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 قال تعاىل:
"َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِف اْْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 

ِبنَي"   اْلُمَكذِ 
١٣٧:  آل عمران  

 
 

 

ادي إرشمنوذج حنو أُ "سؤال االستغراب ِف النظام املعرِف اإلسالمي: 
 "علمي متكامل لدراسة الغرب
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 مقدمة :

قل أمهية ت يف املنت املعريف اإلسالمي، مكانة ال -كل اآلخر-ل اآلخر شك      
رافيا ع اإلسالمي واجلغيشغلها الفرد داخل اجملتمعن تلك اليت حيتلها و 

 مبكوانهتا الدينية والثقافية واللغوية املختلفة، ومرجع هذا االهتمام ،اإلسالمية
تنطلق من  ،إىل كون الرؤية اإلسالمية الكلية الكونية اليت تؤطر حركة احلياة

عارف كأ على املعاين املتدلية من آايت التنظام معريف قاعدته الرئيسية تتو 
 َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْ َثى   َكر  ذَ ِمْن  َخَلْقَناُكمْ ِإَّنَّ  النَّاسُ ََي َأي َُّها " ، قال تعاىل:واملعروف
 َخِبريٌ  َعِليمٌ  اّللََّ  ِإنَّ   تْ َقاُكمْ أَ  اّللَِّ ِعْنَد  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ    ِلتَ َعارَُفوا َوقَ َباِئلَ  ُشُعوبً 

فمن الطبيعي واحلالة هذه أن حتتل دراسة اآلخر  ،١٣:  احلجرات "﴾١٣﴿
 .ا ضمن هذه الرؤيةا مناسب  وفهمه وقراءته ومعرفته موقع  

وإذا كان اآلخر عند الغرب هو العذاب واجلحيم، فإن اآلخر عندان  هو      
اين واع اف ابملشاااا ن اإلنساااا ،ساااااحة تعارف واع اف، تعارف على املعروف

من هنا جالله، و  ويف مسااااة الكدإل اإلنسااااين إىل رب العزة جل   ،يف سااااحته
ا ا فارق  ت  فرق  يف احلضااري االستغرابية """االستشراقية " وشاكل  املقاربت  

ا إليه نظور  إن الغرب م ب  رؤيت  ومنظورين ال تزال آاثرمها تصاااااااااااااانعان الواقع.
حاجة إىل يد العون النتشاااااله من من زاوية االسااااتغراب لي  إال اإلنسااااان يف 

بعك   ه،ية اليت فككته وسااااااااالبته إنساااااااااانيتخطيئته وخطئه وأوهام املادية الغرب
لذا بقي و  ،ساااتشاااران لي  إال العدو أو العبيدا إليه من زاوية االالشااارن منظور  

 مااااادة دذااااة  ااااذه -يف الوعي اجلمعي واملتخياااال الغري-اآلخر الشاااااااااااااارقي 
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االساااااتشاااااران اليت سصاااااصااااا  يف دراساااااة الشااااارن  من خالل قناة ،التمثيالت
ذا القدر همل يسبق إليها يف اتريخ األفكار واحلضارات على اإلسالمي دراسة 
 .والكثافة والدقةمن الكم والكيف 

موضااااااااااوع دراسااااااااااة الغرب يف الرؤية ويف الطرف املقابل؛ وابلرغم من أن       
املثاقفة مادة للتفكه و  اإلسااااااااالمية مل يكن انفلة من نوافل البح، العلمي، وال

هيئة علم  على ،، إال أن األمة تفتقد إىل هذا اللون من املعرفة العلميةالعابرة
خيتص برصاااااااااااااااد ومتااابعااة وحتلياال الظاااهرة الغربيااة يتي   ااا فهم  رايت األمور 

افعة ة الدابلرغم من قوة وضغط االحتياجات الواقعي ،وطبيعتها يف العامل الغري
، فالغرب بسااط ذراعيه بوصاايد العامل اإلسااالمي .ى والتوجهإىل مثل هذا املنح

وهذا لوحده كان   ..!ومل ا يزاله، وت  ته ووقته، وق  و   من الزمن، يتحكم يف قا  قروان  
ا ألن تتااداعى األمااة لتااأسااااااااااااااي  جهاااز فكري لتقويااة مناااعتهااا وأمنهااا كااافياا  

