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 1حنن وسحر ميداس؛ العامل اإلسالمّي وعلم االستغراب النقدّي

 اخلالصة:

إىل األرضّية ًدا هتدف هذه املقالة إىل تقومي موضوع "علم االستغراب = علم معرفة الغرب" تقومًيا نقديًّا، استنا
ت اإلسالمّية. تفيد املعطياُت املتوافرة أّن "االستغراب = علم معرفة الغرب" مقولٌة اتمعاجملالثقافّية والتارخيّية يف 

وضعّية نقدّية بشكل عام، مضاّدة لالستشراق. أّما الوجه النقدّي هلذه املقولة فمختصٌّ بالدول اإلسالمّية، اليت تقف 
ّيز خطاب االستغراب من خطاب االستشراق أّنه موقًفا حذًرا من الغري، إلثبات هوّيتها واحملافظة عليها؛ وأهّم ما مي

وسيلة دفاعّية أكثر من كونه وسيلة هجومّية. فموضوع االستغراب النقدّي يف العامل اإلسالمّي يذهُب أبعَد من 
عن  نواع الدفاعأغريه من املباحث، كاهُلوّية، واملقاومة الوطنّية يف التصّدي لإلمربيالّية واالستعمار، وهو نوٌع من 

هيمنَة الغرب  ملبادئ والقيم اإلسالمّية يف مواجهة الغرب. إّن السؤال الذي ُيطرح هنا، إْن حنن أخذنا يف احِلسبانا
على خمتلف العلوم، ال سّيما علم االستشراق، هو التايل: هل هنالك إمكانّيٌة من خالل املعطيات املوجودة أن 

ألّن علَم االستغراب يف العامل اإلسالمّي، خطاٌب صعٌب نشهَد ظهور خطاب خمتِلف ومضاد؟ اجلواب سليّب. 
ائك، وحيتاج إىل استنباط الربامج واالستراتيجّيات النظرّية واملعرفّية املنَتجة حمّليًّا. يتوّجب على هذا شمساُره و

مع احملافظة ضمًنا  –املتعاقبة يف الوعي األّمة أن يستفيد  اخلطاب الناجم عن الظروف التارخيّية املعاصرة، وحتّوالهتا
 ، الستيالد النظرّيات.من االدوات والوسائل العلمّية املرتكزة على أرضّية صلبة -على أخالقّية املقاومة

 الكلمات املفتاحّية: علم االستغراب، علم االستشراق، العداء لآلخر، اإلسالم، علم االستغراب النقدّي.

خيّي )حدًّا أدىن( أو كبيئة ذات رؤى واستراتيجّيات خاّصة وتار إّن الغرب كوجود اجتماعيٍّاملقّدمة:  (1
والواقُع أّن كلَّ اجملتمعات  )حدًّا أقصى(، أمٌر واقٌع ال شّك فيه. وهو حباجة على حنٍو مستمرٍّ إىل أن ُيعرف وُيدرس.

                                                           
]علم االستغراب التأسيسّي[، الصادرة عن مركز حبوث العلوم اإلنسانّية والدراسات الثقافّية، السنة  جمّلة غرب شناسى بنيادى. البحث مستلٌّ من  1

 .93←13م[، ص 4132ش ]3131اخلامسة، العدد األّول، رببيع وصيف العام 
  الباحث الدكتور أمحد كالته سادايت: دكتوراه علم اجتماع، كّلّية العلوم الطّبّية شرياز.-
 ستاذة الدكتورة دالل عّباس: أستاذة احلضارة اإلسالمّية واألدب املقارن، اجلامعة اللبنانّية.املترمجة األ-
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كالسلوك الفردّي وأمناط نسانّية يف العصر احلاضر قد مّت اجتياُحها، وهي سواء على األصعدة اإلنسانّية احملدودة اإل
العيش، أو على مستوى القضايا الكربى االقتصادّية والثقافّية، خاضعةٌ  كلُّها يف عامل اليوم لسيطرة مفاهيم الغرب 

معرفة خاّص  وإيديولوجّيته. هذه اإليديولوجّية هلا مفاهيمها وقيُمها اخلاّصة، وتتمّيز بعلم وجود خاّص، وعلم
 ص لإلنسان. ولكشف مفاهيم هذه اإليديولوجّية هنالك حاجة إىل علم منهجّية خاّص.أيًضا. وهلا تعريٌف مشّخ

ّن حوزة العلم واملعرفة هي الساحة اليت تتحّقق من إيف خضّم عدوانّية الغرب الكاسحة يف العصر احلاضر، ف
الغرب قد وضعت  وضوع هو األكثر بروًزا يف العصر احلديث. إّن علومملخالهلا مطامع الغرب وأهدافه، وهذ ا

مجيع احلوزات العلمّية، ابتداًء من العلوم الطبيعّية والرياضّيات وصوًلا إىل العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية مبحتلف 
تشّعباهتا وفروعها، حتت مظّلتها اإليديولوجّية. وبغّض النظر عن املفاهيم اليت تشّكل املبادئ األساسّية هلذه العلوم، 

هذا االجتياح "علم  املعايري. وأحد أبرز حماملف ّن هذا االجتياح، اجتياٌح كامل مبختِلالقول إمن الواجب 
االستشراق". فعلُم االستشراق خطاٌب يسعى من خالل مسار علمّي، وبصورة ممنهجة، إىل خلق شرٍق كنسّي 

شراقّي املتأّخر التوّجه )اخلطاب األّويّل لالستشراق(، أو شرق يضع نفَسه يف خدمة الغرب )اخلطاب االست
ومن املؤّكد أّن هَذين اهلدَفني كانا يف العصور الوسطى أي منذ القرن السادس عشر امليالدّي وما  واالستعمارّي(.

 بعده، حموَر احلراك والتفكري االستشراقيَّني. مبعىن أن يكون الشرُق شرًقا يف خدمة الكنيسة واالستعمار.

من الطرق أو االستراتيجّيات املؤّدية إىل كشف علم االستشراق مفهوميًّا ونظريًّا، وكشف غريه مّما ُيحاك يف 
. عّلُة علم االستشراق. هذا املبحث يرى إىل علم االستغراب خطاًبا خمتلًفا مفهوميًّا عن علُم االستغرابالغرب، 

أّن املفّكر ]غري العريّب[ إذا  والنظرّيات الغربّية. يف حني ذلك أيًضا أّن مفهوم االستشراق نشط يف نطاق املباحث
شاء أن يتعّرف الغرب، أو أكثر من ذلك إذا أراد أْن يتصّدى لنقد الغرب، ال سّيما الفكر الغريّب، حيتاج إىل ُأسس 

ّدية إىل معرفة الغرب نظرّية وإىل منهجّية مغايرة ملبادئ االستشراق. ومن املؤّكد أّن االستشراَق سبيل من السبل املؤ
 وعالقته بالشرق.

