
نقد الغيرّية في العقل االستشراقي
نقد خطاب الغرب حيال العرب واملسلمني

]*[
سمر الديوب ]]]

الرشق  بني  املستقرة  غري  العالقة  يف  مركزية  منزلة  الحضاري  واآلخر  األنا  مشكلة  تحتّل 

والغرب. وعىل التحديد بني العامل اإلسالمي والسلطة الثقافية واإليديولوجية للغرب.

يف هذه الدراسة للباحثة السورية سمر الديوب محاولة ملقاربة هذه املشكلة ضمن فضاء 

الغرييّة التي استحكمت بالعقل الغريب االسترشاقي منذ الحروب الصليبية وإىل عصور ما بعد 

الحداثة. ففي إطار هذه املحاولة سنقرأ نقداً للوعي التاريخي الغريب حيال العرب واإلسالم 

باعتبارهام كينونة مغايرة للكيانية الحضارية الغربية القامئة عىل االستعالء والغلبة.

المحرر

العرب واإلسالم والغرب قضية حيوية وحضارية كبى لها حساسية معينة بسبب مايشهده العامل 

إذ تأيت أهمية دراسة االسترشاق بسبب تقلص  من تغريات وتحوالت شديدة األهمية والخطورة؛ 

الحواجز يف عرصنا، وتداخل الثقافات. فال توجد لدى املسترشقني قراءة واحدة لإلسالم والعرب، 

كام اليصح أن نأخذ الغرب بقراءة واحدة.

قرأ املسترشقون العريبَّ واملسلم فكراً وأدباً بعني غري عربية، ويعد االسترشاق وسيلة لالطالع 

عىل ما لدى الشعوب األخرى، فمعرفة الذات يجب أن متر عب اآلخر.

ويثري االسترشاق مجموعة أسئلة سيحاول البحث أن يبحث فيها حول طبيعته وأهدافه ووظيفته 

التي يؤديها، والوظيفة التي يؤمل أن يؤديها بوصفه أحد الفروع الرئيسة للدراسات األدبية.

 *ـ باحثة وأستاذة األدب العريب القديم يف قسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سورية.
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ووضع  االسترشاق،  خطاب  يف  عنه  باملسكوت  تتعلق  أسئلة  مجموعة  عن  البحث  ويجيب 

عمل املسترشقني يف امليزان، ومواقفهم املتباينة من الحضارة العربية واإلسالمية، وأسباب هذا 

العرب  عن  الحقيقية  الصورة  إلعطاء  املسترشقون  بها  يضطلع  أن  يجب  التي  والوظيفة  التباين، 

واملسلمني يف العامل.

1 - مقدمة

ينطوي الكالم عىل االسترشاق ضمن ما يعرف بثنائية ثقافة األنا/ ثقافة اآلخر، وهي قضية إشكالية 

منذ عصور خلت، وتزايدت حدتها مع ظهور ما ُعرِف مبصطلح االسترشاق )دراسة اآلخر الرشقي 

من وجهة نظر غربية(، وتصاعدت هذه الحدة مع ظهور االسترشاق الجديد، فثمة ثنائيتان سيدور 

هذا البحث حولهام: غرب/ رشق، وغرب/ إسالم.

وينطلق االسترشاق ـ يف قسم كبري منه ـ من فكرة معادية للرشق هدفها السيطرة عليه، وتقسيمه. 

الحضارات  ُعرِف بصدام  ما  منها  وظهرت محاوالت كثرية يف مراحل مختلفة، وبأشكال مختلفة 

لدى هنتنغتون..

االسترشاقية  املدارس  بني  مفرّقني  واالستعامر،  االسترشاق  بني  العالقة  فكرة  من  وننطلق 

النظرة  طبيعة  تحديد  يف  كبري  دور  العربية  الدول  يف  االستعامري  للمد  كان  فقد  واملسترشقني، 

الغربية إىل الرشق، ال سيام بعد منتصف القرن التاسع عرش. ويتعني عىل ذلك أن عالقة االسترشاق 

باالستعامر أمر واقع، لكن من الخطأ ربط االسترشاق مبدارسه كلها باالستعامر.

ثقافياً  وغزوالرشق  العسكري،  لالستعامر  مهدت  التي  الوسائل  أهم  من  االسترشاق  كان  وقد 

بالعرب  يتعلق  ما  لدراسة  املسترشقني  جهود  عىل  الحديث  االسترشاق  اعتمد  وقد  وعسكرياً، 

واملسلمني وعاداتهم ونفسيتهم. 

فاالسترشاق يف بعض جوانبه حرب ثقافية وفكرية تشّن علينا. ونذكر من املسترشقني َمن عمل 

بصفة رسمية مستشاراً لوزارته الخارجية متهيداً لالستعامر مثل "فولفني" وهورحالة فرنيس اعتمد 

نابليون عىل ما كتبه يف حملته عىل مرص، و"هاملتون جب" و"برنارد لويس" وقد عمال يف خدمة 

الحكومة اإلرسائيلية واألمريكية، و"لورانس" الذي مكث بني العرب يف سوريا وفلسطني ثالثة أعوام 

حتى أطلق عليه لقب لورانس العرب وأعد خرائط لسيناء لتسهيل استيالء بريطانيا عليها و"روسو" 

اإليطايل الذي عمل عىل التمهيد الستعامر بالده لطرابلس. 
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وال يعني الكالم السابق أن لكل املسترشقني أهدافاً استعامرية، ففيهم منصفون فقد أراد بعضهم 

دراسة علوم املرشق للتعرف إىل ثقافة الشعوب األخرى كاملسترشق األملاين املعارص "اشتيفان فيلد".

الرؤيا االسترشاقية،  والبحث يف  الخطاب االسترشاقي،  بدراسة مضمرات  البحث  سيهتم هذا 

والعالقة بني االسترشاق والعوملة، وسيقدم اقرتاحات تتعلق بتطوير عمل املسترشقني لتقديم صورة 

صحيحة عن العرب واملسلمني يف العامل.

ويعني الكالم عىل االسترشاق وعي األنا نفَسها من مرحلة تاريخية ماضية إىل اللحظة الحارضة. 

ونقدنا االسترشاَق يصدر عن كوننا رشقيني، نَِعي األنا ضمن دائرة فيها األنا واآلخر. كيف رأى اآلخُر 

األنا؟ وكيف تكونت هذه الرؤية لديه؟ وما الرؤيا التي تخفيها هذه الرؤية؟

شّكل الرشق مجاالً ساحراً للغربيني، وغامضاً منذ مرحلة قدمية، وقد دخلت رؤية اآلخر اإلسالَم 

للمعرفة  املنتجة  السلطة  وتأثري  والصهيونية،  العرب  بني  الرصاع  دخل  كام  االسترشاق،  دائرة  يف 

السياسية فيه.

بتقديم صورة مشوهة للعريب واملسلم. فالعرب  العامل  ثقافتها الخاصة عىل  وتفرض إرسائيل 

إرهابيون، واإلسالم أصوليون، وهي محبة للدميقراطية والسالم؛ لذلك تشتد الحاجة إىل دراسات 

حول االسترشاق وبخاصة الجديد منه؛ نظراً لتزايد الدراسات التي تحمل عنوان االسترشاق الجديد، 

وثنائية الغرب / اإلسالم، وهي ثنائية ضدية.

لقد أصبحت أمريكا القوة العظمى يف العامل بعد انهيار االتحاد السوفيتي، وأوجدت ما سمي 

النظام العاملي الجديد، ومن بعده نظام العوملة هادفًة إىل إذابة الخصوصيات العاملية األخرى، 

وفرض قيمها عىل العامل يف الثقافة والسياسة واالقتصاد... وقد كشفت الحرب عىل العراق ثنائية 

املتحدة  الواليات  وبخاصة  الغرب-  إىل  العرب  من  كثري  تطلع  فقد  غرب/عرب،  لثنائية  الرؤية 

النظرة،  يحقق هذه  الجديد مل  الغرب  لكن  منارة علم وحضارة ودميقراطية.  بوصفها  ـ  األمريكية 

فعمد إىل ذرائع وهمية، ورشيعة تشبه رشيعة الغاب؛ لتدمري العريب؛ ليبقى خارج التاريخ الحديث. 