 علم"من خالل  منظومة رصااااد مؤسااااساااااتية علمية تنطلق من  ،االساااا اتيجي
ة ر تتابع كل حركة وساااااااااكنة  ذا الكيان يف عامله، ودنحنا القد االس       تغراب"

 .الكافية لالستفادة من منجزاته

ال يزال الكثا، بل الغالب األعم من مجهور املثقف  يف العامل اإلساااااااالمي     
ب تنظر إىل الغر  -ومعهم منظومة احلكم الساااااياساااااية من طنجة إىل جاكارات-

م   ا يا  وزهم الرؤية الواضااااااحة واملنهي السااااااليم، ويفتقرون مع كل ، تعمن سااااااخل
ال تزال  ..فيااهذلااك إىل فهم الواقع الغري وحجم التطور والتغا احلاااصاااااااااااااااال 
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الكثا من القطاعات تنظر إليه على أنه كتلة موحدة مصاااااااااااااامتة، ومعلوماهتا 
عنه مساااااتقاة من كتب أقر ا إىل الواقع أل  ف قبل قرون من الزمن، ولعله مولع 
ابسااااتدعاء دثيالت ابن بطوطة وابن جبا وابن فضااااالن إىل ذات الواقع اليوم 

وأخرى ترى فيااه النور واإلشااااااااااااااعاااع  وبنف  اإلحااداايااات الزمااانيااة واملكااانيااة،
اهتا يف وتستقوي على نظا  "بلغرب وحده حييا اإلنسان" :وشعارها مكتوب
أَّن غريب ية "املول د من صااااانم املركزية الغرب بلكوجيتو التغريبالسااااااحة العربية  
 ".إذا أَّن موجود

عليه  صااااالى هللا-ا مل يكن االساااااتشاااااران مل ا درى اإلساااااالم يرى الن   مد     
، ولكن كان يرى يتيم أي طالب، كما مل يكن يرى يف العرب ح  -وسااااااااااااالم

اوة د، ولكن كان يرى فيهم البرة اإلسااااالمية أرم أرابب احلضااااارةدرى احلضااااا
ارة، ا، وكيف لألعراب أن يصااانعوا احلضاااوالقسااااوة، فكيف ليتيم أن يكون نبي  

هكااذا   ،كيف ألمااة خرجاا  من واد غا ذي زرع أن يعجااب الغرب نباااتااهو 
كان الال وعي الغري خياطب الوعي الغري يف كل اترخيه القدمي واملعاصاااااااااااااار، 

ه خالتاادوهي نتااائي وجرجااات طبيعيااة من عقاال يسااااااااااااااتنااد إىل نظااام معريف ماا
أن  واالسااتعداء، واالسااتعمار، فمن الطبيعي ،تصااطرع مبفردات القوة، وا يمنة

 ..سالمييف واقعنا العري واإل نرى مصاديق هذه املدخالت تصطخب
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لقد اساااتشااارن الغرب واساااتغربنا، واساااتغرب  معنا أمم كثاة من غا العرب    
اسااااااتشااااااران  . واالسااااااتغرابلرحلت  املعرفيت  ان ب  اواملساااااالم ، ولكن شاااااات  

الغرب أمثر دراساااااة ألطراف وب ل ودالة هذه احلضاااااارة وفلسااااافتها، واساااااتغراب 
اره بعد دفعهم ألن ينافسوه يف عقر د -مثل الياابن والص  للغرب-اآلخرين 

حىت أصاااااااااااااابحوا معه كفرسااااااااااااااي رهان يف العلم  ،ح  من الدراسااااااااااااااة واملتابعة
الزمن  وبعد مضاااي قرون من- يزال فالا اساااتغراب املسااالم  والتكنولوجيا، أم  

ل بعجزه عن ب  كيراوإل مكانه م   -على وجود فكرته وأصااااااااااوله ومنابعه يف تراانا
 . وإلصياغة وإبداع نظرايت دكنه من رؤية اآلخر بوض

ناعة تيار  ثل الكتلة     ومن هنا غدا التوجه إىل هذا امليدان و اولة صاااااااااااااا
؛ ةفعة عن آلياته ومقاصااااااده، ضاااااارورة وفريضاااااام مع املرااحلرجة املنظ  رة  ذا العل
لسااااااااايان ويف هذا ا ..م ال  كن التفاهم معه إال بفهمهضااااااااارورة ألن العامل اليو 

ا املشااروع احلضاااري الكبأتيت هذه الدراسااة كإضااافة من اإلضااافات إىل هذا 
 .يف األمة