إّن مبدأ نقد الغرب وتقوميه خيتلف يف العامل اإلسالمّي على حنو خاّص، عنه يف البلدان الشرقّية األخرى ذات 
اإليديولوجّيات املختلفة. ومن أسباب ذلك أيًضا سبٌب مرتبٌط بتمّيز الرؤية اإلسالمّية إىل العامل أو اإليديولوجيا 

ة من اإليديولوجيا الغربّية. ففضًلا عّما ميّيز "الشرق" باملعىن العام من الغرب والفكر الغريّب، فإّن اإلسالم اإلسالمّي
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واإليديولوجيا اإلسالمّية أكثر جتّذًرا وحضوًرا من املعتقدات الشرقّية األخرى كاهلندوسّية والكونفوشيوسّية 
باملعىن األمشل للعلم واملعرفة. وسبب ذلك أيًضا االختالف والبوذّية، سواٌء كان ذلك مبعىن الدين كدين، أو 

املاهوّي بني اإليديولوجيا اإلسالمّية اليت هي يف األصل ومن حيث املبدأ غري علمانّية، واإليديولوجّيات واملعتقدات 
تصرحيها بتبّنيها  نوًعا من التساهل بالنسبة إىل العلمانّية، على الّرغم من عدم األخرى اليت ُتظِهر كما  هو مالحظ

، ميكن بصعوبة تعّرف تفاسري العلمانّية، بناًء على القرآن الكرمييف اإلسالم، استناًدا إىل كتابه املقّدس، أي  رمسيًّا.
ذلك، هنالك شكالن من التضاّد بني الشرق والغرب: تضادٌّ عامٌّ كّليٌّ، أي أّن الشرَق شرٌق والغرَب غرٌب، 

 االت املعرفّية واإليديولوجّية الرؤيوّية يف العامل اإلسالمّي.وتضادٌّ خاّص متعّلٌق باجمل

هذا املبحث يسعى إىل تقومي أبعاد علم االستغراب وحتّدياته يف العامل اإلسالمّي. أّما سؤال البحث فهو التايل: 
تغراب يف الظروف ما هي األمور األساسّية اليت متّيز اإلسالم من الغرب؟ وما هي التحّديات اليت تواجه علم االس

سيحاول هذا التحقيق أن جييب عن هَذين السؤاَلني متسّلًحا باألِدّلة، وبعني ناقدة. أّما الفرضّية فهي أّن  احلالّية؟
 علم االستغراب يف اإلسالم خمتلف عنه يف الرؤى واإليديولوجّيات الشرقّية غري اإلسالمّية.

 ، اإلسالم والتناقضات البنيوّيةالغرب (2

اخلاّص، جمموعُة بلدان، أو هو قسٌم من العامل.  الغرب باملعىن املفهومّي العاّم، بعيًدا من النطاق اجلغرايّف،إّن 
عىن أبعُد من الواقع التارخيّي واالجتماعّي؛ علًما أّن الغرَب مبنظار علم املعرفة، منُط تفكري حتّقَق يف والغرب هبذا امل

 خاّص، وهو على مستًوى رفيع من التحليل، الذي ميكن أن يتّم بغّض النظر إطاٍر تارخييٍّ معّين ويف نطاق جغرايفٍّ
 Conceptual)نية مفهومّية عن البيئات اجلغرافّية. احلدُّ األقصى الذي ميكن أن ُيعطى ملعىن الغرب هو أّنه ِب

construct)،  نامجة عن األوضاع واألحوال التارخيّية واالجتماعّية يف القرون اخلمسة األخرية، إّنما تعود رؤيويًّا
نية املفهومّية حتتوي علومها اخلاّصة: علم الوجود وعلم دبّية والفلسفّية اليونانّية. هذه الِبوإيديولوجيًّا إىل املفاهيم األ

ملنهج. على هذا األساس، الغرب ُهوّية مفهومّية بالفعل. ُهوّية داّلٌة ليس وعلم القيم، وعلم ا املعرفة، علم اإلناسة
ت فقط على مفاهيم معرفّية خاّصة، أو ِبنية تارخيّية خاّصة، بل هي داّلة على رؤيٍة إىل العامل خمتلفة. واحلاضنة اليت من

 فيها مفاهيُم "الغرب" القيمّية هي العلم والفكر احلديثان.
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ّدم، إّن الغرَب ِبنيٌة مفهومّية التَحَمت بقيم التفكري احلديث، وحني جيري الكالم على الفكر بناًء على ما تق
ُأخضعت خصوصّيات الفكر الغريّب للتقومي،   ،1إميان وكالته سادايت"احلديث إّنما نقصد الفكَر الغريّب. ويف تقومي "

يف  2والثنوّية والعلمانّية. أّما شايغان ر اإلنسايّن احملور،ال سّيما: أصالة العينّية واإلدراك احلّسّي، والنسبّية، والفك
تقوميه فقد رأى أّن علم الغرب علٌم عدوايّن، والدليل على ذلك اكتشاف البارود. فاكتشاف البارود يف الصني منذ 
آالف السنني، مل يؤدِّ إىل اكتشاف القنبلة، يف حني إّن مثل هذا االكتشاف يف الغرب احلديث ُجعَل وسيلًة 

 فكًرا سلطويًّا وعدوانيًّا، ال سّيما يف العصر احلديث. اخلصوصّيات جتّسدت يف الغربللسيطرة على الغري. هذه 

إّن طريقة مواجهة الغرب كحضارة هلا مساهتا اخلاّصة املذكورة آنًفا، ختتلف عن أسلوب املواجهة الذي 
فاليونان وإيران ومصر واهلند والصني وبالد ما بني النهرين، حتاربت يف  اعتمدته احلضارات السابقة جتاه بعضها،

ل تارخيّية خمتلفة، إّنما بأسلوب خمتلف. وبشكٍل عاّم، كانت احلضارة األدىن تسعى إىل اكتساب املعرفة من مراح
املثال احملسوس يف هذا السياق هو املواجهة اليت جرت بني احلضارة احلضارة األرقى علميًّا ومعرفيًّا وبًنى اجتماعّية. 

ّية ال سّيما اليونانّية اسّي، ونشوء حركة الترمجة من اللغات األجنباإلسالمّية واحلضارة اليونانّية يف العصر العّب
وما نتج عن ذلك من إجياد األرضّية املعرفّية الالزمة النبعاث عصر ُسّمَي بشكل عاّم عصَر "احلضارة  ة.بالعربّي

 .3اإلسالمّية"

ما العامل اإلسالمّي ختتلف عن مع ذلك فإّن أسلوب مواجهة احلضارة الغربّية احلديثة لسائر احلضارات، ال سّي
التوّجهات واألساليب القدمية. فاحلضارة اجلديدة يف الغرب ذات بنية عدوانّية، وهلا خطاهبا اخلاّص. هذه احلضارة 
على الرغم من أّنها انَبَنت على املفاهيم األدبّية والفلسفّية اليونانّية من ناحية، وعلى املسيحّية العلمانّية من ناحية 

وجوهه العدوانّيُة والسيطرة. يف هذا اخلطاب  ، طرأ عليها يف العصر احلديث نوٌع من التحّول التارخيّي، أبرُزثانية
كّل ما هو غري غريّب من مفاهيم ومقوالت ونظرّيات، ُيعّد غريًبا، أجنبيًّا، منحطًّا، ويتوّجب أن يرتقي على النمط 

. إّنه خطاٌب كلُّ ِبنيٍة غري غربّية يف 4يؤّكد هذه املقولة االستشراقالغريّب، وما أشار إليه إدوارد سعيد يف رائعته 
                                                           