إنها عالقة ال تقوم عىل الندية والتكافؤ، إمنا عىل النظرة الفوقية، واالحتالل، والتجزئة. 

األدب  تناول  يف  جليلة  إسهامات  من  االسترشاقية  الدراسات  لبعض  ما  ننكر  أن  نستطيع  وال 

العريب وفكره عىل وفق رؤية فيها الكثرية من التجاوز والتخطي للصورة التقليدية للعريب واملسلم.

الملف
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2 - كالم يف مصطلحات استرشاق، استعراب، استغراب
قرأ املسترشقون العريبَّ واملسلَم فكراً وأدباً بعني غري عربية، واالسترشاق وسيلة لالطالع عىل 

ما لدى الشعوب األخرى، فمعرفة الذات يجب أن متر عب اآلخر، والتعرف إىل الذات هوتعرّف 

إىل الوعي باآلخر.

ويثري االسترشاق مجموعة أسئلة حول طبيعته، ووظيفته، وأهدافه، وبعض املصطلحات املرتبطة 

به بوصفه أحد الفروع الرئيسة للدراسات األدبية، وتأيت أهمية دراسة االسترشاق يف عرصنا الحايل 

الذي تتقلص فيه أنواع الحواجز، وتتداخل الثقافات. وميكن أن نعّد االسترشاق مرتبطاً بجملة معاٍن 

أبرزها حركة الغرب تجاه العرب واملسلمني، أما الحركة املخالفة فهي استغراب.

غايات  عىل  املبنية  ونظرياته  الغرب  أفكاَر  أخذ  وخطرية،  مهمة  فكرية  ظاهر  إذن  االسترشاق 

وأهداف؛ لفرض مفاهيمه عىل العرب واملسلمني. 

 واالسترشاق علم له مفاهيمه، ومدارسه، وفلسفته، وأغراضه. إنه باختصار علم العامل الرشقي]]].

ومتالزمتني هام:املعرفة  أساسيتني  دعامتني  ـ عىل  إدوارد سعيد]]]  بحسب  ـ  االسترشاق  يقوم 

والقوة. وكون هاتني الدعامتني متالزمتني يعني هذا الكالم أن كالً منهام يحوي اآلخر يف داخله. 

فاملعرفة تحمل معنى القوة ودالالتها، والقوة هي االنتصار املعريف، والتفوق املعريف، واملعرفة 

هي التسلح بالقوة الالزمة؛ للتعرف إىل الحضارات، ولتحصيل املعرفة بها. 

تفاوت يف  له مع  استمرار  إنه  القديم،  الصلة عن  منقطع  ليس  الجديد  والخطاب االسترشاقي 

نسبة القوة. 

ويتصل االسترشاق بفكرة مهمة هي العالقة بني آسيا وأوربا، وهي عالقة قدمية تعود إىل أربعة 

آالف سنة. وميكن القول: إن الصورة التي تطبع الرشقي والغريب هي من عمل البرش، وال ميكن أن 

دة لعنارصها  تُفهم العالقة بني الرشق والغرب إال يف إطار فهم القاعدة املادية واالجتامعية املحدِّ

بدءاً باملسترشق، فاملوضوع، فاالسترشاق.  

تسعى الدول التي متلك القوة واملعرفة إىل تقديم صورة جامدة عن الرشق /املسلم، فيغدو 

الفعل االستعامري رضورة ناجمة عن احتكار املستعمر القوة واملعرفة يف آن. 

[1]-  ساميلوفتش، أحمد: د.ت، فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، دار   املعارف، مرص، ص23. 

العربية،  األبحاث  مؤسسة  أبوديب،  كامل  العربية  إىل  نقله  ط6،  اإلنشاء،   – السلطة  املعرفة-  االسترشاق   ،2003 إدوارد:  سعيد،   -[2]

بريوت،ص32.
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 لقد تعددت منابع االسترشاق بتعدد هيئاته، ودوله، واتجاهاته، وأساليبه، وأهدافه، فثمة استرشاق 

مبسح  فقام  بالتحرك،  غرب  رشق/  ثنائية  من  واحد  طرف  قام  وقد  وسيايس،  واجتامعي،  ثقايف، 

سوسيولوجي لدول الرشق؛ ليسهل التعامل معها، وبأبحاث سيكولوجية، واجتامعية يستطيع من 

خاللها ترشيح العقلية العربية واملسلمة. 

إن فكرة الغرب عن الرشق فكرة منبعثة من عنرصية واضحة، وهذه الفكرة ال ميكن أن تقوم عىل 

مبدأ علمي نزيه ومحايد إذ انطلق املسترشقون من قناعة راسخة بوجود فوارق بني الغرب والرشق، 

ومن تفوق الغرب عىل الرشق. 

    يفرتض إدوارد سعيد أن مثة طبائع ثابتة بالغرب متعلقة بالرشق من هومريوس إىل االسترشاق 

الحايل، وهذه الطبائع كرست مفهوم الغرب غرب، والرشق رشق]]] لكّن تبني "سعيد" هذه الفكرة 

يناقض فكرته األساس، وهي أن االسترشاق مرتبط بالقوة املهيمنة واملستعِمرة. 

ويرفض صادق العظم]]] أن يكون االسترشاق مبعناه القدحي تصوراً مالزماً للعقل األوريب ميتد 

مروراً  غرونباوم  املعارص  املسترشق  إىل  هومريوس  من  والعصور  الحقب  عب  مستقيم  خط  يف 

بدانتي وفلوبري وكارل ماركس؛ ألنه يكرس عملياً أسطورة الطبيعة الجوهرية الغربية أواألوربية الثابتة 

بخصائصها املزعومة، وعقلها الذي ال يتغري إال يف أحواله التاريخية، وأغراضه الطارئة زمنياً. 

ومياثل هذا املصطلح مصطلح االستعراب الذي أطلقه علامء التاريخ عىل املرحلة التي وصل 

فيها التأثري العريب إىل ذروته، وكان الغرب يقبل الوافد الَعَريب يف العلوم والفكر قبوالً أعمى]3].

أما االستعراب العلمي فهوعلم يدرس حياة العرب وعلومهم وحضارتهم وتاريِخهم وفلسفتهم. 

ر يف اللغة العربية وآدابها، وتثقف بثقافتها من غري العرب. فاملستعرب هومن تبحَّ

فكل  منه،  فرع  واالستعراب  أصل،  االسترشاق  مبدؤها:  معادلة  وضع  إىل  الكالم  هذا  يقودنا 

مسترشق مستعرب، وليس العكس صحيحاً.

يقابل االسترشاق االستغراب مع فارق أنه ال يوجد لالستغراب مدارس، وعلم له أصوله وأتباعه، 

رمبا ألن املستغربني مل يبذلوا جهداً مامثالً لجهد املسترشقني لفهم حضارتهم.

ورمبا امتازت دراسة إدوارد سعيد من غريها من الدراسات؛ ذلك ألنه أثار مسألة وعي اآلخر 

[1]-  املرجع السابق،63، 68.

[2]-  العظم، صادق جالل:2004،ذهنية التحريم، ط2، دار املدى، دمشق، ص 18.

[3]-  فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، ص 34.
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ذاتَه بدالً من وعيه اآلخَر، أي وعي الرشق نفسه من خالل تصور الغرب له، ودعا إىل حركة تأسيس 

فـ  اآلخر،  عب  ال  الداخلية  تكوينها  رشوط  عب  والحضارية  التاريخية  أبعادها  باكتشافها  الذات 

"االسترشاق هوتجسيد لوعي نقدي ضدي غريب، ليس ظاهرة "رشقية" مبعنى أنه ليس عمالً رشقياً 

يهاجم الغرب، وإمنا هوتفجري من داخل الثقافة الغربية ميارس فاعليته الخالقة عىل حيز من هذه 

الثقافة بطريقة جدلية ستؤدي يف النهاية إىل إخصاب جديد السترشاق من منط جديد"]]].

أما االسترشاق  العالقة بني الرشق واالسترشاق عالقة ضدية، فاالسترشاق رؤية غربية للرشق. 