 وِف هذا السياق نسجل املالحظات التالية:       

على الرغم من  ااااوالت تشااااااااااااااكااال تياااارات أقرب ماااا تكون إىل مااادارى   
فكر منو هذا ال نان مالحظات دقيقة ترصااااد أسااااباب بطءاسااااتغرابية إال أن ه

 وتطوره ابلشكل الالئق به: 
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  ابت اليت طرحااوب  كاال األقالم والكتااا ،من ب  كاال هااذه املاادارى :أواًل 
زم على ترمجااة فكرة منهم الع قلااة  ن صاااااااااااااا    ..موضااااااااااااااوع دراسااااااااااااااااة الغرب

ه أنفق ل ( إىل مشااااااااااااروع وقوالب ونظرايت، وقلة من هؤالء من)االسااااااااااااتغراب
في ي كتأن  -واحلاااالاااة هاااذه- فمن الطبيعي ..معظم أوقااااتاااه دون فضااااااااااااااو اااا

ىل أمهية نبيه األمة إمبجموعة من املقوالت أو يكرر دعوات الرواد األوائل يف ت
أخرى والكل يلون مقوالت  فقد در على األمة عشاااااااااااااارة قرون ..هذا املنحى

 اي  د    ج  دون أن نرى اساااااااااااتغرااب  لدين األفغاين وصااااااااااايحات  مد عبده، مجال ا
 .ا كتبه االستشران يف الكم والكيفيضارع م

لقد كان موضاااوع دراساااة الغرب رغم االهتمام واإلقبال الكبا عليه من  :ااثنيً 
 لاااةثاين مججتلف قطااااعاااات الفكر يف العاااامل اإلسااااااااااااااالمي، ال يزال مع الك

ه  كن ن، ومن شااااأن اجلملة االع اضااااية أاع اضااااية داخل مشاااااريعهم الفكرية
وابلتايل؛ فإن الشااااااااايء الوحيد الذي ال تتوقع  ...االساااااااااتغناء عنها أو حذفها

مع  ..رساااااااااااااا  الغرب هو العمق يف دراسااااااااااااااتهوجوده يف هذه العينات اليت د
اهرة و اولة يؤكد الظي تذكاان ابسااااتثناء اسااااتغراب مالك بن ن  الساااانين الذ

 .حسن حنفي

    أهداف الدراسة:
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هيمن  يف الدراسااااااااااااااات االسااااااااااااااتغرابية األوىل قبل قرن من الزمن مقاربتان    
أسااااسااايتان يف النظر إىل موضاااوع الغرب، املقاربة االساااتغرابية اإلصاااالحية اليت 

ا من منطلقات اسذت من شااااااااعار اإلصااااااااالإل واالسااااااااتفادة من الغرب منطلق  
 العامل واملقاربة االستغرابية التغريبية اليت تبناها زعماء التغريب يف ...،مدرستها

العري واإلسااالمي ومنهم تالمذة املسااتشاارق ، واليت تصااب يف مشااروع دراسااة 
ب   وكان الصااااااااااراع ..وهويةالغرب إلحلان العامل اإلسااااااااااالمي به اقافة، ولغة، 

 ا منذ البداية .املدرست  واضح  

دخلاااااا  مقااااااارابت أخرى على مياااااادان التنظا  ،الزمنوبعااااااد ردإل من     
دثل  يف االساااااتغراب احلركي واالساااااتغراب اإلساااااالمي اليسااااااري  ،االساااااتغراي

تكمن  .. إال أن املشااكلة،واالسااتغراب املعريف الساانين واالسااتغراب األكاد ي
ة الغرب ااااااااا كل يف دراسيف أن هذه املدارى االستغرابية رغم  اوالهتا التنظاية 

ااااااااااااااااااااااااااا إال أرا تفتقد إىل نظرايت واضحة املعامل تنطلق منها يف فهم ن زاويته م
الغرب وحتليله ماعدا االسااااااتثناء املتمثل يف االسااااااتغراب الساااااانين الذي نظ ر له 

 .ة وواقع  تمعاهتامالك بن ن  يف حتليل احلضارة الغربي

غراي أتيت الساااتمن هذا املنطلق و اولة لساااد هذا الفرا  يف ميدان التنظا ا   
 :لدراسة لتندرج يف اإلطار التايلهذه ا
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ااااااااااااااااااااا املسامهة يف أتسي  هذه الشعبة املعرفية، وابلتايل فإننا ومن خالل  :أواًل 
 "غرابعلم االساات"، وإمنا يف ة ال نبح، يف الغرب وال عن الغربهذه الدراساا