 م[.4111ش ]3134. إميان وكالته سادايت،  1
 م[.4119ش ]3131. شايغان،  2
اليت حثَّت على طلب العلم. كانت العلوم اليونانّية .جيب أن نشري أّن األسس اليت ُشّيدت عليها احلضارة اإلسالمّية هي تعاليم القرآن والسّنة النبوّية،  3

 واجهَة هذا البناء املعريّف للمسلمني، أّما البناء األساسّي الذي تشّكل فهو حضارة جديدة خمتلفة.
4 .Saïd, 1977. 
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داخله جيب أن ُتمحََّص وحتّوَل إىل بًنى غربّية. وعلى هذا األساس جيب أن يتمَّ تغريب كّل شيء، ليس فقط 
وًلا إىل البىن حوزات العلوم واملعرفة، بل مجيع جماالت احلياة اإلنسانّية، من أبسط أمناط السلوك اإلنسايّن وص

االجتماعّية والسياسّية الكربى. هنا جيدر بنا أن نطرَح السؤال التايل: هل باإلمكان استخدام األساليب والطرق 
التقليدّية نفسها اليت اعتمدهتا احلضارات السابقة يف مواجهة هذه احلضارة؟ مبنظار هذا البحث، املواجهة بالطرق 

مكّونات  ربّية، وفوق ذلك، ستؤّدي إىل القضاء علىغعلى احلضارات غري ال القدمية قاصرة وعاجزة عن احملافظة
. لقد وقف الغرب مبا حيمل من صفات، أبرزها عدوانّيته، يف مواجهة هذه احلضارات، وإذابتها يف احلضارة الغربّية

 ، وأبرز ميادين املواجهة يف هذا اخلضّم هو اإلسالم.الشرق، ال سّيما العامل اإلسالمّي

. يرى املواجهة بني الشرق والغرب كما أشرنا من قبل مواجهٌة بني إيديولوجّيَتني أو رؤيَتني إىل العامل إّن
أّن التناقض بني الشرق والغرب هو يف األصل تناقٌض بني فطرَتني وبني إيديولوجّيَتني، وبني ثقافَتني افتخار زادة "

على هذا  .1كلٍّ منهما مضاّدة لغاية الكمال لدى اآلخر" ًرا، إّن غايَة الكمال لدىخ، وأخرًيا وليس آوفكَرين
األساس هنالك تضادٌّ بنيويٌّ بني الشرق والغرب على مجيع األصعدة املتعّلقة بعلم الوجود، واملرتبطة مباهّية الواقع، 
وماهّية اإلنسان، واهلدف من اخللق، وما إىل ذلك. وقد أّكد عدٌد كبرٌي من احملّققني على أوجه التناقض املبدئّية بني 

 .2لٍّ من علم الوجود وعلم املعرفة، وعلم القيم، وعلم اإلناسةاإلسالم والغرب على صعيد ك

أن ال إمكانّية إلجياد نقطة مشتركة يف املبادئ األساسّية لعلم املعرفة بني الفكر  رياني 3إميان وكالته سادايت
فكر الغريّب والفكر الغريّب واإليديولوجيا اإلسالمّية، ولوجود تناقضات جّدّية مستعصية يف املفاهيم األساسّية بني ال

اإلسالمّي، ال ميكن مالحظة أّي باب مشترك بني هَذين اخلطابني الفكرّيني املختلَفني. اإلسالم والغرب ُأُطرمها 
وتقّدم حتليالت خمتلفة عن املعطيات املتماثلة. إّن متانة هذه  خمتلفة، واأُلُطر املختلفة تعرض مفاهيم خمتلفة ومتمايزة،

                                                           
 .39م[، ص3339ش ]3191. افتخار زادة،  1
م[؛ 4134ش ]3133م[؛ زاهد وكالته سادايت، 4133] بش3131م[، و4131] ألفش3133. على سبيل املثال: إميان وكالته سادايت،  2

 م[. 4113ش [3133غلشين، 
Jafari, 1992; choudhury 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010; Sardar, 1977; Kamali, 2004. 

 
 م[.4131ش ]3134. إميان وكالته سادايت ) 3
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يف  1اإلٰلهّيةأرْدنا عرَض املفاهيم إىل حّد أّننا إْن  حمكمٌة ،اليت تتضّمن بشكٍل أساسّي مفاهيم وجودّية اأُلُطر املعرفّية،
يف اإلسالم، على سبيل املثال  الالهوتّية.استنباطات علمانّية من املفاهيم  لن تكون املخرجات سوىإطار ماّديٍّ، 

عليها شرعة حقوق اإلنسان احلديثة يف الغرب. مع ذلك، احلرّية يف مفهوم احلرّية، واحلرّية من املفاهيم اليت أّكدت 
يقول  هاَتني الرؤيَتني الفكرّيَتني تعّبر عن مفاهيم خمتلفة. واالختالف املعنوّي هنا سببه االختالف يف الرؤى واأُلُطر.

  جعفري يف مقارنته بني النظرّيَتني اإلسالمّية والغربّية حول مفهوم احلرّية:

فكر الغريّب احلرّية الفردّية املطلقة لبين البشر، يف حني أّن احلرّية الفردّية واحلرّية العاّمة على السواء يف الفكر الدييّن يقّر ال
 .2اإلسالمّي ويف النظام الِقَيمّي اإلسالمّي حمدودة وحمصورة ضمن احلدود اليت وضعتها الشريعة

، فهو يرى أّن الفردانّية 3بأّنها مناقضة للفكر الغريّب وصف شودوري أيًضا مبادئ الفكر اإلسالمّي وأصوله
(Individualism( والثنوّية ،)Dualism ،خاصّيتان ال ميكن إنكارمها يف الفكر الغريّب ) مضاّدتان للفكر ومها

 اإلسالمّي؛

نهجّية الفردانّية تثبت املعطيات التارخيّية وجوَد صراع دائم يف احلوزة العلمّية )االجتماعّية(، أحُد طرَفيها امل
(Methodological individualism املبنّية على العدوانّية الغربّية احملور، ويف الطرف اآلخر اإليديولوجيا التوحيدّية )

يف  يف استمرارّيته ومركزّيته على عامل قد تفّرد.للواقع يف إطار اإلسالم. إّن النظام يف الغرب تارخييًّا ومبعتقداته الوضعّية، معتمٌد 
مع التأكيد على حمورّية العلم يف بناء العامل م، توافق العاحني أّن اإلسالم إيديولوجيا تاّمة متكاملة تنهل من ظواهر فعلّية مبنّية على ال

 .4واألنظمة املوجودة فيه

ُصنعّي لقد انتهى األمر بالعلم الغريّب إىل ظهور بعض اخلصوصّيات، كأصالة العينّية، وحتّول العلم إىل علم 
(Man  made( واملأزق املعريّف للعلم، والتعّددّية )Pluralism( والفوضوّية )Anarchism وعلى العكس .)

