
2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
1 

 

  أعضاء إدارة المجلة
  نور الدين غوايل ، رئيس جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان .د.أ:    المديــر الشرفـي

  حممد سعيدي عميد كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية .د.أ:    مديـــر المجلـــــة

  عبد احلق زريوح .د.أ:    رئيس التحريـــــر
  :اللجنة العلميــــة

  خري الدين سيب .د.أ    حممد بشري            .د.أ         مصطفى أوشاطر .د.أ

  غوثي بسنوسي .د       مبخوت بودواية    .د.أ       معروف بلحاج     .د.أ

  العريب بوحسون .د      مقنونيف شعيب      .د          مزوار خلضر       .د

  عبد القادر بودومة .د      حيي بشالغم          .د                  فقيه العيد .د

  بلخري عثمان .أ              ملياين حممد    .أ         نقادي سيدي حممد .أ

  :الهيئة االستشارية
  )األردنجامعة ( وجيه محد .د. أ          )    سورياجامعة (نبيل  أبو عمشة. د. أ

  )سيدي بلعباسجامعة (ي بلحاج كامل. د.أ            )جامعة اجلزائر(عبد احلميد بورايو .د.أ

  )فرنسا -باريس(عبد اهلادي بن منصور  د.أ               )فرنسا -مونبيليه(بول بوندلفي. أ د

  )جامعة وهران(حممد بن سعيد  .د        )جامعة مستغامن(جياليل حاج مساحة . د
  )فرنسا -باريس(طيب ولد عروسي.أ

  :األمانة العلمية و التقنية
   حممد جلطي ع.أ         زازوي موفق. أ عبد اهللا بن معمر   . د       الغايل بن لباد .د

  مونيس خبضرة. أعطار عبد ايد      . أبلبشري حممد         . أ   بن معمر بوخضرة . أ

  وشاين أمني مصطفى. س.ت   بلقرنني عبد القادر .أ    حلالح حسني   . أ    كبار عبد العزيز  .أ 
  
  
  
  
  



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
2 

 

  الثاني فهـرس الجزء

  اإلسالم في مصادر التدوين األوربي من مدونات الجدال المسيحي إلى مصنفات االستشراق الحديث - 1
  04.........................................اجلزائر-شلفالاألستاذ أمحد رنيمة أستاذ التاريخ احلديث جامعة 

  22.................................ـ رؤية جديدة للشروط والوسائل ـ مدخل إلى حوار الثقافات - 2
  فرنسا/ األستاذ حممد الفاضل الّاليف رئيس املركز املتوسطي للدراسات الّتارخيية باريس 

  44....................-دراسة تحليلية لطبيعة العالقة-االستشراق و األنثروبولوجيا واالستعمار  - 3
  االجتماعية األستاذ بوحسون العريب كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 

  56......................................................تفكيك محتوى الخطاب االستشراقي - 4
  -اجلزائر–األستاذ ناجي شنوف جامعة املدية 

  69...................منهج المدرسة االستشراقية األمريكية مقارنة بالمدرسة االستشراقية األوربية - 5

  عة اجلزائراألستاذ خضرة بن هنية جام
  83..........................................المقاربة المقارنية للظاهرة األدبية عند إدوارد سعيد - 6

  كلية اآلداب واللغات قسم اللغة العربية وآداا) اجلزائر(األستاذة فتيـحة بن حيىي جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان 
  96......................................................االستشراق في بالد المغرب اإلسالمي - 7

  األستاذة ملوكي مجيلة جامعة تلمسان
 104......................لغة العرب بين التحقيق والتأصيل دراسة موازنة بين جهدْين استشراقيْين - 8

  مسانكلية اآلداب  واللغات جامعة تل األستاذ عبد القادر سالّمي قسم اللغة العربية وآداا

  132.....................االستشراق الفني و شعرية الجسد الشرقي التعرية بوصفها فعال كولونياليا - 9

  سعيدة. األستاذ عبد القادر راحبي كلية اآلداب و اللغات و العلوم االجتماعية و اإلنسانية جامعة موالي الطاهر
 145.................................األندلسالذات واآلخر في الحضارة العربية واإلسالمية في  - 10

  باحثة يف الدراسات األندلسية سهى بعيوناألستاذة 
 160..........................................مرايا  الوعي من االستشراق إلى حوار الحضارات - 11

  –تلمسان  –األستاذ عبد ايد عطار جامعة أيب بكر بلقايد 

  169.....................................................فيةحوار هويات ثقا: حوار الحضارات - 12
  األستاذ ة كاري نادية أمينة أستاذة جبامعة تلمسان كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية قسم العلوم االجتماعية

  175..............................................................اإلسالم و حوار الحضارات - 13
  جامعة تلمسانكلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية قسم العلوم االجتماعية األستاذ عواج بن عمر   

14- Muslims’ Reactions towards Orientalism: For or Against?.......................................181 
SENOUCI née MEBERBECHE Faïza.Faculté des Lettres et des Langues - Université Abou-Bakr BELKAID – Tlemcen  



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
3 

 

  

  كلمة العدد

 

 

خاّصًا بأعمال ملتقى دولي حول " اإلنسان والمجتمع"ُيطّل علينا العدد الثاني من مجلة 
وقد جاء هذا العدد متنوعا . وهو يضّم دراسات وأبحاثًا ألساتذة أجانب ومحليين. االستشراق

وهي تختّص بماهية . يا عديدة من هذا الميدان المعرفي الكبيربتنوع محاوره التي مّست قضا
االستشراق والمستشرقون ومصادر التاريخ اإلسالمي، والمناهج االستشراقية وحوار الثقافات، 
وما إلى ذلك من موضوعات مهّمة، يبدو لنا أنّها قيمة ُمضافة في مجال الّدراسات اإلنسانية 

  .واالجتماعية

ُنجّدد دعوتنا إلى جميع الّدارسين المهتّمين بحقل الّدراسات اإلنسانية وبهذه المناسبة،   

  .واالجتماعية أن يُفيدونا بما لديهم من دراسات وبحوث إلثراء هذه المجّلة الفتّية

              

 عبد الحّق زريوح. د.أ/ رئيس التحرير  
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  من مدونات اإلسالم في مصادر التدوين األوربي
  ى مصنفات االستشراق الحديثالجدال المسيحي إل 

  أحمد رنيمة

  الجزائر- أستاذ التاريخ الحديث جامعة شلف

  

هذه الورقة هي حماولة لدراسة املصادر األوربية حول اإلسالم والبحث يف خمتلف املراحل اليت مّر ا هذا 
ديثة، واليت وصل التدوين ليصل من جدال دينيي ودعاية أدبية إىل وضع أسس الدراسات العلمية املتخصصة احل

  .فيها الغرب ليصبح هو الّدارس واإلسالم هو املوضوع املدروس

لقد أكّدت . تعود املصادر املتعلقة باإلسالم يف مدونات أوربا من الناحية الزمنية إىل فرتة موغلة يف القدم
الثقافة  يف SARAKENOS   1الذين كانوا يدعون الساراكيني- الكتابات األوىل على ظهور ديانة بني العرب 

الذي ألفه مؤرخ اإلمرباطورية  Chronographica" التأريخ"ولعل أول مصدر معروف كان كتاب  - اإلغريقية
َخّلص، ،THEOPHANE 2البيزنطية تيوفانس

ُ
الذي حتدث فيه عن خرب يبدو عارضا ولكّنه  امللقب بالكاهن امل

كما ذكر تيوفانس موقعة ذات . حد تعبريهعلى " وفاة رجل من نسل إمساعيل ادعى النبوة"مهم جدا، وهو 
بن سعد بن أيب السرح حتت خالفة عثمان ووالية  الصواري وهي املوقعة البحرية األوىل للمسلمني، قادها عبد اهللا

معاوية على الشام، ضد اإلمرباطور البيزنطي قسطنطني الثاين، حفيد هرقل، وقعت على ساحل ليقيا يف احلوض 
، ذكرها تيوفانوس يف كتابه ورد ذكرها يف معظم املصادر العربية كذلك) م655(شرقي للبحر املتوسط، سنة ال

                                                           

1  - Sarakinos :وانتقلت إىل اللغة الالتينيةمث على املسلمني كتسمية على العرب  أطلقت هذه الكلمة يف اللغة اإلغريقية ، Saraceni  وصارت تطلق على ،
 واإلمساعيليني ، وهي مرادفة لتسميات أخرى كاهلاجرينيخالل العصر الوسيط الغريب واألندلس وإفريقية  الد العرب وصقليةوب كل املسلمني يف الشام

 اإلسالمي مث األتراك على مسلمي الغرب ، أما بعد القرن الثاين عشر امليالدي فقد أطلق أسم املوريسكيون، واحملمدينيυ عيلوابنها إمسا نسبة إىل هاجر
  :يف مسألة حتديد أمساء العرب واملسلمني يُنظر وقد وقع خلط كبري وغموض يف تراث أوربا. حلديث، والعصر اعلى كل مسلمني خالل عصر النهضة

TOLAN JOHN, (2003), Les Sarrasins, l'Islam dans l'imagination européenne au Moyen âge, Tr. Angl. 
Pierre Emmanuel Dauzat, Aubier, Paris, p 40. / LITTRE E., (1873),  Dictionnaire de la langue 

française, (4 Tomes), T. 4, (Q-Z), Librairie Hachette, Paris, (Sarrasins). /GAFFIOT FELIX, (1934), 
Dictionnaire illustré, Latin-Français, Librairie Hachette, Paris, (Sarraceni). /Großes Universal 

Lexikon, Aller Wissenschaften und Künste…, Fünfzehnhenter Band, Verlegtes Johann Heinrich 
Bedler Halle-Leipzig, Anno 1733, (Saracenen).  

" التأريخ"ألف كتاب ) م817-760(مؤرخ إخباري بيزنطي ولد يف القسطنطينية  THEOPHANE LE CONFESSEUR تيوفان -2
Chronographica   املكتيب الروماين أنستاس ترمجه إىل اللغة الالتينيةANASTASE ويبدأ روايته للتاريخ منذ أقدم العصور لينتهي إىل سنة ،

  :ينظر. ووضع  لكل حادث ما يناسبه من التقاومي املعروفة آنذاك  )م1655(، طبع الكتاب يف باريس )م813(
TARDY RENE, Nadjran chrétiens d’Arabie avant l’Islam, manuscrit, p 108. 
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نسبة إىل االسم القدمي للخليج، وهو خليج قرب مدينة فينيك برتكيا حاليا  Phoenixباسم معركة  التأريخ
Finikeمرباطور قد رأى مناما، فأخربه معّربه بأّن النصر سيكون حليفه، ممّا جعله ، وقد ذكر تيوفانوس أن اإل

كما يذكر تيوفانوس أيضا، كيف كاد اإلمرباطور الوقوع يف األسر لوال تنكره بزي أحد . يتشّجع لدخول املعركة
اإلغريقية اليت  MPGنص احلادثة مذكور باإلغريقية مع ترمجة بالفرنسية يف مدونة جان بول ميين . جنوده وفراره
  3سيأيت ذكرها

وقبل انتشار املعارف والكتابات اإلغريقية حول اإلسالم واملسلمني يف األوساط الشعبية والدينية والسياسية 

البيزنطية، كان هناك عمل بدا أكثر تنظيم ومتاسكا، بسبب قرب مؤلفيه من مصادر اإلسالم وتعايشهم مع 

ن العرب ومن غريهم من شعوب املشرق، ولكّن العمل هذا كان حمكوما بدافع الدعاية واادلة املسلمني اجلدد م

 4الدمشقي ميثل هذا االجتاه بشخصية يوحنا. الدينية أكثر مما كان طاحما إىل إيثار وُحب معرفة احلقيقة املوضوعية

يف وضع  لقد شرع هذا الالهويت. يف شكلها اإلغريقي املمثلني للكنيسة الشرقية الذي كان من أكرب الالهوتيني

سالمي، وقريبا جدا من يف املشرق اإل ضد اإلسالم األسس األوىل لبناء املسرية الطويلة للمنظومة اجلدالية املسيحية

والغريب يف األمر أنه استطاع تدوين الكثري من املعارف املغلوطة واملغرضة عن . مركز اخلالفة اإلسالمية يف دمشق

مل  ولعل اختياره اللغة اإلغريقية -فيما بعد" حركة شهداء قرطبة"كما حدث مع –اإلسالم من دون إثارة االنتباه 

يكن من باب املصادفة، بل أنّه كان على علم بعدم إّطالع ُجل علماء املسلمني املعاصرين له على هذه اللغة 

وأّن اللغة كفيلة، إن حٌسن استعماهلا، بتمرير الكثري من الرسائل من قلب اخلالفة إىل اجلهة األخرى، . وثقافتها

حىت وان كان حمتوى الرسائل مادة معرفية مغرضة ال  الرمسية يف القسطنطينية وبالضبط إىل خنب مؤسسة الكنيسة

كما أّن تنّسكه يف القدس قد ساعده على استكمال أجزاء مهّمة من . متت للحقيقة بصلة يف كثري من أجزائها

لقد ترك ألتباعه وثيقتني اثنتني حاول الوصول . ق باملسائل اإلسالمية خصوصاعامة وما يتعل بناء علم الالهوت

لقد أخّص اإلسالم . فيهما إىل دحض الديانة اجلديدة اليت فرضت سلطتها على العامل الذي كان يعيش فيه

حيث درس فيه كل ما  De haeresibus liber" كتاب البدع"بالفصل األخري من كتابه الكبري املسّمى 

وهناك مؤَلف آخر جاء على . وصله عن البدع املسيحية اليت زعمت الكنيسة أّا احنراف عن جادة الصواب

                                                           

3  -  THEOPHANES, Chronographica, in Migne Patrologia Greaca (MPG), vol. 108, col. 705.  
  عهد اخلليفة األموياملشهورة خالل احلكم األموي، شغل رئيس ديوان املالية يف من أسرة سرجون بن منصور) م749-م675حوايل (: الدمشقي يوحنا -  4

 ينبوع"، كتب ثالثية تدعى ، دافع عن عبادة وتقديس األيقوناتيف القدس سابا ، وكان ممثل املسحيني لدى اخلليفة، مث ترهنب يف دير القديسمعاوية
املسيحي، كما كان شاعرا ما تزال تسابيحه ترتل يف  وكان أول من وضع أسس علم الالهوت األرثوذكسية دافع فيها عن معتقدات املسيحية" احلكمة

، ، دار النفائس، بريوت)2002(، 2. ط، موسوعة األديان :يُنظر). م1890(سنة " معلما للمسكونية" إىل اليوم، أعلنته الكنيسة بعض الكنائس
  ).مادة يوحنا الدمشقي(
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 Dialexis" حوار بني مسلم ومسيحي"شكل حوار جرى يف قصة قام بنسجها من خياله وتصورها حتت عنوان 

Sarrakénou kai Christianou  وقد خصص هذا املؤلف للدفاع عن مسألتني عقائديتني كانتا من

وكان كثريا ما حياول مقارنة أشكال . ومسألة التجسيد ومها مسألة التثليث أكثر املسائل إثارة للجدال مع املسلمني

من قصص، وخباصة ما ورد حول ما يعرف  الكرمي مبا جاء يف القرآن التدوين الكتايب أي نصوص الكتاب املقدس

  5.العذراء عليه السالم وبأمه مرمي وكذلك ما تعلق باملسيح العهد القدمي، بنبوءات

وقد كان هلذا املوقف تأثري  6.األريوسيةأقرب إىل  ال ميكن أن يكون سوى بدعة أّن اإلسالم الدمشقي يوحنا اعترب

ع كل من تزّعم التهّجم املسيحي الغريب على عظيم فيما بعد، واعترب أساس للفكرة النقدية اليت بقيت تتّكرر م

  .اإلسالم لعّدة قرون يف الشرق ويف الغرب الالتيين

خالل القرن السادس عشر امليالدي قد ّجعلوا منها ضّجة حقيقية وجوهرا  الديين ولعّل رواد اإلصالح« 
   7»الصحيحة ليست سوى حتريفاً وتزيفاً للعقيدة املسيحية لفكرة مفادها أّن عقيدة حممد

 الذي سّخر معظم حياته العلمية لدراسة مدونات وفكر يوحناARMAND ABEL  كما أّكد أرمون آبل

 اجلدالية بأنه كان له تأثريًا كبريا على أصول علم العقيدة الدمشقي، يف أحد حبوثه حول أدبيات يوحنا الدمشقي

وقد ّخلص مواقفه . اإلسالمية، أي علم الكالم اإلسالمي، وذلك بإثارته ملسائل االختالف بني املسيحية واإلسالم

، والتهجمات يف القرآن سيحأنه كان ّجيادل يف مسألة اإلشارات الضمنية إلهلية امل « جتاه اإلسالم يف هذه الفقرة

، إشارة إىل عبادة يف طقوس املسلمني كما أشار إىل بقاء أشكال الوثنية[...]  العنيفة على أخالق حممد

يف احلقيقة فإنّه قد ّمت حتريفها وتزويرها عن النص األصلي . الدمشقي وهذه الفكرة اليت ُنسبت إىل يوحنا 8.الكعبة

   9».الذي ورد يف الفصل األخري من كتاب البدع

                                                           

5 - DAMASCENE JEAN, De haeresibus liber, in, MPG, Vol. 94, col. 677-780, Paragraphe 101: col. 764-
774. / DAMASCENE JEAN, Dialexis Sarrakénou kai Christianou, in MPG, Vol. 94, col. 1585-

1598; Vol. 96, col. 1335-1348. 
 واملسيح القدمي هو اهللا: "وهو القائل بالتوحيد عاش يف مصر وأصله من ليبيا الذي كان من أكرب العارفني باإلسكندرية هي ما ُنسب إىل آريوس: األريوسية -6

  ).مادة آريوس(، مرجع سابق، موسوعة األديان: ينظر. ، وقد حاول مقاومة فكرة إهلية املسيح)267، ص 2001، الشهرستاني" (خملوق
7 - SEGESVARY VICTOR, (1978), l’Islam et la Reforme, études sur les attitudes des réformateurs 

zurichois envers l’Islam (1510-1550), l’Age d’Homme, Lausanne, p 43. 
، وقد املوصولة بكوكب الزهرة" الُعزّة"يف شكل إهلة مساوية تدعى  وهي إهلة احلب واجلنس عند اإلغريق كانوا يبّجلون أفروديت  عربأّن ال اعتقد الكتّاب الالتينيني -  8

اليت كانت حتوي الُعّزة بداخلها أيام اجلاهلية،  يف التوجه والطواف وتقديس الكعبة املشرّفة حافظ املسلمون على هذا التقديس بعد البعثة النبوية، وذلك
احلظ  ووصل إىل القدس، قد حالفهأنه ملاّ كان يف رحلة إىل صحراء قادس ): مST JEROME )345 -419جريوم  وقد ورد هذا يف كتابات القديس

  ... يف معبد الزهرة) العرب(يف حضور ومشاهدة يوم مصادف الحتفال سنوي كبري حيث جيتمع فيه الكثري من الناس من الساركيني 
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 خصوصا بعدما أعلنت الكنيسة 10ملعاصرةباهتمام كبري يف الدراسات الغربية احلديثة وا الدمشقي لقد حضي يوحنا

   .الكنيسة العظام ومرجعا موثوقا من مراجعها أي أبا من أباء" معلم املسكونية"أنه يستحق لقب 

لنسخة اإلغريقية وقد فقدت ا" عمر ملك السراكيني"كتاب ): م740(أّلف اإلمرباطور البيزنطي ليون الثالث  كما

  .وبقيت الرتمجة الالتينية، ترمجت فيما بعد إىل اللغات األوربية احلديثة

وخالصة الكتابات اإلغريقية البيزنطية عن املسلمني كان ضمن جمموع أعمال أجنزت يف فرتات متباعدة، وهذا 

  .التجارية بني املسلمني والبيزنطينيدليل على ازدياد االهتمام املعريف والثقايف بسبب استمرار العالقات السياسية و 

خالل منتصف القرن التاسع امليالدي مؤلفني  11)م877توىف سنة (لقد كتب الفيلسوف البيزنطي نكيتاس 

، لكن ميزة هذين ضد اإلسالم دفاعيني دعائيني، حاول فيهما وضع أسس جديدة ملنظومة اجلدال البيزنطية

  : العملني أما

                                                                                                                                                                                     

   «... vadens in desertum Cades [...] pervenit Elusam, eo forte die quo anniversaria solemnitas omnem 
oppidi populum in templum Veneris congregaverat. Colunt autem illam ob Luciferum, cuius 
cultui Saracenorum natio dedita est…» cf. EUSEBIUS HIERONYMUS, in MPL, Vol. 23, col. 41; / 
BÈDE LE VÉNÉRABLE, (1939), Expositio Actuum Apostolorum et retractatio, ed. M. L. W. 
Laistner, Cambridge, Mass., p34. (Segesvary, p72, note 6) 

9 - ABEL ARMAND, «La polémique Damascènienne, et son influence sur les origines de la théologie 
musulmane», in L’élaboration de l’islam, pp 61-85, p 64. 

10 - Cf.: GRAF GEORG, (1964-1966), Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Vol., I-V Città 
del Vaticano. /GRAF, GEORG, (1910), Die arabischen Schriften des Theodors Abu Qurra, 
Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte, Paderborn./ FRITSCH 

ERDMANN, (1930), Islam und Christentum in Mittelalter, Beiträge zum Geschichte 
muslimischen  Polemik gegen das Christentum in arabischer Sprache, Breslau./ ABEL 

ARMAND, «La polémique Damascènienne… op. Cit. / ABEL ARMAND, (1935), « L'apocalypse 
de Bahira et la notion islamique de Mahdi» in Annuaire de l’Institut de philosophie et de 
d’histoire orientales, T. III, pp 1-12./ABEL ARMAND, (1945), «La lettre polémique d’Arétas à 
l’émir de Damas», in Byzantinoslavica, T. 24, Prague, pp 343-370./ ALVERNY D’ MARIE 

THERESE, (1994), «La connaissance de l’Islam en Occident du IXème au milieu du XIIème  
siècle», in La connaissance de l’Islam dans l’Occident Médiéval, éd. Charles Burnett, 
VARIORUM, Hampshire (1994), pp 577-602. /ALVERNY D’ MARIE THERESE, «Deux 
traductions latines du Coran au Moyen Age », in La connaissance,  op. cit. pp 69-131. / 
ALVERNY D’ MARIE THERESE, VAJDA GEORGES, « Marc de Tolède traducteur d’Ibn 
Tumart », in La connaissance, op cit. pp 99-148. / DANIEL NORMAN, (1960-1962-1966), Islam 
and the West, the making of an image, Edinburgh University Press, Edinburgh, pp 3-4, 183, 
360… 
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اجتاهاً أخر خمتلف عن اجتاه مدرسة  لقد مّثل نكيتاس. الدمشقي ال يتفقان يف األساس مع ما كان قد ألفه يوحنا«

لقد بقي الدمشقي . أنفسهم ى املسيحينييوحنا، حبيث دفع باّجلدال إىل حد فـََقَد معه كل معانيه وقوة إقناعه لد

وبعض املعلومات حول  يف نطاق االستدالل الديين، أما نكيتاس فلم يتجاوز توظيف بعض مظاهر التعاليم القرآنية

، لقد حاول توجيه النقد للتعاليم واللغة اإلغريقية حصل عليها من مصادر مسيحية باللغة العربية عادات املسلمني،

الكتابية مع إضافة بعض الشروح وتوجيهها كلها إىل  واألخالق املسيحية اإلسالمية باستعمال مفاهيم العقيدة

  12»جمرد مدعي النبوة وال عالقة له بالنبوة احلقيقية كما وصفه بأنه  شخص حموري هو حممد،

وقد ادعى نكيتاس أن اإلله الذي جاء به حممد إّما أن يكون إهلًا متغري أو أنه إله غري موجود على اإلطالق، 

وقد متّيز [...]  ، هو إله غري حقيقي، وميكن أن إله حممد هو الشيطانفاإلله الذي ال يقبل الشريعة املسيحية

العسكرية لبيزنطة من جهة  اجلدال البيزنطي مع نيكتاس باالنفعال، ورّدة الفعل السياسية بسبب صدمة اإلسالم

كما خصص أكرب جزء من عمله للتعّرض . وبسبب قّلة املعلومات واملعارف حول اإلسالم من جهة أخرى

  13حياول فهمه قبل اإلقبال على رفضه مجلةللقرآن، ولكنه مل 

يف صور وأشكال حمرفة ومزيفة  متعة االستمتاع بشرح تعاليم اإلسالم والرهبان يف بيزنطة وقد فّضل معظم اآلباء

ات اإلسالمية اليت كانت تصلهم وبأساليب ذات دالالت معقدة ومستهجنة، كما كانوا يعمدون إىل حترّيف الرواي

 ، وأصبحت مواقف وأراء نكيتاسوقد انتشر هذا الشكل من الثقافة يف معظم أرجاء أوربا. ρ عن حياة الرسول

ضعف مستوى الثقافة وبساطة املعرفة وسذاجة التفكري، بسبب  الالتيين هي التشكيالت األكثر تقبًال يف الغرب

  14.وحالة املسكنة اليت عاشها الغرب املسيحي

 وكان الهوتيا فرتة حكم اإلمرباطور الشهري أليكسيس كومنينوس) م1118- 1081( زيغابينوس عاش إيثيميوس

وإجياد احلجج إلثبات إهلية املسيح أمام استمرار  ، لقد اجتهد كثريا من أجل حل معضلة التثليثوفيلسوفا مقّدرا

                                                                                                                                                                                     

11- NICETAS BYZANTINIUM, Para tou Arabos Moamet plastografnoeisés biblou, alias Confutatio 
Mohamedis, et Ekthesis Kataskeuastike alias Expositio demonstrativa…, in MPG, Vol. 105, col. 

669-842.  
12 - SEGESVARY, op. cit., pp 43-44. 

واليت تضم مصادر بلغته األصلية مرتمجة إىل اللغة األملانية، يف ثالثة أقسام، القسم ) CISC" (اإلسالمية املدونة املسيحية"ضمن  نكيتاسمجعت أعمال  -13
  :، ينظرLUDWIG HAGENMANNوالقسم الالتيين بإشراف  REINHOLD F. GLEI العريب املسيحي والقسم اإلغريقي بإشراف 

  NIKETAS VON BYZANZ, (2000), Schriften zum Islam, I, Griechisch-deutsch Textausgabe von Karl 
Förstel, (CISC), Echter Verlag/ Oros Verlag, Würzburg, (Einleitung) pp XI-XVIII. 

14 - CF., DANIEL NORMAN, Islam and the West…, p 5, /ALVERNY D', La connaissance, op. cit., p 581. 
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وصول أخبار التوحيد اليت كانت قد جاءت من اجلنوب مع جيوش الفاحتني أوال مثّ مع حركة املد اإلسالمي 

جمموع "لقد كان العمل املتأخر الذي ألفه بعنوان . واملتماسكة السلمي من خالل مؤسسات الدولة القائمة

 ، وقد جاء ضمن األعمال املستلهمة من مصادر يوحناجاء نزوال عند رغبة سيده اإلمرباطور أليكسيس 15"العقائد

الالهوتية املقدسة الطابع اليت حاول استغالهلا وتوظيفها، إال أنّه كثرياً ما كانت وعلى الرغم من األدلّة . الدمشقي

  16.املنتشرة يف ذلك العصر تتمّيز بطغيان الرغبات الذاتية ومظاهر السخافة اليت كانت ميزة الثقافة البيزنطية

كان   ، وهو أن حممًداρ لصفات القدمية اليت ألصقت بشخص النيبعنصراً جديداً على ا كما أضاف زيغابينوس

وسيكون هلذه الصفة اجلديدة صدى واسعاً يف السجال الالتيين الغريب  - زمن البعثة كما قالت قريش- 17ساحراً،

  .فيما بعد ضّد اإلسالم

 ، متّثل يف شخصية  برثيلميوس الرهاويصوت آخر إضافة إىل املواقف اليت عّرب عنها نكيتاس وكان لروما الشرقية

  Confutatio، وخباصة ما جاء يف كتابه ، والذي كان أكثر عنفاً يف جماته على اإلسالم)م13- 12. ق(

Agareni ،  كما تؤّكد كتاباته أيضا على العداوة الشديدة اليت كان يظهرها للنيبρ  يف سرية ألفها حتت عنوان

Contra Moamed  ا وتفاصيلها جمادلو الغرب18.من بعده الالتيين واليت كّرر روايا  

ويبدو . اادل تُنسب إليه من دون وجود أدلة توثيقية تؤكد ذلك واحلقيقة أن الكثري من أراء برثيلميوس الرهاوي«

، وكثرة النقل والنسخ أدى إىل يف ربوع اإلمرباطورية حول اإلسالم أّن انتشار الثقافة الشفهية الشعبية اإلغريقية

  19».انتشار اآلراء وألفكار اخلرافية ونسبتها إىل شخص واحد

                                                           

15 - EUTHYMIOS ZIGABÈNOS, Panoplia dogmatiké in MPG, Vol. 130; Chap. XXVIII, Kata Sarakénou 
(Adversus Saracenos), in MPG, Vol. 130, col. 1331-1360.  

  :سياسيا وثقافيا واجتماعيا ميكن االطالع على حول حتلل اإلمرباطورية البيزنطية -16
BAYNES N. H., (1960), Byzantine Studies and other Essays, London. / DIEHL CH., (1919), Byzance, 

grandeur et décadence, Paris. /LECHNER K., (1954), Hellenen und Barbaren im Weltbild der 
Byzantiner, München. 

، كقوهلم يف املرحلة األوىل من البعثة، وقد وردت يف القرآن الكرمي من طرف اجلاحدين ألحقية نبوته ρ وردت معظم الصفات والنعوت اليت ُوصف ا النيب -  17
، 9: ، القمر29: ، الطور14: ، الدخان36: ، الصّفات27: ، الشعراء6: ، احلجر52: ت، الّذاريا2: سورة يونس: أنظر... شاعر وساحر وجمنون

عن  مل تكن لتفقد دالالا ومعانيها بانتهاء العرب وهنا نرى أّن اآليات القرآنية... وغريها. 24: ، غافر 4: ، ص22: ، التكوير51 -  2: القلم
  . قة النبوة بل ستبقى دليال على كل من اختذ املوقف نفس إىل يبعثونجحدهم ونكرام حلقي

18 - BARTHÉLEMY D'EDESSE, Elegchos Agarenou,(Έλεγχος Αραγηνού),  in MPG, Vol. 104, col. 1383-
1448 ; Kata Moamed, In : MPG, Vol. 104, col. 1447-1458.  

19 - SEGESVARY, op. cit., p 43. 
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هناك أيضا بعض أفراد الطوائف املسيحية من العرب اللذين تناولوا اإلسالم بالدراسة والبحث، كان ذلك خالل 

ارة عن جمادالت دينية وأشكال متنوعة من احلوارات، احلقيقية وكانت معظم كتابام عب. القرون االوىل األربعة

كان . والتصورية، حاولوا فيها إثبات صحة أطروحات اإلميان املسيحي ومصادره، ودحض معتقدات اخلصوم

الكندي الذي عاش خالل القرن التاسع امليالدي  عبد املسيح أشهرهم وأكثرهم تأثريا يف الثقافة الالتينية فيما بعد

وهي رد الالهويت على رسالة األمري العباسي عبد اهللا " بالرسالة"له ُمؤلف معروف . 20ان من الطائفة النسطوريةوك

بعنوان ) م1141(اهلامشي يدعوه فيها إىل املسيحية، وقد ترمجها إىل اللغة الالتينية بطرس الطليطلي سنة 

من األطروحات أو حىت األنساق اجلدالية كان هلذا العمل عظيم األثر على كثري .   Apologie": اجلدال"

حبوثا مهّمة  ARMAND ABEL 21قّدم أرمون أبل. املضادة اإلسالم يف الفكر اجلديل الغريب الالتيين فيما بعد

، الذي عاصر عبد املسيح )م974-893(وأيضا أبو زكريا حيي بن عدي  .عن أعمال عبد املسيح الكندي

كان يدعى باملنطقي الفيلسوف، ذكره ابن الندمي يف كتابه الفهرست، له الكندي، وكان من طائفة اليعاقبة، و 

، وكتاب الربهان )م861ت(رّد على كتاب أبو عيسى الوراق، الفيلسوف املعتزيل : العديد من املؤلفات، منها

، الطبيب والفيلسوف، الذي )م911ت(وهناك مؤلفون آخرون أمثال حيي بن حنني، وإسحاق بن حنني . وغريمها

، ألّفه "خمتصر تاريخ الدول"كما هناك كتاب . ترجم إىل العربية الكثري من املؤلفات اليونانية والسريانية بعد والده

  22.، وقد اعتمد فيه على املصادر العربية املعروفة آنذاك)م1286- 1226(أبو الفرج بن العربي 

سالمية احملمدية، ودخول مفهوم الشرق أما معرفة الغرب لإلسالم كحدث ديين جديدـ أي منذ ظهور الدعوة اإل
ففي منتصف القرن . اإلسالمي إىل جمال التاريخ الغريب قد خضع لعدة عوامل تارخيية، وارتبط بأحداث مهمة

                                                           

أصبح بطريرك القسطنطينية، ) م451-380حنو ( ، الذي كان راهبا وقسيسا بأنطاكياينتسبون إىل نسطور هم طائفة من املسيحيني: اآلشوريون النساطرة -  20
 يف إيران ، نشروا املسيحيةوأرمينيا وقد  سكن النساطرة املوصل). م431( ، حرمه جممع أفسسلقب أم اهللا قال بطبيعتني يف املسيح وأنكر على مرمي

: مواد(موسوعة األديان مرجع سابق، : ، يُنظر)م1914( ُشتتوا بعد احلرب الكربى) م16(يف القرن  كيةوانضم قسم منهم إىل الكاثولي والصني واهلند
  ...)املونوفيزية، اليعاقبة، النساطرة، األقباط

21- ABEL ARMAND, (1954), «La lettre polémique d’Arétas…, op cit., pp 343-370. / ABEL 

ARMAND, (1935), «L'apocalypse de Bahira et la notion islamique de Mahdi» in Annuaire de 
l’Institut de philosophie et de d’histoire orientales, T. III, pp 1-12. /ABEL ARMAND, «La 

polémique Damascènienne…op cit, pp 61-85.   
  :ميكن اإلطالع على مزيد من املعلومات ضمن بعض املقاالت اليت نشرا جملة احلوار املسيحي اإلسالمي، والصادرة عن الفاتكان -22

CASPAR ROBERT, ABDELMADJID CHARIF, MIGUEL DE EPALZA, THEODORE KHOURY ET PAUL 

KHOURY, «Bibliographie du dialogue Islamo-chrétien», in Islamochristiana, 1975, Roma, pp 
125 - 176. / KAUFMANN LEONHARD, «Islam und westliche», Graz - Vienne- Cologne - 

Editions Styria, 1976-1982, in Islamochristiana,  N° 11 1985 pp 281- 282. / KHALIL SAMIR, 
«Bibliographie de dialogues Islamo-chrétien», in Islamochristiana, N° 13, 1987,  pp 173-180. 
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السابع امليالدي كانت األخبار قد بدأت بالوصول إىل أوربا الغربية من األراضي املقدسة، وكانت هذه األخبار 
  .لب األحيانمشوشة غامضة ومشوهة يف أغ

لقد حتدثت األخبار عن شعب كثري، غري مسيحي، تعود أصوله إىل القوقاز جاء ليستقر بكل عنف يف « 
القدس واإلسكندرية وكامل إفريقيا، بعد ما خرج يف مجاعات من الصحراء لتمارس السلب والنهب، فهو شعب 

  23»... جمهول

لتلقى تأويالت تغذيها انطباعات احلياة اليومية  هكذا كانت ترد األخبار من الشرق مشوشة ناقصة ومبهمة
ومل يكن . الغربية لترتاكم عرب الزمن، فالعرب والشعوب اإلسالمية مل تكن حتمل امسا حمددا ودقيقا يف الثقافة الغربية

قبل القرن السابع امليالدي أي مصدر معارف يف الغرب كّله يتحّدث عن الشعوب العديدة األخرى سوى الكتاب 
  .قدسامل

إّن أول ذكر للمسلمني ولإلسالم مل يكن أكثر من بعض الرتمجات الالتينية للتدوين البيزنطي اإلغريقي، 
كانت أعمال الراهب   - اليت ظهرت مقتضبة-ولكن الكتابات احلقيقية األوىل . القادم من جنوب شرق أوربا

كرد فعل  DE FREDEGAIRE ، واملؤرخ البورغوين دي فريديريغري OROSEواملؤرخ اإلسباين أوروس 
دعائي، بعدما استطاع املسلمون فتح األندلس وجنوب فرنسا حىت سويسرا، وصارت أوربا تشعر كأا حماصرة من 

  .الناحية السياسية والعسكرية ومن الناحية الثقافية والدينية انطالقا من حوض البحر املتوسط

القسم : املسلمني إىل قسمني من مدونة كربىلقد ُمجعت مصادر العصر الوسيط اليت تطرقت لإلسالم و 
األول كتب باللغة اإلغريقية، وظهر بأقالم أباء الكنيسة الشرقية وفالسفة الالهوت البيزنطيني، وقد مجع يف بعض 

 MIGNEاملدونات وما تزال ُجتمع أجزائه حىت اليوم، ولعل أهم املدونات اليت حوت هذه املصادر كانت 
PATROLOGIA GREACA )MPG .( أّما القسم الثاينMIGNE PATROLOGIA 

LATINA )MPL( وهذا ال يتطرق لإلسالم -، فقد خصص إىل نصوص العصر القدمي والعصر القدمي املتأخر
إضافة إىل نصوص العصر الوسيط، وقد مشل هذا القسم أعمال أباء الكنيسة وعلماء  - ألنه سابق لظهوره

 JEAN PAUL  الناشر الفرنسي دينية، وقد قام جاك بول ميينالالهوت الالتينيني ومعظم كتابام ال
MIGNE  1862(يف فرنسا، كما ّمت نشر فهارسها بني سنوات  )م1855- 1844(جبمعها بني سنوات- 

وهناك سلسلة أخرى من اموعات الوثائقية صدرت حديثا مجعت فيها األعمال اإلغريقية واإلعمال  ).م1865
ل اخلاصة باإلصالح الديين والعصر احلديث عموما واملتعلقة أساسا باإلسالم، ضمن الالتينية، وكذلك األعما

ثالثة ، تقع يف CISC( CORPUS ISLAMO-CHRISTIANUM( "اإلسالمية املدونة املسيحية"
مشلت بعض النسخ ، REINHOLD F. GLEI أقسام، القسم العريب املسيحي والقسم اإلغريقي بإشراف

                                                           

23 - SENAC PHILIPPE., (1983), L’image de l’autre, Flammarion, Paris, p 14  
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باللغة اإلغريقية األصلية مرتمجة إىل  NICITAS VOM BYZANTIUMنها أعمال نكيتاس البيزنطي م
، وبه مجعت أعمال LUDWIG HAGENMANNاللغة األملانية، كما أّن هناك قسم الالتيين بإشراف 

 RICOLDO DA MANTEمؤلفني مهمني، يعود األول إىل  الالهويت االيطايل ريكولدو دامنيت كروتشي 
CROCE  والثاين متّثل يف الشرح املطول واملفصل الذي كتبه رائد اإلصالح الربوتستنيت " نقد القرآن"بكتابه
وكال العملني مرتمجني إىل اللغة األملانية مبعية النصني . ريكولدو لكتابMARTIN LUTHER مارتن لوتر 

ت إعادة نشرها مثل كتاب التأريخ للمؤرخ كما أّن هناك الكثري من املصادر اليت متّ . األصليني باللغة الالتينية
  .JEAN WYCLIFالرمسي البيزنطي تيوفانس السالف الذكر، وكذا األعمال الكاملة جلان ويكلف 

خالل العصر الوسيط ظهرت بعض املؤلفات اليت اختذت طابعا مأسويا، ولكن أمهيتها الدينية وقيمتها التارخيية 

ومن بينها أعمال ". اإلستشهاد"سيحيني يف األندلس وأنصار طلب جعلت منها مصدر إهلام للكثري من امل

، وهناك الهويت أخر كتب بالالتينية وهو بولولس Memorial Sanctrumأولوغيوس القرطيب، يف كتابه 

. Indiculus Lominuses، الذي كتب PAULUS ALVAR CORDOBANSISألبار القرطيب 

طلب االستشهاد اليت انتشرت يف زماما بني بعض املسيحيني  وهذان الكاتبان روايا قصص غريبة عن ظاهرة

الذين كانوا خيرجون إىل الساحات العامة واألسواق الستفزاز املسلمني بالتهّجم على القرآن الكرمي وعلى شخص 

  .     ، وعند حماكمتهم وإعدامهم كان يتّم تقديس أرواحهم وأجساد ُحتفظ للتعبد والتربك اεالنيب

دعى البابا أوربانس الثاين إىل جتنيد الفرسان وامللوك واألمراء والتجار والرهبان واألقنان ) م1095( يف سنة  

يف نظرهم، وكان " الكفرة"إىل التوجه إىل مدينة القدس حبجة محايتها ومحاية احلجيج املسيحيني من املسلمني 

ي والشعيب، بضرورة التضحية بكل ما ميلكون لنجاح هذه الدعوة شروط أمهها إقناع الناس أي الرأي العام الرمس

واالنطالق حنو بالد جمهولة ولقاء شعوب كانت عادة ما توصف باحملاربة واملرعبة، وهكذا بدأت محالت دعائية  

كبرية وممنهجة تبث الرعب يف قلوب األوربيني وتفتح هلم أفق اخلالص وااللتحاق باألب يف السماوات ونيل 

ويف . لعالقة بني الغرب الالتيين واإلسالم أكثر فصوهلا دموية وعرفت باحلروب الصليبيةوذا شهدت ا. الشهادة

مع كثري من التفاصيل اليت تشّكلت  "خبرافة حممد"هذا السياق انتشر نوعاً من الشعر يذُكر مبا كان رائجا ومعروفا 

وألف   24Vita Mahumetiلقد أّلف أمربيكون فون ماينتس كتاب. البيزنطية الشرقية يف الثقافة املسيحية

                                                           

24 - EMBRICON VON MÄNTZ, (1961), «Vita Mahumeti», ed. M. Guy Cambier, in coll.,  Latomus, T. 
LII,  Bruxelles, 1962./ CAMBIER GUY, «Embricon de Mayance est-il l'auteur de la Vita 
Mahumeti?» in coll., Latomus, T. XVI, 1957, pp 463-479, Cf. SEGESVARY, op. cit., p 72, Note 
2. 
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وقد كان هذان املؤلفان معربان إىل حد كبري  25Machomete  Otia deأيضا غوتيي دو كومبييي كتاب

أدبيات شعبية ومالحم مأسوية، ال قيمة  لقد كانا مع مؤلفات أخرى نتاج. عن مواقف ذلك العصر اجتاه اإلسالم

األوساط املسيحية  من الناحية التارخيية العلمية هلا، على الرغم من جدية اهود املبذول لتحقيق اإلقناع يف

وقد دعم هذا اجتاه معظم . اليت كانت لغة العصر آنذاك 26ومل تكن تضاهيها سوى األغاين امللحمية. الشعبية

   27.الفرتة الباحثني لتاريخ هذه

، قد كّرس الروح املرعبة إن اّجلهل الفادح الذي مّيز األغاين امللحمية وغريها من األدبيات الناقمة على اإلسالم« 

واملروعة اليت وّصلت حد العمل التمثيلي أو املسرحي، يف إظهار العزة بالنفس والتفاخر واالستعالء الغريب كما 

28».ا أدبيات فحواها الكذب واالفرتاء وليست سوى مادة للدعاية للحربميكن القول عنها أ   

 ويف هذه الظروف كان املسلمون يُقدمون على أم وثنيون، َعَبَدُة أصنام ومشركون، يعبدون حممدا ويعبدون أبولون

هذه األفكار كانت طّيعة وقابلة لتصديق مما كان يوصف بـ ولعّل الظاهرة امللفتة لالنتباه هي أن  29.أيضاً  وترفاغان

Plebeia Opinio  أمثال  وقد رّوج هلا بشكل خاص املؤرخني الصليبيني" رأي الشعب أو الرأي العام"أي

 31Gasta Toncrediوكذلك راؤول دي كاين يف كتابه 30Gesta Francorumيف كتابه فوشي دوشارتر
                                                           

25 - HUYGENS R. B. C., Otia de Machomete, Gedicht von Walter von Compiègne, Sacris erudiri, T. 
8, 1956, pp 287-328; CAMBIER GUY, «Quand Gautier de Compiègne composait les Otia de 
Machomete», in Latomus, T. XVII, 1935, pp 531-539. 

من فرسان وحماربني الذين تفاخروا  هي جمموع أشعار ملحمية انتشرت خالل العصر الوسيط، متجد أعمال األبطال املسيحيني: Gestaاألغاني الملحمية،  -26
  .، ولعل أشهرها كانت أغنية روالنوبالد الشرق اإلسالمي خالل احلروب الصليبية بانتصارام على املسلمني يف اسبانيا

27- CF. MUNRO, D, C., «The Western Attitude Towards Islam During the Crusades», in Speculum, 
Vol. VI, 1931, pp 329-343. /COMFORT, W. W., « The Saracens in the French Epic», in 
Publications of the Modem language Association of America, T. 55, 1940, pp 628-659./ 
MEREDITH JONES C., «The Conventional Saracen of the Songs of Geste», in Speculum, Vol. 
XVII, 1942, pp 203 sqq. / PELLAT Y , PELLAT CH. , «L'idée de Dieu chez les «Sarrasins» des 
chansons de geste», in Studia Islamica Vol XXII, 1965 , pp 5- 42. 

28 - ALVERNY D' MARIE THERESE, (1994), «La connaissance… op. cit.  p 393. 
29- GREGOIRE HENRI, «Des dieux Cahu, Baraton, Tervagant et de maints autres dieu non moins 

extravagants» in Annuaire de philologie et d'histoire orientale et slave, T.  VII, 1939-44, pp 
451-472/ GREGOIRE HENRI, «L'Étymologie de Tervagant (Trivigant)», in  Mélanges offerts à 
Gustave Cohen, Paris, 1950, pp 67-74/ PELLAT Y., PELLAT CH., op. cit.,  pp 5-42. 

30- FOUCHER DE CHARTRES, «Gesta Francorum», in Recueil des Histoires des Croisades, Vol. III; 
FOUCHER DE CHARTRES, Gesta Francorum, ed.  HAGENMEYER G., (1913), Heidelberg, p 
290, p 357. 

31- RAOUL DE CAEN, Gesta Tancredi in expeditione Jerosolymitana, in MPL, Vol. 155, col. 571. 
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قد أظهر ميال إىل الروح النقدية لتلك املعارف يف بعض املناسبات وذلك  32لكن يبدو أّن غيبارت دي نوجنت .

لقد  . ولكنه مل يستطع التخّلص من ذلك املشروع األديب الفكري الشعيب. بتحفظه على صدق وحقيقة بعضها

كاإلله، على الرغم من إجالهلم وتعظيمهم له، لقد اعتربوه رجًال «  ن حممدال يعتربو  كان واعياً جداً بأن املسلمني

   »33 .السماوية الشريعة عادًال وقائداً، وأنه عن طريقه قد أنزل اهللا

. كرة التبشري، والرحالتولكن منذ القرن الثاين عشر امليالدي، أصبحت املصادر أكثر كثافة، وخباصة مع انتشار ف

. حيث ازدادت العالقات التجارية والسياسية بني الشرق والغرب، وبدأ انتقال العلوم والفلسفة العربية إىل أوربا

 SAINT THOMAS، )م1274- 1225(وكان أشهر من ألف يف هذه الفرتة توماس اإلكويين، 

D’AQUIN ع ضد الكفار ، الالهويت والفيلسوف اإليطايل الذي كتب كتاب جمموSumma contra 

Gentis وكذلك الالهويت الرحالة، اإليطايل ريكولدو دامنيت كروتشي، )م1882(، وصدر يف روما سنة ،

RECOLDO DA MONTE CROCE له مؤلف بعنوان ) م1288(، الذي قام برحلة إىل بغداد سنة

Christianae fedei confutassio facta Sarracinisصدر ضمن جمموعة ،Migne 

patrologia graeca, T. 154, col. 1151-1170.  وله كتاب اخر بعنوان ،  Liber 

Pelegrinacionis, Itinerarum   طبع يف اليتسغLeipzig  )1864وهو موضوع رحلته اىل ) م

  RAYMOND LULLE 34ودون ان ننسى اعمال رامون لول. الشرق حيث استقر يف بغداد بضع سنوات

وكذلك اعمال ... املؤلفات حول الديانات السماوية الثالث وكتب يف التصوف والالهوتالذي كتب العديد من 

وهو عمل مهم   De Seta Machometiخاصة كتابه   RAMON MARTI) م14ق(رامون ماريت 
                                                           

32- Guibert de Nogent, Gesta Dei per Frances, Liber I, Caput III-IV, in MPL, Vol. 156, col. 689-693. 
33 - ALVERNY D', La connaissance, op., cit., pp 598-599. 

، ولد مبيورقة جبزر البليار، وّفرت له ظروف عائلته املقربة من امللك جاك األول ملك كتالونيا كل شروط Ramon Lull) م1316-1232( رامون لول - 34
فكري أحد عبيده من األسرى املسلمني، كما دّرسه أصول الفلسفة ومنطق الت لقد دّرسه اللغة العربية. النجاح بعد احتالل اجلزر وإاء سلطة املسلمني

خاض . توحيدالعلمي ملدة تسع سنوات، ولعل هذا ما جعل لول يغّرت بقدراته العلمية والعقلية ويستسهل فكرة إقناع املسلمني باعتناق التثليث وترك ال
  :حول أعمال رامون لول اليت درس اإلسالم يف الكثري من أجزائها، ميكن االطالع على. جتربة التبشري يف األندلس وبالد املغرب

LULLE RAMON (RAYMOND), (1721), Liber de Gentili et Tribus Sapientibus, in Beati Raymandi Lulli 
Opera Omnia, ed. I. Salzinger, Mainz; (1992), Le Livre du gentil et des trois sages, tr. Fr. 

Dominique de Courcelles, Éditions de l’Éclat, Paris. 255 pages/ALTANER B., «Raymund Lullus 
und der Sprachenkanon des Konzils von Vienne (1312)», in  Historisches Jahrbuch, Vol. LII, 

1933, pp. 190-219. / RENIMA AHMED, «Raymond Lulle (1232-1316), une expérience de 
dialogue sous l’inquisition espagnole», in GARON LISE, MANSOUR AZZEDINE G., CHADLI EL-

MOSTAFA (dir.), L’Islam et l’Occident, Biopsies d’un dialogue, Presses de l’Université Laval, 
Québec  2008, pp 163-186.   
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 PIERRE 35وكذلك كتاب بيار فريي. جدا حول العقيدة االسالمية ووجهة نظر الالهوتيني املسيحيني منها

VIRET وهناك أيضا بعض الدراسات املهمة تناولت تاريخ . ع فيه اإلسالم ضمن البدع املسيحيةالذي يض

   36.التدوين املسيحي الوسيطي

كان أشهر من كتب عن االسالم واملسلمني يف أوربا خالل عصر النهضة الفيلسوف والالهويت اإليطايل 

،  37JIOVANI PICO DELLA MIRANDOLA (1463-1494)جيوفاين  بيكو دي المريندوال،

 Discours sur la"خطاب حول كرامة اإلنسان"وكان من رواد احلركة اإلنسانية، ومن بني أهم مؤلفاته 

dignité de l’hommeأنه قرأ يف كتب العرب أنه ال يوجد أعظم شيء يف هذا العامل ، انّه كان يقول ب

   38...روعة من اإلنسان

  ,(1464-1401) 39لكاثوليكي، هو نيكوالوس كوسانسوكان هناك كردناال أملانيا جمددا يف الفكر ا
NICOLAUS CUSANUS   الذي أعطى ملوضوع اإلسالم قدرا مهما من العناية على مستوى الوجود

 Philosophische und theologischeوقد مجعت أعماله التالية يف كتاب واحد . واجلوهر
Schriften . املناهج يف أوربا، ازدهرت احلركة اإلنسانية، اليت اعتربت وحبركة إحياء الرتاث القدمي وجتديد الفكر و

أّن اإلنسان هو مصدر القيم وليس الدين، ولعل أملع علم من أعالم احلركة اإلنسانية كان إرامسس فون روترداموس، 
وقد حول اإلسالم وعن مشروعية احلرب ضد األتراك اليت كان جيادل فيها الالهوتيني الكنسيني وغريهم من 

                                                           

35- PIERRE VIRET, (1554), Des actes des vrais successeurs de jésus christ et de ses Apôtres, des apostats 
de l’Église papale… Genève. 

36 - WALTER G. FISCHEL, «Ascenus Barcoch, a latin Biographie of the mamluk sultan Barquq of Egypt 
(D. 1399) writing by B. Demignanelli in 1416», in Arabica, Tome 6, 1959 pp 57-74. / 
MUHAMMED FLAMIDALLAH, «nouveaux documents sur les rapports de Europe avec l'Orient 
musulman au Moyen-Age», in Arabica, Tome 7, 1960, pp 281-288. 

37 - PIC DE LA MIRANDOLE JEAN, (1557), Onmia quae extant opera, Hieronymus Scotus, Venise, 161 
f. 

38- PIC DE LA MIRANDOLE, Discours sur la dignité de l'homme, «Il n'y a rien qui soit plus merveilleux 
que l'homme », fol. 55/v.  

39 - NICOLAUS CUSANUS, (1862-2005), «De Cribratione Alchorane», pp392-485; «De pace seu 
concordantia fidei», pp486-516, in Philosophische und theologische Schriften, Studienausgabe 
herausgegeben und eingeleitet von Eberhard Döring, Marix Verlag, Wiesbaden,  767 pages. 
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 Dulce bellumحول اإلسالم كانت،  40واهم مؤلفات إرامسس. فكرين واألدباء امللتزمني باخلط اإلنساينامل
inexpertis  وكذلكUtilissima consultation de bello Turcis inferendo .  

لعقيدة ويف مقابل كتابات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية اليت متيزت بني التطرف يف إظهار العداء والتحريف 
وأخالق املسلمني وبني التسامح وتسويغ فكرة التعاون والتعايش مع املسلمني، فإّن هناك كتابات متّيزت بالتطرف 

والتسامح أيضا ولكنها صدرت عن زعماء حركة اإلصالح الديين اليت ظهرت وانتشرت يف أوربا الغربية خالل 
 Martin) م1546-1483(ة مارتن لوثر وكان أهم ممثلي هذه احلرك. القرن السادس عشر امليالدي

Luther . الذي ألف العديد من األعمال يف نقد اإلسالم والكاثوليكية على السواء، وكان كثريا ما حياول
 Melanchthon، وملينكتون Bucerكما كان هناك بوسر . استغالل معرفته لإلسالم من أجل نقد البابوية

 THEODOR BUCHMANملعروف بالكتايب وهو خليفة لوثر، وأيضا تيودور بومخان ا

(BIBLIANDER)  وقد كتب رسالة ضمت سرية النيب ،ε41، ودراسة نقدية للقرآن الكرمي .  