أي بدراسااااااااااااااة جوانية وبرانية الظاهرة الغربية من منطلق  ،الذي ي عل  ما معا
ىل األصول ا إاستناد   ،علمي يسهل علينا البح، يف أي موضوع من مواضيعه

والقواعد املرجعية املنبثقة من هذا العلم، مبا معناه أن اإلطار النظري والعملي 
 ،ربغللدراساااة كله يصاااب يف  تقدمي  موعة من املقارابت املمكنة لدراساااة ال

 من داخل حيز معريف داخل منظومتنا املعرفية اإلسالمية.

اا تقدمي إطار منهجي حتليلي يستند إىل قواعد استغرابيااثنيً  دقيقة  للكتابة  ة: ا
، ألن الكاتب ح  يفتقد إىل علم كامل املعامل والقواعد يف دراسااااااااااااااة الغرب

ملعريف ا مع وضااااااااااوإل مسااااااااااتندهوالنظرايت والتصااااااااااورات له مفاهيمه ومقوالته، 
ل وحجمه وأمهيته ب، فإن أي تنظا اسااااااااااااتغراي مهما كان موقعه اإلسااااااااااااالمي

ي ذ؛ فإنه ساااااااااااينطلق واملكان الذي ارحتل إليه هو املكان الومصاااااااااااداقية كاتبه
 ألنه يفتقد إىل اإلطار النظري والنموذج ،ارحتل منه، وهذه مسااااااااااااااألة طبيعية

دوها ظاية يف غركته التناإلرشاااااااااااادي والوضاااااااااااوإل املنهجي الذي يرشاااااااااااد به ح
 نإنضااااااااااااااااج نظرايت هذا العلم ومقوالته . من هنا غدا االهتمام أوال  ورواحها

سااااار ذا املودون ه ،اإلبداع يف الكتاابت االسااااتغرابيةحجر الزاوية الذي  ن  
 .واملنطلق لي  إال خر  القتاد
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 املسااامهة يف بلورة تصااور واضاا  مع املشااارك  يف هذا امليدان  كننا من :ااثلثً 
قيمه من خالل نخالله أن نتابع املنحل البياين واملعريف ألي إنتاج اسااااتغراي و 

وهو مااا  نحنااا القاادرة على تثم  األعاااة العلميااة وفق  ..بي  نااات هااذا العلم
 .عايا واضحة أو تقييمها وتقو هام

ا من قاعدة بياانت النظام املعريف دراساااااااااااااااة علم االسااااااااااااااتغراب انطالق  : رابًعا
وجينبنا  ،رة التنظاية ا ائلة  ذا العلماملتنوعة  نحنا اكتشاااااف القد اإلسااااالمي

ائلااة ب  يااة ا ااجراء الفجوة املعرف من الوقوع يف فخ صااااااااااااااادمااة املعرفااة ابلغرب
وهذا  ،م  " االستغراب" " واالستشران "" و"الشرقي"، والعلالعامل  "الغري

شااااراقية وأمراض الالزمة االساااات ل،ما خيرج املعرفة االسااااتغرابية من دائرة رد الفع
إذ لي   ..ك، التحيز، التعااايل، التجاااوز( النااابعااة من املركزيااة الغربيااة التفكياا)

يف منطلقات "االساااااتغراب اإلساااااالمي" مفردة تؤسااااا  ملفهوم كوجيتو املركزية 
والتعاىل، ومدلول الشاااااااارن والغرب يف النهاية مل يصاااااااانعه الشاااااااارن الذي يؤمن 

كم رف على قاعدة القرآن التوحيدية احلضااااااااارية )وجعلنا ابلتنوع والتعدد والتعا
  .وإمنا صنعه الغرب ،شعواب وقبائل لتعارفوا(

سيالحظ القارئ ال كيز يف الكثا من األحيان على استحضار  :ا               خامسً 
 وهذا ألن البح، يف االسااااااااااتغراب يفواسااااااااااتدعاء املفردات السااااااااااننية كثاا.. 