ـَم Tawhidy epistemologyيديولوجيا التوحيدّية وعلم املعرفة التوحيدّي )من ذلك، يف اإل ( ووحدانّية العال
 الفكر الدييّن ال ماهّية بشرّية له، وإّنما وللمعرفة العلمّية. فالعلم يفغائّيُة الوجود والعلم هي اخلاّصّية الذاتّية للعلم 

(. يف مثل هذه الرؤية تفقُد كلٌّ من أزمة العلم املعرفّية، والعلمانّية Divine law) اإلٰلهّيالقانون هو مبينٌّ على 
                                                           

 م[.4113ش ]3139. جوادي اآلملي،  1
2  .Jafari, 1992, p. 332-333. 
3 . Choudhury, 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010. 
4 . Choudhury, 1998, p. 19. 
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إىل ساحة العلم على حنٍو جيعله  وأصالة العينّية، والفوضوّية مفهومها، وينظر اإلنسان (،Secularismالدنيوّية )
 يدرك غاية الوجود ومعناه.

 

 خطاب االستشراق و"اإلسالم" الذي يريده الغرب: (3

أشرنا من قبل، االستشراق مفهوٌم طرحه إدوارد سعيد منذ أربعة عقود. مرجعّية هذا املفهوم خطاٌب كما 
قرون، لتوصيف الشرق، وباألخّص العامل توليفيٌّ علمّي سياسّي واجتماعّي، تشّكل يف الغرب منذ سبعة 

اإلسالمّي، على النحو الذي يريده الغرب. ويربط سعيد االجتاهات االستشراقّية املتأّخرة بالقضايا السياسّية يف 
 العامل الغريّب، يقول:

احلرب العاملّية الثانية سياسيًّا بذل الغرب أقصى جهوده ليقف يف وجه اإلسالم. ومن املؤّكد أّن القومّية العربّية كانت يف 
وليصّفي حسابه معها وينتقم منها، كّثف جهوده إلبراز القضايا واملسائل اليت  مربيالّية الغربّية؛حركًة أعلنت كرهها وعداءها لإل

 .1جتعل اإلسالم مقبوًلا لديه

االستشراق، خطاب العلم والقّوة. لقد بذل الغرب ورجال الكنيسة اجلهود احلثيثة، اعتماًدا على قّوهتما،  
 لتقدمي املعرفة اليت يرغبان هبا عن اإلسالم، لذلك حبثوا عن مواطن االختالف والتمييز:

هذا التمييز فتثبيت سيادة الغرب وتفّوقه  إّن جوهر االستشراق ُبين على أساس الفصل والتمييز بني الشرق والغرب، أّما مهّمة
 ،قيقة أّن االستشراق أو نظرّيات الغربّيني حول الشرق، كانت انعكاًسا لتحّكم الغرب وسيطرته على الشرقعلى الشرق...احل

 .2ولطاملا سّهلت هذه السيطرة

لكّن االستشراق ، 3امليالدبنظر زماين يعود تارخيه إىل سّتة قرون قبل  من أّن موضوع االستشراق غمعلى الرَّ
م، حني قّرر اجملمع العلمّي املسيحّي يف فييّنا افتتحاح كرسّي يف كّل 3311كنشاط منّظم وعدائّي يعود إىل العام 

جامعة من جامعات عواصم الغرب الكربى لتعليم اللغات العربّية واليونانّية والعربّية، ليصبح باإلمكان التغلغل بني 

                                                           
 .42م[، ص3334ش ]3113. سعيد  1
 .31و  34. م.ن، ص  2
 م[.4113ش ]3133. زماين،  3
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( املرحلة األوىل بعد فتح املسلمني األندلس، 3يصّور دسوقي أيًضا أربعة مراحل لالستشراق:  .1العرب، وتنصريهم
بعد احلروب الصليبّية، حّتى القرن الثامن عشر امليالدّي؛  ( املرحلة الثانية4وازدهار احلياة العلمّية يف تلك الديار؛ 

( واملرحلة الرابعة بدأت بعد 2حلرب العاملّية الثانية؛ ( املرحلة الثالثة من منتصف القرن الثامن عشر حّتى هناية ا1
 .2احلرب العاملّية الثانية، وال تزال مستمّرة. وللمرحلة اليت أعقبت احلروب الصليبّية خصوصّيتها

إّن الشرق الذي اختلقه هذا اخلطاب شّكل موضوع حبٍث وحتقيق لعدد كبري من منتقدي االستشراق، 
ذي كان على رأس مفّندي موضوع االستشراق. يرى سعيد "أّن االستشراق كما يدّل وباألخّص إدوارد سعيد، ال

. هذه اإلمالءات  3تارخيه، قد بذل املساعي احلثيثة ليحول التلقني والفرضّيات إىل حقائق" ال جدال حوهلا"
: اخلطاب والفرضّيات موّجهٌة بصورة عاّمة إىل العامل اإلسالمّي، ألّن االستشراق توليف خطاَبني مها

بارزٌة لألسباب والدوافع نفسها  االستشراقاملسيحّي/اليهودّي واخلطاب االستعمارّي. "إّن بصمة االستعمار يف 
. وعلى الرَّغم من غلبة التوّجه االستعمارّي يف مفهوم االستشراق املتأّخر، لكّن مبادئه 4الكنيسة" هااليت حتضر في

 التبشريّية اليت كانت تسعى إىل تنصري العامل اإلسالمّي:بشكل عام متسّترة بالتوّجهات الكنسّية 

جيد الباحث يف تاريخ االستشراق، اّن عليه أن خيطو أوىل خطوات البحث من الكنيسة، فيعلَم أّن اجليل األّول من املستشرقني 
داية وال يزالون من الالهوتّيني كان من الرهبان والقساوسة، ومن مثَّ يصل إىل واقع مفاُده أّن بعض املستشرقني كانوا منذ الب

 .5املسيحّيني واليهود

إّن التبشري املسيحّي واالستشراق تّياران متكامالن ومتداخالن، ال ميكننا الفصل بينهما؛ فهذا يفتح الطريق مبا 
يضعه يف متناول اآلخر من حتقيقات ومباحث ومعلومات، وذاك يقّدم الدعم مبا يزرعه من شّك يف العقائد 
واألصول اإلسالمّية األساسّية، ويف احلياة العقائدّية واألخالقّية للمسلمني، ليتمّكن من نشر املسيحّية يف أوساطهم 

 .6وتنصريهم

                                                           
 م[.3334ش ]3113إلدوارد سعيد،  االستشراق. مقّدمة عسكري خانقاه وفالدوند على كتاب  1
 .13-4م[، ص 3339ش ]3191دسوقي، .  2
 .93. سعيد، م.س، ص 3
 .39. افتخار زادة، م.س، ص 4
 .13. دسوقي، م.س، ص  5
 .393. م.ن، ص  6
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إّن االستشراق خطاٌب احتّل حّيًزا واسًعا من النشاطات اإلنسانّية، من كتابة التاريخ وتدوينه، إىل الالهوت 
إىل تسخري كّل شيء،  ايف أوج عّزه تسعاليت  من الطموحات العاملّية فالفّن، ال سّيما السينما، وجمموعًة

يف كّل عمل من هذه األعمال، حبسب أرضّيته، ُبذلت املساعي احلثيثة لتقدمي  وباألخّص الـ "غري" ]اآلخر[.
م صّلى اهلل عليه املسّوغات لتحقري الشرق وباألخّص اإلسالم. وانتهاك حرمة الرموز اإلسالمّية، ال سّيما نيّب اإلسال

زرع الشكَّ يف وحيانّية القرآن، ومدح أنظمة سياسّية حمّددة يف التاريخ اإلسالمّي، ومن ضمنها احلكم  ؛وآله وسّلم
تعزيز الصراع املذهيّب،  ؛تأسيس منابر يف اجلامعات االوروبّية باسم منرب العلوم اإلسالمّية التارخيّية ؛موّياأل

