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  ناقد االستشراق
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   قاھرةجامعة ال  -  ناصر ابراھیم :كلیة االداب  . د

واحدا من بین المھتمین والمتابعین النتاجھ  وبرغم كوني   خلف الدكتور رءوف عباس تركة علمیة كبیرة وثریة،
 انتاجا وفكرا بكل قیمتھ العلمیة   رحیلھ قد ساعد أكثر فأكثر علي استدعائھ ككل، اال انھ یبدو لي أن   العلمي والفكري،

في واقع    ارتكز،  .. مشروعا فكریا كبیرا جعلنا نكتشف ان رواءھا   ساتھ المتعددة،فاالنكباب علي أعمالھ ودرا  : الكبیرة
عني برصد مسارات تطور المجتمع المصري    مجال عني فیھ أكثر ما  : التاریخیة علي مجالین في الكتابة   االمر،

   . وآلیة التحول والتغییر االجتماعي من مرحلة إلي اخري   والمعاصر، الحدیث

أكثر اھتماما  علي انھ یبدو   ذلك من انعكاسات علي تغیر البنیة االقتصادیة والسیاسیة في المجتمع، ا كان یصحبوم
نتاجا لعوامل داخلیة كامنة في  بصرف النظر عن كون ھذه العناصر   بتحلیل عناصر القوة المحركة للتطور،

  فتدفع المجتمع إلي االنتقال من مرحلة إلي اخري،   ،الداخل او لعوامل خارجیة تستثیر وتحفز ما ھو في   المجتمع،
وكتب في ذلك    في مصر والعالم العربي،   ،  « بأزمة المنھج والكتابة التاریخیة »  تمثل في عنایتھ اما المجال الثاني فقد 

وض بالكتابة لعبور ھذه األزمة والنھ وتقدیم اقتراحات عدیدة   حاول فیھا تشخیص الداء   خمسة مقاالت مھمة،
   . التاریخیة في مصر والعالم العربي
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مدخال مھما لفھم  ان ھذین المجالین او فلنقل باألحري الشاغلین االساسیین في فكر رءوف عباس یمثالن واتصور
ولعل أھم تلك   ..« التي انتجتھا مدرسة االستشراق االسباب التي جعلتھ معنیا بمراجعة المقوالت واألفكار والنظریات

  ولكن البد ان یكون وراءھا،  . كل ظاھرة تاریخیة ال تظھر صدفة أو فجأة السباب ھو ما تمثل في ایمانھ بأنا
النمو  طویل معقد ومركب یؤدي إلي بروزھا فوق السطح في لحظات نضوجھا واكتمال دورتھا من  « تراث »

الظاھرة علي واقع المادة الوثائیقة وغیرھا  راسةان یعتمد في د  -   في رأیھ  -   ومن ثم یتعین علي المؤرخ   والتشكل،
والبحث في    باعادة تركیب الظاھرة،   وأن یولي اھتمامھ   النظریة المسبقة، ولیس علي االفكار   من المصادر األولیة،

علي ان    نظري معین، دون التقید المسبق بقالب   ثم تفسیر تطور المجتمع المصري في اطارھا،   الحركة فیھا، عوامل
  . المادة التاریخیة وانما نفید منھا في تحلیل  . ان نطرح األطر النظریة جانبا  -  عنده  -  ذلك ال یعني

المادة    في اختیار  « المنھج االنتقائي »  في االساس علي ما ھو معروف ب ولما كان الفكر االستشراقي یقوم
والتجاوز عما یتعارض مع    رج السیاق التاریخي للوقائع واالحداث،التي تخدم افكارا مسبقة تم بلورتھا خا التاریخیة

في االتجاه المناقض   « وأمثالھ من المؤرخین االجتماعیین «  فقد كان البد ان یجد رءوف عباس نفسھ   تلك االفكار،
  الضیقة، زعة الذاتیةفھو عند دراستھ للظاھرة التاریخیة یؤكد علي ضرورة التحرر من الن   تماما للفكر االستشراقي،

لیغوص في عمق واقع الظاھرة    وان یعالج المؤرخ الظاھرة في اطار السیاق التاریخي الذي برزت من خاللھ، 
كما یتعین علیھ ان یأخذ في    االجتماعي،  / المستوي االقتصادي محلال مانجیم عنھا من اثار مختلفة علي   المدروسة،

