
 

 نحن وسحر میداس؛ العالم اإلسالمّي وعلم االستغراب النقديّ 1

                                            ترجمة، أ. د. دالل عّباس

 الخالصة:

نقدیا، تقویًما الغرب" معرفة علم = االستغراب "علم موضوع تقویم إلى المقالة هذه               تهدف

أّن المتوافرة المعطیاُت تفید اإلسالمّیة. المجتمعات في والتاریخّیة الثقافّیة األرضّیة إلى             استناًدا
أّما لالستشراق. مضاّدة عام، بشكل نقدّیة وضعّیة مقولٌة الغرب" معرفة علم =              "االستغراب

إلثبات الغیر، من حذًرا موقًفا تقف التي اإلسالمّیة، بالدول فمختصٌّ المقولة لهذه النقدّي               الوجه

وسیلة أّنه االستشراق خطاب من االستغراب خطاب یمّیز ما وأهّم علیها؛ والمحافظة              هوّیتها
یذهُب اإلسالمّي العالم في النقدّي االستغراب فموضوع هجومّیة. وسیلة كونه من أكثر              دفاعّیة

واالستعمار، لإلمبریالّیة التصّدي في الوطنّیة والمقاومة كالُهوّیة، المباحث، من غیره من             أبعَد

الذي السؤال إّن الغرب. مواجهة في اإلسالمّیة والقیم المبادئ عن الدفاع أنواع من نوٌع                وهو
علم سّیما ال العلوم، مختلف على الغرب هیمنَة الِحسبان في أخذنا نحن إْن هنا،                ُیطرح

ظهور نشهَد أن الموجودة المعطیات خالل من إمكانیٌّة هنالك هل التالي: هو              االستشراق،

خطاٌب اإلسالمّي، العالم في االستغراب علَم ألّن سلبّي. الجواب ومضاد؟ مختِلف             خطاب
المنَتجة والمعرفّیة النظرّیة واالستراتیجّیات البرامج استنباط إلى ویحتاج وشائك، مساُره            صعٌب

المتعاقبة وتحّوالتها المعاصرة، التاریخّیة الظروف عن الناجم الخطاب هذا على یتوّجب             محّلیا.

  . البحث مستلٌّ من  مجّلة غرب شناسى بنیادى  [علم االستغراب التأسیسّي]، الصادرة عن مركز بحوث العلوم اإلنسانّیة1
 والدراسات الثقافّیة، السنة الخامسة، العدد األّول، رببیع وصیف العام 1393ش [2014م]، ص 61←79.

  -الباحث الدكتور أحمد كالته ساداتي: دكتوراه علم اجتماع، كّلّیة العلوم الطّبّیة شیراز.
 -المترجمة األستاذة الدكتورة دالل عّباس: أستاذة الحضارة اإلسالمّیة واألدب المقارن، الجامعة اللبنانّیة.
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االدوات من المقاومة- أخالقّیة على ضمًنا المحافظة مع – یستفید أن األّمة الوعي               في
 والوسائل العلمّیة المرتكزة على أرضّیة صلبة، الستیالد النظرّیات.

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

رؤى ذات كبیئة أو أدنى) (حدا وتاریخّي اجتماعيٍّ كوجود الغرب إّن المقّدمة: (1             

أن إلى مستمرٍّ نحٍو على بحاجة وهو فیه. شّك ال واقٌع أمٌر أقصى)، (حدا خاّصة                 واستراتیجّیات
وهي اجتیاُحها، تّم قد الحاضر العصر في اإلنسانّیة المجتمعات كلَّ أّن والواقُع وُیدرس.               ُیعرف

مستوى على أو العیش، وأنماط الفردّي كالسلوك المحدودة اإلنسانّیة األصعدة على             سواء

الغرب مفاهیم لسیطرة الیوم عالم في كلُّها ٌ خاضعة والثقافّیة، االقتصادّیة الكبرى              القضایا
وعلم خاّص، وجود بعلم وتتمّیز الخاّصة، وقیُمها مفاهیمها لها اإلیدیولوجّیة هذه             وإیدیولوجّیته.

هنالك اإلیدیولوجّیة هذه مفاهیم ولكشف لإلنسان. مشّخص تعریٌف ولها أیًضا. خاّص             معرفة
 حاجة إلى علم منهجّیة خاّص.

هي والمعرفة العلم حوزة فإّن الحاضر، العصر في الكاسحة الغرب عدوانّیة خضّم              في
في بروًزا األكثر هو الموضوع وهذ وأهدافه، الغرب مطامع خاللها من تتحّقق التي               الساحة

الطبیعّیة العلوم من ابتداًء العلمّیة، الحوزات جمیع وضعت قد الغرب علوم إّن الحدیث.               العصر

تحت وفروعها، تشّعباتها بمحتلف واالجتماعّیة اإلنسانّیة العلوم إلى وصوًال           والریاضّیات
من العلوم، لهذه األساسّیة المبادئ تشّكل التي المفاهیم عن النظر وبغّض اإلیدیولوجّیة.              مظّلتها

هذا محامل أبرز وأحد المعاییر. بمختِلف كامل اجتیاٌح االجتیاح، هذا إّن القول              الواجب

وبصورة علمّي، مسار خالل من یسعى خطاٌب االستشراق فعلُم االستشراق". "علم             االجتیاح
في نفَسه یضع شرق أو لالستشراق)، األّولّي (الخطاب التوّجه كنسّي شرٍق خلق إلى               ممنهجة،

كانا الهدَفین هَذین أّن المؤّكد ومن واالستعمارّي). المتأّخر االستشراقّي (الخطاب الغرب             خدمة
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والتفكیر الحراك محوَر بعده، وما المیالدّي عشر السادس القرن منذ أي الوسطى العصور               في
 االستشراقیَّین. بمعنى أن یكون الشرُق شرًقا في خدمة الكنیسة واالستعمار.

وكشف ونظریا، مفهومیا االستشراق علم كشف إلى المؤّدیة االستراتیجّیات أو الطرق             من

خطاًبا االستغراب علم إلى یرى المبحث هذا االستغراب . علُم الغرب، في ُیحاك مّما               غیره

نطاق في نشط االستشراق مفهوم أّن أیًضا ذلك علُّة االستشراق . علم عن مفهومیا               مختلًفا
أو الغرب، یتعّرف أن شاء إذا العربّي] [غیر المفّكر أّن حین في الغربّیة. والنظرّیات                المباحث

نظرّیة ُأسس إلى یحتاج الغربّي، الفكر سّیما ال الغرب، لنقد یتصّدى أْن أراد إذا ذلك من                  أكثر

المؤّدیة السبل من سبیل االستشراَق أّن المؤّكد ومن االستشراق. لمبادئ مغایرة منهجّیة              وإلى
 إلى معرفة الغرب وعالقته بالشرق.