التجريح جبدوى  ؛إلسالم؛ تشويه شخصّية مسلمي الشرق األوسط يف العصر احلاضروالتناقضات الداخلّية يف ا
تعزيز  ؛املفاهيم املبدئّية يف اإلسالم كاحلجاب واجلهاد؛ تقدمي صورة عن اإلسالم إرهابّية ومناقضة للحضارة واملدنّية

املواضيع اإلسالمّية، وغري ذلك... إّن  تبعّية النخب والعلماء املسلمني للعلوم اليت ينتجها الغرب، واليت تعاجل خمتلف
 .1خطاب االستشراق حموُره الكتابات التارخيّية والفلسفّية والالهوتّية، والرواية والقّصة، والفّن وال سّيما السينما

 وأبعاده االستغراب( 4

أن نعّرف شكلني عاّمني لالستغراب: النقدّي وغري النقدّي. إذا تقرَّر أن ُينّمى علم االستغراب وُيعزَّز  ميكننا
اجة ماّسة إىل التسليم بواقع مفاُده أّن االستغراب خيتلف حلبصفته أحد فروع العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، فا

نكار كون االستشراق واالستغراب وجهني لعملة واحدة. موضوًعا وأسلوًبا عن االستشراق، علًما أْن ال جمال إل
فطرح خطاب االستشراق مثًلا وتقوميه، يشّكل جزًءا من موضوع االستغراب. وحني يتّم تعريف وتقومي املاهّية 
العدوانّية للغرب، من الطبيعّي أن تتوّضح من خالل هذا التعريف ماهّية الغرب أيًضا. هلذا السبب يؤمن آهيسكا 

مبوضوعات  السلطوّية وار والتفاعل بني االستغراب واالستشراق. ففي كال االجتاَهني ميكن طرح عالقات القّوةباحل
. مع ذلك، يف الظروف واألوضاع احلالّية، االستشراق ماهّيته "عدائّية"، واالستغراب ماهّيته 2مثل "األنا" و"اآلخر"

ان يلجأ يف تقوميه للغرب إىل األساليب واألمناط االستشراقّية. من "دفاعّية"، لذا جيب القول إّن االستغراب ال ميكنه 
ناحية أخرى، وبناًء على املباحث املذكورة آنًفا، والقائلة إّن إيديولوجيا الشرق غري عدوانّية، االستغراب خيتلف 

 عن االستشراق معًنى وتوّجًها.
                                                           

 زادة، م.س. . سعيد، م.س؛ دسوقي، م.س؛ خمتار 1
 م.4131. آهيسكا،  2
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إن حنن عدنا إىل املصادر والنصوص العلمّية ميكننا العثور على تعريف عاّم لالستشراق: أي خطاب العلم 
والسلطة الذي يسعى إىل تنظيم ديار الشرق األسطورّية على النسق الذي يريده؛ لكن يف ما يتعّلق باالستغراب ال 

كلٌّ من آهيسكا من تركيا وتوّكلي طارقي من  من بني الباحثني الشرقّيني بذَلوجود لتعريف واضح ال لبس فيه. 
إيران، جهوًدا لعرض منط من االستغراب يف وطنه.منط ال بّد من أن يقّدم تعريًفا لالستغراب. آهيسكا، يف كتابه 
الذي تطّرق فيه إىل تقومي االستغراب يف تركيا، عّرَف االستغراب أّنه أبعد من موضوع االختيار من احلضارة 

وأّنه أبعد من املقاومة أو الثورة يف مواجهة الغرب، كما هو احلال يف الشرق األوسط. هو يرى "أّن الغربّية، 
االستغراب استراتيجيا وهنج وتكتيكات ذات اجتاَهني خطايّب وغري خطايّب، يستخدمها "الشرقّي" ردًّا على الغرب. 

ضت عليها عملّية التحديث، وهو يف الوقت عينه بالنسبة إىل تركيا، االستغراب طريق للعودة إىل األصالة، اليت ق
  .1التاريخ املعاصرمسًعى ملواكبة 

بالنسبة إىل آهيسكا االستغراب ليس فقط مرشًدا للسياسة مبعناها احملدود، بل هو املرشد لكمٍّ كبري من 
ة والدينّية، ويف أداء النخب تنشئة األطفال، ومن العالقات األسرّية وصوًلا إىل اهُلوّيَتني القومّياملواضيع بدًءا من 
. لذا فإّن علم االستغراب الذي يقصده آهيسكا إّنما هو نوٌع من العودة 2بث الربامج اإلذاعّية كذلك من خالل

إىل الذات حبذاء قّوة الغرب مالك العلم والتقانة احلديَثني. أّما توّكلي طارقي فله نظرة خمتلفة إىل موضوع 
وصف نظرّيته بأّنها غري نقدّية كليًّا، تأيت يف سياق عرض معرفة اإليرانّيني بالغرب  غتراب يف إيران. ميكنساال

االستغراب الالمرئّي"، وعلى مفهوم "العقالنّية الغربّية" لدى فيرب، " 3كما أّنه استناًدا إىل مقالة كول عرًضا وصفيًّا،
الثامن عشر امليالدّي، وما بعده؛ إّنها رؤية بشكل عاّم تطّرق إىل  تأريخ تعّرف اإليرانّيني الغرَب منذ بداية القرن 

 .4غري نقدّية للغرب

يف التحقيق الذي أجراه سنوغراز حول موضوع البوذّية والديانة امليجّية يف اليابان وعالقة هذا املوضوع 
 ايل لالستغراب:باالستشراق واالستغراب، اعتمد مسبًقا هنًجا يتراوح بني النقد واملسايرة، وقّدم التعريف الت

                                                           
1
 .23آهيسكا، م.س، ص  . 

 .24آهيسكا، م.س، ص .  2
3  .Cole, 1992. 

 م.4113 .طارقي توّكلي، 4
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 .1وهو مفهوم غري مضاد لالستشراق "االستغراب مصطلح ميكن استخدامه لوصف استعانة آسيا بالغرب؛

 :وهو يقول بنوع من التساهل بالنسبة إىل االستغراب يف تقوميه له يف بالده

 .2املستشرقني الغربّيني بصدد البوذّيةإّن إحدى مشكالت ظاهرة "االستغراب" عدم التمييز بني القومّية اليابانّية وخطاب 

يتبيَّن من فحوى الكالم أّن االستغراب لدى سنوغراز شكل آخر خمتلف عن االستغراب لدى آهيسكا 
وميكن عدُّ هذا النوع من االستغراب شكًلا آخر من استغراب الغربّيني أنفسهم. ال ينظر إىل  وتوّكلي طارقي.

االستغراب بصفته عدوًّا وإّنما بصفته ِبنية خاّصة أنتجتها قرون مخسٌة من العمل الفكرّي. يف هذا النوع من 
 االستغراب:

ما صًدى للتوّجه الذي جيعل الغرُب فيه ليس هنالك من منًحى خطايّب بالنسبة إىل موضوع "الغرب" وإّن -3
 آلخرين.لذاَته موضوًعا ذاتيًّا، ال ليسيطر على موضوعه بل ليعرَِّفه 

، ومسًعى لتعريف الغرب بصفته مرشًدا لآلخرين، يرشدهم 3إّنه توّجه مبينٌّ بشكل عاّم على النرجسّية -4
 إىل طرق العمل.