الجديد فقد اختلف يف محور اهتامماته وأهدافه، إذ أصبحت ثنائيُة غرب/رشق ثنائيَة غرب/ إسالم.

فاإلسالم والغرب قضية حيوية وحضارية كبى، لها خصوصية وحساسية خصوصاً مع ما يشهده 

العامل من تغريات وتحوالت شديدة األهمية والخطورة.

العادة حول قضايا الجهل، والتخلف، واضطهاد املرأة،  وتدور رؤية الغرب عاملَ اإلسالم يف 

املوضوعي إلشكالية  والتوصيف  واحدة لإلسالم.  رؤية  املسترشقني  لدى  توجد  فال  واإلرهاب. 

هذه العالقة يرجع يف صورته الحقيقية إىل مفارقات حاّدة بني عاملني.

تقّدم الحفريات يف نظام االسترشاق تساؤالً مهامً: ملاذا تستمر النامذج األساسية التي أُرسيت 

منذ زمن إىل زمننا الحارض؟

م العامل إىل ثقافات يحتل الرشق  يف االسترشاق الجديد إذن حلَّ اإلسالم محّل الرشق، وقُسِّ

األوسط الشكل املتدين منها، واألكرث تهديداً وخطراً؛ لذلك وجبت السيطرة عليه.

أنتج الرشق ثقافة روحية قوية هي اإلسالم. ورمبا سعى الغرب إىل التوحد حول ثقافة روحية 

واحدة؛ ملواجهة ثقافة الرشق، والسيطرة عليها.

جدد  مسترشقون  هنالك  إمنا  أوقديم،  جديد  استرشاق  مثة  ليس  آخر:  بشكل  القول  نستطيع 

آخر  مبعنى  واهتامماته،  ومجاالته  االسترشاق  أساليب  الجدد  املسترشقون  طوَّر  وقد  وقدماء. 

أصبحوا أكرث تخصصاً يف دراسات استرشاقية خاصة بالعرب تحديداً )االستعراب(. والعرب الذين 

يقصدونهم هم الذين أسسوا حضارة إسالمية ازدهرت، وامتدت من الصني إىل املحيط األطليس؛ 

لذلك البُدَّ من ربط العرب باإلسالم.

[1]-  االسترشاق املعرفة ـ السلطة ـ اإلنشاء، مقدمة املرتجم، ص9.
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لقد أوجدوا لإلسالم هوية هي األصولية، وحني قارنوه بغريه وصفوه باإلرهاب واألصولية، فقد 

صنعوا عدواً وهمياً، وحاربوه. وليس األمر كذلك فحسب، لقد اعتمدوا عليه يف تأكيد هويتهم.

االسترشاق الجديد استرشاق شمويل، ال يقترص عىل الفئة املثقفة، يزرع الخوف من اآلخر، 

بحسب   – فيجب  أيلول،  من  عرش  الحادي  أحداث  بعد  الحركات  هذه  تنامت  وقد  ويتهمه، 

مايرى الغرب- استخدام القوة العسكرية ملحاربته، ومن ثّم تحقيق اإلصالح الذي يوِجُد الحرية 

والدميقراطية.

وهيمن الخطاب االسترشاقي الجديد عىل الخطاب الثقايف والسيايس يف مركز القوة العظمى 

يف العامل، موجهاً ثقله لإلسالم ال للرشق، فأصبحت الثنائية الضدية إسالم / غرب تعني التالقي 

األصويل،  اإلرهاب  عن  نسمع  فأصبحنا  الفتة،  مفارقة  وهي  ساموي،  ودين  جغرايف  مكان  بني 

الذي  اإلرهاب  ع ألمريكا حربها عىل  وهذا مارشَّ والتهديد اإلسالمي...]]]  واإلمبيالية اإلسالمية، 

ميثله اإلسالم بحجة أن الذين قاموا بتفجريات الحادي عرش من أيلول مسلمون، فأباحت أمريكا 

لنفسها أن تفرض رشوطها عىل الرشق األوسط بحجة السالم، والهدف هوتحقيق األمن إلرسائيل.  

وكانت أحداث الحادي عرش من أيلول فرصة مهمة ألمريكا؛ إلعطاء الدعم إلرسائيل، فأباحت 

لنفسها الحرب عىل العراق بحجة أن صّداماً داعم أساس لإلرهاب، ومن ثمَّ كانت فرصة إلرسائيل؛ 

لتحقيق خطوة نحو الرشق األوسط الجديد.

الحرب عىل اإلرهاب حرب أفكار أوالً، فالغرب يرى أنه قادر عىل تحرير العرب املسلمني؛ 

ألنهم غري قادرين عىل تحرير أنفسهم.

أما االستغراب فثمة من يرى حاجة لوجود علم اسمه االستغراب، أي استبناء الغرب بوساطة 

الرشق كام فعل املسترشقون. لكنَّ الرّد عىل االسترشاق حني يكون باالستغراب يجب أال يكون 

صورة موازية لالسترشاق؛ أي رسم صورة للغرب كام فعل املسترشقون بنا.

3 - مضمرات اخلطاب االسترشاقي 
اتخذ االسترشاق يف  الطمع. وقد  الغرب بعني  إليها  ميتلك الرشق مصادر ثروات طبيعية نظر 

[1]-  انظر عىل سبيل املثال:

- كاش، إفريم: 2005، إعادة التفكري يف الرشق األوسط، مجلة العلوم االجتامعية، جامعة الكويت، مجلد 33، عدد2.

- كاظم، نادر: 2004، متثيالت اآلخر: صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط، بريوت املؤسسة العربية للثقافة والنرش.
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يكون  لن  لذلك  اإلسالمي؛  باالسترشاق  تسميته  عىل  اصطلحنا  مختلفاً  مفهوماً  الحارض  عرصنا 

محايداً، وسيكون عنرصياً.

يتضمن االسترشاق محورين مهمني:

- محوراً أكادميياً يعنى بالتخصص بدراسة الرشق. 

التفريق بني األنا واآلخر، وتفضيل األنا، وطريقة تقديم  قامئاً عىل  إيديولوجياً  فكرياً  - محوراً 

اآلخر تنطوي عىل خلفية إيديولوجية تنم عىل الرصاع الحضاري بني الرشق والغرب.

ميكن القول: إن االسترشاق القديم تناول الرشق األدىن واألقىص واألوسط، والرشق الجديد 

فثمة  بأكمله،  الرشق  داخله  يحوي  مغلق  نظرهم فضاء  إنه يف  املسلم.  الرشق  اهتاممه عىل  ركزا 

رشق، ومثة مسترشق، والعالقة ضدية بينهام، ومثة متلقٍّ لعمل االسترشاق يف الغرب.

الخطاب االسترشاقي خطاب رؤيا، أطََّر الرشق باملعرفة الغربية، وهواسترشق سيايس بالدرجة 

األوىل: إنه«مدرسة للتفسري حدث أن كانت مادتها الرشق بحضارته، وشعوبه، وأقاليمه املحلية«]]] 

الخطاب  مضمرات  فدراسة  سابقة.  سياسية  مبعرفة  املؤطرة  املنهجية  الدراسة  من  نظام  إنه 

االسترشاقي هي إصدار أحكام عليه.

ال تدل دراسات املسترشقني عىل واقع الرشق الحقيقي، إنها تدّل عىل الرشق املصنوع مناسباً 

ألهواء القوة السياسية، وسلطة املعرفة الغربية.

مثَّل لهم الرشق مكاناً حاملاً،  الدراسات االسترشاقية عن نظام أكادميي جامعي  وقد صدرت 

وخصباً، ومصدر معرفة لشعوب وأماكن.

ونستطيع القول: إن املسترشقني قد وصفوا الرشق بعبارات جاهزة، لوجود معرفة سابقة وضعتها 

القوة الغربية. يرى إدوارد سعيد]]] أن االسترشاق كان مذهباً سياسياً ُمورس إدارياً عىل الرشق؛ ألن 

الرشق كان أضعف من الغرب الذي ساوى بني اختالف الرشق وضعفه. بدا الرشق عىل وفق هذه 

ومفتعالً مضمراً،  ظاهرياً،  موضوعياً  االسترشاق  وبدا  الغرب،  أهداف  لتحقيق  ُوِجَد؛  أنه  املعادلة 

واستطاع املسترشقون أن يوجدوا تالحامً بني أفكارهم والنظريات املتعلقة بتاريخ اإلنسان والحضارة 

والنظريات الفلسفية الكبى، فاالسترشاق الظاهر هواألفكار التي تدور حول اللغة والفكر والثقافة 

[1]-  سعيد، إدوارد، االسترشاق، ص214.