البلدان في عنه خاّص، نحو على اإلسالمّي العالم في یختلف وتقویمه الغرب نقد مبدأ                إّن

بتمّیز مرتبٌط سبٌب أیًضا ذلك أسباب ومن المختلفة. اإلیدیولوجّیات ذات األخرى             الشرقّیة

عّما ففضًال الغربّیة. اإلیدیولوجیا من اإلسالمّیة اإلیدیولوجیا أو العالم إلى اإلسالمّیة             الرؤیة
اإلسالمّیة واإلیدیولوجیا اإلسالم فإّن الغربّي، والفكر الغرب من العام بالمعنى "الشرق"             یمّیز

والبوذّیة، والكونفوشیوسّیة كالهندوسّیة األخرى الشرقّیة المعتقدات من وحضوًرا تجذرا           أكثر

أیًضا ذلك وسبب والمعرفة. للعلم األشمل بالمعنى أو كدین، الدین بمعنى ذلك كان               سواٌء
غیر المبدأ حیث ومن األصل في هي التي اإلسالمّیة اإلیدیولوجیا بین الماهوّي              االختالف

التساهل من نوًعا مالحظ هو كما ُتظِهر التي األخرى والمعتقدات واإلیدیولوجّیات             علمانّیة،

إلى استناًدا اإلسالم، في رسمیا. بتبّنیها تصریحها عدم من الّرغم على العلمانّیة، إلى               بالنسبة

هنالك ذلك، على بناًء العلمانّیة، تفاسیر تعّرف بصعوبة یمكن الكریم ، القرآن أي المقّدس،               كتابه

غرٌب، والغرَب شرٌق الشرَق أّن أي ، كّليٌّ عامٌّ تضادٌّ والغرب: الشرق بین التضاّد من                شكالن
 وتضادٌّ خاّص متعلٌّق بالمجاالت المعرفّیة واإلیدیولوجّیة الرؤیوّیة في العالم اإلسالمّي.
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سؤال أّما اإلسالمّي. العالم في وتحّدیاته االستغراب علم أبعاد تقویم إلى یسعى المبحث               هذا
التحّدیات هي وما الغرب؟ من اإلسالم تمّیز التي األساسّیة األمور هي ما التالي: فهو                البحث

هَذین عن یجیب أن التحقیق هذا سیحاول الحالّیة؟ الظروف في االستغراب علم تواجه               التي

مختلف اإلسالم في االستغراب علم أّن فهي الفرضّیة أّما ناقدة. وبعین باألِدّلة، متسلحا               السؤاَلین
 عنه في الرؤى واإلیدیولوجّیات الشرقّیة غیر اإلسالمّیة.

 2) الغرب، اإلسالم والتناقضات البنیوّیة

بلدان، مجموعُة الخاّص، الجغرافّي، النطاق من بعیًدا العاّم، المفهومّي بالمعنى الغرب             إّن

أّن علًما واالجتماعّي؛ التاریخّي الواقع من أبعُد المعنى بهذا والغرب العالم. من قسٌم هو                أو

جغرافيٍّ نطاق وفي معّین تاریخيٍّ إطاٍر في تحقَّق تفكیر نمُط المعرفة، علم بمنظار               الغرَب
البیئات عن النظر بغّض یتّم أن یمكن الذي التحلیل، من رفیع مستًوى على وهو                خاّص،

) مفهومّیة ِبنیة أّنه هو الغرب لمعنى ُیعطى أن یمكن الذي األقصى الحدُّ              الجغرافّیة.

القرون في واالجتماعّیة التاریخّیة واألحوال األوضاع عن ناجمة ،(Conceptual construct          
هذه الیونانّیة. والفلسفّیة األدبّیة المفاهیم إلى وإیدیولوجیا رؤیویا تعود إّنما األخیرة،             الخمسة

القیم، وعلم اإلناسة علم المعرفة، وعلم الوجود علم الخاّصة: علومها تحتوي المفهومّیة              الِبنیة

مفاهیم على فقط لیس دالٌّة ُهوّیة بالفعل. مفهومّیة ُهوّیة الغرب األساس، هذا على المنهج.                وعلم
والحاضنة مختلفة. العالم إلى رؤیٍة على داّلة هي بل خاّصة، تاریخّیة ِبنیة أو خاّصة،                معرفّیة

 التي نمت فیها مفاهیُم "الغرب" القیمّیة هي العلم والفكر الحدیثان.

یجري وحین الحدیث، التفكیر بقیم التَحَمت مفهومّیة ِبنیٌة الغرَب إّن تقّدم، ما على               بناًء

ساداتي" 2، وكالته "إیمان تقویم وفي الغربّي. الفكَر نقصد إّنما الحدیث الفكر على              الكالم
الحّسّي، واإلدراك العینّیة أصالة سّیما: ال للتقویم، الغربّي الفكر خصوصّیات            ُأخضعت

  . إیمان وكالته ساداتي، 1392ش [2003م].2
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أّن رأى فقد تقویمه في شایغان 3 أّما والعلمانّیة. والثنوّیة المحور، اإلنسانّي والفكر              والنسبّیة،
منذ الصین في البارود فاكتشاف البارود. اكتشاف ذلك على والدلیل عدوانّي، علٌم الغرب               علم

الحدیث الغرب في االكتشاف هذا مثل إّن حین في القنبلة، اكتشاف إلى یؤدِّ لم السنین،                 آالف

سلطویا فكًرا الغرب في تجّسدت الخصوصّیات هذه الغیر. على للسیطرة وسیلًة             ُجعَل
 وعدوانیا، ال سّیما في العصر الحدیث.

أسلوب عن تختلف آنًفا، المذكورة الخاّصة سماتها لها كحضارة الغرب مواجهة طریقة              إّن

والهند ومصر وإیران فالیونان بعضها، تجاه السابقة الحضارات اعتمدته الذي            المواجهة

مختلف. بأسلوب إّنما مختلفة، تاریخّیة مراحل في تحاربت النهرین، بین ما وبالد              والصین
علمیا األرقى الحضارة من المعرفة اكتساب إلى تسعى األدنى الحضارة كانت عاّم،              وبشكٍل

بین جرت التي المواجهة هو السیاق هذا في المحسوس المثال اجتماعّیة. وبًنى              ومعرفیا

من الترجمة حركة ونشوء العّباسّي، العصر في الیونانّیة والحضارة اإلسالمّیة            الحضارة
المعرفّیة األرضّیة إیجاد من ذلك عن نتج وما بالعربّیة. الیونانّیة سّیما ال األجنبّیة               اللغات

 الالزمة النبعاث عصر ُسمَّي بشكل عاّم عصَر "الحضارة اإلسالمّیة" 4.

العالم سّیما ال الحضارات، لسائر الحدیثة الغربّیة الحضارة مواجهة أسلوب فإّن ذلك              مع

بنیة ذات الغرب في الجدیدة فالحضارة القدیمة. واألسالیب التوّجهات عن تختلف             اإلسالمّي
األدبّیة المفاهیم على انَبَنت أّنها من الرغم على الحضارة هذه الخاّص. خطابها ولها               عدوانّیة،

العصر في علیها طرأ ثانیة، ناحیة من العلمانّیة المسیحّیة وعلى ناحیة، من الیونانّیة               والفلسفّیة

ما كّل الخطاب هذا في والسیطرة. العدوانیُّة وجوهه أبرُز التاریخّي، التحّول من نوٌع               الحدیث
یرتقي أن ویتوّجب ا، منحط أجنبیا، غریًبا، ُیعّد ونظرّیات، ومقوالت مفاهیم من غربّي غیر               هو

  . شایغان، 1386ش [2007م].3
طلب4 على حثَّت التي النبوّیة، والسّنة القرآن تعالیم هي اإلسالمّیة الحضارة علیها ُشّیدت التي األسس أّن نشیر أن .یجب                     

 العلم. كانت العلوم الیونانّیة واجهَة هذا البناء المعرفّي للمسلمین، أّما البناء األساسّي الذي تشّكل فهو حضارة جدیدة مختلفة.
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إّنه المقولة 5. هذه یؤّكد االستشراق رائعته في سعید إدوارد إلیه أشار وما الغربّي، النمط                على
هذا وعلى غربّیة. بًنى إلى ل وتحوَّ َص ُتمحَّ أن یجب داخله في غربّیة غیر ِبنیٍة كلُّ                 خطاٌب

مجاالت جمیع بل والمعرفة، العلوم حوزات فقط لیس شيء، كّل تغریب یتمَّ أن یجب                األساس

والسیاسّیة االجتماعّیة البنى إلى وصوًال اإلنسانّي السلوك أنماط أبسط من اإلنسانّیة،             الحیاة
والطرق األسالیب استخدام باإلمكان هل التالي: السؤال نطرَح أن بنا یجدر هنا              الكبرى.