 املعرفّية بأمجعها.الغرب هو احملور الذي تدور حوله األمور  -1

 ارتقى بنفسه من املستويات الفكرّية إىل املستويات اإليديولوجّية، ليصنع لنفسه مفاهيمها اإليديولوجّية. -2

على العكس من هذا التوّجه غري النقدّي، أو الضئيل نقُده، ُيربز ِفن الوجَه النقدّي لالستغراب، املبين على 
. يقول ِفن االستشراقذي كان األساس الذي ارتكز عليه إدوارد سعيد يف كتابه اأُلُطر الفكرّية مليشيل فوكو، وال

 آخًذا يف احِلسبان موضوَعي االستعمار والرأمسالّية يف تعريف االستغراب:

                                                           
 .33م، ص4111. سنوغراز،  1
 .494-492.م.ن، ص 2

3 .Narcissism 



12 
 

االستغراب من خالل هذه الرؤية فضاٌء مفهوميٌّ وتارخيّي، يؤّلف حكايته اخلاّصة عن املوضوع وحكايته اخلاّصة عن  إّن
وأن تتأّثر هبا على مستوى العامل، بسبب الرؤية إىل العامل بناًء على  ، هذه احلكاية ميكن أن تصبح هدًفا لعدائّية احلداثة،التاريخ

 .1املخّطط الذي وضعته احلداثة واالستعمار األورويّب

النقدّية للغرب، يتبّين بوضوح من خالل تعريف ِفن أّن االستغراب الذي يرمي إليه ليس أمنوذًجا من املعرفة 
نقد لعدوانّية االستعمار  ؛بوصفه )أي الغرب( حيًِّزا مكانيًّا خمتلًفا عن الشرق، وإّنما يتضّمن نظرة نقدّية إىل حدٍّ ما

بالنسبة إىل تشّكل احلداثة بصفتها عرًقا خاصًّا  علم معرفّيةواحلداثة. إّن تقومي ِفن لالستغراب يأيت يف سياق نظرة 
، لكن ليس مبعىن مع ذلك، على الرَّغم من أّن رؤيته مبنّية على األسس الفكرّية لفوكو .وّيةالسلط القّوة/هو العلم

ة ومرتبطة بالرأمسالّية وّيالسلطالقّوة احلداثة بصفتها ِبنية نامجة عن العلم/  إثنلجةمن  نوع .اختاذ موقف حيال الغرب
 .2واالستعمار

للغرب، حني يوضع على بساط البحث يف العامل اإلسالمّي، يتحّول إىل إّن هذا اخلطاب ذا الرؤية النقدّية 
خطاب يتجاوز البىن الفوقّية للموضوع،  حماوًلا دخول مستوياته التأسيسّية واإليديولوجّية. وكما أّن الغرَب يف 

النقدّية يعّرف الغرب  االستغراب غري النقدّي يصبح احملور الذي تدور حوله األمور املعرفّية بأمجعها، يف هذه الرؤية
بوجهه اإليديولوجّي، املضاّد للمفاهيم اإلسالمّية، وتوضع السيطرة الغربّية والعدوانّية الغربّية موضع النقد اجلّدّي، 

كل مبعثر، وعلى حنٍو ال يتيح الذي ال يزال دون ريب يف مرحلة تشّكله األّولّية. حاليًّا هذه الرؤية موجودة إّنما بش
بصورة عاّمة تشّكلت يف القرن املنصرم أشكال من املقاومة يف  و مقولة ما.أهلا ضمن خطاب ما   تعريفتقدمي

البالد اإلسالمّية يف مواجهة الغرب، ابتداًء من مواقف السّيد مجال الدين األفغايّن وأقرانه كالشيخ حمّمد عبده 
 عقبها من قضايا يف العامل اإلسالمّي.ورشيد رضا، وسّيد قطب، وصوًلا إىل انتصار الثورة اإلسالمّية وما أ

ومته بناًء على هذا املذهب الفكرّي، الغرُب إيديولوجيًّا معاٍد للمبادئ اإلسالمّية. هلذا السبب، جيب مقا
ستراتيجيا سياسيًّا، لكّنها يف جمال العلم واملعرفة حباجة إىل على الرغم من فاعلّية هذه اإل لصون اهُلوّية اإلسالمّية.

من هذه الزاوية، يف نطاق العلم واملعرفة، االستغراب النقدّي املبين على  نتاج العلمّي.ة املالئمة وإىل اإلاألرضّي
ـّا يتشّكل، وإّما أّنه عاجل القضّية باملفّرق، ويفتقد إىل املعاجلة املعّمقة. إذا  األسس واملبادئ اإلسالمّية، إّما أّنه مل
                                                           
1 .Venn, 2000. P. 2 
2 .Ibid 
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الفرضّيات فذهب االستغرايّب أي االستغراب النقدّي يف العامل اإلسالمّي، تقّرر تعريف اخلطوط العريضة هلذا امل
 التالية هي األهّم:

 "الغرب" موضوع يتجاوز الفكر املتعّلق مبنطقة جغرافّية خاّصة، إّنما له مبادئه القيمّية اخلاّصة. -3

واإلسالمّية، وإّنما أيًضا ويف الكثري من احلاالت،  اإلٰلهّيةالغرب بنية قولّية، مناقضة ليس فقط للمفاهيم  -4
 لديها على العكس مّما تّدعيه، الكثري مّما ُيناقض املفاهيم اإلنسانّية.

االقتصادّية والسياسّية والثقافّية  النواحياإلمربيالّية بعٌد من أبعاد البنية اخلطابّية الغربّية، متغلغلٌة يف خمتِلف  -1
 والدينّية.

هيم اإلسالمّية أفضل من املفاهيم الغربّية ُسُبَل حلٍّ للمسائل اإلنسانّية واالجتماعّية، وباألخّص املفا -2
 العدالة.

لقد ابُتلَي العامل اإلسالمّي مؤّخًرا بنوٍع من الغربة السياسّية والفكرّية، ومن الضرورّي أن يتخّلص من  -4
 ة الغرب معرفًة صحيحة.هذا الوضع. ومّما حيتاجه للخروج من هذا املأزق معرف

 ( االغتراب النقدّي، املقاومة والتحّديات:5

العشرين وليدة نوٍع من الالوعي  عّد حركات املقاومة اليت واجهت الغرب يف القرن مكن بشكل عاّمملمن ا
التارخيّي واالجتماعّي للتصّدي للغرب، وهي من هذه الزاوية نوٌع من االغتراب النقدّي. هذا االّدعاء سببه أيًضا أّن 

املعرفة ّن هذه أاخلطاب املسيطر على هذه املقاومات ال يعرف الغرب رمسيًّا، وإّنما هو منتقٌد جّديٌّ له. علًما 
الوطنّية واالقتصادّية واإلسالمّية،  ف مقاومُة الغرب ونقده يف إطار الدفاع عن اهُلوّيةطح القضايا. ُتعرَّبس تبطةرم

 ولكّنها حتتاج إىل ارتياد مباحث ممنهجة ومعّمقة معرفيًّا.