كما جيب اإلشارة إىل أحد أهم املهتمني يف اإلسالم، حالل فرتة ازدهار احلركة اإلنسانية، يف أوربا القرن السادس 
كاتب والدبلوماسي الفرنسي الشهري، وميكن اعتبار ، الGUILLAUME POSTELعشر، وهو غيوم بوستال 

هذا الكاتب رائد حركة املعربني يف أوربا من إنتاجه اللغوي والفكري ومسامهته يف نشر الدراسات العربية يف 
وله العديد من املؤلفات اليت تطرق فيها لإلسالم بشكل كلي . اجلامعات اجلامعية يف أوربا عموما وفرنسا خصوصا

  42.أو جزئي

                                                           

40 - ERASME, (1953), Dulce bellum inexpertis, éd. Tr. YVONNE REMY, René Dunil-Marquebreucq, 
Coll. Latomus, Vol. VIII., Berchem-Bruxelles./ERASME, Utilissima consultation de bello Turcis 
inferendo, in Opera omnia, Leiden, Pierre  Vander, 1703/1706, T. I-X, T.V, T. v., col. 345-
368, col. 469-506, T.V, col. 345-368, T. I, col. col. 672-692, T. V, col. 769-1100. T V, col. 
370-416. 
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Panthenosia, compositio omnium dissidorum circa aeternam veritatem aut verisimilitudinem 
versantium…, Jean Oporin, Bâle./ POSTEL GUILLAUME, (1560), De la République des Turcs, et 
là où l'occasion s'offriera, des mœurs et loy de tous Muhamedistes, Enguibert de Marnef, 
Poitiers. / POSTEL GUILLAUME, (1560), Histoire et considération de l'origine, loy, et coustume 
des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, et tous autres Ismaélites et Mahométans ou Sarrazins, 
Poitiers, Enguibert de Marnef. / POSTEL GUILLAUME, (1561), Cosmographiae disciplinae 
compendium, in suum finem, hac est ad divinae providentiae certissimam demonstrationem 
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وهكذا ازداد االهتمام شيئا فشيئا حىت أصبح اإلسالم موضوعا علميا أكادمييا يُتداول حبماس واستفاضة يف 
األوساط اجلامعية األوربية احلديثة، وانتقل اجلدال الديين الالهويت إىل درس يلتزم املهج العلمي واحلياد اإليديولوجي 

وامللف لالنتباه أّن اعمال املستشرقني متوفرة ضمن  43.ستشرقونوالغايات اإلنسانية العاملية، كما زعم دوما امل

                                                                                                                                                                                     

conductum, Jean Oporin, Bâle. / POSTEL GUILLAUME, (1969), Le thresor des propheties de 
l'Univers, Manuscrit publié avec une introduction et des notes par François Secret, La Haye. / 
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Tome, 14, p 335./ PETRACEK, l'activité des arabisants en Tchécoslovaquie, in Arabica, Tome II, 
1955, pp 242 - 244. / GILLIOT Ch., Deux Études sur le Coran, in Arabica, Tome 3, 1983, pp 1-
37. / MIGUEL GRUZ HERMANDEZ, Orientalismo e Islamologia entrascilla Y Caribois, in 
Revista del Istituto Egipcio de Estudios Islamicos, en Madrid, vol. XXIV Madrid, 1992, pp 9-
22. 
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 مدخل إلى حوار الثقافات
  ـ ـ رؤية جديدة للشروط والوسائل

  

  محمد الفاضل الالّفي/ د 
  رئيس املركز املتوسطي للدراسات الّتارخيية

  فرنسا/ باريس 

  مھيدت

من املهم أن نتوّقف عند األبعاد احلقيقية اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع لصياغة ورقة متهيدية تُعَىن 

حترير القواعد النهائية اليت ميكن أن جتمع بني  ومن املفيد أن نرتّيث قبل. مبسألة التواصل احلضاري واالنفتاح الكوين

بين البشر ويئ املناخ الندماج أكثر مرونة وأوسع رقعة، على طريق احلوار الثقايف العقالين، مبا يعيد ترتيب شروط 

إن منطلقاتنا، بالتأكيد، . ووسائل اخلطاب اإلسالمي التحديثي، يف ضوء معايري القرآن الكرمي والسّنة النبوية

ستكون أصولية منضبطة لتوجيهات الوحي، الذي حّدد سلفا قاعدة فلسفة احلوار، واختصر مضمونه يف مصطلح 

، مبا حتمله من بعد إنساين عميق، يتجاوز حدود األنا حنو اآلخر، يف مجيع مكّوناته وخلفياته، من أجل "التعارف"

طَلقة" قوىالت"حتقيق الصالح، ومن مث ضبط معيار اخلريية، وحصرها يف قيم 
ُ
  .امل

  تيار الموضوعاخ خلفية

إنّنا ننفتح على بعض بشكل ملفت للنظر ويف نسق سريع، حبيث مل يعد ذلك الفعل احلضاري اإلنساين 

فقد تغّري منطق التعامل كما جتّددت وسائل . ينضبط لقواعد التوجيه التقليدية اليت حتّددها األنظمة واملؤّسسات

ما ختّلصت من التحّكم الّرمسي يف ُمعّداا ومنافذ إشعاعها وطرائق احلصول عليها، وأدوات التحادث البيين، بعد

اليت تستعمل آليات حديثة متطّورة، ميزا صغر احلجم " مؤّسسات الغرف"إنّنا يف حلظة الوسائط اخلاّصة أو 

بني خمتلف أطراف  ممّا أسهم بشكل غري مسبوق يف نسج عالئق أخطبوطية. وفاعلية األداء ومعقولية التكلفة

ففتح بّوابة التواصل البشري بال قيود أو ضوابط . العامل، املتعّددة الثقافات واحلضارات واألصول الدينية واملدنية
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التقارب "ممّا يطرح سؤاال حموريا يف أفق . 44مسبقة، إذ مل يعد بإمكان أي كان التصّدي لذلك أو حتديده

جنع، قصد الرتشيد والتوجيه، وحسن االستثمار لتلك العالقات، ، يستجلي املضامني واألدوات األ"البشري
  .واالستفادة من اخلربات املتبادلة

إن العالقة بني األفراد واجلماعات ال ينتظمها السلم االجتماعي، وتنجو من حالة اجلمود واالنغالق 

متينة؛ تبين جسور التواصل الراشد واحلذر الدائم من اآلخرين، إّال إذا بُِنيت على أُُسٍس من التواصل والتحاور 
. املتنّوعةومؤّسساته  خمتلف مستوياتهوترّسخ الثقة مبدءا وقيمة، فيصبح ذلك ثقافة ضرورية تشّكل وعي اتمع يف 

عندما ترتجم مبادئ األخّوة  أييف أحضان اتمع، نمو البيت وي سودعندما يعيش السالم يف الضمري ويإذ 

أعمال حّية، وتزول حواجز التعّصب ويزول الظلم والشعور بالغنب والقهر املقّنن، فإّن السالم  واملساواة والعدالة إىل

اتمعي ينشر ظالله ويستوعب الكّل بال متييز أو اصطفاء جائر على أسس من الّدين مغلوطة أو تقديرات بشريّة 

عبد الرمحن بن  االجتماع اإلسالميمؤّسس علم قاصرة ممّا من شأنه أن يكون ُمؤذنا خبراب العمران على رأي 

فقد ُوِجدت مربّرات حقيقّية للحوار ومشّجعة عليه، بعضها مشرتك يلتقي فيه كّل الّناس  يهوبناء عل. 45خلدون

احلوار  مقصدف .تديّنهمطبيعة اعتقادهم و ب ممّا يتعّلقوِمَلِلهم، وبعضها اختّص به املسلمون  مشارمعلى اختالف 

  :ألنّهملَزم 

على اعتبار أّن ما ال يتّم الواجب إّال به فهو واجب، وعلى خلفّية أّن تبليغ الّدين ال : رورة شرعّيةض -أ 

فمن مقتضيات  .وما يصحب ذلك من حتاور وتبادل للرّأي يف معاشهميكون إّال مبخاطبة الّناس وخمالطتهم 

ادع إىل  [حبسب التوجيه القرآين خالطة، الدعوة التبليغ، ومن شروط التبليغ املخاطبة، ومن ضروريات املخاطبة امل

ْوِعظَِة اَحلَسَنِة 
َ
]سِبيِل ربَك باِحلكَمِة وامل

كم من جار متعلٍق جباره " االنغالقمن عاقبة التوجيه النبوي ا نوحذر . 46

                                                           
إىل إدخال العامل مبجمله يف عصر جديد، من حيث تصنيف  أدى تطور وسائل االتصال وتقنياته وثورة املعلومات -  44

األمية (اتمعات حسب منوذج التنمية وأمناط اإلنتاج املعتمدة يف االقتصاد وطبيعة القيمة املضافة املولدة للثروة يف كل جمتمع 
السياسية والثقافية للتواصل، من خالل بناء  ، وأسقط باملقابل احلواجز...املعلوماتية، اهلوة الرقمية، اقتصاد املعرفة، جمتمع املعرفة

متشعبة، اليت ميكن ألطرافها أن تصل عمليًا كافة سكان املعمورة، لتشكل عاملًا افرتاضيًا من " عنكبوتية"شبكة عالئق الكرتونية 
 .لقلقعالقات التبادل احلر للمعلومات، والذي يطرح على واقع ومستقبل وهوية اتمعات الكثري من التساؤل وا

  .223، ص2000/  1املقّدمة، دار الكتب العلمّية، بريوت، طبعة: عبد الرمحن بن خلدون 45
  .125آية -سورة النحل  46
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ا يف إسداء ال يّدخر وسع املتديّنفاملسلم  .47"يا رب هذا أغلق بابَُه ُدوِين، فمنع معروَفهُ : يوم القيامة، يقول

  .املعروف جلاره، فيفتح له باب الرعاية والوّد واإلكرام على مصراعيه، حماذرا أن يقّصر يف واجبه حنوه

حياة الّناس ال تستقيم إّال بالتواصل والتعارف، وكسر احلواجز الّنفسية املكّبلة ألّن : ضرورة عملّية -ب 

ا حيّقق التآلف والتكاتف والتعاون وقضاء املشرتك بينهم من إلرادة مبادرة اآلخرين ملعرفتهم واالقرتاب منهم، مب

املسلم يّتجه بكلياته حنو الّناس؛ يبّشرهم وحيّفزهم ف .الضرورات، وجتاوز عقدة االنكماش وااللتفاف حول الذات

ويبعث فيهم روح االجتماع من جديد، حترّكه عقيدته ويهديه الوحي اخلالد، مستوعبا دروس السرية العطرة، 

 .ستقيم إن هم بقوا يف غربة وعزل عن الّناستكما أن حياة املسلمني ال . مطّلعا على جتربة اإلسالم الرائدةو 

فاعل، أصيل و من اتمع  جزءكفالضرورة العملّية تكمن كذلك يف كسر حاجز العزلة، وأن يقّدموا أنفسهم  

جتربة ثراء و  ربةوذلك يّتصل خب .ناصر ُمستهِلكةوإدارة أمره، ال جمّرد أرقام سلبّية أو ع هوشريك حقيقي يف تكوين

عتربه من آيات اهللا يف وي، الذي يستوعب االختالف وحيرتمه ،اتمع العادلأمنوذج املسلمون  ا، قّدم فيهةقدمي

]اِلِمَني ومن آيَاتِِه َخْلُق السماواِت واألْرِض واخِتَالُف ألِسَنِتُكْم وأَْلَواِنُكْم إّن يف ذلك آلياٍت للعَ  [ الكون
، ّمث 48

  .حيّوله إىل قوى منتجة ويعّده عامل إثراء وسببا للتدافع يف احلياة الدنيا

يرتبط احلوار مبستقبل احلضور اإلسالمي الواعي يف أوروبا وختومها، فبقدرة املسلمني : ضرورة وجوديّة -ج 

م حمو الصورة الّتارخيّية املغلوطة اليت ميكن هل...للكون واحلياة والدين والتعايش مفاهيم دقيقةعلى التحاور وتقدمي 

هو التوّجه مباشرة إىل عاّمة الّناس، دون االقتصار  ،فالذي يهّم املسلمني اليوم. حيملها الغرب عن اإلسالم وأهله

غلقة، بل والعداوات املرتبطة بإرث عاّمة ليهاغلب عياليت  ،الّنخب عن
ُ
 األحكام املسبقة والقناعات األيديولوجّية امل

  .لتحّرر الوطيناقدمي من احلمالت الصليبّية وحروب االسرتداد وحركة االستعمار وما رافقها من حركات 

من نفع يعّم اجلميع  ملهمن خري وحن منتلكبتعريف الّناس عملّيا على ما  ، أّوال،املشاركة الواعية تبدأإّن 

م إىل ما حيّقق سعادم األبديّة، وتلك طبيعة بال استثناء، حىت إذا تعرّفوا على ذلك حقيقة ظاهرة مالوا بطبعه

 .اإلنسان يف مسرية حبثه عن الّنافع من الكسب املؤّدي إىل األمن يف خمتلف ضروب احلياة واالطمئنان يف الّنفس

                                                           
  .أخرجه البخاري يف األدب املفرد 47
  .22سورة الّروم، آية 48
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مبا يطرحه من إجابة حمّددة واضحة موع . وال شّك أّن ذلك هو جوهر خطابنا احلضاري العميق؛ الثري واملقنع

  .ئلة الوجودية املرهقة واملؤرّقةتلك األس

وباحملّصل ميكن اختزال حيثيات اإلجابة عن سؤال الورقة، إضافة لتلك املقّدمة البيانية، يف بعدين 

  .متساوقني، يفّصل األّول املضامني املعرفية، ويقّدر الثاين طبيعة الواقع اإلنساين

  :ـ ا�بعاد ا�ولية �ختيار الموضوع1

ت يف بيئة هلا طبيعتها من املهم أن نشري  إىل مسألة منهجية مهّمة وضرورية، وهي أّن هذه الورقة أِعد

فكثريا . فقد ُكِتبت يف البالد الغربية، وبالتحديد يف فرنسا، وما يعلنه ذلك من خصوصية تناول املوضوع. وحيثياا

ء، ولكّنها إذا ما نُِظر إليها يف سياقها من القضايا اليت ستعرضها الورقة يف املقّدمة، تبدوا بديهية للسادة العلما

ورُِبطت بواقعها، يظهر لنا أّا مقّدمات بنيوية ضرورية، عند احلديث عن مهّمة احلوار احلضاري يف حميطه احملّدد 

إذ أنّنا يف طور جّد متقّدم يتطّلب مّنا حتديد املفاهيم اإلسالمية لكّل شيء نعرضه، ونبّني بالتشخيص . سلفا

إنّنا بإزاء تقدمي البدائل اإلسالمية تمع ال يعرف الكثري، إن مل نقل شيئا، عن . ح كّل فكرة نطرحهاوالتشري

اإلسالم وجمتمعاته إّال التوتّر والصراع والفوضى، ويف أحسن احلاالت بعضا من معامله املعمارية أو شيئا عن أطباقه 

  .الشهية وحلوياته الّلذيذة

هّمة، نقّدم فيها وجهة نظرنا عن كيفية إدارة حوار ثقايف يف الغرب، الذي، نرى يف هذه الساحنة فرصة م

من املفرتض، أن ينتظر من مواطنيه املسلمني الكثري من اجلهد واإلسهام العقالين الواعي واهلادف، ملعاجلة العديد 

يف صناعة حيثيات  وكما كنا طرفا. من علله وأسقامه املستعصية، بدال من إحصاء أمراضه والتشفي من أزماته

الواقع، فإنّه من الضروري أن نكون شركاء فاعلني يف طرح رؤيتنا األصولية اإلسالمية يف كيفية الرقي باحلياة وبناء 

  .جسور التواصل وتعميق أسباب الثقة بيننا مجيعا
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وِقع خطابنا لذلك نرى من املهم الكشف عن أربع قضايا معرفية أولية، تعّرف طبيعة هويتنا الِفكرية، ومتُ 

  .احلضاري يف البناء الكلي للخطاب اإلنساين عاّمة

]قل يا أيّها الّناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا[  إىل اإلنسانّية كافّة: ـ عموم الرسالة اإلسالمية
تبارك [ ،49

]الذي نّزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا
اهللا وخامت  ما كان حمّمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول[ ،50

]النبّيني
مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بىن بيتا فأحسنه وأمجله إّال موضع لبنة من ":ρρρρ وقول الّرسول ،51

 وقوله ،52"فأنا الّلبنة وأنا خامت النبّيني لوال هذه الّلبنة، :ويعجبون منه ويقولون فجعل الّناس يطوفون به، زاوية،

ρρρρ:"القرآن الكرمي مجيع مطالب  استوعبذلك ل .53"وبعثت إىل الّناس كافّة خاّصة، وكان كّل نيب يبعث إىل قومه

شرع لكم من الّدين ما وّصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وّصينا به [ بناء على أصول الوحي احلياة اإلنسانّية 

]إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الّدين وال تتفرّقوا فيه
54.  

ستيعاب اإلسالم ملختلف شؤون احلياة ومظاهرها، فهو اَحلكُم على مجيع أفعال اب: ـ كونية خطاب الوحي

باهللا وباآلخرين مهما اختلفوا وتنّوعوا يف أعراقهم وأديام  تهاإلنسان واملبّني ملنهج سلوكه يف احلياة واحملّدد لعالق

ديّة والقانونّية والسياسّية واالقتصاديّة مبا ميّثل بنظامه الفريد املتمّيز منهجا متكامال لتنظيم احلياة العق. وألوام

يستوعب أطراف احلياة املختلفة ويستجيب حلاجيات الّناس املتعّددة واملتناقضة أحيانا كثرية، ممّا أكسبه صفة 

]وما أَْرَسْلناَك إال رمحٍة للَعاملِنيَ [رمحة للعاملني من جهة العاملّية يف أحكامه ومبادئه وتوجيهاته، فهو 
من جهة و ، 55

]وما أرَسْلناَك إالّ كافًة للناِس بشريًا ونَِذيرًا[هداية للّناس كافّة أخرى 
56.  

إعالما خبتم النبّوة واستعدادا لتقّبل اخلطاب اإلهلي النهائي، تفعيال لدور : ـ ائية تكّون العقل البشري

ق املقتضى اإلهلي، من حيث التنوّع والتعّدد العقل العلمي، وتفريعا وتشعيبا لشؤون احلياة اإلنسانية، وتصريفها وف
                                                           

  .158سورة األعراف، آية - 49
  .1سورة الفرقان، آية - 50
  .40سورة األحزاب، آية - 51
  .متفق عليه - 52
  .أخرجه الشيخان - 53
  .13آية -سورة الشورى  - 54
  .107سورة األنبياء، آية 55
  .28سورة سبا، آية 56
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ينبغي أن نفهم القيمة الثقافية إلحدى الفكر اإلسالمية :"يقول حمّمد إقبال. وحقيقة االختالف اإلنساين الواقعة

 يبدو أنه يقوم بني العامل القدمي والعامل احلديث، ρإّن نيب اإلسالم حمّمدا ...العظيمة، وأعين ا فكرة ختم النبّوة

ومولد ...فهو من العامل القدمي باعتبار مصدر رسالته، وهو من العامل احلديث باعتبار الروح اليت انطوت عليها

العقل االستداليل الذي جيعل اإلنسان سّيدا لبيئته وهو أمر كسيب، فإذا ...اإلسالم هو مولد العقل االستداليل

  .، وذلك بكبت أساليب املعرفة اليت ال تعتمد عليهحّصلناه مرّة واحدة وجب أن نثبت دعائمه ونشّد من أزره

إّن النبّوة يف اإلسالم لتبلغ كماهلا األخري يف إدراك احلاجة إىل إلغاء النبّوة نفسها، وهو أمر ينطوي عليه 

إدراكها العميق الستحالة بقاء الوجود معتمدا إىل األبد على مقود يقاد منه، وإن اإلنسان لكي حيّصل كمال 

ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام ...لنفسه، ينبغي أن يرتك ليعتمد يف النهاية على وسائله هومعرفته 

وإصراره على النظر يف الكون والوقوف على أخبار األولني من مصادر املعرفة اإلنسانية، كّل ذلك صور خمتلفة 

  .57"لفكرة انتهاء النبّوة

غاية اإلنسان يف احلياة إقامة اخلالفة يف األرض على الوجهة اليت  اإلسالمحّدد : ـ مهّمة الشهود احلضاري

حتّقق مقصد وجوده، وتكفل مناط التكليف، وتعطي معىن للّتشريف الذي أُكرم به، وللّتسخري الذي ُخّص به، ال 

كم بني غيبة أو عجزا من املستخِلف فذلك منتف يف حّقه تعاىل، وقد مسّاه اهللا خليفة ألنّه خيلف اهللا يف احل

فاخلليفة آدم وَخَلِفيُتُه قياُمُه بتنفيذ مراد اهللا تعاىل من تعمري األرض باإلهلام أو بالوحي  .58املكّلفني من خلقه

وتلقُني ذريته مراد اهللا تعاىل من هذا العامل األرضي، وممّا يشمله هذا التصّرف تصّرف آدم بسّن الّنظام ألهله 

ّتساع تصرّفام، فكانت اآلية من هذا الوجه إمياء إىل حاجة البشر إىل إقامة وأهاليهم على حسب وفرة عددهم وا

، وهو ما أومأ إليه قوله 59خليفة لتنفيذ الفصل بني الّناس يف منازعام إذ ال يستقيم نظام جيمع البشر بدون ذلك

ماَء وَحنُن َوِإْذ قَاَل َربَك للَمالَِئَكِة إين َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليفًة  [تعاىل قَاُلوا َأْجتعُل ِفيَها مْن يُفِسُد فيَها وَيْسِفُك الد

ُس لَك قاَل إين أَْعَلُم َما َال تَعَلُمونَ  ُح ِحبَْمِدَك ونُقدُنسب[
، فغاية حياة اإلنسان إذن يف نطاق عقيدة اخلالفة أن 60

                                                           
57

  .144عباس حممود، جلنة التأليف والنشر والرتمجة، ص : جتديد الفكر الديين، ترمجة: حممد إقبال -  
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كّل منشط ماّدي أو معنوي مّتجها إىل اهللا يقوم حبركة تعمري يف األرض وفق أوامر اهللا ونواهيه، حبيث يكون يف  

  .تعاىل يستجلي مراده ويتحرّاه، ويبتغي مرضاته، وجيّد يف الفوز ا

  :ـ ا�بعاد الواقعية �ختيار الموضوع2

للمصري البشري، " قسرية"تطور ظاهرة العوملة مع تعزيز الوعي الكوين بوجود وحدة  ترافق: ـ وحدة املصري البشري

ا ل يف م غري حمدود للطاقة وللموارد األولية، مممتثّ  ،لقرن املاضي تزايداً هائًال يف األنشطة الصناعيةبعد أن عرف ا

فظائع حربني  العامل  تعرف حدود الدول والقارات، وذلك بعد أن عاىن يف املناخ ال انعكس ختريبًا للبيئة وتغّريا

، واليت أعطت صورًة يومهااملتاحة  اإلبادةأسلحة  ل مجيعمل تتورّع األطراف املتنازعة فيها عن استعما مدّمرتني،

 على أن يفرطلنهاية العامل، تواصلت مع األزمات واحلروب والنزاعات اليت كاد بعضها  ةحمتمل مالمحمريعة عن 

  .61السقوط يف اهلاوية لعقود طويلةب أنذر، مما احتوائه نع ، فيعجزقدرة اتمع الدويل

اليت ارتسمت عن اية العامل واملآالت الكارثية للمصري البشري، نتيجة اخليارات  إّن هذه الصورة السلبية

املادية والنهم املفرط والنزوع اجلنوين حنو حب السيطرة واالستعالء يف األرض، جيد له صورة مغايرة متاما، بل 

هي لق اخلَ  فغاية. يما وغايةمناقضة دينيا ومعرفيا جلوهر فلسفته العدمية، هلا مفهوم جديد للوجود اإلنساين؛ ق

]وَما خَلْقُت اْجلن واإلنَس إّال ليعُبُدونِ  [ جلميع أفعال املكلفنيعبادة شاملة  عبادة اهللا تعاىل وحده
، فال عمل 62

وال غرو، فإّن ذلك يّتصل بقيمة  .63يفرض، وال حركة وال سكون يُدعى، إّال والّشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا

]حسن تقوميألقد خلقنا اإلنسان يف [ ، الذي ُخِلق يف أفضل هيئة 64] ولقد كّرمنا بين آدم[ نسان تكرمي اإل
65.  

                                                           
 .www.arabthought.orgأثر العوملة على التعليم يف الوطن العريب، : خالد قباين - 61
  .56آية ،سورة الّذاريات - 62
  .108ص ،9املقّدمة ،1م ،2000 ،1طبعة ،دار ابن عّفان ،اجليزة، مصر .املوافقات: الّشاطيباإلمام  - 63
أمجل سبحانه هذا الكثري ومل يبني أنواعه، فأفاد ذلك أن بين آدم فضلهم سبحانه :"قال الشوكاين . 70 آية، سورة اإلسراء - 64

كني، فعلى بين آدم أن يتلقوه يدل على عظم هذا التفضيل، وأنه مبكان م ]تـَْفِضيالً [والتأكيد بقوله ...على كثري من خملوقاته
يف  قال ابن سعديو . 350ص /3، ج1995دار الفكر، بريوت، . فتح القدير: اإلمام الشوكاين "بالشكر، وحيذروا من كفرانه

وهذا شامل ألجرام السموات واألرض، وملا أودع اهللا فيهما من الشمس والقمر والكواكب والثوابت والسيارات وأنواع :"التسخري
. "ات وأصناف األشجار والثمرات وأجناس املعادن، وغري ذلك مما هو ُمَعّد ملصاحل بين آدم، ومصاحل ما هو من ضروراتهاحليوان

  .2001دار الرسالة، بريوت، . تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان
  .4 آية، سورة التني - 65
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لذلك فإّن مصري اموعة البشرية جيب أن ينتهي وفق موّجهات الوحي، أي استقبال اآلخر على قاعدة 

إّن هذا الفهم لطبيعة . من جنس العملفالدنيا مزرعة اآلخرة، واجلزاء . العمل، وما يستتبعه من جزاء؛ ثوابا وعقابا

احلياة الدنيوية ومآالت اآلخرة، هو الذي يرسم معامل احلياة البشرية ويعّدها لنهاية العامل، الذي ال يعين الدمار 

لذلك فإّن النهاية الفردية . والتخريب، وإّمنا هو صورة جديدة للخروج من منظومة كونية إىل أخرى، نسميها اآلخرة

وأما غري ذلك فهو الفساد بعينه . النهاية اجلماعية، املبنية على قيمة العمل الصاحل واملّتصفة باخلريية هي قاعدة

]وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها  [الذي نّبه اخلالق إليه 
66.  

قارب البيين لقد تغّريت وحدات القياس اجلغرايف، فلم يعد البعد املكاين العامل احملّدد يف الت: ـ التقارب اجلغرايف

وتبادل املنافع والتعاقد حول املصاحل املشرتكة، وقد استعان اجلميع على جتاوز القيم اجلغرافية بالتجديد والتطوير 

ممّا يّسر سبل التواصل والتعاون ومل تعد املسافة معّوق قهري، بل نرى العديد . والتحديث ملنظومة النقل واملواصالت

نعها يف أطراف آسيا وبعض أحناء إفريقيا، لتسّوق منتوجها يف خمتلف العواصم من الدول الصناعية تنتصب مبصا

الغربية وبقية دول العامل، وبصفة آلية يدخل صايف العائدات املالية إىل حسابات تلك املؤسسات التجارية يف 

ايف، جيب أن يكون إّن هذا التقارب اجلغر . بلدها األصلي، عرب رحلة بنكية معّقدة وسلسة ولكّنها سريعة وسليمة

األداة الفّعالة يف تقوية ُحلمة الروابط بني البشر على اختالف مشارم، لتحقيق ذلك املقصد الشرعي العظيم 

  .، كما سنبّني تاليا"التعارف"والذي دعاه القرآن الكرمي 

ومة العاملية، فتحول نعلم مجيعا أّن اإلسالم قّدم مفهوما آخر لالجتماع البشري، يف إطار منظ: ـ تساوق املصاحل

، ]قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا  [بالنهج البشري من القومية العصبية إىل العاملية اإلنسانية املنفتحة 

الناس "وتوّسع مبصاحل الناس والنفع العام من اخلصوصية إىل العوملة على أساس من التمايز والتعايش والتكامل 

وبعد أن قرر قاعدة ). خري الناس من ينفع الناس (  ويقول رسول اهللا ". والكأل والناراملاء : شركاء يف ثالث

بعضهم  ولو ال دفع اهللا الناس [التدافع والتعاون البشري من أجل صرف الفساد عن األرض وإقامة األمن فيها 

، بذلك يكون قد أحدث حتوال جذريا يف حياة الناس ]ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العاملني 

وهو يرتقي مومهم واهتمامام ومسؤوليام من املستوى القومي واإلقليمي إىل املستوى األممي والعاملي، مقررا 

رض سكنهم املشرتك ينبغي احملافظة على سالمتها وعدم وحدة األسرة البشرية وتكامل مصاحلها وأمنها، وأن األ

                                                           
 .85سورة األعراف، آية  - 66
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إفسادها، وأا خزانة رزقهم، عليهم أن حيسنوا استخدام مفاتيحها، وأن يتقنوا فنون ومهارات تفعيل خمزوا، 

 .تهوعليهم أن يلتزموا قيم العدل واإلحسان يف نظم ومعايري االنتفاع مبسخراا، مبا حيقق كرامة اإلنسان وأمنه وكفاي

ومما ينبغي أن يتنبه إليه املسلمون، وأن يعرفه الناس من حوهلم، أن اإلسالم عقيدة وشريعة، فلئن كانت 

العقيدة متثل مرتكزات وثوابت ومنطلقات خصوصية اهلوية الدينية الصحيحة للمسلمني، فإن الشريعة متثل 

مة العدل واألمن، وحتقيق املصاحل املشرتكة بني مرتكزات ومنطلقات عاملية وعوملة املنهج احملكم لعمارة األرض وإقا

وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا  [الناس على اختالف انتماءام القومية والعرقية واجلنسية واللونية والدينية 

ة فال يستكرب أحد يف األرض بغري حق، كما ال يتفّرد غريه مبقّدرات اموعة البشري. ]اعدلوا هو اقرب للتقوى 

فتساوق املصاحل واشرتاك اجلميع يف حتديدها هو اآللية الناجعة لضمان عدالة القسمة والتعاون . حتت أي دعوى

  . 67على حفظ تلك املقّدرات من العبث والتلف

، ستكون الكفيلة بتحقيق مهّمة اندماج 68نتصّور أن تلك القواسم املشرتكة اليت فصلنا أعاله: ـ االندماج اإلنساين

إّن تقاسم الشعور النبيل بني بين . البشرية يف سياق منظومة موّحدة لتأدية رسالتهم يف هذه احلياة الدنيا اموعة

البشر، يف كّل ما يتعّلق بتفشي األمراض، وخمّلفات احلروب، والكوارث الطبيعية، أو ما نالحظه اآلن من صعود 

، يشري ...مة والعدالة، والبحث عن أسباب العيش الكرميجنم احلركات الشعبية االحتجاجية، املطالبة باحلرية والكرا

طَلق
ُ
إّن هذه القيم اإلنسانية الراقية هي اليت . إىل أصالة الشعور النبيل الذي ميّيز الكائن البشري جتاه اإلنسان امل

صده مبهّمة جيب أن يعّول عليه يف حركة االندماج الطوعي، على قاعدة تبادل اخلري وحتقيق التنافع، وذلك الذي نق

  .التعارف القرآين، والذي اصطلحنا عليه يف حبثنا باحلوار احلضاري

  :الموّجھات العاّمة للموضوع

، إذ ال ميكن 69ومقصد شرعي أساسي أصيل فيهمبدأ و  ،التعارف مفهوم قرآين: لتعارف؟ل ناتصّور

وتلك . ا غاب التواصل والّلقاءتصّور قيام جمتمع إنساين صامت، بل ال ميكن احلديث عن اجتماع بني األفراد إذ
                                                           

 . www.dialogueonline.org) املنتدى اإلسالمي العاملي للحوار(ملية والعوملة؟ وماذا عن العا: حامد الرفاعي - 67

 .وحدة املصري البشري، التقارب اجلغرايف، تساوق املصاحل -  68
حياة الفرد ال تستقيم إالّ يف مجاعة النّاس حتقيقا لسّنة التدافع؛ بالتكاثر والتنافع إذ أن فهو مقتضى االستخالف يف األرض،  - 69

فكان ذلك أصل الّدين وأّسه وغاية الشرائع اليت بّشرت خبري اإلنسانّية . جيايب، مبا حيّقق شرط االجتماع ويضمن استمرارهاإل
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]يا أيّها الّناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا [سّنة كونية ضرورية 
والتعارف . 70

الذي نقصده ليس جمّرد بيانات اهلوية الفردية، وإّمنا أعمق من ذلك بكثري، إذ يف ضوئه ينتظم احلوار بني مجيع 

وقد جعل اهللا هلذا احلوار شرطا أساسيا ميكن الكشف عنه من . خمتلف االنتماءات الدينية البشر، الذين ميثلون

ْسِلِمَني  [: خالل آيتني
ُ
]َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممْن َدَعا ِإَىل اِهللا َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَاَل ِإنِين ِمَن امل

َوقولوا للناس  [، 71
]ُحسنا 

  :قواعد كربى، فهو تعارف قائم على ثالث 72

، يف رحلة اكتشاف إلنساينالتواصل بني أبناء اتمع ا أي التعارف االجتماعي؛: ـ القاعدة األوىل

متبادل، من حيث اهلوية الذاتية، واخلصائص االجتماعية، ومتتني أسباب التقارب البيين، وتنمية روح التآلف، برفع 

  :إالّ بتحّقق ثالث مسائل وتلك املهّمة ال تتمّ . التجّهم، وإماطة سرت الغرابة

االنفتاح؛ بطلب املخالطة االجتماعية وعدم التقوقع واالنزواء، بل إرادة تقّبل اآلخر : ـ املسألة األوىل

فكّلما تنوّع النسيج االجتماعي، كلّما ...واالندماج يف دورة احلياة اليومية، باحلي والطريق العام والعمل والنوادي

  .ثـَُرت جماالته، جتّددت يف اإلنسان إرادة التعارف االجتماعي والتواصل مع اآلخرينتعّددت أوجه االنفتاح وك

                                                                                                                                                                                     

وأهدا مشكاة الفوز وعّينت هلا طُرق الفالح القائمة على التقوى والورع والرتّقي يف سبل العبادة املوصلة إىل مرضاة اهللا، وُجِعل 

 يَأَيها الناس إنا خَلْقَنكْم من ذكٍر وأُنـَْثى وجَعْلناُكْم ُشُعوبًا وقَبائَل لِتَـَعارُفوا ِإن أَكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاِ  [ومدار الّتكرمي  ذلك مقياس اخلرييّة

ما ُصدر به الغرض من دون املؤمنني، رعيا للمناسبة بني هذا العنوان وبني " الّناس"، فُنوُدوا بعنوان ]أَتَقُكْم إن اهللا عليٌم خبٌري 

التذكري بأّن أصلهم واحد، أي أّم يف اخلليقة سواء ليتوّسل بذلك إىل أن التفاضل والتفاخر إّمنا يكون بالفضائل وإىل أّن التفاضل 

  .يف اإلسالم يكون بزيادة التقوى

تعّذر، ويف ذلك نكتة بالغة وهي أنّه ملا كانت فكان هذا التقسيم الذي أهلمهم اهللا إيّاه نظاما حمكما لربط أواصرهم دون مشّقة وال 
لنداء الّسخريّة واللمز والتنابز مما حيمل عليه التنافس بني األفراد والقبائل مجع اهللا ذلك كّله يف هذه املوعظة احلكيمة اليت تدّل على ا

 [وازمه وأمهلوا صاحل ما جعل له بقوله عليهم بأّم عمدوا إىل هذا التشعيب الذي وضعته احلكمة اإلهلّية فاستعملوه يف فاسد ل
ويف ذلك فليتنافس  [أي فإن تنافستم فتنافسوا يف التقوى كما قال تعاىل  ]إّن أكرمكم عند اهللا أتقاكم  [ّمث تبعه بقوله  ]لتعارفوا 

يا أيّها الّناس أال إّن " يف حّجة الوداع إذ قالρ ومن معىن اآلية ما خطب به رسول اهللا ) 26سورة املطففني، آية ( ]املتنافسون 
رّبكم واحد وأّن أباكم واحد ال فضل لعريب على عجمّي وال لِعجمّي على عريب وال ألسود على أمحر وال ألمحَر على أسود إالّ 

 ).258ص/  26ج التحرير والتنوير،: حمّمد الطاهر ابن عاشور" (بالتقوى
  .13 سورة احلجرات، آية - 70
  .33 سورة فّصلت، آية - 71
  .83 سورة البقرة، آية - 72
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اإلجيابية؛ وهو االستعداد الداخلي لتبادل املعارف واخلربات، والقدرة على الّنفع العام، : ـ املسألة الثانية

فاء على الّنفس، وعدم االهتمام إذ السلبية توّلد اجلفاء واالنك. لتقليص هّوة التباعد واختزال الفوارق الذاتية

  .مبشاغل اتمع

التفاعل؛ فاالستعداد الذايت لالنفتاح على اآلخر، واالهتمام مبشاغل اتمع، تدعو : ـ املسألة الثالثة

فهو مثال، متمّيز يف رؤيته للقضاء على . املسلم إىل التفاعل مع ذلك الواقع، فينخرط فيه؛ اكتشافا وفهما وعمال

  ...ا يقّدم لقضية االحنراف السلوكي حلوال جذريةالفقر، كم

التعارف احلضاري؛ بتجاوز جمّرد العالقات االجتماعية األولية، إىل نطاق التواصل : ـ القاعدة الثانية

إنّه عمل غايته بعث جمتمع تعددي، يستمد قّوته من . احلضاري، وبناء جسور عالقات أكثر عمقا وأبعد نظرا

  :إالّ أّن ذلك يرتبط جبملة ِقيم كربى، أّمهها .عناصرهتنوّع ثقافة 

األهلية احلضارية؛ على اعتبار أّن فاقد الشيء ال يعطيه، لذلك فإّن من شروط التواصل : ـ القيمة األوىل

. احلضاري أن يكون اإلنسان مؤّهال مبا حيمله من رصيد معريف أصيل متمّيز، تربز فيه اِجلّدة والّنضج والصالحية

تمع اإلنساين هي التجّدد والتغّري حنو األفضل، كما أنّه يرتقي من أوضاع حمدودة بسيطة إىل أمناط فطبيعة ا

ميع املشاركة الفاعلة واجلاّدة يف اإلجابة عن تلك األسئلة اجلحياتية ونوازل حتدث كثرية ومعّقدة، ممّا حيّتم على 

  .امللّحة، ومعاجلة األزمات الطارئة

مستوعبا بدرجة أوىل تعاليم دينه، ليطّبقها يف خاصية نفسه، وأن يكون عارفا  ومهّمة املسلم أن يكون

أي أنّه حيمل . مبقاصد الشريعة السمحة، وبدائلها العقالنية املتمّيزة، ليشارك ا يف إدارة حوارات عميقة وناضجة

يبّني موقفه من ذلك ومن املهم أن . لكّل إشكالية حل، ولكّل سؤال جواب كاف شاف، ال جمّرد اجتهاد فردي

  .بكّل وضوح وجدية، ليقنع بوجاهة رأيه، وخريية حلوله

اخلصوبة احلضارية؛ جيب على املسلم استيعاب تفاصيل مكّونات هويته احلضارية، مدركا : ـ القيمة الثانية

دى ثراء فال ينحصر يف مشاغل دون غريها، بل يربهن على م. خلصوبة نظمها وجماالت تفاعلها اإلنساين والكوين

: رصيده املعريف العقالين، وقدرته على املشاركة الفاعلة يف بناء مقاربات معرفية مؤّصلة، تّتصل جبميع تفاصيل احلياة
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الطب واهلندسة والفلسفة واألدب والزراعة واملعامالت املالية والعالقات الدولية والتشريعات وقضايا األخالق 

  ...ة العدل ومنع الظلمومقاومة اجلرمية وحماربة الفساد وإقام

الفاعلية احلضارية؛ إّن األهلية احلضارية يف ذاا، وكذلك االقتصار على اخلصوبة احلضارية : ـ القيمة الثالثة

وإّمنا شرط التوّفق يف كّل ذلك الفاعلية احلضارية، أي . ال يكفي لوحده يف إدارة حوار ديين متمّيز؛ جاد ونافع
ل كّل موقف، وتستثمر كّل معطى واقعي لبيان أهلية الِفكرة اإلسالمية وقدرا على احلركية اهلادفة، اليت تستغ

بل حيتاج لكّل بدائلهم الِفكرية . إحداث حتّول إجيايب يف الواقع االجتماعي، الذي حيتاج لكّل أفراده بال متييز

اجتماعية دون غريها، أو االستغناء إذ من اخلطأ االقتصار على فئة . وتصّورام الفلسفية لطبيعة القضايا املطروحة

إنّه ال جيب مصادرة . فاتمع أعظم وأكرب من التقديرات القريبة اآلنية. عن أخرى لطبيعة بنيتها الدينية واحلضارية

بل . التنوّع باسم اهلوية الوطنية، كما ال جيب اخلوف من اهلوية الذاتية لألفراد باسم التقاليد االجتماعية التارخيية

  .جاعة والعقالنية القدرة على التفاعل مع كّل املكّونات االجتماعية وصهرها يف مشروع حتديثي مستقبليالش

التعارف االجتماعي والتعارف : التعارف الكوين؛ الذي نرى قيامه على قاعديت: ـ القاعدة الثالثة

لقطري أو القاري الضّيق وإن امتد ونقصد به االهتمام بالقضايا الكونية الكربى، اليت تتجاوز اإلطار ا. احلضاري

إذ التفكري الكوين هو أعلى درجات الوعي اإلنساين، الذي يعرف أّن اإلطار الكوين وإن بدا رحبا . أفقه اجلغرايف

إنّنا أمام العديد من القضايا الكربى واخلطرية، . فهو أضيق ممّا يتصّور، وسريع التأثّر باألزمات اليت يصنعها اإلنسان

  :د البشرية جمتمعة، وال حّل هلا إالّ التعارف الكوين، الذي ينبين على ثالث موّجهاتاليت دّ 

الشراكة الكونية؛ فالّرجل الّرشيد يبصر بعني العقل أّن القضايا الكونية متشابكة متواصلة، : ـ املوّجه األّول

ضايا السلم واألمن واالرتفاق فأصبحت ق. خاّصة يف زمن ثورة االتصاالت اليت اختزلت الزمن وقرّبت املسافات

البيئي والسالمة الكونية، كّلها مواضيع مصريية، تتطّلب توّحد اجلهود وتتطابق وجهات النظر ملعاجلتها وجتاوز 
  .خمّلفاا

املسؤولية الكونية؛ إّن تلك القضايا اخلطرية واليت ا يرتبط مستقبل اإلنسانية، متّثل جوهر : ـ املوّجه الثاين

والتفكري اجلاد يف تلك املواضيع يعّرب عن درجة . لديين، وهي املعّرب عن مدى نضجه وأهلية املنخرطني فيهاحلوار ا

إذ يشعر كّل فرد مبسؤوليته الشخصية . املسؤولية اجلماعية للبشرية قاطبة، أو ما اصطلحنا عليه باملسؤولية الكونية

ّوال حول أمهية املوضوع مث يتواضع على حلول معّينة صاحلة جتاه تلك املسألة، ممّا يوّلد رأي عام مجعي، يتوّحد أ
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وجيب أن نؤّكد يف هذا الصدد أن األديان قاطبة داعية إىل اخلري، . ملعاجلة تلك األزمة أو تلك القضية الكونية

 حماربة للشر، ونابذة لإلفساد مهما كان مصدره، مبا حتمله من تعاليم مسحة وما تدعو إليه من كرمي األخالق

  .اإلنسانية

التنمية الكونية؛ فاإلقرار بالشراكة الكونية واإلحساس باملسؤولية اجلماعية، سبيل وحيد : ـ املوّجه الثّالث

فالكون سّخره اهللا تعاىل . إىل االرتقاء بالتنمية الكونية، املرتبطة بالبيئة واملتعّلقة بالّنوع اإلنساين، على السواء

]سماوات وما يف األرض مجيعا منه وسخر لكم ما يف ال[ لإلنسان 
هو الذي جعل [ ، وجعله سهال يف متناوله 73

]لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه 
وذلك إشارة إىل أّن بني الكون واإلنسان صلة متينة . 74

اقض بني اإلنسان ومل يرد فيه ولو إشارة إىل العداء أو التن. وعالقة محيمة، وصفها القرآن بالتسخري والتذليل

وإذ قال رّبك للمالئكة إّين [ فساحة فعل اإلنسان، وجمال إبداعه هو الكون، ليكون خليفة هللا يف أرضه . والكون

]جاعل يف األرض خليفة
فالفعل املبدع هو حقيقة التنمية الكونية، بعيدا عن التخريب والتدمري وإهدار . 75

  .الثروات الطبيعية والعبث ا

قبل توجيه النظر إىل جدلية اهلوية والعوملة، إن افرتضنا جدال : الذاتية في ظل العولمةحدود الھوية 

  :، واليت نوجزها يف املالمح التاليةمظاهر العوملة صراع القيمتني، نرى من الضروري اإلملاع إىل جانب من

  .وعة ومتعددةـ تقريب املسافات اجلغرافية وتسهيل االنتقال املادي للبشر والسلع وبتسهيالت متن

  .ـ تسهيل وسائل االتصال والتواصل اإللكرتوين بني الناس بصور متجّددة ومتسارعة

  :ـ بروز ثقافة عاملية كإفراز لقوى العوملة ومظاهرها الكربى وهي موجهة بالعوامل التالية

  أ ـ ظهور الّلغة اإلجنليزية كلغة عاملية،

املي واحد، ذي أمناط استهالكية متشاة وتقسيم ب ـ إدماج معظم الشعوب واتمعات يف اقتصاد ع

  عاملي جديد للعمل،

                                                           
  .13 سورة اجلاثية، آية - 73
  .15 سورة امللك، آية - 74
  .30سورة البقرة، آية  - 75
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  ج ـ التوجه العاملي حنو العلم والتكنولوجيا،

  .د ـ الظهور التدرجيي لنظام أخالقي قيمي عاملي

ـ جتانس ومماثلة اتمعات اإلنسانية الذي ينتج من تبين مفردات ومفاهيم ونتاجات العلم والثقافة الغربية 

  .ا االجتماعية والسياسية واالقتصاديةونظمه

ـ احلرب الشاملة وإمكانية الدمار وعدم وجود منتصر مما يغلب اخلوف ويدعم التوجه حنو العمل لسالم 

 .عاملي ونزع السالح وتقليل مصادره

تزيد من نفوذ فهي  .حتديااوأسئلة عميقة، متثل جوهر قضايا لذلك نالحظ أن العوملة قد انشغلت ب

على مجيع املستويات، مبا هو مشروع وغري مشروع، كما تزيد من إضعاف مقدرات البلدان الفقرية والواقعة  اهاقو 

  :ومن تلك التحديات. حتت نفوذ قانون العوملة

فاالرتقاء بالثقافات إىل الطور العاملي سيسمح بظهور قيم وسلوكيات : ـ اهليمنة والتجانس املفروض 1

س اخليار والشراكة، وإّمنا يعترب التجانس الظاهري يف املأكل واملشرب والعادات إفراز إنسانية مشرتكة ال على أسا

هم الذين حيّددون ...أي أّن املصدرين هلذه اخليارات الغذائية وأمناط الّلباس. للحضارة املادية ومنتجاا ونظمها

ل يف جوهره هيمنة الغرب الرأمسايل مستقبل ذوق الناس وميوالم، حتت سلطان القانون الدويل امللزم، فهو حيم

فالتجانس املصطنع هو نتيجة إلغاء ثقايف ليحل مكانه بديل ثقايف دخل، ويكون . وأيديولوجياته املادية والفردية

  .ذلك على حساب التنوّع الثقايف اإلنساين واخلصوصية الثقافية للمجتمعات اإلنسانية

وملة تقليص وميش احلدود السياسية للدول، بل إضعاف من نتائج الع: ـ الدولة واتمع والسيادة 2

وذلك من مهّددات السيادة الوطين اليت مل يعد هلا . سلطة الدولة الداخلية وإفقادها نفوذه الطبيعي على رعاياها

ة إىل جانب هذه املظاهر السلبي". تكسري احلدود وخلط األمم"من اعتبار يف منطق النظام الدويل القائم على مبدأ 

للعوملة، فهي حتمل جانبا إجيابيا يكمن يف تضييق نطاق عمل احلكومة وزيادة اّتساع مؤّسسات اتمع املدين 

لتؤدي دورها يف البناء واإلصالح االجتماعي، على أن تتخّصص الدولة يف وظائف . وإعطائها فرص للعمل أكرب

  :بل جند أن من نتائج تغّول الدولة. معجوهرية من حفظ األمن والسالم والسيادة احمللية ومحاية ات

  .ـ ضعف الدولة ذاا، عن طريق إرهاقها يف جماالت ثانوية، وعدم متّكنها من استثمار أوسع للطاقات الوطنية
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  .ـ تعطيل للقوى الفاعلة املنتجة؛ اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وفكريا، حىت يصاب قطاع املتنورين باجلمود

  .اخلارجية، عوضا عن تفعيل اإلمكانات احمللية ومترينها على اإلنتاج والنهوض به ـ الركون إىل املساعدات

  .ـ قتل روح التطّلع واملبادرة، واحلرص على الّلحاق بركب احلضارة وفق أسس حترتم اهلوية وتصاحل املعرفة

من الفساد فاّتساع رقعة مؤّسسات اتمع املدين يوّلد رقابة داخلية وحصانة ذاتية، حتمي اتمع 

مح بتنسيق اجلهود سلذلك فإّن ختّصص الدولة يف أدوارها الرئيسية ي. والطغيان، واالستهتار بقيم مبادئ املواطنة

كما يعطي فرصة للمؤّسسات االجتماعية أن تسهم يف . بني تكتالت دولية مشاة متجانسة، مثل الدول العربية

  .التقارب والتوّحد، كاحلال يف أملانيا وفرنسا

فاهلوية هي انعكاس ثقافة اتمع على شخصيات األفراد ورؤيتهم : ـ حتدي الذات وصراع اهلوية 3

فاإلسالم حمور . ألنفسهم، فاهلوية للمجتمع هي املظهر العام للسلوك واألفكار اليت متّيزه عن غريه من اتمعات

وذلك هو . ا أفقا وثقافة وجعلها قاعدة العروبةفرّسخ العربية ووسعه. تكوين األمة والثقافة العربية وحتديد هويتها

وما السعي احلثيث . التحدي احلضاري احلقيقي الذي يشهده العامل اإلسالمي لسلخه عن هويته ومقّومات سيادته

لعوملة الّلغة اإلجنليزية إّال مظهر من مظاهر التحدي الذي تواجهه اهلوية اإلسالمية لتشويه صورة الشخصية العربية 

إّمنا جيب التنبيه هنا على أّن القضية ال عالقة هلا بتعّلم الّلغات ونشرها، وإّمنا اإلشكال يف . مية األصيلةاإلسال
لذلك إن مسح املسلمون لغريهم بتشكيل . اخللفية الفكرية لعوملة الّلغة اإلجنليزية وجعلها حمضن املعارف دون غريها

  .هم اخلاّصةقيمهم وهويتهم فإّم سينتهون من الفعل ملصلحت

مع ثقافة اهليمنة " التطبيع"وهو ما نعّرب عنه بثقافة االخرتاق القائمة على أوهام وضبابيات هدفها األساس 

. ممّا يتوّلد عنه ضعف أو فقدان الشعور باالنتماء للوطن أو لألمة أو للدولة. وتكريس خيار االستتباع احلضاري

ويل، ممّا يؤدي إىل تكريس الثنائيات واالنشطار يف اهلوية الثقافية فهو إفراغ للهوية الثقافية من كّل حمتوى أص

وهو ما يسّوق له اإلعالم املدعوم؛ املقروء واملسموع وخاّصة املشاهد، وال أدّل على ذلك من اطل . العربية

ة ثقافة العوملة اليت ونتيجة لصدم. القنوات الفضائية العربية، املنغمسة يف االبتذال والرذيلة من دون رقابة وال توجيه

. تلّقنها الثقافة الوطنية حصل انكفاء على الذات كما حصل ذوبان يف ثقافة اآلخر وقيمه أو صراع مرير مع اآلخر

  :فكان من الّالزم
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  اهلوية الفردية واهلوية اتمعية واهلوية الوطنية،: ـ الدفاع عن هويتنا الثقافية مبستوياا الثالث

  الم ملواجهة قيم العوملة،ـ إحياء أخالق اإلس

  .ـ إحياء شعور األمة اليت تواجه هجمات الفردية، واليت أصبحت قاعدة يومية يف اتمعات الرأمسالية وتوابعها

  .ـ التنّبه إىل مضامني االتفاقيات الدولية ومعرفة خطورا على البناء الوطين

 80فأكثر من . ح والتطّلع لدى الشباب املتعّلم واملثّقفـ حّث مهم الغيورين من أبناء األّمة على جتديد روح الطمو 

حىت يتدّفق يف األّمة دم جديد، يكون باعثا . من أبناء األّمة هم شباب على مقاعد الدراسة جبميع مراحلها %

فمجريات وفعاليات العوملة وخاّصة االقتصادية . على تأسيس حركة علمية وطنية تستمد أسسها من أصول هويتها

ستسهم باكتشاف وإبراز مزيد من العيوب والعلل املوجودة يف البنية السلوكية والقيمية للمجتمعات خاّصة منها 

  .املتخّلفة منها، واليت ال تزال يف موقع اليد السفلى

اليت و يف املسائل الّتالية،  ذلكميكن إمجال ؛ ناجحمتكافئ و إلدارة حوار ثقايف  :شروط نھضة ا�ّمة

  :رئيسيني يتطّلبان عملية إصالحية دقيقة للرقي ما إىل املستوى املطلوب ومهاتنتمي إىل جمالني 

  يف؛ويتمّثل : ـ املستوى الفكري

للتفاعل مع اآلخرين على أساس الندية، بالتعويل على عناصر قّوة األّمة املسلمة، واعتمادها يف : أ ـ الثقة بالنفس

احلصانة الذاتية وتفعيل سبل التنشئة والرتبية الوطنية إىل جانب استنهاض وسائل . صياغة وبلورة البدائل

  .اإلسالمية

فخطابه موّجه للناس كافّة، جاء يدافع عن احملرومني واملقهورين والفقراء، : ب ـ إبراز عاملية اإلسالم وإنسانيته

  ".افعالتد"وكذلك معىن " التعارف"ويدعو إىل التواصل والتعاون والتحالف، وهو جوهر املصطلح القرآن 

والّرجوع إىل األصول وجتاوز  استنهاضهافالتجربة اإلسالمية ثرية متينة، ال بّد من إحيائها و : ج ـ إحياء تراث األّمة

فقد أسهمت األّمة ولقرون يف حركة النهضة اإلنسانية، ووّجهت مسريا حنو النماء . التقليد والتخّلص من الركود

  .ات األخرى، واحلضارة األوروبية خري مثالوأثّرت إىل حد بعيد يف احلضار . واخلري
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إذ أساس العالقة بني الناس التنافع والتعاون، وليس االستغالل والسلب  : د ـ حتديد العالقة مع الغري والغرب خاّصة

كما كانت نتائج احلمالت االستعمارية، كما أّن األّمة اإلسالمية ليست بطونا تأكل وتستهلك، وأّمنا عقوال 

ى األمة التسّلح بالعلم والتصنيع والتفوق، لتجد ما تشارك به وتنافس، وأن ذلك ال ميكن أن حيصل إال فاعلة، فعل

فنكون قادرين على . بالرجوع إىل التوجيه القرآين، وامتثال التجربة النبوية، لنبلغ مرحلة الشهود احلضاري الفاعل

  .اإلنسانيةنقرتحه على شركائنا يف ميكن أن ما  امتالكاحملاورة بندية و 

وهي طبيعة البشر، بل عّد القرآن الكرمي ذلك من آيات اهللا تعاىل يف اخللق، : هـ ـ فهم التنوّع الثقايف والرتحيب به

ومل يعتربه شرّا أو خطرا، بل على املسلم أن يستفيد من ذلك التنوّع ويوظّفه من أجل الكسب احلضاري، تعارفا 

  .لتقاتل والتحارب والبغضاءال أن يتخذ ذريعة ل. وتزامحا وتدافعا

  ويرجع إىل؛ :ـ املستوى العملي

فتقوية النسيج . فاإلسالم يطلب اخلري لكّل الناس ويشّجع عليه: ـ تأصيل وتعميق وإحياء العمل االجتماعي أ

 االجتماعي الوطين، وتأصيل مبدأ التعاون والنصرة واإلغاثة، كّلها آليات نشطة لتوحيد البناء االجتماعي، وبعث

سلمني وتأمني مكتسبام احلضارية، ممّا يغري املسلم على توحيد صّف امل. والعزّة ح الفعل فيه والنصرة، والتقوىرو 

  .وفتح أبواب التواصل مع الشعوب، ويكسبه مفردات التناصر والتعاون معها

آلين، وإّمنا أن نكون شركاء أو احلضارة اإلنسانية، ال جمّرد االستهالك املادي ا: ب ـ اإلسهام يف احلضارة الكونية

فاعلني يف بناء احلضارة واملوّجهني الرئيسيني لدفتها، مبا يضمن تأسيس حضارة إنسانية رشيدة واعية، بعيدة عن 

ففي نظمنا التشريعية الكثري املفيد، وكذلك يف آدابنا ومعارفنا وعلومنا التجريبية؛ . الغرائز احليوانية والفوضى والعبث

  .ما نفخر به ونقدر على اإلسهام من خالله...بيعية واهلندسيةالرياضية والط

إذ . فذلك يقوي األمة ويضمن دوام مسريا، ومتانة عالقتها: ج ـ العمل املشرتك والتحالف مع اخلريين يف العامل

الغري أن التحالفات الدولية تضعف وّمش الكيانات الصغرية، وجتعلها هدفا ألطماع األقوياء، بينما التقوي ب

  .76والتواضع على مصاحل مشرتكة، حيّقق خري األمة ومنائها
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يسهم التنوّع الثقايف يف حركة التقارب اإلنساين، شريطة أالّ : أفق التقارب ا*نسانيوالتنّوع الثقافي 

تحاور ويف نظرنا، فإّن التنوّع والثراء من أجنع وسائل ال. تّتخذ تلك اخلصائص الذاتية مربّرات للصراع واالنغالق

والتعارف بني األمم والشعوب، ومعلوم أّن ذلك سيعطي االنفتاح البيين قيمة كربى، فكّل طرف حياور بتجربته 

  .وخالصة معارفه، وجيعل منها جسرا حضاريا للتواصل مع مكّونات بشرية مغايرة

جيمع وميّنت، ويقف يف إنّنا لو نظرنا إىل ضفَيتْ املتوّسط، مثال، لوجدنا كثريا من املشرتك اإلنساين الذي 

ومن املهم التذكري يف هذا الصدد، أّن العالقات احلضارية التارخيية بني الضفتني، وجتربة . وجه االستعداء والقطيعة

احلضارة اإلسالمية باألندلس وأطراف فرنسا والربتغال وأجزاء أخرى من هذه اليابسة، كانت سببا يف صياغة ملمح 

نأخذ مثال اتمع الفرنسي حيث يعيش قرابة عشرة ماليني مسلم، يكونون نسيجه  ولنا أن. جديد هلذه البقعة

إننا مل نسّجل رفضا للدين أو طقوسه، بل مل يدع أي كان الستثناء . ويسهمون يف احلياة مبفهومها الواسع

  .املسلمني من الوظائف وجماالت األعمال، باستثناء بعض محالت الدعاية السياسية الظرفية

ملهم أن نؤّكد على مبدأ حيايت، مفاده أّن اتمعات التعددية واملختلطة تعترب أكثر ثراء وأوسع ومن ا

ولرّمبا املثال األمريكي يكشف قدر . خربة، بل هي أقدر على جماة ظروف احلياة، والتقّلب مع متطّلباا الكربى

د الواليات املتحدة، وفسح هلا اال للعمل، االستفادة من الكفاءات واألدمغة واخلربات اليت جتّمعت داخل حدو 

ومن مث املسامهة يف إعادة ترتيب البنية االجتماعية احمللية، علما بأن اتمع األمريكي القدمي كان بدائيا ومنغلقا، 

عرب وباملقابل فإّن الثروة احلضارية اإلسالمية تكّونت يف مطلع دولة النبوة . فلم يغين عنه تراثه التقليدي شيئا

االنصهار يف بنية اتمع اإلسالمي اجلديد من حالل منظومة التآخي على أسس العقيدة، كما أّن وثيقة املدينة 

فتح أفقا جديدا يف علم االجتماع البشري من خالل قانون الوالء الوطين والتناصر حتت الفتة جديدة ميكن أن 

علما وأّن املدينة يف تلك . ملشرتك البيين، على أسس املواطنةإذ يدافع اجلميع عن ا". األخوة اإلنسانية"نطلق عليها 

  .الّلحظة كانت خليطا من املسلمني واليهود، وجتتازها غريمها من العقائد

  نماذج من محاو�ت ا�نفتاح الفكري

ال ميكننا عمليا حصر خمتلف اإلسهامات اإلسالمية يف جمال حوار الثقافات وتقارب احلضارات، خاّصة 

لقد اندفع فريق من املفّكرين وبعض من املؤسسات الرمسية العربية . 2001سبتمرب  11عرف بأحداث  منذ ما

واإلسالمية إىل عقد املؤمترات والّلقاءات، ونشر البحوث واملصنفات، كما اهتّم صنف آخر من النخب اإلسالمية 
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وللعلم فإّن معضلة . مراجعة وتأسيسا بقضايا اخلطاب الديين وعكفوا على مفرداته وموضوعاته، يقّلبون األمور؛

إذ كان لزاما على األّمة اإلسالمية . اخلطاب الديين اإلسالمي هي جوهر مسألة حوار الثقافات وملتقى احلضارات

ألننا حباجة إىل . أن تلتفت إىل ذاا وتتجه إىل نفسها باخلطاب أّوال، فخطاب الّذات مقّدم على خماطبة اآلخرين

لذلك ارتأينا أن . لي، للتصاحل فيها بيننا، وإعداد مشروع موّحد ننفتح به على العامل من حولناإدارة حوار داخ

نقّدم منوذجني من التجارب اإلسالمية املعاصرة عّلها تنّشط عملنا، وال نتوّقف عند هذا امللتقى املبارك، بل يكون 

  .لنا سببا للتسريع يف إدارة عجلة املسري

تفعيل دور اجلامعة الزيتونية، وحتقيق تواصل املاضي باحلاضر، من أجل من أجل : دبيان زيتونة االجتهاـ 

خلوض غمار حوار حضاري بدأت تتشّكل قواعده مستقبل زاهر، متأل فيه الفراغ القدمي، وتقوم مبهّمتها احلضارية، 

 29 – 25س الزيتونة، بتاريخ عقد باحلاضرة التونسية مؤمترا دوليا مبناسبة مرور ثالثة عشر قرنا على تأسيالكلية، 

، شاركت فيه خنبة من علماء املسلمني وصفوة من اجلامعيني املرموقني تلبية لدعوة رئيس اجلمهورية 1996نوفمرب 

، إحدى أوكد املسائل الرّاهنة يف العامل "اإلسالم ومواكبة العصر"وتقديرا لعراقة الزيتونة ووعيا بأمهية ندوة 

، أرادوه منطلقا فكريا "بيان زيتونة االجتهاد"بيانا تارخييا أُطِلق عليه أصدر املؤمترون مال ويف ختام األع. اإلسالمي

  .77ةجديدا مللتقيات الحق

فقد عقد هذا املؤمتر بالعشرية األخرية من القرن العشرين، واألّمة تستعد ملعانقة القرن احلادي والعشرين، 

. فصليا يف مسريا، وجهدا استشرايف جدير بنا بالتوّقف عندهلذلك اعتربناه عمال م. وبدء دورة حضارية جديدة

مت واملوضوعات اليت ُعوِجلت عّلنا نستفيد من  إّال أنّنا سنقتصر يف عرضنا على التعريف بنوعية الورقات اليت ُقد

  :إضافاا اليت نرى جدوى مطالعتها وختصيصها بالّدرس والتحليل من طرف جهات خمتصة

  بية وكونية القيمـ اإلسالم والرت 

  ـ اإلسالم واملستجدات الطبية

  ـ الفكر اإلسالمي املعاصر والتحديات االقتصادية

  ـ اإلسالم واحلوار احلضاري بني الشعوب
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  .فقرات من مقّدمة وخامتة بيان زيتونة االجتهاد -  
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  ـ األسرة

  ـ السلوك احلضاري

  ـ اتمع املدين

  ـ كونية املعرفة

قيدة وفكرا وحضارة من وقد برزت من أحباث املشاركني وتدّخالم إحلاح على ما يف قيم اإلسالم ع  

أسباب االرتقاء بالّذات البشرية إىل مصاف الشخصية احلرّة املسؤولة، حرية أضاف ا أسالفنا إىل املعرفة اإلنسانية 

  .78نصيبا، وا شّيدوا حضارة ما كان هلم أن يشّيدوها لو مل جيتهدوا يف شؤون دينهم تلبية لعصورهم

أنشء هذا الكرسي بناء على : Paris 1 Panthéon - Sorbonneون ـ كرسي حوار احلضارات جبامعة الصورب

ويأيت ذلك يف إطار . غاية واضحة وهي تنمية سبل احلوار بني اجلامعات واملؤسسات العلمية والبحثية يف البلدين

بني  اجلهود اهلادفة إىل حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا الداعية خلدمة السالم والتقارب"

ويعترب مثرة توصيات الندوة السعودية الفرنسية الثانية حلوار احلضارات اليت ". احلضارات وإقامة العدل العاملي

  .2010، خالل شهر مارس 1عقدت جبامعة باريس 

ومن املهم أن نذّكر يف هذا اإلطار، أّن هذا اجلهد العلمي قد سبق بعمل متهيدي امتّد على ثالث 

  :والتنسيق والتحاور، كما مّر مبحطّات مهّمة أسهمت يف والدته، ومن أبرزها سنوات، من اإلعداد

  2007مكة املكّرمة : ـ دعوة اململكة علماء املسلمني ملناقشة فكرة احلوار

  2008جويلية /مدريد، يوليو: ـ مؤمتر حوار أتباع األديان والثقافات

  2008كّرمة مكة امل: ـ رسالة خادم احلرمني إىل حجاج بيت اهللا احلرام

  2008نيويورك، نوفمرب : ـ منتدى حوار األديان

  2009مارس  9-7: ـ املنتدى الفرنسي السعودي للحوار بني احلضارات
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  .فقرة من خامتة بيان زيتونة االجتهاد -  



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
42 

 

  2010مارس  11: ـ جلسة جملس الشيوخ الفرنسي

  2010مارس  16-15: ـ املنتدى الفرنسي السعودي الثاين للحوار بني احلضارات

  :اليت مت التداول حوهلاومن أهّم القضايا واملوضوعات   

  حقيقة أم وجهة نظر فكرية: ـ صراع احلضارات

  ـ االقتصاد اإلسالمي وحوار احلضارات

  ـ الثقافة واحلضارة يف العالقات الدولية

  ـ الثقافة واهلوية

  ـ عاملية حوار الثقافات

 حتيل على استخالص ومن امللفت لالنتباه دّقة املوضوعات اليت تناوهلا بعض الباحثني الفرنسيني، واليت  

  :جد مهم، وهو الشعور العام لدى النخب الغربية بضرورة اإلجابة عن أسئلة كثرية عالقة، منها

  شارل برو: ـ معركة القيم الروحانية

  فلورنس جان: ـ الصور النمطية يف الثقافة الفرنسية

  بيري بيدار: ـ مفهوم العقل واملعرفة يف القرآن الكرمي

  إدموند دوف: ساسا للقيم املشرتكة بني األديانـ اعتبار السالم أ

  هنري فيديه: ـ العالقة بني الدين واملال
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  عود على بدء

سوف لن تتجاوز هذه الورقة إطارها املوضوعي؛ اإلسهام مع اجلميع يف رسم معامل طريق ملستقبل حوار 

وبداية قرن ينذر بكثافة املخاطر واهلزّات، إنّنا يف حلظة تارخيية دقيقة، . الثقافات على أسس أكثر عقالنية ونزاهة

لذلك نرى من املفيد أن جيّدد املسلمون النظر يف خمزوم احلضاري، والعزم على حترير رؤية متجّذرة ومؤّصلة لبدائل 

احلوار احلضاري اهلادف، ويعدوا بدائلهم املعرفية، من خالل جلان خرباء مكّونة من أصحاب االختصاص وأهل 

  .ربوا يف ما بينهم قبل أن خيرجوها إىل العامل ويقدموها إىل اآلخرينالنظر، خيت

لذلك نضع بني أيدي السادة العلماء واحلضور الكرمي، ما نراه يسهم يف تطوير عملنا املشرتك، وإن عن 

، من أجل التواصل وتعّهد هذه اجلهود املباركة اليت تنادى أصحاا لتأصيل حركة الوعي اإلسالمي 79بعد

  .ستشراف مستقبل أكثر إجيابية وأوفر تفاؤال وأعمق جديةوا

نرى أن تؤدي الندوة إىل ما بعدها، حبيث ال تتوّقف فعالياا عند حدود : ـ أمهية توصيات الندوة 1

امللتقى، وذلك من خالل بعث آلية حبثية جامعية، مهّمتها تفعيل التوصيات املفرتضة لالنتقال باحلوار من نسقه 

لذي جيمع بني النخب املتخّصصة وأهل الشأن، إىل النسق األفقي؛ الذي جيعل من قضية حوار العمودي؛ ا

  .الثقافات مها جمتمعيا، يستقطب كّل قطاعات اتمع، فتنشغل مبوضوعاته وتسهم يف الرقي بتقاليده

، واالستفادة من يف تصّورنا يتوّقف ذلك على مدى تفعيل توصياا: ـ أثر الندوة يف حتديد وجهة احلوار 2

وكّلنا يعرف مدى تأثري اجلزائر يف حميطها بأبعاده املتعّددة؛ العريب . جمموع البحوث املقّدمة يف خمتلف اجللسات

اإلسالمي واإلفريقي واملتوسطي، واضعني يف االعتبار االمتداد اجلغرايف والكثافة السكانية، ونوعية النخب العلمية 

  .مهية موقعها اجلغرايف وشبكة عالقاا اإلسرتاتيجيةمدركني أ. والطاقات الثقافية

وعيا مّنا بأمهية اجلهد الرمسي العريب اإلسالمي ومدى تساوقه من الدبلوماسية : ـ توصيات البحث 3