هذا بمنظار الحضارة؟ هذه مواجهة في السابقة الحضارات اعتمدتها التي نفسها             التقلیدّیة

غیر الحضارات على المحافظة عن وعاجزة قاصرة القدیمة بالطرق المواجهة            البحث،
الحضارة في وإذابتها الحضارات، هذه مكّونات على القضاء إلى ستؤّدي ذلك، وفوق              الغربّیة،

سّیما ال الشرق، مواجهة في عدوانّیته، أبرزها صفات، من یحمل بما الغرب وقف لقد                الغربّیة.
 العالم اإلسالمّي، وأبرز میادین المواجهة في هذا الخضّم هو اإلسالم.

رؤیَتین أو إیدیولوجیَّتین بین مواجهٌة قبل من أشرنا كما والغرب الشرق بین المواجهة               إّن

بین تناقٌض األصل في هو والغرب الشرق بین التناقض "أّن زادة افتخار یرى العالم.                إلى

لدى الكمال غایَة إّن آخًرا، ولیس وأخیًرا وفكَرین ، ثقافَتین وبین إیدیولوجیَّتین، وبین              فطرَتین
الشرق بین بنیويٌّ تضادٌّ هنالك األساس هذا على اآلخر" 6. لدى الكمال لغایة مضاّدة منهما                كلٍّ

اإلنسان، وماهّیة الواقع، بماهّیة والمرتبطة الوجود، بعلم المتعّلقة األصعدة جمیع على             والغرب

المبدئّیة التناقض أوجه على المحّققین من كبیٌر عدٌد أّكد وقد ذلك. إلى وما الخلق، من                 والهدف
 بین اإلسالم والغرب على صعید كلٍّ من علم الوجود وعلم المعرفة، وعلم القیم، وعلم اإلناسة 7.

5 .Saïd, 1977. 
  . افتخار زادة، 1376ش [1997م]، ص6.17
  . على سبیل المثال: إیمان وكالته ساداتي، 1389ش  ألف  [2010م]، و1390ش  ب  [2011م]؛ زاهد وكالته ساداتي، 1391ش7

  [2012م]؛ غلشني، 1388ش ]2009م].
Jafari, 1992; choudhury 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010; Sardar, 1977; Kamali, 2004. 
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لعلم األساسّیة المبادئ في مشتركة نقطة إلیجاد إمكانّیة ال أن یریان ساداتي 8 وكالته               إیمان
في مستعصیة جّدّیة تناقضات ولوجود اإلسالمّیة، واإلیدیولوجیا الغربّي الفكر بین            المعرفة

بین مشترك باب أّي مالحظة یمكن ال اإلسالمّي، والفكر الغربّي الفكر بین األساسّیة               المفاهیم

تعرض المختلفة واُألُطر مختلفة، ُأُطرهما والغرب اإلسالم المختلَفین. الفكرّیین الخطابین            هَذین
اُألُطر هذه متانة إّن المتماثلة. المعطیات عن مختلفة تحلیالت وتقّدم ومتمایزة، مختلفة              مفاهیم

عرَض أرْدنا إْن أّننا حّد إلى محكمٌة وجودّیة، مفاهیم أساسّي بشكٍل تتضّمن التي               المعرفّیة،

المفاهیم من علمانّیة استنباطات سوى المخرجات تكون لن ، ماّديٍّ إطار في اإلٰلهّیة 9              المفاهیم
علیها أّكدت التي المفاهیم من والحرّیة الحرّیة، مفهوم اإلسالم، في المثال سبیل على               الالهوتّیة.

تعّبر الفكریَّتین الرؤیَتین هاَتین في الحرّیة ذلك، مع الغرب. في الحدیثة اإلنسان حقوق               شرعة

جعفري یقول واُألُطر. الرؤى في االختالف سببه هنا المعنوّي واالختالف مختلفة. مفاهیم              عن
  في مقارنته بین النظریَّتین اإلسالمّیة والغربّیة حول مفهوم الحرّیة:

على العاّمة والحرّیة الفردّیة الحرّیة أّن حین في البشر، لبني المطلقة الفردّیة الحرّیة الغربّي الفكر                 یقّر

التي الحدود ضمن ومحصورة محدودة اإلسالمّي الِقَیمّي النظام وفي اإلسالمّي الدینّي الفكر في               السواء

 وضعتها الشریعة 01.

فهو الغربيّ 11، للفكر مناقضة بأّنها وأصوله اإلسالمّي الفكر مبادئ أیًضا شودوري             وصف

في إنكارهما یمكن ال خاصّیتان (Dualism) والثنوّیة ،(Individualism) الفردانّیة أّن            یرى
 الفكر الغربّي، وهما مضاّدتان للفكر اإلسالمّي؛

المنهجّیة طرَفیها أحُد (االجتماعّیة)، العلمّیة الحوزة في دائم صراع وجوَد التاریخّیة المعطیات              تثبت

الطرف وفي المحور، الغربّیة العدوانّیة على المبنّیة (Methodological individualism)           الفردانّیة

الوضعّیة، وبمعتقداته تاریخیا الغرب في النظام إّن اإلسالم. إطار في للواقع التوحیدّیة اإلیدیولوجیا               اآلخر

  . إیمان وكالته ساداتي (1392ش [2013م].8
  . جوادي اآلملي، 1387ش [2008م].9

10  .Jafari, 1992, p. 332-333. 
11 . Choudhury, 1995, 1997, 1998, 2007 and 2010. 
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من تنهل متكاملة تاّمة إیدیولوجیا اإلسالم أّن حین في تفّرد. قد عالم على ومركزّیته استمرارّیته في                  معتمٌد

الموجودة واألنظمة العالم بناء في العلم محورّیة على التأكید مع العام، التوافق على مبنّیة فعلّیة                 ظواهر

 فیه 21.

وتحّول العینّیة، كأصالة الخصوصّیات، بعض ظهور إلى الغربّي بالعلم األمر انتهى             لقد

(Pluralism) والتعّددّیة للعلم، المعرفّي والمأزق (Man made) ُصنعّي علم إلى            العلم

المعرفة وعلم التوحیدّیة اإلیدیولوجیا في ذلك، من العكس وعلى .(Anarchism)            والفوضوّیة
الخاّصّیة هي والعلم الوجود غائیُّة العالـَم ووحدانّیة (Tawhidy epistemology)           التوحیدّي

على مبنيٌّ هو وإّنما له، بشرّیة ماهّیة ال الدینّي الفكر في فالعلم العلمّیة. وللمعرفة للعلم                 الذاتّیة

المعرفّیة، العلم أزمة من كلٌّ تفقُد الرؤیة هذه مثل في .(Divine law) اإلٰلهّي               القانون
إلى اإلنسان وینظر مفهومها، والفوضوّیة العینّیة، وأصالة ،(Secularism) الدنیوّیة           والعلمانّیة

 ساحة العلم على نحٍو یجعله یدرك غایة الوجود ومعناه.