بالدول غتراب النقدّي، نوٌع من االغتراب اخلاّص سطروحة آنًفا، ميكن القول إّن االانطالًقا من املباحث امل
اإلسالمّية يف الشرق األوسط. هذا النوع من االستغراب يبحث عن نوع من العودة إىل الذات، ليتمّكن من 
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اخلالص من سيطرة الغرب الفكرّية والثقافّية. يعّرف إدوارد سعيد احلركات التحّررّية يف الشرق ويف العامل 
 اإلسالمّي بأّنها مقاومٌة لإلمربيالّية الغربّية، يقول:

أخرى إّن حركات التحّرر اليت قامت يف القرن العشرين يف الشرق ويف البالد اإلسالمّية، كما يقول أنور عبد  من ناحية
  .1املستشرقني ونظرّياهتم، وفضحت اإلمربيالّية الغربّية امللك، قضت فعليًّا وعمليًّا على أفكار

إّنه مقاومٌة تتصّدى  هذه املقاومات؛ ملثلساس املعريّف إّن االستغراب النقدّي يف العامل اإلسالمّي، هو احلجر األ
فهنالك مواطن خالف بنيوّية بني اإلسالم والغرب يف العديد من املقوالت، ومنها ألسس علم الوجود الغريّب. 

هذه الفروقات غري  تعريف الواقع وقوامه، وتعريف اإلنسان واهلدف من خلقه، وهدف اخلليقة، وغري ذلك.
إّن مقاومة الدول غري اإلسالمّية للغرب  .موجودة بني احلضارات األخرى والغرب، وإن ُوجدت ففي احلّد األدىن

. أّما مقاومة اإلسالم الدفاع عن ُهوّيتها الثقافّيةإىل مصاحلها االقتصادّية، أو  إىل احملافظة علىبشكل عاّم إّما  هتدف
يديولوجيًّا وقَيميًّا. وعلى هذا األساس، ال يقتصر التناقض بني اإلسالم والغرب على عدم للغرب. فتتضّمن وجًها إ

 االعتراف بالقيم الغربّية األساسّية، وإّنما يذهب أبعد من ذلك، فهو على الضّد منها بنيويًّا.

عّرف غتراب، ويرى سبب ذلك يف حاجة الشرق إىل تسإّن إدوارد سعيد ُيعارض تشّكل خطاب باسم اال
 اخلطاب االستشراقّي، وعدوانّيته، لتشكيل خطاب يسعى إىل خلِق شرق آخر ُيدعى الغرب:

االستشراق )أي ال جيب جعل  غتراب مكانسأمتّنى قبل أّي شيٍء آخر أن ُأبّين لقّرائي األعزاء، أّنه ال جيب أن حيتّل اال
حسب شرقيًّا االستغراب ردًّا على االستشراق(. فَمن كان يف املاضي حيمل عالمة "الشرقّي" لن يعجبه هذا الفكر، ومبا أّنه كان ُي
شراق معناها، هو مستعدٌّ، وأكثر من احلّد، لدراسة "الشرقّيني" اجلدد أي "الغربّيني" الذين صنعهم وصقلهم بيديه. كأّن معرفة االست

كيف ميكن، وعلى أّي حنٍو، أن ينجّر َمن ضّللته وأغوته هذه املعرفة، أو أّي معرفة أخرى، يف أّي مكان ويف أّي زمان، حنو االبتذال 
 .2واالحنطاط. واليوم إمكانّية هذا االحنطاط أشّد رّبما أكثر من أّي وقت مضى

                                                           
 .34. إدوارد سعيد، م.س، ص 1
 .31. سعيد، م.س، ص 2



15 
 

االستشراق نفسه بديًلا من االستغراب، فحني ُيعرف رّبما كان سبب معارضة إدوارد سعيد هو أّنه ُيعّد 
ُيفهم مقدار كبري من ماهّية الغرب. مع ذلك يبدو أّن العامل اإلسالمّي على حنٍو خاّص حباجة خطاب االستشراق 

 ه يفوق التحليالت املوجودة يف االستشراق.موضوِع خطاٌب حتليُل إىل خطاب االستغراب.

يُح للعامل اإلسالمّي فرصة جديدة. سُيعّرف لنا ماهّيَة الغرب، وعلوَمه، ال سّيما من الواضح أّن االستغراب سُيت
مع ذلك هنالك حتّدياٌت وعوائق تواجه االستغراب يف  علم الوجود وعلم املعرفة، وهنَج ظاهرة ُتدعى "الغرب".

 هي:يف هذا اجملال العامل اإلسالمّي بشكل خاص؛ التحّديات األساسّية 

 االستغراب وأجواؤه اليوم ختتلف عن ظروف االستشراق يف القرن املاضي.مكانة  -3

املنّظر  ،املعّقدة التصّدي للغرب تصدٍّ لظاهرة مسّلحة بالعلوم والفنون، وبشكل خاّص العلوم اإلنسانّية -4
 هلا. لذا، فإّن الغرب ظاهرة معّقدة، ُهالمّية ومتعّددة الوجوه.

يف مواجهة  أّدى إىل أن يبقى املوقف املّتخذ ٌر يف التنظري، وهذا الفقر النظرّيالعامل اإلسالمّي يواجهه فق -1
الغرب حمصوًرا يف إطار املواضيع القَيمّية، بدًلا من أن يكون مبنيًّا على أسٍس نظرّية مدّونٍة، مرتكزٍة على مباحث 

 لى املواقف القَيمّية احملضة.علوم املعرفة والوجود واملنهج. وال ميكن الشروع بتعّرف الغرب، اعتماًدا ع

النظرّيات اجلديدة يف الغرب، عثرت على حّيٍز ن اهلالمّية الفكرّية، وهذه اهُلالمّية معرفتها ليست باألمر  -2
( والنظرّية Fuzzy logic) أو الضبايّب املشّوش( واملنطق Nonlinearالسهل. إّن استخدام األمناط الّلاخطّية )

 Chaos) ى فوض(، ونظرّية الComplexity(، ونظرّية التعقيد )String theory) أو اخلطّية السلكّية
theory) للغرب الفرصَة  بة املبنّية على هذه النظرّيات، قد أتاحت كّلهايف التحليالت االجتماعّية، واألمناط املَقوَل

 كي يكون تعّرفه أمًرا صعًبا بالنسبة إىل العامل اإلسالمّي والشرق.

كما أشرنا من قبل مفهوم خمتلف عن االستشراق. فهو قبل أن يكون عمًلا عدائيًّا، عمٌل  االستغراب -4
( الغرب، أصالًة موضوع وظاهرة عدائّية، 3دفاعيٌّ بشكل عاّم للمحافظة على ُهوّيتنا وصوهنا، وهلذا األمر سببان: 

 علم معرفّية وما شاهبها...(.وتعّرف املباحث ال ( عرف الشرُق الغرَب من موضع دويّن )من حيث التنظري4و
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وهل بإمكان َمن هو يف وضع متدٍن تعّرف عدوانّية مجوحة؟ اجلواب عن هذا السؤال ليس سهًلا، أو هو على 
 األرجح جواٌب سليبٌّ. 