": المؤسسة العربية للحوار والتقارب"الشعبية وتفاعله مع مؤسسات اتمع املدين، فإنّنا نوصي بضرورة إنشاء 

قوم على مهّمة احلوار احلضاري والتقارب بني الشعوب، ملا للجهات الرمسية من قدرة وفاعلية يف توفري هيئة رمسية، ت

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رّب العاملني .الغطاء الدبلوماسي والقانوين والتمويل

                                                           

 .cminfos@yahoo.fr: من أجل التواصل والتشاور -  79
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  واالستعمار االستشراق واألنثروبولوجيا
  -عالقةدراسة تحليلية لطبيعة ال-

  بوحسون العربي.د

  لية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةك

  

   :تمهيد

لقد تشكلت لدينا عدة تساؤالت حول العالقة بني االستشراق واألنثروبولوجيا من خالل بعض الكتابات        

يتجلى هذا البحث يف إبراز طبيعة العالقة بني االستشراق , اليت تضعهما يف عالقة باالستعمار الغريب

. واملنهج الذي اعتمداه يف تأدية أهدافهما ونوع اخلدمة اليت قدماها لالستعمار وحتت أي غطاء ,واألنثروبولوجيا

وحماولة معرفة نظرته وتعامله و ممارسته جتاه ) االستعمار,األنثروبولوجيا,االستشراق(الثالثي  إن دراسة هذا املركب

الذي أشرت إليه هو " فاآلخر. "األساسيالذي يعترب القاسم املشرتك بني هذه املفاهيم هو هدفنا " اآلخر"

أي الشعوب , وهنا خنص بالذكر العامل اإلسالمي وشعوب العامل الثالث, املختلف عن الغرب إيديولوجيا وإقليميا

  .فكل علم له خصائصه ومقوماته وأهدافه, أما من الناحية النظرية. أو الشرق بعامة, غري الغربية

وكلمة مستشرق تطلق على كل عامل غريب يشتغل بدراسة , لم العامل الشرقيهو علم الشرق أو ع :االستشراق-1

العصر اخلصيب لإلستشراق  19يعد ق. 1يف لغاته وآدابه وحضارته وأديانه, الشرق كله أقصاه ووسطه وأدناه

ق لكن الندري إن كانت تطل, حيث يرى البعض أن مفهوم االستشراق حيدد بثالث مفاهيم, واالستعمار والتبشري

, على مراحل خمتلفة من االستشراق أم أا متثل زوايا االستشراق املتعددة املتمثلة يف أبعاده التارخيية واملنهجية

  .والعرقية

سواء  , ويطلق على كل من يتخصص يف أحد فروع املعرفة املتصلة بالشرق, يأخذ املعىن األكادمييالمفهوم األول 

غري أن هذه الدراسات بدأت يف االختفاء يف . و يف األنثروبولوجياكانت يف التاريخ أو يف السوسيولوجيا أ

إذ ال ميكن أن يطلق أنثروبولوجي , األوساط العلمية واألكادميية وحلت حملها كلمات تدل على التخصص العلمي

  .19الذي يدرس إحدى الثقافات الشرقية على نفسه مستشرق على غرار ما كان حيدث يف ق
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ويعترب االستشراق أسلوبا للتفكري يرتكز على التمييز الثقايف والعقلي والتارخيي , املعىن العرقي يأخذ المفهوم الثاني

, وأغلب الكتاب الذين انضووا حتت هذا املفهوم مل يلتزموا باملنهج العلمي املوضوعي. والعرقي بني الشرق والغرب

فهذه العرقية كانت من أهم موضوعات . بينما انزاحوا حنو التزييف والتشويه بقصد أو جبهل عن اإلسالم

وباسم التمييز العرقي أعلن الغرب وصايته على الشرق , االستشراق ومدخال سهال لالستعمار واستغالل الشعوب

  .واستباح حرماته واستغل ثرواته

, يهوهو أسلوب لفهم الشرق من أجل السيطرة عل, )مطلب اإلمربيالية(يأخذ البعد االستعماري, المفهوم الثالث

فمن . وهذا املفهوم هو الذي كشف عن حقيقة االستشراق وأهدافه, وحماولة إعادة تنظيمه وتوجيهه والتحكم فيه

وهلذا . وحىت خياليا, أجل اهلدف االستعماري درس الشرق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإيديولوجيا وعلميا

  .2الصراع بني الشرق والغربالغرض أيضا اعترب االستشراق أداة استعمارية ساهم يف توسيع 

ويف باطنها حروبا , يف حقيقة أمره هو امتداد للحروب الصليبية اليت كانت يف ظاهرها حروبا دينية: االستعمار-2

, فالشكالن األوليان لالستعمار ظهرا يف عصور الغرب القدمية, واالستعمار يأخذ عدة أشكال وألوان 3استعمارية

, الفرسية(ل األول ذو النمط األمرباطوري على التوسع املستمر ألراضي األمرباطوريةيعم, ويف تاريخ آسيا البعيد

  .بفتوحات متوالية...) الصينية,الرومانية

أما الشكل الثاين ذو الطبيعة االقتصادية بشكل مباشر أكثر فهو يعمل على إنشاء مساحة متقطعة تضم حمطات 

ستعمرات ولدت من رغبة اهليمنة التجارية واهليمنة أيضا على وكثريا من امل, دف إىل تأمني شبكة طرق حبرية

فقط إىل األشكال املختلفة لتوسع قوة األمربيالية خارج " استعمار"وال تشري كلمة . ثروات اقتصادية لبلدان ضعيفة

أو , دةبل أيضا إىل شكليات إقامة مستعمرين يف مناطق قلما تكون مأهولة لكنها ذات قدرات زراعية جي, ميداا

مواد أولية غري مستثمرة يف حالة كهذه يتم اختالل ميزان السكن تدرجييا إىل أن يتوصل أخريا إىل ميش السكان 

  .4األصليني

ويذكر جاك لومبار أن هذا العلم يهتم , هو علم دراسة اإلنسان يف ثقافته وبنائه االجتماعي :األنثروبولوجيا-3

الذي خيتلف عن اإلنسان الغريب يف ثقافته وعادته " اآلخر"أي دراسة اإلنسان , بدراسة اتمعات البعيدة والغريبة

وهذه إشارة إىل الشعوب البدائية ذات الثقافة البسيطة والتقليدية مقارنة بثقافة , ودرجة وعيه وتقدمه, وتقاليده

  .5)الغريب(اإلنسان األبيض
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أا تشرتك يف تعاملها مع , )استعمار-أنثروبولوجيا- استشراق(نستنتج من خالل التعريفات السالفة هلذا املركب

وهذه مهمة (سواء من أجل تغيري وتشويه صورته واامه بالتخلف l'Autre"اآلخر"عنصر جوهري وهو 

أو ) وهذه مهمة األنثروبولوجيا(أو من أجل دراسته والتعرف على مقوماته وثقافته مث ترتيبه وتصنيفه) االستشراق

ومهما كان هدف أي علم من هذه العلوم الثالثة ). وهذه مهمة االستعمار(ع على حسابهمن أجل به والتوس

فإن مناهجها واألدوات اليت تعتمد عليها لتحقيق أغراضها , اليت تتفق يف نظرا جتاه اتمعات اليت تم ا

, املستعمر- املستعمر, اآلخر- الغرب, شرق-ولكنها تنطلق من االعتماد على ثنائيات كبرية مثل غرب. ختتلف

فالنظريات الثالث مبنية أساسا . وهذه الثنائيات مدعمة بروح العنصرية واإليديولوجية الغربية, املتخلف- املتقدم

أي العرق هو , أن الثقافة هي اليت تصنع العرق وليس العكس: سرتوس- وكما يقول ليفي, على العرقية الغربية

  .6الذي يصنع الثقافة

وقد اعتمد يف ذلك على املستشرقني الذين عملوا على إبراز نظرية  ,7يئ الشعوب لالستعماركان االستشراق يه

ترمجة , املدخل لدراسة الفلسفة اإلسالمية من تأليف ليون غوتييه : ويف هذا اإلطار يعد كتاب, خاصة بالعرق

عرقية االستعمارية من الكتب ذات الروح االستشراقية ال.1945دار الكتب األهلية سنة, حممد يوسف موسى

يكن غوتييه يف هذا الكتاب عداء شديدا لإلسالم واملسلمني , 8الصليبية اليت تنضج باألغاليط الفكرية والثقافية

. كما بالغ رينان أيضا يف عدائه وعرقيته عندما قال أن اإلسالم مظهر من مظاهر العقلية العربية املتخلفة. والعرب

فقد أشاعها االستعمار وتبناها , قيقي عن موقف الغرب من اإلسالم ومن العربفقد برزت نظرية العرق كتعبري ح

واعتربوا اخلالفات والعداء جتاه الغرب وسياسته االستعمارية تعبريا عن عدم قابلية هذه الشعوب , مفكرون غربيون

مازالت مقياسا  بإصدار األحكام اليت) النظرية العرقية(وقد متسك الغرب طيلة ظهور هذه الدراسات. للتحضر

وترجع هذه . وعقلية الغرب جممعة وعقلية الشرق مفرقة, بفوقية الغرب ودونية الشرق: لكل حكم معياري كقوهلم

ومنهم من دعا العرب واملسلمني إىل . النظرية تأخر اإلسالم والعرب وثقافتهم إىل تركيبة معتقدهم الديين وفساده

املثايل للتحضر وهذه النظرية هي اليت بىن عليها املستعمر الغريب سياسته األخذ بالنظم الغربية على أا النموذج 

  . جتاه كل الشعوب اليت استعمرها
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, إن تناولنا هلذا املركب كأسلوب منهجي خيتلف عن تناوله كنظريات وعلوم يقودنا إىل حتليل العالقات املتعدية

  :واليت تتمثل فيما يلي

  .وبولوجيا واالستعمار مث االستشراق واألنثروبولوجيااألنثر , االستشراق واالستعمار - 

كان للمد االستعماري يف العامل اإلسالمي دور كبري يف حتديد طبيعة النظرة : االستشراق واالستعمار-4

كما أن السيطرة , حيث أفاد االستعمار من الرتاث الشرقي, 19األوروبية إىل الشرق وخصوصا بعد منتصف ق

فعندما استوىل االستعمار الغريب على بالد املسلمني . 9ساعدت على تعزيز موقف االستشراقالغربية على الشرق 

, وعندما طوقها من الشرق إىل الغرب, ظل يقوم بتقطيع أوصال هذه البالد شيئا فشيئا ويضعها حتت سيادته

وحتقيق أهدافه , أغراضهوأصبحت بعد احلرب العاملية األوىل خاضعة تقريبا له جند طائفة من املستشرقني خلدمة 

فقام من خالهلا عدد من , من هنا نشأت رابطة رمسية ووثيقة بني االستشراق واالستعمار, ومتكني سلطانه

ومن بني األمثلة العديدة على هذا االرتباط نذكر املستشرق كارل ."املستشرقني بإضعاف شأن اإلسالم وقيمه

فقد . ي قام بدراسة ختدم األهداف االستعمارية األملانية يف إفريقياهينريش بيكر مؤسس جملة اإلسالم األملانية الذ

على مستعمرات يف إفريقيا تضم مناطق بعض سكاا من  1886- 1885حصل الرايخ األملاين يف عام

وقد أدى ذلك إىل تأسيس معهد .  1918وظلت تلك املناطق حتت السيادة األملانية حىت عام , املسلمني

وهو معهد كانت مهمته تتلخص يف احلصول على معلومات على البلدان , 1887برلني عام اللغات الشرقية يف

  .10"الشرقية احلالية وبلدان الشرق األقصى وعن شعوب هذه البلدان وثقافتها

. وقام املستشرق بارتولد مؤسس جملة عامل اإلسالم الروسية ببحوث ختدم مصاحل السيادة الروسية يف آسيا الوسطى

وانتحل إمسا , 1885ولندي سينوك هورجرونيه خدمة إىل االستعمار عندما توجه إىل مكة املكرمة عاموقدم اهل

وهذا ما ساعده , وأقام هناك ما يقرب من نصف عام حىت أصبح جييد اللغة العربية, "عبد الغفار"إسالميا هو 

ارية يف املناطق اهلولندية يف اهلند حيث لعب دورا كبريا يف تشكيل السياسة الثقافية واالستعم, على أداء مهمته

  .الشرقية

, كان رجال السياسة يف الغرب يستغلون آراء املستشرقني واملعلومات عن الشرق قبل أن يقرروا قرارات اسرتاتيجية

حىت أن البعض كان يقيم صالت مع املعربني من األمة العربية اإلسالمية ليقوموا بأعمال التجسس خالل 

  .11احلرب
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فدرسوا العقيدة والعادات , خدمت الدراسات االستشراقية كأداة يف يد الغرب احلاقد مند احلرب الصليبيةلقد است

وهذا , واألخالق والثروات وذلك من أجل التعرف على مواطن القوة والضعف فيها لتسهيل عملية االحتالل

قول إدوارد سعيد أن الدراسة ويف هذا الصدد ي. 19العمل كان يقوم به أيضا علماء األنثروبولوجيا مند ق

فالرتاث االستشراقي كان مبثابة , االستشراقية قدمت خدمة لالستعمار قبل حدوث السيطرة وليس بعد حدوثها

وقد جند اختالفات بني املفكرين والفالسفة يف ظهور حركة . 12دليل لالستعمار يف شعاب الشرق وأوديته

ورويب لبعض البلدان العربية اإلسالمية يف الشرق األدىن ومشال فرأى قسم منهم أن االستعمار األ, االستشراق

وحاجة هؤالء لفهم عادات وتقاليد وأديان هذه الشعوب اليت استعمروها لتوطيد , إفريقيا وجنوب شرق آسيا

حيث , كل ذلك دفعهم إىل تشجيع االستشراق بصور شىت" سلطام وتثبيت سيطرم االقتصادية والثقافية عليها

فقد روجت بعض األفكار على أن االستشراق . 13"تهم دوهلم عنايتها وتشجيعها وقامت مجاعاا على دراستهأول

حيث كان املستشرق , كان األداة أو احلليف واملساعد األول للتغلغل االستعماري األورويب يف أرض اإلسالم

  .املستكشف األول الذي يسبق االستعمار وميهد له الطريق

وضع (ل املستشرقني تكمن يف تشويه وختريب الشخصية اإلسالمية واإلسالم وتقدميه إىل األجيالإن أخطر أعما

حيث يستغل االستعمار هذا التشويه وهذا الغموض عندما جيد , )خليط من املسيحية واليهودية والوثنية العربية

على تأجيج هذه اخلالفات حىت  ويركز, )الفارسي- الكردي- العريب(واألقوام) السنة- الشيعة(اخلالف بني املذاهب

ومن هذا املنطلق يعمل على حتريك وتغذية مشاعر التجزئة , تصبح حاجزا أمام جناح أي مشروع يؤدي إىل الوحدة

يؤثر من خالله على العقول فيصيبها , كما يقوم االستشراق جوم ثقايف. القومية واإلقليمية بني املسلمني

درج من أجل إقناع األفراد وإبراز سلبيات ثقافام ويومههم بأا مبنية على بالتفسخ واالحنالل بشكل هادئ ومت

  . 14وهذا كبديل عن اهلجوم املسلح واملفاجئ والسريع الذي يقوم به املستعمر. األساطري واخلرافات

أن جيد  يف الوقت الذي استعان فيه االستعمار خبدمات األنثروبولوجيني استطاع: االستعمار واألنثروبولوجيا-5

متثلت يف غياب الدراسات التارخيية حول هذه , مربرات لتوظيف علماء األنثروبولوجيا لدراسة املستعمرات

باإلضافة إىل قلتها قامت فرنسا بالتأكد منها يف , وحىت الدراسات اليت توفرت قبل االحتالل الفرنسي. الشعوب

ال لشيء , ثروبولوجيا مة العلم الذي خيدم االستعمارلقد ألصقت باألن. امليدان بواسطة علماء األنثروبولوجيا

سوى أن البعض رأى أن الدراسات املونوغرافية واإلثنولوجية اليت أجنزها الغرب على الشعوب اليت استعمرها عملت 

ويرجع البعض اآلخر قيام األنثروبولوجيا ذه املهمة إىل غياب الكتابات , على كشف خصوصيات اتمعات
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لكن نرى أن األنثروبولوجيا خدمت االستعمار أحسن خدمة لتوطيد . 15ات التارخيية هلذه اتمعاتوالدراس

بريتشارد عن العالقة بني االستعمار واألنثروبولوجيا .حيث يعرب األنثروبولوجي األجنليزي إ. هيمنته على الشعوب

فمن , من الشعوب بواسطة رؤسائه تقوم على حكم شعب, إذا كانت السياسة االستعمارية حلكومة ما:"بقوله

فإذا سلمنا بأن حكم , وواجبام, وسلطتهم وامتيازام, ما هي وظيفتهم, املفيد أن يعرف من هم هؤالء الرؤساء

فيجب أوال أن نكتشف هذه الشرائع وهذه , شعب ينبغي أن يتم وفقا لشرائعه اخلاصة وعاداته اخلاصة

يف البداية من طرف املستعمر الحتالل الشعوب بواسطة استغالل  لقد سخرت األنثروبولوجيا. 16"العادات

وذلك , املعلومات امعة عن األهايل اليت مسحت هلم بنهب خريام االقتصادية وسلبهم مقومام الثقافية

 هذا ما حدث للشعب اجلزائري. القهر واإلكراه والعنف وحىت القتل, باستخدام وسائل متنوعة كالتجهيل واإلفقار

عندما أقدمت فرنسا على جتريد املواطنني من ممتلكام وأراضيهم  1954-1945من الفرتة املمتدة ما بني 

الربط بني السياسة   Alexis de tocquevilleلقد حاول ألكسيس دو توكوفيل .وجريهم إىل اجلبال

ة اليت تطرقت إىل دراسة العادات االستعمارية واملعرفة حول اجلزائر من خالل حتليل إحدى املراسالت االستعماري

مل تكن لنا أية أفكار واضحة عن خمتلف القوميات اليت :"مضموا, والتقاليد واألعراف السائدة لدى اجلزائريني

وقد كنا جنهل أبسط املعاين ألي كلمة من اللغة اليت يتحدثوا وحىت , تسكن املنطقة ونواميسها االجتماعية

فعندما " حيث يضيف نفس الكاتب .17مدنه واخلصائص املناخية, جماريه املائية, دهموار , جغرافية البلد نفسه

وعندما نتمكن من اكتساب نفس اهليمنة اليت يكنها هؤالء , نتمكن من اللغة ومعرفة اخللفيات وممارسات العرب

 احلكم ومن مت فرنسة عندئذ يصبح اال متاحا لنا ملمارسة أساليبنا يف) أي احلكم الرتكي(الرجال للحكم السابق

لقد تبني لنا من هذه الرسالة أن احلركة االستعمارية على اجلزائر مل تقتصر على فرض . 18البالد ولفها من حولنا

) بدائية ووحشية(ولكن مسحت هلا الدراسة األوىل اليت استقتها عن الشعوب األخرى املسماة , منطقها بالقوة

وقد ) أي الغرب(االستعماري املربر على أساس إيديولوجي مقبول بالنسبة له ببلورة الفكرة اإليديولوجية للتدخل

-1870(الذي ينتمي من حيث أعماله إىل الفرتة Ernest Mercier جتلى ذلك فيما كتبه أرنست مرسيي 

 la question-20مسألة األهايل يف اجلزائر يف بداية  ق"حتت عنوان 1901يف كتابه سنة) 1890

indigène en Algérie au comménement de XX siècle.  فقد بدا له أن وضع املعارف

وهو , واحلال أن املعارف حول هؤالء السكان  هي اليت ال تبعث على الرضا, حول السكان األهايل غري كاف

إذ 19.سبب طيب للخلوص إىل أن هناك فرقا بني األوروبيني واألهايل ومن مت حق األوائل يف إدارة شؤون اآلخرين

وقد . فإا قد خدمت التغلغل االستعماري يف املنطقة, مهما كانت طبيعة الدراسات الكولونيالية على اجلزائر
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متيز كل صنف عن اآلخر حسب التطور , 20ثالث أصناف, أنثروبولوجية على اجلزائر- أخذت الدراسات التارخيو

  .املرحلي واالسرتاتيجي الذي اعتمد عليه املستعمر

ستكشافية قبل االحتالل اليت اعتمد فيها املستعمر على الدراسات التارخيية للمنطقة ليأخذ صورة الدراسات اال- أ

نذكر يف هذا الصدد .مناخها وجباهلا وودياا وحىت مسالكها املختلفة, خاصة تضاريس البالد, أولية عن ما يهمه

  ).1720-1752(shawوشاو) peyssonnel)1725دراسات كل من بايسنال

وكمثال نذكر تلك اليت أقيمت على منطقة , سات العسكرية إبان االحتالل ومتيزت بالطابع العسكريالدرا- ب

الذين BOITEL وبواتل ,  GUINARDوقينار NOIXمن طرف الضباط نواكس , ترارة بتلمسان

اليت ) يزي وزوت(ولعل أشهر الدراسات كانت ملنطقة القبائل  21.ركزوا على املعرفة املعمقة للمنطقة من كل اجلوانب

اليت صدرت عام " منطقة القبائل وأعرافها"حتت عنوان  letourneuxوكذلك Hanoteauأجنزها كل من 

1893.  

وهو   Emile Masquerayنستطيع أن نشري يف هذا احملور إىل دراسة, الدراسات الكولونيالية األكادميية- ج

كان لالستعمار نفس املنطق مع خمتلف  .لزاوية العلميةأحد اجلامعيني الذين اهتموا باإلشكالية االستعمارية من ا

كانت البحوث خالل املرحلة االستعمارية جترى   1956ففي السودان قبل استقالله عام , الشعوب اليت استعمرها

, ولينهارت, ونادل, بريتشارد.وهي الفرتة اليت أجنز فيها إ, على أيدي باحثني أجانب وحتت إشراف حكومة أجنبية

  . 22ون أعماهلموبيكست

لقد وضح األنثروبولوجي اإلجنليزي إيفانز بريتشارد هذه العالقة بني األنثروبولوجيا واملستعمر يف التعاون 

شجعت حكومة السودان اإلجنليزي : حيث يقول, الذي أجري بني الطرفني خالل االحتالل الربيطاين للسودان

. نوب السودان سواء كان احرتافيا أم على سبيل اهلوايةاملصري آنذاك بشكل دائم البحث األنثروبولوجي يف ج

ونشرت  1922- 1921و 1910-1909سليجمان مبسوح يف الفرتتني .د.سليجمان وزوجته و.ج.فقام ج

القبائل الوثنية يف السودان "يف الكتاب املعنون 1932مالحظاما إىل جانب معلومات أخرى مجعها آخرون عام 

رد بأنه قام بست زيارات إىل جنوب السودان وأجرى دراسات على املناطق اليت مل بريتشا.وقد صرح إ". النيلي

أما خالل الزيارات اخلمس األخرى فقد أجرى دراسات , يغطيها الزوجان سليجمان من قبله يف الزيارة األوىل

لسودان أيضا وقد قام كذلك لينهارت خبمس زيارات إىل جنوب ا. مكثفة لألزاندي والنوير ولألنواك بدرجة أقل
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كما قام نادل مبواصلة أعمال . قام خالهلا بدراسة مكثفة على الدينكا واألنواك 1954- 1948خالل الفرتة 

بينما ركزت الباحثة جني بيكستون على دراسة املانداري يف .بريتشارد وسليجمان يف وسط سكان جبال النوبا

البحوث األنثروبولوجية جزءا من سياسة عامة  لقد كانت رغبة احلكومة يف رعاية. 1952- 1951الفرتة مابني

ونظم , دعمتها وزارة املستعمرات جلمع املزيد من املعلومات املوثوق ا عن التنظيم االجتماعي للسكان

حيث تعاونت اإلدارة االستعمارية مع األنثروبولوجيني يف هذه املرحلة على غرس إيديولوجيا , معتقدام

  .23رئيسي هو ضبط السكان الوطنيني وقمعهم واستغالهلموكان اهلدف ال. االستعمار

فالربط بني هذه , حناول حتليل هذه العالقة من خالل العالقتني السابقتني: االستشراق واألنثروبولوجيا-6

ولذلك اعتربت , املفاهيم ينطلق من واقع ارتباط األنثروبولوجيا يف بدايتها بالسياسات االستعمارية للدول الكربى

وهلذا السبب أيضا وضعت يف قفص االام من طرف بعض كتاب الغرب أنفسهم , من البحث االستشراقي جزءا

أن األنثروبولوجيا متت يف عصر " تفكيك االستشراق"حيث يقول صالح اجلابري يف كتابه. مثل جريار ليكرلك

ا إىل نقد االستعمار وحماولة  األمربيالية الغربية فكانت خادما مطيعا هلا لكن هذه اخلدمة مرت بأطوار انتهت

ومع ذلك فإن فهم , فالنظريات األنثروبولوجية املعاصرة مثال ال تسوغ االستعمار واإليديولوجية اإلمربيالية. إزالته

بينما ظل االستشراق أمينا . االستعمار وفهم األنثروبولوجيا يقتضي الكشف عن العالقات املتبادلة بينهما

ويضيف الكاتب أن االستشراق . جيا الغربية يف حتليله وتقييمه لشعوب العامل الثالثألطروحات األنثروبولو 

وهو . واألنثروبولوجيا مركب ذهين غريب ترجم ذلك التناقض الكبري الذي يشعر به اإلنسان األورويب جتاه اآلخر

اقض فرضه واقع معني وهو إن هذا التن. تناقض أفرزه احملتوى الفكري والقيمي لإلنسان الشرقي وخباصة اإلسالمي

  .24تضارب املبادئ الفكرية بني الغرب والشرق

بل هم عملوا واعني أو غري واعني , ألن املتخصصني ما صنعوه أو طوروه, وليس ختصصا, االستشراق هو عقلية

كما أن التعرف على ديانات , 25يف خدمة سلطان القوى واضعني على وجههم أقنعة األكادميية واملعرفة

لكن األطماع حولتها إىل إيديولوجيا يف يد املستعمر , قدات الشعوب كانت الغاية األوىل للحركة االستشراقيةومعت

  . الغريب

لقد تدعم االستشراق كما األنثروبولوجيا بروح من العنصرية جتاه الشعوب األخرى كوجه للهيمنة  الغربية جتاه 

حيث بني إدوارد سعيد كيف . حقال واسعا لدراسات االستشراقاحلضارات العريقة يف آسيا وإفريقيا اليت اعتربت 

أن معظم هذه الدراسات مل يتخلص من األسلوب املعريف الذي قام على املعرفة املتعمقة للغات والعادات والتقاليد 



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
52 

 

من أجل  إذ أن حكم األهايل يف اتمعات البدائية ال يستقيم إال مبثل هذه املعرفة اليت أدركها الغرب. واألخالق

وكل أورويب كان فيما ميكن أن يقوله عن الشرق عنصريا وإمربياليا وإىل درجة كلية تقريبا عرقي . ضمان هيمنته

  .التمركز

واستثمر مصطلح  Gobineauإن هذه العنصرية برزت أيضا لدى االثنولوجيني العنصريني يف أوروبا أمثال 

األبيض هو األقدر على اإلبداع يف حني أن األناس  البدائي لغرض عنصري حيث رأى أن اإلنسان األورويب

أقل قدرة على اإلبداع والتطور ال لشيء سوى أم ليسوا من ) السود،الصفر، املغول ، السمر( اآلخرين امللونني

أضف إىل ذلك أن اإليديولوجية االستعمارية اليت قامت على العنصرية العرقية والتمركز الثقايف . 26العرق األبيض

ريب حاولت أن تعمل على توطيد التبعية التامة من خالل تقسيم العامل إىل عاملني األول متقدم وحديث والثاين الغ

أن هناك فرقا بني  1901"مسألة األهايل يف اجلزائر "متوحش ومتخلف، فقد ذكر أرنست مرسي يف كتابه 

  . 27األوروبيني واألهايل، ومن مت حق األوائل يف إدارة شؤون اآلخرين

االستعمار واالستشراق (هذا املركب الثالثي " تفكيك االستشراق"لقد تناول الكاتب صالح اجلابري يف كتابه 

، وقال أن االنثروبولوجيا تطورت يف عصر االمربيالية الغربية فكانت خادما مطيعا هلا، لكن هذه )واالنثروبولوجيا

واعترب هذا الثالثي من املفاهيم مركب ذهين غريب . ة إزالتهاخلدمة مرت بأطوار انتهت ا إىل نقد االستعمار وحماول

يرتجم التناقض الكبري الذي شعر به اإلنسان األورويب جتاه اآلخر، هذا التناقض أفرزه احملتوى الفكري والقيمي 

لإلنسان األورويب الذي وجد أنه يتضارب ويتناقض مع احملتوى الفكري لإلنسان الشرقي واإلسالمي منه 

يربط إدواردسعيد بني االستشراق واالنثروبولوجيا ليس يف النشأة، بل يف املادة اليت اعتمداها، مت يف . ديدبالتح

  .أما علمان استعماريان

كانت االنثروبولوجيا علما متطورا حيث بدأت مبالحظات ومجع املعلومات يف أمريكا الشمالية   19ففي ق

وحتولت من علم . 20عمار، لكن حاولت االستقالل عنه يف قفهي فعال وليدة االست 17- 16واجلنوبية يف ق

ويرجع سبب هذا التحول إىل تلك احلركة الكربى اليت عرفها العامل واملسماة حبركة إزالة , االستعمار إىل علم التنمية

وركزت على , اليت تزامنت وظهور جمتمعات جديدة تبحث يف جمريات تطورها décolonisationاملستعمر

حيث أصبحت مشكالت التحديث والتحرر عوامل أساسية يف ظهور ما عرف بأنثروبولوجيا , االقتصادياجلانب 

فقد ارتبط االستشراق مبحاولة التعمق يف دراسة اللغات  28.اليت هي وليدة مرحلة استقالل الشعوب, التنمية

حيث صار تدرجييا .ثرية واأللسنيةالسامية القدمية واستكشاف املعامل واآلثار والدراسات النقدية التارخيية واأل
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فاقرتب من االنثروبولوجيا مع فارق أساسي يف . اختصاصا يف تاريخ اإلسالم والشرق اإلسالمي وشعوبه وثقافته

بينما يعتمد . فاملنهج االنثروبولوجي يفسر كل شيء بالعودة إىل األصل املفرتض رمزا أو حقيقة أو تارخيا. املنهج

وبقي االستعمار أسلوب من أساليب النهب والسيطرة بشىت الطرق . انية والتطورات التارخييةاالستشراق على التارخي

 .يفرضها القوي على الضعيف, والوسائل

  

  :الخاتمة

استطاعت االمربيالية الغربية والرؤى اإليديولوجية للبورجوازية األوروبية أن توظف كال من االستشراق 

وبالرغم من بروزمها أحيانا كعلوم ومناهج وأحيانا أخرى كمساعدين , ستعماريةواالنرتوبولوجيا خلدمة أغراضها اال

إال أن هذا مل مينع من ظهور اجتاهات استشراقية وانثروبولوجية غربية ظهرت يف نظرا لواقع وتاريخ . ملسارات غربية

ر البنية اإليديولوجية اليت حيث اختفت كثري من عناص. غري الغربية أكثر إنصافا وعدال) نقد املركزيات(الثقافة

تشكلت يف االستشراق واالنثروبولوجيا عند بدايتها، وظهرت بذلك مجاعة من املستشرقني ميثلون هذه النزعة، 

فقاموا بدراسة تراث الشرق بالنقد والتحليل، وقاموا بدراسات مماثلة يف جمتمعام الشرقية، . وكذلك االنثروبولوجيني

ولكن مهما تطور هذه الدراسات النقدية فقد ظلت النزعة الغربية مسيطرة بكل ما ختبئه جتاه . وهم الباحثني احمللني

وبالرغم من تظاهرها بالدفاع عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحريات الفرد , من عنصرية وعرقية" اآلخر"اإلنسان 

بالرغم من ظهور ) أي النزعة(لتخلص منهاا) املستشرقني واالنتثروبولوجيني( مل يستطع الباحثني الغربيني, واتمع

وحىت االستشراق اجلديد مل . اجتاهات فكرية تنادي بالتداخل الثقايف، واحلوار والتعاون، والتقارب ما بني احلضارات

فهو امتداد لإلستشراق القدمي مع إعادة تأهيل للوسائل والطرق واملمارسات الغربية , خيل من النزعة االستعمارية

  .عوب األخرىجتاه الش
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  تفكيك محتوى الخطاب االستشراقي

  ناجي شنوف: الدكتور
  -الجزائر–جامعة المدية 

  :ملخص الدراسة

االستشراق قراءة واعية ملا زخرت به احلضارة اإلسالمية، أو ما متّيزت به الشريعة اإلسالمية من ميّثل 

  .ة املتناسقةخصائص، أفرز اهتمام اآلخر ذه املنظوم

غري أّن هذه القراءة الواعية وما حتويه من أسهم متباينة االجتاهات، ورؤى نقدية تفكيكية للخطاب 

  .حيث نقد هذا اخلطاب االستشراقي من ِقبل املسلمني ذات قوالب غري منسجمة فيما بينها من

طاب االستشراقي جتاه ولقد تبّنت هذه الدراسة مسألة رصد خطابات هؤالء  من خالل حتليل حمتوى اخل

احلضارة اإلسالمية بشموليتها من خالل وضع اليد على بعض من ختصصوا يف احلضارة اإلسالمية، مع حتليل 

  .حمتوى اخلطاب االستشراقي مع حماولة اخلروج بأهم النتائج املتوصل إليها

  :مدخل إلى الدراسة: أوال

  :ة، سبب اختيارها، أهميتها، إشكاليتهاهدف الدراس- 

إّن اهلدف العام من هذه الدراسة حتليل مفاهيم االستشراق، عرب لوحة فنية فسيفسائية، حاول خالهلا 

املستشرقون إفراغ كل ما ميلكونه من خربة علمية، أو حاسة نقدية، أو وعي باطين استلهموه من بيئتهم الفلسفية، 

إليه من نتائج أثّرت إجيابا أو سلبا على احلضارة حاولوا خالله إسقاطه على البيئة اإلسالمية، مع أهّم ما توّصلوا 

  .اإلسالمية

والسبب يف اختيار مثل هذه الدراسات، حماولة جتلية مواقف األنا يف مواجهته اآلخر، يف عملية حوارية 

بني الغرب والرق، فرب يريد، وشرق يقبل بشروط، غرب يوّظف كّل الوسائل الشرعيةوغري الشرعية، والشرق يقاوم 

  .يزال يقاوم إىل هذه الساعةوال 
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ومن ّمث فإّن اإلشكالية الرئيسية اليت تنبين عليها هذه الدراسة تتجلى يف إمكانية االعتداد بالدراسات  

النقدية اليت أفرزا العقلية الغربية من خالل توظيف اخلطاب االستشراقي، وهل ميكن تصنيفها من حيث 

وهل ميكن التسليم مبا أفرزه اخلطاب االستشراقي من أحكام صوب  موضوعيتها، أو ذاتيتها يف عرض نتائجها،

  .احلضارة اإلسالمية بكّل مكّوناا، وحصره يف بوتقة واحدة، أو ميكن تصنيفه أيضا ونقده

 ،الكثرة الرتاكمية يف مستوى الكم والنوع اخالهلمن دراسة إسقاطية، يستنتج  هذه الظاهرةدراسة ف

واملتجاذبة أحيانا أخرى، تلك األفكار اليت نلتمس فيها  ،من األفكار املتباينة أحيانا هب الذي متتلئ هذه الظاهرة

جعلت من فرص االلتقاء تبدو " األنا"مذاهب التفّرد وعناصر القّوة اليت يعتّد ا ف، املتباينة "األنا واآلخر"نسبة 

تعّصب منها مل تستسغ تلك الظاهرة اليت ترتسم صعبة للوهلة األوىل،  والسيما إذا اعتربنا املدرسة االستشراقية امل

فيها عوامل التحّول بكّل مساته العقلية والنفسية، ومع امتناع الرمز التعويضي يف هذه املعادلة اليت متثّلت يف 

ة قياسية يستحيل االعتماد عليها يف قياس درجة تكّون نيريع إىل ظاهرة حضارية يف مدة زمالتحول القبلي الس

رغم التحّول البارز يف التسمية إىل - وبالتايل وجدنا املشروع االستشراقي منذ بدايته إىل يومنا هذا  احلضارات،

يصوغ لنا خارطة بكّل رموزها  –دارسو احلضارات أن ال يتسموا مبصطلح املستشرقني  يمصطلحات أخرى يرتئ

كيك املتعدد املعامل، جمزّئا احلضارة وتفاعالا ومقّوماا احلضارية للحضارة اإلسالمية، وينتهج سياسة التف

  .أدوام املنهجيةاإلسالمية إىل وحدات تتناوهلا املدارس االستشراقية بالدراسة والتحقيق،مسقطني عليها 

  :مفهوم االستشراقتحديد - 

تعّددت تعاريف االستشراق، وذلك لتنوّع املخرجات الفكرية اليت تقوم بدراسة هذا املفهوم، واألدوات 

  :اليب املستعملة يف مثل هذه الدراسات، ومن أهم تلك التعاريفواألس

االستشراق علم العامل الشرقي، وهو ذو معنيني، عام ويطلق على كّل غريب يشتغل بدراسة الشرق كّله، "- 

ه يف لغاته وآدابه، وحضارته وأديانه، ومعىن خاص وهو الدراسة الغربية املتعّلقة بالشرق اإلسالمي يف لغاته وتارخي

  .)1("وعقائده

املؤسسة املشرتكة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حوله، وبوصفه وتدريسه "وُعرف عند آخرين بأنّه - 

  .)2("واالستقرار فيه وحكمه
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ومثّة مفهوم آخر لالستشراق أكثر عمومية، هو اعتباره أسلوبا للتفكري يرتكز على التمييز األنطولوجي  -
ق والغرب، إذ يهدف هذا املفهوم إخضاع الشرق للغرب، وأداة ووسيلة للتعبري عن التناقض بني واالبستمولوجي بني الشر 

  .)3(الشرق والغرب

  :ومن خالل هذه التعاريف نستنتج له أبعادا هي

من حيث اعتبار هذا املنهج من يتخصص فيه من املستشرقني ينبين على أصول علمية، تكون اجلامعات : البعد األكادميي

  .هد املخرب احلقيقي لهواملعا

  .إذ يعترب االستشراق أسلوبا للتفكري يرتكز على التمييز الثقايف والعقلي والتارخيي والعرقي بني الشرق والغرب: البعد العرقي

من حيث اعتباره األسلوب احلقيقي ملعرفة الشرق بغية السيطرة عليه وحماولة إعادة : البعد االستعماري

  .)4(فيه تنظيمه وتوجيهه والتحكم

وهذا املفهوم هو الذي فضح االستشراق وهو ميثل البعد الثالث لرسالة االستشراق حيث أصبح أداة 

   .)5(ووسيلة للتعبري عن التناقض والتباين بني الشرق والغرب

  :بھذا المفھوم ا�ستعماري يعمل في مجالين خطيرين فھو

ي بتھيئته الم�ئمة التمھيد ل�حت�ل العسكري والسياسي وا�قتصاد: ا�ول"

  .ل�ستعمار

تشويه صورة كّل ُمْنَتٍم لإلسالم، وإبراز مربرات احتالل البالد اإلسالمية بالشكل الذي يتناسب :الثاني

  .)6("مع كّل بلد من بالد املسلمني

لكلمة االستشراق من حيث أّا استخدمت يف املاضي " برنارد لويس"غري أننا جند يف شرح 

ي ضّمت جمموعة من الفنانني معظمهم من أوروبا الغربية،  عىن األول يشري إىل مدرسة الرسم التكان امل:"مبعنيني

وزاروا الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وقاموا برسم ما شاهدوه أو ختّيلوه، ويف بعض األحيان كان ذلك بأسلوب 

  .رومانتيكي، ويف أحيان أخرى كان إجيابيا

االكثر شيوعا وغري مرتبط باألول، فقد كان يف املاضي فرعا من فروع  أما املعىن الثاين للكلمة، وهو

  .)7("البحث العلمي منذ عصر النهضة األوروبية
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  :الخطاب االستشراقي بين المنهج العلمي واستدعاء الذات: ثانيا

منهج  األحكام اليت أطلقها اخلطاب االستشراقي صوب احلضارة اإلسالمية بكّل مقّوماا، إّمنا يقوم على

علمي اختلطت به أحكام الذات، والرؤى النقدية الضيقة، من ّمث فقد جاءت أحكامه غري جمّردة من الذاتية 

والغائية، فتعّدد االجتاهات الفكرية والغايات اليت مل تكن جمّردة لوسط كبري مناملستشرقني، صبغ األحكام والنتائج 

  .على كّل شيئ بالغرضية اليت أفضت إىل أيديولوجية غربية مهيمنة

  : ضرورة تصنيف المستشرقين- 

تقتضي الضرورة املنهجية تصنيفا عادال وموضوعيا لكتابات املستشرقني ،إذ يقوم اخلطاب على سرب أغوار 

هي روح  تسري يف مبىن املصطلحات  الكالم، واحلفر يف تركيبه وداللته وتشجريه للوصول إىل احلقائق اخلفية اليت

ي من صاحب التجربية الوقوف عند دالالت اخلطاب االستشراقي الذي وإن كانت فيه الفكرية، واليت تقتض

صربه ودأبه وانكبابه على أهداف معلنة وغري املعلنة، إّال أنّه ويف الوقت نفسه كان حمّمال مبواطن "مكامن  قوة يف 

  .)8("يف فكر املركزية األوروبية الضعف االستشراقي املتمّثل يف التحامل البشع الذي غّذته التحّوالت االستعمارية

إذ احلكم عن الشيئ فرع من غري أنّنا ال ميكن التسليم ذه القناعة وإن كانت صادقة إىل أبعد حّد، 

تصّوره كمايقّرره أصحاب املنطق، إذ تقتضي القاعدة وجود متناقضني للخلوص إىل أّن أحدمها ال ميكن وصفه 

مالك بن نيب يصنف لنا املستشرقني ابتداء بتحديد مفهومهم بأّم  بالسلبية، من أجل ذلك وجدنا األستاذ

  .)9("الكّتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن احلضارة اإلسالمية"

ومن حيث تصنيفهم فقد وّزعهم على طبيقتني من حيث الزمن ومن حيث االجتاه العام، فمن حيث 

ْحَدِثني، مثل"توما اإلكويين"، والقديس "ياكجربر دوري: "الزمن، طبقة القدماء مثل
ُ
، "كارادي فو:"، وطبقة امل

، ومن حيث االجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني، فهناك طبقة املادحني للحضارة اإلسالمية ، "جولدتسيهر"و

  .)10("وطبقة املنتقدين املشّوهني لسمعتها

ة اإلسالمية، مل ُجتِْد موضوعية املادحني يف حتريك ولقّوة خطاب املستشرقني املنتقدين املشّوهني للحضار 

ُوجدان املدافعني عنها، خصوصا يف مرحلته األوىل، غري أننا جند مالك بن نيب رّمبا قد شّذ عن قاعدة التعميم يف 

و ،"دوزي"، و "رينو: "الشّك يف نوايا املستشرقني، فنجده ميدح اجليل األول من املستشرقني القدماء منهم، أمثال
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بالوسيلة "، من حيث اعرتافه وجيله من املثقفني ؤالء املستشرقني الذين يدين هلم "سيديو"و " آسني بالثيوس"

   .)11("اليت كانت بني يديه ملواجهة مرّكب الّنقص الذي اعرتى الضمري اٍإلسالمي أمام احلضارة الغربية

  .لح االستشراق واملستشرقني من قاموس التعريفمن جهة أخرى جند ُعذرا منهجيا للذين يؤّكدون على إلغاء مصط

فعند هؤالء فإّن صورة احلضارة اإلسالمية اليت جتّذرت يف الوعي الغريب من خالل الغوص يف أعماق 

الشرق املتخّيل، ممّا أفرز صورة منطية فسيفسائية عن هذا الشرق، خصوصا ما تعّلق بالدراسات املتعّددة املستويات 

د، وهو قراءة الرتاث الفكري ، والفلسفي واألخالقي للحضارة اإلسالمية من خالل إسقاط منج ذات االجتاه الوحي

، واالقتصادية، من هذا  غريب يف توظيف الوسائل واألدوات ذات العالقة ببيئته الفلسفية ،واالجتماعية،واألخالقية

ة من حيث حتديد مفاهيم اخلطاب املنطلق فإّن كثريا من منظري العرب واملسلمني قد بنوا قناعام الفكري

تعبري عن ختارج الثقافة الغربية من حيث اعتباره يعتمد على مبدأ التسّلط، أي أّن العالمة "االستشراقي على أنّه 

اليت ترمسها ثقافة التسّلط، أوسلطة الثقافة الغربية مع الثقافات اليت تقع خارج حدودها اجلغرافية، ليست عالقة 

قمع وإلغاء، أو إقصاء، وهذا اإللغاء يتّم تنفيذه عن طريق إعادة تقدمي اآلخر بصورة متثيلية حتقق  حوارية، بل قناعة

  .)12("القناعات واألحكام املسبقة اليت حتملها ذهنية الغريب عن الشرق

حىت إننا جند أحد كبار املستشرقني املعاصرين يقّر بصعوبة املوقف، زيرى بضرورة إعادة النظر يف مصطلح 

إىل حّد ال ميكن إصالحه " مستشرق"لقد فسد اآلن مصطلح :" ملستشرق، ملا حيمله من دالالت، فهو يقولا

ولكّن هذا األمر يُعد أقّل أمهية قياسا إىل فقدان الكلمة قيمتها، بل لقد أمهلها يف الواقع أولئك الذين محلوها يف 

العاملي التاسع والعشرين للمستشرقني الذي ُعِقد يف باريس املاضي، وقد أعطي هذا اإلمهال تعبريا رمسيا يف املؤمتر 

  .)13("، وأصبح من الواضح سريعا أّن هناك إمجاعا لصاحل إلغاء التسمية....،1973صيف عام 

وهذا احلكم الذي يضرب كّل األمساء واملباين واملرادافات والدوال ومدلوالا، والصور الظاهرة واخلفية اليت 

تشراق، أضحى بسبب حساسية ليس يف املسلمني فقط، بل عند صناع القرار يف املنظومة الغربية، يتقّلب فيها االس

فراحوا يبحثون عن بدائل تقوم مقامه ظاهرا، وقد ذهب بعض الباحثني إىل أنّه ليس هناك فرق بني االستشراق 

بعد االستشراق، قياسا على  أو ما يعّرب عنه مبا"التقليدي أو الكالسيكي، واالستشراق اجلديد أو املعاصر، 

مصطلح ما بعد احلداثة، سوى امليل إىل انّه الفرق بينهما إّال باألدوات، فقد غّري االستشراق أدواته ومل يتغّري يف 

  .)14("مفهوماته
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  :االستشراق ومسألة االستعالء العنصري واالستعماري- 

أّن االستكشافات اليت قامت ا املنظومة يف َخلد كثري  من الباحثني العرب، واملسلمني،    لقد استقرّ 

الغربية لبالد املشرق عرب رحالة هم يف حقيقة األمر خرباء اسرتاتيجيون، قد مسحوا جغرافية تلك الدول بغية 

  .الوصول إىل أهم النتائج املساعدة يف وضع اليد بالقوة على تلك املناطق

البالد املستكِشفة، إّمنا كان الغرض املبيُت يتمثل يف ورغم ما حتصلوا عليه من ثروات فكرية تعتّد ا تلك 

منطقه املتعايل "مسألة االستحواذ، والعنصرية، ومسألة االعتداد باملوروث الغريب احلضاري، فاالستشراق عموما يف 

ى نفسه ، فالغرب كان منذ اإلغريق والرومان وحىت اليوم ير ...ينسجم متاما مع نظرة االستعالء والعنصرية الغربية

، وقد متّكنت نظرة االستعالء يف اإلنسانالغريب حىت أصبحت مبثابة اجلِِبلة الثابتة، ...معدن احلضارة ومركز العامل

، "جوزيف آرثر جوبينو"و " ، ورينان"نيتشه"، إىل "..أرسطو"و" أفالطون"وقد بّررها هلم كبار فالسفتهم من لدن 

،وقد كانت النظرة العنصرية الغربية السبب البعيد "...كوزان"و" بروهيه"،و"جوتيه"و "                   الن"و 

، فلقد أضحى االستشراق أسلوبا للتفكري يرتكز على التمييز الثقايف والعقلي والتارخيي )15("وراء معاناة اإلنسانية

  .والعرقي بني الشرق والغرب

لشرق على مصطلحات ذات دالالت ومن هذا املنطلق، فقد اعتمد اخلطاب االستشراقي يف دراسته ل

، إذ يقصد بالتمثيل التخّيل الغريب لصورة الشرق "التمثيل والتماثل"عنصرية استعمارية حتقريية، ومن أمهها مصطلح 

، أما التماثل فهو السياسة االستعمارية الغربية اليت "إدوارد سعيد"خارج اإلطار الواقعي للشرق كاما وصفه 

الثقافات الشرقية، واستبداهلا بالثقافة الغربية لتسهيل تنفيذ املخّططات االستعمارية، استهدفت َحمَْق خصوصية 

ومحاية مصاحل الدول الكربى، وكما أسلفناه فإّن البعض يؤّكد صّحة كون احلركة االستشراقية يف بداياا األول إّمنا  

  .)16("قبضة االستعمار ملعرفة تفصيالت احلياة االجتماعية والنفسية للشعوب الواقعة يف"كانت 

لكّنها مل تكن هي األساس الذي استمرت عليه احلركة االستشراقية يف حتديد مسارات الفكر، وتقويض 

املشرق واملغرب من قبضته، حتّولت آليات االستشراق، وتغّريت فلسفات وأفكار اآلخر، فبمجّرد حتّرر بلدان 

استعمار من نوع جديد هو استعمار " تغّري البتة،إذ حّل حمّلها ادواته، مع أّن األهداف الظاهرة واخلفية هي هي مل

  .)17("الفكر، وتسّلط املبادئ االجتماعية، ومنط احلياة وصوال يف النهاية، إىل اخلضوع السياسي واالقتصادي



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
62 

 

ولقد وقف الباحثون على أهم فئات  املستشرقني الذين كان هلا الدور البارز يف تفكيك احلضارة 

  :، والذين تعّددت وظائفهم فكانت تقسيمام كالآليتاإلسالمية

فريق من طالب األساطري والغرائب الذين كانت مهّتهم إبراز خصائص احلضارة اٍإلسالمية يف ثوب من - أ

الدجل والشعوذة، والغوص يف األساطري اليت تتناىف واملنهج العلمي، وما إصرارهم على إبراز النتاج الثقايف الذي 

ية متأثّرة بالتقاليد البالية، ككتاب ألف ليلة وليلة، وغريه من الكتب األدبية والتارخيية، والفلسفية، أملى أفرزته عقل

على املتخصصني التحّقق من نتيجة خلّو هذه الفئة االستشراقية من منهج علمي دقيق يسقطونه على احلضارة 

له تشويه ثوابت احلضارة اإلسالمية ومساراا اإلسالمية يف إبراز حماسنها وساوئها، وهو هدف أُريَد من خال

  .)18("ظهر هذا الفريق يف بداية نشاة االستشراق واختفى بالتدرّج"املعتدلة، وقد 

كما ظهر فريق آخر ممّن وظّفوا أساليبهم يف دعم املصاحل الغربية االقتصادية ، والسياسية - ب

بعض يعتقد أّن هذا اإلسناد غري مربّر حيث يكون من اخلطأ واالستعمارية، القائمة على أهداف ذرائغية، غري أّن ال

، "بلفور"و " كرومر"يف كتابات الغربيني من أمثال  قّللنا من أمهية خمزون املعرفة املوثّقة، والتقنيات االستشراقية" إذا 

ن مل املدى فأن نقول ببساطة أّن االستشراق كان إضفاء لعقلنة منّظرة مسّوغة على احلكم االستعماري، هو أ

  .)19("البعيد الذي كان عليه احلكم االستعماري قد ُسوّغ من قبل االستشراق بصورة مسبقة، البعد أن حدث

  :الخطاب االستشراقي والمنهج العلمي-3

من املستشرقني من واكب يف خطاباته املنهج العلمي، معتمدين أسلوبا تصنيفيا ألهم احملاور اليت  

  :، والذي يتضمن عادةيتناولوا يف التحليل

اخلالفة - العقيدة اإلسالمية-الشريعة اإلسالمية- سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم- القرآن الكرمي- 

، غري أّم جوا طريق الغاية اليت تربّرها الوسيلة، ملا يف هذا املنهج من أثرسليب على .)20(احلياة العقلية- اإلسالمية

د دراسته، فنصّبت جهود املستشرقني يف إبراز عوامل الضعف يف احلضارة اإلسالمية، املادة أو العينة، أو الرتاث املرا

فوقعوا يف شبهات أبعدم عن معيار البحث العلمي املوضوعي، "والتشكيك يف ثوابتها، واحلّط من إجنازاا، 

الشّك والريبة يف النوايا فوقعوا يف اخطاء كبرية أودت باالستشراق إىل أن يقع يف نظر كثري من املسلمني يف إطار 

  .)21("واألهداف
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غري أّن املستشرقني األكادميني ينأون عن استعمال املصطلحات اليت حتّط من قدر احلضارت بقدر ما 

يعتمدون على املنهج العلمي الذي وضعوه، والذي يبدو عند البعض أنّه من إنتاج التفكري العلمي اخلالص، غري 

فنحن معشر املستشرقني عندما نقوم ":"رودي بارت"ادية عليه جلّيا، يقول املستشرق األملاين أّن تأثّره ببيئة املنظّر ب

اليوم بدراسات يف العلوم العربية والعلوم اإلسالمية، ال نقوم ا قّط لكي نربهن على ِضَعة العامل العريب اإلسالمي 

اإلسالم، ومظاهره املختلفة، والذي عّرب عنه بل على العكس حنن نربهن على تقديرنا اخلالص للعامل الذي ميثّله 

األدب العريب كتابة، وحنن بطبيعة احلال ال نأخذ كّل شيء ترويه املصادر على عواهنه، دون ان نـُْعِمَل فيه النظر، 

بل نقيم وزنا فحسب ملا يثبت أمام النقد التاخيي أو يبدو وكأنّه يثبت أمامه، وحنن يف هذا نطّبق على اإلسالم 

خيه، وعلى املؤلفات العربية اليت نشتغل ا املعيار النقدي نفسه الذي نطّبقه على تاريخ الفكر عندنا، وعلى وتار 

  . )22("املصادر املدّونة لعاملنا حنن

من أجل ذلك وجدنا أّن اخلطاب االستشراقي يف مناهجه املسقطة على تراث وحضارة اآلخر، خصوصا 

يه الطابع اإليديولوجي الذي انتفت فيه عناصر الدراسة اجلادة، والبحث املعّمق احلضارة اإلسالمية، إّمنا سيطر عل

يف أفكار وتصّورات اآلخر، وغرق يف أسر الذات املتأثّر بواقع معيش تعّج فيه األفكار والتصّورات اليت ال متّت إىل 

حني خيرج من الوصف إىل "املنهج العلمي السليم، فتجعل من أعمال املستشرقني ونتائجهم ال تسلم من الزلل 

  .)23("احلكم الذي ال يستند إىل الدراسة املتأنية، بقدر ما يستند إىل هشاشة األهواء

ومن األمثلة اليت نتلّمس فيها إحياءات املنهج العلمي وقد تلّبس باأليديولوجية الغربية من حيث مبالغة 

إىل أن أنقصوا من قدر احلضارات األخرى،خصوصا بعض مستشرقي الغرب يف متييز ثقافتهم ، والتعايل حبضارم، 

احلضارة اإلسالمية اليت تعّد اإلنسان املعادلة األساس يف ارتقائها أو كموا، والشرق الذي هو لفظة اليت  تطلق 

خصوصا  - الغريب–على املوقع اجلغرايف للداللة على الرمز اإلسالمي، ال ميلك أدوات التقّدم اليت ميتلكها األورويب 

أّن طبيعة تعامله مع األدوات العلمية يتمّيز بالسطحية وأحيانا غياب الذكاء الذي يفرض عليه التقّدم، إذ جند 

االفتقار إىل :"داللة الصورة اليت تؤّكد طبيعة الصراع احلضاري الكامن وراء نفسية وعقلية الغريب، إذ يقول" كرومر"

قة، هو يف الواقع اخلصيصة الرئيسية للعقل الشرقي، األورويب ذو الدقّة الذي يتحّلل بسهولة ليصبح انعداما للحقي

حماكمة عقلية دقيقة، وتقريره  للحقائق خايل من أي التباس، وهو من قبل أن يستطيع قبول احلقيقة، ويعمل ذكاؤه 

بشكل  املدّرب مثل آلة ميكانكية، أّما عقل الشرقي فهو على النقيض، مثل شوارع مدنه اجلميلة صوريا، يفتقر

بارز إىل التناظر، وحماكمته العقلية من طبيعة ُمَهْلَهَلٍة إىل أقصى درجة، ورغم أّن الغرب القدماء قد اكتسبوا بدرجة 
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، فإّن أحفادهم يعانون بشكل ال مثيل له من ضعف ملكة املنطق، وغالبا ما "الديالكتك"أعلى نسبيا علم اجلدلية 

، وبوجه ...ضوحا من أبسط املقدمات اليت قد يعرتفون بصحتها بدءايعجزون عن استخراج أكثر االستنتاجات و 

  .)24("عام فإّن الشرقي يتصّرف ويتحّدث ويفّكر بطريقة عي النيض للمطلق لطريقة األورويب

غري أّن االستشراق يبقى يرتاوح مكانه يف تربير سياسة الغرب يف اهليمنة على الشرق، أو ما يسمى 

مدى القرنني املنصرمني، ظّل يف اجلوهر عاجزا عن "لنقالت اهلامة اليت شهدها على بالصراع احلضاري، فرغم ا

التطّور بسبب متّسكه خبرافةكربى حول الشرق، أّن الثقافة الشرقية هي يف حّد ذاا ثقافة التطّور املوقوف بصفة 

  .)25("دائمة

  :ردود فعل اآلخر تجاه الخطاب االستشراقي-4

على الفكر العريب اإلسالمي، من حيث إنتاجه لرّدة فعل ذات خطوط وأسهم  أثّر اخلطاب االستشراقي

متباينة، فرغم رّدة الفعل القوية من قبل الكثريين من مناوئي هذا الفكر، غري أّن البعض اآلخر رأى يف تنوع 

  :اخلطاب االستشراقي و تعّدد مراكزه ضرورة دراسته واالهتمام به، وذلك من عّدة جوانب أّمهها

حّب االّطالع على آراء املفكرين غري املسلمني يف اإلسالم ويف كتابه ودينه، وال سيما املستشرقون - 

الذين نظروا إليه من عّدة زوايا حبسب ثقافة كّل باحث وختّصصه وهوايته، أفضى إىل ضرورة قراءة ما كتب عن 

ال بعثات إسالمية إىل جامعات إرس"اإلسالم يف شىت جوانبه من داخل جمتمع املستشرقني، وذلك عن طريق 

أوروبا واالستعانة باملستشرقني يف التدريس باجلامعات العربية، وترمجة إنتاجهم لإلفادة منه، وتعيينهم يف اامع 

  .)26("اللغوية والعلمية مبصر وبغداد ودمشق

شرقني حماولة سّد ثغرات اهلجوم العنيف الذي تعّرض له الفكر اإلسالمي بشمولية من قبل مست- 

متعّصبني، وذلك بتفنيد آرائهم، والكشف عن حقيقة ما خيفون وراء املسوح الدينية أو العلمية، من أغراض 

استعمارية أو نزعات صليبية، وأن ليس هلم هدف سوى توهني العامل اإلسالمي، واحلّط من قيمها اإلنسانية وزرع 

معروفا يف الغرب  ظّل حمّمد زمنا":Carra de vaux"كارادي فو"، يقول املستشرق الفرنسي )27(الشكوك حوهلا 

  .)28("معرفة سّيئة، فال تكاد توجد خرافة       وال فظاظة اليت نسبوها إأليه

العالقات بني "بينما يرى البعض يف االستشراق رابطة تقوي عالقات التثاقف بني الشعوب ال سيما يف 

طاء هذا احملّدد القيمة الفعلية اليت يُنظر من خالهلا إىل الشرق اإلسالمي والغرب املسيحي، فإّن هذا يعين إع
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إسهاماته يف التقريب بني الثقافات، أو اإلسهام من جانب آخر يف تأصيل مفهوم االفرتاق والتضاد و التناحر بني 

  .)29("الثقافات

طاب اخل- وأما هذا التخصص الدقيق يف سرب أإوار الدراسات االستشراقية، استنتج الباحثون أّن 

  .االستشراقي يتسم باإلجيابية كما يتسم بالسلبية

  :فمن أهم السلبيات

  .التشكيك يف أصالة الفكر اإلسالمي- 

  .التشكيك يف أصالة الشريعة اإلسالمية- 

  .التشكيك يف أصالة النحو العريب- 

  .التشكيك يف أصالة األدب العريب- 

  .التشكيك يف قدرة اللغة العربية يف العصر احلديث- 

  .كيك يف أصالة احلضارة اإلسالميةالتش- 

  :أما اإلجيابيات

  .ضرورة عزل االستشراق عن االستعمار والتنصري- 

  .توسيع دائرة النظرة اإلسالمية لالستشراق- 

  .تأثري الفكر االستشراقي يف الغرب- 

  .تطويرهم ملنهج النقد للبحث يف الرتاث اإلسالمي- 

  .)30(بالرتاث العلمي للمسلمنيمساعدته يف تعريف الغرب باإلسالم وحضارته و - 
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وأمام هذه املعايري املتباينة فيما خيص أهداف االستشراق تبقى األبواب مفتوحة لكّل ما جيري البحث عنه 

يف أعماق هذا املدلول، وتبقى اآلراء املتناقضة طافية على ساحة األحداث وال ميكن الظفر بالنتاءج النهائية إالّ إذا 

  .الكية اليت تعترب الشرق هو استهالك الغرب له، ومن مثّ إنكار وجودهتالشت األفكار االسته

وإضفاء املوضوعية يف الدراسات االستشراقية مشروطة بتغيري األساليب األساليب واألدوات التصنيفية اليت 

  .متّكن املستشرق من التحّرر من مجلة األفكار اليت سّيجت مقوالته، وصبغتها بصبغاا املتناقضة

لة التعامل مع اخلطاب االستشراقي البد أن تتمّيز باملوضوعية، وحماولة قراءة اخلطاب قراءة واعية ومسأ

بعيدة عن الرباغماتية اليت من شأا قبول ما خيدم املصاحل، فاألصل يف التعامل مع االستشراق حتكمه قاعدة 

انسجمت مع هذه الصالحية البد من  الصالحية اليت ينضبط ا اتمع، فاألحكام اليت يطلقها اخلطاب إذا

هلذا البد من توّفر قدر كبري من الثقة بالنفس ومعرفة قدرها حىت "التوافق معها إذا كانت  مصلحة لوضع قائم 