 

 3) خطاب االستشراق و"اإلسالم" الذي یریده الغرب:

هذا مرجعّیة عقود. أربعة منذ سعید إدوارد طرحه مفهوٌم االستشراق قبل، من أشرنا               كما

لتوصیف قرون، سبعة منذ الغرب في تشّكل واجتماعّي، سیاسّي علمّي تولیفيٌّ خطاٌب              المفهوم
االتجاهات سعید ویربط الغرب. یریده الذي النحو على اإلسالمّي، العالم وباألخّص             الشرق،

 االستشراقّیة المتأّخرة بالقضایا السیاسّیة في العالم الغربّي، یقول:

في كانت العربّیة القومّیة أّن المؤّكد ومن اإلسالم. وجه في لیقف جهوده أقصى الغرب بذل                 سیاسیا

منها، وینتقم معها حسابه ولیصّفي الغربّیة؛ لإلمبریالّیة وعداءها كرهها أعلنت حركًة الثانیة العالمّیة               الحرب

 كّثف جهوده إلبراز القضایا والمسائل التي تجعل اإلسالم مقبوًال لدیه 31.

12 . Choudhury, 1998, p. 19. 
  . سعید 1361ش [1982م]، ص13.54
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اعتماًدا الحثیثة، الجهود الكنیسة ورجال الغرب بذل لقد والقّوة. العلم خطاب              االستشراق،
االختالف مواطن عن بحثوا لذلك اإلسالم، عن بها یرغبان التي المعرفة لتقدیم قّوتهما،               على

 والتمییز:

التمییز هذا مهّمة أّما والغرب، الشرق بین والتمییز الفصل أساس على ُبني االستشراق جوهر                إّن

كانت الشرق، حول الغربّیین نظرّیات أو االستشراق أّن الشرق...الحقیقة على وتفّوقه الغرب سیادة               فتثبیت

 انعكاًسا لتحّكم الغرب وسیطرته على الشرق، ولطالما سّهلت هذه السیطرة 41.

قبل قرون سّتة إلى تاریخه یعود زماني بنظر االستشراق موضوع أّن من غم الرَّ               على
المجمع قّرر حین 1933م، العام إلى یعود وعدائّي منّظم كنشاط االستشراق لكّن              المیالد 51،

الكبرى الغرب عواصم جامعات من جامعة كّل في كرسّي افتتحاح فییّنا في المسیحّي               العلمّي

وتنصیرهم 61. العرب، بین التغلغل باإلمكان لیصبح والعبرّیة، والیونانّیة العربّیة اللغات            لتعلیم
األندلس، المسلمین فتح بعد األولى المرحلة (1 لالستشراق: مراحل أربعة أیًضا دسوقي              یصّور

القرن حّتى الصلیبّیة، الحروب بعد الثانیة المرحلة (2 الدیار؛ تلك في العلمّیة الحیاة               وازدهار

الحرب نهایة حّتى عشر الثامن القرن منتصف من الثالثة المرحلة (3 المیالدّي؛ عشر               الثامن
مستمّرة. تزال وال الثانیة، العالمّیة الحرب بعد بدأت الرابعة والمرحلة (4 الثانیة؛              العالمّیة

 وللمرحلة التي أعقبت الحروب الصلیبّیة خصوصّیتها 71.

منتقدي من كبیر لعدد وتحقیق بحٍث موضوع شّكل الخطاب هذا اختلقه الذي الشرق               إّن

یرى االستشراق. موضوع مفّندي رأس على كان الذي سعید، إدوارد وباألخّص             االستشراق،
إلى والفرضّیات التلقین لیحول الحثیثة المساعي بذل قد تاریخه، یدّل كما االستشراق "أّن               سعید

العالم إلى عاّمة بصورة هة موجٌّ والفرضّیات اإلمالءات هذه حولها" 81. جدال ال             حقائق"

  . م.ن، ص 12 و 14.13
  . زماني، 1388ش [2009م].15
  . مقّدمة عسكري خانقاه وفالدوند على كتاب  االستشراق  إلدوارد سعید، 1361ش [1982م].16
  . دسوقي، 1376ش [1997م]، ص 17.61-2
  . سعید، م.س، ص18.78
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والخطاب المسیحّي/الیهودّي الخطاب هما: خطاَبین تولیف االستشراق ألّن          اإلسالمّي،

تحضر التي نفسها والدوافع لألسباب بارزٌة االستشراق في االستعمار بصمة "إّن             االستعمارّي.

لكّن المتأّخر، االستشراق مفهوم في االستعمارّي التوّجه غلبة من غم الرَّ وعلى الكنیسة" 91.              فیها

العالم تنصیر إلى تسعى كانت التي التبشیرّیة الكنسّیة بالتوّجهات متسّترة عام بشكل              مبادئه
 اإلسالمّي:

الجیل أّن فیعلَم الكنیسة، من البحث خطوات أولى یخطو أن علیه اّن االستشراق، تاریخ في الباحث                  یجد

المستشرقین بعض أّن مفاُده واقع إلى یصل ثمَّ ومن والقساوسة، الرهبان من كان المستشرقین من                 األّول

 كانوا منذ البدایة وال یزالون من الالهوتّیین المسیحّیین والیهود 02.

بینهما؛ الفصل یمكننا ال ومتداخالن، متكامالن تّیاران واالستشراق المسیحّي التبشیر            إّن

یقّدم وذاك ومعلومات، ومباحث تحقیقات من اآلخر متناول في یضعه بما الطریق یفتح               فهذا
العقائدّیة الحیاة وفي األساسّیة، اإلسالمّیة واألصول العقائد في شّك من یزرعه بما              الدعم

 واألخالقّیة للمسلمین، لیتمّكن من نشر المسیحّیة في أوساطهم وتنصیرهم 12.

التاریخ كتابة من اإلنسانّیة، النشاطات من واسًعا حیزا احتّل خطاٌب االستشراق             إّن

سعت التي العالمّیة الطموحات من ومجموعًة السینما، سّیما ال فالفّن، الالهوت إلى              وتدوینه،
هذه من عمل كّل في [اآلخر]. "غیر" الـ وباألخّص شيء، كّل تسخیر إلى عّزها أوج                 في

وباألخّص الشرق لتحقیر المسّوغات لتقدیم الحثیثة المساعي ُبذلت أرضّیته، بحسب            األعمال،

وسّلم؛ وآله علیه اهللا صّلى اإلسالم نبّي سّیما ال اإلسالمّیة، الرموز حرمة وانتهاك               اإلسالم.
ومن اإلسالمّي، التاریخ في محّددة سیاسّیة أنظمة ومدح القرآن، وحیانّیة في الشكَّ              زرع

اإلسالمّیة العلوم منبر باسم االوروبّیة الجامعات في منابر تأسیس األموّي؛ الحكم             ضمنها

مسلمي شخصّیة تشویه اإلسالم؛ في الداخلّیة والتناقضات المذهبّي، الصراع تعزیز            التاریخّیة؛

  . افتخار زادة، م.س، ص19.17
  . دسوقي، م.س، ص 20.61
  . م.ن، ص 21.179
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كالحجاب اإلسالم في المبدئّیة المفاهیم بجدوى التجریح الحاضر؛ العصر في األوسط             الشرق
النخب تبعّیة تعزیز والمدنّیة؛ للحضارة ومناقضة إرهابّیة اإلسالم عن صورة تقدیم             والجهاد؛

وغیر اإلسالمّیة، المواضیع مختلف تعالج والتي الغرب، ینتجها التي للعلوم المسلمین             والعلماء

والروایة والالهوتّیة، والفلسفّیة التاریخّیة الكتابات محوُره االستشراق خطاب إّن           ذلك...
 والقّصة، والفّن وال سّیما السینما 22.