[2]-  املرجع السابق، ص 215.
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واملجتمع الرشقي. أما االسترشاق املضمر فهوالفكر الالواعي حول هذه املجتمعات. االسترشاق 

الظاهر استرشاق قابل للتحول. يف حني أن لالسترشاق املضمر أسساً ثابتة ال تتحول. وإذا ما أجرينا 

مسحاً ألعامل كثري من املسترشقني فسنجد أن الفروقات ظاهرية عىل مستوى الظاهر، ومتشابهة 

عىل صعيد املسكوت عنه؛ ذلك ألن الرشق يشء، واملسترشق يشء آخر، يغيب الرشق الحقيقي 

إذ يحرض املسترشقون حني  والعالقة ضدية،  الحضور،  فثمة غياب يف  يف حارض املسترشقني، 

887] أن خالصة عمله كله  يغيب الرشق الفعيل عن الحضور. لقد أعلن املسترشق نولدكه عام 

بوصفه مسترشقاً كان تأكيد رأيه يف املنزلة الوضيعة للشعوب الرشقية]]].

االسترشاق املضمر استرشاق هدفه الحفاظ عىل مصالحه، وعىل نفسه، إنه االسترشاق الذي 

يسعى إىل نقل معارفه من جيل إىل جيل بوسائل متعددة منها التعليم العايل، واملنظامت العلمية، 

ووسائل النرش... وبهذه الطريقة يبقى قادراً عىل االستمرار والتأثري. والالفت أن املسترشق يعاين 

الرشق وهوغريب عنه، وخارج دائرته.

األمانة  حمل  فهل  الغرب،  إىل  الرشق  من  املعرفة  نقل  ووسيط  مسؤولية،  حامل  املسترشق 

بصدق؟! لقد خضع املسترشق لقوة املعرفة الغربية، فلم يكن وسيطاً أميناً يف أغلب األحيان مع أن 

ل من الهوة بني الرشق والغرب بقوته.  الغرب إذا شاء ميكن أن يعدِّ

فأنتج صورة مشوهة  الغرب رسم صورة الرشق عب مؤسسة االسترشاق،  يرى إدوارد سعيد أن 

علمية  الصعب تحصيل حقيقة  من  أنه  ويرى  أخرى،  ثقافة  مع  ما  ثقافة  لتعامل  طبيعية  نتيجة  هي 

والتخطيط،  واالختزال،  للتشويه،  ستخضع  الصورة  ألن  أخرى؛  ثقافة  عب  ثقافة  عن  أوموضوعية 

وهذا ما تفرضه الثقافة املتلقية عىل واقع الثقافة املغايرة]]].

يعني هذا الكالم أن أية ثقافة ستتبنى فكرة مشوهة عن ثقافة أخرى ال تعرفها، فتتلقاها ال كام هي 

عليه حقيقة؛ ألن ذلك خصيصة من خصائص العقل البرشي، وهذا يناقض فكرته عن االسترشاق، 

والقوة السياسية.

تحتشد الثنائيات الضدية يف العالقة بني الرشق واملسترشقني، وخالصتها تأكيد رشقية الرشق 

عىل حّد تعبري إدوار سعيد]3]. وهي مقولة لها أهمية كبى تتمثل يف إيقاظ الفكر العريب واإلسالمي، 

وتنبيهه عىل غاية االسترشاق والعوملة. 

[1]- املرجع نفسه، ص220. 

[2]-  املرجع نفسه، ص 272.

[3]-  املرجع نفسه، ص 41. 
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االسترشاق ضارب بجذوره يف السياسة؛ لذلك ال يتسم بقدر من الحيادية التي يتسم بها النشاط 

ع هذا  الفكري املنتسب إىل العلم. وميكن القول: إن الجدل الذي أثري حول االسترشاق مل يوسِّ

العلم، ومل يفتح له آفاقاً جديدة، إمنا استثار ردود فعل دفاعية من مسترشقني، أومثقفني عرب. 

االسترشاق الذي تحكمه القوة السياسية لن ميثله اليشء متثيالً إال لخدمة املصلحة السياسية 

للجهة األخرى، ويحتاج املسترشق إىل املعرفة اإليجابية؛ ليتزود بوعي حاّد يف نظرته إىل الرشق. 

فثمة فرق بني املعرفة العلمية واملعرفة السياسية، وخطاب االسترشاق مشحون بالداللة السياسية. 

السياسية  للمعرفة  صانعاً  نفسه  من  الغرب  ب  نصَّ فقد  أنتجتها،  التي  بالقوة  مرتبطة  الداللة  وهذه 

املرتبطة بالعرب واإلسالم. 

الثقايف إمنا هو يف  السيايس، والنضال  العمل  ينفصل عن  الثقايف ال  العمل  أن  أدونيس  يرى 

جوهره نضال سيايس]]].

العالقة بني الظاهرة االسترشاقية واالستعامر رصيحة حيناً، وخفية حيناً آخر، ولكن ليست كل 

مضمرات االسترشاق سلبية، فلبعض املسترشقني فضل يف الكشف عن الرتاث والرتجمة والتأليف 

والتحقيق وإنشاء دائرة املعارف...

لقد سيطر الغرب عىل الرشق قدمياً سيطرة عسكرية، وأصبحت اليوم سيطرة فكرية ثقافية، فقد 

تضافرت قوى الغرب واالستعامر؛ ليشككوا يف الحضارة العربية واإلسالمية وتراثها الفكري، وقد 

عمل كثري من املسترشقني يف وزارة الخارجية، وعىل رأسهم املسترشق أرنست رينان]]]. الذي كان 

يعمل مخططاً لالستعامر الفرنيس وغريه كثري من البلدان األوروبية األخرى التي اهتمت، وال تزال 

العرب،  تقدم  لعرقلة  األساسية  الغرب  قاعدة  الصهيونية  أصبحت  ثم  ودراساته،  باالسترشاق  تهتم 

وتفريق صفوفهم، فاتحدت قوى االسترشاق واالستعامر والصهيوينة.

مل يكن االسترشاق إذن طلباً للمعرفة، لقد كان وعياً غربياً ذا سيادة عىل كل ما هورشقي، فاتخذ 

من املعرفة الثقافية جرساً للغاية السياسية واالقتصادية. ومركزية الذات تعني إزاحة اآلخر.

4 - االسترشاق والعوملة

يتفق االسترشاق مع العوملة يف األشكال والهدف والغاية. وقد كان للذات العربية واإلسالمية 

[1]- انظر: مجلة مواقف،بريوت، العدد34، شتاء 1979، ص160.

[2]-  ساميلوفتش، أحمد: د.ت، فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، ص124.
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بدأ  الذي  الغرب  لحساب  الفاعلية  هذه  تراجعت  وقد  اإلنسانية،  الحضارة  صنع  يف  فاعلية 

أن  كثري من املسترشقني  العامل. ويرى  املهيمنة عىل  بالعوملة  وانتهى  االستعامري،  باالسترشاق 

العرب واملسلمني بعيدون بعداً تاماً عن املشاركة الحقيقة يف صياغة النموذج الحضاري الجديد 

وإنتاجه. وصورة العريب ـ برأيهم ـ صورة علق عليها غبار التغني مبجد التاريخ، ال يتسمون برؤية 

عقلية ناضجة، خالف الغرب الذي بنى نهضته بهذه العقلية.

لالسترشاق غايات وأشكال وأساليب تخدم الدول الغربية، وتنتهي بالسيطرة عىل اآلخر، وإذابة 

الغربية املسيطرة واتجاهاتها. وقد  يتسق والثقافة  نتاج غريب  الثقايف  الخاصة، فاالسترشاق  ثقافته 

ذهب املسترشقون مذاهب شتى يف دعاواهم منها ما كتبه لويس ماسينيون عن التصوف اإلسالمي.