  .)31("يكون التلقي لنتائج املستشرقني علميا واعيا ملا يقال

  :وأهم ما توصي به هذه الدراسة- 

  .اخلطاب االستشراقيضرورة إعادة النظر يف حتليل حمتوى  -1

حماولة تصفية حمتوى اخلطاب االستشراقي منخالل وضع أطر نسقية يف شكل مصفوفة بيانية توضح  -2

  .لنا مفاهيم االستشراق وتنوع اجتاهاته

ضرورة إنشاء مراكز أو خمابر أو فرق حبث متخصصة يف اخلطاب االستشراقي، تقوم بعملية تفكيك  -3

دارسه ودوله، ولن يتم هذا إال إذا ُكونت خنبة متخصصة يف جامعات الوطن، وهذا دقيقة لفلسفته وملبادئه وم

يدعونا إىل اقرتاح إنشاء أقسام متخصصة يف اخلطاب االستشراقي القدمي واملعاصر حىت نتالىف مجلة من األخطار 

  .املختلفة احملدقة بالفكر اإلسالمي، وحىت خنّفف من حّدة التوتر واالحتقان الذي تعيشه احلضارات
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  :توثيق مراجع الدراسة

، كتاب األّمة، قطر، الطبعة األوىل، سنة االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريحممد محدي زقزوق، -)1(
  .41هـ، ص،1404النشر،

  ،االستشراق،المعرفة، السلطة، اإلنشاءإدوارد سعيد، -)2(

، دار املعارف، جتماعية االقتصادية، العسكرية، مصطلحات ومفاهيمموسوعة الثقافة السياسية االعامر رشيد مبّيض،  -)3(
  .68،ص،2000سوريا، الطبعة األوىل، سنة النشر، 

الفكر العريب، القاهرة، مصر،  دار، االستشراق رسالة استعمار، تطور الصراع الغربي مع اإلسالمحممد إبراهيم الفيومي،  -)4(
  .، بتصرف144، ص،1993طبعة سنة 

  .149رجع نفسه، ص،امل -)5(

، دار طويق، الرياض، السعودية، الطبعةاألوىل، سنة النشر، االستشراق، الذرائع، النشأة، المحتوىالسّيد أمحد فرج،  -)6(
  . 74، ص،1994

،ترمجة،فؤاد عبد املطلب، منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق سورية، طبعة سنة، اإلسالم والغرببرنارد لويس، -)7(
  .، بشيء من التصّرف154،ص،2007

  .9،ص،1998،دار اقرآ، ليبيا، الطبعة األوىل، سنة النشر، خطاب االستشراق إلى أين؟مصطفى نصر املساليت،-)8(

، دار الرشاد، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، سنة إنتاج المستشرقين، وأثره في الفكر اإلسالمي الحديثمالك بن نيب، -)9(
  .5،ص،1969النشر، 

  .، بشيء من التصّرف5رجع نفسه،ص،امل-)10(

  .7املرجع نفسه،ص،-)11(

  ،ص،2005،قراءة واقعية نقدية، ليبيا، طبعة سنة، تفكيك االستشراقصالح اجلابري، -)12(

  .157برنارد لويس، اإلسالم والغرب، مرجع سبق ذكره،ص،-)13(

،دار الفكر، بريوت لبنان، ق في افتعالهاصناعة الكراهية بين الثقافات وأثر االستشراعلي بن إبراهيم النملة،-)14(

  .15ن،ص،.ت.د

  .178،ص، االستشراق في الفكر اإلسالمي المعاصرحممد عبد اهللا الشرقاوي،-)15(

  .187املرجع نفسه،ص،-)16(
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  .187املرجع نفسه،ص،-)17(

  .42محدي زقزوق، مرجع سبق ذكره، ص، -)18(

  .70إدوارد سعيد، االستشراق، مرجع سبق ذكره،ص،-)19(

، رسالة ماجستري، جامعة الكوفة، العراق، الفهم االستشراقي لتفسير القرآن الكريمعادل ماجد حممد،-)20(

  .13،ص،2007سنة،

  .13املرجع نفسه،ص،-)21(

، ترمجة مصطفى ماهر،دار الكتاب العريب، القاهرة، الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانيةرودي بارت، _)22(

  .10ن،ص،.ت.مصر، د

، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل، سنة النشر، االستشراق وجه لالستعمار الفكريعبد املتعال حممد اجلربي، -)23(

  .51، ص،1990

  .70إدوارد سعيد، االستشراق، مرجع سبق ذكره،ص،-)24(

ة العربية للدراسات والنشر،البريوت، ، ترمجة وتعليق صبحب حديدي، املؤسستعقيبات على االستشراقإدوارد سعيد، -)25(

  .27،ص،1996لبنان، الطبعة األوىل، سنة النشر، 

، كتاب ندوة مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية القرآن والسنةالتهامي نقرة، _)26(

  .25، ص،1والثقافة والعلوم، ج

  .25ص1املرجع نفسه،ج-)27(

  .25ص1جع نفسه،جاملر -)28(

  .87علي بن إبراهيم النملة، صناعة الكراهية بني الثقافات وأثر االستشراق يف افتعاهلا، مرجع سبق ذكره، ص،-)29(

،عني للدراسات والبحوث اإلنسانية آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات اإلسالميةحممد خليفة حسن،-)30(

  .، بتصرف تام135-101، ص ص،1997، سنة النشر، واالجتماعية، القاهرة، مصر، الطبعة األوىل

  .18خريي منصور، االستشراق والوعي السالب، مرجع سبق ذكره،ص،-)31(
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  منهج المدرسة االستشراقية األمريكية مقارنة 
  .بالمدرسة االستشراقية األوربية

  
  خضرة بن هنية.أ

  أستاذة الفكر اإلسالمي قسم العقائد واألديان
  جامعة الجزائر

  

    :ناول هذه املداخلة العناصر اآلتيةتت

 .متهيد -

 .طرح اإلشكالية -

 .مفهوم االستشراق -

 .مناهج املستشرقني -

  .املدرسة االستشراقية األوربية/ 1
  .املدرسة االستشراقية األمريكية/ 2

 .موقف الفكر االستشراق األمريكي من حوار الثقافات -

 .اخلامتة -

  :تمهيد-

الذي شهده العامل يف حقبات تارخيية متصلة يسري جنبا إىل جنب مع يعد االستشراق من اإلنتاج الفكري 

التحوالت والتغريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت سادت العصور اليت عاش فيها أولئك املستشرقون، 

  .تفال ميكن فصل ما شهدته من ظروف سياسية واجتماعية وغريها، وبني ما أنتجه أولئك املستشرقون من دراسا

استشراق قدمي، متثل يف االستشراق األوريب بكل مدارسه : ولذلك انقسم االستشراق إىل قسمني

يف املدرسة االستشراقية [واىل استشراق حديث متثل استشراق األمريكي ) اخل...الفرنسية،الربيطانية، االسبانية(

املدارس األوربية، لذلك تطرح الذي أسس مدرسة جديدة مبنهج جديد بعد االستفادة من مناهج ] األمريكية

  :اإلشكالية اآلتية املتمثلة يف أسئلة فرعية هي
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  هل هناك فرق بني املدرسة األوربية واألمريكية؟ وان كان هناك فرق ففي ماذا يتمثل؟ هل يف املنهج؟/ 1

  هل للفكر االستشراقي عموما اجيابيات دون سلبيات؟/ 2

  افات؟ما عالقة االستشراق باحلوار بني الثق/ 3

  ملاذا مل ينجح التفاعل الثقايف بني الغرب والشرق؟/ 4

  هل بسبب االزدواجية الفكرية او بسبب املوروث الشعيب والديين واإلنساين؟   

  ما هي احللول املمكنة لتحقيق حوار اجيايب بني الشرق والغرب انطالقا من الدراسات االستشراقية؟/ 5

  .البد من حتديد مفهوم االستشرق وبيان أنواعهقبل اإلجابة على اإلشكاليات اآلتية 

 :تعريف االستشراق -

االستشراق مفهوم واسع وله العديد من التعريفات سواء عند الغرب او عند املسلمني باعتبار حقل معريف ضخم 

  .نشا يف الغرب لدراسة الثقافات الشرقية ومتثلها يف الفنون املختلفة

شرقت الشمس شرقا "يقال " شرق"على وزن استفعال وهي مشتقة من مادة كلمة االستشراق كلمة عربية : لغة/أ

واجلدير بالذكر أن الكلمة اليت نبحث عن مفهومها اللغوي مل ترد يف املعاجم العربية  )1("وشروقا إذا طلعت

م غري أن هذا ال مينع الباحث من الوصول إىل معناها احلقيقي استنادا إىل قواعد الصرف وعل" )2(املختلفة

فيفهم مما سبق أن  )3("االشتقاق، حيث يبدو أن معىن االستشراق ادخل نفسه يف أهل الشرق وصار منهم

  .كلمة مشتقة من الشرق الذي أصبح يعىن خاصة الشرق العريب اإلسالمي" االستشراق"

، نذكر تعددت مفاهيم االستشراق اصطالحا عند املفكرين الغربيني وعند املفكرين اإلسالميني: اصطالحا/ ب

  :منها التعريفات اآلتية
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 "بأنه علم العامل الشرقي: "يعرف االستشراق - 1

 :إال أن هذا التعريف حيمل معنيني
-  أ

 )4("وهو الدراسة الغربية املتعلقة بالشرق اإلسالمي يف لغاته وتارخيه وعقائده: "معىن خاص 

يف لغاته وآدابه وحضارته يطلق االستشراق على كل غريب يشتغل بدراسة الشرق كله : املعىن العام -  ب

 .وأديانه

االستشراق هو اشتغال غري الشرقيني بدراسة لغات الشرق :"يعرف االستشراق عند حممد عبد الغين - 2

 )5("وحضارته وفلسفاته وأديانه وروحانياته واثر ذلك يف تطور البناء احلضاري للعامل كله

ستشرقني الكتاب الغربيني الذين يكتبون عن إننا نعين بامل: حيدد مالك بن نيب مصطلح االستشراق فيقول - 3

 )6("الفكر اإلسالمي وعن احلضارة اإلسالمية

من املعاصرين العرب الذين تناولوا موضوع االستشراق وحتديد مفهومه ادوار سعيد الذي عرف  - 4

بأنه املؤسسة املشرتكة للتعامل مع الشرق بإصدار تقريرات حوله، وبوصفه وتدريسه :"االستشراق

 )7(قرار فيه وحكمهواالست

هو اعتبار أسلوبا للتفكري يرتكز على التمييز االنطولوجي : ويذكر مفهوم أخر أكثر عمومية - 5

وااليستمولوجي بني الشرق والغرب، إذ يهدف هذا املفهوم إخضاع الشرق للغرب، وأداة ووسيلة للتعبري 

 )8(.عن التناقض بني الشرق والغرب

العرب الذين أرادوا حتديد مفهوم االستشراق واملستشرقني على انه نشاط فكري  كل هذه املفاهيم تتعلق باملفكرين

يهدف لدراسة املشرق اإلسالمي ليشمل العلوم واآلداب والثقافة والعقيدة والفكر، فهو أسلوب التميز املعريف 

ي ينبين على أصول والفكري والعرقي واإليديولوجي بني الشرق والغرب سواء كان هلذا النشاط الفكري بعد أكادمي

علمية، أو بعد عرقي يرتكز على التمييز الثقايف والعقلي والتارخيي والعريف بني املشرق والغرب، أو بعدا استعماريا 

  .يهدف إىل السيطرة على الشرق وإعادة تنظيمه وتوجيهه والتحكم فيه

 :أما مفهوم االستشراق لدى علماء الغرب فنجد تعريفات ومفاهيم كثرية منها -

إن االستشراق هو علم خيتص بفقه اللغة خاصة، والبد لنا إذن أن نفكر يف املعىن الذي " رودي بارت"يرى / 1

وكلمة شرق تعين مشرق الشمس، وعلى هذا يكون " شرق"أطلق عليه كلمة استشراق املشتقة من كلمة 

  )9(..."االستشراق هو علم الشرق أو علم العامل الشرقي
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من تبحر :" تعريف قاموس أكسفورد اجلديد الذي يعرف املستشرق بأنه" اربري"جنليزي ويعتمد املستشرق اال/ 2

  )10("يف لغات الشرق وآدابه

والوسيلة لدرس كيفية النفوذ املتبادل بني الشرق والغرب إمنا هو : "علم االستشراق قائال" جويدي"ويعرف / 3

ي ليس مقصورا على جمرد درس اللغات واللهجات بل نستطيع أن نقول أن غرض هذا العلم األساس" علم الشرق"

انه بناء على االرتباط املتني بني التمدن : بل من املمكن أيضا أن نقول...أو تقلبات تاريخ بعض الشعوب كال

  )11(..."الغريب والتمدن الشرقي ليس علم الشرق إال بابا من أبواب تارخيي الروح اإلنساين

هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة الشرق وتفهمه "وليس االستشراق بأنه  فيعرف املستشرق" ديرتيش"أما / 4

  )12("ولن يتأتى له الوصول إىل نتائج سليمة يف هذا املضمار ما مل يتقن لغات الشرق

وخالصة القول نقول أن االستشراق له دالالت واسعة ومفاهيم كثرية كلها تتفق على انه علم خيتص بفقه اللغة 

  .اخل..م الشرق بكل جوانبه التارخيية واالقتصادية واالجتماعية واحلضاريةومتعلقاته وعل

اال انه ال جند اتفاق تام حول معىن االستشراق وحدوده ومضموناته و عليه ميكننا القول   بان االستشراق مبعناه 

ربيون عن الشرق، لذلك العام يشري إىل الدراسات واألحباث واألعمال الكتابية األخرى اليت قام ا املفكرون الغ

  .عرفه ادوارد سعيد بأنه علم الشرق يف الغرب

  .وميكننا القول أيضا أن االستشراق هو فرع من فروع املعرفة يف الثقافة الغربية

وعليه فان االستشراق مصطلح مطاطي مل يتوقف عند مصطلح واحد إذ مل حيدد املفهوم والتعريف النهائي له 

سعى أن يكون املصطلح مطاطيا فتارة يسمى استشراقا وتارة استعرابا وتارة يسمى  بسبب املستشرق نفسه الذي

  .اخل...بالدراسات للعلوم اإلنسانية

  :مناهج المستشرقين

ال ميكن معرفة مناهج املستشرقني يف دراسة الشرق وحضارة إال إذا حددنا أهداف االستشراق الن املنهج يوظف 

أهداف االستشراق هي سياسية، استعمارية، تنصريية لذلك يقول احد أعالم  انطالقا من األهداف، وعليه فاغلب

إننا جيب أن نكسب وجهات نظر جديدة لعقائدنا املسيحية بناء على : "األملاين] هرمان استجلكر[االستشراق 

نستخدمه  فهمنا العميق للتعاليم اإلسالمية وفهمنا لنفسية املسلم املتدين، وذلك حىت نتجنب نقاط الضعف فيما
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من أدلة وحىت نتبىن من جديد دفاعا جديدا عن العقيدة املسيحية والدفاع عنها والتمكني هلا بني املسلمني 

  "بأسلوب يبدو يف ظاهره علميا

سجريد "إال أننا ال ننكر بوجود استشراق علمي رغم مساحته الضيقة مقارنة باألول فمثال أسهمت الدكتورة 

ويف  " مشس العرب تشرق على الغرب"صفت العرب واملسلمني يف عدد من كتبها أمهه يف هذا املضمار وأن" هونكه

لقد كشفت ألف حتامل وحتامل ضد العرب يف " اهللا بريء مما يصنعون" 1990كتاا الذي أصدرته يف عام 

ب الغرب حني كشفت قائمة طويلة من التحامالت والتحريفات التارخيية كما كشفت عن الصدمة النفسية للغر 

    )13(..من اإلسالم

إن ابرز املستشرقني األوربيني جعلوا من أنفسهم فريسة للتحزب : "يف قوله) حممد أسد(ويؤكد ذلك ليوبولد قايس 

غري العلمي يف كتابام عن اإلسالم، ولذلك يظهر اإلسالم يف تلك الكتابات ليس على انه موضوع حبث علمي 

  )14(..."ون األدلة الباطلة إلدانتهبل على انه متهم يقف امام قضاته يلتمس

وعليه نرى أن اهلدف الرئيسي واملركزي من االستشراق هو الدافع الديين الذي يسعى إىل التشكيك يف الدين 

اإلسالمي وكل ما أنتجه املسلمني من تراث وحضارة إضافة إىل أهداف فرعية منها اهلدف السياسي االستعماري 

  ...واالقتصادي والفكري

أن اهلدف من االستشراق، ودراسات املتخصصني الغربيني للشرق األوسط : "يف قوله" ماريد ديفن"ا يؤكده وهو م

  )15(..."هي خدمة االمربيالية الغربية، أي اهلدف هو فرض املصاحل الغربية على العامل اإلسالمي

ه الدراسات هل ختضع إىل ومن خالل بيان أهداف الدراسات االستشراقية تطرح إشكالية املنهج املتبع يف هذ

مقاييس علمية أكادميية تعتمد على املنهج السليم القومي للوصول إىل احلقيقة؟ أم أا وضعت لنفسها منهجا غري 

  علمي انطالقا من أهداف غري موضوعية؟

اق استشر : قبل اإلجابة عن اإلشكالية البد أن نبني أن االستشراق انقسم إىل قسمني من حيث التحديد الزمين

  . قدمي متثل يف مدارس االستشراق األوربية، واستشراق حديث متمثل يف املدرسة االستشراقية األمريكية
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 :المدرسة االستشراقية األوربية -1

لقد كان ألوربا احتكاك بالعرب واملسلمني منذ الفتوحات اإلسالمية اليت وصلت إىل اسبانيا وجنوب فرنسا وروسيا 

الهتمام باحلضارة اإلسالمية فأنشئت مدارس ومعاهد لتعليم اللغة العربية وجلبت الكثري مما أدى بالدول الغربية ا

من املخطوطات والكتب من كل أحناء العامل اإلسالمي، وكانت الغاية من ذلك التعرف على لغة وتاريخ وحضارة 

كل خصائص األصالة واالبتكار العامل اإلسالمي بنية االستفادة من جهة وبنية سلب العقلية العربية اإلسالمية من  

انطالقا من فكرة فوقية اجلنس اآلري على ما عداه من أجناس أخرى واإلحلاح على فكرة املركزية األوربية بالنسبة 

  .للعامل فكرا وثقافة وحضارة ومدنية

ليديا هدفه وهذا النوع من االستشراق الذي اهتم باللغة وتاريخ حضارة العامل اإلسالمي مسي استشراقا قدميا تق

الوازع الديين أي حرب صليبية فكرية يسعى إىل السيطرة على تاريخ الشرق ومحاية مصاحل الغرب فلم يكن اهلدف 

بطبيعة احلال هو عرض صورة موضوعية عن اإلسالم إمنا العكس أي تشويه اإلسالم وتراث املسلمني وحىت يتحقق 

  .ذلك اختذ املستشرقون مناهج غري علمية لتحقيق ذلك

 :متمثلة فيما يلي -

فقد اتصف منهج االستشراق بالتشكيك املستمر يف مصداقية القران الكرمي والسنة : املنهج التشكيكي - 1

النبوية الشريفة واخللط بني املعلومات الصحيحة كما شكك االستشراق يف كل ما أنتجه العقل املسلم من 

مبقاييس غري علمية انطالقا من فكرة اجنازات وإسهامات فكرية وإسنادها إىل حضارات سابقة وذلك 

 .الفوقية و الصورة الدونية للعامل الشرقي

وهو إسقاط الواقع املعيش على احلوادث والوقائع التارخيية وهذا املنهج غري علمي إذ : املنهج االسقاطي - 2

يكشف عن عقلية الباحث أكثر مما يكشف عن موضوع البحث فهذا املنهج ينطلق من نتيجة سلبية 

 .مقدمات -النتيجة–م مصاحل الباحث لتبىن عليها ختد

واألخذ بالنزعة التأثريية اليت تفرغ احلضارة املدروسة من إبداعها الذايت وإسناد ذلك : منهج األثر والتأثر - 3

 .إىل مصادر خارجية

ومما سبق ذكره ميكننا القول بأن منهج املستشرقني يف دراسة الفكر اإلسالمي هو منهج متطرف عدواين 
غري علمي خايل من نزاهة الفكر غلب عليه االحنراف العلمي فكثري من اآلراء والنظريات اليت جاء ا 
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فتولد من هذه الدراسات واملناهج . املستشرقون مبنية على افرتاضات ال أساس هلا وال سند علمي هلا
  .صراع وصدام بني الثقافات سواء من طرف الغرب أو من طرف الشرق اإلسالمي

 :رسة االستشراقية األمريكيةاملد -

تصنف أمريكا ضمن دول العامل اجلديد، لذلك فاالستشراق األمريكي ليس استشراقا قدميا، كما هو يف دول 

أوربا بل هو استشراق معاصر حديث استفاد من القدمي، إذ نشا يف أوائل القرن التاسع عشر، وشهد ضة 

دراسات العربية اإلسالمية يف الواليات املتحدة األمريكية فقد طورت ال. شاملة بعد منتصف القرن العشرين

لتأخذ مفهوما جديدا وشكال جديد أكثر دقة وختصصا، الن هدف أمريكا هو االنفراد بقيادة العامل وال 

ميكنها ذلك إال مبعرفة ثقافة شعوبه وقيمه فأنشأت لذلك مراكز حبوث كثرية ومؤسسات علمية خمتلفة ومعاهد 

ت الشرقية، فأصبح االستشراق األمريكي علما نشيطا وغزيرا بعد االستفادة من االستشراق عليا للدراسا

  .القدمي واالستعانة باملستشرقني التقليديني

وعليه فدافع االستشراق األمريكي هو دافع ديين سياسي خاصة إذا علمنا أن أغلب املستشرقني يف املدرسة 

عة سياسة الواليات املتحدة األمريكية حديثا كما فعلوا قدميا يف األمريكية هم يهود صهاينة سامهوا يف صنا

بارنارد "ومن أشهر هؤالء املستشرق املعاصر االجنليزي األصل اليهودي امللة األمريكي اجلنسية . أوربا

  )16("لويس

الدولة  الذي أفىن حياته يف خدمة املصاحل الصهيونية وذلك بتشويه التاريخ اإلسالمي والتحيز ضده ومناصرة

  .الصهيونية

إن االستشراق األمريكي قياسا باألوريب قصري، ويعد امتدادا واستمرار لالستشراق األوريب، وارثا جممل تصوراته 

املسبقة عن العامل العريب واإلسالمي متخذا منهجية خاصة به يف دراسة الشرق حىت ال يعد استشراقا تقليديا 

الكالسيكية كانت تتناول جماالت القران واحلديث والعقيدة اإلسالمية، فالدراسات االستشراقية التقليدية أو 

والفقه والسرية النبوية، والفرق اإلسالمية وجماالت التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية وجماالت األدب 

  .اخل...واللغة

عات املسلمة من إال أن املدرسة االستشراقية األمريكية توجهت إىل دراسة األوضاع االجتماعية للمجتم

  .النواحي السياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
76 

 

فأسست ما يسمى مبراكز حبوث الشرق األوسط، أو مراكز حبوث ذات طابع إقليمي تم مبتابعة الشؤون 

  .السياسية واالقتصادية لبلد من بلدان الشرق أو إلقليم منه

  :املدرسة الكالسيكية يف النقاط اآلتية وعليه متيزت املدرسة االستشراقية األمريكية عن

 .االهتمام امللحوظ بأحوال الشرق االقتصادية والسياسية على حساب اجلوانب اللغوية واألدبية - 1

 .الرتكيز على دراسات التاريخ احلديث واملعاصر أكثر من الرتاث اإلسالمي - 2

 .اقالعمل على استقطاب الطاقات البشرية خلدمة األمن القومي عرب االستشر  - 3

 .العمل على اجناز دراسات ختص جهود الدولة يف تامني املوارد الضرورية لكياا االقتصادي - 4

 .العناية بالدراسات اإلقليمية - 5

 .الرتكيز على العلوم االجتماعية - 6

 .توجيه االستشراق خلدمة أهداف سياسية استعمارية - 7

 .العمل على خدمة األهداف الصهونية - 8

تفرد عن غريه من املدارس األوربية بالرتكيز على العلوم االجتماعية والدراسات وعليه فان االستشراق األمريكي  -

اإلقليمية وجعل املنطقة خاضعة للدراسة من قبل مجيع التخصصات األكادميية حبيث مل يعد االستشراق ذاك 

ولوجي الفرع املعريف املقتصر على بعض املتخصصني يف لغات تلك البالد وإمنا حتول إىل استشراق انرتب

واجتماعي ينصب اهتمامه على اإلنسان نفسه وسلوكياته وعاداته ورؤيته للعامل كما يهتم بدراسة ذاكرته حىت 

لذلك مسي االستشراق األمريكي . ميكن االستيالء عليه لألبد لكي يقع حتت االستعمار احلضاري التحويل

سيطرة اليت حتد من حرية الشعوب الشرقية عند البعض باستشراق التقسيم الذي وصل إىل درجة من اهليمنة وال

 .داخل بلداا، والتوجه بصنع سياسة هذه البلدان الواقعة حتت سيطرا

وتقتضي املوضوعية اإلشارة إىل انه كما ذكر عن االستشراق األوريب بوجود أصوات معتدلة أي مستشرقون  -

ني ينادون بوقف التشويه املتعمد لصورة علميون فانه ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية عدد من الباحث

 .اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم األمريكي أو يف الكتابات األكادميية

فهناك دراسات استشراقية موضوعية علمية بعيدة عن ألوان التحامل املعهود يف الفكر االستشراقي، 
لفكر اإلسالمي والفكر الغريب، وذلك لشموهلا وتعمقها يف قضية العالقة بني اإلسالم واملسيحية، بني ا
  .ومن مث طرحت إشكالية احلوار بني الثقافات وعالقة االستشراق بذلك
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 :موقف الفكر االستشراقي األمريكي من حوار الثقافات -

رغم أن احلوار قد أصبح ضرورة من ضرورات العصر للتغلب على املشكالت الواقعية يف عاملنا، ألنه سنة كونية 

يف أي حلظة من حلظات الصراع أو الوفاق أو التضامن أو التوافق إال أن هناك من الغرب والشرق وضرورة إنسانية 

  من يرفض احلوار فنجد يف الغرب

غياب املنهج العلمي يف الدراسات االستشراقية ولد منهجا تصادميا مع األخر خاصة إذا علمنا أن اهلدف من 

عن ذلك صعوبة إمكانية بناء صرح تعاريف بني احلضارتني، ويرجع  فنتج. ذلك تربير سياسته يف اهليمنة على الشرق

هذه " حول صدام احلضارات" هينتغنون"ذلك إىل الذهنية األمريكية ذاا اليت ظهرت بشكل واضح يف مقالة 

واملعيار الذي يستخدمه هينتنغتون ضمنا يف اغلب األحوال إمنا يعكس "يف قوله " جون جراي"الذهنية اليت يصفها 

فالثقافة أو الشعب يعد حضارة إذا كان له ما ألقلية أمريكية من . الفكرة األمريكية املتسلطة بشان تعدد الثقافات

  )17("فاعلية سياسية ويف غري هذه احلالة فهو يتجاهلها

فاالستشراق األمريكي يف جانبه السليب يرفض احلوار بني الثقافات إذا ال وجود اليوم إال حضارة واحدة هي 

حلضارة اليت يستويل عليها الغرب ويوجهها خلدمة أهدافه مع العلم أن أمريكا تنادي باحلوار، احلوار بني الثقافات ا

إذ ألفت كتب كثرية يف هذا اال من طرف املدرسة االستشراقية األمريكية أغلبها تدعوا إىل التحذير من هذا 

  .ن األخراحلوار باام املسلمني بأم ليسوا أمة حوار ويلغو 

ومن الشرق جند بعض املفكرين العرب واملسلمني رفضوا احلوار وصدوا عنه نتيجة االستشراق الذي شكل احد 

  . أهم أدوات الصراع احلضاري بني الغرب والشرق، ونتيجة النظرة االستعالئية من كال الطرفني

رية وبسبب العقد القدمية واملفاهيم لذلك مل ينجح التفاعل الثقايف بني الغرب والشرق بسبب االزدواجية الفك

  .املغلوطة من كال اجلانبني
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  :الخاتمة

إن لالستشراق أثر كبري يف العامل الغريب والعامل اإلسالمي سواء القدمي الكالسيكي أو احلديث املعاصر املتمثل يف 

عن العالقة بني اإلسالم والغرب  املدرسة االستشراقية األمريكية اليت أضافت الكثري هلذا النتاج العلمي الذي يعرب

تلك العالقة اليت طرحت إشكاالت كثرية يف الفكر املعاصر فأفرزت نتائج كثرية منها ما توصلنا إليه يف هذه 

  :الورقات واملتمثلة يف

يبقى مصطلح االستشراق غري حمدد التعريف واملعىن كما أن مفاهيمه مفاهيم مطاطية يصعب ضبطها  - 1

اصة ويرجع ذلك حسب رأي إىل املخطط االستشراقي نفسه إذ أن املستشرقون وحصرها يف مفاهيم خ

هم الذين جعلوا املفاهيم واحملاور وااالت املتعلقة به مطاطية غري مضبوطة فتتناول كل شيء دون قيد 

 .ودون ضابط

لعلمية إن أغلب املستشرقني غري مؤهلني يف احلديث عن اإلسالم الفتقارهم إىل كل خصائص األمانة ا - 2

فغالبية الدراسات الشرقية حول اإلسالم من طرف . وذلك بسبب بغضهم التارخيي الصلييب لإلسالم

االستشراق يغلب عليها طابع االحنراف العلمي، احنراف عن النهج العلمي السليم فكثري من اآلراء 

 .لمي هلاوالنظريات اليت جاء ا املستشرقون مبنية على افرتاضات ال أساس هلا وال سند ع

إن االستشراق يعطي لنفسه يف دراسة اإلسالم، دور ممثل االام والقاضي يف الوقت نفسه فاملستشرق  - 3

وذلك . يعطي لنفسه حق احلكم واالام والرفض لألسس اإلسالمية اليت يقوم عليها اتمع اإلسالمي

 .ناتج عن نوايا مسبقة نوايا غري علمية

 .عند الغرب انعكس ذلك يف كتابات املستشرقني" فوبيا"هناك خوف من اإلسالم  - 4

أرى أن االستشراق ليس علما وإمنا هو عبارة عن ايديولوجية خاصة يراد من خالهلا ترويج تصورات معينة  - 5

عن اإلسالم بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوهام 

 .وافرتاضات

الدراسات اإلسالمية أصبحت حقال علميا مستقال وذلك بفضل اجنازات علماء  إال أن االجيايب يف ذلك أن

  ".الغرب املتمثلة يف الفكر االستشراقي
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إن غياب املنهج العلمي يف الدراسات االستشراقية واستبداله باملنهج االسقاطي، واملنهج التربيري،  - 6

ذلك منهجا تصادمي مع اآلخر من ولد . والتشكيكي واالنطالق من نتيجة سلبية لتبين عليها مقدمات

حيث دراسة تفاعالته املتنوعة ال من باب التشبع بنظرية عامة حول خصائص ومميزات ثقافة اآلخر بقدر 

 .ما هي أساليب مستعملة يف البحث عن نقاط ضعفه

إن غياب املنهج العلمي الدقيق يف الدراسات االستشراقية، وتربير سياسته يف اهليمنة على الشرق  - 7

 -احلوار–ما يسمى بالصراع احلضاري ينتج صعوبة إمكانية بناء صرح تعاريف بني احلضارتني، ولن يتم  أو

هذا إال إذا أزاح االستشراق هذه املعادلة االحتمالية عن نسقه الفكري يف إرادته احلوار مع اآلخر، فالبد 

الثقافات دون إقصاء أي طرف من وجود إرادة عازمة على مثل هذا التعارف أو التواصل بني احلضارات و 

 .آلخر

وعليه فاالستشراق شكل احد أهم أدوات الصراع احلضاري بني الغرب والشرق واحد أهم الطرق اليت  - 8

فاجليوش الغربية يف تقدمها حنو الشرق مل . هيأت املادة الفكرية لنمو واستمرار خمتلف أشكال الصراع

تشراق إحداثيات التحرك بكل دقة يف شقيه تكن تسري يف ارض غري معروفة، حيث هيأ هلا االس

 .العسكري واالجتماعي

ساهم االستشراق يف حتجيم األنا وهيمنة اآلخر، نتيجة العداء التقليدي املوروث الكائن يف االستشراق  - 9

 .التقليدي

مل خيرج االستشراق األمريكي يف منهجه عن االستشراق األوريب فقد استعمل عدة مناهج واعية أو  -10

املنهج التارخيي الذي يرصد وينسق ويرتب ويصف دون إدراك للدالالت واملعاين : ة مثل ذلكال واعي

واملنهج ] حسن حنفي/كما قال د[خالطا بني املعلومات والعلم، بني املادة العلمية وحتليلها أو قراءا 

ف عن عقلية واملنهج االسقاطي الذي يكش. التحليلي الذي حيلل الظواهر لدرجة ضياع املدلول الكلي

الباحث أكثر مما يكشف عن موضوع البحث، ومنهج األثر والتأثر الذي يفرغ احلضارة املدروسة من 

 .إبداعها الذايت حميال إياه إىل مصادر خارجية

إال أن املدرسة االستشراقية األمريكية تفردت وتطورت واستفادت من املدرسة التقليدية األوربية، ومما 
كعلم الجتماع، والعلوم –اليم واملناطق، واالستفادة من العلوم االجتماعية املختلفة تفردت به دراسة األق

حبيث مل يعد االستشراق ذاك الفرع املعريف  -السياسية وعلم االقتصاد وعلم اإلنسان االنرتبولوجيا وغريها
  .املقتصر على بعض املتخصصني يف لغات تلك البالد
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ذلك طبقا ملناهج البحث العلمي ومدارس العلوم تعددت أساليب الغرب يف االستشراق و  -11

 .اإلنسانية عندهم

 .االستشراق السياسي -

 .االستشراق الديين -

 .االستشراق التارخيي -

 ).اللغوي واألديب(االستشراق الثقايف  -

 .االستشراق االنرتبولوجي واالجتماعي -

رؤيته للعامل كما يهتم وهو االستشراق الذي ينصب اهتمامه على اإلنسان نفسه وسلوكياته وعاداته و 
  .بدراسة ذاكرته حىت ميكن االستيالء عليه لألبد لكي يقع حتت االستعمار احلضاري التحويل

من اجيابيات االستشراق اإلسهام يف حتقيق ونشر الكثري من كتب الرتاث اإلسالمي ومتيز بعض  -12

ري مباشر وذلك نتيجة هجومهم املستشرقني باملنهجية العلمية وإنصافهم يف بيان حقيقة اإلسالم بطريق غ

 .على اإلسالم واملسلمني مما أدى بالنخبة من الغرب إىل البحث عن احلقيقة فكانت النتيجة إسالم هؤالء

إن الدراسات االستشراقية التقليدية اهتمت أساسا باملوروث اإلسالمي املكتوب وخاصة فيما  -13

املدرسة األمريكية االجتماعية اليت تم بدراسة  يعرف بالفيلولوجيا بل سوسيولوجيا، ومرجع ذلك إىل غلبة

اتمع يف حركيته وتفاعله فاجليل اجلديد من املستشرقني يركز على دراسة الظاهرة اإلسالمية معتمدا 

منهجيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وقد اعتقد الكثريون أن هذا املنحى اجلديد سيلخص الدراسات 

التصورات القدمية وخيلق قطيعة ايستمولوجية مع عقلية اإلقصاء لكن الظاهر أن  اليت تتناول اإلسالم من

غالبية املستشرقني اجلدد كغريهم حيبذون االختصار على اجلهد العلمي ذي النتائج املتوازية، فهم كمن 

سبقهم، يلغون تعددية املمارسات احلضارية داخل الفضاء اإلسالمي من خالل ما ميكن أن نطلق عليه 

 .ويهتمون فقط باحلركات ذات املاهية السياسية" اسرتاتيجية التحاشي"

إن البشرية حباجة إىل منظومة جديدة تستبدل فيها مفردات الصراع واألحقاد لتحل حملها مفاهيم  -14

احلوار والشفافية، فاحلوار سنة كونية، وضرورة انسانية فمهما يكن الغالب ومهما كانت قوة الغالب 

املغلوب، البد للغالب أن حياور املغلوب الن القضية بسيطة إذ البد للمغلوب أن ومهما كان ضعف 

 .حياور الغالب والعكس
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والن املغلوب يريد أن يدافع عن نفسه ويدافع عن مظلوميته وعليه فالبشرية حباجة إىل منظومة جديدة 
  .تستبدل فيها مفردات الصراع واألحقاد لتحل حملها مفاهيم احلوار والشفافية

لدعم مسارات احلوار وحىت  - من طرف الغرب والشرق–إن العامل حباجة إىل وضع إسرتاتيجية  -15

 :يتحقق ذلك البد من

إذ تبني إن العيوب اليت يوصف ] االستغراب+االستشراق[االعرتاف املتبادل من الثقافة العربية والغربية / 1
لة الشرقيني التماس حضارة الغرب وفكره ا االستشراق تنطبق حىت على االستغراب الذي نعين به حماو 

وثقافته وتارخيه وحاضره وهو التماس يتم أحيانا بدافع رغبة االنتقام للذات وهو ما يسمى باالستشراق 
  .املعكوس

جيب اخلروج من أسر العقد القدمية واملفاهيم املغلوطة على كال اجلانبني، والتطلع يف الوقت نفسه إىل / 2
  .باملن واالطمئنان] مسلما كان أو مسيحيا[يه اإلنسان مستقبل مشرق ينعم ف

  .االستعداد للحوار بني الثقافات لكال الطرفني/ 3
  .حتديد املقصد من احلوار حتديدا واضحا، وحتديد مفاهيم احلوار وإال سنقع يف مفارقات/ 4
  .اإلنسان ضرورة فهم اآلخر فهما جيدا والتفاعل مع املنطق اإلنساين احلريص على إنسانية/ 5
  .التجرد من األنا واحرتام اآلخر/ 6
  .حسن اإلنصات والتعامل مع اآلخر/ 7

  :التوصيات
ضرورة استثمار الندوات واملؤمترات وتفعيلها على الواقع على أن يتبىن أهل العقل والنخبة يف  - 1

 .مشروع حوار الثقافات واالنفتاح احلضاري: استثمار وتفعيل هذا املشروع

وذلك بإنشاء . ة جديدة يف دراسة الفكر االستشراقي مع إعادة قراءته وتأصيليةضرورة وضع خريط - 2

  .مؤسسة فكرية علمية جتمع خنبة املفكرين العرب واملسلمني
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  المقاربة المقارنية للظاهرة األدبية

  عند إدوارد سعيد 

  فتيـحة بن يحيى: األستاذة
  )الجزائر(بي بكر بلقايد تلمسان جامعة أ

  كلية اآلداب واللغات
  قسم اللغة العربية وآدابها

  

إن تفسري وتأويل الظاهرة األدبية عمليـة معقـدة جتعـل الناقـد يقـف أمـام حتـديات وأسـرار ال ايـة هلـا ممـا يتطلـب 

احلديثـة مطالبـة بإمـداد الناقـد خبطـة  جهدا قرائيا مميّـزا، وذلـك حبكـم تبـاين طاقـات الظـاهرة وكثـرة تأويالـا ، واملنـاهج

منهجية تفتح اال واسعا لقراءة الظاهرة ليس من الداخل فقط وإمنا بالوقوف أيضـا علـى جزئياـا اخلارجيـة، لـذلك  

كـــان الولـــوج إىل خفايـــا الظـــاهرة األدبيـــة نقلـــة نوعيـــة يف التأســـيس لقضـــايا النقـــد األديب والدراســـات املقارنـــة وهـــو مـــا 

  .عقول يف معظم اآلداب العامليةسعت إليه ال

  :مصطلح الظاهرة األدبية

:" الظــاهرة لفــظ يطلقــه أهــل العلــم والفكــر يف العــادة علــى كــل مالــه وجــود مــدرك مــن طريــق احلــواس يقــول تعــاىل

  1".يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمَن احلََياِة الُدنـَْيا َوُهْم َعْن اآلِخرَِة ُهْم َغاِفُلونَ 

دبيــة فيقودنــا إىل احلــديث عــن املنجــزات البــارزة يف الوجــود والــيت كانــت نتيجــة حتميــة أمــا مصــطلح الظــاهرة األ

للعقــل البشــري أثنــاء عمليــة وعيــه للحيــاة وجمرياــا علــى هــذه البســيطة وقــد بــرزت إىل الواقــع كإجنــاز حســي ملمــوس 

حية واخلطابــة واملقــال واألمثــال متثّــل يف اآلداب اإلنســانية ومــا أفرزتــه مــن أجنــاس أدبيــة خمتلفــة كالشــعر والقصــة واملســر 

واحلكم وغريها من الفنـون القدميـة واحلديثـة، فهـي حتفـر يف الواقـع الثقـايف جمراهـا لتؤسـس بالتـدريج اجتاهـا عامـا ميكـن 

  .  حتديده والوقوف على أهم خصائصه فيما بعد
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مـن خـالل مـا تقدمـه  ويبدو أن هلذه األجناس األدبية بشكل خاص وللظـاهرة األدبيـة بشـكل عـام أهـدافا جليـة

من وعي يضيء حياة اإلنسـان ويسـهل عليـه بنـاء حضـارته كمـا يشـري إىل ذلـك صـاحب املقدمـة ابـن خلـدون الـذي 

  .تكلم عن الظاهرة األدبية باعتبارها من صنائع العمران  

احلكمـاء االجتماع اإلنساين ضروري ويعـرب :" وأا ظاهرة اجتماعية تتجلى لنا من خالل بعدها اإلنساين يقول

ذلــك ان االنســان كــائن اجتمــاعي وحقيقــة )1"(اإلنســان مــدين بــالطبع أي البــد لــه مــن االجتمــاع: عــن ذلــك بقــوهلم

التـــاريخ انـــه خـــرب عـــن االجتمـــاع االنســـاين الـــذي هـــو عمـــران العـــامل  ،كمـــا حتـــدث عـــن صـــناعة الشـــعر بوصـــفه  مـــن 

  الظواهر االدبية البارزة 

زان من أن الظـاهرة األدبيـة نسـق متفـتح هلـذا فهـو يفضـل اسـتخدام مصـطلح وهو ما يراه أيضا الناقد كيلمان مو 

الظـــاهرة بـــدل مصـــطلح األدب ألن العناصـــر املكونـــة هلـــا متداخلـــة جتعـــل منهـــا ظـــاهرة اجتماعيـــة ومجاليـــة يف الوقـــت 

  .  نفسه، بوصف األدب صناعة يلفها الغموض وااللتباس

فإن وظيفتهـا هـو الكشـف عـن  -كما يرى ابن خلدون  -اوانطالقا من كون أصول هذه الظاهرة هو اجتماعيته

  . جدوى احلياة وقيمة حقائقها يف النفوس ومدى اشباعها للمشاعر اإلنسانية وفطرا وطموحاا

وحىت تتبلور هذه الظاهرة على الواقع وتتحـدد بصـفتها نصـا قـابال للقـراءة والنقـد والتحليـل البـد أـا متـر مبراحـل 

تجلــى لنــا مــن خــالل هضــم األديــب للعــامل معرفيــا ومــن مثــة متابعــة هــذه املعرفــة يف قنــوات عقلــه كوــا عمليــة إبــداع ت

وخيالــه لتحديــد مســارها العــام، وذلــك مــن بدايــة حتــرش احليــاة وجمرياــا ومــا يكتنفهــا مــن تعقيــدات وتعبــريات بكيانــه 

  .   ولبه حىت حلظة ميالد النص

يف نفــس املبـدع قـد شـكل مـدخال مهمـا لتأسـيس قضـايا النقــد  وقـد كانـت حماولـة كشـف أسـرار الظـاهرة األدبيـة

األديب، وذلــك لطبيعــة هــذه الظــاهرة اذ هــي عصــية علــى التحديــد بالغــة التعقيــد ، فــاألدب بكــل أجناســه مفــرط يف 

دع الذاتية غارق يف اخلصوصية ،ومعاجلة املواضيع الشعرية أو النثرية ال ميكن أن يكون حبياد مطلـق، وإمنـا جنـد أن املبـ

  :فتتجلى لنا ذاتيته واضحة من خالل النص الذي مير مبراحل قبل ميالده  ينغمس فيما يكتب أو ينظم

وتتضــح هــذه املرحلــة مــن خــالل تــأثريات احليــاة بكــل : رؤيــة األديــب وكيفيــة اســتيعابه للعــامل واحليــاة معرفيــا/ 1

  .جمرياا يف نفس املبدع وما مدى معرفته ورؤيته لكنه احلياة
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ير املعرفة إىل قيمة وموقف داخل وجدانـه، حيـث يسـتطلع املبـدع احليـاة والعـامل معرفيـا برؤيـة ثاقبـة وفكـر حتو / 2

  .مثقف جريء فيحّوهلا إىل قيمة وموقف داخل وجدانه

جيســد األديــب واملبــدع مــا رآه ومــا وقــف عليــه يف احليــاة جتســيدا حســيا يــرتجم : حتويــل املوقــف إىل نــص أديب 3

ديب تســعفه يف ذلــك عوامــل كاملوهبــة واملــراس والثقافــة الــيت تعــد مهمــة يف تعميــق احلــس اإلبــداعي إىل مــيالد الــنص األ

  .للنص

وتقـف بعـد هـذه املراحــل االجتاهـات واملـدارس واملنــاهج موقـف احمللـل واملسـتقرئ هلــذا األدب لتتـابع العالقـة بــني 

اه ارتبط بالرأي الذي كونـه املبـدع حنـو موضـوع فاألدب اذن اجت. املبدع واملتلقي ،وأسرار شيوع األدب أو اضمحالله

  .  معني وصاغ مواقف للحياة املختلفة من خالله

  :لمنهج والظاهرة األدبيةا

إن املــنهج قضــية جوهريــة يف التعامــل مــع الظــاهرة األدبيــة وميكــن أن نقــول أن مــا مــن ظــاهرة أدبيــة إال وخضــعت 

  .  ج إىل مكامنهاملناهج متعددة لدراستها واستقصاء حيثياا والولو 

لكـــن البـــد مـــن اإلشـــارة إىل أن الدراســـات األدبيـــة قـــد عرفـــت مـــا يســـمى بـــاملنهج وال مـــنهج، فـــاملواقف مـــن املنـــاهج 

  .    متعددة وقد اختذت أشكاال عّدة

  .رفض ما هو جديد والتقوقع حول الذات والعجز عن تقدمي رؤية قرائية تتخطى األسلوب املباشر: األول

  . تطبيق املناهج احلديثة املتفرعة عن الغرب دون ربطها باخلصوصية الثقافية واللغوية واألصليتمثل يف: الثاني

ـــرتاث : الثالـــث ـــة بصـــورة جتمـــع بـــني ال ـــة وســـعت إىل تشـــكيل رؤيـــة نقدي هنـــاك دراســـات أفـــادت مـــن املنـــاهج احلديث

     2. واآلليات اليت تقدمها املناهج احلديثة

وأسـهمت يف معاينـة الظـواهر األدبيـة ومنهـا مـا سـعى إىل إثـراء الـنص األديب وقد ظهـرت عنـد العـرب منـاهج متعـددة 

وجعله نصا حيويا قابال لقراءات عديدة، غري أن بعـض هـذه املنـاهج واجهـت نقـدا الذعـا كـاملنهج النفسـي والبنيـوي 

نهم مـن جنـح يف والسيميائي، وقد أدىل كل ناقد صاحب منهج بدلوه يف دراسة الظاهرة األدبيـة وفـق مـنهج بعينـه ومـ

تقـــدمي قـــراءة وضـــحت وثريـــة للـــنص العـــريب، فـــالقراءات متعـــددة لـــنص امـــرئ القـــيس مـــثال ولروايـــة موســـم اهلجـــرة إىل 
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الشــمال والشــك أن النتــائج متباينــة لكــن هــذا التبــاين وحــىت اخلطــأ ال يلغــي املــنهج برمتــه و إمنــا هــو إثــراء للدراســات 

يــارات أدبيــة متزامنــة ومتقاطعــة ورمبــا متعارضــة فيمــا بينهــا اجتــاه الرؤيــة ومــا يطبــع هــذا االخــتالف هــو وجــود ت. العربيــة

  3. التنظريية، لكنها تساهم بشكل فعال يف التأسيس للرؤى النقدية املتنوعة

  :إدوارد سعيد واالستشراق

ثــرية إن عالقــة ادوارد ســعيد باالستشــراق عالقــة وطيــدة جّســدها كتابــه االستشــراق الــذي يعــد مــن أهــم األعمــال امل  

للجـــدل والـــيت أصـــبحت هلـــا تـــأثريات متناميـــة علـــى احلقـــول املعرفيـــة املتصـــلة بـــالعلوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة كالنظريـــة 

  .      االستعمارية، ودراسات ما بعد االستعمارية واالنرتوبولوجيا والتاريخ واألدب

ياســي الــذين كتبــوا عــن الشــرق أودرســوه أو واملستشــرق يف رأي إدوارد ســعيد هــو ذلــك العــاِمل الغــريب والّرحالــة و الس

كـل مـن يـدرس الّشـرق أو يكتـب :" دّرسوه ومـا أنتجـه هـؤالء  مـن خطابـات يعـد يف رأيـه خطابـا استشـراقيا إذ يقـول

  4" عنه أو يبحثه سواء يف مساته العامة أو اخلاصة فهو مستشرق، وما تفعله هي أو يفعله هو استشراق 

وهـذا التعريـف هـو مـا  5" مستند علـى متييـز وجـودي ومعـريف بـني الشـرق والغـرب أسلوب من الفكر:"  ويقول أيضا

ــه أيضــا أســلوب غــريب للســيطرة علــى الشــرق :" يســتند عليــه  لتعريــة الظــاهرة األدبيــة وتفســريها تفســريا طباقيــا، ويعرّف

  . وهو ما يوضح النظرية االستعمارية يف حلة جديدة6".  وإعادة هيكلته وامتالك السلطة عليه

ويبـــني إدوارد ســـعيد مــــن خـــالل مفهومــــه عـــن االستشــــراق الـــيت ســـاقها يف كتاباتــــه أن هـــذا الشــــكل وضـــع أصــــال 

  .   ألغراض سياسية أو كما قال لتمريغ أنف الثقافة يف وحل السياسة

وهو ما يوضح أن االستشـراق انتقـل مـن معنـاه األكـادميي املعـريف حـول الشـرق إىل معـىن اهليمنـة علـى الشـرق وفـرض 

ســيطرة عليهــا، وقــد خلــص إدوارد ســعيد بعــد حتليلــه لكتابــات املستشــرقني ورؤاهــم حــول الشــرق اىل  أن خطابــام  ال

كلهـــا حتمـــل لغـــة امربياليـــة واضـــحة وأن العالقـــة بـــني الغـــرب والشـــرق هـــي عالقـــة امـــتالك بـــني ســـيد مســـتعِمر وآخـــر 

ألوربـا صـدمة  سـلمني والعـرب وإن اإلسـالم كـانُمستعَمر، مث إن االستشراق قد ولـد شـعورا بالعدائيـة جتـاه الشـرق وامل

      .دائمة



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
87 

 

يصــور ) مصــر احلديثــة(وقــد دعــم هــذه الفكــرة بأمثلــة عديــدة منهــا علــى ســبيل املثــال أن اللــورد كلــومر يف كتابــه

الشــــــرقيني والعــــــرب علــــــى أــــــم ســــــذج ويصــــــفهم بــــــأم خــــــاملون ومريبــــــون وطبــــــاعهم ختتلــــــف عــــــن طبــــــاع العــــــرق 

  .  االجنلوساكسوين

خلــيط مشــوش مضــجر، خــام فــج تكــرار ال ــائي إســهاب ممــل :" تومــاس كاراليــل فيصــف القــرآن الكــرمي بأنــهأمــا 

  ".معقد، وباختصار هو خام ركيك غباء ال حيتمل 

ويوضــح أيضــا مــن خــالل دراســاته لالستشــراق الرؤيـــة الغربيــة حيــث أن الغــرب مؤمنــون كليــا بــاالختالف املطلـــق 

العــامل مكــون مــن نصــفني غــري متكــافئني الّشــرق والغــرب، وقــد :" ذلــك فيقــولواملــنظم بــني الغــرب والشــرق فيصــف 

وظفـــت لـــذلك ألفـــاظ للتعبـــري عـــن هـــذا االخـــتالف فالشـــرقي غـــري عقـــالين ســـاقط وطفـــو يل بينمـــا األورويب عقـــالين 

  ."ومستقيم وناضج وهو ما يؤيد فكرة مسو األجناس األوروبية على ما سواها

يب ال ينبع من ترف فكـري ذلـك أن دراسـة األدب مهمـة لدراسـة الشخصـية الـيت ولعل اهتمام الغرب باألدب العر 

يعــد ديواــا ويتأمــل تارخيهــا، ويــربز :" أنتجــت ذلــك األدب وذلــك كمــا قــال مســايلو فيــتش  فــاألدب بالنســبة للعــرب

يشـــغف ـــا  عقليتهـــا وميثـــل انفتاحهـــا ويـــدفع بقـــدمها إىل األمـــام وظـــل األدب العـــريب بشـــعره ونثـــره مـــن األمـــور الـــيت

  ".    االستشراق حماوال معرفة العرب واجتاهام

واألدب هو ايضا تعبري  عن هوية أي أمة ومنطلقاـا احلضـارية وإرثهـا التـارخيي، هلـذا كـان اهتمـام الفرنسـيني كثـريا 

  7.بالرتاث العريب ألنه تعيري عن هويتنا احلضارية 

  :يقول إدوارد سعيد موّضحا وظائف االستشراق

  :حىت "ستشرق ميكن أن يزّود جمتمعه بتمثيالت الشرقامل" 

مبعـىن أن يصـبغ املستشـرق رؤيتـه حـول الشـرق، بتوقيعاتـه اخلاصـة الذاتيـة  أو أّـا : حتمل طابعه املميز اخلـاص / 1

  .  حتمل نظرته األحادية الغري موضوعية للشرق

تشــرق للشـرق مـن خمتلــف اجلوانـب متكنــه فدراسـة املس: توضـح تصـوره ملــا ميكـن للشــرق أو ينبغـي لـه أن يكــون/ 2

  .    من أن يأخذ تصّورا ملستقبل من سيبحث فيهم حيث يرسم مسار واجتاه الشرق حضاريا وثقافيا وسياسيا
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ذلك أن هـذه التمثـيالت الـيت خلـص إهلـا املستشـرق هـي : تتحدى حتديا واعيا وجهة نظر إنسان آخر للشرق/ 3

  .لها حول الشرقاألمسى واألرقى من بني كل اآلراء ك

تــزّود اإلنشــاء االستشــراقي مبــا يبــدو، يف تلــك اللحظــة، بــأمس احلاجــة إليــه، إن هــذه الرؤيــة الــيت وصــل إليهــا / 4

االستشــراقية بأحــداث اللحظــة الراهنــة والــيت كــان  املستشــرق قــد حققــت أهــدافا ســامية حيــث أّــا زودت االجبــاث

  عمارية و فرض هيمنتهم على الشرقالغرب يف أمس احلاجة إليها لتشكيل رؤاهم االست

  .تستجيب ملتطلبات معينة ثقافية ومهنية وقومية وسياسية واقتصادية تفرضها احلقبة التارخيية/ 5

فاهلــدف إذن مــن وراء قيــام املؤسســة االستشـــراقية هــو الولــوج إىل الــداخل الشـــرقي الحتوائــه وفــرض اهليمنــة عليـــه 

  .ل ما يتعلق به مهما كان هّيناثقافيا وسياسيا وحضاريا وذلك بدراسة  ك

  :الرؤية النقدية لظاهرة األدبية عند إدوارد سعيد

اقـرتن اســم إدوارد سـعيد بــاألدب املقـارن كــون هـذا اــال هــو حقـل اختصاصــه األساسـي غــري أنّـه اســتمد رؤيتــه 

يف رأيـه ينبـغ مـن صـميم فـاألدب . النقدية للنصـوص األدبيـة والثقافيـة بصـفة عامـة مـن تفكـريه الثقـايف والفكـري العـام

الثقافة، والناقد واملثقف عنده صنوان، وقد وصف هذا الناقـد بأنـه واسـع الرؤيـة ممـا مكنـه مـن أن يكـون رائـدا حلقـول 

عّدة منها حقل االستشراق و ما يكتنفه من حتليالت وقد كان هـذا احلقـل مـن أهـم األفكـار النقديـة الـيت بـىن عليهـا 

  . اطروحاته

يمنــة واالحرتافيــة فالناقــد واملثقــف قــي رأيــه لــيس صــاحب خــربة يبيعهــا ملــن يطلبهــا، فتغــدو رفــض مــا يســمى باهل

اخلربة النقدية جزءا من السلطة فكريـة كانـت أم سياسـية ومـن مثـة فقـد عـاب  مـا يسـمى بـاخلربة االحرتافيـة، ورأيـه أن 

كـون مهمتـه هـي تفكيـك خطابـات الناقد املسـتقل هـو الـذي ينـأى عـن السـلطة حيـث ال يبيـع معرفتـه وخربتـه وإمنـا ت

السلطة ومواجهتها، كما شن إدوارد سعيد محلة ضد النظرية األدبية بشكلها الشكالين عند البنيويني وحلفائهم مـن 

  .      مجاعة التفكيك وما بعد البنيوية

احمليطــة  ويؤكــد إدوارد ســعيد يف نقــده هلــذه النظريــات أمهيــة الســياق التــارخيي واالجتمــاعي واألحــداث والظــروف

وجيعل هلا دورا ذا أمهية يف قرائته وتأويلـه، وبالتـايل فالناقـد ملـزم بتناوهلـا واالهتمـام ـا ألن وجودهـا يف الـنص . بالنص

  .    يعد جزء من بنيته ونصيته، وليس شيئا خارجا عنه
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الوجوديــة للحيــاة  ويعــد كتابــه العــامل والــنص والناقــد مــن الكتــب الــيت عــاجل فيهــا الــرتابط بــني النصــوص والوقــائع

البشــرية والسياســية واتمعــات واألحــداث، فالوقــائع املتعلقــة بــالقوة والســلطة واملعتقــدات التقليديــة هــي الوقــائع الــيت 

جتعل النصوص أمرا ممكنا وهي اليت تطرحها لقراءة تلك النصوص وهـي الـيت تسـتقطب باهتمـام النقـاد ولـذلك اقـرتح 

  .النقاد والوعي النقديأن تكون هذه الوقائع من اهتمام 

وعمومــا فــإن رؤيــة إدوارد ســعيد هــي رؤيــة واحــدة أساســها تفكيــك خطــاب الســلطة مبــا فيــه األجــزاء املســكوت 

عنهـــا وهـــو باإلضـــافة إىل دعوتـــه لتأمـــل الـــنص والولـــوج إىل بواطنـــه وظـــواهره و ذلـــك بربطـــه بتارخييتـــه وأحـــوال إنتاجـــه 

ـــز دور ـــيت أنتجتـــه، وقـــد دعـــا إىل تعزي ـــيقظ القلـــب والضـــمري –املثقـــف والناقـــد وان يبقـــى كمـــا يقـــول  والقـــوى ال _  مت
املثقــف مــا هــو إال ذاكــرة مضــادة مبعــىن مــا متلــك خطاــا املعــاكس املخصــوص الــذي مينــع الضــمري مــن أن :" فيقــول

  ".    يشيح بنظره أو أن يستسلم للنوم وخري عالج هنا هو أن تتخيل الشخص الذي تناقش وهو يقرأك حبضورك

  :ة الطباقية عند ادوارد سعيدالرؤي

 يف حـــني ال يعـــرف معظـــم النـــاس ســـوى ثقافـــة واحـــدة وخلفيـــة واحـــدة ووطـــن واحـــد فـــإن:"يقـــول إدوارد ســـعيد

املنفيني يعرفون اثنني على األقل وتعددية الرؤية هذه تولد وعيا باألبعاد املتزامنة، وعيا هو وعـي طبـاقي كمـا يقـال يف 

اشياء ينبغي على املنفي أن يتعلمهـا شـريطة أن يـرفض الوقـوف منهـا موقـف املتفـرج  مثة:"ويعلق ايضا". لغة املوسيقى

  8".مداريا جرحه عليه ان يتعهد بالرعاية الذاتية املشككة املدققة ال املتساهلة وال املتجهمة

هـذه استلهم إدوارد سعيد املنظور الطباقي الـذي دعـا إليـه يف الـدرس املقـارن لـألدب مـن املوسـيقى، وقـد كانـت 

  اليت انكب على دراستها وتذوقها منذ نعومة اظافره بتشجيع من والدته.الدعوة حصيلة جتربة غنية له مع املوسيقى

بني االدب اذن و املوسيقى صـلة وثيقـة تسـتند إىل عالقـة قـرىب بـني فنـني ينتميـان إىل موضـوع واحـد هـو الفنـون 

، ويبـدو أن ربـط )الشـعر واملوسـيقى(ما كاالشرتاك يف املكونـات اجلميلة باإلضافة إىل الوشائج العريقة اليت جتمع بينه

املوسيقى باألدب أو ما يسمى بتفسري األدب عن طريق املوسيقى لـه وجـود مـن خـالل التقاليـد النقديـة الـيت ظهـرت 

رة يف القـــرن املاضـــي بـــربوز منـــوذجني يف هـــذا اـــال اســـتطاعا أن يســـتلهما املوســـيقى يف عمليهمـــا لســـرب أغـــوار الظـــاه

األدبيـــــة األول منهمـــــا هـــــو ميخائيـــــل بـــــاختني الناقـــــد الروســـــي الـــــذي أوجـــــت لـــــه املوســـــيقى بنقـــــد جديـــــد لروايـــــات 

     polyhomyدوستويفسكي، وقد رأى فيها التجسيد األمثل ملبدأ التعدد الصويت 
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ن املنظــور والثــاين هــو إدوارد ســعيد الناقــد العــريب، والــذي أوحــت لــه املوســيقى أيضــا مبقاربــة األدب ودراســته مــ

حيــث رأى أنّــه احلــل األجنــع للكشــف عــن الصــوت املهمــش   contrapuntal presspectiveالطبــاقي 

 postواملقمــــوع واملغيــــب يف الثقافــــة اإلنســــانية وقــــد كــــان لــــه األثــــر البــــارز يف الدراســــات مــــا بعــــد االســــتعمارية 

colonial studies   .  