منحى من مناحيه ع، سنين ابمتياز، فالوظيفة املقاصدية الكربى من دراسة 
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يف  رية والبح،الغرب لي  مراكمة املعلومة، وإمنا اكتشاااااااااااف قيمتها احلضااااااااااا
و  علم االساااااااااااااتغراب هو ذا فالسااااااااااااانن اإل ية يف ميزان  ؛مداليلها الواقعية و َنخل

دول واجملتمعات، ومن هنا كان تركيزان على هذا التوجه احلضااااااارات واألمم وال
وإمنا هو  ،لسااااااانين وهذا لي  تفضااااااايال وال حتيز التثم  مدرساااااااة االساااااااتغراب ا

 .يارات املعرفية اليت نرى ضرورهتااختيار من االخت

 : اإلشكالية  

بداية، وكما يف كل دراساااااااة، البد من عرض اإلشاااااااكالية اليت عليها مدار     
صااااااااااااااور على تذات أمهيااة ابلغااة، تع  القااارئ ئرتااه، وهي خطوة البحاا، ودا

 حىت يتوافق واقع الدراسااة مع ما هو ،سااائل الدراسااة على حقيقتها كما هيم
ها التقليدية أساائلت متوقع منها من حترير مسااتشااكالهتا واإلجابة الواضااحة على

، ولذا كان من فقه الساااااااااااااالف املنهجي، التعرف على اإلشااااااااااااااكال املتعلقة  ا
كال علم إلشإن معرفة ا" والتعريف به أول الدراسااة حىت قال اإلمام القرايف:

 ."ِف نفسه وفتح من هللا

ويف دراسااتنا هذه ننطلق من  موعة من اإلشااكاليات واألساائلة التقليدية:    
قد إىل علم خاص اذه "االساااااتغراب"، من أين يف الظروف واألحوال اليت نفت

 كيز ألولوايت اليت جيب ال؟، وما هي اندرسهنبدأ يف دراسة الغرب؟، وكيف 
تتناااساااااااااااااااب مع كاال موضااااااااااااااوع من  ؟، ومااا هي املنهجيااة واملناااهي اليتعليهااا
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وما هي  ،ما هي مقاصاااااااااد هذا العلم وقواعده؟ وقبل كل ذلك، ،؟مواضااااااااايعه
االحتياجات املعرفية واملنهجية املطلوبة للوصاااااااول إىل منوذج اساااااااتغراي ساااااااليم 

وما هو  ،؟لصورة احلقيقة عن الواقع الغريملعلومة وايغذي العقل اإلسالمي اب
لقهقرى شطر ، وإذا رجعنا ا؟ترتيبه يف سلمه املعريف ضمن إطار فلسفة العلوم

ألوىل يف ا ال اة العري اإلساااااالمي، هل  كن التنقيب عن مادة االساااااتغراب
مجعها  ، معواألدب السياسي، واألدب الفقهي لألمة ، موع األدب اجلغرايف

ادة .. كيف نساااتطيع أن نوظف هذه املدم الوظيفة املقاصااادية  ذا العلم؟لتخ
 ؟يب املعريف لتاريخ علم االستغرابيف التحق

 : املنهج املعتمد   

أن تصاااااااااااااال ما أمر هللا به أن يوصاااااااااااااال يف البح، العلمي، معناه أن تربط    
 سااااااااائلوتبح، يف القضااااااااااي وامل ،مات ابلنتائي واألسااااااااباب ابملساااااااابباتاملقد

ب جيا، وغا ذلاك فهو قطع ملاا اهجهاا املنااسااااااااااااااباة وأدواهتاا الالزماةاملعرفياة مبنا
ليات اإلشاااااااااكاإن طبيعة املادة املعروضاااااااااة و  ..وصاااااااااله يف عامل الفكر واألفكار

؛ هادة املنهي املناسااااااااب لإلجابة عليهي اليت تفرض عااملطروحة يف الدراسااااااااة 
يزاته املعرفية وال  يف حتوالفاعتبار املوضااااااااااااوع مادته الغرب ال يف حيزه اجلغرايف 

اء ، وإمنا الغرب كل الغرب مبحتوايته الكامنة يف عامل األشااااااااااييف إجنازاته املادية
وعامل األفكار وعامل األشااخاص ا اص به؛ أي حقيقته وكينونته وواقعه. وهي 
دراسااة ومقاربة تنطلق من تصااورات وقواعد وأساائلة واسااتشااكاالت من داخل 
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، رب  االيت جيب علينا دراساااااة الغ يفية واملنهجيةحقل وعلم االساااااتغراب للك
وعملية  ،دوات املنهي التحليلي االسااااتقرائيهذا  ما يفرض  علينا اسااااتدعاء أ