وھذا تحدیدا ما    باشرة وغیر المباشرة علي تشكیل البنیة السیاسیة والثقافیة للمجتمع،االخري الم االعتبار تجلیاتھا
   .« التاریخ في فھم  ) الواقعي (  بالمنظور التاریخي »  یعرف عند رءوف عباس

الصورة المضادة    الشرق بالضرورة، لجعل   علي حین ینطلق ارباب الفكر االستشراقي من أطر نظریة مفصلة،
االھداف محددة سلفا   .  ومن ثم فالنتائج   واالجتماعیة والسیاسیة، ب في كل مناحي الحیاة الفكریة واالقتصادیةللغر

تمثل سوي حاالت  ال (  ویصبح دور المستشرق تأویل ما ینتقیھ او یرصده من حاالت فردیة   والدراسة، قبل البحث
 ) ومتدھور /  متخلف (  فكرة الفصل بین ما ھم شرقي علي   ي التأكیدیؤدي إل   سعیا الي تشكیل انطباع عام،  ) استثنائیة

 ومن ھنا تصبح مھمة االخیر المتقدم أن ینھض  !! بصورة حتمیة  ) مزدھر  /  متقدم )  غربي   وبین ما ھو اوربي أو 
الغزو  (  طروحة التدخلخالل أ سوي من  -  وفقا للرؤیة االستشراقیة  -  وھو ما ال یمكن تحقیقھ   باألول المتخلف،

وعلي ذلك فالكتابة التاریخیة    ، ) االمبریالیة (  بالكولونیالیة وھذا ما یفسر ارتباط االستشراق   ، ) االستعماري
  نظرة وإنما ھي  .) موضوعیة (  اختبارا لفرضیات او طرحا إلشكالیات تستھدف البحث عن إجابة االستشراقیة لیست

واالبتعاد عن حقیقة الواقع االصلي  من جراء شدة االفراط في التنظیر المجرد   ولوجي،متحیزة ذات طابع ایدی 
عن الشرق ال تمت للواقع   « صورة متخیلة »  أو  « رؤیة افتراضیة «  االستشراق بھذا المعني ال یقدم سوي   المعیشي،

   .« بالنظرة األحادیة للتاریخ »  ویصفھا رءوف عباس   التاریخي بصلة،

 وبیتر جران   أمثال رءوف عباس، (  المنھجي بین المستشرقین والمؤرخین االجتماعیین ن ھذا التناقض في التوجھإ
نفسھا بقوة علي  یمثل في حد ذاتھ إشكالیة ھامة فرضت وماتزال تفرض  ) ونللي حنا وعاصم الدسوقي وغیرھم

وأحسب أن لھذا النوع من    دراسة مجھریة خاصة، ھابما یجعلھا حقیقة بأن یفرد ل  . ساحة العمل البحثي األكادیمي
 وفي انتاج أدوات   جدیرة بإعمال الفكر في تطویر شكل الكتابة التاریخیة عندنا،   الدراسات والبحوث أھمیة كبیرة،

  النظریة بشكل مؤسسي مستمر، تمكننا من التصدي لالستشراق الذي یطور أفكاره وأطره   معرفیة ومنھجیة جدیدة،
ویحققوا بغیتھم    حتي ال ینفرد المستشرقون بالساحة، ویحتاج من ثم إلي جھود جماعیة من المفكرین والمؤرخین 

   . بالتاریخ في الھیمنة علي وعینا القومي

للدراسات االستشراقیة التي تناولت  وفي ھذا االطار تأتي أھمیة تحلیل الطرح الفكري النقدي عند رءوف عباس
لما لذلك الطرح من أھمیة لیس في تحریر رؤیتنا لتاریخنا    والمعاصر، المصري والعربي الحدیثالتأریخ للمجتمع 

  . أكثر علمیة   أسس وإنما كذلك في النھوض بالكتابة التاریخیة علي   االیدیولوجیات االستعماریة فحسب، القومي من
جعلتھ ینتقد جوانب أساسیة ومحوریة في    ،عباس بدایة البد ان نشیر إلي أن ثمة مرتكزات اساسیة في فكر رءوف