  على األدب؟فما هو المنظور الطباقي وكيف طبقه إدوارد سعيد 

بدايــة امتــدت صــلة إدوارد ســعيد باملوســيقى منــذ طفولتــه املبكــرة وقــد شــجعته يف ذلــك والدتــه الــيت كانــت ــوى 

املوســـيقى أيضـــا، لـــذلك امتلـــك هـــذا الناقـــد ومنـــذ ســـنوات طفولتـــه األوىل ذاكـــرة موســـيقية قويـــة، وقـــد بـــدأ دروســــه 

  . ما يصفه سعيداملوسيقية على يد اغنايس تيغرمان عازف البيانو الكبري ك

شـعرت بانبثـاق قـوة مسـتقلة :" وقد كتب يف سريته عن حماوالته األوىل يف املزاوجـة بـني األدب واملوسـيقى، فقـال

جديــدة وأنــا أقطــع بركــة الســباحة مخســني مــرة خــالل متــارين الســباحة ذراعــاي كأمــا مــن معــدن علــى أهبــة التســاقط 

جرجــان أكثــر تثــاقال مــن ذراعــي وأنــا أضــخهما ضــخا علــى حنــو مــن شــدة اإلعيــاء ونَفســي يــزداد ضــيقا ورجــالي ترت 

قصــة للشــاعر والقــاص األمريكــي إدغــار ( يــائس، هــي بــذرة مكنتــين مــن التفكــري بكيفيــة حتــويلي برميــل نبيــذ أمونبييــاد

إىل سيناريو إذاعي لصف بولدوين، وكيـف اضـبط األصـوات ومسـتوى جهارـا وأيـن أدخـل املوسـيقى وقـد ) أالن بو

ركــة الثالثــة مــن موســيقى ليلــة قصــرية ملوتســارت ألين أريــد أن يصــغي املســتمعون إىل إيقــاع الــرقص الكــّيس  اخــرتت احل

  9"    كخلفية لتضائل صوت البطل املسكني وهو يدفن حّيا خلف جدار 

هذه اذن بداية ربط االدب باملوسيقى عند إدوارد سعيدجيث جـاول ان يفسـر حمنـة البطـل وصـوته اليـائس وهـو 

  .  يا من خالل القصةباملوسيقىيدفن ح

وقـــد ظـــل إدوارد ســـعيد مرتبطـــا باملوســـيقى عزفـــا وقـــراءة ودرســـا حـــىت حتولـــت رؤيتـــه للعـــامل مـــن خالهلـــا فكـــان يف 

العـابر السـبيل كمـا  تفحصه ألية قصة أو مسألة أو موضـوع أو نظريـة أو نـص يسـعى جاهـدا وهـو اخلـارجي والغريـب

خلــارجي يف آن معـا، األمــر الــذي مكنـه مــن رؤيــة مـا ال يــراه أي منهمــا يصـف نفســه أن يكــون يف موضـع الــداخلي وا

  .  وحتولت رؤيته هذه إىل رؤية طباقية لألمور والقضايا اليت حللها
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هذا باالضافة للتناقضات اليت اكتنفت حياته فقد كـان عربيـا لكـن امسـه إدوارد والـذي بـدا لـه جمـرد نكتـة أو لغـز 

باالجنليزيــة الــيت كانــت لغتــه األم ولكّنــه مل يكــن ،وكــان أمريكيــا باجلنســية الــيت  حــاول حلــه طــوال حياتــه وكــان ناطقــا

  .  منحها له والده، ولكنه مل يكن يعرف من أمريكا االّ ذكريات والده عنها

وكان خبـريا باالستشـراق وخصوصـياته ولكنـه مـع هـذا مل يكـن يف يـوم مـا مستشـرقا بـل كـان مـن أكـرب مناهضـي 

  . وأمهر مفككيههذا التقليد الغريب 

وقـد تبـني أنـه نتـاج أزواج مـن العـوامل الثقافيـة، املتنـافرة واملتقابلـة، وأّن السـبيل األمثـل ملقاربـة الظـاهرة االدبيـة الــيت 

تتجاوز حدود السياسة او اللغـة أو القوميـة وهـي مـادة الـّدرس املقـارن هـو دراسـتها علـى حنـو يتجـاوز هـذه الثنائيـات 

إن األرق عنــدي حالــة مباركــة :" مربيــايل ويقــول معلقــا علــى هــذا التنــافر الــذي شــاب حياتــهالــيت رســخها املنظــور اال

فليس عندي ما هو أكثر تنشيطاً من أن أطرد عين فوراً ظالل الوسن لليلـة خسـرا غـري . بأي مثن تقريباً  أرغب إليها

بـــني احلـــني . اســـتعاديت إيـــاه إعـــادة تعـــّريف، يف الصـــباح البـــاكر، علـــى مـــا كـــدت أخســـره كليـــاً قبـــل بضـــع ســـاعات أو

أُْؤثـر هــذه الفكـرة عــن نفسـي علــى فكـرة الــذات الصـلدة، وهــي . واآلخـر، أرى إىل نفســي كتلـة مــن التيـارات املتدفقــة
تتــدفق تلــك التيــارات، مثلهــا مثــل موضــوعات حيــايت، خــالل ســاعات . اهلويــة الــيت يعلــق عليهــا الكثــريون أمهيــة كبــرية

، وقــد »النشــاز«إــا مــن قبيــل . أفضــل حاالــا، ال تســتدعي التصــاحل وال التنــاغم وهــي، عنــدما تكــون يف. اليقظــة

تكــون يف غــري مكاــا، ولكنهــا علــى األقــل يف حــراك دائــم يف الزمــان ويف املكــان ومبــا هــي أنــواع خمتلفــة مــن املركبــات 

ى حنـو طبـاقي ولكـْن مـن غـري الغريبة، ال تتحرك بالضـرورة إىل أمـام، وإمنـا قـد يتحـرك أحيانـاً واحـدها ضـد اآلخـر، علـ

إنـه ضـرب مـن ضـروب احلريـة، علـى مـا حيلـو يل أن أعتقـد، علـى الـرغم مـن أين بعيـد كـل البعـد عـن . ما حمور مركـزي

ــاً بــذلك والواقــع أين . ونزعــة التشــكيك هــذه هــي أحــد الثوابــت الــيت أتشــبث ــا بنــوع خــاص. أن أكــون مقتنعــاً كلي

  10" نافر األصوات، أن أْؤثر أال أكون َسوياً متاماً وأن أظل يف غري مكاينّ تعلمت، وحيايت مليئة إىل هذا احلد بت

وان دراســة أي فكــرة عنــده ال يكــون بتجاهلهــا أو الرتكيــز علــى طــرف واحــد منهــا ،وتغليبــه علــى الطــرف اآلخــر 

رة وحــــدا مبســــوغات إيديولوجيــــة عفــــا عنهــــا الــــدهر، وإمنــــا بتــــدبرها التــــدبري الــــذي يعيــــد إىل هــــذه الظــــاهرة او الفكــــ

  . ومتاسكها و انسجامها الداخلي وذلك بالكشف عن غناها
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  .بتيسري فسحة جلميع األصوات اليت تقبع فيها لتعرب عن دواخلها بدل قمعها وجتاهلها أو التغافل عنها

نية إن تفســريه ورؤيتــه للظــاهرة األدبيــة جــاء مــن إميانــه العميــق بضــرورة جتــاوز احلــدود الــيت حتــد مــن احلركــة اإلنســا

سواء كانت سياسية أو لغوية أو جغرافية أو قومية أو حىت معرفية ودعا من خالل نظرته هذه على مناصـرة الضـعفاء 

  .  واملظلومني وإحقاق احلق و العدالة وقمع الظلم واالستبداد

 ولعـــل أبــــرز خصوصـــيات ونتــــائج دعواتـــه تلــــك الـــيت كــــان هلـــا األثــــر الكبـــري علــــى الدراســـات األدبيــــة والنقديــــة 

  .واإلنسانية

الثقافات العاملية ال ميكن أن تكـون خالصـة مـن الشـوائب وإمنـا هـي نتيجـة  يرى أن اغلب: الثقافة المولدة/ 1

التثاقف واحلوار بني احلضارات والثقافات اإلنسانية يف كل اـالت الفكريـة وأن النصـوص األدبيـة مبختلـف أشـكاهلا 

خلارجيــة فالثقافــات اإلنســانية كمــا يقــول ثقافــات مولــدة هجينــة جنمــت العامليــة هــي نســق مــن التفــاعالت الداخليــة وا

بــني الثقافــات علــى اخــتالف عصــورها وأماكنهــا والــنص األديب عصــارة مــن  التفــاعالت  عــن تالقــح وتفاعــل واســعني

لـذلك  والتعالقات النصية املضمرة والظاهرة اليت تتـوارى خلـف األسـطر و تتمـدد يف ذاكـرة املتلقـي عـرب آليـات خمتلفـة

فالنصـــوص  11".مـــن الصـــعب احلـــديث عـــن إبـــداع أصـــيل خـــالص للمبـــدع أو عـــن الـــنص األب أو الـــنص األصـــيل"

  اإلبداعية هي امتصاص وحماكاة للنصوص السابقة وتفاعل معها عرب عملية احلوار والنقد  

ــــاط/ 2 لناقــــد ومعنــــاه حســــب رؤيــــة إدوارد ســــعيد أن للــــنص ارتباطــــات باحليــــاة علــــى ا affiliation: االرتب

  .  أن يربزمها ويوضح دورها وتفسرياا وخفاياها واملثقف

وهـي أن يفسـح اـال لكـل األصـوات الـيت تتعلـق بـالظواهر واملنتجـات الثقافيـة واإلنسـانية ومـن : الرؤيـة الطباقيـة

 ضمنها النصوص األدبية لتفصح عن خفايا نفوس مبدعيها ورؤاهم على اختالف طبقام وأجناسهم وأصـوهلم غـري

  .   مكتفني مبا يصدر عن السيد الغريب املهيمن

لــذلك جنــد أن األفكــار الــيت نــادى ــا إدوارد ســعيد قــد مســت كــل الصــالت اإلنســانية األنــا واآلخــر يف مجيــع 

  .    وجوهها ومستوياا وكان هذا هو السبب يف انتشارها وقبوهلا

يف العــامل هــي تفســريات أحاديــة اجلانــب مغرضــة وقــد بــني أيضــا أن التفســريات الســائدة للثقافــة والفــن واألدب 

شريكة لألمربيالية يف قمع واستغالل اآلخر الضعيف يف دول الشرق واجلنوب وإن وحدة الثقافة اإلنسـانية هـو تـوفري 
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فســــحة أرحــــب لألصــــوات األخــــرى املتمثلــــة يف املســــتعمر واألســــود واملســــتغل واملقمــــوع واملهمــــش واملنطــــوي والتــــابع 

  . نعيد لإلنسانية وحدا وحنافظ على جوهرها والثانوي وبذلك

قد ظل الدرس املقارن لألدب يتمركز حول بعض العالقات اجلافة النابعـة مـن األدب الشـفوي كمـا أحلـت علـى 

ذلــك املمارســات االســكندنافية، أو دراســة أصــله بــني ادبــني أو أكثــر وهــو مــا يعــزى إىل املدرســة الفرنســية أو تلــك 

بتفسري األدب خلف حدود بلد معـني مـن جهـة ودراسـة عالقتـه مـع منـاطق أخـرى مـن املعرفـة الدراسات اليت نادت 

  .    واالعتقاد والفنون وهو ما دعت إليه املدرسة األمريكية

والنقــد املوجــه هلــذه املقاربــات هــو أحاديتهــا وخارجيتهــا، فهــي أحاديــة ألــا بنــت تفســرياا علــى عامــل واحــد 

رة األدبيـة وكوـا خارجيـة ألـا ترجـع املشـاات الـيت توجـد يف النصـوص إىل عوامـل تصف وتقارب من خالله الظاه

  .  خارجية عن الظاهرة

وتظهر لنا أمهية عمل إدوارد سعيد يف مقاربته للظاهرة األدبية من كونـه أضـفى عليهـا الوحـدة واالنسـجام والفـن 

فــوز بالعامــل القــومي بــالفهم األورويب لــه والغــريب حيــث درســها ضــمن اللقــاء احلضــاري، فقــد عــزز املنظــور املقــارن احمل

  األنا واآلخر    : عامة بثنائيات

  املستعِمر واملستعَمر -

  األبيض وغري األبيض -

  املركز واحمليط -

  املنت واحلواشي -

  احلاضرة والضواحي -

  املتبوع والتابع -

  الرئيسي والثانوي -

  النجم والكواكب -

  املهيمن واملنضوي -
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  حب سعيد للموسيقى من جهة وتعدد االزواج املتناقضة اليت تنتمي إىل عاملي الغرب والشرقلقد عزز 

يف نفســـيته إىل أن يلجـــأ لتنظـــيم تفكـــريه يف وحـــدة الثقافـــة اإلنســـانية جبمعـــه أطـــراف اللقـــاء اإلنســـاين يف عـــاملي 

. اينـــة يف إطـــار املنظـــور الطبـــاقياألدب والثقافـــة إىل املوســـيقى حيـــث اســـتمد منهـــا اإلطـــار األجنـــع لتوحيـــد الـــرؤى املتب

يف آن معـا ،وعلــى حنــو شـامل وقــد توسـع هــذا املفهـوم ليضــم فنونــا والـذي تســتطيع املوسـيقى فقــط أن تقـول شــيئني  

     . أخرى على رأسها األدب

وإننــــا إذ نعــــاود النظــــر إىل  " "مؤكــــدا علــــى هــــذا املنظــــور" الثقافــــة واالمربايليــــة:" يقــــول إدوارد ســــعيد يف كتابــــه
، بـــــــل طباقيـــــــاً univocallyنأخـــــــذ بإعـــــــادة قراءتـــــــه لـــــــيس أحاديـــــــاً ، رشـــــــيف أو ســـــــجل احملفوظـــــــات الثقـــــــايفاأل

contrapuntally ،احلواضــــر الــــذي يــــتم ســــرده، ولتلــــك التــــواريخ األخــــرى الــــيت يعمــــل  وبــــوعي متــــزامن لتــــاريخ
تتعــارض  ا الغربيــةاخلاصــة باملوســيق counterpointيف نقطــة الطبــاق ). ومعهــا كــذلك(اإلنشــاء املهــيمن ضــّدها 

ومـع ذلـك يكـون مثـة تـالؤم ونظـام يف . موضوعات متنوعة فيما بينها، مع امتياز مؤقت مينح لواحد حمـدد منهـا فقـط
التعدد الصويت الناجم، يكون مثة تفاعل منظم مستمٌد من املوضوعات، وليس من مبدأ حلـين صـارم أو مبـدأ شـكلي 

رأ ونفسر، بالطريقة نفسـها، الروايـات اإلنكليزيـة علـى سـبيل املثـال، الـيت إنين أعتقد أننا نستطيع أن نق. خارج العمل
مــع، لنقــل، جــزر اهلنــد الغربيــة أو اهلنــد، ورمبــا يتحــّدد بالتــاريخ ) املقمــوع عــادة يف أغلــب احلــاالت(يتشــكل انشــغاهلا 

أو جديــدة، وتغــدو ذواتــاً  وعنــد هــذه النقطــة تنبثــق ســرديات بديلــة. املعــّني لالســتعمار، واملقاومــة، والقوميــة األصــلية
  12مؤسسة أو مستقرة إنشائياً 
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  االستشراق في بالد المغرب اإلسالمي

  ملوكي جميلة : األستاذة
  جامعة تلمسان

    

كثريا ما يرتّدد على ألسنة اخلطباء ويف الصحف واالت والكتب كلمة استشراق ، وخباصة عندما يكون احلديث 

ة ، وقد بالغ البعض يف ذم االستشراق وكل ما ميّت له بصلة ، بينما يرى على الغزو الفكري أو الثقايف وآثاره السيئ

البعض أّن االستشراق إّمنا هو جهد علمي لدراسة الشرق ، وخباصة بعض الذين تتلمذوا على أيدي بعض 

  .املستشرقني حيث يرون فيهم املثال يف املنهجية واإلخالص والدقة وغري ذلك من النعوت املادحة

أّن االستشراق قد شغل حيزا كبريا يف الكتابات العربية وذلك ألّن احلضارة الغربية اليت أنشئ فيها واحلقيقة   

االستشراق هي احلضارة الغالبة يف العصر احلاضر ، فقد كتب املستشرقون يف شىت القضايا اإلسالمية ابتداء من 

سالمي إىل الكتابة يف اللغة العربية وآداا وشىت القرآن الكرمي وتفسريه والكتابة حول السنة النبوية ، والتاريخ اإل

وممّا أضاف إىل أمهية االستشراق أّن البعثات . القضايا يف اإلسالم وحياة املسلمني اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا

 العلمية إىل ديار الغرب بدأت منذ بداية القرن التاسع عشر يف عهد حممد علي الكبري وبعض احلكام املعاصرين له

يف العامل اإلسالمي ، وقد تلقى كثري من أبناء املسلمني العلوم اإلسالمية على أيدي املستشرقني ومل يتوقف األمر 

على هذا ، فقد استضافت بعض اجلامعات العربية واإلسالمية عددا من هؤالء للتدريس فيها كما حدث يف 

  .لغة العربيةاجلامعة املصرية حني استضافت بعض املستشرقني لتدريس آداب ال

وقد صدرت كتابات كثرية وكتب هائلة تناولت االستشراق وأعمال املستشرقني ونشأته وأهدافه وما له من   

  .آثار على الفكر العريب اإلسالمي املعاصر
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وحنن يف هذا املقام سوف حناول معاجلة االستشراق يف املغرب العريب باعتبار وجوده فّعال يف احلقل املعريف 

  :ن خالل حمورين اثنني وذلك م

مثله مجلة من املستشرقني الذين وفدوا إىل املغرب العريب عن طريق رحالت معرفية استكشافية لالطالع : األّول  - 

  .على الثقافة والرتاث اإلسالمي

فقد نتناول فيه مجلة من املستشرقني الذي وفدوا إىل املغرب اإلسالمي عن طريق االستعمار  : أّما الثاين  - 

دارسني أو باحثني وقد خلدوا جمموعة من الكتب واألعمال واإلجنازات ،حناول أن نسلط عليها الضوء يف هذا ك

  .املقال

  هلذا جاء تدخلنا حول الدور الذي لعبه اإلستشراق يف املغرب اإلسالمي؟

ع عشر للميالد، لكن إن كلمة اإلستشراق تطلق عرفا على حركة ثقافية عرفتها أوروبا خاصة يف القرن التاس        

ولفظ اإلستشراق غري قدمي قدم الشرق، إذ ظهر حديثا . هذه احلركة جذورها ممتدة يف املاضي إىل أبعد من ذلك

اليت ظهرت يف  orientation)(مع بداية القرن التاسع عشر وهو مصطلح عريب يعود للرتمجة اإلنكليزية لكلمة 

م قبل أن يندرج  1830الذي عرفته فرنسا عام ) orientalisme(م وللمصطلح الفرنسي 1811بريطانيا عام 

م فاإلستشراق هو دراسة الغربيني للشرق ولرتاثه وملا يتعلق بتارخيه 1838رمسيا يف قاموس األكادميية الفرنسية سنة 

  .ولغاته وأذابه وفنونه وعلومه وعاداته وتقاليده

 الغرب والشرق، الغرب املسيحي والشرق العريب إذ أن اإلستشراق هو أهم إنتاج ثقايف تارخيي مشرتك بني 

اإلسالمي، أين يشارك الغرب بعلمائه ومفكريه وكتابه وفنانيه وشعرائه وخمتلف التخصصات العلمية والوظيفية، 

  ...جغرافيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أودينيا أو حضاريا:والشرق مبادته املدروسة العلمية سواء كانت 

تلك احملاولة اليت قام ويقوم ا بعض مفكري الغرب للوقوف على معامل الفكر اإلسالمي، وحضارته "بأنه إذ عرف 

وثقافته وعلومه، كما يطلق لفظ مستشرق على املفكرين املتشغلني بدراسة علوم الشرق وتارخيه وحضارته وأوضاعه 

  80".ىن واألوسط واألقصىومصطلح شرق يشمل الشرق األد.االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

                                                           
80

  .7: ص1999القاهرة ستة . ، قراءة تارخيية موجزة، دار قباء"اإلستشراق والتبشري"حممد  سيد ال     
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أوروبا وأمريكا (حقل معريف وإبداعي ضخم نشأ يف الغرب : "وقد جاء يف املوسوعة العاملية أن اإلستشراق هو

ومتثلها يف الفنون املختلفة، وتعترب اجلوانب السياسية والعلمية ) األسيوية غالبا(لدراسة الثقافات الشرقية ) الشمالية

   81".وانبه املختلفة، فقد كان اهلاجس الرئيسي وراء  نشوتهوالدينية هي األبرز بني ج

ويقول الباحثون أن الصورة املشبوهة والتعصب الديين ما زال قائما يف أدهان املستشرقني خاصة حنو اإلسالم 

الصور اليت شكلها اإلستشراق إمنا استمدها من مصادر مسيحية كتبت أيام الصراع العنيف "عموما وذلك ألن 

  82".شرق والغرب إبان احلروب الصليبية وحروب الدولة العثمانية مع أوروبابني ال

عن اإلستشراق كمعىن اصطالحي يف مواضع عدة من كتابه املعروف  ادوارد السعيدولقد تكلم الباحث املعروف 

بطريقة  )وبه يتناول(فرع من فروع املعرفة الذي تناول به الشرق :"فاإلستشراق عنده  -اإلستشراق –واملشهور 

  83".منظمة من حيث هو موضوع للتعلم واالكتشاف والتطبيق

فاإلستشراق من خالل هذه التعاريف حركة فكرية ثقافية تستخدم للداللة على الكتابات البحثية يف خمتلف أنواع 

غراض العلوم واملعارف اليت أجنزها املتخصصون بدراسة الشرق سواء كانت هذه الدراسة موضوعية أو ذاتية ختدم أ

فهناك إستشراق علمي هدفه حتصيل املعرفة العلمية عن الشرق عامة والعامل اإلسالمي خاصة من أجل . غري علمية

وكثريا ما يكون الدافع إىل املعرفة اإلستشراقية دافعا ذاتيا خيدم أغراض . العلم ذاته وبدون اخلضوع ألهداف أخرى

  .ذاتية سواء كانت شخصية أو حكومية

نا عن اإلستشراق يف املغرب اإلسالمي فإننا نتكلم عن اإلستشراق الفرنسي الذي كان له احتكاك وإذا ما تكلم
بالعرب واملسلمني منذ الفتوحات اإلسالمي اليت وصلت  إىل جنوب فرنسا بالقرب من إسبانيا وقد طلب 

رس جلبت العديد من الفرنسيون تعلم الثقافة العربية يف املدارس باألندلس وصقلية وبعد إنشاء هذه املدا
وقد أنشأت فرنسا أول كرسي للغة العربية يف بداية القرن الرابع "املخطوطات والكتب من كل العامل اإلسالمي 

عشر للميالد يف مدارسها وجامعاا، كما أنشئ يف هذا العصر كرسي للدراسات اإلسالمية يف جامعة باريس تتمة 
ومل تقتصر فرنسا على تعليم اللغة " 84".حضارة العرب والفقه اإلسالميللقسم العريب يف السربون ويهتم بتاريخ و 

العربية غلى مدارسها وجامعاا بفرنسا بل أنشأت مثيالا يف الشرق األدىن ومشال إفريقيا وخاصة يف مستعمراا، 
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  .نفس املصدر والصفحة  
83

  . 260، ص 1995نقله إىل العربية كمال أبو ديب، الطبعة الرابعة، مؤسسة األحباث العربية لبنان سنة ". اإلستشراق، املعرفة، السلطة، اإلنشاء: "ادوارد السعيد  
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  . 42، ص 2004دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل سنة " إلستشراقياملسلمة والفكر ا’ عقيلة حسن، املرأ. د  
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راسات املغربية م ومعهد الد1881فقد أسس معهد الدراسات العليا بتونس ومدرسة اآلداب العاملية باجلزائر عام 
  85...".واملعهد الفرنسي بدمشق 1931بالرباط عام 

واحلديث عن اإلستشراق يف املغرب اإلسالمي هو احلديث عن اإلستشراق الفرنسي ودراساته األكادميية اليت متت 
حيث أن هذه  1856بعد صدور أول عدد هلا سنة ) La revue africaine(من خالل الة اإلفريقية 

ت أعمال ضخمة ودراسات ذات طابع علمي أكادميي وقد تنوعت حقوهلا واختذت بعدا منطقيا حيث الة حو 
أقيمت العديد من الدراسات حول الرتاث الشعيب املغاريب واهتموا بالعديد من اللهجات وكذا أشكال التعبري 

  .الثقايف يف خمتلف هذه الدول املغاربية اإلسالمية
 أن اإلستشراق الفرنسي استطاع أن يقيم عدة مؤسسات وأنشأ عدة مدارس ويذهب الكثري من الباحثني إىل

  :ومعاهد وكراسي للغات الشرقية وأصدر الدوريات واالت ومن أمهها

 1802مدرسة الشرق يف القسطنطينية سنة " * 

 1881مدرسة األب العاملية باجلزائر سنة * 

 1931معهد الدراسات املغربية يف الرباط سنة * 

  .1945هد الدراسات العليا بتونس سنة مع* 

  .1856الة اإلفريقية باجلزائر سنة * 

  .1876الة التارخيية بفرنسا سنة * 

  .1881نشرة املراسالت اإلفريقية سنة * 

  .1905نشرة اجلمعية اللغوية يف باريس سنة * 

  .1930حوليات معهد الدراسات الشرقية جبامعة اجلزائر سنة * 

  .1904عربية سنة حمفوظات ال* 

  86."نشرة مدرسة الدراسات الشرقية اإلفريقية * 
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يالحظ . 1962وحىت آخر عدد هلا سنة  1956ولعل املتصفح للمجلة اإلفريقية اليت صدر أول عددها سنة 

بالدول  اجلهود اليت قام ا املستشرقون الفرنسيون يف الكم اهلائل من الدراسات واألحباث والتقارير امليدانية املرتبطة

ومن أهم املستشرقني الفرنسيني الدين وفدوا إىل املغرب العريب عن طريق الرحالت املعرفية . اإلفريقية واجلزائر خاصة

  :واالستكشافية لإلطالع على الثقافة والرتاث املغاريب لدينا

  :  )Alfred lechatelier 1855- 1929 (  الفريد لوشاتليه * 

ضاع االجتماعية والثقافية والسياسية يف العامل اإلسالمي وخاصة اإلسالم يف إفريقيا وهو مستشرق فرنسي عين باألو 

أستاذ علم االجتماع "م وكان هدف لوشاتوليه 1907واملغرب العريب، وأنشأ جملة العامل اإلسالمي سنة 

ن طريق الثقافة البحث عن كيفية التعامل مع العامل اإلسالمي والتحكم فيه، وأوصى بأن يكون ذلك ع" اإلسالمي

  .والتعليم

اجلزائر ونبات احللفاء، اإلسالم يف القرن التاسع عشر، املسلمون يف إفريقيا، اإلسالم اإلسالمي، : من أهم أعماله

  87.السياسية اإلسالمية

   A. Basset (1956-1895)أندري باسي * 

جغرافيتهم وتارخيهم وعادام وتقاليدهم وهو من املتخصصني يف دراسة الرببر يف مشال إفريقيا كتب عن لغة الرببر و 

لغة الرببر يف أراضي اجلنوب، اآلن يف لغة الرببر، القرابة الغوية يف لغة الرببر، : وله عدة مؤلفات عربية يف الرببر منها

    88.العصر يف الرببر

حيث ولد بشرشال ضواحي اجلزائر العاصمة وخترج من  H. Bruno (1948-1888)برونو هنري * 

النظام املايل يف الشرع : عيت اجلزائر وباريس، وتلقى عدة مناصب باجلزائر، وانتخب نقيبا للمحامني ومن آثارهجام

اإلسالمي، العرف لدى الرببر املغرب، قانون العرف عند الرببر، وله حبوث وافرة يف القانون والتشريع واالجتهاد 

  89.والعرف يف اجلزائر
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  35 ,34 ,33: ص2008شهادة املاجستري علم اللهجات جبامعة تلمسان سنة مذكرة خترج لنيل " جهود املستشرقني الفرنسيني يف الدراسات اللهجية يف اجلزائر"بوروبة محيد،   
  .بالتصرف

87
  .115ص " الفارة على العامل اإلسالمي: "الفريد لوشاتليه  

88
  .305دار املعارف الطبعة الرابعة، اجلزء األول ص " املستشرقون"جنيب العقيقي،   
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  . 281نفس املصدر ص  
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   Basset Rane (1925-1855)رينه باسية * 

دراسات يف اللهجات الرببرية، فهرس للغة القبائل الكربى، : يعد من أشهر املستشرقني يف فرنسا ومن أهم آثاره

جمموع حكايات بربرية عامة، لقمان الرببري، مباحث يف دين الرببر، األلفاظ العربية يف لغة الرببر، نشاط فرنسا 

، وله كذلك فهرس مكاتب الزاويا، وكان من أبرز حمريري دائرة 1830العلمي يف اجلزائر ويف مشال إفريقيا منذ سنة 

املعارف اإلسالمية وواحد من مديريها، وكذا من حمريري احمللبة اإلفريقية ونشرة الدراسات اإلفريقية ونشرة اآلثار 

  1905.90اإلفريقية ترأس رينيه مؤمتر املستشرقني الرابع عشر الذي انعقد يف اجلزائر سنة 

  : Marçais William (1956-1874)وليام مرسيه 

مدير املدرسة بتلمسان  1898مستشرق فرنسي اهتم خصوصا باللغة الرببرية واللهجة العربية املغربية عني يف سنة 

فمكنه هذا املنصب من االتصال باملعلمني العرب وتعلم اللغة العربية والرببرية، مث عني ناظرا للمدرسة ) اجلزائر(

زائر وانتقل بعدها إىل باريس أين عني أوال يف مدرسة الدراسات العليا امللحقة بالسربون، مث يف الكوليج العليا يف اجل

ترمجة ديوان : وصار عضوا يف أكادميية النقوش واآلداب اجلميلة ومن أهم أعماله كذلك 1927دي فرانس سنة 

 Articles et: وفاته يف جملة بعنوانإىل الفرنسية، وله جمموعة أعمال مجعت بعد " أوس من حجر التميمي"

conférences  يف منشورات معهد الدراسات العليا يف الرباط   1961كما له جملد صدر بعد وفاته يف سنة

  :والذي ضم

  .1923العبادة يف اإلسالم سنة * 

  .1927أصول النثر األديب العريب سنة * 

  . 1928اإلسالم واحلياة املدنية سنة* 

  .1930ديسمرب  - جملة التعليم العام –اللغة العربية * 

  .1931قرن من األحباث يف ماضي اجلزائر اإلسالمية يف االحتفال املئوي باجلزائر سنة * 

  .1940حماضرة باللغة العربية ألقيت بالرباط سنة –معجم العربية * 
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  91.يف ترمجة صحيح البخاري إىل اللغة الفرنسية Haudasكما اشرتك مع هوداس * 

بروجر، : إنشاء مجعيتني علميتني باجلزائر من طرف جمموعة من املستشرقني الفرنسيني وعلى رأسهمكما مت 

  : شاربونو، ودوسالن ومها

حيث  La société archéologique de Constantine: اجلمعية احلفرية القسنطينية - 1
هذا الدليل السنوي  حتول 1954أصدر دليال سنويا ومنذ سنة  1953ويف   1952تأسست هذه اجلمعية سنة 

تاريخ بايات قسنطينة، طابع األهايل، تاريخ مشال : إىل سجل امللخصات وأعمال اجلمعية ومن أهم أعماهلا
 .إفريقيا، وضع املرأة املسلمة، امللكية األهلية يف املغرب 

 Société historique algérienne: اجلمعية التارخيية اجلزائرية - 2
بربروجر وقامت هذه اجلمعية إضافة إىل سابقتها بإبراز اآلثار واملنقوشات  من طرف 1956اليت تأسست سنة 

  92.اليت كانت حتوز عليها اجلزائر وإظهارها وإخراجها إىل حيز البحث والدراسة

ان اجلهود اليت قام ا املستشرقون الفرنسيون يف دراسة املغرب اإلسالمي من حيث العادات والتقاليد والتاريخ 

  ...غةوالدين والل

على مدى عقود مضت وبتفاصيل دقيقة هلي رصد لظاهرة اإلستشراق وألهدافه وكيف أنه كان الوسيلة املثلى  

وعلى الرغم من هذه األعمال والدراسات الكبرية والقيمة . إلخضاع هذه الشعوب والتحكم يف ذاكرا اجلماعية

سيطا منها إال أنه ينبغي التنبيه إىل أن هذه النصوص اليت قام ا املستشرقون الفرنسيون واليت ذكرنا فقط جزءا ب

املرتمجة والدراسات واملخطوطات احملققة وإن اتصفت باملوضوعية العلمية إال أا ما تزال حباجة إىل باحثني 

متخصصني يف شىت ميادين املعرفة وإىل التحقيق يف خمتلف املناطق يف جمال العادات والتقاليد واللهجات 

  .والتحقق من أا حبوث ذات صبغة معرفية أم أا إمدادات للمشاريع االستعمارية الفرنسية... والدين
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  .36-36ينظر يف املرجع السابق ص   
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  لغة العرب بين التحقيق والتأصيل
 دراسة موازنة بين جهدْين استشراقيْين

  
  عبد القادر سالّمي.د/أ

  قسم اللغة العربية وآدابها
كلية اآلداب                                                                                   

 واللغات
 جامعة تلمسان

  
  :مقدمة* •

،بطلب علوم الشرق ولغاتهم )منه الُمستشرق (لئن ارتبط مفهوم االستشراق و
وثقافتهم وفنونهم وعلومهم وعقيدتهم ومذاهبهم  من حيث أصبح اليوم علمًا له كيانه 

راضه وأتباعه ومعاهده ومنهجه ، ومدارسه وفلسفته ودراساته ومقارناته ومؤلفاته وأغ
ومؤتمراته، فاستوجب ، والحال كذلك، الوقوف على ما أنجز في مضمونه فهما علميا بعيدًا 
عن التعّصب للمستشرقين أو ضّدهم وذلك بما يكفل الموازنة بين أنموذجْين استشراقَيْين 

ق نتجاوز بهما الحديث المكّرر عن أهداف المستشرقين والتشكيك فيها، واألمر يتعلّ 
في جهده التحقيقي لتراث العرب )Johann.W.Fuc(بيوهان فك

في تأصيله اللغوي لبعض علومهم،مبرزين أهميتهما في ) I.Wolfensohn(ولفنسون.وإ
التوفيق بين الشرق والغرب وتفعيل مبدأ الحوار بينهما من عدمه، وهو ما تسعى الدراسة 

 .الموالية إلى رسم بعض معالمه
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  " :ليوهان فك" العربية" بكتاب التعريف  : أوالً 

، دراسة ) Johann Fuck" (يوهان فك"للمستشرق األملاين " العربية"يعّد كتاب 

مستفيضة للغة العربية، وهلجاا، وأساليبها، وتطويرها، وعوامل هذا التطور، ومظاهره، منذ تدوينها 

صف حينا، وطريقة يف سبيل  ذلك الو " فك"وقد اتبع املؤلف . حىت العصر الذي نعيش فيه

  . الوصف التحليلي حينا آخر

رمضان عبد "وقد ترجم الكتاب إىل العربية،وقّدم له وعّلق عليه وفهرس له الدكتور  

صفحة، كما وقفت على نشره مكتبة اخلاجني مبصر ) 331(يف ثالمثائة وإحدى وثالثني" التواب

م، والكتاب املذكور مقسم إىل 1980- هـ1400فصدر عن املطبعة العربية احلديثة  بالقاهرة عام 

ومشتقاا، والكتاب تتصّدره تعليقات " ل، ح، ن"متهيد، يليه ثالثة عشر فصال، وملحق يف مادة 

 Bibiothecaأنطون شبيتالر سبق وأن نشرها يف اجلزء العاشر من جملة "للمستشرق األملاين 

Orientalis  دم عليه يوهان فك يف كتابه م عّد فيها ما أق1953ما بني مايو ويوليو من عام

مسح  لنفسه مبناقشة بعض النقاط األساسية ، اليت ال "، وإن "عمًال مل يقّدم مثله من قبل"العربية "

وفاًء حلّق "ويرى الدكتور رمضان عبد التواب يف ترمجته اجلديدة للكتاب 931".يّتفق فيها مع املؤلف

،  قد ترك شيئًا غري قليل من هوامش النّص بال 2لكان املرتجم األوّ "،إذ "املّؤلف على قارئ كتابه

                                                           

 

  .6-5يوهان فك، العربية،ص -1
يف مائتني وتسعني -رمحه اهللا–" عبد احلليم النجار"ترجم أّول مرّة على يد الدكتور " العربية" تب جتدر اإلشارة هنا إىل أّن ك -2

، ومن تصدير الدكتور )م1951(صفحة، كما وقفت على طبعه دار الكتاب العريب عام ألف وتسعمائة وواحد ومخسني)290(

من نتاجها، كما ينوه باملرتجم الذي وّفق يف نقل " يوهان فك" األملانية، واليت يعدّ " أوجيست فيشر"أمحد أمني، ينوه فيه مبدرسة 

، قدم من خالله عرضا حتليليا "حممد يوسف موسى"والكتاب املذكور من تقدمي الدكتور، .الكتاب إىل العربية رغم صعوبة أصله

املرتجم -لدكتور رمضان عبد التوابللكتاب، كما نّوه بعمل املرتجم، إذ جاء الكتاب كما لو أنه تأليف ال ترمجة وهو ما أقرّه ا

وال شّك أّن أّنين أفْدُت كثرياً من بعض الصياغة البارعة، والعبارات الطلّية، اليت تغّلب ا املرحوم الدكتور النّجار، :" بقوله -الثاين

  .4املرتجم ،ص  املصدر السابق،مقدمة" .على جفاف األسلوب األملاين ومجله املعّقدة
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،كما كان يلّخص هذه اهلوامش أحياًن، تلخيصاً "ترمجة،إذ كان يراه غري مهّم للقارئ العريب

   3".شديداً 

  :مضمون الكتاب: ثانياً 

أنه كان من الطبيعي أن تكون لغة القرآن هي نقطة " األستاذ فك"يرى : للكتاب في تمهيده

يث كان من نتائج التالحم بني اللغة والدين اجلديد أن خرجت العربية عن حدودها االنطالق، ح

اإلقليمية لتشمل العامل اإلسالمي كّله، األمر الذي كان له بالغ األثر يف إحياء ما يلي من هلجات 

ن البالد املفتوحة، حيث بدت العربية مؤثرة ومن مث متأثرة، غري أن هذا مل مينع العربية من أن تكو 

جّد  - على مّد وجزر ظروفهم التارخيية- مثال أعلى يقتفيه كل كاتب عريب، خاصة وأن العرب 

ولقد كان لوضع القواعد اإلعرابية من . حريصني على لغتهم، وغري راضني عن اخللط الذي أصاا

من : قبل النحاة أثر بالغ يف احلفاظ على اللغة العربية اليت عرضت وتصّورت يف مجيع مظاهرها

أصوات، وصيغ، وتراكيب، ومعان، حمافظة بذلك على مظهرها الثالثي الذي جعل منها لغة 

أن الطريقة اليت كان ينطق ا األعرايب هي يف ذاا سطحية، : يرى" فك"على أن املؤلف . متصرفة

إذ ال تكفي وحدها لتكون ميسما ممّيزا للغة الفصحى دون غريها من اللهجات الدارجة، واللغات 

هو الذي ميّيز الطابع الفصيح للعربية، " فك"على أن القالب اللغوي وحقيقته، كما يقول . اميةالع

 4 ))))وإِذ ابْتَلى إبراهيَم رَبهُ (: من مثل قوله تعاىل:مقدما بذلك شواهد قرآنية تثبت ما ذهب إليه

 ))))َحَضَر الِقْسَمَة أوُلواُ الُقْرَبى وإذا ((((:وقوله  5 )ه الُعَلَماءُ إنما َيْخَشى اهللاَ ِمْن عبادِ (: وقوله تعاىل
على اعتبار أن مثل هذه االستعماالت القرآنية ممكنة يف لغة ما زالت فيها املنعطفات قائمة،  6

 Matrem»:فمثل ذلك مواقع الكلمات يف اآليتني املذكورتني وغريمها كاالستعمال الالتيين 

Amat Filia »  ) الِبْنتُ  األُم ب ه يعّد هذه االستعماالت القرآنية، اليت حتتوي هي ، غري أن)حتُِ

أيضا على خمالفات للقواعد العامة، يف مستوى مغاير للشذوذ املختلف املراتب بالنسبة للتصرف 

اإلعرايب يف العربية الفصحى واملولدة، ويعزو التطور الذي أصاب اللغة العربية إىل نقلها خارج 
                                                           

  .4-3ق ،مقدمة املرتجم،ص املصدر الساب - 3
  .من سورة البقرة 124اآلية -4
  .من سورة فاطر 24اآلية - 5
  .من سورة النساء 8اآلية - 6
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بواسطة غزوات الفتح اإلسالمي يف العهد األول، األمر حدود الوطن العريب يف مواطن أجنبية 

، األمر الذي )صلى اهللا عليه وسلم(الذي يضحد قول الغربيني من أن القرآن من وضع حممد 

   7.يتناىف مع روح اإلسالم

   ): األموية(العالقات في عهد الدولة العربية : الفصل األول وفي

وحيد هلجات القبائل، األمر الذي انعكس جليا يبني املؤلف أثر الفتوحات اإلسالمية يف ت

على مقام اللغة العربية، وذلك بنشوء لغة تفاهم موازية، مستعينة بأبسط وسائل التعبري اللغوي 

وتبسيط للمحصول الصويت، وصوغ القوالب اللغوية، ونظام تركيب اجلملة، وحميط املفردات، 

عن مراعاة أحوال الكلمة وتصريفها، وبناء على والتنازل عن التصرف اإلعرايب، واالستغناء بذلك 

هذا، كان العريب يدرك التعديل بل املسخ الذي أصاب اللغة العربية ما إذا كان الناطق فارسيا أو 

معتمدا على الرتبية والتعليم، ومتمثال يف حرص اآلباء " تنقية اللغة العربية"نبطيا، فنشأ بذلك مبدأ 

لك رست أوىل خطوات وضع القواعد النحوية حفاظا على على تصحيح أخطاء أبنائهم، وبذ

   8.سالمة اللغة العربية

" فك"يعرض املؤلف :عربية الدولة ولغة الشعب في أوائل العصر العباسي: وفي الفصل الثاني  

لدخول اللغة العربية مرحلة جديدة من مراحل حياا، بسبب بعد العباسيني عن حياة البداوة بعدا  

األمويني من قبلهم، األمر الذي أعطى للدوائر اإلسالمية اجلديدة فرصة التعبري  كبريا على عكس

وإن كان كالمها قد نسج على طراز  - يتضح ذلك يف شعر بشار، ونثر ابن املقفع، . عن نفسها

فها هو بشار بن رد يوظف يف شعره عبارات شعبية من مثل زجاجة  -األقدمني بصورة مقصودة

وقد مثل ابن املقفع ذلك ". ال خوف من اَجلمل" أي " ال َدَهل ِمْن َمجَل"، "أةامر "مبعىن ) قارورة(

بأسلوب مبّسط يف نقله لألصول البهلوية، على أن هذه الفرتة قد اتسمت كذلك باإلحساس 

  9.بعيدة عن هذا احلماس" املدينة"على يد سيبويه، يف حني بقيت " تنقية اللغة"العريب لضرورة 

                                                           

  .17-13العربية،ص: يوهان فك -  7
  .58-18املصدر السابق ،ص -  8
  .92-59املصدر السابق ،ص  -  9
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فيستعرض ولفنسون النهضة اللغة العربية في عصر هارون الرشيد،: لثالثالفصل اأّما في  

هذه النهضة اليت . عرش اخلالفة" هارون الرشيد"اجلديدة اليت عرفتها اللغة العربية بارتقاء اخلليفة 

، وأيب عبيدة، والفراء، والكسائي، وما عرفوا به من امتثال للغة البدو  "األصمعي"اقرتنت بأمساء 

فيع املنزلة، يف حني كانوا على خالف شديد مع اللغة الدراجة اليت شاعت بني سواد كنموذج ر 

ففي هذا اجلو ازدهرت إىل جانب املعارف احلقيقية، شدة الذكاء، وسعة احليلة، . الشعب العريض

فها هو هارون الرشيد يدرك الفرق بني . ولطف املدخل، وشهوة الغلبة، ودقة االستعمال اللغوي

وعلى النقيض من ذلك . بالتنوين" أنا قاتل غالمك"على سبيل اإلضافة، وبني " غالمكِ  أنا قاتل"

إبراهيم "ظهرت األلفاظ الفارسية، وكثرت األلفاظ الدارجة يف الشعر اتصلت خاصة بامسي 

كما متّيز هذا العصر بقاء االستعماالت الشعرية عند أيب نواس، ". مسلم بن الوليد"، و"املوصلي

، وأبسط القوالب املزدوجة، وهو يف الغالب يف )املزدوجات(أغاين من شعر األدوار  وشهد والدة

الرجز كأرجوزة أيب العتاهية على أن أبان بن عبد احلميد الالحقي نسج يف نفس القالب املطابق 

  10. للمثنوي الفارسي

العربية "اصطالح " :العربية المولدة: الفصل الرابعيف   فك"ويستعمل املؤلف 

يف هذا الفصل للداللة على اللغة الدارجة يف االستعماالت العادية يف اية القرن الثالث " ولدةامل

، كما تشهد على ذلك النصوص املسيحية واليهودية، على اعتبار أن اليهود )القرن الثامن(اهلجري 

 والنصارى باملشرق ظلوا طويال دون أن يكون هلم نصيب من الثقافة اإلسالمية، لذلك مل

يستخدموا ألول عهدهم بالكتابة العربية الفصحى، بل اللغة الدارجة يف عصرهم، ويرى املستشرق 

، أن الطبيعة احلقيقية للعربية املولدة، والفرق اخلاص الذي مييزها جتاه العربية الفصحى إمنا "فك"

  11". يقوم على تغّري يف تكوينها، بعد ترك اإلعراب من أماراته الظاهرة

،فقد العالقات اللغوية في عصر المأمون وعقيدة االعتزال الّرسمية :الفصل الخامس  أّما يف 

مركز الصدارة يف رسم األحوال اللغوية يف عصره، هذا " البيان والتبيني"أخذ اجلاحظ يف كتابه 

شاة أو "وماءما مبعىن " الكلب"وّواو مبعىن : املعتزيل الذي تنّبه إىل لغة األطفال من استعماهلم

                                                           

  .108-93املصدر السابق ،ص -  10
  .118-109املصدر السابق ،ص -  11
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الزاي سينا، : ، وإىل لغة النبطي، واألهوازي، واخلراساين، والزجني، واهلندي، فالنبطي جيعل" فخرو 

اجليم زايا، كما تنبه إىل االختالف بني اللغة والفارسية، وما يرتّتب عن : والعني مهزة، واهلندي جيعل

من هذه  ويستثين. إذا ما اجتمعا يف اللسان الواحد) للغة على حساب أخرى(ذلك من ضيم 

كما عاجل اجلاحظ عيوب   - الذي كان حيدث باللغتني بإتقان كبري" موسى األسواري"الدائرة 

لثغة، ولكنة، ومتتمة، وفأفأة، ولّفة، وجللجة، وحبسة، يضاف إىل هذا كله : اللسان والكالم من

واملبالغة التقعري، والتقعيب، والتشّدد، والتشدق والتشاق، خصائص ألولئك الذين يولعون بالتنوق 

ولقد كان لتضلع أيب متام يف اال الشعري أثره البالغ يف إضفاء حيوية . يف مضاهاة كالم البدو

جديدة على الشعر العريب القدمي، يف حني، ظلت أشعار الفرص واملناسبات أقوى تأثرا باللغة 

والفروق الواضحة يف التاسع،  - الدارجة واإلطراد الذي عرفته على ألسنة املثقفني يف القرن الثالث

لغة احملادثة، وفقا لثقافة املتكلم، حىت أنه من الناذر أن ال يستعمل رجال يف مناصب رئيسية مجال 

خمالفة للنحو عامة وكيف ال، واألتراك يتذمرون من التعليم، وال يستندون إىل ثقافة علمية، نستثين 

   12".الفتح بن خاقان"منهم 

العربية تصير لغة األدب الفصحى في النصف الثاني من : الفصل السادسيف  يعرض املؤلف
ملرحلة النصف الثاين من القرن التاسع، وما صاحبه من التاسع الميالدي، -القرن الثالثالهجري

احنطاط يف املستوى العام للثقافة، وردود فعل حسنة انعكست على األدب بشكل عام، متثلت يف 

ت على مجلة من املعارف اإلجيابية اليت ال غىن للكتاب، التجديدية، اليت نص" ابن قتيبة"جهود 

، وإن كان ابن قتيبة يقّدر جهود "أدب الكاتب"والقائمني على اخلدمة يف الدواوين عنها يف كتابه 

املعتزلة النحوية، إال أنه يشدد عليهم من أم جعلوا دراسة القرآن واحلديث، وأحكام الشريعة يف 

اجلهل املتفشي يف أرقى األوساط يف عصره بالتاريخ، "ابن قتيبة " فاملرتبة الثانية، وقد وص

واألنساب، واحنطاط مستوى الثقافة لدى كتاب الدولة ووزرائها خاصة وقد أصبح العنصر الرتكي 

ويف معرض حديثه عن اختالف املعاين، والصيغ املخرتعة على عهده، . صاحب الكلمة يف القصر

مبعىن املصيبة " مأمت"تلك االستعماالت اخلاطئة، فالناس استعلوا لفظ مناذج من "  ابن قتيبة"يورد 

، وإبداهلم "إمنا هو اجتماع النساء يف اخلري والشر"أو االجتماع على املصيبة، واملعىن األصلي له، 
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ويف جمال الشعر مل . خري وشر : بدال من " أخري وأشر"بفعالل يف مجع الرباعي، وقوهلم " فعاليل"

ي مثال إىل مستوى أيب متام الفصيح الرفيع، يف حني أن حالة الدارجة كانت أسوأ يرق البحرت 

وأحط، وبذلك رجحت كفة الدارجة، بل وصار يعّد من التقّعر احتداء لغة البدو، وخاصة 

   13.األعراب، األمر الذي ال يساير روح العصر

فيعرض فيه املؤلف رى الدي،العاشر المي –عربية األدب في القرن الرابع : أّما الفصل السابع

ر والنمو اللغوي، يطارد الفصحى اليت نظم النحاة التاسع، إذ أخذ االنتشا - القرن الثالث

قواعدها، وميعن يف عزهلا باطراد يف مجيع مناطق اللغة الدارجة، بيد أن اللغة الفصحى ظلت 

صامدة باعتبارها اللغة الفصيحة لألدب، وباعتبارها ذات قواعد ثابتة، ومعايري مقّدرة، وقد متكن 

يت ترتبت على النمو اللغوي بالنسبة لألسلوب يف احلد الزمين أن يربز النتائج ال" قدامة بن جعفر"

 -فهو يفّرق بني األسلوب السخيف - ، "نقد الّنثر"الفاصل بني القرنني الثالث والرابع يف كتابه 

امللحون، واجلزل الفصيح، فهذا من مسات الطبقات احلصيفة واملثقفة من العلماء واحلكماء، وذلك 

م، ويرى أن الفصاحة الكاملة، وصحة اإلعراب، ال تتم إال ألعرايب بدوي من كالم الّرعاع والعوا

  14. نشأ حيث ال يسمع غري الفصاحة واألصالة، فيتكلم حسب عادته وسجيته

العاشر -العربية، ولهجات البدو في القرن الرابع الهجري: أّما الفصل الثامن
فس املستوى الذي نضجت به طرق فريصد غّري نظرة املثقفني إىل هلجات البدو بن الميالدي،

العاشر، -التعبري املولدة بني، الطبقات الوسطى والدنيا على لغة اتمع الرفيع يف بداية القرن الرابع 

وبذلك صارت اللغة الفصحى لغة الكتابة، األمر الذي ال ينكر املستوى الرفيع للغة البدو إذا ما 

الذي " بيان اهلمذاين"ملولد، هذا ما نكتشفه من قورنت بلغة الرعاع واحلضريني، ذات الطابع ا

ولقد  . يف أقاليم عرب الشمال" املهرية والشحرية"عرض مناطق نفوذ اللغة احلمريية، واللهجتني 

هذه احلقيقة الثابتة من أنه ) أي تغّري نظرة املثقفني إىل لغة األعراب(كان أدعى إىل ذلك التطور 

اجلمع والوصف الذي كان يقوم به علماء اللغة القدامى،  قد حّل يف ذلك العهد حمّل نشاط يف

يف "ومن ذلك عمل األزهري ". علم للغة منظم تنظيما فلسفيا زاد الباحثني قوة وثقة من أنفسهم
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- " ابن جّين "من اخلطأ واللحن الفاحشني، وما أخذه " التهذيب وما أخذه على قبيلة هوازن

تصادم مع أصول الصيغ والقوالب الفصيحة، وهلذا على األعراب من  - مؤسس االشتقاق الكبري

   15".ألغالط األعراب"بابا مستقال " اخلصائص"تراه خيصص يف كتابه 

دخول العربية املولدة :العربية، واللغة المولدة في القرن الرابع : الفصل التاسع ويتناول

الت مستقلة، حيث عهدا جديدا يف ظل احنطاط الدولة العباسية ائيا إىل أكثر من عشر دوي

هذا ما يتعرض إليه املقدسي يف كتابه  -وذلك حسب كل إقليم -أخذت العربية املولدة مميزاا

، "فك"واصفا رحلته خالل العامل اإلسالمي آنذاك حماوال كما يقول املؤلف " أحسن التقاسيم"

ري أن مقام اللغة العربية ، غ"متييز كل إقليم من الوجهة اللغوية، بذكر التعبريات احمللية اخلاصة به"

ظل ثابتا من حيث هي لغة األدب الوحيدة يف العامل اإلسالمي، باإلضافة إىل إسهام األقاليم يف 

ويف حياة املتنيب خري دليل على ذلك، إذ كان جماهلا بني العراق وسورية، ومصر . إقامة صرح األدب

   16.وفارس

فيقدم، أمثلة من  العاشر امليالدي،- عار القرن الرابعظهور اللغة الدارجة يف أش: أّما الفصل العاشر
االستعماالت العربية العامية في شعر القرن العاشر، وما كثر من الّدخيل والدارجة ببغداد، 

لقلق وهو : ، باإلضافة إلى األلفاظ الفارسية مثل"ابن الحاج"األمر الذي كثر في أشعار 
أي ابن (لقواعد اإلعرابية والتصريف استعماله ومما يدل على قلق ا" لقالق"طائر، والفصيح 

" الموشحات"الوصي باإلشباع، أي اللبن الحامض، كما ظهرت في هذا العصر، ) الحاج
في األسلوب على " ثورة فنية"هذا االختراع الذي يعّد . بأوزانها الحديثة المثيرة، ومقطوعاتها

  17. العروض العربي القديم

  

.  
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للعالقات اللغوية في المحيط " وصف المقدسي: "رأّما يف الفصل احلادي عش
: العاشر الميالدي، فقد رسم لنا الجغرافي المقدسي -اإلسالمي إبان القرن الرابع الهجري

خريطة لغوية للغة العربية في القرن العاشر، ويتحرى المقدسي الدقة في اختياره 
يقصد إلى اللغة التي : "في ذكره للغة األقاليم -"حسب يوهان فك - للمصطلحات المعّبرة

أن أصح العربية يتكلم بها في : "يتكلمها المثقفون ال لغة الشعب الدارجة، دعواه في ذلك
األمر الذي يبّين . المشرق ال في اإلقليم الفارسي، ألنهم يتكلفونها تكلفا، ويتعلمونها تلفقا

وفي وصفه . ذلك نسبيا المكانة التي احتلتها اللغة العربية في الشام، وإن كان المؤلف يرد
إنها حسنة فاسدة، أي أنها حسنة الوقع في األذن دون : "العربية في العراق، يقول المقدسي

بالركاكة والرخاوة، ) لغة أهل الذمة بمصر(مطابقتها لقواعد النحو، كما يصف اللغة القبطية 
وعسيرة الفهم، ويعد لهجة المغرب شديدة االختالف عن عربية البلدان اإلسالمية، منغلقة 

   18.أما البربرية فال يستطاع فهمها أصال

وضع اللغة العربية في عهد السلجوقيين: الفصل الثاني عشر" فك"ويعرض املؤلف 

اللغة العربية يف ظل السلجوقي أو احلكم السلجوقي، حيث تقلصت حدودها أمام مزامحة الرتكية، 

األدب والشعر، وكثر بذلك التأليف فيها، وخصوصا الفارسية اليت صارت لغة سدة امللك، ولغة 

لكن اللغة العربية ". الغزايل"و " نظام امللك"حىت لقد ألف ا غري قليل من العلماء مثل، الوزير 

بشرحه " أبو زكريا التربيزي: "بقيت حمافظة على كياا بفضل جهود العلماء املتضافرة، ومبا قّدمه

الغواص يف أوهام : "احلريري بكتابه: وتاله معاصرة. يةوتبسيطه دواوين الشعر، والنصوص النثر 

أن املثقفني مل يكونوا : يرى" فك"يف بعث العربية القدمية الفصيحة على أن األستاذ " اخلواص

ويغزو ذلك إىل العامل املباشر املتمثل يف احنالل الدولة " مبعزل عن مثل هذه األخطاء اللغوية

  19. اإلسالمية ودخوهلا حروبا متتالية

نظرة خاطفة، استعراضًا لالحنطاط الكبري الذي عّم ربوع األقاليم، : الفصل الثالث عشروجاء 

العربية، نتيجة السيل املغويل الذي أصاب يف الّصميم بلدانا كانت هلا الصدارة يف قيادة ركب 
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عقلية، أخذت على عاتقها بعث احلياة ال" مصر"على أن . الثقافة واملدنية يف العامل اإلسالمي

لكن سرعان ما تردت األمور بكشف طريق البحر إىل شرق . األمر الذي امتّد مفعوله إىل سورية

اهلند قصد التبادل التجاري، اكتمل باستيالء العثمانيني على مصر، ومن مث باقي املناطق العربية، 

ليون على مصر، وبإشراقة املرحلة احلديثة، اليت تلت ذلك، واليت بدأت حبملة ناب. ما عدا مراكش

، "أدى إىل نشوء حركة التنقية اللغوية نشأة جديدة" وإدخال النظم العربية على يد حممد علي،

ليتعدى األمر بعد ذلك نشر املؤلفات الكثرية يف النحو العريب، وما يليه من املعاجم العديدة 

عبري، وذلك بإنشاء األجزاء، إىل العناية أكثر بالبحث يف مسائل االستعمال اللغوي، وصواب الت

وبذلك يكون جربوت الرتاث العريب التالد اخلالد قد برهن على . اامع العلمية يف القاهرة، دمشق

  20.أنه أقوى من كل حماولة يقصد ا إىل زحزحة العربية عن مقامها املسيطر

يتناول المؤلف في هذا الملحق، مادة ل، ح، :مادة ل ح ن ، ومشتقاا: ملحق وفي
فهو يقرر مبدئيا أن معنى اللحن . شتقاتها، وتعدد دالالتها، مع تطور اللغة العربيةن وم

على أن تعريف اللحن على الطريقة القديمة . اللغوي يتطلب أن يكون الصواب متقدما عليه
وهذا التعريف الذي جاء نتيجة تواضع عرفي تغيير معناه األصلي في . هواه الخطأ اللغوي

وفي مشتقات هذه المادة . مال ) : بالفتح(لحن : مدلوله األصلي  وقت متأخر، وذلك أن
ما يدل على معان تتميز باإلشارة إلى الميل والتحول على الهيئة المألوفة دون أن يقصد منها 

التحول إلى الصواب "الصواب، أو أن يؤدي الميل والتحول إلى االنحراف كما ال يعني هو 
نى البيان، وللداللة على الفطنة، والفناء، وحسن فقد استعملت الكلمة بمع -" الحق

الصوت، أو الترتيل بالنغم، أو طريقة األداء، أو النغمة الرئيسية في الموسيقى، أو األسلوب 
على أن ورود اللحن . المخالف للمألوف، أو بمعنى اللغز والتورية، أو التضليل و التعمية

21:بن عبدل األسدي بقوله : ذا على لسانللداللة على الخطأ اللغوي جاد في الشعر، وه"  

  من كل من يكفى القصيد ويلحن*** ليت األمري أطاعين فشفيته 
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  :أ ولفنسون.لـ"تاريخ اللغات الّسامية : "التعريف  بكتاب -ثالثاً 

" ولفنسون.أ"للمستشرق األملاين " تاريخ اللغات الّسامية"يعّد كتاب 

)I.Wolfensohn( ،خ اللغات السامية، دراسة مستفيضة لتاري)من أن سقطت )ومنها العربية

وقد أخذ يف تأليف هذا الكتاب منذ أن توّىل تدريس بعض اللغات .األنظار عليها نقوشا وكتابة

الّسامية باجلامعة املصرية حيث أحّس حباجة الطّلبة إليها، واضعًا نصب عينيه أن يكون مرجعاً 

ورام فيه  22.ملدارس الثانوية والعالية يف أقطار الّشرقلطبقة من األدباء والعلماء واملدّرسني با

املؤلف، على ما يبدو، التمّيز عّمن سبقه من علماء الغرب الذين اعتنوا منذ القرن الثّامن عشر 
امليالدي بالبحث يف تاريخ اللغات الّسامية وأمكنهم أن يصلوا إىل نتائج باهرة ، إّال أّن هذه 

دى األمم الشرقية إىل اآلن، أي حّىت تاريخ كتابة هذه املقّدمة، وهو أمر البحوث ال تزال جمهولة ل

ال يضطلع به اجلمهور، املعفى، حبسب رأيه،من البحث يف غوامض التاريخ القدمي لألمم 

الّسامية؛ألن ذلك من مهّمة من يشتغل بدراسة اللغة العربية ويتوّغل يف حتليل حنوها وصرفها 

    23 .ك كّله متأثّرة بأخواا من اللغات الّساميةوبالغتها إْذ كانت يف ذل

ومراجع  24ولفنسون كتابه يف تسعة أبواب بعد مقدمة، وذيله بفهارس للصور.وقد أخرج

ووقفت 27.وقاموس للغات الّسامية 26وتعليقات على الكتاب لألستاذ أنوليتمان25أملانية وفرنسية 

م يف مائتني وأربعة 1980عة أوىل سنة لبنان يف طب- على نشر الكتاب دار القلم ببريوت

   .صفحة) 294(وتسعني

تعريف اللغة الّسامية، وأّول من ": اللغات الّسامية" الباب األول بعنوانتناول ولفنسون 

اخرتع هذه التسمية، وعيوا وحماسنها، وكيف نشأ علم اللغات الّسامية، وعّما إذا كانت لغة 

ها إىل مهدها األممي األصلي مستعرضاً رأي املستشرقني يف ذلك واحدة يف بادئ األمر؟ ُمرجعًا إيّا
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نظريات املستشرقني : و األدلة التارخيية على أّن بالد العرب من مواطن األمم السامية األصلية 

والطريقة املثلى للوصول إىل معرفة أقدم العناصر يف اللغات السامية , املتناقضة يف هذا املوضوع 

 اللغة السامية األصلية كما هو شأن اللغات يف طور الطفولة و اهلمجية مع قلة املفردات يف,

فحاول تفنيد أدلة رينان ,مستعرضًا تعصب املستشرق رينان لآلريني يف الطعن على األمم السامية,

و ,من اشتقاق الكلمة من احلروف : ساردًا املميزات اخلاصة باللغات السامية,يف  هذا الّصدد