 4) االستغراب وأبعاده

علم ُینّمى أن ر تقرَّ إذا النقدّي. وغیر النقدّي لالستغراب: عاّمین شكلین نعّرف أن               یمكننا

التسلیم إلى ماّسة فالحاجة واالجتماعّیة، اإلنسانّیة العلوم فروع أحد بصفته ز وُیعزَّ             االستغراب

إلنكار مجال ال أْن علًما االستشراق، عن وأسلوًبا موضوًعا یختلف االستغراب أّن مفاُده               بواقع
وتقویمه، مثًال االستشراق خطاب فطرح واحدة. لعملة وجهین واالستغراب االستشراق            كون

من للغرب، العدوانّیة الماهّیة وتقویم تعریف یتّم وحین االستغراب. موضوع من جزًءا              یشّكل

آهیسكا یؤمن السبب لهذا أیًضا. الغرب ماهّیة التعریف هذا خالل من تتوّضح أن               الطبیعّي
القّوة عالقات طرح یمكن االتجاَهین كال ففي واالستشراق. االستغراب بین والتفاعل             بالحوار

الحالّیة، واألوضاع الظروف في ذلك، مع و"اآلخر" 32. "األنا" مثل بموضوعات            السلطوّیة

ال االستغراب إّن القول یجب لذا "دفاعّیة"، ماهّیته واالستغراب "عدائّیة"، ماهّیته             االستشراق
وبناًء أخرى، ناحیة من االستشراقّیة. واألنماط األسالیب إلى للغرب تقویمه في یلجأ ان               یمكنه

یختلف االستغراب عدوانّیة، غیر الشرق إیدیولوجیا إّن والقائلة آنًفا، المذكورة المباحث             على
ها. عن االستشراق معًنى وتوج 

عاّم تعریف على العثور یمكننا العلمّیة والنصوص المصادر إلى عدنا نحن             إن
على األسطورّیة الشرق دیار تنظیم إلى یسعى الذي والسلطة العلم خطاب أي              لالستشراق:

  . سعید، م.س؛ دسوقي، م.س؛ مختار زادة، م.س.22
  . آهیسكا، 2010م.23
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بین من فیه. لبس ال واضح لتعریف وجود ال باالستغراب یتعّلق ما في لكن یریده؛ الذي                  النسق
نمط لعرض جهوًدا إیران، من طارقي وتوّكلي تركیا من آهیسكا من كلٌّ بذَل الشرقّیین                الباحثین

الذي كتابه في آهیسكا، لالستغراب. تعریًفا یقّدم أن من بّد ال وطنه.نمط في االستغراب                من

االختیار موضوع من أبعد أّنه االستغراب ف عرَّ تركیا، في االستغراب تقویم إلى فیه               تطّرق
في الحال هو كما الغرب، مواجهة في الثورة أو المقاومة من أبعد وأّنه الغربّیة، الحضارة                 من

خطابّي اتجاَهین ذات وتكتیكات ونهج استراتیجیا االستغراب "أّن یرى هو األوسط.             الشرق

طریق االستغراب تركیا، إلى بالنسبة الغرب. على ردا "الشرقّي" یستخدمها خطابّي،             وغیر
لمواكبة مسًعى عینه الوقت في وهو التحدیث، عملّیة علیها قضت التي األصالة، إلى               للعودة

  التاریخ المعاصر 42.

المرشد هو بل المحدود، بمعناها للسیاسة مرشًدا فقط لیس االستغراب آهیسكا إلى              بالنسبة

الُهویَّتین إلى وصوًال األسرّیة العالقات ومن األطفال، تنشئة من بدًءا المواضیع من كبیر               لكمٍّ
علم فإّن لذا اإلذاعّیة 52. البرامج بث خالل من كذلك النخب أداء وفي والدینّیة،               القومّیة

العلم مالك الغرب قّوة بحذاء الذات إلى العودة من نوٌع هو إّنما آهیسكا یقصده الذي                 االستغراب

إیران. في االسغتراب موضوع إلى مختلفة نظرة فله طارقي توّكلي أّما الحدیَثین.              والتقانة
بالغرب اإلیرانّیین معرفة عرض سیاق في تأتي كلیا، نقدّیة غیر بأّنها نظرّیته وصف               یمكن

مفهوم وعلى الالمرئّي"، "االستغراب كول 62 مقالة إلى استناًدا أّنه كما وصفیا،             عرًضا

القرن بدایة منذ الغرَب اإلیرانّیین تعّرف تأریخ إلى تطّرق فیبر، لدى الغربّیة"              "العقالنّیة
 الثامن عشر المیالدّي، وما بعده؛ إّنها رؤیة بشكل عاّم غیر نقدّیة للغرب 72.

  . آهیسكا، م.س، ص 24.41

  . آهیسكا، م.س، ص 25.45
26 . Cole, 1992. 

  .طارقي توّكلي، 2001م.27
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الیابان في المیجّیة والدیانة البوذّیة موضوع حول سنوغراز أجراه الذي التحقیق             في
النقد بین یتراوح نهًجا مسبًقا اعتمد واالستغراب، باالستشراق الموضوع هذا            وعالقة

 والمسایرة، وقّدم التعریف التالي لالستغراب:

مضاد غیر مفهوم وهو بالغرب؛ آسیا استعانة لوصف استخدامه یمكن مصطلح             "االستغراب

 لالستشراق 82.

 وهو یقول بنوع من التساهل بالنسبة إلى االستغراب في تقویمه له في بالده:

الغربّیین المستشرقین وخطاب الیابانّیة القومّیة بین التمییز عدم "االستغراب" ظاهرة مشكالت إحدى              إّن

 بصدد البوذّیة 92.

االستغراب عن مختلف آخر شكل سنوغراز لدى االستغراب أّن الكالم فحوى من              یتبیَّن

استغراب من آخر شكًال االستغراب من النوع هذا عدُّ ویمكن طارقي. وتوّكلي آهیسكا               لدى
قرون أنتجتها خاّصة ِبنیة بصفته وإّنما ا عدو بصفته االستغراب إلى ینظر ال أنفسهم.               الغربّیین

 خمسٌة من العمل الفكرّي. في هذا النوع من االستغراب:

الذي للتوّجه صًدى وإّنما "الغرب" موضوع إلى بالنسبة خطابّي منًحى من هنالك لیس -1              
َفه لآلخرین.  یجعل الغرُب فیه ذاَته موضوًعا ذاتیا، ال لیسیطر على موضوعه بل لیعرِّ

مرشًدا بصفته الغرب لتعریف ومسًعى النرجسّیة 03، على عاّم بشكل مبنيٌّ توّجه إّنه -2             
 لآلخرین، یرشدهم إلى طرق العمل.