   : المرتكزات في النقاط التالیة وتتلخص ھذه   الفكر االستشراقي،

ولیس ثمة    فلكل مجتمع مقومات التطور الخاصة بھ،   تاریخي واحد، ان المجتمعات ال یمكن ان تتطور وفق سیاق   ١ 
جانب  ومن ثم یتعین مراعاة   أي مجتمع،   د یحكم المجتمع،وانھ الیوجد قانون واح   للتطور، نموذج واحد ووحید

فأنماط التطور تتعدد وتتنوع تبعا لتباین  وإذا   والتي تحدد مسار التجربة،   الخصوصیة التي تنبع من الظروف البیئیة،
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دعاة  »  من ھناء جاء رفضھ للطرح النظري االستشراقي عند   المجتمعات، ظروف وسیاق التطور في كل مجتمع من
إلخ فبین   ..« الخراجي نمط االنتاج »  أو فكرة  ..« أو فكرة االستبداد الشرقي  « نمط االنتاج اآلسیوي»و  « التحدیث

فالبحث عن قسمات مشتركة   : المجتمع المصري غیر مالئم لتفسیر تطور   رءوف عباس أن ھذا الطرح النظري
أدي إلي تجاھل العدید من الحقائق    النھریة كالھند والصین، الزراعیة تجمع بین مصر وغیرھا من المجتمعات

وأن    المجتمعات، غیره من   یختلف عن   مؤكدا علي ان لكل مجتمع سیاقا خاصا لتطوره،   تلك المجتمعات، الفارقة بین
ارقة المنھجیة بین وھنا تحدیدا تظھر المف   الجوھر، یقتصر علي المالمح دون   التشابھ بینھا ھو مجرد تشابھ جزءي،

فھو ینظر إلي التاریخ االنساني باعتباره تیارا من التطور الذي ال یثبت    رءوف عباس وغیره من المستشرقین،
المجتمعات  یمایز بین  « علي حین دعاة االستشراق یحاولون البرھنة علي وجود جوھر ثابت   واحد، علي حال

الذي قام بھ محمد علي    والتحدیث اخري یبین رءوف عباس ان االصالحومن ناحیة    الشرقیة والمجتمعات الغربیة،
ملبیا للظروف    علي نسق مختلف عن النمط الغربي، جاء   في مصر في النصف االول من القرن التاسع عشر،

وانھ اذا كان قد    بجذورھا في أعماق تاریخ مصر عبر العصر العثماني، الموضوعیة للمجتمع المصري التي تضرب
حركة االصالح  وظلت الید العلیا في   االوروبیة في شتي المجاالت إال أن ذلك كان علي نطاق محدود، استعان بالخبرة
وإنما اعتمد علي االساس    ینشأ من فراغ، وما تحقق علي ید محمد علي لم   أو مصریة،  ) تركیة (  لعناصر عثمانیة

غیر ذلك الذي    ذلك ان واقع مصر في العصر العثماني كان لھ شأن اخر، ویعني   مصریة،الراسخ للتجربة التاریخیة ال
القرن التاسع  وینتھي رءوف عباس إلي أنھ آن األوان العادة تقییم تجربة التحدیث في   االستشراق، شاع في أدبیات

   . عشر علي ضوء ما قد تتوصل إلیھ دراسة العصر العثماني من نتائج

الشواھد دون النظر إلي  ذ رءوف عباس علي المدرسة االستشراقیة اتجاھھا الي التعمیم والتقاط بعضیأخ  - ٢ 
النتیجة علي المجتمعات اإلسالمیة أو الشرقیة عموما لالیحاء  وتعمیم ھذه   نتیجة معینة منھا،   ثم استخالص   سیاقھا،
 عتبر رءوف عباس ھذه المسألة أحد أبرز اوجھ القصوروی »  واحد لكل المجتمعات الشرقیة  « نموذج نمطي »  بوجود

المادي والثقافي بین تلك  تتجاھل عن عمد التباین الواضح في مستوي النمو »  ألنھا   في الدراسات االستشراقیة،
اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة علي كل المجتمعات  اي تعمیم لظاھرة »  ویري أن   المجتمعات وبعضھا البعض،

 یعیب رءوف عباس علي  :  فعلي سبیل المثال  : ألنھ یقدم نتائج مضللة وغیر دقیقة فاحشا   رقیة یعد خطأ منھجیاالش
من   « واالضمحالل والتخلف الجمود والركود »  المستشرقین إلصاق المجتمع العربي تحت الحكم العثماني بنعوت