هل الفعل هو أصل اشتقاق الكلمة يف : العقلية الفعلية يف اللغات الساميةو ,إمهال احلركات

و تصريف الفعل يف اللغات الساميةو أسباب التشابه بني ,اللغات السامية أم هو املصدر االمسي؟ 

وتقسيمها إىل مناطق , ووجوه االختالف بني اللغات السامية, اللغات السامية و احلامية

   28إذا هل كانت هناك لغات سامية بائدة؟ وإجابة عّما ,جغرافية

ولفنسون  موقع بالد .،بّني فيه أ"اللغة البابلية واآلشورية": بعنوان الباب الثانيوجاء 

مع حملة , و مىت نزح الساميون إىل أرض بابل ؟,مربهنًا على أقدم سكان جنوب العراق , العراق 

و معىن لفظ بابل ,يس مدينة بابل وحضارة الشومريني قبل تأس, من تاريخ بابل و آشور 

و نفوذ الكنعانيني يف بابل ,مستعرضًا حياة سرجون األّول مؤسس الدولة و امللك يف أرض بابل ,

و متناوًال تاريخ بابل إىل سنة ,ومحورايب رجل الشرع و احلرب, و أسرة محورايب على عرش بابل,

و طالئع اجليوش اآلشورية يف ,وقبائل كسانية يف بابل, م حتت حكم أسرة شومرية.ق1650

وخراب , وامتداد سلطان آشور و تقلصه,و تاريخ ملوك آشور,و املنافسة بني آشور و بابل ,بابل

بابل , وعصر خبتنصر الذهيب يف احلضارة البابلية, وتربّع أسرة كلدانية على عرش بابل, مدينة نينوي

قال اخلط املسماري من الشومريني إىل وكيفية انت,وهي يف قبضة الفرس و اية تارخيها السياسي

ملاذا ظهر هذا اخلط إىل أرض الفرات ؟وواصفًا  أنواع : جميبًا عن سؤال  مفاده,القبائل البابلية 

وافقًا على ,الفلك و ا حلساب و الدين يف بابل, و انتشار اخلط املسماري ,اخلطوط املسمارية

  29. وريوالقاموس البابلي  اآلش, نقوش بابلية و أشورية 
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التشابه  وقد عقده لعرض أوجه، "اللغة الكنعانية" ، فكان حتت عنوان الباب الثالثأما 

الصناعة و التجارة , وأوجه االختالف بني العقلية البابلية و الكنعانية, بني اللغة البابلية و الكنعانية

وساردًا أخبار  , ضارة القدميةوأثر الكنعانيني يف احل, مبينًا  قلة إقباهلم على التدوين,عند الكنعانيني

داال على  أّن الكنعانيني من أقرب أقرباء بين ,كنعانية من مراجع يهودية و يونانية و رومانية

ومستعمرات ,وذاكراً تاريخ الكنعانيني يف سورية و  فلسطني,من هم الفينيقيون؟:ومتسائالً ,إسرائيل 

وموضحاً ,العربية و بعض أوجه اختالف بينهما  والتشابه بني الكنعانية و,وآثارهم , الكنعانيني 

نقش كلمو ونقش حيوملك ونقش تبنت و نقش : ونقوش الكنعانيني،وهي,األجبدية الكنعانية

                        30. امشنعزر و نقش ربة تنيت

مىت نزح اآلراميون من فاستعرض فيه  ،"اللغة اآلرامية"،فخّص به الباب الخامسأما 

و انقراض الدويالت  ,و أعطىلمحة عن تاريخ اآلراميني السياسي, عربية إىل سوريةاجلزيرة ال

واألقالم املختلفة عند قبائل آرام و تدمر ,و كيف انتشرت اللغة  اآلرامية يف  بلدان الشرق,اآلرامية

نقش  برركب  ملك مشأل و نقش ششنز  بن كاهن : ومتناوًال كتابات آرامية قدمية,والّنبط

الرطانة ,وآثار آرامية قدمية جبزيرة الفيلة مبصر,م اآلثار اآلرامية يف صحف العهد القدميوأقد,شهر

نقوش ,وَمْن الزباء؟, حملة من تاريخ تدمر السياسي,قبائل تدمر اآلرامية,اليهودية باآلرامية

اآلثار ,)الزباء(نقش بوال ودمس ونقش يوليوس اورليوس و نقش ادينت و نقش بت زىب:تدمرية

وآراء املستشرقني يف أصل ,وحملة من تاريخ النبط,القبائل النبطية  اآلرامية,حية باللغة اآلراميةاملسي

أب : نقوش نبطية,اآلثار النبطية, والنبط و  النبيت,وأقوال قدماء العرب يف هذا املوضوع ,األنباط

ونقش بن مقيمو ونقش فهد  بن سلى ونقش معري بن عقرب ونقش عبيد بن  اطيفق ونقش تيمو 

واللغة اآلرامية و الطائفة ,والتلمود البابليب اللغة   اآلرامي,مرانا ملك األنباط ونقش هجرفس

والفرق بني ,املسيحية) Edessa(ومدينة ادسا,ومدينة حران  متثل احلضارة الوثنية اآلرامية,املنداعية

ومناذج من التوراة و املزامري ,يةاألجبديةالسريان,واللغة  السريانية ,واآلداب السريانية,اآلرامي والسريان
  31.ومناذج من اإلجنيل بالسريانية,بالسريانية
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اجلزيرةالعربيةمبعزل عن : فتناول فيه،"اللهجات العربية البائدة:"الباب السادسبينما ُوسم 

ووجوب االحرتاس يف هذه  ,و هل تأثر العرب حبضارة األمم السامية األخرى؟,بلدان العمران

ّمث ما معىن ,واعرتاض على هذا  التقسيم,إىل مشالية و  جنوبية:العلماء اللغة العربية وتقسيم,املعضلة

لفظ  عريب؟وكيف ضاعت اللهجاتالعربية القدمية؟وكيف منت اللغة العربية الشمالية؟ ومدى امتزاج 

وما , وعقم  خطة املستشرقني يف البحث عن نشأة اللغة ا لعربية,اللهجات اجلنوبية باللغة الشمالية

ودّلل على أّن صحف القرآن الكرمي أقدم من الشعر ,هي أقدم آثار العرب اليت وصلت  إلينا؟

و عّلل لعدم ,واآلثار العربية قبل اإلسالم,وبّني الفرق  بني القدمي يف ذاته  و أقدم مدون,اجلاهلي 

بحث يف أخبار واستعرض مراجع يونانية وروايات عبريية و عربية ت,اهتمام عرب اجلاهلية بالتدوين

وأقدم ,والنقوش الثمودية يف منطقة العلى,وتاريخ قبائل معني يف مشال بالد العرب,بين مثود وحليان

كما كانت له  ,عرض لتسعة نقوش مثودية, واألقالم الثمودية و اللحيانية و  الصفوية,نقش  مثودي

ّل رموز النقوش ونّوه بأحباث باألستاذ ليتمان الدقيقة يف ح,كلمة يف  النقوش الصفوية

ورأى املؤلف يف النقوش الثمودية ,ولغة النقوش الثمودية والصفوية,وستة نقوش صفوية,الصفوية

ونقش ,ونقش زبد,وهل هناك نقوش عربيةيف اجلاهلية؟نقش النمارة,والصفويةوعالقتها باللغة  العربية

                                                                                                                             32 .لنقوش الثالثةوكذا رأى املؤلف يف هذه ا,ورأي املستشرقني يف حّل رموزها وشرحها,حران

كيف نشأ :فكان إجابة عن، "اللهجات العربية الباقية" ، واملعنون بـالباب السابعأّما 

األجبدية العربية  القدمية املستخلصة من  ورأي علماء العرب يف أصل  اخلط العريب, القلم العريب

وعالقة اخلط العريب بالكتابة النبطية املتأخرة  يف شبه  جزيرة ,نقوش منارة وزبد وحران

وزمن ظهور القلم  العريب  وموطنه  ,والفرق بني القلم  النبطي القدمي واملتأخر,طورسينا

وأقدم اآلثار  , يب قبل  اإلسالم واألسباب  اليت أدت إىل  عدم انتشار القلم العر ,األصلي

مع تطبيقات ومالحظات حول     هذا ,ن قش  مصري و نص هذا النقش,اإلسالمية  العربية

األدوات الكتابية  عند  العرب منذ بدأ اإلسالم    , واستعراض آلثار عربية إسالمية  قدمية,النقش

مية على حمو مجيع هلجات  وكيف ساعدت الدعوة اإلسال,إىل  عهد  انتشار الورق اإلفرجني

وقيمة  األحرف يف  البحث عن  , واألحرف  أو القراءات,وأمهية لغة القرآن الكرمي,العرب القدمية؟ 
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واألحاديث ,ومناذج من القراءات املختلفة,وآراء  قدماء املسلمني فيها, اللهجات العربية البائدة

والشعر ,وكتاب السرية النبوية البن  هشام, احلكم و األمثال عند العرب, النبوية واللغة العربية

والنهضة ,وأثر القرآن يف اللغة  العربية,والفتوحات اإلسالمية و اللغة العربية,اجلاهلي واللغة العربية 

وكيف نشأت ,وكيف ظهر اللحن يف اللغة  العربية؟وظهور قواعد اللغة  العربية,العلمية للغة العربية

لهجة  املصرية ؟والعناصر القبطية  يف اللغة  العامية كيف نشأت ال,اللهجات العامية؟

وآثار عامية مصرية يف ألف ليلة وليلة ويف آداب  اليهود العربية يف القرون  ,املصرية

واللهجات العامية يف العراق و يف اجلزيرة العربية و املغرب وجزر ,واللهجة العامية بالشام,الوسطى

   33 .مالطه

معين (اللهجات العربية في جنوب بالد العرب"  اء بعنوانج الباب الثامنعلى أّن 
، تعرض فيه ولفنسون إلىسبب نشوء حضارة عربية يف جنوب )"وسبأ وِحْمَير وقتبان وحضرَمْوت

و قلة ,و املصادر العربية اليت تبحث يف  تاريخ اليمن,اجلزيرة قبل نشوئها يف مناطقها الشمالية

ولعالقة  اليهود باليمن يف عهد ,وقصة سليمان وملكة سبأ,ةومصادر عربي,أخبار العرب عن اليمن

وعناية  املستشرقني  بآثار  ,وتناول مصادر يونانية و رومانية,و بعده - عليه السالم- سليمان

أقدم دولة يف جنوب " معني"ودّلل على أّن ,وأعطى حملة عن تاريخ  جنوب  اجلزيرة  العربية, اليمن

يف  مجيع أقصاع  اجلزيرة  وانتشار نفوذ  سبأ,وسقوط دولة معني,سبأوالتنافس بني معني , اجلزيرة

والفنت الداخلية , و مدينة  مأرب  الشهرية,و تغلب سبأ  على  قتبان وحضر موت,العربية اجلنوبية

, م.بني سبأ  و بين محدان ِمحْري  اليت أدت إىل توغل  األحباش يف اليمن  يف   القرن الرابع  ب

يف  الذمة  400وحكم اليمن  حتت أسرة ِمحْريية دخلت حوايل سنة ,من اليمنوطرد  األحباش  

ولظهور األحباش  , م.ب525وازام الدولة   احلمريية املتهودة أمام األحباش سنة ,اليهودية

وأصل ,وتناول أقالم املسند, وحضارة سبأ  و تأثريها يف  بلدان األمم السامية,والفرس يف اليمن

والشبه بني  عقلية  ,ولغة كتابات املسند,فرق بني كتابات املسند القدمية واملتأخرةوال,خطوط املسند
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سند,أمم جنوب اجلزيرة العربية  بالكنعانيني
ُ
ومخسة نقوش , وصيغة ضمري الغائب يف  كتابات امل

  34 .و اللهجات العربية يف منطقيت الّشحر وُمهرة,بلغة سبأ و معني

اللهجات السامية في بالد ":وكان بعنوان باب تاسعوختم ولغنسون كتابه بـ
هجرة الساميني إىل أرض احلبشةو اللهجة اجلعزية الساميةوكيف نشأ : ،وقد  تناول  فيه"الحبشة

القلم اجلعزي و األطوار الثالثة اليت مّر على قلم جعزو لغة  جعز  القدميةو رسم معامل مدينة 

دبية و انتشار لغة جعز يف بالد احلبشة، وأعطى حملة الدينية واأل: أقسوم وآثارها و اآلداب اجلعزية

عن تاريخ جعز القدميو امتزاج العنصر السامي باحملامي يف احلبشةو قدم اللغة اجلعزية وعالقتها 

بالغة  السامية  األصليةوتغلب القبائل األحمارية على األمة  اجلعزيةو احنصار لغة جعز يف  التدوين  

مىت نشأ التدوين باللهجة : مة األحمارية بني الطوائف احلامية،وجميبًا عنوالصلوات و انتشار األ

األحمارية؟و دّلل على أن أهل جترا وجتراناو املسلمني يف احلبشة ليسوا من العنصر السامي، ومبيناً 

    35.موقع مدينة َهَرر وهلجتهاوأن اللهجات األحمارية تعّدقنطرة ربط اللغات السامية باحلامية
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  :الكتابان في الميزان-خامساً 

  ":العربية ليوهان فك" مساءلتان خالفية في -1

وقد وقعت عليه األنظار أّول مرّة  " يوهان فك: للمستشرق األملاين " العربية" يعّد كتاب 

م، أّول حماولة لرصد التحّوالت اليت طرأت على اللغة العربية بسبب انتقاهلا من 1950سنة 

ىل األمصار املفتوحة، وقد أثار هذا الكتاب جدًال ونقداً كبرياً حني صدوره تزّعمه موطنها األصلي إ

فقد مسح لنفسه هذا األخري مبناقشة بعض النقاط األساسية، اليت ال  36 .األستاذ أنطون شبيتالر

  37:يّتفق فيها مع املّؤلف،منها

العاشر / و، يف القرن الّرّ◌ابع اهلجريرأيه بأّن التّصرف اإلعرايب كان حّيًا يف عنفوانه لدى الّبدْ  - 1

امليالدي، معتمدًا يف ذلك على األخبار اليت رواها العرب يف هذا الّشأن، وعلى البقايا املتجّمدة 

  .من هذا التصّرف اإلعرايب يف هلجات الَبْدو املعاصرة

القرآن،  يراها  أّن القرآن الكرمي معرٌب  إعرابًا كامًال، ويؤيّد  كالمه بأمثلة من" فك"يرى  - 2

شواهد مؤّكّ◌ِ◌دة على ، وهي ما يالحظ فيه من ُمجَل مفرداا ُحّرّ◌َ◌ة احلركة، وذلك ال حيدُث 

، قد قرأ القرآن  الكرمي باإلعراب،  εوإنه ال يشك على اإلطالق، يف أّن حمّمدًا .إّال يف لغة معربة

ة، وإّمنا يكمُن يف أّن القرآن ليس ولكن الدليل على ذلك هو حرية حركة املنفردات يف داخل اجلمل
أقل  يف الدرجة من أقوال الّشعراء واخلطباء والُكّهان،  وهي أقوال مل ُتَصْغ بلهجات اخلطاب 

العامّية، بل صيَغت بالعربية  الفصحى، وقد ساق أمثلة للتدليل على أمهية اإلعراب،يف حنو قوله 

إنما َيْخَشى اهللاَ ِمْن ( :             عّز وجلّ  وقوله38 ))))ْرَبىوإذا َحَضَر الِقْسَمَة أوُلواُ القُ ((((:تعاىل
   39 )ه الُعَلَماءُ عبادِ 
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  :مالحظات نقدية

أبدى  املستشرق أنطون شبيتالر، رأيه يف املسألة األوىل ، فرّد بالقول على ترتيب  الرّأيني  

  40:الّسابقني

بصرف  الّنظر  عن أّن مالحظة هلجات " نّهإنّه ال يثُق يف صّحة تلك األخبار  على اإلطالق؛أل- 1

فاملادة املوجودة عندنا من هلجات البدو تعّد قليلة .البدو املعاصرة ال تؤّدي إىل اخلروج ذه النتيجة

وغري متكافئة القيمة يف نظره، فال تكون أساسًا ثابتًا للبحث، باإلضافة إىل أّن مثل هذا البحث، 

عليها، ال ميكن يف نظره ) فك(فاألخبار العربية اليت يعتمد.ىت اآلنح - فيما يعلم- مل يقْم به أحدٌ 

أن تؤخذ على معناها احلقيقي، فإنين ال أميُل إىل القول بأّن العربية كما نعرفها من الشعر العريب 

القدمي تساوي متامًا يف كّل شيء لغة البدو على اإلطالق، وهذا يعين ببساطة أّن هذه األخرية ال 

بل على العكس من ذلك، فإنّه مقتنع بأّن العربية يف .اإليقاع والوزن لكي تصبح شعراً حتتاج إىل 

عصور سحيقة قبل العصور اليت نعرفها فيها، قد أصاا ذلك التغيري الذي نالحظه بوضوح يف 

العصر اإلسالمي كّلما تقادم به العهد والذي يّتضح لكّل واحد يف اللهجات املعاصرة،فإنّه ال  

اللهجات احلديثة، على األقل يف ميداين األصوات والبنية إّال وله أصٌل مباشر أو غري شئ يف 

وهذا .مباشر، يف العصر اإلسالمي املبكر،بقدر ما نراه يف اخلّط ،أو يف عبارات املعاصرين من الّرواة

تلك  يعين أّن اللهجات يف فرتة متتّد أكثر من ألف ومائيت سنة مل يظهر فيها تطّوٌر ملحوظ من

فلس  هناك ما مينع،بل على العكس من  .املسائل املهّمة، كرتك التصرف األعرايب يف االسم والفعل

ذلك، كّل شئ يدّل عل ى إمكان أن يكون الوضع اللغوي يف القرن األّول اإلسالمي، قد نشأ 

أصعب  وإّن العثور  على دالئل  مادية من العصر القدمي هلو .بطريقة  مماثلة قبل ذلك  بكثري

بكثري من أدّلة العصور املتأّخرة،ألنّه ليس أيدينا من األخبار  اللغوية عن هذا العصر،شئ خالص 

  .ال  ُيشّك يف أمر تنقيحه وذيبه

إّن ما ميكن استخالصه بأنفسنا من القرآن  الكرمي  والشعر العريب وما أخربنا به اللغويون العرب                                   - 2

عن هلجات البدو أحيانًا ، إذا ما عاجلناه بالقدر الالزم من  احلرص واحلذر،يكفي لرسم  صورة 

                                                           

  .12-5العربية،ص  : يوهان فك -40
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يف كثري من النقاط اجلوهرية بلهجات  :" عن اللهجات  العربية القدمية تذّكرنا، كما يقول فوللرز

وإذا ما صدَر املرء عن الرأي ".اضراخلطاب العربية ، املعروفة لنا يف العصور املتعاقبة والعصر احل

احلماسي القائل   بأّن اللهجات العربية القدمية،تّتفق يف كّل شئ مع العربية  الفصحى ،فإنّه جيب 

غري  أنه إذا  ما .عليه  أن جيتهد يف تأويل النصوص  اليت التالئم هذا الرّأي أو حيكُم بشذوذها

هذا لرّأي املبين على الظّن إنه جيب  عليه أن ينظر حاول أن يستبني املوقف ،  دون الرجوع إىل  

أما هذه .بقايا   هلجات حقيقية، كانت تعيش إىل جانب العربية إىل  مثل هذه النصوص على أّا

العربية نفسها، فهي تلك اللغة القدمية احلقيقية، اليت تعود إىل ما قبل التاريخ،واليت ترتفع عن 

هي تلك اللغة اليت .نا كابر عن كابر يف  نصوص حمددة   متاماً هلجات  اخلطاب منذ زمن،ورويت ل

أشعار أهل اجلاهلية وكالم الفصحاء واحلكماء من  :"ميكن أن تعرف بقول الباقالين

." كالم الكّهان وأهل الّرجزوالّسجع وغري ذلك من أنواع بالغتهم وصنوف فصاحتهم...العرب

منزلة حبسب قيمة كّل منهما منزلتني خمتلفتني متاماً  وعلى هذا النحو تنّزل اللهجات   والعربية  

،ومتثالن طاقتني لغويتني خمتلفتني، وتعّد إحدامها بالنسبة لألخرى مبنزلة العامية ولغة احلياة 

)   Geyer"(جاير"ولكنها ليست كما يزعم.العامة،من الفصحى أو اللغة األدبية  على حنو ما

بإزاء  لغة   ا خلاصة و الطبقات الرّاقية واملثقفني ولغة العامية اليت  يتكّلمها الّسوقة ، 

ذهب إىل  جعل  هلجة معينة أساساُ للعربية القدمية، وهو " فيشر"واجلدير بالذكر هنا أّن ".األدب

صواٌب كذلك من  حيث املبدأ ، غري أنه يبدو يل من العسري جداً  حتديد مكان هذه اللهجة، بل 

مرًا مستحيًال، كما   أنه من احملال معرفة مىت ّمت استقالهلا عن هلجات يكاُد حتديد زماا يكون أ

اخلطاب اليومية؟   وعلى أّي صورة حدث هذا ؟ ويف أي زمان اعرتفت ا اللهجات األخرى؟، 

                                                                                        .                                                          وصار من الالزم يف ظروف معينة استعماهلا لغة فصحى

ميكن للمرء بشيء من التأمل أن يقول  بالفرق يف  طريقة الكالم تبعًا للوضع االجتماعي  - 3

للغة ا للمتكّلم، غري أهذه التفرقة ال   تكون عامة، وهذا يعين أن أحد النبالء ميكن أن يتقن  ا

لفصحى  متامًا كما يتقنها أحد العامة وكان تعّلم هذه ا للغة حسب قواعدها والتحّدث ا أمرا 

راجعا إىل االستعداد الطبيعي اللتقاط احلاسة السمعية  ، للخصائص اليت تفرق اللغة   الشعرية   

و ال .لسواءوهذا االستعداد ميكن أن  يوجد لدى العامة واخلاصة على ا. عن احلديث اليومي

ومن . الكاهن و اخلطيب والشاعر ، من خاصة القوم يف الغالب : يعارض هذا أن مادة القول 
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عن االستعداد اللغوي الطبيعي عند  - وإن كانت يف سياق خمتلف- املهم جدا مالحظة ابن جين

فسه و ال حيسن بطبعه و قوة ن) أي البدوى(َهْبُه ال يعرف الّتصريف أتراه:" البدو على اإلطالق

  41".هذا ما ال جيب أن يعتقده   عارٌف م ، أو آلٌف  ملذاهبهم !لطف حّسه هذا القدر 

و تعلو مبا ,لغة فنية خالصة praetorius"بريتوريوس" كما يقول  -و هذه اللغة الفصحى تعد - 4

, ات غري أّا إذ جتري على ألسنة املتحدثني ذه اللهج, هلا من طبيعة مميزة على كّل اللهجات 

و لعلها اختلفت من جهة إىل أخرى تبعا , فإّا مل ختل من تأثري تلك اللهجات فيها باستمرار 

استطاعت طمس , للغويني املتأخرين, و العامة على طرد القاعدة, غري أن اجلهود املنظمة , لذلك

ال , ر امليالديالعاش/فإذا كان اللغويون العرب يف القرن الرابع اهلجري.هذه االختالفات طمسا تاما

فإن هذا بعين بالطبع أم يبحثون هناك عما يفتقدونه يف ,يزالون يذهبون إىل البدو ليدرسوا  لغتهم

, هو لغة الشعر العريب القدمي على األخص , و املقصود ا يف هذه احلالة " . العربية"وهو . املدن

" ال يعين أن تلك , يما يبدو غري أن هذا ف. اليت ظلت حية تروى عن هؤالء البدو أمدا طويال

, فإن اللغويني العرب مل يكرتثوا ذه اللغة األخرية ,  تساوي لغة التخاطب عند البدو " العربية

فلقد كان الشيء الوحيد املستأثر جبهود اللغويني , ألّم  كانوا يرمون إىل غرض آخر خمتلف 

إّمنا هي وسيلة إىل "حلن العامة" يف العرب دائما هو العربية الفصحى، وكذلك الكتب املؤلفة 
غرض  هو إثبات الصّحة اللغوية، وليست غرضًا مستقالّ،كما أّن هذه الكتب، ال تروي لنا شيئاً 

" ، وهي عبارة عن اللغة"السليقة" واجلدير باملالحظة هنا هو حديث اللغويني عن .عن هلجة البدو

، األمر الذي يعين "ّمد إعراب، وال تذب حلناليت يسرتسل فيها املتكلم على سليقته  من غري تع

و إذا حدث هذا فال عجب أن .أّن العربية بال إعراب كانت موجودة أحيانًا لدى البدو كذلك

و لكن أن يستخلص من ذلك أنّه ال  وجود للغة بال , جيد اللغويون اإلعراب عند البدو حقا

و من غري املقبول عندي .حجة واهيةفذلك أمر غري مقبول و , إعراب  عند البدو على اإلطالق 

بسبب , أن تكون لغة البدو املشرتكة الناشئة يف أماكن خمتلفة , بناء على كّل ما سبق , كذلك 

أساسا خرجت منه عربية - اجتماع  القبائل و العشائر املتباينة يف حياة مشرتكة و جمتمعات مغلقة
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جام  وما وضعه النحاة املتأخر ون من و ال أستطيع الربط بني هل, القرون املتأخرة الفصحى 

  .قواعد العربية

, و يؤيد كالمه بأمثلة  من القرآن , بعد ذلك أن القرآن الكرمي معرب إعرابا   كامال" فك"ويرى - 6

وذلك ال , وهي ما يالحظ فيه من مجل مفرداا حرة احلركة, يراها شواهد مؤكدة على ذلك 

قد  , يف أن حممدا صلى اهللا عليه و  سلم, يشك على اإلطالق  و إنّه ال. حيدث إال يف لغة معربة

و لكن الدليل على لك ليس هو  حرية حركة املفردات يف ,        قرأ القرآن الكرمي باإلعراب

وإّمنا يكمن الدليل يف أن   القرآن ليس اقل يف الدرجة من أقوال الشعراء و اخلطباء , داخل اجلملة
بل صيغت بالعربية الفصحى،من حيث , تصغ بلهجات اخلطاب العاميةو هي أقوال مل, و الكهان

( وكذلك يرى جاير" لغة الّشعر املقدسة" حني حتّدث عن )Hartman( هارمتان " مل خيطئ 

Geyer( ": انّه من املستحيل أن يكون القرآن الكرمي، قد نزل باللهجة الشعبية، ألسباب

تدل بالتأكيد على  وجود اإلعراب , ت يف داخل اجلملة وحنن ال نعتقد يف أن حرية الكلما.مماثلة

غري أنه لتزم , و لنتذكر أنه يوجد عموما يف كل لغة نظام مألوف من ترتيب الكلمات يف اجلملة, 

ففي أحوال كثرية ال  يرتبط  هذا   إال بأمهية كل جزء من أجزاء  اجلملة  على  , يف حدود معينة 

ألمهية يف داخل اجلملة ومع ذلك خترج تلك بالطبع تلك احلاالت فيتحرك  بناء على تلك ا,  حدة

وال جيوز مطلقًا أن يستخدم الشعر .اليت ال يلتزم فيها الرتتيب العادي إّال بسبب الوزن أو القافية

ٌلشارة إىل الرتتيب غري املألوف باملعىن السابق، وهذا مبدأ ال ميكن أن يؤّكد بصورة قاطعة بالنسبة 

وكل شروحنا  للنحو العريب تتمّيز بصورة أو بأخرى ، بعدم مراعاة هذا املبدأ،  وإن كان .إىل العربية

السبب يف ذلك معروفًا بوضوح، وهو استخدام الشواهد القدمية قدر اإلمكان، وهذه الشواهد 

أن تساعد على الفهم ,هذا ،و ميكن للنهايات اإلعرابية يف ظروف  معينة .ليست شواهد شعرية 

غري أا ليست ضرورية أو , للمعىن  الذي يفيده السياق و النرب الناتج عن هذا السياق السريع 

على أن املرء يف احلكم على هذه املشكلة بسهولة عن الرتاث املكتوب الذي .فيصال يف ذلك

أّما يف اللغات املّيتة ال .حيتوي على عالمات ظاهرة، كالنهايات  اإلعرابية،  ترغب وتقّدر كثرياً 

تمد املرء يف احلقيقة  إّال على الرتاث املروّي وحده ،  غري أنّه يف اللغات  احلّية اليت ميكن أن يع

وأّن اخلربات اليت يكتسبها املرء، .تدرس  بالكالم واحلديث، تلعب العوامل الّسمعية املختلفة دوراً 

عند  احلكم  على  جيب أن تراعى مع   اللغات املّية، يف دائرة  أكثر  اّتساعًا من ذي قبل، 
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من باب التعميم إىل و ضع الكلمات يف  داخل " فك"أن يعزو, وهكذا ال يصحّ .ظروفها وأحواهلا

مع بعض الكلمات ,يف مقابل النهايات اإلعرابية صحيح أن اللغة األدبية, وظيفة إعرابية, اجلملة 

: ومثل, أبا/أيب/أبو:مثل(تاليت  تعرب بطريقة إعرابية ختتلف عنها مع اإلعراب باحلركا, و األبنية

غري أن هذا ال يعين إال أن  اللغة ,  بدأت ختلط احلاالت اإلعرابية ,)ين يف ايات مجع املذكر/ون

و ال تفهم كما لو كانت صيغا خمتلفة يف لغة حية , أصبحت ذات حالة إعرابية واحدة غري متغرية 

املرء أو مسع إىل جانب ذلك صيغة و إذا قرأ .بل ليست إال صيغة واحدة ثابتة, غري متصرفة 

نشأت من اعتقاد  أنت , فإن ذلك ال يكون إال حلقة صياغة, إعرابية قدمية يف استعمال خاطئ  

و لكنها ,و هلذا تعد  غريبة على  اإلحساس اللغوي الطبيعي, الصيغة لبست حية يف اللهجات 

  .بنيت على منط صيغ   أدبية معروفة

وإذا َحَضَر (((( :للتدليل على أمهية اإلعراب و  هو  قوله تعاىل" فك"أما  املثال الذي ساقه- 7
ليس من  ناحية الصيغة إال حالة " أولو" ألّن , فإنّه ليس مثال صاحلا , 42 ))))الِقْسَمَة أوُلواُ الُقْرَبى

يف  هذه " فك"و أما املثال  اآلخر الذي ساقه .فال غموض إذن يف وظيفته اإلعرابية , ر فع

إنما َيْخَشى اهللاَ ِمْن (((( :وهو قوله تعاىل, كما ذكره ابن األثري يف املثل السائر ,لك املناسبة كذ
بيد , غري أّن ينايف العقل " العلماء"و نصب "اهللا"فإنّه ميكن أن يضبط برفع ,  43 )ه الُعَلَماءُ عبادِ 

يف اية " ءالعلما:"فإنه البد من وضع كلمة,أن الفهم الصحيح ال يتيسر برتتيب آخر للكلمات 

فإذا جعلت ,الذي جيعل النرب على  هذه الكلمة, إذا أريد االحتفاظ باملعىن املقصود , اجلملة 

كانت من قصر الفاعل  على  اجلملة إمنا ينسأ بالضرورة من "إنما يخشى العلماء اهللا:" اجلملة 

  .جزء الناس الذي خيشى اهللا هو العلماء: إذا ملعىن,  "إمنا"أصل وضع تركيب

لكوم مل يألفوا يف لغام ظاهرة ,  إذ يفسر نطق غري العرب للعربية بال إعراب " فك"إّن  - 8

فإّن ذلك يفرتض قدرة على , لصعوبتها عليهم, فرتكوا احلركات األخرية , التصرف اإلعرايب 

 وهو أمرمل يكن, تعتمد على اطالع لغوي على بناء املورفيمات العربية اخلاصة بذلك, التجريد 

يف عصر الفتوحات , متوفرًا لدى هؤالء غري املتكلمني بالعربية من األقوام الذين خضعوا لإلسالم

                                                           

  .من سورة النساء 8اآلية -42
  .من سورة فاطر 24اآلية -43
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بسماع تلك الشعوب للعربية يف صورة , و أسهل من هذا تفسري هذه الظاهرة.,اإلسالمية األوىل

تفرقة ومل يكن عند هؤالء قدرة على ال, ولذلك مل يكن أمامهم صور أخرى حياكوا ,  غري معربة 

ويعد القرآن الكرمي هو النموذج األّول و الوحيد لفرتة طويلة هلذه اللغة , بني العامية و الفصحى 

  .ويقرءونه على منط هذه اللغة,ويعرفه هؤالء املسلمون اجلدد معرفةجيدة,الفصحى

  ":والفنُسون.أ" تاريخ الغات الّسامية لـ"مسألة  خالفية  في كتاب  -2 

لكوفيني مستأنسًا بالدراسات اللغوية املقارنة،و مبا تيّسر له من ذهب ولفنسون مذهب ا

معرفة بالفصائل اللغوية املختلفة يف اللغات السامية باجلامعة املصرية سابقا، فاستعرض أهّم ما 

تنماز به اللغات الّسامية يف بعض أحواهلا عن أنواع اللغات األخرى مبا جيعلها تنتمي إىل أرومة 

  44:هذه اخلصائص فيما يأيتواحدة، وتنحصر 

أّن اللغات الّسامية تعتمد على احلروف وحدها وال تلتفت إىل األصوات مبقدار ما تلتفت إىل - 1
احلروف ولذلك و لذلك مل توجد بني احلروف عالمات لألصوات كما هي احلال يف اللغات 

يف املقابل زادت يف عددها عن ولئن أمهلت األمم الّسامية هذه األصوات إمهاًال شنيعاً فإا . اآلرية
املألوف يف مقابل اللغات اآلرية، فأوجدت حروفُا للتفخيم والتضخيم والرتقيق وإلبراز األسنان 

  .والّضغط على احللق ، وغريها
ولبعضها أصل (أّن أغلب الكلمات فيها ترجع من حيث اشتقاقها إىل أصل ذي ثالثي أحرف- 2

إىل أّوله أو آخره حرف أو أكثر فتتكّون من الكلمة الواحة  ، وهذا األصل فعٌل ُيضاف)ذو حرفْني 

 .صوٌر خمتلفة تدل على معاٍن خمتلفة

أْن نشأ من اشتقاق الكلمات من أصل هو فعل أن سادت العقلية الفعلية على اللغات - 3

فاظ الّسامية أي أّن ألغلب الكلمات يف هذه اللغات مظهراً فعلياً حّىت يف األمساء اجلامدة واألل

  .فقد أخذت هذه الكلمات مظهراً فعلّياً أيضاً .الدخيلة اليت تسرّبت من اللغات األعجمية

أّن املصدر " وهو ما محل ولفنسون على القول خبطأ مذهب بعض علماء اللغة العربية من

يف - االمسي هو األصل الذي يشتق منه أصل كل الكلمات و الصيغ،و لكن هذا الرأي خطأ 

صل أصل االشتقاق خمالفاً ألصله يف مجيـع أخواا السامية و قد تسرب هـذا الرأي ألنّه حي - رأينا
                                                           

  .14املصدر السابق ،ص: ينظر -44
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إىل هـؤالء العلماء من الفرس الذين حبثوا يف اللغـة العربية بعقليتهم اآلرية واألصل يف االشتقاق عند 

 أما يف اللغات السامية فالفعل هو كل شيء، فمنه تتكّون. اآلريني أن يكون يف مصدر امسي

بل جند الضمري مسنداً إىل الفعل و مرتبطا به ارتباطاً .اجلملة، ومل خيضع الفعل لالسم و الضمري

  45".وثيًقا

نظرية العقلية (وانتهى ولفنسون إىل القول بتفّرده من بني املستشرقني ذه النظرية اخلاصة

الذين بذلوا،يف  46،"إذ مل يشر إليها أحٌد من علماء اإلفرنج"، )الفعلية يف اللغات السامية

يف البحث عن تاريخ الفعل يف اللغات الّسامية فكان كّل ما وصلوا إليه من "رأيه،جهودًا حثيثة 

أحباثهم أن اتّفق أغلبهم على أّن الصيغة القدمية أّن األصلية للفعل إّمنا هي صيغة األمر مث اشتقت 

ُقْم وِعْد وِزِ◌ْد وِبْع اشتّق يقوُم ويعوُد منها صيغة املضارع يف حالة اإلسناد للفاعل أو الضمري فمن 

ويزيُد ويبيُع وعلى أّن  احلروف اليت زيدت يف أول الفعل املضارع مثل الياء والّتاء والنون واهلمزة يف 

يقوُم وتقوُم وأقوُم كانت زيادا سابقة لزيادة احلروف اليت يف آخره مثل الواو والنون والياء يف 

أّن الفعل مشتق "، األمر الذي ال يقود إىل االعتقاد،يف رأي ولفنسون ،"َني ويقْمنَ يقوُموَن وتقُومِ 

من صيغة ألمر بل كان كل ما يدل عليه أّن أقَدَم صيغة للفعل إّمنا هي صيغة شبيهة بصيغة األمر  

ج بعد كانت تستعمل للداللة على مجيع صيغ الفعل من املاضي واملضارع واألمر مثّ انتقلت بالتدري

كما ساد االعتقاد عند .ظهور صيغيت املضارع واملاضي  لتدّل على حدوث الفعل يف صيغة األمر

العلماء أن صيغة املضارع كانت على مدى قروّن كثرية تدل على مجيع األزمنة كما هي احلال يف 

  47".اللغة الصينية ويف اللغة األندوجرمانية األصلية

  

  

  

                                                           

  .15- 14املصدر السابق،ص- 45
  .15املصدر السابق،ص  -46
  .16- 15املصدر السابق، ص  -47
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      :مالحظات نقدية

لنا أن نبدي رأياً فيما ذهب إليه ولفنسون من أمر أصالة الفعل يف اللغات السامية ،فإننا  وإذا كان
  :نقول

إنّه إذا صّحت أصالة الفعل يف اللغات الّسامية فقياس العربية عليها خطأ؛ألّن مثل هذه  - 1
  .األحكام ال يعّمم، وهو أمر حسمه السيوطي،وهو ما أوردناه يف موضع سابق من هذا البحث

  .مث إّن العقلية الفعلية يف اللغات اآلرية أظهر فيها يف العربية،إذ ال تكاد ختلو مجلة فيها من فعل - 2

وإذا كان يف العربية جلمهور األمساء أفعال، فإّن فيها جلمهور األفعال عشرات األمساء،من  - 3
  .مصنع، التصنيع، واملتصنع: َصَنع:حنو

وعلى هذا جيب أن . يٌء يُطلب وقوعه قبل معرفته وتسميتهإّن الفعل إخباٌر عن وقوع أو ش - 4

واملشتق أيضاً صفة باحلدث .يكون املصدر حاضراً يف الّذهن حّىت يُبىن عليه الفعل املشتق

فذكر املصدر حاضر فيه دائماً، ولذلك جيب أن يكون املصدر من الّناحية اللغوية ).نائم(بذات

ونشوء اللغة لدى . إنّه َكوُن احلدث وحصوله ووقوعه.أسبق من الفعل وسائر املشتقات األخرى

أما من الناحية العقلية، فال يُتصور فعٌل أو مشتّق إّال .األطفال يظهر فيه االسم على الفعل واملشتق

أما .فالطّفل الذي ال يعرف معىن الفعل يستخدم اإلشارة للداللة على عليه.وفيه معىن املصدر

  .االسم فيلفظه

إّن الفرس نقلوا إىل العربية صورة املصدر فهو كالم حيتاج إىل دليل، وإن وجد منهم  إّن قولنا - 5

من كان من أصل فارسي، إّال ذلك ال ميّثل قاعدة عريضة ميكن اعتمادها منطلقا هلذا النقل أو 

فلدينا ابن أيب إسحاق احلضرمي، واألخفش األكرب واألوسط، واخلليل، وغريهم ال يعرفون .ذاك

  .لفارسيةاللغة ا

))))وعّلم آدم األسماء كلها ((((:هذا، ونزعم أن قوله تعاىل - 6
حيتمل تقّدم االسم على الفعل؛  48

( فـ.ألّن األمساء أكثر متّكنا من غريها من األفعال واحلروف واليت يُفرتض أن تكون هلا أمساء كذلك

سم اليعّرب عنه حبرف أو اسم حرف جر لبلوغ الغاية، ولالسم ا) إىل(اسٌم لفعل الكتابة، و) َكَتبَ 

                                                           

  .من سورة البقرة 31اآلية  -48
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فاألفعاُل أَثـَْقُل من .اعَلْم أن بعَض الَكَالم أَثـَْقُل من بْعضٍ :"وهو ما أمجله سيبويه بقوله.فعل

فِمن َمث ملَْ يلحُقها تـَْنويٌن،وحلََِقها اَجلْزُم .األْمسَاء؛ألن اَألْمسَاَء هَي اُألَوُل، وهي ِأَ◌د متكناً 

ا هيَ .والسُكونُ  ملَْ َيُكْن كالماً، واالسُم .من اَألْمسَاءِ  وإمن لُه مَن االْسِم، وإال الفْعَل ال بُد َأَال َترى أن

   49".اهللاُ إهلُنا، وعبُد اهللا أُخونا: قْد َيْستَـْغين عِن الِفْعِل؟تـَُقولُ 

إّن أسبقية املصدر هي افرتاض عقلي ولغوي، وإن كانت ال تعين أن : وخالصة القول

كما يف (أو اسم فعل أو مجلة ، *موجود دائماً قبل غريه، فقد يكون قبله أحياناً اسم ذات املصدر

،فأحبرت يف البحر، وكرب من اهللا أكرب: حنو قولنا أحبر، وكرب.(  

و لئن ذكر بعض القدماء أّن أسبقية املصدر افرتاض وليست واجبة احلدوث يف كّل مادة 
إنّه إذا كان ال بّد من أسبقية فاملصدر صاحبها ّمث يكون الفعل :لغوية فإننا منيل بذلك إىل القول

  .واملشتّقات واألمساء اجلامدة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 21-1/20اب، الكت:سيبوه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب-49

* وهو اللفظ الداّل على تعيني مسّماه تعييناً مطلقاً ويكون : االسم الَعَلم: وهو االسم الذي يدّل على ذات ُتدَرُك باحلواّس غالباً وينقسم قسمني:الذات اسم

أو من مجلة كفتح اهللا وأقّلها مرجتٌل . من أفعال كيزيدُ  ول أواألمساء األعالم أكثرها منقوٌل من أمساء جامدة أو صفات كَفضْ . حمّمد وعرفات: لألشخاص والبقاع  حنو

ِفرَعون عَلماً على كّل َمِلك من ُمُلوك : وقد يكون االسم العلم داالّ على جنس معّني حنو. َمحْداُن وِعْمرانُ : ُوضع علماً يف األصل، ومل يستعمل يف غري الَعلمية حنو

.132-131اء واألفعال،ص تصريف األمس:فخر الدين قباوة: ينظر.األقباط  
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  :الخاتمة

حلركة دراسة تاريخ العربية "بداية"العربية ليوهان فك"ومهما يكن من أمر فقد كان كتاب

هجات على حتليل الل- سواء كانت مقاالت أو كتب-لك الدراساتذوانصّبت بعد .وأمناطها

، األمر الذي 50"العربية احلديثة وتقدمي بعض التعديالت التارخيية لسلوك بعض العناصر اللهجاتية

مل تنسج على غري مثال سابق، ولعّل يف ذلك مربّرًا إضافياً )أي املقاالت أو الكتب(يثبت أّا

  .على الّنحو الذي قمنا به يف الّسطور السابقة" العربية" لعرض كتاب 

، وهو صاحُب ) Enno Littman"(ليتمان" أشاد شيخ املستشرقني األملان هذا،ولئن

مؤلّفات جليلة  يف اآلثار  الصفوية واللحيانية والّثمودية والّنبطية والّتدمرية واحلبشية والعربية "

تاريخ اللغات الّسامية،من حيث كانت له  " مبجهود ولفنسون يف كتبه" فاّتصلت به اّتصاًال وثيقاً 

ت على كتابه ضّمنها ولفنسون أحد ملحقات كتابه ،وبعث إليه برسائل تنويهية جاء يف تعليقا

إّن لك الفضل العظيم إذ أنت أّول  من وضع كتابًا يف هذه املادة باللغة العربية أّن :"بعضها

أسلوبك يعجبين  جدا وطريقتك يف الكتابة  تستحّق الثناء العظيم  وكثري من حتليلك لآلراء 

فيما سقناه من شواهد وأدّلة واردة  على  عدم  أصالة الفعل يف غري أننا 51".ت صحيحوالنظريا

ميكننا من القول يف " تاريخ   اللغات الّسامية" ولفنسون يف .اللغات الّسامية، على الّنحو   أورده أ

: رة وآثاراً اطمئنان مبا قال به  ألربت ديرتيش،وهو أحد املهتّمني بعلم الشرق جغرافية وتارخياً وحضا

ولن يتأتى له الوصول إىل . املستشرق هو ذلك الباحث الذي ُحياول دراسة الشرق وتفّهمه" إنّ 

 وهو قول جند فيه منطلقاً آخر لتكوين 52". نتائج سليمة يف هذا املضمار ما مل يُتقن لغات الشرق

     .اممن حيث للغة تأصيُل أو حتقيُق لغة العرب من عدمهموقف من أمر اإلستشراق 

  
  
  

                                                           

  .5اللغة العربية ،تارخيها ومستوياا وتأثريها،ص : كيس فرستيغ  - 50
  .مناملقدمة)  ز(ولفنسون،تاريخ اللغات السامية،ص .أ –51

52
  .7الدراسات العربية يف أملانيا، تطورها التارخيي ووضعها احلايل،ص:ألربت ديرتيش - 
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  االستشراق الفني و شعرية الجسد الشرقي
  التعرية بوصفها فعال كولونياليا

  عبد القادر رابحي. د
  اب و اللغات و العلوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية اآلد

  سعيدة. جامعة موالي الطاهر
    

  :مقدمة
لقد مهد الفن التشكيلي فيما أنتجه من متظهرات فكرية و مجالية خالل القرن الثامن عشر خاصة للشرط 

ي كذلك كحقيقة الكولونيايل  و ساعده على التحّقق ليس فقط يف اجلغرافيا الشرقية و لكن يف املخيال الشرق

مجالية يتعاىل ا و من خالهلا املستعمر على الذات الشرقية بوصفها موضوعا قابال للتعري أمام الفنان الغريب من 

أجل إعادة تشكيله وفق النظرة االستعمارية اليت دامت أكثر من قرن من الزمن مل يكن فيها سحر الشرق يتجاوز 

، الباب الوحيد املفتوح على النهم الغريب يف )ألف ليلة و ليلة(ات كتاب مجاليات اجلسد املتعري كما صورته أدبي

  .قضم التفاحة الشرقية املكتنزة

و على الرغم من الصورة اليت حييل إليه مفهوم التعريه أمام اآلخر يف اتمعات الشرقية من حترمي     و قدسية     

عديد القضايا املتعلقة باملقاربة الفكرية و  - من وجهة نظره و –، فإن اإلرث التشكيلي الغريب يطرح يف هذا اال 

و . للولوج إىل عامل الشرق و استكشاف عوامله املتخفية) موضوعيا(الفلسفية للجسد الشرقي بوصفها مدخال 

 ذلك من خالل التأسيس لرتسيخ الشرط الكولونيايل يف املمارسة الفكرية و اجلمالية الغربية املتشبعة باإلجنازات

العلمية و املعرفية املستعدة للتضحية باإلرث الروحي الغريب من أجل عقالنية الكوجيطو الديكاريت الغائبة عن 

  . سحر الشرق بوصفه مدونة استعمارية ناشئة
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  :التأسيس لشعرية الجسد الشرقي- 1
نسقا فكريا و مجاليا  )1()لغربالشرق يف مرآة ا(أسست الرؤية االستالبية ملا يسميه برند مانوئيل فايشر بـ      

ترددت من خالل متظهراته الفكرية و اجلمالية األصداُء الداخلية اليت يكنها املثقفون و الفنانون الغربيون للشرق و 

سّيجة بوصفها جنة حمرمة عليهم       و على غري الشرقي بصورة عامة
ُ
و رمبا كان . هم حياولون اكتشاف عوامله امل

مل تكن يف ' حمرمات'ببا رئيسيا يف تشكيل املخيال العام الغريب ملا تزخر به هذه اجلنة يف نظرهم من س' التحرمي'هذا 

الدخول إليه و تعريته من وجهة نظر استعالئية            ، و كان البد هلم و من واجبهم'حمرم'متناول تصورهم العقالين للـ

من سعة نظر تطال ' العني اردة'و الوصول يف النهاية إىل نزع هالة التقديس عنه، و ذلك من خالل ما تتيحه 

و تتحول مبوجبها ' التعرية'ق الصورة املبحوث عنها يف املكان الشرقي بزاوية دائرية تضمن سلطة االخرتاق لتحقي

للصورة املثالية اليت سيتم تثبيتها يف املخيال الغريب كحقيقة جوهرانية ' عني ُجمسدة'عني جمردة إىل 'العني من 

  .للشرق

و لطاملا  بقيت هذه الرؤية   .)2("احلدث األبرز بالنسبة لتاريخ األمم الغربية هو اكتشافها للشرق"لقد كان      

فية عاكسة للتوجه العام الذي محله هؤالء املثقفون أساسا إاريا ملا وفروه من أدوات سخروها يف خدمة  االستكشا

خمطط معرفتهم باآلخر للدخول إىل جنة الشرق احملرمة      و حماولة تعرية صورا املنطبعة يف العني الغربية ال 

و لكن  )3(ألبعاد األربعة اليت حتددها اجلغرافيابوصفها جزءا من عامل تتكامل مشوليته باكتمال صورته ذات ا

بوصفها تفاحة ديونيسية  قابلة للقضم ، و من مثة قابلة إلعادة التشكيل نظرا ملا حتمله من اكتنازات إغرائية تطفح 

ن ا العني الغربية اخلارجة لتّوها من سبات حضارّي دام قرابة العشرة قرون كان البد للتصور الغريب املستيقظ أ

حيدد معاملها و مييزها مبا تتيحه بوصلة الذات من تعيني لآلخر يف صورته اجلغرافية ذات البعد املكاين و صورته 

إذ يصبح الشرقي أكثر شرقية و الغريب  - استقطاب التمييز و تعميقه"اجلسدية ذات البعد اإلنساين من خالل 

  . )4("و الرتاثات، و اتمعات املتخلفةو فرض حدود التعامل اإلنساين مع الثقافات،  -أكثر غربية

عن األدوات الفكرية و املادية اليت حتقق إعادة صياغة اآلخر وفق  - بالنسبة للعني الغربية -لقد شكل البحث    

املنطق املتعطش للتوسع، آلية اتصال و أساس انفصال يف الوقت نفسه ساعد على صياغة مدونة األفكار العامة 

بوصفه علما ملعرفة اآلخر يف صورته املثلى و صورته املتخفية و ' االستشراق'يت سيتأسس مبوجبها خلريطة الطريق ال

و قد ساعدت هذه اآللية ذات البعدين املتناقضني على . )5(دراسته بغرض احتوائه فكريا و حضاريا و ماديا

يت متكن من تثبيت هذه الصورة املثلى البحث عن لوازم العمل الضرورية الكفيلة بتحقيق السبل الفنية و اجلمالية ال
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يف املتخيل الثقايف الغريب العام املتأهب للزحف عليها ماديا و تأكيد جدارة االستيالء على أيقوناا الفكرية و 

بوصفه قيمة حضارية تعكس التصور الشرقي للجنوح باخليال إىل أقصى ' اجلسد املستور'احلضارية املتخفية يف 

  .لسمو عن املاديات اليت طاملا كانت احملرك احلقيقي للمقاربة الفكرية و الفلسفية الغربيةدرجات التجريد و ا

يُرِيهم هم القادمني من عمق .. مضيئا و شفافا.. لقد كان الشرق بالنسبة للغربيني دائما ُمبهرا و جذابا     

ّد إضاءة يف عامله الداخلي و أشد ظلمتهم املعرفية ما معىن أن يسرت اإلنسان رؤيته للعامل و للكون ألا أش

انسجاما مع االمتداد الطبيعي للنفس و هي تأخذ طمأنينتها من امتداد أشعة الشمس املزروعة يف األفق كأا 

ليس مثة ما جيعل األنظمة و القوانني السارية على تشكيل رؤية الفنان للعامل سريان الدم . النهار الدائم إىل األبد

 ذا النوع من االندراج ضمن مشولية الطرح اليت توفرها اجلغرافيا الشرقية غري ما تتيحه هذه يف العروق مفعمة

من اقرتاحٍ  مجايل اللتقاء التجسيد بالتجريد  حيقق للكثري من الفنانني املولعني ببهارات ) اجلسدية خاصة(اجلغرافيا 

األقفال الشرقية املزروعة بسرية تامة يف جسد  الشرق شعريًة مفعمة باالقرتاح حياولون من خالهلا اخرتاق منظومة

  . الشرق الثاوي على حرارة األزمنة املتوقفة عن الدوران

اللتقاء التجريد بالتجسيد على الرغم مما - اليت ستنطبع فيما بعد بطابع الكولونيالية- إا اللحظة احلامسة      

و اليت .. يف البوصلة الفكرية ذات االجتاهني بينهما من اختالف يف فهم جوهرانية االنتساب للقطب النقيض

برزت حماولة التماثل بني "لقد . سيصبح مبوجب تقسيماا الكولونيالية االنتمائية الشمال غربا  و اجلنوب شرقا

على ختوم القرن الثامن عشر التاسع (حضاريت الشرق و الغرب على أعتاب مرحلة جديدة من تطورمها التارخيي 

قد شهدت تقاربا و تبادال ثقافيا ليس بطرف متناقض حضاريا و حسب، و إمنا عملية تأثر و و كانت ). عشر

غري أن هذا التماثل كثريا ما اصطدم بواقع املعاملة . ) 6(" تأثري و يف حالة من االزدواجية والتثقف واضحة املعامل

رك العقالنية الغربية حنو الشرق الروحي احلقيقية للغريب مكتشفا للشرق و هو حياول أن ينفذ العامل األساسي يف حت

بدافع احتوائه و ترويض املساحات املستعصية على اخلضوع و تفكيك األنساق التخييلية املودعة يف األقفال 

  .الدينية و االجتماعية اليت حتيط بقداسة اجلسد الشرقي

  :الفعل التنفيذي للتعرية- 2

بوصفها أداة إلرضاخ  اآلخر يف املخيال الغريب  و بوصفها ) ية لتعر (لقد ترسخت صورة الفعل التنفيذي لـ     
مصلوبا، و صورة أمه مرمي العذراء أيقونة دالة على جوهرانية ) عليه السالم(أيقونة حتيل إىل صورة السيد املسيح

صورة و ألن الفعل التنفيذي يقتضي املمارسة  الواقعية للفكر من أجل الوصول إىل اهلدف، فإن ). االنتساب(
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االستشراق (الرتسيخ املتعمد  كانت آليًة نافذة يف إعادة تشكيل الشرق يف املخيال الغريب من خالل  تعميد دائرة 
) أوجني دو الكروا(و مبعناه الفكري التعبريي مبا أحدثه الفنان الفرنسي  )7(مبعناه التشكيلي الرسومي ) الفين

ستشراقيني من صدمة إحيائية للرغبة الغربية املكبوتة يف قضم وغريه من الفنانني التشكيليني اال) 1798/1863(
ال بوصفها تفاحة ديونيسية تتخاصم حوهلا إالهات الرغبة و املعرفة و القوة كما تورده األسطورة ) التفاحة الشرقية(

اء و املتوحشة حتيل إىل جاذبية التعلق باحلقول املعرفية العذر ) تفاحة نيوتينية(اليونانية فحسب، و لكن بوصفها 

قام بفرض تلك التعديالت و التصحيحات "ذلك أن الغرب. على حد تعبري ميشال فوكو )8("نصبا أثريا"بوصفها 
على الواقع اخلام للشرق مبا يضمن حتويله من هيوىل رخوة عائمة إىل معارف حمددة و مقبولة تسمح للغرب و 

رتباط الوثيق بني ترسيخ احلضور الشرقي يف التصور الفين و لعل اال. )9("ثقافته باستيعاب هذا الواقع  و هضمه
الرومانسي و تزامنه مع ترسيخ احلضور االستعماري بوصفه فعال كولونياليا يطمح إىل االستحواذ على الشرق يف 

نان صورته اجلغرافية و اإلنسانية يؤكد بصورة أو بأخرى األثر الفاعل للقطيعة الفكرية و اجلمالية اليت أحدثها الف
 عام صالون منذ به نبدأ أن املفرتض  من]الذي[ الرومانسي االستشراق"لـ الفرنسي أوجني دو الكروا يف التأسيس

الكالسيكية   املدرسة على الثورة تضمنت واليت الشرق من املستوحاة دي الكروا لوحات أوىل لظهور نظرا 1824
 طيلة والفن األدب يف الفرنسني انسنيالروم جممل خاضها ) رومانسية ملعركة (واسع الباب وفتحت

  . )10("العشرينيات
و قد كان مبدأ التعرية ،ال بوصفه فعال تفكرييا فحسب ولكن بوصفه فعال تنفيذيا كذلك، هو املبدأ الوحيد      

ا باعتباره جسد) و خمياله(القاّر بالنسبة للفكر الغريب يف صياغة أجبديات التعامل مع اإلنسان الشرقي        

من وجهة ) احلرمي(و ) القصر املغلق(و ) احلّمام(مستورا داخل املفاهيم املادية للحرمي اليت جيسدها املكان املغلق 

 احملليون،وهؤالء السكان مصدرها اليت والتخيالت اإلشاعات على" النظر الشرقية من خالل االعتماد على

 من ا يسمعون أو عليهم،  تعرض اليت املشاهد وأ للظواهر وصفهم يف يبالغون ما كثرياً  عام بشكل السكان

  . )11( "الغري

الذي يبين عليه الشرق وجوده و كينونته األخالقية و ) كشفا للمستور(و مل يكن هذا الفعل التنفيذي إال      

يه الذي بنا عل) من الوجهة التشكيلية(و لعل هذا ما أدى إىل الوصول إىل مبدأ هتك العرض الشرقي . الدينية

اإلنسان الشرقي رفضه املطلق للمخيال الغريب، و من مثة ، بنا عليه فعله التنفيذي املؤسس على الرؤية العنيفة يف 

 مشاهد احلرملك،" و ذلك من خالل اعتماد الفنانني الغربيني على رسم. تصوراا، و يف بناء عالقاا مع الغرب

 من الشرقية، بالثياب أو عاريات، مستلقيات وهن امللك، ياتوجار  النساء، من والعبيد النساء سلوكيات وخباصة

  .  )12("أسراره على واالطالع احلرملك دخول هلم يتسن مل الذين العاديني السكان
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و لعله انطالقا من هذه الفكرة املؤسسة لفعل التعرية بوصفه اعتداًء ، يتأسس اجلزء العاشق من الذات      

و هو عشق ال مكان فيه للوسطية اليت حتيل إىل إمكانيات . من الذات الغربية الشرقية للجزء اآلخر العاشق 

التواصل من خالل االنفتاح على اآلخر، و إمنا حتيل إىل صورة العشق العنيف للنقيضني املتضادين الذي  تتحقق 

إعادة جتسري رغباته و مكبوتاته يف أقصى مظاهر انفجارها يف صورة الصدام الدائم الذي ينسف كل حماوالت 

أسس احلوار كلما عادت الفكرة الكولونيالية إىل حماولة االستيالء على احلاضر و إعادة قص طموحات التجارب 

الشرقية الطاحمة إىل حتقيق الذات من خالل التأكيد على أحقية احلفاظ على اجلسد الشرقي و أسبقية الدفاع عن 

عنيف املتشنج هو االحتمال الوحيد القابل للتشخيص الذي تقرتحه و يصبح احلوار ال. حرمته الرتابية و التخييلية

عادة االسرتاتيجيات املتجددة للمفكرين الغربيني و هم يؤسسون للقواعد املستقبلية اليت متكن من االلتقاء بني 

  . )13()صدام احلضارات(داخل ما يسميه صامويل هنتنجتون بـ) الشرق و الغرب(قطيب البوصلة

، و اليت )بصرية(ها البصرية املعرفية اليت ستتحول فيما بعد إىل آلة فكرية منهجية تسمى اصطالحا إا نفس    

أدت بالكاتب األرجنتيين ذي الثقافة النخبوية الضاربة يف عمق التاريخ  األوريب خورخي لويس بورخس إىل اعتبار 

ية مطولة كما حيبها الغرب فحسب، و إمنا اعتباره ، ال عنوانا ُموفـًقا حلكاية شرق)14(عنوان كتاب ألف ليلة و ليلة

ُمشِبعًا للرغبة الدفينة اليت تؤدي إىل ) جوهرا/جسدا(عتبة إشراقية متهد النفتاح الشرق النائم على النص بوصفه 

انفجار مضمرات احلرمان املعريف الذي عاىن منه اإلنسان الغريب يف ظل تسلط الكنيسة املسيحية ملا يقارب عشرة 

  .ن مظلمةقرو 

خيلص بورخس، و هو يعيد قراءة الذات الشرقية من خالل كتاب ألف ليلة و ليلة ببصرية تتجاوز الرؤية     

) ألف ليلة و ليلة(، إىل أن عنوان - ألن بورخس كان ضريرا-البصرية امللتصقة بالصورة من حيث هي امتثال عارض

يعيشها اإلنسان الشرقي و هو يتحاور يف خدر املعرفة مع من  يدل على الائية املغامرة املعرفية و اإلبداعية اليت

يعتقد الغرب أن الرجل الشرقي الذكوري املتسلط قد جعل منها جمرد أنثى حتيل إىل تراكمية التناسل الليلي يف 

. ليالالوعي اإلبداعي و التشكيلي للغرب كما صوره الفنان دوالكروا و غريه ممن أسسوا ملدرسة االستشراق التشكي

هي مفتاح صريورة املعرفة الشرقية اليت جيب أن ) األلف ليلة(املضافة إىل ) الليلة(و لعله أدرك بطريقة ائية أن 

تقضمها املساحات الشاغرة للتسلط الغريب يف كشف ما يكتنز يف داخله من رغبة جاحمة و جوع وجودي إىل 

تجسيد املابعدي اجلامد و صورته األسطورية اليت حيققها االنتهاء عند اجلسد بوصفه مادة زائلة و لكنها قابلة لل

  .بيجماليون يف عشقه املتفاين ملا حنتت يداه
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على فضاء خارج عن مشولية املعدود املمكن اخلاضع حلسابات ) ألف ليلة و ليلة(و لعل هذا ما يفتح عنوان     

ك عن إمكانية ما ميكن أن تعده القسمة املصلحية و الطرح االستعالئي و الضرب اإللغائي، وخارج كذل

تيليسكوبات الرصد االستباقي للظاهرة الشرقية من إلكرتونات شاردة يف دميومة الفضاء الراسخ يف املخيال الغريب، 

يف ال ائية السريورة الوجودية للجوهر الذي ال حيول، و الذي طاملا أرق فالسفة الغرب و  –أي العنوان  - ليدخل

و لعله من هنا مل يكن كتاب ألف ليلة و ليلة . قودا سرديا حمركا آللية التخييل الغربية املعطلةمتصوفيه باعتباره و 