لقد استيقظ العرب عىل هدف الباحثني املسترشقني، ورّد العديد منهم عىل دعاوى االسترشاق، 

وكانت أوربا قائدة االسترشاق الغريب ومركزه، ثم حملت أمريكا هذه املهمة تحت عنوان العوملة 

)فَرِّق  وثقافياً. ففي حني كان شعار املستعِمر قدمياً  واقتصادياً  العامل فكرياً  السيطرة عىل  بهدف 

ْد تَُسْد( تَُسْد( أصبح الشعار تحت مظلَّة العوملة )َوحِّ

روجيه  يصفها  التي  الذات  عقدة  متركز  إىل  الغربية  غري  بالحضارة  االعرتاف  عدم  فكرة  تدور 

غارودي بقوله]]]:

»إن الغرب اعتقد أنه مباح له تحديد مكانة اآلخرين، والحكم عليهم ملصلحة تاريخه وغاياته وقيمه«.

من هذا املنطلق اعتقد الغرب أنهم يعيدون السيطرة عىل الرشق، وميتلكونه باالسترشاق.

الدراسات  هذه  وتندرج  العوملة،  أفرزتها  التي  التغريات  يواكب  أن  باالسترشاق  يفرتض  كان   

فال  اآلخر،  ومتثيل  الهوية  وقضايا  الثقافات،  عب  واألدب  الفكر  قراءة  عنوان  تحت  االسترشاقية 

ينبغي أن تتم بوصفها نقطة التالحم بني  الذات  تظهر الهوية إال باالتصال باآلخر، كام أن مقاربة 

الهوية واالختالف. فالتعرف إىل الذات هوتعرُّف إىل الوعي باآلخر الذي تحتويه، والوعي باألوجه 

املحلية  من  للتخلص  الذات؛  عن  االبتعاد  يتطلب  الذايت  والفهم  تشكله،  التي  للثقافة  املتعددة 

املغلقة، ويفيض إىل تجاوز »املصادمات مع خطاب االسترشاق، وإتاحة الفرصة إلمناء خطاب 

يتجاوز الحدود الفاصلة بني الثقافات«]]].

[1]- غارودي روجيه: 1983، اإلسالم دين املستقبل، تر: عبد املجيد بارودي، بريوت، دار اإلميان، ص175.

[2]- عبد املسيح، ماري ترييز: التمثيل املريئ لالسكرنية بني منعطف قرنني، مجلة نزوى عدد 27، ص-21 22.
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5 - عمل املسترشقني يف امليزان
وإدخال  بعض،  من  بعضها  واآلداب  الثقافات  تقريب  عىل  املسترشقون  يعمل  أن  يفرتض 

وتعّد  املتلقي،  يف  وفكره  األدب  تأثري  توسيع  يف  واإلسهام  أخرى،  ثقافة  إىل  ما  ثقافية  إنجازات 

األعامل االسترشاقية ذات صلة بالتطورات االجتامعية، تنقل الفكر من لغة إىل لغة، وكلام اتسعت 

قيمة الفكر واألدب ازداد اهتامم املسترشقني بهام.

ومنذ أن عقد مؤمتر املسترشقني األول عام 873] متت الدعوة إىل تركيز االهتامم عىل الدراسات 

العربية واإلسالمية، وحني انعقد مؤمتر عام 973] قُرر التخيل عن كلمة استرشاق ملصلحة العلوم 

اإلنسانية لكن مفهوم االسترشاق بقي حارضاً يف األذهان]]].

عالج املسترشقون قضايا اللغة العربية والشعر العريب القديم والحديث من وجهة نظر استرشاقية، 

فالعروض العريب -عىل سبيل املثال- له خصائص مائزة، يختلف عن العروض الغريب؛ لذا وجبت 

درسوه عىل  املسترشقني  بعض  لكن  به،  الخاص  الصويت  بالنظام  بربطه  العريب  العروض  دراسة 

آلخر،  عريب  قطر  من  تتباين  النب  فقواعد  مزالق،  األمر  ولهذا  للوزن،  أساساً  بوصفه  النب  أساس 

ومن مكان آلخر ضمن القطر العريب الواحد. فكيف يتحد وزن من زمن قديم؟!! ولوكان العروض 

العريب قامئاً عىل أساس نبي لكان للبحر الواحد أوزان متعددة ال تحىص.

يف  الوتد  وظيفة  وليد  به  االهتامم  جاء  وقد  مثالً،  كالفرنسية  األخرى  اللغات  النب  يناسب 

الوزن، فالوتد ثابت كام يرى بعض املسترشقني]]]. وبعودة إىل مادة العروض يف دائرة املعارف 

اإلسالمية]3]. سنجد كالماً لجوتهرلد فايل الذي انفرد يف عدم إخضاع العروض العريب لألعاريض 

الخليل، فكشف خطأ االسترشاق يف  دوائر  فكرة  التحليل وتفسري  األوروبية، وانرصف عمله إىل 

دراسة العروض العريب انطالقاً من نظام األعاريض األوروبية. وقد حاول بعض املسترشقني تجاوز 

النظام الخلييل يف الدراسة، وتفجريه بهدف التبعية املطلقة حتى عىل مستوى العروض، والتشكيك 

يف امليزات الذاتية للذوبان يف ذات اآلخر.

بالغاً؛ ألنها الهوية واملجتمع الناطق بها، وقدمياً قالت  أوىل االسترشاق اللغة العربية اهتامماً 

[1]- مجموعة من املؤلفني: 1995، الرشق واالسترشاق والدراسات الرشقية، تر: د. محمد طجم، اآلداب األجنبية، اتحاد الكتاب العرب، 

العدد 83، ص 117 - 118.

[2]- انظر فريزر، ج، س: الوزن والقافية والشعر الحر، تر: عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد للنرش.

[3]- مجموعة من املؤلفني، دائرة املعارف اإلسالمية، ص693.
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تشجيع  إىل  املسترشقني  من  كثري  سعى  وقد  العبارة«]]].  ضاقت  الرؤية  اتسعت  »كلام  العرب: 

العاميات؛ لتفكيك أوارص العربية الفصحى كام فعل املسترشق آالن جريو.

واهتم االسترشاق باألدب العريب؛ ألن له أثراً يف اآلداب األخرى، ومنزلة، واستمراراً تاريخياً، 

وألهميته يف دراسة الشخصية العربية، وصلته باإلسالم والقرآن الكريم.

ورمبا فاق اهتاممهم باألدب القديم اهتامَمهم بالحديث منه؛ ذلك ألن األدب العريب الحديث 

عىل صلة مبقارعة الصهيونية، وهويعالج املشكالت العقدية والسياسية والدينية.

وقد شكَّك بعض املسترشقني يف الرتاث العريب اإلسالمي؛ للنيل من العقلية العربية، فالهدف 

األساس املضمر هوالحط من قيمة العرب واملسلمني، وتفكيك وحدة العروبة واإلسالم، وتقسيم 

وحدة الفكر والثقافة واألدب.

وفكرهم  ولغتهم  العرب  أخطر هجوم عىل  االسترشاق  أثارها  التي  القضايا  إن  القول:  وميكن 

وثقافتهم.

وقد واجه العرب األثر االسترشاقي، وتنبهوا عىل فوائده، وخطره عىل حّد سواء. فلبعض املسترشقني 

أحكام خاطئة، ونذكر عىل سبيل املثال املسترشق ريبريا]]] الذي ذهب إىل أن املوشحات والزجل 

الغزل واملوشحات، وانتهى إىل أن  أندلسيان من أصل التيني، فأوجد نظرية ريبريا يف  الشعر  من 

الزجل واملوشحة فن شعري واحد، وليك يدلل عىل رأيه استشهد بنموذج من الغزل اإلسباين للشاعر 

الفاريزدي يف ساندينو، وأجرى مقارنة بينه وبني منوذج من أزجال ابن قزمان الشاعر األندليس.