 التتبع واالساااااتقصااااااء للجزئيات املختلفة يؤدي يف راية األمر إىل ال كيب ب 
القضااااااااااااااااي واجلمع بينها، وهو ما يفرض علينا توظيف املنهي ال كي ، فكان 

 .األنسب إىل روإل الدراسة وموضوعهاا، وهو ا تركيبي  املنهي حتليلي  

ا   أما ابلنسبة ملفردات الدراسة، فس د الكثا من املصطلحات واملفاهيم    
فمصاااااااااطل   .تفهم من خالل املوضاااااااااوع ..داللة خاصاااااااااة يف إطار الدراساااااااااة

اضحة و  االستغراب اعتمدانه بدون مشاحة أو حتفظ، ملا له من داللة تعباية
ق هذا ن طريعن هذا العلم، ولكونه حيمل شااااااااااااااحنة داللية مفاهيمية تفهم ع

ه ذ عن كثرة توظيف اشااااااااااتقاقات ههذا فضااااااااااال   ..املصااااااااااطل  أكثر من غاه
تغرابية، ، النظرايت االسااااااالكلمة مثل: االسااااااتغرابية، واالسااااااتغراي، املسااااااتغرب

... كلها يحاإلصاااااال والتنظا االساااااتغراي، االساااااتغراب احلركي، واالساااااتغراب
مصااطلحات تفهم من خالل ساايان املعل وداللتها على هذا العلم على وجه 

، د مصاااطلحات مثل الكوجيتو التغري ا صاااوص، وكذا سااايتوقف القارئ عن
قراءهتا  إذ جيبوغاها من املفردات واملصاااااااطلحات  ..واألركيولوجية الساااااااننية
 .ضمن سيان الدراسة
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 :خطة الدراسة 

ة عنوان "سؤال االستغراب يف النظام املعريف اإلسالمي: َنو اخ ان للدراس   
.. قساامناه بعد املقدمة إىل فصاال أول "أمنوذج إرشااادي لفهم الغرب ودراسااته

 نتناولنا من خالله جدوى دراسة اآلخر م مدخل معرِف ومنهجيعبارة عن 
املعنون  :نوافقد كان بعن أما الفصاااااااال الثاين ،زاوية النظام املعريف اإلسااااااااالمي

 ،بلعائد املعرِف للدراس    ات املت ملة ِف الغرب ِف الدول اإلس    المية اْلوى
ضاامنته ساابعة مباح، تعرضاا  فيها إىل املضااان اليت  كن ان جند فيها مادة 

، إىل إلساااااالمي بداية من االدب اجلغرايفعن "اآلخر الغري" يف تراانا املعريف ا
، وغرافيةاإلانولوجي، والكتاابت الكارتلتأمل انوجرايف، واالتأليف اإلسالمي اإل

 .واألدب الفقهي ، إىل مؤلفات مقارنة األداينوصوال  

وجي لالتحقيب املعرِف الكرونو  :ا الفصااااااااااال الثال، والذي كان عنوانهأم      
ها فقد قساااااااااااامته إىل أربعة مباح، تناولنا في ،للعالقات اإلس         المية الغربية
ا الفة و  جتلف مراحلها بداية من عصر النبوةالعالقات اإلسالمية الغربية يف 

عامل ل االساتعمار إىل ال، مث مرحلة دخو الراشادة، إىل العصار األموي والعباساي
وطبيعة هذه العالقات بعد خروجه، ولكن من منظور التحقيب  ،اإلسااااااااالمي

املعريف حي، يتجلى لنا من خالل هذا املنظور ا اساااار واملسااااتفيد األكرب من 
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 كلمع  اولة وضاااااااع ذة معرفية ساااااااننية ل ،ات بتموجاهتا املختلفةهذه العالق
 .مرحلة  ثل عنوان املرحلة الكلي

العريب  الفكر مدارس االس    تغراب ِفأما الفصااااال الرابع فقد كان عنوانه     
ة ضااااااامنته سااااااابع ،واملش     اريال، واال اهات ،واإلس     المي املعال     ر: الفكر 

 :سااااااتشااااااكال معريف ومنهجيشااااااكل اكان املبح، االفتتاحي على   ،مباح،
ة هضااااااااة العربية واإلسااااااااالميملاذا االسااااااااتغراب مجلة اع اضااااااااية يف مشاااااااااريع الن