غري ذلك الكنز الثمني بالنسبة للفنانني الشرقيني و هم يقرؤونه مرتمجا إىل االجنليزية أوال مث إىل اللغات األخرى ، 

ملعريف املرتسبة منذ قرون االحنطاط و القهر املسيحي مبا فيحيلهم إىل إعادة تأثيث املخيال الشرقي  بآليات الكبت ا

جيود به املخيال الشرقي من أيقونات  معرفية ستساهم بصفة جذرية يف صناعة الصورة الشرقية للمرأة و احلمام و 

 يف املوروث التشكيلي الغريب من دون احلاجة يف كثري من) شهرزاد/شهريار(احلرمي من خالل إعادة أنتاج جدلية 

 إىل أبداً  يسافر مل الذي' أنغري دومينيك اوغست ' الفنان فعله هذا ما"و لعل  .األحيان إىل السفر إىل الشرق

 برغبة مشبعاً  الشرقيني، واجلمال الثقافة إحساس استحضاره خالل من احلرملك، مشاهد استخدم أنه غري الشرق،

  .)15("الغربيني الفنانني من العديد إليها يطمح انعزالية

  :'نساء الجزائر في بيتهن' - 3
على البعد التخييلي    يف اجللسة ) التشكيلي(يؤكد الفنان أوجني دو الكروا يف تأسيسه لالستشراق الفين     

احلميمية للمرأة العاصمية احملاطة بالتفاصيل احلياتية ذات املغزى  اليت طاملا أْوَحت للفنانني الغربيني بانبجاس 

 Femmes d'Alger) (نساء اجلزائر يف بيتهن(و ذلك و من خالل رمسه للوحته املشهورة طاقام اإلبداعية، 

dans leur appartement (  أي أربع سنوات فقط بعد دخول االستعمار الفرنسي إىل 1834سنة ،

اليت تظهر حتت مدة كافية بالنسبة لعني هذا الفنان الفاحصة من أجل ترسيخ أمنوذج املرأة الشرقية اجلزائرية . اجلزائر

حركات ريشته من زاوية ضوء مل يعهدها يف حياته من قبل، وَأْسِر زاوية الضوء العاكسة ألى ما ميكن أن تكون 

عليه املرأة الشرقية ،يف مرآة النفس الغربية املتعطشة إىل تعرية اآلخر بالنظر إىل الواقع املعاش الذي يعرفه الفنان 

  .ة الغربيةالغريب يف هذه الفرتة عن املرأ

لقد كانت لوحة أوجني دو الكروا متهيدا استشراقيا غاية يف اإلار ملا ستصبح عليه اتمع اجلزائري مباشرة بعد    

استقرار الفعل الكولونيايل يف باحة األرض اجلزائرية و توطيد دعامة الرؤية الغربية يف إعادة تشكيل اتمعات ما 

يخ ما توارثه هذا اتمع من تراكمات التجربة العثمانية املنزوية إىل جغرافيتها قبل الكولونيالية  من خالل ترس

أسياوية بعد استنفاد محولتها احلضارية احلاملة بتمديد مساحة االمرباطوية العثمانية إىل أقصى املغرب  - األورو
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زائرية، إيذانا مبيالد ما ستكون لقد كان أوجني دو الكروا، باكتشافه للضوء املبهر املنبعث من الشمس اجل. العريب

عليه منظومة إعادة التشكيل الغربية للجسد الشرقي يف تعامله مع اإلنسان اجلزائري و حمو األسس الثقافية اليت 

و مل تكن هذه اللوحة من وجهة نظر هذا الفنان غري . طاملا دافع عنها بقوة و دفع من أجلها النفس و النفيس 

بقوة الشرط االستعماري و ) األهايل(املخيال االستشراقي للمعّمر و هو يستقوي على تلك الصورة العالقة يف 

و لذلك كان الفعل . حياول تدجني األنساق الشرقية غري اخلاضعة ملنطلق االندراج داخل املقرتح الغريب للحضارة

ا يصلح منها لرؤيته وفق الكولونيايل نافذا يف حماولة التدجني من خالل تفكيك هذه األنساق و إعادة ترتيب م

آلية التطهري الثقايف و املعريف و ترسيخ  صورة الثواء القابعة يف الذات الشرقية منذ العهد العثماين كمعطى جوهري 

 / 1868و هو يصف أحوال املغرب العريب يف أعوام ) لوتسكي(يف الذات الشرقية بناء على ما ما سيقوله 

.    نة من بداية العد التنازيل الذي محله الفعل التنفيذي للرحى الكولونياليةأي بعد أقل من ثالثني س،)16("1870

و هي حياول انتقاء  - بدافع التعايل أو بدافع التسرت –و لعل هذا ما مل يستطع جتسيده الرؤية الفنية االستشراقية 

و يبين جمموع التسييجات  )ألف ليلة و ليلة(الصورة املثلى للجسد الشرقي كما حلم به الغرب و هو يقرأ كتاب 

. اليت صنع من خالل اقرتاحاا السردية جمده الفين يف العصر الرومانسي) شهريار/شهرزاد(الومهية للثنائية السحرية

غري أنه كان جيب على التصور الغريب للجسد الشرقي أن ينتظر أكثر من قرن من أن يتفطن إىل مكابدات اجلسد 

ية للفنانني األوروبيني، و ذلك من خالل إعادة رسم اللوحة نفسها من طرف الفنان الشرقي حتت الريشة االستشراق

من ضمن كل أعماله الفرصة ) نساء اجلزائر يف بيتهن(بابلو بيكاسو الذي سيجد يف لوحة أوجني دوالكروا 

ريبه من مثة ملا ما ميكن احلقيقية لتحقيق البعد الرتاجيدي الذي عاشه اإلنسان الغريب يف حروبه العاملية احمللية و جت

أن يكون للجسد من داللة تعكس الطباع الغربية العنيفة املتخفية من خالل التعبري عن سقوط املاليني من البشر 

جراء الرؤية الشمولية للفكر الغريب و هو حياول أن يعيد زراعة آلة احلرب يف عقر داره و حيصد من خالل 
  .االستقواء ا ما جنت يداه

    نساء (ا نفسها اللوحة اليت حاول الفنان بابلو بيكاسو أن يعيد تشكيلها ثانية من خالل  لوحته املشهورة إ

من زاوية سريالية  تعتمد أساسا على تعرية املتعري و كشف  1954 سنة ) Femmes d'Alger) (اجلزائر

نه يف عبقرية توصيفه الرسومي املكشوف من خالل اخرتاق الوعي املستور الذي أحملت لوحة دوالكروا إىل كمو 

لطريقة ظهور املرأة الشرقية لآلخر، و ذلك من خالل إضافة البعد السريايل الذي أسس من خالله  الفنان بابلو 

بيكاسو رؤيته خاصة للعامل و هو حيرتق حتت وطأة احلروب املدمرة اليت أنتجتها اآللة الفكرية و احلضارية الغربية و 
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يف النظر إىل اآلخر و اخرتاِق جسِدِه املستوِر املربَر العقالين الوحيد للبقاء يف واجهة الفعل  هي حتاول أن جتد هلا

احلضاري حىت و لو كلفه ذلك قلب املفاهيم الفنية و اجلمالية من خالل إعادة التدليل على ما أكد عليه من 

  ). اجلورنيكا(سبانية يف لوحته املشهورة ايار للمفاهيم الفكرية و اجلمالية الغربية أثناء احلرب األهلية اال

مل يكن من باب الصدفة إذن أن تؤرخ لوحة أوجني دوالكروا لبداية استعمار و أن تؤرخ لوحة بيكاسو      

األكيد أن الفنان بابلو بيكاسو املنهوك مبعايشته للحرب االسبانية  املتزامنة يف جزء . املستوحاة منها لبداية ثورة

عامليتني مدمرتني للكينونة الغربية،مل يكن لريى غري     ما تراه الرؤية الباريسية املتولدة عن جلسات  منها مع حربني

السرياليني احلميمية، و عن بيانام املتجاوزة آلفاق   ما كانت تنظر له الرؤية اهلايدجريية من صرامة فكرية من 

قضايا اإلنسان املعاصر من جهة أخرى، حىت و لو أدى جهة، و ما كانت تدعو إليه السارترية من التزام وجودي ب

  . الفالقة اجلزائريني أثناء الثورة التحريرية/ذلك إىل اامه حبمل حقائب ااهدين

رمبا كان التاريخ يف حد ذاته جمرد صدفة رقمية أضاف هلا التنسيق محولة فكرية الزمة بأصحاا، غري أن       

داللتهما احلسية املتفجرة من اجلسد الشرقي بوصفه أداة لالستهالك البصري من وجهة  رمزية التارخيني ال خترب عن

العني الغربية املسرتقة للنظر فحسب، و لكن بوصفها ُمولدا متجددا للشحنة الشرقية القابلة لالنفجار يف وجه 

ئرة التهويل املؤدي إىل ترسيخ التصور الغريب املأسور داخل اآلليات اإليديولوجية اليت تضع اجلسد الشرقي يف دا

الصورة من خالل تشكيلها بأدوات العصر و إعادة حتيني أيقوناا الفكرية و اجلمالية وفق ما تقتضيه مقرتحات 

و لعله من هنا كذلك، كان استغالل الغرب . املرحلة التارخيية من متزق يف البنية الفكرية و اجلغرافية للجسد الشرقي

  :ل هلذا التصور من خال

يف وجه احملتل اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة عن طريق ما اخُتلف حول ) الفلسطيين(تفجري اجلسد   - 

حتديد منطلقاته اإليديولوجية املراوحة بني املنطق االنتحاري و املنطق االستشهادي و دالالما املتخفية يف 

  .األنساق املعرفية للخطاب و اخلطاب املضاد

اجلسد يف وجه الدكتاتور احمللي املالك للدولة املناولة لالستعمار من خالل تفجري الغضب الكامن يف  حرق - 

الذات الشرقية اليت طاملا اتصفت بالصرب على األذى و حتمل املكابدات عن طريق أمنوذج البوعزيزي فيما أحدثه 

مل تتضح معاملها و مآالا ) العريب(الشرق فعل احلرق من غليان أدى إىل حتوالت اجتماعية و سياسية يف خارطة 

  .بعد
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تفجري اجلسد يف عمق التصور املعاصر للدولة الشمولية اليت تنطلق من القوة لتسخري اإلرادة بوصفها فعال   - 

فحسب و إمنا على مستقبله كآخر قابل للتمرد ، و ذلك فيما ) العدو(كولونياليا مسيطرا ال على حاضر اآلخر 

عشر من سبتمرب من تغيريات جيوسياسية و حتوالت إسرتاتيجية أيقظت عديد املسلمات النائمة يف أحدثه احلادي 

  .عمق اإلنسان الشرقي عن التصور الغريب للجسد الشرقي بوصفه كيانا جغرافيا 

به كي يضل الناس على غضبهم و ' اإلرهايب'تصوير عدو جمهول يف صورة شيطان و إلصاق صورة " ذلك أن     

هم كلها أمور متنح الصور اإلعالمية قدرا هائال من اجلاذبية و اإلثارة، و بالتايل يسهل استغالل ذلك التأثري محاس

 11اإلعالمي يف زمن األزمات و اإلحساس بعدم األمان ، أي على النحو الذي شهدناه يف أعقاب اعتداءات 

وجه الرؤية االستعمارية لالستشراق اليت طاملا و هي حاالت  حيملها اجلسد الشرقي جرحا نازفا يف . )17("سبتمرب

شكلت املخيال البصري لإلنسان الغريب يف سعيه الدائم حنو قضم التفاحة الديونيسية للتخفيف من النهم املادي 

و لعله السبب . املسيطر على التصور الغريب للوجود املفضي يف متنه الفلسفي إىل العدم حسب التعبري السارتري

، و هو ينتقل من حالة التعميم إىل حالة االستثناء يف املنت التشكيلي الغريب، حيول )إتيان دينيه(جعل نفسه الذي 

و يكتب سرية متكاملة عن النيب األكرم صلى اهللا عليه         و سلم من وجهة نظر العني ) نصر الدين( امسه إىل

رؤية الغربية املنغلقة يف طرحها االستعالئي ، و تكذيب املبهورة مبا وراء الصورة كذلك ، ليخرب عن إمكانية جتاوز ال
  .استحالة حتقيقه سّدا منيعا يف وجه كل حماولة لتطبيق نظرية التعرية يف االجتاه املعاكس

و يتم التأسيس للتعرية بطرق و مناهج خمتلفة  ملنظومة استغالل الطاقة  واستعباد اجلسد و استغفال العقل      

كل ما مل يعد ترحيله خطرا على الذات املركزية الغربية ، و كل ما مل ) Délocalisation(من خالل ترحيل

و ذلك من خالل تغليف هذه . يعد لبقائه جدوى يف صلب الذات املركزية الغربية من مرجتعات فكرية و مادية

ر بتفتح الذات احلضارية املرجتعات يف الصورة املؤنسنة  تلعب فيها الدعاية املمنهجة دورا مركزيا يف إقناع اآلخ

و يتم بذلك و من خالله تشغيل آلية إار الذات الشرقية بأمهية الدور الذي . الغربية على اجلرح الشرقي املتخلف

يلعبه الغرب يف إخراج اإلنسان الشرقي من براثن التخلف و اجلهل و األصولية ، حىت ليبدو ألبسط من يتعامل 

نت
ُ
أن هذه الصورة هي عني ما ميكن للشرقي      أن  - و هو جزء منه –ج للتخلف مع واقع اتمع الشرقي امل

ذلك أن اخلالص يف نظره ال ميكن أن يكون يف هذه احلالة إال . يتبعه إتباعا و ال عيب، و يتأثر به تأثرا و ال عقدة

توليد مفاهيمها، و ال دور ال حيلة للشرقي يف " تفاعيل"و هي . بيد من بيده مفاتيح التطوير و التعمري و التنوير

له يف التأسيس ملضامينها نظرا النشغاله احلضاري بالنظر إىل ُصرّية اجنازاته السابقة و وابتعاده املنطقي عن دائرة 
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ذلك أن القنوط العام . الفعل احلضاري النافذ يف آنية حتققه املادي املتولد من املنظورات العقالنية للفلسفة الغربية

ليست يف تأكيده على أحقية البحث عن اجلسور ) العريب اإلسالمي خاصة( على املثقف الشرقي  الذي يستويل 

الومهية يف املدونة االستشراقية و إعادة ترميم ما خلفه الدافع الكولونيايل لالستشراق من أثر بالغ يف اجلسد الشرقي 

بعد النتيجة احلتمية اليت أدت إليها منطلقات املتعمدة، فذلك أصبح أمرا واضحا للعيان ' التعرية'املستور بوازع 

الفعل االستشراقي ذي النزعة الكولونيالية يف خريطة الكيان الشرقي، و إمنا يف ضرورة تغليب الرؤية العقالنية يف 

التعامل مع خطاب اآلخر ال بوصفه غربا باحثا عن زوايا النور املتخفية يف مساء الشرق الزرقاء كما تظهر رد الفعل 

لشرقي املبهور بإجنازات االستشراق، و لكن يف جتاوز املفهوم املصلحي للشرق الذي جييد الغرب استعماله يف كل ا

مرحلة حتت غطاءات حوار احلضارات مرة و التثاقف مرة و العوملة مرة أخرى من دون أن يكون للشرق القدرة 

هيمنة على املشاريع الغربية و هي حتدد املنطلقات و الواعية على تفكيك توجهات النزعة الكولونيالية الغالبة و امل

و هي الرؤية اليت من املفروض أن تدرك أن . املآالت اليت جيب أن يكون عليها الشرق من وجهة نظر غربية

، و أن الشرق كما تريد تكريسه النظرة  )18("مفهوم الشرق مفتعل و خيدم أغراضا سياسية أكثر منها علمية"

ليس شرقا فقط، بل األصح ليس شرقا على اإلطالق، و إمنا " خالل إعادة تشكيل اجلسد الشرقياالستشراقية من 

و هلذا جند آليات االستشراق مستخدمة يف تعايل البيض على السود و يف . هو جماز للتابع الذي يشكله القاهر

   .)19("استغالل الرجال للنساء

مترير فكرة االستيالء على أيقوناته الفلسفية من أجل جتهيز  رمبا كان اجلسد هو الدليل املادي الوحيد على   

القابل ) املوديل(باملفهوم الشرقي ال يطال بنياته املادية باعتباره ' تدنيس'خرائطه غري املكتشفة مبا سيتعرض له من 

لذات الشرقية للبقاء طويال أمام الفنان و هو حياول إعادة تشكيل فضاءاته العذراء،        و لكن يطال كذلك ا

نظرا ' احلق  يف التدخل'بوصفها جغرافيا قابلة يف أية حلظة للتعرض ملا تسميه الفلسفة الكولونيالية الغربية اجلديدة بـ

ملا يعرتي اجلسد الشرقي من سكون و ما حلق به جتمد جراء الثواء احلضاري املتوقف بعيدا عن عجلة التاريخ كما 

و ملا كانت . "عاصرة وفق املقتضيات املصلحية و الضرورية التارخيية و اإلسرتاتيجية حتركها النزعة الكولونيالية امل

فإن ما سبق و قاله أحدهم عن االهتمام ) املغزو( استيعاب  اسرتاتيجية الغرب تقوم على أساسا على فهم و

      و الصعيد املعريف -يصبح مفهوما على صعيدين، الصعيد االستشراقي) و ليس بذاته...(بالشرق كوسيلة 

  .   )20("االستالئي -العسكري
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  :خاتمةال

ساحرا شكل حتديا بارزا بالنسبة للرؤية االستشراقية الفنية اليت ) موديال(لقد كان اجلسد الشرقي يف صورته املثلى   

ة املد و قد تزامنت هذه الرؤية االستشراقية مع بداي. سادت طيلة القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين

الكولونيايل الذي استعمل يف حماولة تصفيته للذات الشرقية االساليب الرتويضية نفسها جتاه الشعوب ذات 

و رمبا  . من دون مراعاة خصزصية هذه الذات يف ما هو أكثر محيمية بالنسبة هلا و هو اجلسد) القابلية لإلستعمار(

لونيالية يف ترسيخ الوجود االستشراقي يف املساحة املكانية و كان هذا التزامن  مطية لتبلور كثري من األفكار الكو 

غري أن الفعل الكزلزنيايل ، و من خالل حتوله إىل سلطة تنفيذية قاهرة، مل يكن . الزمنية لفضاءات االنسان الشرقي

اد الباطين الذي ألوجني دو الكروا يف االمتد) نساء اجلزائر يف بيون(لينتج يف الواقع الشرقي غري ما أنتجته لوحة

و هي املدة اليت قضايا الكولونيايل . لبابلو بيكاسو بعد ما يزيد عن القرن من الزمن ' نساء اجلزائر'تعرب عنه لوحة 

   . الفرنسي يف ضيافة الشرق املستعد للثورة 
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  الذات واآلخر في الحضارة العربية واإلسالمية في األندلس
 

 الدكتورة سهى بعيون

  باحثة في الدراسات األندلسية

  لبنان /بيروت
 

  المقدمة

ســم اهللا أبــدأ وأهتــدي وبرســوله نــور اهلــدى أستضــئ وأقتــدي، وبعــد، بظهــور اإلســالم ســطعت أنــوار احلضــارة، فقــد ب

  . أوجد اإلسالم دوافعاً للتقدم واملدنية، إذ مسا باإلنسانية، ورفع من كرامة الفرد واتمع

اة جديــدة حلّـت تلــك األرض، كـان هلــا كـان الفـتح اإلســالمي إلسـبانيا حــدثاً حضـارياً وإجنــازاً رائعـاً وإعالنـاً عــن حيـ

وهــي ُمتثّــل التقــاء احلضــارات بــني الشــرق والغــرب، والتــأثّر والتــأثري يف . أثــر يف تلــك الــديار ومــا جاورهــا مــن األقطــار

. فكانــت طبيعــة احلضــارة األندلســية أشــبه ببوتقــة انصــهرت فيهــا عقليــات شــىت ومثــرات ثقافــات متباينــة. احلضــارات

  . للتواصل بني الثقافتني العربية و الغربية ولعبت األندلس كجسر

احلضارة عن "  اإلسالم واالستشراق وحوار الثقافات"أن تكون مشاركيت يف هذا امللتقى العلمي أحببت ف

وأثر الثقافة العربية اإلسالمية يف األقليات  ،اإلسالمية يف األندلس، عالقة اإلسالم مع األديان األخرى يف األندلس

الذات واآلخر في الحضارة العربية واإلسالمية في  ": وعنوان البحثالذين ّمسوا باملستعربني، النصرانية و 
 ".األندلس 

التواصل والتعاون الثقافي لبناء للحوار والتعاون مع اآلخر،  دعوة اإلسالم تناولت يف هذه الدراسة بداية 
  . حضارة متميزة في األندلس

روح التسـامح والتعـايش مـن ِقبَـل احلكـام  ،لمجتمع اإلسالمي في األندلساألقلية المسيحية وسط ا كما تناولت

بقــاء الكنــائس واحلريــة يف إقامــة الشــعائر الدينيــة، وتقاضــي النصــارى بقــانوِم  مــن، املســلمني للنصــارى يف األنــدلس

  .وسنرى من خالل البحث مظاهر التسامح، وماذا أّدت هذه السياسة من نتائج. وتنظيمهم أنفسهم
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وإّن االستعراب ميّثل  أثر الحضارة العربية اإلسالمية على المستعربين في األندلس،ا ألقيت الضوء على كم

  .تأثري الثقافة العربية يف غري املسلمني من األسبان

فقــد تبــّىن املســيحيون يف ظــل احلكــم اإلســالمي كافــة أوجــه ثقافــة احلكــام إالّ فيمــا خيــتص بالــّدين، لدرجــة أّــم ُعرفــوا 

  . Mozarabesستعربني بامل

  للحوار والتعاون مع اآلخر  دعوة اإلسالم  ـ1

لقد صاغ اإلسالم العقلية البشرية صياغة جديدة مكنتها من تشكيل حضارة فّذة مبدعة حمرتمة للرتاث احلضاري 

 الذي سبقها أو عاصرها، ومل تكن هذه احلضارة منقبضة وال منغلقة يف  دائرة الذات وحدودها الشخصي أو

لقد مارست احلضارة اإلسالمية انفتاحًا عقالنيًا على تراث احلضارات السابقة، وحاورت وشرحت . األناين

فمن هنا كانت متارس انفتاحًا إنسانيًا يتجاوز تقاليد االنغالق على الذات ويرفض . وأضافت، وابتكرت وأغنت

   95.األنانية واالستعالء

س من طبعهم االختالف، واتمع عادة جيمع شىت الناس املختلفني فيما إّن عقلية االنغالق عقلية مدّمرة، فالنا

  .بينهم فكرياً، وإّن مصاحلهم تقتضي لقاءهم وجتمعهم

ولو شاء  96وسّر ذلك أن االختالف سّنة من سنن هذا الكون الذي خلق اهللا فيه األشياء ﴿مختِلفاً ألوانُها﴾
منح اإلنسان العقل واإلرادة، فكان من لوازمهما أن يختلف  اهللا لخلق الناس كلهم طرازًا واحدًا ولكن اهللا

  97 .الناس في معتقداتِهم وأفكارهم وميولهم

األديــان واحلضــارات تتعــاون وتتحــاور فيمــا بينهــا، فــاحلوار بــني األديــان واحلضــارات ال يــأيت إال بــاخلري والنفــع للبشــرية 
يـا أيهـا النـاُس إنّـا َخَلْقنـاكم مـن ﴿: تعـاىل لقولـه عـز وجـلألن التعايش والتحاور والتعارف بني األمم من حكـم اهللا 

، فــاملوىل عـز وجـل مل يقــل هنـا يــا 98﴾ذكـٍر وأُنثـى وجَعْلنــاُكم ُشـعوباً وقبائِــَل لتَعـارَفوا إن أكــرَمُكم عنـَد اِهللا أتقـاُكم
  .أيها املؤمنون وإمنا قال يا أيها الناس فالنداء هنا عام لكل البشر 

                                                           
   .450، ص   بوية في الحياة الفكرية اإلسالميةأثر السنة الن :علي حممد يوسف. د 95
   .27: فاطر، آية: سورة 96
   .216، ص  السنة مصدراً للمعرفة والحضارة :يوسف القرضاوي. د  97
   .13: احلجرات، آية: سورة 98
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ــا القــرآ ن الكــريم نمــاذج مــن الحــوارات مــع المخــالفين فــي مختلــف العصــور والبيئــات مــن ذلــك وقــد أعطان
  . حوارات األنبياء مع أقوامهم

ومـن روائــع مـا يجــده المتـدبر للقــرآن هـذا التوجيــه الربــاني الحكـيم للرســول الكـريم فــي حـواره مــع المشــركين 
، ثـم قـال  99َأوِإيـاُكْم َلَعلـى ُهـًدى َأو فـي ضـالٍل ُمبـين﴾ ﴿ُقْل َمْن يرزُُقُكْم من السماواِت واألرِض ُقِل اهللاُ وِإنّـا

ــا تـَْعَملـــون﴾: تعــالى وال : وكــان مقتضـــى المقابلــة أن يقـــول.  100﴿قُــْل ال ُتســـألوَن َعّمــا َأجَرْمنـــا وال ُنســأُل عم
ا ُنسأل عما تجرمون، ولكنه لم يشأ وهو يلقن أدب الحوار أن يجيبهم بنسبة الحوار إليهم، علـى حـين نسـبه

﴿ال ُتســألون عمــا أجرمنــا﴾ وهــذا يمثــل قمــة األدب مــع المخــالف : الرســول فــي الحــوار إلــى نفســه ومــن معــه
  101 .والرفق به

إّن اهلدف من احلوار تبليغ الدعوة يف بيان واضح دون قسر أو قهر، مث بعد ذلك األمر مرتوك ملن بلغته 

  102.الدعوة

فاحلوار يف اإلسالم بابه مفتوح . ن من أجل النفع لكل البشريةاإلسالم دائمًا يدعو إىل احلوار مع اآلخر والتعاو 

على مصراعيه شريطة أن حيرتم كل منا اآلخر مثلما حنرتمه، ألن احلوار نفعه أكرب من ضرره فاملعرفة بالشيء أفضل 

من اجلهل به ألن اإلنسان عدو ما جهل، فاإلسالم جاء باخلري للبشرية ويدعو إىل التعاون بني األديان 

  .واحلضارات

. ويقّدم القرآن يف كثري من آياته لغة العرض واحلوار بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأولئك الذين تلقوا عنـه الـدين

ينَ ﴿: يقول تعاىل قُـْل إنّـي  ● وأُِمـْرُت َألَن أكـوَن أوَل الُمْسـِلمينَ  ● ُقْل إّني أُِمـْرُت َأْن أْعبُـَد اهللاَ ُمْخِلضـاً لـه الـد
فاعبــــدوا مـــا ِشـــْئُتْم مــــن  ●قُـــْل اهللا أعبُــــُد ُمْخِلصـــاً لـــه دينـــي  ● َعَصـــْيُت رَبّـــي عــــذاَب يـــوٍم َعظـــيم أخـــاُف إنْ 

  .103دونِِه﴾

وفسح المجال للرأي اآلخر وقبول الحوار معه، بل الدعوة إلى هذا الحوار سواء كان هـذا اآلخـر مغـايراً فـي 
ومعـىن إنصـافه إعطـاؤه احلـق يف . إنصـاف الـرأي املخـالفومن القيم املعرفية . السياسية أم في الفكر، أم في الدين

                                                           
   .24: سبأ، آية: سورة 99

   .25: سبأ، آية: سورة 100
   .217، ص السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: يوسف القرضاوي. د 101
   .92ص اإلسالم ولغة الحوار، : سعيد مراد. د  102
   .15-11: الزمر، آية: سورة 103
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الظهــور، والتعبــري عــن نفســه، والــدفاع عــن ذاتــه، مــا دام صــادراً عــن تفكــري واجتهــاد، وميثــل وجهــة نظــر معتــربة، قريبــة  
  104.كانت أم بعيدة

  .عهوقد سّن لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم سّنة تقدير الرأي املخالف، واألخذ به إذا ظهر لنا نف

  التواصل والتعاون الثقافي لبناء حضارة متميزة في األندلس -2

. ها مجيع املمالك غّري عرب أسبانيا شكل األندلس يف بضعة قرون من حيث املادة والعلم، وجعلوها يف منزلة دون

يف بناء احلضارة  برع األندلسيون يف العلوم وبه جتّلى فضلهم وإبداعهم، وكانوا به يف موقف العطاء والبذل واملشاركة

  .اإلنسانية

وامتاز األندلسيون بالسرعة الغريبة يف تلقف علوم العامل القدمي، من فلسفة وتاريخ وحساب وجرب وهندسة وفلك 

. وظهر يف األندلس عدد ال حصر له من العلماء واألطباء والنباتيني والفالسفة وخمتلف أنواع العلوم. وعلوم طبيعية

  .ي أهايل هذه البالد بطابعه اخلاصوقد طبع الفكر اإلسالم

وترجم األندلسيون كتب اليونان والالتني، فكان هلم من ذلك حظ ال يقل كثرياً عن حظ خلفاء العباسيني يف 

  .وتفردوا خاصة بعلم النبات، نشروه يف مدارس هلم كثرية، منها مدارس قرطبة وطُلْيطلة وإشبيلية. الشرق

وإّن الكتاب ميثل . لس واالهتمام بكل الوسائل واألسباب املؤدية للعلم واملعرفةفقد كان العلم مزدهراً يف األند

من هنا غدت . وسيلة مهمة من وسائل العلم واملعرفة، فنال الكتاب كثرياً من االهتمام والعناية من ِقبل األندلسيني

اء وأصحاب املراكز األخرى  األندلس سوقاً للكتب كبرية راجت بضاعتها وازدهرت صناعتها، حىت اخللفاء واألمر 

  . كانوا بذلك يفتخرون، كيف ال وإّن العلم شرط ملركزهم

استقبلت األندلس كل ما أرادت مـن املشـرق، وذلـك بواسـطة جتّـار الكتـب وبواسـطة األمـراء الـذين كـانوا يريـدون أن 

يكثـر التالقـي فيـه واحلـديث  يزهروا دولتهم، بنقل كتب املشرق إىل مكـاتبهم مث إباحتهـا للجمـاهري، وبـاحلج ومـا كـان

مث بســـرعة االنتقـــاالت وســـهولتها، فكانـــت رقعـــة العـــامل اإلســـالمي  . عـــن األدب والعلـــم والكتـــب وتبـــادل كـــل ذلـــك

ولــذلك كــان العــامل اإلســالمي كلــه كأنــه قطــر واحــد ال أقطــار . كــوادي النمــل، كــل يــوم جتــد مــن جيــيء ومــن يــروح

  .متعددة

                                                           
   .218 -215، ص السنة مصدراً للمعرفة والحضارة: يوسف القرضاوي. د 104
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فارات الستجالب الكتب القّيمة ما بني إغريقية والتينية، ويقيمون املراصد وكان العرب يف األندلس يبعثون الس

لدراسة الفلك، ويقومون بالرحالت ليستزيدوا من العلم بالتاريخ الطبيعي وينشئون املدارس لتدرس فيها العلوم 

  .بشىت صنوفها

وكانـــت . لعـــامل القــدمي نــوراً وفــاض النــور علــى الرجـــال والنســاء، حــىت أصـــبحت قرطبــة مــدة ثالثــة قـــرون أكثــر مــدن ا
ـــالعلم، وحرصـــهم علـــى اســـتجالب العلمـــاء إليهـــا مـــن كـــل فـــج  ـــرة عنـــايتهم ب حضـــرة ملوكهـــا وقصـــور خلفائهـــا، لكث
وصـــوب، أشـــبه مبجـــامع علميـــة، وقاعـــات خـــزائن كتـــبهم كأّـــا دور حكمـــة، فيهـــا معامـــل كبـــرية خصـــت بالنســـاخني 

  .انت جرائد أمسائهم تستغرق عشرات من الداتومن خزائنهم ما ك. والدين واملذهبني والنقاشني
ولقد كانت األندلس يف عهد بين أمية إىل عهد املوحدين سعيدًة بالكثرة من امللوك الذين كانت هلم مشاركة يف 

  .العلوم والفنون، ومن مث فإّن تقديرهم للعلماء كان صادراً عن طبع ومعرفة وليس عن نفاق ومصانعة

  وسط المجتمع اإلسالمي في األندلسـ األقلية المسيحية 3
منذ بدايات الفتح العريب لألنـدلس اتسـمت معاملـة املسـلمني لغـريهم مـن أهـل الـبالد املفتوحـة بالتسـامح التـام الـذي 

تــدلّنا علــى ذلــك األفــواج الــيت دخلــت الــدين اإلســالمي تباعــاً . أشــاد بــه غــري املســلمني وكثــري مــن املــؤرخني األوربيــني

واحلقيقـــة أّن املســـلمني األّولـــني كـــانوا جيـــرون علـــى تســـامح كـــرمي صـــادر عـــن إدراك فطـــري أّن هـــذه . برضـــاً واختيـــار

   .السياسة املثلى الجتذاب الناس إىل اإلسالم وإقناعهم بعدالة الدولة اإلسالمية

ومـن . التنلمس سياسة التسامح هلذه األقليات يف احرتام احلّكام املسـلمني للنصـارى وغـريهم يف املعـامالت واـام

الواضح أّن احلّكـام مل حيـاولوا إرغـام النـاس علـى دخـول اإلسـالم، ألن هـذا كـان أسـلوب العـرب الـذي جـروا عليـه يف 

فيتمثـل . فلـم يتـدّخل احلّكـام يف شـيء مـن عقائـدهم، وتُـرك هلـم يعيشـون عيشـتهم. نشر اإلسالم يف كل بلـد دخلـوه

آمنــني مســرورين متمتعــني بأقصــى مــا ميكــن أن حيملــوا بــه مــن  مظهــر التســامح يف بقــاء اليهــود والنصــارى علــى ديــنهم

   .احلقوق العامة لو كانوا مقيمني يف جمتمع خاضع إىل مثل دينهم

فقد بقي بعضهم على دينه القدمي وعاشوا بني املسـلمني، حيـث وجـدوا كـل مـا يـأملون مـن حريـة وتسـامح يفـوق مـا 

. ملسلمني ـ نتيجـة هلـذه السياسـة ـ العـادات اإلسـالمية واللغـة العربيـةجنده يف أي جمتمع معاصر اليوم، ولقد تبّىن غري ا
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وملـــا هـــاجر بعـــض املســـيحيني إىل فرنســـا ليعيشـــوا يف ظـــالل حكـــم مســـيحي مل يصـــريوا أحســـن حـــاالً مـــن إخــــواِم 

  105.النصارى باألندلس

، مث كفلــت م وأديـرتِهمأبقــوا علـيهم كنائســهكانـت معاملـة املســلمني لسـكان األنـدلس األصــليني معاملـة كرميــة بـأن 

وكانوا يسـمحون  .هلم الدولة حرية العقيدة، وحرية تأدية الطقوس والشعائر الدينية حسبما تقتضيه القواعد الكهنوتية

م، ومـؤمتر قرطبـة النصـراين 782ألساقفتهم أن يـَْعِقدوا مؤمتراِم الدينية، كمؤمتر أْشبيلية النصراين الـذي ُعِقـد يف سـنة 

  106.فكان هلذا أثر عميق يف نفوسهم.م852 سنة الذي ُعِقد يف

فلم تكن حال النصارى يف ظل املسلمني شديدة الوطأة إذا هي قورنت مبا كانوا عليه من قبل، زد على ذلك أّن 

ومل جيحد النصارى مجيلها . العرب كانوا شديدي التسامح فلم يضيقوا اخلناق قط على أحد ما يف الناحية الدينية

اضني عنها لتساحمها واعتداهلا، وآثروا حكمها على حكم القبائل اجلرمانية والفرجنة، فانعدمت هذا، فكانوا ر 

  107.الثورات أو كادت طوال القرن الثامن للميالد

إن خري ما ميثل ذلك اتمع السكين اخلايل من احلدود بني األقليات هو بقاء الكنائس داخل أسوار املدينة، بل يف 

  108.شهد على ذلك كنيسة امللك ااورة للمسجد اجلامع يف مدينة طليطلةمركزها أيضاً، كما ت

فقــد . ولقــد كــان حــول قرطبــة وحــدها يف فــرتة مــا مــن أيــام احلكــم اإلســالمي يف األنــدلس أكثــر مــن مخســة عشــر ديــراً 

ملنـاطق الـيت دخـل  أبقى املسلمون مجيع أماكن العبادة لغريهم اليت كانـت قبـل جميـئهم، ومل يُهـدم منهـا إالّ مـا كـان يف ا

  109.بل مسحوا هلم ببناء كنائس جديدة وما يريدون من األديرة، وكانوا يقرعون نواميسهم .كافة أهلها يف اإلسالم

وتُعــد كنــائس النصــارى الكثــرية الــيت بـَنَـْوهــا أيــام احلكــم العــريب مــن األدلّــة علــى احــرتام العــرب ملعتقــدات األمــم الــيت 

  110.خضعت لسلطاِم
                                                           

، ص فضل الحضارة اإلسالمية والعربية على العالم :ـ زكريا هاشم24، ص 2، جأندلسيات :عبد الرمحن علي احلجي. د  105
315.  

، حضارة العرب: غوستاف لوبون. د ـ  398 -397، ص فضل الحضارة اإلسالمية والعربية على العالم :كريا هاشمز   106
  .277-276ص 

  .48ص  ،»لمسيحيون والمولدونا«، 1جالمسلمون في األندلس،  :رينهارت دوزي  107
اجليوسـي، سـلمى اخلضـراء، : يف كتـاب ، »نقلة الحضارة اإلسـالمية فـي األنـدلس : المستعربون« :مارغريتا لوبيز غوميز   108

  .269، ص  1جالحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، 
  .26 -25-24، ص2، جأندلسيات: عبد الرمحن علي احلجي. د  109
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هــا  اليــات املســتعربني يف األنــدلس، حــول الكنــائس وانضــوت حتــت إدارة أســقف  لغــرض مزاولــة حياتلقــد جتمعــت ج

الدينيــة، وكانــت يف طليطلــة إبــان احلكــم اإلســالمي ســت أبرشــيات، يف أقــل تقــدير، داخــل أســوار املدينــة، وأخريــات 

  111 .مثلها بقرطبة يف القرن التاسع امليالدي

يـــؤدون فيهـــا شـــعائر ديـــنهم كمـــا كـــان هلـــم يف ظاهرهـــا أديـــرة مـــن أمههـــا ديـــر فكـــان لنصـــارى قرطبـــة أكثـــر مـــن كنيســـة 

  112.أرمالط على طريق طليطلة، وكانت األديرة والكنائس مما يروق للشعراء ارتيادها

ظل النصارى أحراراً يف إقامة شعائرهم الدينية، وبنوا عّدة أديرة جديدة، ومل تكن املناصب املسـيحية الدينيـة سـبباً يف 

   .بعض املسيحيني من مناصبهم املدنية واالستعاضة عنهم باملسلمنيحرمان 

ملــا أزال العــرب أمــر القــوط أقــاموا علــى أهــل الذمــة والنصــارى رئيســاً مــنهم ولقبــوه بقــومس األنــدلس أو زعــيم نصــارى 

  .فصار القمامسة من أهل البالد، فكأّن الفتح اإلسالمي رّد إليهم اعتبارهم من هذه الناحية .الذمة

كــــان يــــدير أمــــور اجلماعــــات املســــيحية الكبــــرية يف املــــدن واألريــــاف رجــــال مــــن نصــــارى عجــــم األنــــدلس يســــمون و 

جعلــوه العــرب . ، وهــو لقــب كبــري كــان مقصــوراً مثــل ذلــك علــى القــوط comesبالقمامســة، وواحــدهم قــومس

وكـان أول القمامسـة . اممسؤوًال أمـامهم عـن كـل مـا يتصـل برعايـاهم مـن النصـارى، وأحـاطوه مبـا يليـق بـه مـن االحـرت 

حقيقــة أّن هــذا اللقــب مل يظهــر يف النصــوص إال أيــام عبــد الــرمحن الــداخل، ولكــن صــورة اخلــرب الــذي . هــو أرطبــاس

يتضمن هذا اللقب عند ابن القوطية تدل على أّن الوظيفة كانت قدمية واجلديد هو اللقب، وستستمّر الوظيفـة ِـذا 

   113.اللقب بعد ذلك

فقـد . فكـان هلـم قـاض يعـرف بقاضـي النصـارى أو العجـم. لحرية الواسـعة فـي قضـائهم الخـاصتُركت للنصارى ا

تــرك احلّكــام نصــارى األنــدلس أحــراراً ينظمــون أمــورهم علــى النحــو الــذي أرادوه، مــا دامــوا علــى الطاعــة يــؤّدون مــا 

ام مـدين وإداري أيضـاً، أي أّن عليهم من األموال، فظّلوا يفصلون يف أقضيتهم وفقاً للقانون القوطي القدمي، وهو نظ

هـا  القائمني بأمره كانوا مسؤولني عن كل ما يّتصل بأمور رعاياهم فيمـا بـني أنفسـهم، كـانوا جيمعـون ضـرائبهم ويؤدون
                                                                                                                                                                                     

  .277، ص حضارة العرب: غوستاف لوبون. د  110
اجليوسـي، سـلمى اخلضـراء، : كتـاب  ،  يف»نقلـة الحضـارة اإلسـالمية فـي األنـدلس : المستعربون« :مارغريتا لوبيز غوميز   111

  .270، ص  1جالحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، 
  .27، ص اإلسالم في إسبانيا :لطفي عبد البديع. د  112
  .460-459 -447، ص فجر األندلس :مؤنس حسني.د  113
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فكانوا يشـرفون . هم بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح إىل بيت املال نيابة عنهم، وظّلت عالقات

واحــــد : ون أمــــور قساوســــتها، أي أنـّـــه وجــــد مـــن أول األمــــر نظامــــان إداريــــان جنبــــاً إىل جنــــبعلـــى كنائســــهم ويتولّــــ

أما يف القضايا اليت تقع بني املسلمني وغري املسلمني، فكان ينظر فيهـا قضـاة املسـلمني . للمسلمني وواحد للنصارى

   114.وحيكمون فيها بشريعة اإلسالم

ات املستعربني يف األندلس، ودرجة التعايش املختلط فيها هي الصفة مثة حقيقة مهمة متكننا من حتليل دميومة أقلي
السياسية اليت منحها احلكام املسلمون إىل املستعربني واليت استطاع هؤالء بفضلها االحتفاظ بقوانينهم القوطية 

ال املدين، كما يف اال املدين، وبشرائع وطقوس الكنيسة اهلسبانية القدمية يف اEl Fuero Juzgo ((الغربية 
   115 .هم حبكم ذايت كامل دون أن يتصادم ذلك مع القضاء اإلسالمي متتعت جاليات

فقد أّمن احلّكام املسلمون من بقي على دينه من مسيحيني كانوا أم يهوداً على أرواحهم وأمالكهم ومنحـوهم حريـة 

وكــانوا .  قضــائهم اخلــاص، وتنظــيم أنفســهمالعقيــدة وإقامــة الشــعائر الدينيــة، كمــا تُركــت للنصــارى احلريــة الواســعة يف

  ... يعانون اخلسف والظلم االجتماعي ويصادرون يف حرياِم ومعتقداِم وأمواهلم

فشعر األسبان بالفرق بني حكم العرب وحكم القوط، ورأوا من تسامح العـرب وتفـانيهم يف نشـر العـدل بـني النـاس 

خالصة ورأوا البـون الشاسـع بـني احلضـارة الـيت حيملهـا املسـلمون، ومـا  فأحب األسبان العرب حمبة . ما يثلج له الفؤاد

ــة ومل ميــض قــرن حــىت أخضــعت القــرى وكثــرت املــزارع، . كــان للقــوط مــن الثقافــة املتــأخرة، وكانــت أقــرب إىل اهلمجّي

اليـوم، واتصل العمران، وتزاحم الناس على سـكىن املـدن، وأمسـت قرطبـة عاصـمة اخلالفـة األندلسـية كعواصـم أوروبـا 

  116.وأصبحت عاصمة علم وصناعة وفن وجتارة

ونتيجة هلذه السياسة احلكيمة ساد االسـتقرار ربـوع هـذه الـبالد وانتشـر العـدل وبـدأ األهـايل مـن العـرب وغـري العـرب 

وإّن قسـماً كبـرياً مـن األهـايل دخـل اإلسـالم . ها من مشال إفريقيـا يف التجـارة يستغلون خصوبة األرض يف الزراعة وقرب

  .واندرج يف عداد أسر املوّلدين الكبرية يف بالد األندلس

  

                                                           
  .447، ص فجر األندلس :مؤنس حسني.د  114
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العربيـــة لغـــة هلـــم ) وكـــذلك اليهـــود(ونتيجـــة هلـــذا التســـامح املثـــايل وبكافـــة األبعـــاد اختـــذ هـــؤالء املســـيحيون أو أكثـــرهم 

م اختـذوا العـادات كمـا أّـ.وأتقنوها وجعلوا يكتبون ِا خرياً مما يفعلون مع لغتهم الالتينية، ودرسوا العلـوم اإلسـالمية

اإلسالمية ومارسوا أفكار املسلمني وتقاليدهم يف مالِبسهم ومطاعمهم ومشارِم، وتسـّمى كثـري مـنهم بأمسـاء عربيـة 

ْستَـْعربني((وأصبح يطلق عليهم اسم 
ُ
  .، ونبغ منهم أدباء وعلماء ومنهم من وصل إىل أعلى مناصب الدولة))امل

  على المستعربين في األندلسأثر الحضارة العربية اإلسالمية  - 4

ـــّىن املســـيحيون يف ظـــل احلكـــم اإلســـالمي كافـــة أوجـــه ثقافـــة احلكـــام إالّ فيمـــا خيـــتص بالـــّدين، لدرجـــة أّـــم ُعرفـــوا  تب

  Mozarabes .117باملستعربني 

 فاملستعربون هـم نصـارى األسـبان الـذي عاشـوا مـع العـرب يف األنـدلس وتعرّبـوا وتبنّـوا يف ظـل احلكـم اإلسـالمي كافـة

ـــة يف غـــري . أوجـــه ثقافـــة احلكـــام، وكـــان هلـــم إســـهام يف احلضـــارة األندلســـية ـــأثري الثقافـــة العربي وإّن االســـتعراب ميثّـــل ت

  .املسلمني من األسبان

ــة مــن املغلوبــة علــى أمرهــا نــرى تيــار التقليــد  عنــدما تتغّلــب أمــة علــى أمــة أخــرى وتكــون الغالبــة أعلــى حضــارة ومدنّي

سـرع، وبـذلك تتالشـى شخصـية األمـة املغلوبـة وتفـىن تـدرجيياً يف شخصـية األّمـة الغالبـة، يقوى ويتم التفاهم بطريقـة أ

ورأوا الفـرق الشاسـع . شعر اإلسـبان بـالفرق بـني حكـم العـرب وحكـم القـوط. وهذا ما حدث بالفعل ألهايل إسبانيا

هـــايل يتعّلمـــون اللغـــة العربيـــة وهلـــذا جنـــد كثـــرياً مـــن األ. بـــني احلضـــارة العربيـــة، ومـــا كـــان للقـــوط مـــن احلضـــارة املتـــأخرة

   .ويندجمون يف الغزاة من العرب، ويظهر من بني هؤالء أدباء وشعراء، وعلماء وفالسفة

وحيتــاج انتقــال احلضــارة والعلــوم واآلداب إىل وقــت قــد يطــول، وقــد يقصــر وذلــك متوقــف علــى مــدى اســتعداد كــل 

اســــتعدادهم لتلقــــي الثقافــــة العربيــــة وامتصاصــــها وقــــد أثبــــت املســــتعربون يف األنــــدلس . شــــعب لالمتصــــاص والتقليــــد

وهضمها بسهولة، فقد أحسنوا لغة احلديث، وأتقنوا لغة العلم وشغفوا باألدب منثوراً ومنظومـاً وأولعـوا بـالفن والغنـاء 

تــرد يف واملوســيقى، وافتنــوا يف الغنــاء فــابتكروا أحلانــاً وخلقــوا أنواعــاً وأمساطــاً مــن الشــعر مل يقلهــا العــرب أنفســهم ومل 

  118.شعرهم، وحتللوا من التزام القوايف والبحور بل ومن التمسك بالعربية الفصحى

                                                           
  . 42، ص فضل اإلسالم على الحضارة الغربية :مونتجومري وات  117
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كانت اللغة العربية يف أسبانيا اللغة الرمسية، ولغة الرومان لغة دارجة يتكلم ِا اجلميع، العرب واملستعربون، وهي 

حى لغة العلماء واألدباء، والعامية لغة عامة يف مجيع طبقات قرطبة حىت يف احملاكم، ويف القصور امللكية؛ فالفص

  119 .احلكومة واإلدارة، وهناك لغة رومانية اشتقت من الالتينية وهي اليت تولدت منها اللغة األسبانية

أقبــل أبنــاء الشــعب علــى اخــتالفهم علــى اللغــة العربيــة، فيمــا يشــبه الــنهم، وبــرع فيهــا أبنــاء الالتــني أو تفوقــوا يف نظــم 

   120.لى أبناء الضاد أنفسهم، وبلغ ِم األمر أن صاروا مولعني بالرتاث العريب من شعر ونثرالقصيدة العربية ع

وكـان كثـري مـن اليهـود يتعلمـون العربيـة والعلـوم واآلداب  .كما تتلمذ كثـري مـن يهـود أسـبانيا علـى أسـاتذِم املسـلمني

يســتطيع أفرادهــا القيــام بالســفارة بــني املدنيــة ممــا أوجــد مدرســة كبــرية مــن غــري املســلمني . وينقلوَــا إىل أوســاط أخــرى

وعاشــت األنــدلس يف  .اإلســالمية يف األنــدلس وأهــايل غــرب أوروبــا املتلهفــني علــى تعــّرف علــوم املســلمني ومعــارفهم

عصور حكم العرب ال تعرف األمّية، وال تعرفها األمّية، فاملدارس االبتدائية كانت من الكثرة حبيث اسـتوعبت مجيـع 

  121 .ة األندلسأفراد أمّ 

وبذلوا أمواًال . أقبل أهل مالقة على مصنفات املسلمني يف األدب والفقه والفلسفة تثقفاً بثقافتها ال للرّد عليها
فمن طريق املستعربني انتقلت إليهم عادات وتقاليد إسالمية، وكثر األخذ عن الرتاث  .ها طائلة يف تأسيس مكتبات

  . العريب

ترمجـوا علـوم املسـلمني إىل الالتينيـة، ونقـل املسـتعربون أيضـاً علومـاً . فّعـال يف حركـة الرتمجـةوقد كان للمسـتعربني دور 
  .من الالتينية إىل العربية وكتبوا ِا وصنفوا فيها

ووصـف أسـقف . فقد صنف ربيع بن زيد األسقف كتابـاً يف تفصـيل األزمـان ومصـاحل األبـدان، وآخـر بعنـوان األنـواء

واســــتمروا علــــى ذلــــك حــــىت بعـــد أن اســــتعاد ألفونســــو الســــادس طليطلــــة . يف كتــــاب نفـــيس جرتـــز رحلتــــه إىل قرطبــــة

)1085.(122   

                                                           
  .220-219، ص 1، جاإلسالم والحضارة العربية :حممد كرد علي  119
، ص فضــل الحضــارة اإلســالمية والعربيــة علــى العــالم :ـــ زكريــا هاشــم28، صاإلســالم فــي إســبانيا :لطفــي عبــد البــديع. د  120
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وترمجت يف القرن التاسع بيانات البابا وقرارات املؤمترات واامع املسيحية امليالدي إىل اللغة العربية، لإلسبان 

ت عنايتهم بِاللغة العربية بعد ذلك حىت مث ازداد  123.املسيحيني يف األندلس الذين مل يعودوا يفهمون الالتينية

  .ظهر فيهم أدباء وشعراء

وقــد عرّبــت أمســائهم، وقــد . أقبــل املســتعربون علــى اســتعمال اللغــة العربيــة لغــة الفــاحتني، بــل وتفضــيلها علــى الالتينيــة

  .ازداد هذا التعريب يف عهد اخلالفة، فكان لكل واحد منهم امسان، فمن الصعب متييزهم عن العرب

، وهــو الــذي  Recemundoاألســقف ربيــع بــن يزيــد الــذي كــان يعــرف يف املــدّونات اإلســبانية بريســيموندو ك

  124.جلب للناصر مع أمحد اليوناين احلوض املنقوش بالذهب الغريب الشكل الغايل القيمة

: واألسـقفان ابـن العزيـز احلمـامي، وخالـد سـلمان، وصـاحل بـن عمـر،: ومن وجوه النصارى الذين تسموا بأمساء عربية

وقــد يّســر هلــم اخللفــاء إحــراز املناصــب يف الســفارات وقصــور اخلالفــة . ربيــع بــن زيــد، واألصــبغ بــن عبــد اهللا بــن نبيــل

  125.وقيادة اجليوش

ووجـدوا مـن انتقـدهم، لرضـاهم واستسـالمهم للعـادات . انتشرت اللغة العربية والعادات العربية انتشاراً واسعاً وعميقاً 

  .م اللغة العربيةالعربية واستعماهل

فتقّمصـوا النفسـية العربيـة، ونسـوا . أمهل األسبان املسيحيون يف القرن التاسع تراثهم القـدمي إيثـاراً مـنهم للـرتاث العـريب
هم القدميـة، حـىت تعـددت شـكوى رجـال الـدين مـن أّن اإلسـبان ينسـون ديـنهم  لغتهم الالتينية أو كادوا، ونسوا أديـان

)) ألفـاروا((ممـا جعـل مؤلـف قـرطيب معاصـر ريـات األمـور هـو املطـران  .سالم واللغة العربيةولغتهم، ويقبلون على اإل
جيــأر بالشــكوى النتشــار الثقافــة العربيــة بــني شــبيبة النصــارى، فيــذكر كيــف أّن شــّبان النصــارى يتقنــون اللغــة العربيــة 

                                                           
  .276، ص دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية: حّسان حّالق. د  123
  .28، ص اإلسالم في إسبانيا: لطفي عبد البديع. د  124
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هــا  لعربيــة، والقصــة العربيــة، ويقتتنــون مؤلفاتفصــار ال يــروقهم إالّ الشــعر العــريب، وال يتــذوقون إال القصـيدة ا بفصـاحة،
  126.ومل يعودوا يقرأون إال كتب املسلمني، يف حني أّم جيهلون آداب الكنيسة ولغتهم الالتينية، ويدرسوَا

م بواســـطة 854/ ه240الـــيت ُكتبـــت ســـنة )) Indiculus Luminosus((وذلـــك واضـــح يف الوثيقـــة اهلامـــة 
   Alvarus Cordubensis .(( 127الفارو القرطيب ((

ولعل من أسباب إقبال املستعربني على اللغة والعلوم العربية، هو حّبهم لّلغة، ورؤيتهم الفرق الشاسع بني احلضارة 
وأّا لغة . العربية، وما كان للقوط من الثقافة املتأخرة، وأّا تزخر بالعلوم واملعارف اليت افتقرت إليها لغتهم

فقد وصل منهم إىل . وبإقباهلم على تعّلم اللغة العربية ينالوا مراتب عالية عند احلّكام. البةالفاحتني، لغة األّمة الغ
وبإتقاِم . وقد يّسر هلم اخللفاء إحراز املناصب يف السفارات وقصور اخلالفة وقيادة اجليوش. أعلى مناصب الدولة

  . القادمني إىل بالط اخلالفةاللغة العربية واللغة الالتينية، كانوا يقومون بالرتمجة للوفود 

  

  الخاتمة

وهي ُمتّثل التقاء احلضارات بني الشرق والغرب، والتأثّر والتأثري يف األندلس منوذج حلوار احلضارات والثقافات، 

  . احلضارات

ّن كما أشري إىل أ .كان شباب أوروبا يفد إىل الديار األندلسية يتعّلم اللغة العربية، ويدرس الثقافة اإلسالمية

هم ترمجت عدة مرات إىل اللغة الالتينية، وكانت املراجع املعتمدة يف جامعات أوروبا حىت القرن السابع  مؤلفات

وأصبحت األندلس خالَل حكِم املسلمني فيها يف مقدمِة البالِد اليت كاَن هلا أثٌر رائٌع، يف حضارِة العلوِم . عشر

  .والفنون

وأثر الثقافة العربية اإلسالمية  ،قة اإلسالم مع األديان األخرى يف األندلسولقد رأينا من خالل هذه الدراسة عال

   .يف األقليات النصرانية والذين ّمسوا باملستعربني

                                                           
ـــ زكريــا 28، صاإلســالم فــي إســبانيا :لطفــي عبــد البــديع. ـ د 300، ص لعــرب والحضــارةا: علــي حســين اخلربــوطلي .د  126

، 2، جأندلسـيات: عبـد الـرمحن علـي احلجـي. ــ د398  -311، صفضل الحضارة اإلسالمية والعربية على العالم :هاشم
  .28-27ص 

  .59، ص 2، جأندلسيات: عبد الرمحن علي احلجي. د  127
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فإّن استمرار وجود هذه األقلية املسيحية . وإّن االستعراب ميّثل تأثري الثقافة العربية يف غري املسلمني من األسبان

وإّن هذه التعددية دليل على . على الطابع التعّددي هلذا اتمع دينيًا واجتماعياً  وسط اتمع اإلسالمي يدلّ 

تسامح اإلسالم وقدرته على متثل الديانات املختلفة وإعادة إفرازها يف مشروع حضاري هو الثقافة األندلسية 

  .اإلسالمية

  .وذجاً حلوار احلضارات وتعايشهاإّن األندلس كانت عطاء صادقاً لقرون من التعايش والتسامح مما جعلها من

 .أسأل اهللا تعاىل أن يعيد للعرب واملسلمني سابق جمدهم وعزهم وسبقهم، إنّه على كل شيء قدير
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  مرايا  الوعي
  من االستشراق إلى حوار الحضارات

  عبد المجيد عطار
  –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد 

  
  و وضوح الهويةالثقافة الغربية اكتسبت المزيد من القوة " 

  ..."بوضع نفسها موضع التضاد مع الشرق باعتباره ذاتا بديلة 
  إدوارد سعيد                                                                   

 )39:من مقدمة كتاب االستشراق،ص(                                                                 
 
     :مقدمة -

يف عقليـة الشـرق صـورة منطيـة ثابتـة عـن  . الشرق والغرب حالة خالف وعداء ؛ التاريخ فيها شاهد و الواقـع  

هــذه الصـورة ظلــت علـى مــر العصــور . الغـرب؛ صــنعها االسـتعمار الطويــل الـذي حــرس التخلـف يف جغرافيــة املسـلني

يــــة العظمــــى والقائمــــة أساســــا علــــى أن تكتســــب مالحمهــــا وألواــــا مــــن شخصــــية املســــتعمر املرســــومة يف خلــــد الغالب

االستعمار يف جوهره إمنا يهدف إىل السيطرة علـى ثـروات البلـد ومقدراتـه وفـرض ثقافتـه وفكـره دون االهتمـام بثقافـة 

 .البلد أو رغبة يف منائه

صورة ساهم يف . يف الغرب سامهت كتابات املستشرقني والرحالة يف رسم صورة منطية حمددة عن الشرق  
  .ارها و مالحمها كثري من اخليال املفتقر إىل احلقيقة و التاريخوضع إط

  سلطة الصورة  -
علــى صــعيد التصــور، أبــدع اآلخــر .، الصــورة حقيقــة رماديــة الصــورة ســالح، الصــورة أقــوى مــن ألــف كلمــة  

الوسـطى ينظـر شرقا، متخيال الصلة له بالشرق احلقيقي؛ حَول الشرق إىل مرآة يقرأ فيها ذاته؛ فالغرب منـذ العصـور 
تشــكل كأســلوب غــريب .. " غربيــا للشــرق طلبــا جــاء االستشــراق. إىل ذاتــه كغــرب عــرب نظرتــه إىل الشــرق املختلــف

  .128..."للسيطرة على الشرق، و استبنائه، وامتالك السيادة عليه

                                                           
128

  39: ،ص2003، 6مؤسسة األحباث العربية،ط: ق، بريوتاالستشرا: إدوارد سعيد - 
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ى قطبيـة مسيطرة وقد شهد املفهوم تطورًا الفًتا للنظر يف محأة احلرب الباردة، وحماوالت كسب العرب إلـ          
  :العوامل التالية دون أخرى، ورأى بعض الباحثني يف ذلك انسداًدا ألفق االستشراق بتأثري

  .ضعف ثقة اإلنسان الغريب بتفوقه احلضاري والعقلي إثر احلربني العامليتني األوىل والثانية -
رة وختطيطاا،مما جنم عن اضطراب يف منو حركات التحرر الوطين يف البلدان املستعمرة وجناحاا ضد مّد السيط - 

  .مدى معرفة الغرب بالشرق إزاء االستقالالت الذاتية
تطور العلوم اإلنسانية مما أفضى إىل إلغاء هيمنة املناهج االستشراقية التقليدية، وفتح أعني الباحثني علــى  - 

  .يإشكاالت وقضايا متت إىل الثقافة واتمع مبعنيهما التارخيي الكل

هذا التطور يف فهم االستشراق أن اآلخر الغريب ركن إىل تعديل معرفتـه يف ضـوء املتغـريات الدوليـة .. ويفيد   
و صــار مــن الضــروري اإلشــارة  إىل أن اســتمرار . العاصــفة خــالل العقــدين األخــريين ودخــل يف ذرائعيــة ســلطة املعرفــة

وإمنــا إىل منظومــة حضــارية اجتماعيــة سياســية إعالميــة  املواقــف التحامليــة ومالمــح العدائيــة ال ميكــن حتميلهــا ألفــراد،
  .وميكن هلؤالء أن يتمردوا على هذا النظام، ولو معرفًيا. يساهم األفراد يف صياغتها

  !! حلقة المؤامرة -

؛ هذا ما تردده معظم األدبيات عندنا، وقليل من زعم !العربية االستشراق خطر جدي حيدق بالثقافة  
ملناهضة لالستشراق دوافع فكريّة ومصاحل معرفّية، فمن العرب من يناهض االستشراق وللحملة ا. خالف ذلك

  .العتبارات سياسّية، قومّية يف الغالب ألسباب ودوافع دينّية، ومنهم من يهامجه
االستشراق نشـاط علمـي وثقـايف يهـدف إىل تقـويض الـدين اإلسـالمي، والتشـكيك يف العقيـدة اإلسـالمية؛   

العربيـة، وصـوالً  و الثانيـة تـرى أن االستشـراق يرمـي إىل زرع بـذور الشـك يف اهلويـة القوميـة .ئـة األوىلهـذا مـا تـراه الف
  .إىل تفتيت األمة العربية ونسف تطلعاا الوحدوية

متفقون على أّن االستشراق نشاط علمي وفكـرّي  مهما تعددت القراءات مبرجعياا، فإّن نقاد االستشراق  
 وال يـرتدد قسـم كبـري مـن هـؤالء النقـاد يف أن. ني، نشاط يرمي لإلساءة إىل ثقافتهم وجمتمعاممعاد للعرب واملسلم