حیث اعتمد المستشرقون علي    المجتمعات،   تلكب دون دراسات رصینة تعتمد علي المادة االرشیفیة الخاصة
 .. علي حد قولھ  « التي تھتم بالسطح وال تغوص الي اللباب  ) والقناصل االجانب كتقاریر الرحالة (  المصادر الثانویة

لة وأن حا  . إلي آخر یري ان من الخطأ الجسیم عدم األخذ في االعتبار اختالف ظروف المجتمع الواحد من قرن كما 
التبرر سحب استنتاجاتھم    القرن الثامن عشر، الضعف والتدھور التي مرت بھا مصر والوالیات العربیة في اواخر

ولذلك یري ان ھذا النعوت المتعسفة   . مسبقا أنھ كان راكدا جامدا مضمحال علي العصر العثماني كلھ الذي افترضوا
ویفرض علیھا  كم العثماني قماطا یحد من حركة المجتمعاتفلم یكن الح  .. من منطلق شوفیني محض «  قد جاءت

الموضوعیة ازدھارا وكسادا حسبما املتھ  وانما كانت المجتمعات العربیة تستجیب لظروفھا   السكون والركود،
   . الذي تروجھ االدبیات االستشراقیة ولم تبق جامدة ھامدة علي النحو   الظروف،

  وانما كان من معوقات تطورھا،   بعثا للحیاة في مجتمعات الشرق، غرب لم یكنیري رءوف عباس ان قدوم ال  - ٣ 
في   « التخلف والركود الحضاري »  المنظومة االستشراقیة التي تحاول الترویج لفكرة شیوع ویعد ھذا قلبا لكل 

الزالة    الحضاریة المزعوم، الرسالة «  وإنطالقا من مفھوم   وأن الغرب كان مضطرا،   المجتمعات االسالمیة الشرقیة،
ھنا یكشف رءوف عباس عن أن االستشراق    خالل أطروحة الغزو، وذلك من   ھذا التخلف والركود ران علي الشرق،

 وان تبریر التدخل االستعماري كان أحد األفكار التي بلورھا االستشراق   االستعماریة، كان جناحا ھاما للمدرسة
االقتصادیة في البالد التي خضعت  شف عن حقیقة الدور الذي لعبھ االستعمار في إعاقة النموویك   للقوي االمبریالیة،

أدت   -   في رأیھ  -  وھي آلیات   لتزویده بالمواد الخام في اسواقھ، وربطھا باقتصاده بروابط التبعیة كمناطق   لحكمھ،
االنجلیزي كان    بل انھ یؤكد علي ان االحتالل  . وشل حركة نمو اإلنتاج المحلي   السوق الوطنیة، إلي اعاقة تكوین

كما یعزي إلیھ تكریس    محمد علي، مسئوال عن اجھاض مشروع النھضة أو التنمیة الذاتیة التي تحققت في عھد
بالقدر الذي یتیح لھ    محدود للبنیة االساسیة للمجتمع المصري، فالغرب لم یسمح اال بتحول » .. التخلف الحضاري

  كانت بمثابة اما الحملة الفرنسیة فإنھ یري انھا  ..« التبعیة االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة لبالد بروابطربط ا
فنشطت عوامل التغییر الكامنة في    العمیق، أسفرت عن افاقتھ من سباتھ   ھزت المجتمع بدرجة عنیفة،  « صدمة »

وھو یوضح أن االصالح   .. قیق مشروع دولتھ الحدیثةاستغالل في تح المجتمع والتي استغلھا محمد علي أحسن
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تشدیده علي  ومن ھنا جاء  ..) بنیة وتكوینا وتجربة »  إال تلبیة للظروف الموضوعیة للمجتمعات والتحدیث ال یأتي
ل وذلك علي ضوء تحلی   في قدوم الغرب، الممثل  « المؤثر الخارجي »  ضرورة اعادة تقییم حجم الدور الذي ساھم بھ

 ..« دور البنیة االساسیة في صیاغة حركة المجتمع بكل ابعادھا »  علیھا والتي اطلق   العوامل الكامنة في المجتمع،
  تفسیرھا من منظور وال یمكن   االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في تاریخ المجتمعات مسألة معقدة، فالتحوالت 

