �أن  �الأكادميية، دون  نتاجاته  ��ضتمرت  �لذي 
ويف لفتٍة �أخرية: ملاذ� �ال�ضتمر�ر يف �إطالق لقب »�مل�ضت�ضرق« على �أُنا�ٍس ما تاأ�ض�ضو� يف 
جمال �لدر��ضات �لعربية و�الإ�ضالمية، وملاذ� ال ن�ضميهم خرب�ء �أو �أي ��ضٍم �آخر، بغ�ّس 

�لنظر عن ميولهم، وهل هي مع �لعرب و�مل�ضلمني �أو �ضّدهم)33(؟! 

)33( يقول �إدو�رد �ضعيد يف �ال�ضت�ضر�ق )�س4)(: »قد تكون �أهم �ملهام على �الإطالق هي �إجر�ء در��ضات يف �لبد�ئل �لر�هنة لال�ضت�ضر�ق، 
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ولن�ضل �إلى �ل�ضوؤ�ل �الأخري: ما هو �أو ماذ� كان تاأثري �مل�ضت�ضرقني �ملتخ�ض�ضني 
�لُقد�مى �أو �جلدد يف موجة �الإ�ضالموفوبيا �أو كر�هية �الإ�ضالم؟

لنُعد �إلى �لكتاب �لثاين �لذي ذكرناه يف بد�ية هذه �لفقرة. هناك ب�ضع ع�ضرة 
�ملحا�ضرين  ومعظم  �الإ�ضالموفوبيا.  �الإ�ضالم،  ُرهاب  كتاب:  يف  جمموعة  حما�ضرة 
بندوة �لدوحة )016)( هم من �ل�ضو�ضيولوجيني �أو �أ�ضاتذة �لتاريخ �أو در��ضات �ل�ضرق 
�أو  �أمريكا  �أو  �أوروبا  تقت�ضر على  �الإ�ضالموفوبيا ال  �أّن ظاهرة  ُيثبتون  �الأو�ضط. وهم 
�لغالبية �مل�ضلمة! وما ذكر  و�ألبانيا ذ�ت  �إلى �ل�ضني و�لهند  �أو�ضرت�ليا، بل هي متتد 
�أحٌد من �لباحثني كتابًا مل�ضت�ضرق �أو خبري، �أثر يف �لظاهرة. بل يذكر �لكاتبون �لهجرة 
و�ليمني �جلديد و�ل�ضورة �لنمطية لالإ�ضالم، و�لتحول �ال�ضرت�تيجي لليمني �الأوروبي 
و�الجتماعية.  و�الأخالقية  �لدينية  و�لتقاليد  �لعاد�ت  يف  و�الختالف  �ملتطرف، 
فامل�ضاألة –�إذن- لي�ضت يف �ال�ضت�ضر�ق �جليد �أو �ل�ضيئ؛ بل يف �أّن �الأزمة �ملتفاقمة يف 
�لعالقات بني �لعرب و�مل�ضلمني من جهة، و�لعامل من جهٍة �أُخرى، دفعت �إلى �ل�ضاحة 
��ضرت�تيجية  و�نتهازيني ومتع�ضبني، وذوي توجهات  متخ�ض�ضني وخرب�ء ومت�ضلقني 
�لقليل،  �إاّل  �عتبارهم م�ضت�ضرقني  فيها ممن ميكن  وما تدخل  �للحظة.  لالإفادة من 
�أما �ملتدخلون �الآخرون فتقودهم �مل�ضالح �أو يقوُدُهم َفْقُدها، وين�ضبون ذلك �إلى علٍل 

حقيقيٍة �أو وهمية. فامل�ضاألة يف �لوعي �أكرث مما هي يف �لو�قع)34(.

الخاتمة

�الأ�ضماء  يف  و�لنقائ�س  �ملجال،  �ت�ضاع  ب�ضبب  �أنه  �ملالحظة،  �أودُّ  �خلتام  ويف 
و�الإ�ضافات، و�لتخاُلف و�لتفاُوت؛ ذلك كلُّه، يدفع باجتاه �عتبار �ال�ضت�ضر�ق باملعنى 
�لذي كان متعارفًا عليه حتى �خلم�ضينيات و�ل�ضتينيات من �لقرن �لع�ضرين، قد م�ضى 

و�لت�ضاوؤل عن �ملنهج �لذي ميكن للمرء من خالله در��ضة �لثقافات و�ل�ضعوب �الأُخرى من منظور متحرر من �لكبت و�ملناورة. بيد �أن �ملرء 
�ضيحتاج �إلى �إعادة �لتفكري يف م�ضكلة �ملعرفة و�لقوة �ملعقدة برمتها«. وياأخذ و�ئل حالق )يف: ق�ضور �ال�ضت�ضر�ق، �س56)( على �ضعيد �أنه 
مل يعد لذلك مطلقًا، ويعتربه ق�ضورً� منه. ورمبا كان يعترب كتابه هذ� معاجلًة للم�ضكلة )بني �ملعرفة و�لقوة( لتجاوز ق�ضور �ضعيد وتق�ضريه، 

لكنه هو �أي�ضًا و�ضط تعقيد�ت �ملعرفة و�لقوة �لتي �أعجزت �ضعيدً� ما وجد بد�ئل غربية لال�ضت�ضر�ق، ويح�ضب �الأمر م�ضتحياًل!

�لعرب  روؤى  �لعام 016) عنو�نها:  �ضتاء  �ألقيُتها يف �جلنادرية يف  �ملوقع،  )34( عندي حما�ضرة طويلة غري من�ضورة، وهي موجودة على 
و�الإ�ضالم يف �ملخيلة �الأملانية. وقد حتدثت فيها عن �إ�ضكاليات �لوعي و�لو�قع �أو �لوعي بالو�قع.
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و�نق�ضى بحّقه وباطله. لقد قلُت يف خامتة كتابي: �مل�ضت�ضرقون �الأملان )007)(: »لقد 
تلك  �ُضو�ظ  نالهم  ممن  جيلنا  �أبناء  �أما  عليه..  �ملتعارف  باملعنى  �ال�ضت�ضر�ق  �نتهى 
�لتي  و�أعينهم  توؤرق عقولهم  �لنو�ضتاجليا �حلارقة  تز�ل  �ل�ضاحرة؛ فال  �خلنزو�نات 

نال منها �لكلل دون �أن ي�ضيطر عليها �مللل«)35(: وتلك �الأيام ند�ولها بني �لنا�س. 

)35( ر�ضو�ن �ل�ضيد: �مل�ضت�ضرقون �الأملان، مرجع �ضابق، �س89.
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