 3- الغرب هو المحور الذي تدور حوله األمور المعرفّیة بأجمعها.

  . سنوغراز، 2003م، ص28.11
  .م.ن، ص29.275-274

30 .Narcissism 
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لنفسه لیصنع اإلیدیولوجّیة، المستویات إلى الفكرّیة المستویات من بنفسه ارتقى -4           
 مفاهیمها اإلیدیولوجّیة.

النقدّي الوجَه ِفن ُیبرز نقُده، الضئیل أو النقدّي، غیر التوّجه هذا من العكس               على

علیه ارتكز الذي األساس كان والذي فوكو، لمیشیل الفكرّیة اُألُطر على المبني              لالستغراب،

االستعمار موضوَعي الِحسبان في آخًذا ِفن یقول االستشراق . كتابه في سعید             إدوارد
 والرأسمالّیة في تعریف االستغراب:

الموضوع عن الخاّصة حكایته یؤّلف وتاریخّي، مفهوميٌّ فضاٌء الرؤیة هذه خالل من االستغراب               إّن

مستوى على بها تتأّثر وأن الحداثة، لعدائّیة هدًفا تصبح أن یمكن الحكایة هذه التاریخ، عن الخاّصة                  وحكایته

 العالم، بسبب الرؤیة إلى العالم بناًء على المخّطط الذي وضعته الحداثة واالستعمار األوروبيّ 13.

من أنموذًجا لیس إلیه یرمي الذي االستغراب أّن ِفن تعریف خالل من بوضوح               یتبّین

یتضّمن وإّنما الشرق، عن مختلًفا مكانیا حیًِّزا الغرب) (أي بوصفه للغرب، النقدّیة              المعرفة
في یأتي لالستغراب ِفن تقویم إّن والحداثة. االستعمار لعدوانّیة نقد ما؛ حدٍّ إلى نقدّیة                نظرة

العلم/القّوة هو ا خاص عرًقا بصفتها الحداثة تشّكل إلى بالنسبة معرفّیة علم نظرة              سیاق

لیس لكن لفوكو، الفكرّیة األسس على مبنّیة رؤیته أّن من غم الرَّ على ذلك، مع                السلطوّیة.
القّوة العلم/ عن ناجمة ِبنیة بصفتها الحداثة إثنلجة من نوع الغرب . حیال موقف اتخاذ                بمعنى

 السلطوّیة ومرتبطة بالرأسمالّیة واالستعمار 23.

العالم في البحث بساط على یوضع حین للغرب، النقدّیة الرؤیة ذا الخطاب هذا               إّن

مستویاته دخول محاوًال للموضوع، الفوقّیة البنى یتجاوز خطاب إلى یتحّول            اإلسالمّي،
تدور الذي المحور یصبح النقدّي غیر االستغراب في الغرَب أّن وكما واإلیدیولوجّیة.              التأسیسّیة

اإلیدیولوجّي، بوجهه الغرب یعّرف النقدّیة الرؤیة هذه في بأجمعها، المعرفّیة األمور             حوله

31 .Venn, 2000. P. 2 
32 .Ibid 
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الجّدّي، النقد موضع الغربّیة والعدوانّیة الغربّیة السیطرة وتوضع اإلسالمّیة، للمفاهیم            المضاّد
مبعثر، بشكل إّنما موجودة الرؤیة هذه حالیا األّولّیة. تشّكله مرحلة في ریب دون یزال ال                 الذي

في تشّكلت عاّمة بصورة ما. مقولة أو ما خطاب ضمن لها تعریف تقدیم یتیح ال نحٍو                  وعلى

مواقف من ابتداًء الغرب، مواجهة في اإلسالمّیة البالد في المقاومة من أشكال المنصرم               القرن
إلى وصوًال قطب، وسّید رضا، ورشید عبده محّمد كالشیخ وأقرانه األفغانّي الدین جمال               السّید

 انتصار الثورة اإلسالمّیة وما أعقبها من قضایا في العالم اإلسالمّي.

السبب، لهذا اإلسالمّیة. للمبادئ معاٍد إیدیولوجیا الغرُب الفكرّي، المذهب هذا على             بناًء

لكّنها سیاسیا، اإلستراتیجیا هذه فاعلّیة من الرغم على اإلسالمّیة. الُهوّیة لصون مقاومته              یجب
الزاویة، هذه من العلمّي. اإلنتاج وإلى المالئمة األرضّیة إلى بحاجة والمعرفة العلم مجال               في

أّنه إّما اإلسالمّیة، والمبادئ األسس على المبني النقدّي االستغراب والمعرفة، العلم نطاق              في

تعریف تقّرر إذا المعّمقة. المعالجة إلى ویفتقد بالمفّرق، القضّیة عالج أّنه وإّما یتشّكل،               لمـّا
اإلسالمّي، العالم في النقدّي االستغراب أي االستغرابّي المذهب لهذا العریضة            الخطوط

 فالفرضّیات التالیة هي األهّم:

مبادئه له إّنما خاّصة، جغرافّیة بمنطقة المتعّلق الفكر یتجاوز موضوع "الغرب" -1            
 القیمّیة الخاّصة.

وفي أیًضا وإّنما واإلسالمّیة، اإلٰلهّیة للمفاهیم فقط لیس مناقضة قولّیة، بنیة الغرب -2             
 الكثیر من الحاالت، لدیها على العكس مّما تّدعیه، الكثیر مّما ُیناقض المفاهیم اإلنسانّیة.

النواحي مختِلف في متغلغلٌة الغربّیة، الخطابّیة البنیة أبعاد من بعٌد اإلمبریالّیة -3            
 االقتصادّیة والسیاسّیة والثقافّیة والدینّیة.

واالجتماعّیة، اإلنسانّیة للمسائل حلٍّ ُسُبَل الغربّیة المفاهیم من أفضل اإلسالمّیة المفاهیم -4            
 وباألخّص العدالة.
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الضرورّي ومن والفكرّیة، السیاسّیة الغربة من بنوٍع را مؤخ اإلسالمّي العالم ابُتلَي لقد -5             
معرفًة الغرب معرفة المأزق هذا من للخروج یحتاجه ومّما الوضع. هذا من یتخّلص               أن

 صحیحة.

 5) االغتراب النقدّي، المقاومة والتحّدیات:

ولیدة العشرین القرن في الغرب واجهت التي المقاومة حركات عّد عاّم بشكل الممكن               من

من نوٌع الزاویة هذه من وهي للغرب، للتصّدي واالجتماعّي التاریخّي الالوعي من              نوٍع
یعرف ال المقاومات هذه على المسیطر الخطاب أّن أیًضا سببه االّدعاء هذا النقدّي.               االغتراب

ف ُتعرَّ القضایا. بسطح مرتبطة المعرفة هذه أّن علًما له. جّديٌّ منتقٌد هو وإّنما رسمیا،                الغرب

ولكّنها واإلسالمّیة، واالقتصادّیة الوطنّیة الُهوّیة عن الدفاع إطار في ونقده الغرب             مقاومُة
 تحتاج إلى ارتیاد مباحث ممنهجة ومعّمقة معرفیا.