الفكريّـــة لإلســـالم  الغربيـــة الصـــهيونية اهلادفـــة إىل تقـــويض األســـس" املـــؤامرة"يعـــد االستشـــراق حلقـــة مـــن حلقـــات 
ذلـــك إىل خدمــــة االســــتعمار إن االستشــــراق و  منـــذ نشــــأته هـــدف إىل خدمــــة الكنيســــة، مث  حتـــول بعــــد . والعروبـــة

  129.والتوسع األورويب
  هذه القناعة حني  يذهب إىل االعتقاد أن املهمة األساسية اليت قام عليها الفكر) حممد املستريي(يؤكد   

 الفلسفي والصويف  االستشراقي هي دراسة الرتاث اإلسالمي والتحقق منه، لفهم العقلية اإلسالمية يف اال

                                                           
  2011، يونيو 551وزارة األوقاف، عدد : الوعي اإلسالمي، جملة شهرية جامعة، الكويت ،املعادل املوضوعي لالستشراق :االستغراب: يراجع -129
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و حيــدد . العقــل بالتــاريخ اإلســالمي، وقــد واكــب االستشــراق حركــة االســتعمار يف كــل مراحلــه والفقهــي وعالقــة هــذا
عالقـة تارخييـة وثيقـة بـني االسـتعمار  و لـذلك فهنـاك:" الباحث طبيعـة العالقـة بـني االستشـراق و االسـتعمار، فيقـول

تقـام أحبـاث استشـراقية ملعرفـة  الغـرب، حيـث كـان مـن الضـروري أن واالستشراق لفهـم الـدول الشـرقية الـيت اسـتعمرها
بـني  وثقافتـه وعاداتـه، ولـذلك فضـل االستشـراق العـودة إىل األصـول وإىل الـرتاث لفهـم العالقـة تـاريخ الشـرق وفكــره

والعلــوم الفقهيــة والتفاســري؛ كمــا  الفكـر والتــاريخ، وبالتــايل جنــد يف الفكــر االستشـراقي حمــاوالت جــادة لدراســة الســنة

  130".االستشراقي لىب حاجات تارخيية استعمارية ، فالفكر"جاك بريك " ثل تفسري جند تفاسري قائمة م
ويف غمرة اخلوف و احلـذر جتاهـل  نقـاد االستشـراق جهـودا استشـراقية أنصـفت  العـرب واملسـلمني وقـّدرت   

صــاحبة الكتــاب  (Sigrid Hunke)أشــهر تلــك احلــاالت املستشــرقة األملانيــة . والتــارخيي دورهــم احلضــاريّ 

. ، وهو كتاب ترجم إىل العربية وحظي باهتمام عرّيب واسـع النطـاق131" مشس العرب تسطع على الغرب: " لشهريا
بفضــلها، دون أن يــدفعهم  إالّ أن مناهضــي االستشــراق مــن العــرب عــّدوا حــاالت كهــذه حــاالت اســتثنائية اعرتفــوا

   . ودوره ذلك إىل إعادة النظر بصورة جذريّة يف موقفهم من االستشراق
فإن هناك اتفاقـا بـني كثـري مـن املفكـرين "وبني االتفاق واالختالف حول طبيعة ودوافع احلركة االستشراقية ؛  

ـــة االستشـــراقية كـــان هلـــا بعـــض اجلهـــود يف اجلانـــب املعـــريف عجـــز اجلهـــد  ـــة والعلمي اإلســـالميني علـــى أن احلركـــة املعرفي
مـــا اخـــتلط بتلـــك اجلهـــود االستشـــراقية يف معظـــم الفكـــري والعلمـــي العـــريب حـــىت اآلن عـــن مواجهتهـــا، وذلـــك علـــى 

األحــوال مــن شــبهات وــم باطلــة، حــاول رواد هــذه احلركــة إلصــاقها بالــدين اإلســالمي والعقيــدة اإلســالمية بالدرجــة 
األوىل، فضًال عن الثقافة واللغة العربية، بل إن العرب املسلمني مل يستطيعوا حـىت اآلن االسـتفادة بالشـكل املطلـوب 

، نتاجــا خيــدم قضــية املعرفــة يف العــامل العــريب واإلســالمي، 132"كــن اعتبــاره نتاًجــا فكريــا حمايــًدا حلركــة االستشـراقممـا مي
  .ويساعد يف جتاوز الفجوة اليت تفصل بني العاملني حضاريا ومعرفيا

   المتخيلمتثيالت  -

  تصور والتمثيل، مما جيعل من إن االستشراق خلق جديد لآلخر، الغري، أو إعادة إنتاج له على صعيد ال  
  ".الشرق"االستشراق ال يطابق متام املطابقة موضوعه الذي هو 

 وعليه فإن االستشراق استجاب للثقافة اليت أنتجته أكثر مما استجاب إلرادة املستشرقني كأفراد ذوات   

                                                           
                                           -3-7جراها معه هادي حيمد يفحممد املستريي مديراملعهد العاملي للفكر اإلسالمي بباريس، و النص مقتبس من حماورة أ -130

  .ملوقع مدارك حول علم اإلسالمولوجيا و اإلشكاالت اليت تثار حوله 2010
131

  1993، 8دار اجليل،ط: ، ترمجة فاروق بيضون و كمال دسوقي، بريوتتسطع على الغرب مشس العرب: زيغريد هونكه - 
132

  الوعي اإلسالمي، مرجع سابق دل موضوعي لالستشراق،اإلستغراب معا -  
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تــه، إن مل تكــن ظــروف ســابقة وإال كيــف يســتطيع املــرء أن يفســر ثقافــة، غــري ثقاف . ورغبــام واختيــارام الشخصــية
لقــد كانــت الظــروف دومــا، يف مــا خيــص االهتمــام األورويب . 133قــد وضــعت تلــك الثقافــة موضــع الســؤال والتفســري؟

  .بالثقافات العربية، ظروفا جتارية واستعمارية
خييــة؛ لــذا إن كــل معرفــة تتنــاول اتمــع اإلنســاين، خالفــا ملثيلتهــا الــيت تتنــاول العــامل الطبيعــي، هــي معرفــة تار   

. فهــي تقــوم علــى األحكــام والتفســريات ومعــىن ذلــك أن احلقــائق تســتمد أمهيتهــا ممــا يســوغه التفســري ويســبغه عليهــا
والتفاسري تعتمد اعتمادا كليا على من يقوم ا، وعلى من خيـاطبهم املفسـر، وعلـى مـا ينشـده هـدفا لتفسـريه، وعلـى 

  134اللحظة التارخيية اليت يتم التفسري فيها
ض املقام، إذن، طرح االستشراق كقضية، كإشكال، أي كأسـلوب منهجـي يف معاجلـة القضـايا التارخييـة يفر   

واحلضارية والثقافية للشرق، يستند إىل رؤية معينة قوامها التمركز على الذات الغربيـة وإىل منظومـة قـيم تكـرس هيمنـة 
  . ذات الباحث وهيمنة منظوره احلضاري

ر على الغرب وحده، فكل حضارة يف رؤيتهـا للغـري تبـدع هـذا األخـري وختلقـه ليس هذا العيب املنهجي حك  
أي يف أغلـب الكتابـات العربيـة الـيت أراد " االستشـراق املعكـوس"يتجلى هذا بوضـوح يف ". غريا متخيال"فتجعل منه 

ذات، ذات أصـــحاا منهـــا الـــرد علـــى االستشـــراق وانتقـــاده أو الطعـــن يف أسســـه ورؤاه، وهـــي كتابـــات تركـــز علـــى الـــ
تــدري مركزيــة مضــادة تــذكي وتــؤجج مــا أصــبح يســمى  مؤلفيهــا، يف الــرد علــى املركزيــة الغربيــة، فتخلــق مــن حيــث ال

  . بصراع احلضارات أو املركزيات
إن كــل معرفــة بــالغري، هــي معرفــة تقييميــة، تســتند إىل منظومــة قــيم تتخــذها مرجعــا، فتمــارس تأثريهــا علــى   

  135.ضوع الذي يدرسه واختياره للمفاهيم والفرضيات والوقائعالباحث موجهة تعامله مع املو 
  .وبذلك يتكرس انغالق كل ثقافة على نفسها 

   صراع الهزيمة -
و .و ال يكـــون بعـــده إال كبـــت و رفـــض وصـــراع قـــائم؛ أو مؤجـــل.. واالنغـــالق  يـــدمر اجلســـور و يبـــين اجلـــدران      

أن يتواصــــل الغــــرب مــــع الشــــرق و اعتقــــادات اإلقصــــاء و و ال ميكــــن . فكــــرة التمركــــز ال ختــــدم االنســــانية يف شــــيئ
  .التهميش قائمة؛ و معها استعالء يرى أصحابه أن قيم الغرب هي وحدها من تصنع احلضارة

 136.و خامتة التاريخ إمنا هي يف ليربالية اقتصادية و دميقراطية ليربالية

                                                           
133

  13133اجلمعية الفلسفية املغربية، العدد:املغرب. ، مدارات فلسفيةالوعي بالذات من خالل الوعي باآلخر:  راقاإلسـتش: سامل محيش  - 
  .127-126، ص 1983دوارد سعيد، تغطية اإلسالم، ترمجة مسرية خوري، بريوت، إ - 134
  77 :سه، صاملرجع نف - 135

1997املركز الثقايف العريب، : املغرب. املركزية الغربية: عبداهللا ابراهيم: حول فكرة التمركز الغريب؛ ينظر -
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فعـــل عنيفـــة مـــن الشـــرق أعلنـــت هـــي إن منطـــق  االحتقـــار الـــذي أنتجتـــه اخلطابـــات االستشـــراقية ولـــد ردة     
. و هذا التجاهل املتبادل هو الذي يؤسس يف النهايـة لثقافـة الصـراع و التجـايف. األخرى احتقارها للغرب و ملنجزاته

فاتمعـات اإلسـالمية جمتمعـات بدائيـة جيـب نقلهـا إىل "حاول االستشراق إعـادة بنـاء الشـرق بعيـدا عـن واقعـه ، لقد
   137".ام سياسة التماثل ذاا املتخذة يف غرب إفريقيا ومشاهلا وجنواحالة املدنية باستخد

تفكيـــك االستشـــراق ســـينهي تلـــك الصـــورة التمثيليـــة يف الـــذهن الغـــريب ، وسيكشـــف الطـــابع الـــومهي لتلـــك   
ثــل و الطــابع اإلنســاين العــام للبشــرية يفــرض علــى الغــرب معاملــة البشــرية مب."األحكــام املســبقة الــيت مــأل ــا خميلتــه 

معاملتــه لذاتــه وإن املوقــف العلمــي املوضــوعي يفــرض عليــه املســامهة اجلديــة يف نقــل الشــرق مــن حالتــه الســاكنة إىل 
حالــة جديــدة متحركــة ومتقدمــة مــن دون قيــود أيديولوجيــة وأفكــار مســبقة وخطــط اســتثمارية ملصــاحل ذاتيــة ، يقتضــي 

  138."حتقيقها إفناء الشعوب الفقرية

شـكل االستشـراق مهـزة وصـل بـني ثقـافتني و جمتمعـني علـى السـواء؛  بـل كـان مـن املمكـن لقد كان مـن املمكـن أن ي
 . أن يكون البداية الفعلية حلوار ثقايف ال يقوم  على ميش أو إقصاء

  ميثاق القيم -

لعـل اإلنسـان اسـتفاد . اليوم تأيت نظرية حوار احلضـارات لتسـتدرك الـزمن املتبقـي مـن عمـر اإلنسـانية املرهقـة  
أخطاء ماضيه؛ و أدرك أن الصراع ال يولد إال مزيدا من الكراهية، و خري لإلنسان أن حيـرتم أخـاه اإلنسـان علـى  من

  ).و لقد كرمنا بين آدم( قاعدة 
إن نقد الواقع القائم ضمن سياق تطلع عـاملي إىل مزيـد مـن احلريـة يعـزز لـدى الكثـريين األمـل بإمكانيـة االنتقـال مـن 

  139.اململ إىل ثقافة املدنية احلديثةثقافة الكسل العقلي 
إن أزمة العامل اليوم تكمن يف تغرياته السريعة ضمن حاالت عدم التعـني، و لـيس أمـام اتمعـات االنسـانية   

. مهمتـه مواجهـة حتـديات األزمنـة القائمـة و القادمـة" ميثاق عاملي"أو تشكيل " صدمة املستقبل: "إال أن ختتار بني 
 مسـألة اليـوم ألننـا نواجـه والرقـي الروحـي والعدالـة واألمـن احلريـة بلـوغ هـو حلضارات و األديانا حوار من اهلدف إن

 الوصول إىل يرمي احلوار الذي إليه يدعو ما عكس وهذا الثقايف، التنوع إزالة تستهدف النهاية يف واليت ،140العوملة
دائمـا  املنهزمـون وهـم للحـوار،  معارضـة اقـفمو  يتخذ من هناك .واألفكار املعاين تبادل طريق عن مشرتك إدراك إىل

الــذين يعيشــون صــدمة االنبهــار بــاآلخر، و املســتخفون بكــل مــا هــو عــريب؛ حيــث االزدراء بــالرتاث و  مــن الــداخل،

                                                           
  2009دار األوائل للنشر والتوزيع ، : قراءة نقدية، دمشق : اإلستشراق : صالح اجلابري - 137
  املرجع نفسه ، املقدمة - 138
     18: ، ص2001، 12 دلثقافة اجلماهريية إىل الثقافة املدنية، جملة ثقافة احلوار، عدمن ا: " جاد الكرمي اجلباعي  -139

دار اجلامعة : دراسة يف املفهوم و الظاهرة و األبعاد، اإلسكندرية: العوملة: منصور ممدوح حممود -:عن العوملة و أسئلتها املقلقة، ينظر  -140 
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 الثقافـة تقبـل طريـق عـن إال تقـدم أي حتقيـق إمكانيـة بعـدم هـؤالء يعتقـدون 141 .التعلـق بأمنـاط الثقافـة األجنبيـة
 عـدم إىل تـؤدي ألـا للحـوار مهـم شـرط النّديـة والتطـوير، علمـا أن التغيـري الطريـق أمـام ونيسـد والـذين الغربيـة،

  .بالدونية اإلحساس
   !! رهان و خيار -

 منـه، اجلانـب السـامي وتقويـة اإلنسـان مـن الروحـي باجلانـب االعـرتاف إىل دعـوة هـي احلـوار إىل الدعوة إن  
 .اإلنسان كشرط الزم لسمو والروحي ياملعنو  جتمع اليت األنبياء رساالت أساس وهذا

باحلضـارة  الـدين ارتبـاط حقيقـة عـن الكشـف مسـؤولية يتحمـل أن احلضـارات حـوار األديـان و مهمـة إن  
 الـذات؛ معرفـة  :عـامل املعرفـة لتنشـأ آثـار تسـمح بالـدخول يف. يضـخها الـدين يف االنسـان و احليـاة الـيت وبالطاقـة

 املشـرتك يف إدراك علـى واحلـوار يسـاعد 142.اآلخـر مـع باملقارنـة حيصـل فتنـامعر  مـن وقسـم اهلويـة الشخصـية، معرفـة
 اإلنسـانية حتقيـق مصـاحلها يسـتهدف حـوار يف بعـض مـع بعضـها لـدخل للشـعوب السـاحات أُخليـت ولـو اآلفـاق،
أمـا احلـوار مـن منطلـق الضـعف فهـو . والتفاهم،ضمن إطـار مـن النديـة والتكـافؤ التعارف طريق عن مشاكلها وحلّلت

  . العجز و االستالب و االران لآلخر
 اإلسـالمية احلضـارية اموعة عظمة استجالء يتم أن بد ال من هنا و على وقع رهانات اللحظة التارخيية؛  

  143 .للبشرية تقدمه أن وما ميكن ومعنوياً  مادياً 

 .عامل لغري األقوياء؛ فال مكان اليوم يف ال املختلفة مبعانيها القّوة عن االستغناء يعين ال احلوار إن

 !! خطوة ال بد منها -
  :لكن اليزال السؤال التارخيي يتجدد، و عند كل واقعة يتكرر. احلوار أوال إذن  

بــني أصــحاب الــديانات  ملــاذا كــل هــذا التنــافر بــني املســلمني و أصــحاب الــديانات األخــرى؟ و ملــاذا احلــوار متعثــر 
  . الثالث بالتحديد؟

نـذكر .. وتـدفعنا للوقـوف علـى مجلـة أسـباب وَسـعت الفجـوة.. علنا منسك خبـيط األزمـةالقراءة املتأنية قد جت  
  :منها؛ مثاال ال حصرا

هناك عوائق من التاريخ ينبغي العمل على حمو آثارهـا، وعلـى رأسـها احلـروب الصـليبية، والطـرد مـن األنـدلس، : أوال 
 .واالستعمار، مث احتالل فلسطني

انيـه املسـلمون، وهـو ختلـف مل يصـنعه الغـرب؛ و لكـن حرصـه و عمـل، و اليـزال، علـى واقع التخلف الـذي يع: ثانيا
  .ترسيخه
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  . ومتسك كل طرف مبوقفه، يف جتاهل متعمد للطرف اآلخر –نتيجة ذلك  –حالة االنطواء على الذات : ثالثاً 

. يقـة بـني املسـلمني واملسـيحينيإىل جانب هذه العوائق يوجد النزاع اخلفي بـني اإلسـالم واملسـيحية، أو يف احلق: رابعاً 

   144.وهو يف األساس نابع من شعور كل طرف بقوته ومكانته و تارخيـه  وعدد أتباعه، مما يثري منافسة غري ظاهرة

  حتى يسلم المسار -
مـــا دام احلـــوار ضـــرورة حضـــارية ، و مـــا دامـــت أزمـــة العـــامل اليـــوم أزمـــة قـــيم، فإنـــه ال بـــد مـــن االتفـــاق علـــى   

  :مر على أساسها أي لقاء بني املتحاورين، نذكر منهاجمموعة شروط يث
  .املعرفة الصحيحة: أوالً 
 .عدم التعصب لالقتناعات واملسلمات واملواقف الذاتية: ثانياً 
التحلــي بالشــجاعة إلثــارة جوانــب اخلــالف احلقيقيــة، بعيــداً عــن حتاشــيها أو التغافــل عنهــا، أو جمــرد مالمســتها : ثالثــاً 

  .بسطحية واحتشام
  .العمل على إزالة العوائق املعرقلة ألي تفاهم وتعايش، وال سيما عائق احتالل فلسطني: عاً راب

مســـاعدة دول الغـــرب املســـيحي للـــدول اإلســـالمية، أو بـــاألحرى عـــدم وضـــع العوائـــق والعراقيـــل يف طريقهـــا : خامســـاً 
مـن مظـاهر التخلـف، مث   حني تشقه جبهودهـا اخلاصـة، كـي تتغلـب علـى مـا تعانيـه مـن فقـر ومـرض وجهـل ومـا إليهـا

  145.كي تنهض ومتتلك مفاتيح التكنولوجيا املتطورة وما يرتبط ا من عوامل التقدم والرقي

وإذا مــا حتقــق احلــوار علــى هــذا النحــو، فإنــه تلقائيــاً ســيؤدي إىل تفاعــل إجيــايب ال يلبــث أن يصــبح حاجــة   
قيمه اخلاصـة، يف تـراكم نـاجع يتجـه حنـو خـط  ملحة يشعر بضرورا كل طرف، ملا يكتسبه من قيم جديدة يغين ا

  .إنساين شامل وجامع يؤدي بدوره إىل حتقيق السالم وما يتصل به من غايات كونية مأمولة

  األهم... األوىل هو  -

إننا اليوم حباجة ألن نعيد ترتيب أوراقنا و أولياتنا، و رسم خريطة أفكارنا، ضمن رؤية تسمح لنا أن      
 .أننا شركاء يف األرض، و من حقنا أن يكون لنا كما لغرينا رأي، وأن آراءنا جيب أن تسمعنقول للعامل كله 

 
وحـىت نصــل إىل تلـك اللحظــة، ينبغـي أن نســتوعب .كـل هـذا يف إطــار مـن االحــرتام و اإلحسـاس بالكرامــة اإلنسـانية

  :مجلة أمور؛ نذكر منها
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النــاجح، ولــذا ينبغــي أن يعتمــد احلــوار مــع اآلخــر علــى مشوليــة النظــرة يف العالقــة مــع اآلخــر حــىت يكــون احلــوار  - 
  .اسرتاتيجية واضحة حتمي متاسك األمة

اإلســـالم اعـــرتف بـــاآلخر، واالخـــتالف بـــاٍق مـــا بقـــي النـــاس، وينبغـــي أن نتعـــرف علـــى اآلخـــر القريـــب والبعيـــد،  - 
 .ونسلك طريق احلوار للفهم والتعايش املشرتك

: لنا مع اآلخر، والتعامل على مسـتوى الفـرد واجلماعـة حتـت شـعار قولـه تعـاىلاعتماد شعار الرمحة والعدل يف تعام -
 .}وما أرسلناك إال رمحة للعاملني{
 .نظراً ألمهية الفتوى يف عالقتنا مع اآلخر فإن املطلب هو االلتزام مبرجعية واحدة للفتوى يف األمة -
يواكــب املتغــريات احلاليــة، حــىت يكــون احلــوار يف إطــار  تطــوير األنظمــة االقتصــادية والقــوانني التجاريــة وحتــديثها مبــا -

 . من الندية ال التبعية
تضــمني مهــارات تعلــيم احلــوار والعالقــة مــع اآلخــر، والتوكيــد علــى دور األســرة واملدرســة يف غــرس هــذه القــيم يف  -

 .وقت مبكر
ك وفهـم أوجـه االخـتالف فلسـفة بني احلضارات والثقافات قواسم مشرتكة و اختالفات قائمة؛ والتعاون يف املشـرت  -

  .يف الوعي، على اجلميع استيعاا و ممارستها

إن ثقافــة احلــوار ال تــدعو املغــاير أو املختلــف إىل مغــادرة موقعــة الثقــايف أو السياســي، إمنــا هــي الكتشـــاف   
أي ثقافــة يف انفتاحهــا  إن عظمــة" و. املســاحة املشــرتكة وبلورــا واالنطالقــة منهــا جمــدداً و معــاً يف النظــر إىل األمــور 

وقــدرا علــى حتقيــق مفهــوم النقــد يف مســريا، فثمــة أشــياء ومعــارف عديــدة يــتم االســتفادة منهــا مــن جــراء االنفتــاح 
  146".والتواصل واحلوار

  خامتة -

إننا اليوم يف حاجة إىل إسناد ثقـايف ودعم فكري على أكثـر مـن صـعيد، مـن خـالل طـرح تصـّورات جديـدة   
  .ات مبتكرة تعطي جلهود التواصل دفعة قويةواعتماد مقارب

مث إن صورة العامل اإلسـالمي يف الغرب ليست كمـا نريـدها أن تكـون، وال هـي تعـّرب عـن حقـائق األمـور، وال تعكـس 
الرؤيــة اإلســالمية إىل التعامــل مــع اآلخــر مــن منطلــق اإلحســاس بــاألخوة اإلنســانية والشــعور باملســؤولية املشــرتكة إزاء 

لـــيت جيتازهـــا العـــامل اليـــوم، ممّـــا يقتضـــي بـــذل اجلهـــد مـــن أجـــل تصـــحيح املعلومـــات عـــن املختلـــف، وعـــن األوضـــاع ا
 . حضارته،  بلغة جتلي احلقائق ويفهمها العامل
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إن خماطبة املختلف بلغته، ومبنطقه، وباألسلوب العقالين، تلّيب حاجٌة ماسٌة تقتضيها طبيعة الوضـع احلـايل    
لعامل اإلسالمي مع الغرب، لـيس بـاملفهوم اجلغـرايف فحسـب، بـل بـاملعىن الثقـايف الشـامل الذي وصلت إليه عالقات ا

  .واملدلول احلضاري العميق
مؤسســا علــى القبــول و التحــاور و االحــرتام وحــىت الــدفاع .. إن املوقــف مــن اآلخــر جيــب أن يكــون إجيابيــا   

ــّه؛ فــالوجود البشــري الفــردي  نــاقص؛ إذ هــو دومــا يف حاجــة إىل الغــري الــذي وجــود )  الــنحن(و اجلمــاعي) األنــا(عن
  .يغنيه و ينميه
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  قافيةحوار هويات ث: حوار الحضارات

  كاري نادية أمينة.أ
  أستاذة بجامعة تلمسان
  كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية
  قسم العلوم االجتماعية

  

  ملخص

إن احلديث عن حوار احلضارات يقودنا إىل االعرتاف خبصوصية اتمعات و متييزها عن بعضها       
ألمر عينه الذي حتاول اهلوية الثقافية للمجتمعات بعض، و ذلك من خالل تعريفنا لكل منها على حدا و هو ا

حتقيقه، حيث هي جمموع الصفات أو السمات الثقافية العامة اليت متثل احلد األدىن املشرتك بني مجيع األفراد الذين 
ينتمون إليها و اليت جتعلهم يعرفون و يتميزون بصفام تلك عن سواهم من أفراد األمم األخرى، و لعل هذا 

و جمرد افرتاضنا . تالف بني األمم هو ما أوجد حضارات خمتلفة و هو ما يضمن يف الوقت نفسه حوارهااالخ
لوجود ثقافة عاملية واحدة أي هوية ثقافية واحدة يعين إقصاء هذه العملية بل و حىت إقصاء عملية الصراع اليت 

  .تسعى كل حضارة إنسانية من خالهلا إىل إثبات تفوقها على البقية

ذ مفهوم اهلوية يف العلوم االجتماعية حيزا كبريا من االهتمام خاصة يف السنوات األخرية حيث مل يعد اخت
استعماله حكرا على علم االجتماع أو علم النفس بل ختطى حدود معظم العلوم االجتماعية األخرى فمن 

ذي جعل من حماولة حتديد مفهوم دقيق السوسيولوجيا و االنثربولوجيا إىل علوم السياسة و القانون، و هو األمر ال
  . Alfred grosserللهوية أمرا صعبا بل و جمازفة فكرية على حد تعبري 

فاهلوية هي كل ما يشخص الذات و مييزها و هي السمة اجلوهرية اليت توجد االختالف بني األفراد و 
الوظيفة األساسية للهوية هي محاية  اجلماعات بل و تربزه بني الثقافات، و على هذا األساس ميكننا القول بأن

و لعل أكرب ما يهدد اهلوية الثقافية لألفراد هو ( 1الذات الفردية و اجلماعية مما ميكن أن ينزع عنها ما مييزها 
،كما أن اهلوية ليست معطاة أو أا منظومة جاهزة  بل ) إقصاؤها من خالل إذابتها يف ما يسمونه بالثقافة العاملية

لثنائية تاريخ و واقع األفراد و عليه فمفهوم اهلوية ستاتيكي حيث هي عبارة عن شيء اكتمل و انتهى هي حمصلة 
و الواقع هو جمال لتحقيق هذا الشيء  ، و اهلوية ) يف فرتة زمنية معينة أو منوذج اجتماعي معني(و حتقق يف املاضي

شيء يتم اكتسابه و تعديله باستمرار، فالفرد  نتيجة للتنشئات متتالية     و من هنا فاملفهوم ديناميكي، فهي
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تساعده على بناء و إعادة بناء هويته يف ...) العمل...إىل...من األسرة(خيضع لتنشئات متتالية عرب عدة مراحل 
  .و مستمرة حافلة مبجموعة من األحداث و املواقف و مشكلة من عدة مكونات  عملية متواصلة

امنا تبىن و يعاد بناءها، فهي تبىن منذ الوالدة و عندها و هو مايعين أنه  فاهلوية االنسانية ليست معطاة 
يتم اعادة بناءها عرب خمتلف مراحل حياة األفراد، و حيث أن الفرد ال يستطيع بناءها لوحده، فهو يستعني 

سه، و منه فكما عنه اضافة اىل أا تعرب عن توجهاته اخلاصة  و تعريفه هو لنف2باألحكام اليت يصدرها اآلخرون 
  .كلود ديبارسبق الذكر فاهلوية ما هي اال نتيجة لتنشئات متتالية على حد تعبري 

فهو بالتايل مفهوم ) على اعتبار أا ظاهرة اجتماعية( اذا كان مفهوم اهلوية مفهوما ستاتيكيا و ديناميكيا
اعة حيملون خصائص أفرادها من مركب، حيث يعترب تكوين األفراد و تنشئتهم حىت يتمكنوا من العيش يف مج

و هو األمر الذي تؤكده املقاربتني الثقافية و الوظيفية للتنشئة ) نفس الثقافة( معتقدات و أساليب عيش
االجتماعية، و هي صورة من صور االندماج االجتماعي و الثقايف املشروط بالالوعي، و على هذا األساس يطرح 

يواجه شرطني أساسني البد له من حتقيقهما حىت يتمكن من العيش يف أن الفرد : مسلمة مفادها كلود ديبار
مجاعة وهي أن جيعل اآلخرين يعرفونه و يعرفون به و ذلك من خالل حتقيق أكرب قدر ممكن من امليزات، و عليه 

على حتقيق  فالتنشئة االجتماعية ليست بالبساطة اليت صورا املقاربتني الثقافية و الوظيفية اذ أا تساعد الفرد
  . 3هذين الشرطني

،  la socialisationعلى وجود هذه الثنائية يف اتمع من خالل مؤلفه التنشئة االجتماعية  ديبارو قد أكد 
  :و هوية الغري و اليت ال ميكن التفريق بينها، ليصبح الفرد أمام مساريني) الذات(حيث يشري اىل هوية األنا 

من خالل تفاعله مع املؤسسات و اجلماعات أما الثاين فهو يتعلق مبا يتمثله الفرد األول هو أن هوية الفرد تنشأ 
و عليه فمفهوم اهلوية هو مفهوم مركب و الذي ال ميكن حتليله خارج نظام تفاعالت أين يكون األفراد . عن نفسه

  .فاعلني على هذا األساس فهذا املفهوم ديناميكي

حيمله الفرد عن نفسه و ما حيمله اآلخرون عنه، فهويته هي اما اجيابية أو و انطالقا من كون اهلوية حمصلة ملا 
سلبية ، حيث تتحقق األوىل من خالل احساس الفرد بتمتعه مبجموع صفات تساعده على التأثري يف كل 

، يف 4ماحوله، بل و ادارة حميطه و هو احساس ناجم عن التمثل االجيايب الذي حيمله الفرد لنفسه مقارنة باآلخرين
حني تكون هوية الفرد سلبية اذا ما عربت عما حيمله الفرد من متثالت سلبية حول نفسه و اليت يكوا هو من 
جهة و يلمسها من خالل تفاعله مع اآلخرين من جهة أخرى، حيث مييل صاحبها  إىل اإلحساس بعدم تقدير 

و . stigmatisationسميها مالوسكا باآلخرين و الناتج عن بعض التفاعالت الغري مرغوب فيها أو كما ي
  .حقيقة األمر أن احلكم بالسلب أو اإلجياب على األفراد راجع إىل طبيعة استجابتهم ملا ينتظره منهم اآلخرون
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و أعوانه حول أزمة اهلوية و االحنراف لدى املهاجرين و اليت أخذت  Malewskaتشري أحباث مالوسكا    
، إىل أن هؤالء كانوا يبنون )اجليلني األول و الثاين(  إىل فرنسا من املغرب العريب بدراسة حالة املهاجرين القادمني

تصرفام و سلوكام  على أساس التمثالت اليت حيملها اآلخرون عنهم كوم ينتمون اىل طبقات ميكن اعتبارها 
. 5ليكون ذلك سببا مباشرا الحنرافهمبالدنيا مقارنة باملواطنني األصليني، و هو ما دفعهم إىل عدم احرتامهم لذام 

و ما ميكننا استخالصه من هذه الدراسة هو أن اهلوية اليت حيملها األفراد سلبية كانت أم اجيابية هي اليت حتدد 
  .سلوكات حامليها كما تساعد اآلخرين على توقع هذا السلوك أيضا

اءها حسب متثالت واحدة تكون غالبا ذات اهلوية املغلقة تلك اليت يعمد أصحاا اىل بن Cifaliكما يسمي 
اجتاه واحد هي عادة تلك اليت حيملوا هم عن أنفسهم و منه فهويتهم هي ما يريدون هم أن يعرفوا من خالهلا 
خبصائص معينة حيدودا مسبقا ألنفسهم، بينما اهلوية املفتوحة على عكس ذلك هي ما يتم بناءه وفق متثالت 

ا الفرد حول نفسه و حيملها اآلخرون عنه، أي هي مبنية وفق تعددية يف التعريف، كما أن متعددة و خمتلفة حيمله
  6.اهلوية ميكن أن تكون فردية أو مجاعية ؛ حيث تأخذ هذه األخرية شكل هوية دينية، وطنية أو ثقافية

لفعل الذي جيعل من ، حيث هي ا7حيث متثل اهلوية الثقافية تلك اخلصوصية اليت متيز مجاعة اجتماعية عن غريها
، ...)الدين، اللغة، التاريخ، املصري املشرتك(واقع ما مساويا أو شبيها بواقع آخر من خالل االشرتاك يف اجلوهر 

حيث نعين باهلوية الثقافية لفرد أو جمموعة أو طبقة معينة هو كل ما ميكن أن  مييزها عن باقي الطبقات أو 
فاهلوية الثقافية كيان يصري و يتطور حيث هو ليست معطى جاهز و ائي املستويات املكونة للمجتمع، و عليه 

بل هي نتيجة جتارب و خربات أصحاا ذلك من خالل االحتكاك ويات ثقافية أخرى، كما حتمل اهلوية 
 الثقافية داللتها من احملددات األساسية لثقافة األمة، حبيث تتفاعل عناصر هذه اهلوية ضمن مركزية أو أرضية

من هنا يتضح لنا جليا أنه ال ميكننا احلديث عن . 8مرجعية تتحدد وفق مرجعيني أساسني مها الثقافة و الوطنية
اهلوية اال من خالل املرور بالثقافة حيث هذه األخرية هي اليت متكن الفرد من التكيف و التوافق مع اجلماعات 

 . ا عن طريق التنشئة االجتماعية كما ذكر آنفااالجتماعية اليت ينتمي اليها و ذلك من خالل اكتسابه هل

فاذا كان مفهوم الثقافة  قد استعمل للداللة على التقدم العقلي و االجتماعي للجماعات االنسانية ، حيث هي 
و اليت يكتسبها الفرد باعتباره ...الكل املركب من املعارف و املعتقدات و الفن و القانون و األخالق و التقاليد 

، و منه فالثقافة تستند إىل جمموع الوقائع االجتماعية اليت )على حد تعبري تايلور(ن أعضاء جمتمع معنيعضوا م
  .ميكن مالحظتها مباشرة و يف فرتة زمنية معينة

كما ميكننا تعريف الثقافة على أا جمموع السمات املعنوية و املادية و الفكرية اليت متيز جمتمعا ما عن بقية 
ما يعين أن الثقافة جتمع بني ما هو معنوي و ما هو مادي، فردي و مجاعي، على أساس أن الفرد ، 9اتمعات

حيمل ثقافة خاصة به هي جزء من تلك الكلية اليت يشرتك فيها مع باقي أعضاء اتمع الذي ينتمي إليه، و اليت 



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
172 

 

، و )ل االشرتاك يف نفس اللغةكاستعمال نفس الرموز  و املصطلحات من خال(تسهل عليه عملية التواصل معهم
عليه تصبح الثقافة وسيلة للعيش و حماولة اكتساا ما هي إال حماولة تعايش مع اآلخر، و هنا يسعى األفراد إىل 
التماثل من جهة و إىل التمايز و االختالف من جهة أخرى من خالل اكتساب هويات مجاعية يف األوىل و فردية 

  .يف األخرى

اعية اليت نقصدها فهي اهلوية الثقافية اليت جتعل من اتمعات متمايزة لكل منها خصوصيتها و اليت أما اهلوية اجلم
جتعل هلا مسات تعرفها ا اتمعات األخرى، و هو ما يعرب عنه مصطلح حضارة حيث هذه األخرية هي جمموع 

خالقي و القانوين و الديين و اليت هي الوسائل اليت تستعملها اجلماعات من أجل حتقيق النمو االجتماعي   و األ
  .وقائع حضارية

: احلضارة هي نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزيادة من إنتاجه الثقايف، وإمنا تتألف احلضارة من عناصر أربعة
ضطراب املوارد االقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد اخللقية، ومتابعة العلوم والفنون؛ وهي تبدأ حيث ينتهي اال

  10.والقلق، ألنه إذا ما أِمَن اإلنسان من اخلوف، حتررت يف نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء

ترتكز احلضارة على البحث العلمي والفين التشكيلي بالدرجة األوىل ،فاجلانب العلمي يتمثل يف االبتكارات 
ل كل ما ميكن أتنتجه الروح اإلبداعية لألمة من فن أما اجلانب الفين فهو ميث...التكنولوجيا وعلم االجتماع

  ....).كاحلضارة الفرعونية القدمية و الرومانية( تشكيلي صور يف أغلب أكرب احلضارات طرق عيشهم 

و يذهب البعض إىل اعتبار احلضارة أسلوب معيشي يعتاد عليه الفرد من تفاصيل صغرية إىل تفاصيل أكرب    
قصد من هذا استخدامه إىل احدث وسائل املعيشة بل تعامله هو كإنسان مع األشياء يعيشها يف جمتمعه وال ي

ومن املمكن تعريف احلضارة على أا الفنون والتقاليد . املادية واملعنوية اليت تدور حوله وشعوره اإلنساين جتاهها
إن احلضارة . عني يف حقبة من التاريخواملرياث الثقايف والتارخيي ومقدار التقدم العلمي والتقين الذي ميتع به شعب م

مبفهوم شامل تعين كل ما مييز أمة عن أمة من حيث العادات والتقاليد وأسلوب املعيشة واملالبس والتمسك بالقيم 
  .الدينية واألخالقية ومقدرة اإلنسان يف كل حضارة على اإلبداع يف الفنون واآلداب والعلوم

ريب إىل حد ما من مفهوم هوياا الثقافية حيث يهدف املصطلحني إىل نالحظ إذن أن مفهوم حضارات األمم ق
الصراع / إجياد نقاط اختالف بني اتمعات تسمح هلم بالتمايز و التمييز، األمر الذي جيعل من إمكانية احلوار 
وجودها  بني احلضارات أو اهلويات الثقافية واردة، ذلك أن كل األطراف سوف تسعى و بنفس احلدة إىل إثبات

على حساب األخرى، و ذلك من خالل التمثالت اليت حتاول بعثها يف باقي اتمعات و اليت لن تتحقق إال من 
  .خالل كل ما  هو ثقايف
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و هنا نسرتجع ما ذكر سابقا حول اهلويات السلبية و االجيابية و اليت هي ناجتة عن احلكم اما بالسلب أو 
جمتمع ما ملا تنتظره منه اتمعات األخرى، كما تنتج عن التمثالت اليت حيملها  راجع إىل طبيعة استجابةاإلجياب 

، و هو ما قد يؤثر بشكل مباشر يف عملية االحتكاك بني احلضارات )هوية مفتوحة(اتمع ذاته عن نفسه  
ية بث سيطرا و هذه العملية اليت حتاول من خالهلا كل حضارة أو هوية ثقاف. فتتحقق عملية احلوار أو الصراع

هيمنتها من خالل منتوجاا االستهالكية و تدفق معارفها و تقنياا و اليت تعين يف النهاية سيادة هذه احلضارة، 
قد تستغل يف أغلب األحيان ذلك االختالف الثقايف من أجل القيام بعملية هي شبيهة بتزاوج ثقايف على حد 

و اليت سوف تسعى من خالهلا إىل بعث  acculturationأو  أال و هي التثاقف 11تعبري ملفني سكوفيتش
، هذه األخرية من شأا أن حتد إن مل نقل أن تقضي  mondialisationثقافة واحدة و هو ما مسوه بالعوملة

صراع احلضارات ، حيث لن تصبح هناك هويات ثقافية متعددة و إمنا هوية واحدة و هو األمر /على عملية حوار
حممد عابد اجلابري أن يلفت األنظار إليه من خالل حبث له بعنوان العوملة و اهلوية الثقافية، حيث الذي حياول 

يؤكد على وجود ثقافات و ليست ثقافة عاملية واحدة نافيا احتمال ظهور ثقافة واحدة حيث ال جدوى إىل 
  ).نفي وجود هوية ثقافية متيز جمتمع ما( تعريف البعض باآلخر

اجلابري دائما تتجسد يف ثالثة عناصر هي الوطن و األمة و الدولة، و أن كل مس ذه فالثقافة حسب  
 .و منه فهو مساس باحلضارات االنسانية ككل12العناصر هو مس باهلوية الثقافية لألمم 
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  االسالم و حوار الحضارات

  عواج بن عمر.أ: من اعداد 

  جامعة تلمسان

  

 الثقافية باألبعاد متناميآ اهتماماً  الباردة احلرب بعد ما والوطنية واإلقليمية العاملية التطورات أفرزت     

  العوملة حول -خمتلفة مداخل من ولو-املتنامية النظرية األدبيات وتعد  .الدولية للتفاعالت احلضارية

 1.تمامااله هذا عالمات أبرز من املختلفة األصعدة على وجتلياا

اليت  دراساتال جمال ىف ووضعها احلضارية الثقافية األبعاد هذه ماهية حتديد ىف االهتمام هذا يتبلور   

العالقة بني وعليه يعترب حتديد االطار املناسب لدراسة  واجلنوب الشمال بني العالقاتتم ب

حلضاري باعتباره جماًال تتجسد بالبعد الثقايف ا أو جتدده  احلضارات جتسيدًا واضحًا لربوز االهتمام 

 جديدة للقوى ويتم على صعيده اختبار توازنات القوى، نظراً ألن دور العوامل على صعيده صراعات

 العواملب باملقارنةبني الدول و األمم  يف العالقات -أو جتدد بروزه  -االجتماعية والثقافية قد برز 

  .التقليدية

دارسي وممارسي  والقضايا الواقعية التقليدية األولوية لدى بعبارة أخرى، بعد أن حازت املداخل

املداخل والقضايا املتصلة بعالقات  العالقات الدولية يف مرحلة احلرب الباردة، وبعد أن برزت أولوية

االقتصادية يف مرحلة االنفراج وتصفية القضية الثنائية، تربز  االعتماد املتبادل االقتصادي و التبعية

.االجتماعية والثقافية ة نظائرهااآلن أولوي
2 
 

تحقيق السالم لوتبلور هدا  االهتمام من خالل التاكيد على ان حوار احلضارات هو الضمان األكرب 

ودلك انطالقا من , العاملي الذي تنشده الدول والشعوب ؛ بغض النظر عن أعراقهم ومعتقدام 
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عليه يؤسس للعالقة بني األنا و اآلخر عن طريق احلوار و .ثابتة اعتبار التعدد والتنوع الثقايف سنة كونية 

 باخلصوصيات متبادل واعرتاف متبادل إدراك اطار ىف ،ياحلضار  والتفاعل االنفتاح على قائمال

 .أفضل لتعاون كأساس املتبادل الفهم من أفضل درجة إىل وصوالً  الثقافية،

 هذا احلوار؟  سالم يف تعزيزوماهو دور االادن مفهوم احلوار بني احلضارات ؟  وفما ه

  :مفهوم حوار احلضارات 

احلضارات ، وهو فعل ثقايف  بنيالتفاعل والتعاطي اإلجيايب  من يشري مصطلح احلوار إىل درجة

فإن  وعليه. ، ويؤمن باملساواةيكرس التعدديةو االختالف إن مل يكن واجب االختالف،  جيسدرفيع 

املساحة املشرتكة  للبحث و التوصل اىل، وإمنا ايا كانت طبيعته هموقف الغاءإىل  االخرال يدعو  احلوار

تعرب يف ابسط معانيها  الثقافةو ادا كانت  .حبيث تصبح نقطة لتاسيس التفاهم و تعزيزه، واحرتامها

من حيث الوسائل و املعارف املتوصل  البشرية اليت متيزاجلماعاتعتقدات املتقاليد و العادات و عن ال

ما تعرف بكوا  احلضارة كثرياً فان  ة والتكيف مع حميطها املادي و االجتماعياليها للستجاب

واملواقف وهي بالتايل تنزع إىل العمومية خالفا للثقافة اليت تنزع  التجسيد العملي لتلك االستجابات

  . .3"ذلك الطور األرقى يف سلم تقدم اإلنسان"  تعيناخلصوصية ، كما  إىل

ضارة ـ بأا جمموعة املفاهيم املوجودة عند جمموعة من البشر، وما ينبثق وتعّرف أيضًا ـ أي احل

                 عن هذه املفاهيم من ُمثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانني ومؤسسات تعاجل املشكالت

مجيع " املتعلقة بأفراد هذه اموعة البشرية وما يتصل م من مصاحل مشرتكة ، أو بعبارة خمتصرة 

  . 4"اهر النشاط البشري الصادر عن تدبري   عقليمظ

أن احلضارة تعين احلصيلة الشاملة :" أمشل تعريفات احلضارة ذلك التعريف القائل  ويبقى

وهو تعريف يشري إىل .. 5"للمدنية والثقافة؛ فهي جمموع احلياة يف صورها وأمناطها املادية واملعنوية

، حىت تالئم فطرة اإلنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه املادة والروح: جناحي احلضارة ، ومها 

   :6وحاجاته، كما أنه يشري أيضاً إىل عناصرها اليت ميكن حصرها يف
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 .تصور احلياة وغايتها  -1

 .املقومات األساسية اليت تقوم عليها   -2

 . املنهج الذي يستوعبها  -3

  .النظام االجتماعي اخلاص ا -4

  

 الحوار في اإلسالم

إن الدارس لبنيات احلضارات اإلنسانية املختلفة ، ال ميكنه أن يتنكر "  :" سيمون سان "  يقول

     . 7"للدور احلضاري اخلالق الذي لعبه العرب واملسلمون يف بناء النهضة العلمية ألوربا احلديثة 

كما هو إن عبقرية اإلسالم وقدرته الروحية ال يتناقضان البتة مع العقل  " :فيقول" أما أوجست كونت 

شى ااحلال يف األديان األخرى ؛ بل وال يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها ؛ ألن اإلسالم يتم

  .8" ة مبسطة ، ومن شعائر عملية مفيدةأساساً مع واقع اإلنسان ، كل إنسان ، مبا له من عقيد

أمر اإلسالم ، هلذا د على العيش بسالم وأمن ع، مبا يساباآلخرواالعرتاف  احلواراإلسالم هو دين  إنّ 

ادُْع ِإِىلَ َسِبيِل َرّبَك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم : (احلوار والّدعوة باليت هي أحسن، قال تعاىلب

  . 9)بِاّلِيت ِهَي َأْحَسُن ِإّن َرّبَك ُهَو أَْعَلُم ِمبَن َضّل َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 

باليت هي أحسن يف اإلسالم  ، إنه منهج  احلوار  الكرمي قواعد القرآنهذه األسس يرسي  على

قواسم  هناك اداحلوار ممكن الن  بادئ احلوار بني الشعوب واألمم  حضاري متكامل يف ترسيخ م

 وليعرفواا فليتعارفو . وغريهم ، فاملصدر واحد وهو اهللا  املسلمنينزل على مشرتكة ، وهي اإلميان مبا أُ 

:  فيقوللقرآن ويرّكز على ذلك وا. يعامج صاحل هلم هووليتعاونوا على ما  وابعضهم ، ومن مث فليتقارب
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َنُكْم َأّال نـَْعُبَد ِإّال الّلَه َوَال ُنْشرِكَ ( نَـَنا َوبـَيـْ ِخَذ  ِبِه َشْيئًا َوَال يـَتّ ُقْل يََأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوْا ِإَىلَ َكَلَمٍة َسَوآٍء بـَيـْ

   .10ناْشَهُدواْ بِأَنّا ُمْسِلُمو  بـَْعُضَنا بـَْعضاً أَْربَاباً ّمن ُدوِن الّلِه فَِإن تـََوّلْواْ فـَُقوُلواْ 

َهاُكُم الّلُه َعِن : (قال تعاىل، اإلسالم نوع العالقة اليت جيب أن تسود املسلمني وغريهم  يبّني ّمث   ّال يـَنـْ
ّب يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ّمن ِديَارُِكْم َأن تـَبَـّروُهْم َوتـُْقِسطَُوْا إِلَْيِهْم ِإّن الّلَه حيُِ اّلِذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدّ 

  . " 11اْلُمْقِسِطنيَ 

واحلضارات تتبع من رؤيته إىل التعامل مع غري  إىل التفاعل مع باقي الديانات اإلسالمإن دعوة  

قال : يدة املسلم ال تكتمل إال إذا آمن بالرسل مجيعاً السماوية، فعق برسالتهماملسلمني الذين يؤمنون 

َال نـَُفّرُق بـَْنيَ آَمَن الّرُسوُل ِمبَآ أُْنزَِل إِلَْيِه ِمن رّبِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكّل آَمَن بِالّلِه َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه : (تعاىل

ْعَنا َوَأطَْعَنا   . 12)ُغْفرَاَنَك َربـَّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ  َأَحٍد ّمن ّرُسِلِه َوقَاُلواْ مسَِ

أن  اإلسالماليت يريد  اإلنسانيةهذا التسامح ال يلغي الفارق واالختالف، ولكنه يؤسس للعالقات و  

ال يريد هلذه  اإلسالم كما أن  ال ميكن الغائهااحلضارية والثقافية،  اخلصوصياتفالناس،  تسود حياة

  .ل احلضاري بني األمم والشعوب والتعاون فيما بينهااخلصوصيات أن متنع التفاع

إن شرط ازدهار هذه القيم يف أي حضارة يرتبط أساسًا مبدى قدرا على التفاعل مع معطيات 

احلضارات األخرى ومكوناا وبالتايل االعرتاف ذه احلضارات وحماورا وقبول تعددية الثقافات 

نتاجًا لتالقح وتفاعل هذه احلضارات ال  اإلنسانيةبار احلضارة وتفهم مفاهيم وتقاليد اآلخرين، واعت

منذ نشوئها وتكوا مل  اإلسالميةواحلضارة . صراعها فيما بينها أو استعالء بعضها على البعض اآلخر

   13.، تأثراً وتأثرياً التواق إىل التفاعل مع احلضارات األخرى أخذاً وعطاءً  خترج عن هذا اإلطار

العليا ومثله السامية وأخذوا يف نشرها وتعميمها يف كل أرجاء الدنيا،  اإلسالمقيم  لقد محل العرب

وبدأت عملية التفاعل بينها وبني احلضارات الفارسية واهلندية واملصرية واحلضارة األوروبية الغربية فيما 

إنضاجها مكونات حضارات  جديدة أسهمت يف إسالميةبعد، ومع مرور الزمن نتجت حضارة 

بكل ذلك عن طريق التفاعل،  اإلسالمية، فاغتنت احلضارة اإلسالمشعوب واألمم اليت دخلت يف ال
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مكوناً  عندما استيقظت أوروبا من سباا وأخذت تستعد للنهوض وكانت هي بدورها فيما بعد

  .أمّد احلضارة األوروبية الغربية مبا تزخر به من علوم وعطاء حضاري متنوع حضاريا

مل تظهر فجأة، بل تكونت خالل قرون كثرية حىت بلغت أوجها يف عصرنا ة الغربية احلضار مث ان  

احلاضر وذلك نتيجة التفاعل احلضاري مع حضارات أخرى هيلينية ورومانية وغريها، وبفعل الرتاكم 

  . 14احلديث اإلنساينالتارخيي وعمليات متفاعلة من التأثر والتأثري خالل التاريخ 

مل تسع يف أي وقت من األوقات إىل التصادم مع احلضارة  اإلسالميةن احلضارة إن أكرب دليل على أ

 يستهدفواالغربية كما ينذر بذلك أصحاب نظرية الصدام احلضاري هو أن العرب واملسلمني مل ي

قد اجته  واإلسالميالفكر العريب  بل انالقضاء على خصوصيات احلضارة الغربية وهويتها احلضارية، 

  .يرهة صوب الرتاث الغريب لالستفادة منه وتطو بانفتاح وقو 
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Abstract: 

        Orientalism emerged out of the Europeans’ curiosity to the fascinating 

civilizations of what they considered as being « the other ». Indeed, orientalism 

exerted a considerable influence in post colonial studies and generated rich 

debate among Western and eastern scholars and writers.                                 

        On the eastern part, controversial views and opinions arose among 

scholars with regard to the study of orientalism. There were those who rejected 

completely orientalism being a concept that originated from Western values and 

beliefs. On the other hand, another group of Muslim scholars consider 

orientalism from a more objective way. In this light, the present intervention is 

concerned with Muslims’ reactions towards orientalism and states whether they 

are for or against the concept.                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 



2011  ديسمرب  ثاينال اجلزء -02 العدد –  اتمع و اإلنسان جملة  

 

 
182 

 

Muslims’ Reactions towards Orientalism: For or Against? 

           Broadly speaking, orientalism refers to scholarly knowledge of Asian 

cultures, languages, peoples, and civilizations including those of Turkey, Syria, 

Iraq, Iran, the Arabian Peninsula, Jordan, and Lebanon. Nevertheless, African 

countries like Egypt, Libya, Morocco, Tunisia, Algeria, and the Sudan also 

constitute the field of orientalism.  

           In its narrower sense, orientalism may be considered from different 

angles.  Academically, orientalism refers to any trait, quality, mannerisms, or 

characteristics related to certain people usually the people of the east (i.e., the 

Orient). According to Edward Said
1
, an orientalist may be « anyone who 

teaches, writes about, or searches the Orient and this applies whether the person 

is an anthropologist, sociologist, historian, or philologist-either in its specific or 

general aspects, is an orientalist and what he or she does is orientalim »
2
 

         In its intellectual nature, orientalism stresses the strict differentiation 

between the so called « West » and the so called « Orient » in this respect, 

Edward Said argues that orientalism is a style of thought based upon an 

ontological and epistemological distinction made between « the orient » and 

(most of the time) « the Occident ». 

          It was this distinction between the West and the oriental world which 

stimulated the Europeans’ high interest in oriental research. Hence, writers, 

poets, novelists, philosophers, political theorists, economists, photographers, 

scenarists … and painters have all been engaged in the study of orientalism.  

        The historical meaning of orientalism is closely related to conquest and 

colonization. European colonization of the East required knowledge about the 

conquered people. Orientalism is, thus, laced with the notion of power and 

superiority initiated primarily for the purpose of facilitating European 

colonization and settlement. Therefore, in its historical nature, orientalism is 

described as a « Western style of dominating, restructuring, and having authority 

over the Orient by the West ».
3
 

        From a cultural point of view, orientalism describes the images of the life, 

topography … of the Orient people. In his book Orientalism, published in 1978, 

Edward Said claimed that « the Orient is not only adjacent to Europe ; it is also 

the place of Europe’s greatest and oldest colonies, the source of its civilizations 

and languages, its cultural contestant, and one of its deepest and most recurring 
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images of the other ». He further asserted that the orient has helped to define 

Europe (or the West) as its contrasting image, idea, personality, experience. Yet, 

none of this Orient is merely imaginative ».
4
 

        As a concept, Orientalism emerged out of the Europeans’ curiosity to the 

fascinating civilizations of what they considered as being « the other ». Indeed, 

Orientalism exerted a considerable influence in post colonial studies and 

generated much debate among Western and Eastern scholars and writers. 

        On the Eastern part, controversial views and opinions arose among scholars 

with regard to the study of Orientalism. There were those who rejected 

completely Orientalism being a concept that originated from Western values and 

beliefs. An Orientalist, according to them, is anyone whose views are against 

Islam and Islamic values. They further claim that the Orientalists, through their 

study of Orientalism, have given a wrong image about Islam and the Muslims. 

This assumption may either be derived from their lack of methodology with 

regard to the study of Islam and their desire to deal with Islam according to their 

own understanding, or simply because of the negative ideas about Islam. On the 

other hand, another group of Muslim scholars consider Orientalism from a more 

objective way. They distinguish between those orientalists who studied 

orientalism just for the sake of facilitating Western colonization and expansion 

over the Orient and the Islamic world as a whole, and the orientalists who 

undertook oriental studies because of sincere admiration and fascination to the 

neighboring civilizations. Yet, another group of Muslim scholars were in favor 

of oriental studies. These scholars claimed that orientalism may be enormous 

importance to the development of the Muslims’ own approaches and styles. 

They suggested that the orientalists have done a good work in the field of 

translation. They translated numerous Arabic publications. They also collected 

Arabic manuscripts, indexed them, and took what they believed was necessary 

for study and research. They further published and painted huge volumes of 

Arabic books and encyclopedias in various domains including history, 

philosophy, and art. 

        In this way, they could make the Orient known to the outside world. 

Furthermore, they also taught great number of Arabic and Muslim scholars who 

could enrich their knowledge about their own cultures and civilizations. More 

important, the orientalists published and diffused a great variety of books, 
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articles, and research papers about the Arab-Muslim world that many scholars 

still rely on for their researches. 

        By and large, it was the Muslim scholars and preachers as well as other 

outstanding figures from the background of Islamic studies that rejected 

orientalism on the assumption that the orientalists were against Islamic values, 

giving hence, a wrong image about Islam and the Muslims as a whole from their 

study. Prominent scholars of Al Azhar University in Cairo were among those 

Muslim scholars who were against the tradition of orientalism; these include 

Mohamed El Ghazzali, Mahmud Zaqzuq, Anwar Al Djundi, Mohamad Diya’an-

Rayyis, Mohammad Al-Bahiyy, Mohammad Ahmed Diyab, and Al Jabri. 

       According to As’ad Abu Khalil, “the position of Al Azhar toward 

orientalism is quite simple to characterize: it calls for making the study of Islam 

an exclusive domain for Muslims”.
5
        

        The Azharite scholars’ rejection of orientalism was also founded on three 

basic arguments. First, they “treat the production of orientalism as a solid 

monolithic inspired by deep-seated religious hatred of Islam”
6
. Also, the 

Azharite scholars associate orientalism with “Westernization” and “Christian 

proselytization”. They further trace the origins of orientalism back to the 

crusades whose accounts were “confused, mixing Zionism, Communism and 

Christian proselytization”
7
. Above all, the Azharites’ negative attitudes towards 

orientalism are related to the fact that the field was and is being dominated and 

examined by non-Muslims or rather “Western” as opposed to “Muslim”. Hence, 

orientalist literatures can only be regarded as “part of an alien Western 

conspiracy of “Westernization” which aims at the destruction of the Islamic 

Ummah
8
, the imposition of usury in the economy, the erosion of the family unit, 

sedition in the nation, the introduction of atheism, the elimination of Arabic as a 

language and the disregard of Arab/Islamic contribution to world civilizations”
9
. 

In the same way, other Muslim writers claim that orientalism is a strategy to 

facilitate Jewish plans to control world affairs. They, in fact, believe that 

orientalism is a new form of crusaders’ wars against Islam.  

        Maryiam Jamilah was also among those Muslim scholars who were against 

the tradition of orientalism being a vehicle for European imperialism and 

Muslims’ social and intellectual decline. Her reactions were clearly reflected 

throughout her writings, the most important of which were Islam and 

Orientalism and Islam Vs the West.  
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        Maryiam Jamilah (of her real name Margaret Marcus) was born in New 

York in 1934. She was the daughter of Jewish parents, although she always 

insisted that her “Jewishness” was purely nominal. After a long research about 

the relationship between the Jewish and the Arabs, Maryiam Jamilah converted 

into Islam in Brooklyn, New York in the hands of Sheikh Daoud Ahmed Fayçal, 

and then went to Pakistan where she married Mohamed Youcef Khan, one of the 

outstanding jamaat Islamic figures. Maryiam Jamilah corresponded with many 

Muslims round the world and published various works about Islam. In her book 

Islam and Orientalism (1980), M.J explained her views about orientalism. She 

stated that although she was against orientalism, she couldn’t deny some 

positive contributions produced by some orientalists whose interests were far 

from the colonization and imperialist interests. In her own words: 

Is orientalism then totally evil? The answer is a qualified no. A few 

outstanding Western scholars have devoted their lives to Islamic studies 

because of sincere interests in them. Were it not for their industry, 

much valuable knowledge found in ancient Islamic manuscripts would 

have been lost or lying forgotten in obscurity. English orientalists like 

the late Reynold Nicholson and the late Arthur Arberry accomplished a 

notable work in the field of translating classics of Islamic literature and 

making them available to the general reader for the first time in a 

European language. 
10

 

             Maryiam Jamilah, hence, acknowledges the works performed by 

Western orientalists in terms of translation, but she claims that orientalism has 

more negative impacts on Islam and the Muslims then positive ones. According 

to her, orientalism has undermined Islamic values. For this reason, the Muslims 

should claim their independence and self-sufficiency from the Western 

influence. She further urged the Muslims to organize themselves in an 

intellectual way by organizing a movement that would encounter the idea of 

orientalism. If orientalism is an imperialistic and European way of presenting 

Islam according to Western beliefs, she stated, the Muslims should, hence, 

develop a kind of discipline that would deal with “Occidentalism” from Eastern 

perspectives and why not Islamic perspectives. 

           Orientalism, as a concept, has been a major source of cross-disciplinary 

controversy which has generated much debate among scholars from various 

backgrounds. For the Muslims, orientalism has led to conflicting scholarly 
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interpretations. There were on the one hand, those who believe in the artistic 

construction of the East by the West invariably achieved through a great spirit of 

respect and in search of a truly stimulating culture. This view point was for the 

most part popularized by Muslim scholars and other influential figures from the 

background of human sciences and other disciplines outside the field of Islamic 

studies.On the other hand, more religious intellectuals still believe that 

orientalism is nothing more than a Western oriented concept which is against 

Islamic beliefs and values, and that we cannot disassociate orientalism from 

Western domination and imperialism. Still, orientalism remains a concept which 

requires a careful examination on the part of the Muslim intellectuals as a whole 

in order to understand the source of its influence and significance to world 

affairs.  

Footnotes: 

1 Edward said was a Palestinian American literary theorist who was born in 

1935. He was a strong advocate of Palestinian rights. He died in 2003. 

www.wekipedia.org 

2 Cited by Dr. Sayyed Rahim Moosavinia, Edward Said Debunks Orientalism, 

mehrnews.com 

3 ibid., 

4 Edward Said, Orientalism, Vintage books: New York 1978, p.1. 

5 in Abdulkhalil, Orientalism in the Arab Context, in Naseer Aruri and 

Muhammad A. Shurraydi (eds.), Revising Culture, Reinventing Peace: The 

Influence of Edward W Said, New York, Olive Branch Press, 2001, p.112.  

6 in Mohamed Imran Mohamed Taib, On Orientalism and Orientalism-in 

Reverse among Muslims: Some Aspects of Edward Said’s Contributions and its 

Misappropriation, The Reading Group of Singapore, p.12. 

7 ibid., 

8 It is an Arabic word which refers to the nation. 

9 in Abu Khalil, op.cit., p.113. 

10 Maryam Jamilah, Islam and Orientalism, New Delhi: Adam Publishers and 

Distributors, 2007, p.21.  
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