وقد ُعرف عن مرجليوث تعصبه املقيت حني تكلم عىل اإلسالم، وابتعد عن املنهج العلمي، 

فشكك فيه بإثارة الشكوك حول الشعر الجاهيل، وقد اتُّهم د. طه حسني فيام بعد بأنه بنى نظريته يف 

الشعر الجاهيل متأثراً بالنظرية املرجليوثية.

ميداناً  والتجربة  لنشاطها،  ميداناً  املعرفة  جعل  إىل  عام-  بشكل   – االسترشاق  فلسفة  تهدف 

لبحثها. وتنشد الفلسفة الوصول إىل الحقيقة، واإلحاطة بجميع الظواهر املحيطة بنا.

وال ميكن للحضارة العربية اإلسالمية أن تتجزأ، أوتنفصل عن التجربة البرشية، ومن الطبيعي 

أن يهتم االسترشاق بها، لكنه قد نحا نحواً تفوقياً بهدف إبراز تفوق الغرب عىل الرشق. ونزع بعض 

[1]- النفري، محمد بن عبد الجبار بن الحسن: 1933، املواقف واملخاطبات، نرش أربري، القاهرة.

[2]-  بالنثيا، آنخل جنثالث: 1955، تاريخ الفكر األندليس، تر: د. حسني مؤنس، النهضة املرصية، القاهرة، ص143 وما بعدها.
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املسترشقني إىل تحليل الفكر العريب واملسلم، فحللوا منهج العلم والدين، ودرسوا تاريخ العرب 

واإلسالم من جهة التأثري والتأثر لإلحاطة به إحاطة شاملة.

وميدان الدراسات العربية اإلسالمية ميدان واسع جداً؛ لذا كان البد من التخصص لإلحاطة به، 

فنتجت بحوث مثل كتاب أرنست رينان )ابن رشد(،]]] فأحيا الفلسفة العربية اإلسالمية يف العرص 

الحديث.

وقد نظر بعض املسترشقني إىل اإلسالم عىل أنه بنية سياسية إيديولوجية معادية، ويف الوقت 

نفسه يرونه حضارة مختلفة اقتصادياً وفكرياً لدرجة تثري فضول الكثريين]]].

وأغلب دراسات املسترشقني تعادي اإلسالم، أوتخاف منه، ولعل أبرزها فكرة صدام الحضارات 

التي أىت بها صاموئيل هنتينغتون الذي رأى أنه بعد صعود اإلسالم انتهى اكتساح العرب الغرَب، 

واستطاع الصليبيون بنجاح مؤقت اإلتيان باملسيحية إىل األرض املقدسة، ويف القرن الرابع عرش 

إىل السابع عرش قلب األتراك العثامنيون امليزان، وبعد انهيار القوة العثامنية فرضت بريطانيا سيطرة 

الغرب عىل معظم شامل إفريقيا والرشق الوسط، فالعامل -برأيه- مثقل بالصدام بني الغرب واإلسالم، 

وقد يصبح أكرث خطراً يف املستقبل]3].

أخذ هنتينغتون من تاريخ العالقات بني الغرب واإلسالم الرصاع والنزاع فقط، وهي فكرة تصب 

يف مصلحة إرسائيل التي زرعت نفسها يف قلب العامل العريب.

االسترشاق  كتاب  ويعد  املتحاملني.  إىل خطابات  قياساً  قليلة  لكنها  موضوعية  قراءات  ومثة 

إلدوارد سعيد الكتاب األكرث نقداً لحركة االسترشاق مبفهومه القديم، فقد وصفه أحد املسترشقني 

يف  الغربيني  املتخصصني  من  كبرياً  عدداً  ستدفع  كانت  واتهاماته  الكتاب  هذا  آراء  »إن  بقوله: 

أنفسهم،  لقب مسترشقني عىل  إطالق  التورع عن  إىل  العريب  الوطن  وتاريخ  اإلسالمية  الحضارة 

اإلسالمية(،  الشؤون  يف  )متخصص  بينها  وظيفتهم  طبيعة  لوصف  أخرى  تسميات  إىل  واللجوء 

أو)خبري يف السياسية العربية املعارصة(. أو)باحث يف علوم االجتامع«]]]...

املسترشق – إن أراد- قادر عىل تصحيح الصورة املشوهة عن العرب يف الغرب يف أثناء اطالعه 

[1]- رينان، أرنست: 1975، ابن رشد، ترجمة عادل زعيرت، مطبعة عيىس البايب الحلبي.

[2]-  رودنسون، مكسيم: 1982، جاذبية اإلسالم، تر: الياس مرقص، بريوت، دار التنوير، ص18.

[3]- انظر: مجموعة من الكتاب: 1995، صدام الحضارات، مركز الدراسات االسرتاتيجية والبحوث والتوثيق، بريوت.

[4]-  انظر: صحيفة الحياة، لندن، العدد 11 - 952.
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غري املتحيز عىل الفكر العريب وأدبه؛ ألنه ينقل علمه إىل الغرب، لكنه يدرس اإلسالم بوصفه ديناً، 

والعرب بوصفهم قوماً، وهذا التناقض الظاهري يزول مبجرد فهم اإلسالم بوصفه ديناً للحياة برمتها. 

و»من املألوف اآلن أن مصطلح »إسالم« هوالنظري ليس فقط للمسيحية، ولكن للعامل املسيحي 

أيضاً، وليس لدين باملعنى الغريب الضيق فحسب، ولكن لحضارة كاملة منت تحت رعاية ذلك 

الدين، إنه أيضاً... هوية سياسية، ووالء يسمو فوق جميع الوالءات والهويات األخرى«]]].

ففي الوقت الذي تتعاىل فيه أصوات املسترشقني الذين يضمرون حيناً، ويرصحون حيناً آخر نجد 

أن مثة مسترشقني ينتقدون صورة اإلسالم املشوهة لدى الشعوب الغربية، ويستعيدون املكتسبات 

الحضارية الكبرية املأخوذة عن الحضارة اإلسالمية. فقد تحدث املسترشق اإلنكليزي مونتجووي 

وات]]]. عن هذه الفكرة، واملسترشق مارشال هودجسون]3] يف موسوعته مغامرة اإلسالم: الوعي 

والتاريخ يف حضارة عاملية.

ومثة مسترشقون ينتقدون وسائل اإلعالم الغربية املقروءة واملرئية التي تسم العريب واملسلم 

آين  األملانية  املسترشقة  ترى  لإلسالم.  معادية  صهيونية  ملصالح  واألصولية  واإلرهاب  بالتطرف 

فهم  نتيجة  واإلرهاب  باألصولية  يسمى  مبا  اليوم  اإلسالم  مساواة  إىل  مييلون  أنهم  شميل  ماري 

خاطئ للدين. وجهلهم باإلسالم يجعلهم يحكمون عىل الوسائل التي تقدمها لهم وسائل اإلعالم 

بصور دامية تسلب منهم كل قدرة عىل املوضوعية]]].

ولكثري من املسترشقني فضل يف التنقيب عن الرتاث العريب، والكشف عن كنوزه الرائعة، فقد  

أثروا مكتبات العامل بأدب العرب الرثي، ووجهوا األنظار إليه، ويعّد كارل بروكلامن من املتميزين مع 

[1]- لويس، برنارد: 2007، اإلسالم والغرب، ترجمة وقدم له د. فؤاد عبد املطلب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مقدمة املرتجم، ص23.

وفيام يتعلق بالرؤية الرافضة لإلسالم التي تكونت عىل أيدي املسترشقني انظر:

زيادة، د. خالد: 1983، تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا، معهد اإلمناء العريب، ص235 يعلل سبب هذه النظرة بعدم اإلخالص يف النقل 

الحضاري والتعامل مع الحضارات لدى املسترشقني.

وقد توسع اهتامم املسترشقني باإلسالم يف الدراسات الغربية املعارصة، فكأن حركة استرشاق جديدة قد بعثت بعد أن أعلن جاك بريك 

انتهاء زمن االسترشاق عام 1975. انظر حميش، د. سامل: 1991، االسترشاق يف أفق انسداده، الرباط، منشورات املجلس القومي للثقافة 

العربية، ص7.

[2]- انظر: وات، مونتجووي: 1983، فضل اإلسالم عىل الحضارة الغربية، تر: حسني أحمد أمني، دار الرشق، بريوت.