من نوٌع النقدّي، االسغتراب إّن القول یمكن آنًفا، المطروحة المباحث من             انطالًقا

عن یبحث االستغراب من النوع هذا األوسط. الشرق في اإلسالمّیة بالدول الخاّص              االغتراب

یعّرف والثقافّیة. الفكرّیة الغرب سیطرة من الخالص من لیتمّكن الذات، إلى العودة من               نوع
لإلمبریالّیة مقاومٌة بأّنها اإلسالمّي العالم وفي الشرق في التحّررّیة الحركات سعید             إدوارد

 الغربّیة، یقول:

اإلسالمّیة، البالد وفي الشرق في العشرین القرن في قامت التي التحّرر حركات إّن أخرى ناحیة                 من

اإلمبریالّیة وفضحت ونظرّیاتهم، المستشرقین أفكار على وعملیا فعلیا قضت الملك، عبد أنور یقول               كما

  الغربّیة 33.

هذه لمثل المعرفّي األساس الحجر هو اإلسالمّي، العالم في النقدّي االستغراب             إّن
بین بنیوّیة خالف مواطن فهنالك الغربّي. الوجود علم ألسس تتصّدى مقاومٌة إّنه              المقاومات؛

اإلنسان وتعریف وقوامه، الواقع تعریف ومنها المقوالت، من العدید في والغرب             اإلسالم

  . إدوارد سعید، م.س، ص33.15
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الحضارات بین موجودة غیر الفروقات هذه ذلك. وغیر الخلیقة، وهدف خلقه، من              والهدف
تهدف للغرب اإلسالمّیة غیر الدول مقاومة إّن األدنى. الحّد ففي ُوجدت وإن والغرب،               األخرى

أّما الثقافّیة. ُهوّیتها عن الدفاع إلى أو االقتصادّیة، مصالحها على المحافظة إلى إّما عاّم                بشكل

یقتصر ال األساس، هذا وعلى وقَیمیا. إیدیولوجیا وجًها فتتضّمن للغرب. اإلسالم             مقاومة
أبعد یذهب وإّنما األساسّیة، الغربّیة بالقیم االعتراف عدم على والغرب اإلسالم بین              التناقض

 من ذلك، فهو على الضّد منها بنیویا.

حاجة في ذلك سبب ویرى االسغتراب، باسم خطاب تشّكل ُیعارض سعید إدوارد              إّن

آخر شرق خلِق إلى یسعى خطاب لتشكیل وعدوانّیته، االستشراقّي، الخطاب تعّرف إلى              الشرق
 ُیدعى الغرب:

االستشراق مكان االسغتراب یحتّل أن یجب ال أّنه األعزاء، لقّرائي ُأبّین أن آخر شيٍء أّي قبل                  أتمّنى

لن "الشرقّي" عالمة یحمل الماضي في كان فَمن االستشراق). على ردا االستغراب جعل یجب ال                 (أي

أي الجدد "الشرقّیین" لدراسة الحّد، من وأكثر مستعدٌّ، هو شرقیا ُیحسب كان أّنه وبما الفكر، هذا                  یعجبه

أن نحٍو، أّي وعلى یمكن، كیف معناها، االستشراق معرفة كأّن بیدیه. وصقلهم صنعهم الذین                "الغربّیین"

االبتذال نحو زمان، أّي وفي مكان أّي في أخرى، معرفة أّي أو المعرفة، هذه وأغوته ضّللته َمن                   ینجّر

 واالنحطاط. والیوم إمكانّیة هذا االنحطاط أشّد رّبما أكثر من أّي وقت مضى 43.

االستغراب، من بدیًال نفسه االستشراق ُیعّد أّنه هو سعید إدوارد معارضة سبب كان               رّبما

العالم أّن یبدو ذلك مع الغرب. ماهّیة من كبیر مقدار ُیفهم االستشراق خطاب ُیعرف                فحین

یفوق موضوِعه تحلیُل خطاٌب االستغراب. خطاب إلى بحاجة خاّص نحٍو على             اإلسالمّي
 التحلیالت الموجودة في االستشراق.

ماهیَّة لنا سُیعّرف جدیدة. فرصة اإلسالمّي للعالم سُیتیُح االستغراب أّن الواضح             من

ذلك مع "الغرب". ُتدعى ظاهرة ونهَج المعرفة، وعلم الوجود علم سّیما ال وعلوَمه،               الغرب،

  . سعید، م.س، ص34.96
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األساسّیة التحّدیات خاص؛ بشكل اإلسالمّي العالم في االستغراب تواجه وعوائق تحدٌّیات             هنالك
 في هذا المجال هي:

 1- مكانة االستغراب وأجواؤه الیوم تختلف عن ظروف االستشراق في القرن الماضي.

اإلنسانّیة العلوم خاّص وبشكل والفنون، بالعلوم مسّلحة لظاهرة تصدٍّ للغرب التصّدي -2            
 المعّقدة، المنّظر لها. لذا، فإّن الغرب ظاهرة معّقدة، ُهالمّیة ومتعّددة الوجوه.

الموقف یبقى أن إلى أّدى النظرّي الفقر وهذا التنظیر، في فقٌر یواجهه اإلسالمّي العالم -3               

على مبنیا یكون أن من بدًال القَیمّیة، المواضیع إطار في محصوًرا الغرب مواجهة في                المّتخذ
الشروع یمكن وال والمنهج. والوجود المعرفة علوم مباحث على مرتكزٍة نة، مدوٍّ نظرّیة              أسٍس

 بتعّرف الغرب، اعتماًدا على المواقف القَیمّیة المحضة.

الُهالمّیة وهذه الفكرّیة، الهالمّیة ن حیٍّز على عثرت الغرب، في الجدیدة النظرّیات -4             

المشّوش والمنطق (Nonlinear) الّالخطّیة األنماط استخدام إّن السهل. باألمر لیست            معرفتها
التعقید ونظرّیة ،(String theory) الخطّیة أو السلكّیة والنظرّیة (Fuzzy logic) الضبابّي             أو

واألنماط االجتماعّیة، التحلیالت في (Chaos theory) الفوضى ونظرّیة ،(Complexity)         

أمًرا تعّرفه یكون كي الفرصَة للغرب كّلها أتاحت قد النظرّیات، هذه على المبنّیة               المَقوَلبة
 صعًبا بالنسبة إلى العالم اإلسالمّي والشرق.

عمًال یكون أن قبل فهو االستشراق. عن مختلف مفهوم قبل من أشرنا كما االستغراب -5               

الغرب، (1 سببان: األمر ولهذا وصونها، ُهوّیتنا على للمحافظة عاّم بشكل دفاعيٌّ عمٌل               عدائیا،

حیث (من دونّي موضع من الغرَب الشرُق عرف و2) عدائّیة، وظاهرة موضوع              أصالًة
 التنظیر وتعّرف المباحث العلم معرفّیة وما شابهها...).