ففي الوقت الراهن، حيث  إّن أرضّية االستغراب النقدّي اإلسالمّي، ختتلف عن أرضّية االستشراق. -1
فة يف الغرب ويف الفكر الغريّب، حيتاج االستغراب النقدّي إىل أْن ُيفَصَل عن تلك احلاضنة، يتموضع العلم واملعر

وإىل طرح أرضّية خمتلفة وحاضنة حمّلّية، لتقدمي خطاب خمتلف عن العلم والفكر الغربيَّني املوجوَدين يف االستشراق. 
جيب أن ُيفصل االستغراب النقدّي من  اق. مع ذلكفمعرفة الغرب حتتاج إىل معرفة أبعاده كلِّها ومن بينها االستشر

حيث كوُنه مبنيًّا على مفاهيَم قَيمّية خاّصة عن أرضّية االستشراق ذات املفاهيم القَيمّية اخلاّصة هبا )العدوانّية 
األرضّية من الغربّية، والثقافة الغربّية(، وإجياد أرضّية خمتلفة لطرح القضّية ومنهج التحقيق، ووضع النظرّيات. هذه 

 أهّم احتياجاهتا األّولّية معرفة الغرب الوافية، بأبعاده كلِّها ومن ضمنها االستشراق.

 طرح أفق جديد:( 1

، لنصّد بواسطته االجتياَح الكاسح الفكرّي والثقايّف املتعّدد األلوان يف عصرنا، اجلهاد الفكريُّ حاجٌة ملّحٌة
املسؤولّية املهّمة تقع على عواتق العلماء واملفّكرين والباحثني املسلمني، كي ال واألشكال لذواتنا وجمتمعاتنا. وهذه 

. هذه املقالة ترى إىل االستغراب النقدّي موضوًعا معّقًدا، وأهّم 1تكون على األرض فتنة ويكون الدين كلُّه هلل
حرف عن التعريف اجلغرايّف )مثل معرفة هذه املعرفة جيب أن ُت املسائل املتعّلقة به قضّية معرفة الغرب معرفًة دقيقة.

أمريكا الشمالّية أو اجلنوبّية أو الشرقّية أو الغربّية(، باجتاه معرفة الغرب بصفته أرضّية معرفّية خاّصة. تغيري االجتاه 
واملنطق، يتطّلب تعّرف النظرّيات الغربّية يف اجملاالت املختلفة، من التأريخ والفلسفة إىل علم النفس وعلم االجتماع 

وغري ذلك من العلوم، ومن ضمنها علم االستشراق. إّن األفَق اجلديد البديل يتضّمن االستراتيجّيات التالية إلجياد 
 استغراب نقدّي يف العامل اإلسالمّي:

جيب أن حيافظ االستغراب النقدّي على ما لديه من أخالق املقاومة املبنّية على القيم اإلسالمّية، ويف -3
 ينه جيب أْن يوّجه اهتماَمه إىل املستويات األكثر تأصيًلا أي إىل علم معرفة املقاومة.الوقت ع

                                                           
 .449. دسوقي، م.س، ص 1
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علم املعرفة الغريّب بإنتاج وإعادة إنتاج املعرفة يف  ممن الضرورّي تعّرف احلاضنة احلالّية للعلمانّية اليت يقو-4
 داخلها.

 العلوم املختلفة وصوًلا إىل النظرّيات اجلديدة.عّرف النظرّيات الغربّية، من النظرّيات الكالسيكّية يف ت-1

يصعب حتًما تعّرف  الّلاخطّية واهلالمّية، اليتتعّرف النظرّيات اجلديدة اليت تؤّكد بشكل عاّم على األمناط -2
 أسسها العلم وجودّية.

م والتراث دئيًّا اإلجابة عن سؤال: ما هو "الشرق" أي اإلسالبالستغراب وجٌه إجيايبٌّ أيًضا، وهو مل-4
 اإلسالمّي، وما هي املسافة الفاصلة بينه وبني ُمُثِله وتطّلعاته.

االستغراب النقدّي يف العامل اإلسالمّي حيتاج إىل عمل تنظريّي معريّف واسع مصدره "حنن". ومع األخذ -1
 ة.يف احلسبان الفقر يف النظرّيات، حنن حنتاج إىل وضع نظرّيات يف مجيع فروع العلوم اإلنسانّي

العلم الغريّب، ال سّيما علم االستشراق يؤّدي دور عجل السامرّي، وحني نتمّكن حنن من العثور على علم -9
استغراب دقيق، ال نعود حباجة ألن نتغّذى من هذا العجل. لذا فإّن أرضّية االستغراب النقدّي حتتاج إىل 

وعلم اإلناسة وعلم الِقَيم، أي إىل "نظرّيات مفاهيم خاّصة بنا يف ما يتعلق بعلم الوجود وعلم املعرفة 
 ستغراب تعِوزه النظرّية.إسالمّية" بشكل عام. إًذا علم اال

 النتيجة( 9

إّن موضوع علم االستغراب يواجه حاليًّا بالنسبة إىل أّي حضارة، ال سّيما بالنسبة إىل احلضارة اإلسالمّية 
إّن الغرب بنية عدوانّية هجومّية نقلت عناصر ُهوّيتها إىل مجيع حتّدًيا وأصولّية ُتدعى العلمانّية والغربّية. 

رفّية. فإذا اعتمدها االستشراق، فإّن تلك عومن ضمنها اجملاالت العلمّية واملمفاصل اجملتمعات وعروقها، 
املواجهة لن ُتفضي إىل أي نتيجة، ولن تتمّخض عن شيء، ألّن الغرب كعجل السامرّي، الذي أذهل اجلميَع 

ُر اجلواهر اليت ُصنع منها، وحاجات هذا العامل اإلنسايّن اليت يلّبيها يف الوقت احلاضر حاجات صنعّية. سح
أّن اجملتمعاِت كلَّها، ومن ضمنها اجملتمعات اإلسالمّية، تتغّذى من حليب هذا العجل وحلمه، فإّن أّي  وطاملا

اب يف العامل اإلسالمّي ُهوّية فكرّية ومعرفّية نتيجة. لن ُيحَسب االستغر إىل أّي ُتفضينظرّية نقدّية لن 
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ّلقة واملرتبطة هبا كّل عمستقّلة، إّلا حني خيرج من الشبكة الفضفاضة اليت اصطاده الغرُب هبا، الشبكة املت
األمور والشؤون السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية. لذا فإّن االستغراب النقدّي حيتاج إىل شبكة 

بطة من املفاهيم والبىن اإلنسانّية واالجتماعّية، بإمكاهنا أن تطرح من دون احلاجة إىل حلى عجل مترا
السامرّي بنياًنا معرفيًّا حديًثا، ينافس االستشراق؛ بعبارة أخرى جيب أن يكون االستغراب النقدّي مستقلًّا يف 

ه موجوًدا مستقلًّا وهوّية مستقّلة. ال يعين أموره كلِّها عن الغرب، ليصبح قادًرا على أن يتعّرف الغرب بصفت
العلمّية واملعرفّية. فالغرب له وجهان عاّمان شامالن، أحدمها  هوإبداعاتالغرب هذا حتًما إنكار اكتشافات 

وجوَه  االنتقاديُّ االستغراُب الطبيعّي، وجه العلم واملعرفة، واآلخر وجهه اإليديولوجّي. جيب أن يعرَف
 ".امسه "االستغراب النقدّياالختالف، يف هذه احلالة سيتشّكُل طرٌح ابيستيمولوجيٌّ 
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