   . قیمة ما یتوصل إلیھ المؤرخ من نتائج تأثیرا سلبیا مما یؤثر علي   ددا،وإال جاء مجال الرؤیة مح  « أحادي النظرة »

  احداث، فیقوم علي ان االسالم كدین وثقافة تسبب في   واالخیر في األطروحة االستشراقیة، أما المرتكز الرابع  -  ٤ 
  وال تحض علي االبداع واالبتكار،   ،والتكاسل وأن الثقافة اإلسالمیة تدعو إلي التواكل   مع الغرب،  « فجوة حضاریة »
 وأن مفتاح التقدم یتمثل في اعتناق الثقافة  « التخلف »  ھو ماجعلھا التنتج سوي وأن سلبیة الثقافة العربیة اإلسالمیة 

االستشراق حاول تبرئة الساحة  ھنا یكشف رءوف عباس عن ان  ! الغربیة وطرح الدین والثقافة اإلسالمیة جانبا
االستعماریة التي اجتاحت معظم البلدان اإلسالمیة في  من تحمل وزر التخلف الذي ترتب علي الموجة الغربیة

 ) غیر الموضوعیة ( « الرؤیة التفكیكیة »  ویري رءوف عباس ان ھذا الطرح یعكس  .. الشرق منذ القرن الثامن عشر
الشرقیة إمكانیة  ا انھا تنكر علي المجتمعاتكم   ترمي الي طمس الھویة الثقافیة في المجتمعات الشرقیة، التي 

  اخر االمر بعدم القدرة علي الحركة واالنتاج، لتتسم صورة تلك المجتمعات في   التطور والتحول والحركة االنسانیة،
 اإلسالمي وإن كان قد فقد وحدتھ إال أنھ لم یفقد قدرتھ علي استیعاب الحضارة ان العالم   ویبین رءوف عباس، 

رصید تاریخي ثري في تجربة  وأن العالم اإلسالمي لھ   سانیة التي ورثھا عن الشعوب التي دخلت تحت رایتھ،اإلن
اذا كنا علي ھذا القدر من   : یطرح تساؤالت ساخرة فیقول ثم  ..« اقتباسا وابداعا وعطاء   التواصل بین الثقافات،

 ) وھي مكونات الصورة االفتراضیة المزعومة (  مة الزمنالتزام الدقة وعدم تقدیر قی الكسل وفقدان الطموح وعدم
محاوالت قطع روابطتنا  وكیف استطعنا ان نتجاوز   فكیف كنا نمسك بزمام اقتصاد العالم في القرون الوسطي، 

طني وكیف انجزنا تجربة متمیزة لبناء اقتصاد و   البالد، الھندي بعد قدوم الغرب إلي تلك   التجاریة مع عالم المحیط
 التاسع عشر؟ ان ھذه األسئلة تبريء االجابة علیھا ساحة ثقافتنا ودیننا من تھمة في النصف االول من القرن

   . استمراء التخلف وفقدان روح المبادرة

تستند الي أسس    للمنظومة الفكریة االستشراقیة یمثل محاولة جادة، والشك ان الطرح النقدي عند رءوف عباس
القومي  وتبین إلي اي حد یتعرض وعینا بتاریخنا   الرد علي ماجاء في أدبیات االستشراق، يعلمیة وموضوعیة ف

وثمة    ھذا التحدي الفكري، في العالم العربي واإلسالمي للتشویة والتزییف ما لم نشمر سواعدنا علي مواجھة
ھم    ممن شغلتھم ھذه المسألة طویال،   في عالمنا العربي، مالحظة البد من ایرادھا ھنا وھي ان المفكرین والمؤرخین

 االستشراق الغربي یمثل مؤسسة كبیرة لھا باع طویل في ممارسة االستشراق منذ ثالثة في حین ان   قلة محدودة،
وتجدد منظومتھا الفكریة    أرباب ھذا الفكر،   وتنتج بصفة مستمرة العدید من المفكرین والمؤرخین   قرون مضت،

نتبني مشروعا فكریا للنھوض بالكتابة التاریخیة  ومن ھنا فمن الخطورة ان ال   ة والمنھجیة،وأدواتھا المعرفی
 بصورة قویة مع األفكار والرؤي التفسیریة   وأن نحقق التواصل المعرفي   وأفكارنا، وان نجدد مناھجنا   عندنا،

   . الجدیدة والمتجددة
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