لیس السؤال هذا عن الجواب جموحة؟ عدوانّیة تعّرف متدٍن وضع في هو َمن بإمكان                وهل
.   سهًال، أو هو على األرجح جواٌب سلبيٌّ
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الوقت ففي االستشراق. أرضّیة عن تختلف اإلسالمّي، النقدّي االستغراب أرضّیة إّن -6            
النقدّي االستغراب یحتاج الغربّي، الفكر وفي الغرب في والمعرفة العلم یتموضع حیث              الراهن،

خطاب لتقدیم محّلّیة، وحاضنة مختلفة أرضّیة طرح وإلى الحاضنة، تلك عن ُیفَصَل أْن               إلى

معرفة إلى تحتاج الغرب فمعرفة االستشراق. في الموجوَدین الغربیَّین والفكر العلم عن              مختلف
كوُنه حیث من النقدّي االستغراب ُیفصل أن یجب ذلك مع االستشراق. بینها ومن كلِّها                أبعاده

بها الخاّصة القَیمّیة المفاهیم ذات االستشراق أرضّیة عن خاّصة قَیمّیة مفاهیَم على              مبنیا

التحقیق، ومنهج القضّیة لطرح مختلفة أرضّیة وإیجاد الغربّیة)، والثقافة الغربّیة،            (العدوانّیة
كلِّها بأبعاده الوافیة، الغرب معرفة األّولّیة احتیاجاتها أهّم من األرضّیة هذه النظرّیات.              ووضع

 ومن ضمنها االستشراق.

 6) طرح أفق جدید:

والثقافّي الفكرّي الكاسح االجتیاَح بواسطته لنصّد ة، ملحٌّ حاجٌة الفكريُّ الجهاد عصرنا،             في

العلماء عواتق على تقع المهّمة المسؤولّیة وهذه ومجتمعاتنا. لذواتنا واألشكال األلوان             المتعّدد
هذه هللا 53. كلُّه الدین ویكون فتنة األرض على تكون ال كي المسلمین، والباحثین               والمفّكرین

معرفة قضّیة به المتعّلقة المسائل وأهّم معقدا، موضوًعا النقدّي االستغراب إلى ترى              المقالة

أمیركا معرفة (مثل الجغرافّي التعریف عن ُتحرف أن یجب المعرفة هذه دقیقة. معرفًة               الغرب
معرفّیة أرضّیة بصفته الغرب معرفة باتجاه الغربّیة)، أو الشرقّیة أو الجنوبّیة أو              الشمالّیة

التأریخ من المختلفة، المجاالت في الغربّیة النظرّیات تعّرف یتطّلب االتجاه تغییر             خاّصة.

علم ضمنها ومن العلوم، من ذلك وغیر والمنطق، االجتماع وعلم النفس علم إلى               والفلسفة
في نقدّي استغراب إلیجاد التالیة االستراتیجّیات یتضّمن البدیل الجدید األفَق إّن             االستشراق.

 العالم اإلسالمّي:

  . دسوقي، م.س، ص35.227
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القیم على المبنّیة المقاومة أخالق من لدیه ما على النقدّي االستغراب یحافظ أن               1-یجب
علم إلى أي تأصیًال األكثر المستویات إلى اهتماَمه یوّجه أْن یجب عینه الوقت وفي                اإلسالمّیة،

 معرفة المقاومة.

بإنتاج الغربّي المعرفة علم یقوم التي للعلمانّیة الحالّیة الحاضنة تعّرف الضرورّي             2-من
 وإعادة إنتاج المعرفة في داخلها.

إلى وصوًال المختلفة العلوم في الكالسیكّیة النظرّیات من الغربّیة، النظرّیات            3-تعّرف
 النظرّیات الجدیدة.

التي والهالمّیة، الّالخطّیة األنماط على عاّم بشكل تؤّكد التي الجدیدة النظرّیات             4-تعّرف
 یصعب حتًما تعّرف أسسها العلم وجودّیة.

أي "الشرق" هو ما سؤال: عن اإلجابة مبدئیا وهو أیًضا، إیجابيٌّ وجٌه              5-لالستغراب
 اإلسالم والتراث اإلسالمّي، وما هي المسافة الفاصلة بینه وبین ُمُثِله وتطّلعاته.

مصدره واسع معرفّي تنظیرّي عمل إلى یحتاج اإلسالمّي العالم في النقدّي             6-االستغراب
في نظرّیات وضع إلى نحتاج نحن النظرّیات، في الفقر الحسبان في األخذ ومع               "نحن".

 جمیع فروع العلوم اإلنسانّیة.

نحن نتمّكن وحین السامرّي، عجل دور یؤّدي االستشراق علم سّیما ال الغربّي،              7-العلم

فإّن لذا العجل. هذا من نتغّذى ألن بحاجة نعود ال دقیق، استغراب علم على العثور                 من
وعلم الوجود بعلم یتعلق ما في بنا خاّصة مفاهیم إلى تحتاج النقدّي االستغراب               أرضّیة

علم إًذا عام. بشكل إسالمّیة" "نظرّیات إلى أي الِقَیم، وعلم اإلناسة وعلم              المعرفة
 االستغراب تعِوزه النظرّیة.

 7) النتیجة
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إلى بالنسبة سّیما ال حضارة، أّي إلى بالنسبة حالیا یواجه االستغراب علم موضوع               إّن
عدوانّیة بنیة الغرب إّن والغربّیة. العلمانّیة ُتدعى وأصولّیة تحدیا اإلسالمّیة            الحضارة

ضمنها ومن وعروقها، المجتمعات مفاصل جمیع إلى ُهوّیتها عناصر نقلت            هجومّیة

إلى ُتفضي لن المواجهة تلك فإّن االستشراق، اعتمدها فإذا والمعرفّیة. العلمّیة             المجاالت
سحُر الجمیَع أذهل الذي السامرّي، كعجل الغرب ألّن شيء، عن تتمّخض ولن نتیجة،               أي

الحاضر الوقت في یلّبیها التي اإلنسانّي العالم هذا وحاجات منها، ُصنع التي              الجواهر

تتغّذى اإلسالمّیة، المجتمعات ضمنها ومن كلَّها، المجتمعاِت أّن وطالما صنعّیة.            حاجات
ُیحَسب لن نتیجة. أّي إلى ُتفضي لن نقدّیة نظرّیة أّي فإّن ولحمه، العجل هذا حلیب                 من

الشبكة من یخرج حین إّال مستقّلة، ومعرفّیة فكرّیة ُهوّیة اإلسالمّي العالم في              االستغراب

والشؤون األمور كّل بها والمرتبطة المتعّلقة الشبكة بها، الغرُب اصطاده التي             الفضفاضة
شبكة إلى یحتاج النقدّي االستغراب فإّن لذا والثقافّیة. واالجتماعّیة واالقتصادّیة            السیاسّیة

الحاجة دون من تطرح أن بإمكانها واالجتماعّیة، اإلنسانّیة والبنى المفاهیم من             مترابطة

أن یجب أخرى بعبارة االستشراق؛ ینافس حدیًثا، معرفیا بنیاًنا السامرّي عجل حلى              إلى
یتعّرف أن على قادًرا لیصبح الغرب، عن كلِّها أموره في مستقال النقدّي االستغراب               یكون

الغرب اكتشافات إنكار حتًما هذا یعني ال مستقّلة. وهوّیة مستقال موجوًدا بصفته              الغرب

وجه الطبیعّي، أحدهما شامالن، عاّمان وجهان له فالغرب والمعرفّیة. العلمّیة            وإبداعاته
وجوَه االنتقاديُّ االستغراُب یعرَف أن یجب اإلیدیولوجّي. وجهه واآلخر والمعرفة،            العلم

 االختالف، في هذه الحالة سیتشكُّل طرٌح ابیستیمولوجيٌّ اسمه "االستغراب النقدّي".
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