[3]- انظر هودجسون، مارشال: 1995، مغامرة اإلسالم: الوعي والتاريخ يف حضارة عاملية، مجلة االجتهاد، بريوت، السنة السابعة، العددان 

السادس والعرشون والسابع والعرشون، ملف تاريخ اإلسالم وتاريخ العامل.

[4]- هوفامن، فيلفرومراد: 1993، اإلسالم هوالبديل، تر: محمد مصطفى ماذج، د. م نرش، بريوت، ص18.

وأبرزت املسترشقة األملانية زيغريد هونكه إسهامات العرب واملسلمني يف تطور الحضارة اإلنسانية، وقد ُعّد هذا الكتاب من أهم الكتب التي 

أنصفت العرب. انظر: هونكه، زيغريد: 1986، شمس العرب تسطع عىل الغرب، ط8، تر: فاروق بيضون وكامل الدسوقي، دار اآلفاق، بريوت.
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أن له أخطاء سببها عصبيته مثل رأيه يف شعر حسان بن ثابت أنه مبتذل ال يصل إىل مستوى جّد رفيع]]]

لكل مسترشق موقف فكري يكشف عن شخصيته، حاول النفاذ إىل الشخصية العربية واإلسالمية 

نيكلسون،  رينولد  نذكر  مائزة  إسهامات  لديهم  الذين  املسترشقني  ومن  مستمرة،  مبحاوالت 

وكارلونللينو كوديرا الذي عال صوته بالثناء عىل املسلمني، ومجد أعاملهم، وأعلن فضلهم عىل 

الحضارة اإلنسانية، وحفاظهم عىل الرتاث القديم، ووصل به األمر إىل الدعوة إىل تعريب الحضارة 

األوربية يقول: »من الخطأ العمل عىل أوربة إسبانيا، بل الواجب تعريب أوربا، وعىل إسبانيا أن 

تسرتد دورها األندليس القديم يف هذا التعريب«]]].

االسترشاقية  املدرسة  ألن  القديم؛  العريب  األدب  املعارص  األملاين  االسترشاق  أنصف  وقد 

األملانية هي مدرسة محافظة إىل حد كبري، وألن املسترشق األملاين صّب اهتامماته العلمية كلها 

يف دراسة الرتاث العريب بعيداً عن السياسة واأليديولوجيا الفكرية أوالدينية إىل حّد بعيد]3].

وقد شعر املثقفون أن روح الحضارة العربية تعب عن نفسها يف الشعر بصفة خاصة. أما الجيل 

الحديث فقد اهتم باألدب الحديث؛ ألنه يعالج املسائل االجتامعية أكرث من اهتاممه باألشكال الفنية.

6 - وظيفة املسترشقني يف عامل متغري

بوجود  املقارن  األدب  ميادين  يف  املتعمقة  االسترشاقية  الدراسات  بعض  يف  الغرب  اعرتف 

املثاقفة املعكوسة تقديراً إلسهام الفكر العريب اإلسالمي يف تكوين الفكر األورويب]]].

يجب أن تتصف دراسات املسترشقني باملوضوعية، وال يتم ذلك من دون التخلص من اإلرث 

التاريخي الحافل بالنزاع، والعلمية، واإليجابية، والنظرة املستقبلية حني يتم النظر إىل ما ميكن أن 

[1]-  بروكلامن، كارل: 1962، تاريخ األدب العريب، تر: عبد الحليم النجار، دار املعارف، مرص، ج152/1 - 153.

مناهج  ضمن  الشكعة  مصطفى  د.  نقله  كوديرا،  عن  مكتوب  فصل  اإلسبان،  العلامء  دراسات  يف  والعرب  اإلسالم  د.ت،  كوديرا:   -[2]

املسترشقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

يخرج  أن  عليه  فإن  هوعريب  ما  حول  ينتج شعراً  أن  أراد  آخر  أدب غريب  أي  )لوأن  مونتابث:  بيدرومارتينيث  اإلسباين  املستعرب  يقول 

خارج حدوده. واألدب اإلسباين ال يحتاج ذلك؛ ألن ما هوعريب موجود داخل بيتنا: يف الريف، يف املدن، يف الناس، يف العادات( انظر: 

خانثينتولوهث، غورخه: 1991، بصامت عربية عند بعض شعراء القرن العرشين اإلسبان، تر: رفعت عطفة، مجلة املعرفة، دمشق، العدد 

338، ترشين الثاين ص171.

[3]- درابسة، د. محمود، 2003، االسترشاق األملاين املعارص والنقد العريب القديم، مؤسسة حامدة للدراسات الجامعية والنرش والتوزيع، 

إربد، ص 7، 11.

انظر أيضاً: مجموعة مؤلفني: 2008، مرايا االسترشاق األملاين املعارص والشعر العريب، تر: د. موىس ربابعة، ط1، دار جرير، إربد، ص7.

[4]- انظر عىل سبيل املثال: رانيال، أ.ل: 1999 املايض املشرتك بني العرب والغرب: أصول اآلداب الشعبية الغربية، الكويت. 
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يقدمه اإلسالم للغرب وحضارته؛ ولتحقيق هذه الفرضية البد من انفتاح الغرب عىل اإلسالم بدالً 

من صدام الحضارات، وبذلك يتغري التصور اإليديولوجي السائد الذي يحكم عالقة الرشق بالغرب 

والقوة،  باملعرفة  االسترشاق  ارتبط  لقد  اإليديولوجية.  املعرفة  مكان  التاريخية  املعرفة  بإحالل 

ويجب إيجاد معرفة حقيقية باإلسالم ال ترتبط بالقوة.

كام يجب عىل املسترشقني احرتام االختالف الثقايف، أوالخصوصية الثقافية بني الشعوب، وأن 

يغريوا نظرتهم إىل ذواتهم، وأن يوجدوا رؤية فلسفية تعيد تشكيل الذات الفلسفية للغرب.

قبل.  فيام  والعسكري  والديني  السيايس  للرصاع  صدى  واملسلم  للعريب  املشوهة  الصورة 

ويفرتض باالسترشاق أن يكون البعد اآلخر املّكون ملا هوموجود لدى الرشقي.

الحضارية،  الهويات  احرتام  موقف  األخرى  الحضارة  من  املسترشقني  موقف  يكون  أن  يجب 

واعرتاف بالندية من دون شعور بالنقص لدى اآلخر؛ ليستطيع اآلخر أن يدخل معهم يف عالقة حوارية.

ويفرتض أن يتوافر استعداد جّدي لالطالع عىل حضارة اآلخر واستيعابها وذلك بالتخيل عن 

الشعوب  عن  فكرة  املسترشقني  من  كثري  قّدم  لقد  والعرقي..  والديني  الفكري  التعصب  أشكال 

الرشقية واملسلمة أنها ذات طبيعة ثابتة فكرياً وثقافياً، فهم شعوب روحانية متمسكة باإلسالم؛ لذا 

يجب أن تنطلق دراسات املسترشقني من فهم خصوصية الرشق، والثابت واملتحول لديه، ومن فهم 

ثقافته املتاميزة جوهرياً عن الغرب، فإذا تعامل الغرب مع هذه الثقافة بجهازه املعريف املختلف 

الطبيعتني  عن الجهاز املعريف للرشق فسينجم عنه رشق متخلِّف أمام غرب متحرض، فلكل من 

الرشقية والغربية خصائص مائزة يف مستواها ورقيها.  

العرب  احرتام  يتعلمون  العريب  لألدب  األدبية  الخصوصية  املسترشقني  بعض  يعرف  حني 

وحضارتهم ويعلمونها لغريهم.

7 - وظيفة العرب واملسلمني

يحتاج الوعي النقدي باالسترشاق إىل وعي نقدي ضدي، أي يجب أن يتوافر فريق عمل عريب 

ينطلق من وعي نقدي بتصورات االسترشاق ومذاهبه، يُخضع األعامل االسترشاقية للتحليل النقدي. 

االسترشاقية،  الدوائر  بسبب  عليه؛  غريب  حكم  إىل  الرشق  عن  الغربية  املفاهيم  تحولت  لقد 

وليست هذه القاعدة عامة، فكثري من كتاباتهم متشبعة بروح االستعامر. ويجب أن تُدرس الكتابات 

املقاومة لها يف األماكن املستعَمرة دراسة طباقية محكمة. وحني نقرأ نتاج اآلخر يجب أن نقرأ نتاج 
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التاريخ، فقد رأى إدوارد  يسطران صفحات  الوقت ذاته؛ ألن االثنني معاً  املقاومة ضد اآلخر يف 

سعيد]]] أن مثة طباقاً انعكاسياً بني رواية كونراد )قلب الظالم( ورواية الطيب صالح )موسم الهجرة 

املسترشقني،  بعض  مساوئ  فكشف  لويس،  برنارد  املسترشق  ألمثال  وقف  وقد  الشامل(،  إىل 

أوالكتاب املأمورين – عىل حد تعبري جوليان بندا يف كتابه خيانة الكتبة]]]. 

مراكز  يف  بهم  االستعانة  تتم  وأن  االسترشاق،  مؤمترات  واملسلمون  العرب  يحرض  أن  يجب 

االسترشاق، كام يجب أن ترتجم األعامل العربية إىل اللغات األجنبية.

ولعل من املفيد أن يعاد النظر يف مناهج دراسة األدب العريب يف مدارسنا وجامعاتنا من مفهوم 

الصورولوجيا؛ لتفسري النصوص التي يسبب فهمها إشكاالً فيام يتعلق باآلخر. ويتبع ذلك إقامة الندوات 

العلمية حول صورة العرب واملسلمني، والتشجيع عىل إقامة أبحاث ضمن مجال الصورولوجيا.

ومن املفيد أيضاً الدعوة إىل حوار الحضارات، ال صدامها؛ إلبراز النقاط املشعة يف الحضارة 

العربية واإلسالمية عب نشاط ثقايف وإعالمي وعلمي، وتحت رعاية سياسية عالية املستوى.

إن عىل املثقفني الذي سيتولون هذه املهمة »أن يكونوا أفراداً مدققني، وذوي شخصيات جبارة، 

ويجب أن يكونوا يف حال معارضة شبه دامئة للوضع الراهن«]3].

الثقايف  التبعية، وميكن القول: إن التحرر  بناء عالقات ثقافية ال تحكمها  ويجب عليهم أيضاً 

عنرص أساس للتحرر السيايس واالقتصادي. وللعرب مصلحة ثقافية يف أن يزول هذا الحاجز، وهذا 

الخلل؛ لتكون العالقات متوازنة ومتكافئة.

كام يجب أن يرتافق هذا الجهد مع جهد إعالمي ثقايف خارجي كبري؛ ليقوم املسترشق بوظيفة 

استقبال األدب العريب وفكره بصورته الصادقة. 

   إن إعادة النظر يف االسترشاق من أجل صياغة استرشاق جديد ال ميكن أن يكون مجدية إن مل 

يواكبها تدخل قوي يعزز العلوم اإلنسانية باقرتاحات جديدة، وبذلك يتم االنفتاح عىل مرشوعات 

بحثية جديدة. 

    ال يجابه تجدد الفكر االسترشاقي إال بتجدد الفكر املناهض له؛ ذلك ألن االسترشاق عمران 

[1]-  سعيد، إدوارد:1977، الثقافة واالمبيالية، ترجمة كامل أبوديب، دار اآلداب بريوت، ص70.

[2]-  انظر: سعيد، إدوارد: 1999، حوارات مع دافيد باراساميان، ترجمة: توفيق األسدي، دار كنعان للدراسات والنرش، دمشق.

[3]- سعيد، إدوارد: 1996، صور املثقف- محارضات ريث، نقلة إىل العربية غسان غصن، دار النهار للنرش، بريوت، ص 24. 
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فكري متشابك يتخذ أشكاالً مختلفة باختالف الحقب الزمنية، واختالف العالقة بني طريف الثنائية: 

يتخذه املستعِمر؛  الذي  اإلطار املعريف  الخطاب االسترشاقي  /املهيَمن عليه. ويشكِّل  املهيِمن 

إلعادة توليده ذاته ضمن آلية جديدة. 

إنجازاً حضارياً  فنياً وفكرياً ميثل وجودها  أدبية متطورة  حني نضع يف يد املسترشقني أعامالً 

سيكون لذلك وظيفة يف تصحيح الصورة املغلوطة، وحني يتعامل املسترشقون مع اإلبداع العريب 

بصورة خالقة سيتأثرون بها شكالً ومضموناً، وهذا ما يسهم يف إغناء العالقات األدبية بني الشعوب.

وأخرياً يجب متابعة األعامل االسترشاقية املتعلقة بنا بصورة دقيقة، وحرصها بيبليوغرافياً وهذا 

الهم ليس قطرياً. إنه هم قومي يحتاج إىل قرار سيايس، ودعم مادي.

العربية واإلسالمية  كام يجب تقديم دعم مناسب للمسترشقني؛ ألنهم يقدمون خدمات لألمة 

مبّدهم مبا يلزم من املراجع؛ لالطالع عىل ما يحتاجون إليه، وتقديم منح دراسية لهم؛ ليتمكنوا من 

العربية واإلسالمية، واقرتاح  الثقافة  االطالع واإلقامة، ومشاركتهم يف املؤمترات والندوات حول 

جائزة خاصة باملسترشقني.

8 - خامتة

- أثار االسترشاق مجموعة أسئلة حول طبيعته، وأهدافه، ووظيفته، ومضمراته بوصفه أحد الفروع 

الرئيسة للدراسات األدبية، كام أثار فكرة صعوبة تصور وجود ثقافة حول العريب واملسلم من دون 

وجود ثقافة اآلخر، واحتكاكها بثقافته.

- ارتبط االسترشاق بالنشاط السيايس االستعامري منذ نشأته، وقد غّذت فكرة هنتنغتون )صدام 

الحضارات( االسترشاق الجديد الذي بني عىل ثنائية غرب/ إسالم. وميكن القول: إن مايعرفه العامل 

من رصاع حضاري إمنا هوإفراز طبيعي لرتاكامت سوء تفاهامت تاريخية متتالية حالت دون قيام حوار 

حضارات حقيقي. واعتامد املنطق والفكر يف تصحيح األفكار الخاطئة التي يحملها الواحد عن 

اآلخر كفيل بإعادة األمور إىل وضعها الطبيعي، وهي مسؤولية تعود يف جزء كبري منها إىل املثقفني.

السلفي عن  الغريب  املتخيل  عنه، ومن  من املسكوت  فاعليته  املسترشقني  يستمد خطاب   -

العرب واملسلمني.

- نفتقد إىل االستغراب بوصفه فرعاً معرفياً يجعل من اآلخر موضوعاً لالكتشاف والتفكري مع أن 

االستغراب ليس حالً للرد عىل االسترشاق.
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- يُظهر االسترشاق الثقافة املنتجة له أكرث مام يظهر املوضوع األساس-الرشق. فالرشق نقيض 

الذي  )الغرب(  الذكورة  بفكرة  الرشق  إىل  نظرته  الغرب  ماربط  وكثرياً  السلبي،  باملعنى  الغرب 

يحاول أن يسيطر عىل الرشق )األنوثة(، وميتلكها؛ ذلك ألن الغرب بتعقيداته املادية والحضارية 

االستعالئية، وبأمناط حياته رفض التعامل بندية مع اآلخر، وحاول أن يجرده مام اكتسبه من ثقافة، 

وعلم، وسلوك، ورؤية.

ومعتدلة، ومحافظة،  عرقية،  نظرة  بني  ما  العرب واملسلمني  إىل  املسترشقني  نظرة  اختلفت   -

اختلفت  كام  إيديولوجي.  أساس  النظرة  ولهذه  أورويب،  غريب  فمركزها  الفلسفة،  مركزية  ونظرة 

دوافعهم ما بني دوافع اقتصادية وإيديولوجية ودينية وعلمية ونفسية وتاريخية.

االسترشاق عملية تهم الطرفني، وال ميكن النظر إليه عىل أنه شأن ثقايف أجنبي. 

التمييز بني الرشقي والغريب هوأساس اإليديولوجيا الرأساملية. 
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