غراب تويف املباح، األخرى تناول  بنوع من التفصاااااااااااايل االساااااااااااا .املعاصاااااااااااارة
واالساااااااااااتغراب األكاد ي، واالساااااااااااتغراب  ،اإلصاااااااااااالإل واالساااااااااااتغراب احلركي

 .التغري  ا االستغرابوأخا   ،ينواالستغراب املعريف السن ،اإلسالمي اليساري

م بلبناء املعرِف لالس   تش   راق ودوره ِف فهأما الفصاااال ا ام  واملعنون     
ذا ، فقد كان مناسااابة لبساااط القول يف طبيعة هالعمق االس   ياتيجي للش   رق

 ليها يف التاريخ القدميالفكر الذي درى الشاااااااااارن دراسااااااااااة معمقة مل يساااااااااابق إ
   مثسااااااااتشااااااااران كعلم يف النظام املعريف الغريتناول  فيه موقع اال ..واملعاصاااااااار

رجعية املؤطرة امل، واملنابع الفكرية واألصاااااااول كرونولوجيا املعرفة االساااااااتشاااااااراقية
، وعرج  على مساااااألة لفكر االساااااتشاااااران، ومدارى االساااااتشاااااران ومناهجه

املساااااااعدة  ، والروافعاالحتياجات الغربية من االسااااااتشاااااارانضاااااارورية دثل  يف 
 .ستشراقي يف دراسة الشرنالفكر االعلى جناإل 
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ما الفصاااااال السااااااادى واألخا وهو خالصااااااة وركيزة الدراسااااااة كلها فقد كان أ 
قساامته إىل  ،قبله، مس تنظري االس تغرايب: مفهومه، أدواته، نظرَيتهالتبعنوان 

علم االسااتغراب وسااؤال املقاصااد  :كان عنوان املبح، األول  ،مخسااة مباح،
ثاين تناول  ويف املبح، ال ،(والتعاريف والعلميشاااهودي املقصاااد التدافعي وال)

، أي كيف ننظ  ر لعلم االسااااااااتغراب ألة علم االسااااااااتغراب وسااااااااؤال التنظامساااااااا
إىل  تعرضاااااااااااااا  يف هذا املبح، ،تنظا أداة من أدوات إنتاج الفكرابعتبار ال

غراب  يف إطار فلساااافة االساااات مسااااتقال  مسااااائل كثاة كل مسااااألة تصاااال  عنواان  
ر تفون وأسارا ،نظاية ب  االساتشاران واالساتغرابها الفجوة التوتنظااته، ومن

وعالقة  ..الجناإل التنظا االستغراب مستقب وشرو  ،التنظا الغري ومرتكزاته
ها التنظا االسااتغراي ابلتنظا الساانين ضاامن إطار األركيولوجية السااننية ابعتبار 

 ..انتهكل تلو أداة من أدوات احلفر يف اتريخ الكدإل اإلنساين ب

 ،ويف املبح، الثال،، تناولنا موضااااوع علم االسااااتغراب وسااااؤال املنهجية     
 ،لعلماتعرضااااانا من خالله إىل أهم اإلشاااااكاالت والتحدايت اليت تع ض هذا 

لم االسااااااااااااااتغراب حىت ال يكون فتنااااااة ع مااااااا املبحاااااا، الرابع واملعنون ب:أ
ساتغراب الذي االوضاوع فوبيا ا جيدا لعرض م( فقد كان إطار  )االساتغرابوفوبيا

فيه مربرات  ول اعرب عنه الكثا من املفكرين والباحث  يف هذا الشااااااااااااااأن، تن
  ..نب الوقوع يف مطبات االستشران وأخطائه ومزالقهوسبل جت ،هذه الظاهرة

 من ن االستشران يف الكثاكل ذلك حىت ال يكون االستغراب فتنة، كما كا
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 علم االسااااااااااااااتغراب حىت ال يكون كاال   :نوانهأما املبح، األخا وع .مراحله
من خالله إىل ضاااااااااارورة التجديد يف آليات تناول  اداعي   ،على االسااااااااااتشااااااااااران
 يف االساااااتغراي ، بداية من ضااااارورة مأساااااساااااة الرؤية والفكرالدرى االساااااتغراي

إطار مراكز فكرية وفضااااااءات علمية، مع إاتحة الفرصاااااة حلركة الفكر واحلران 
، كذلك زان يف املبحوقد رك ..راكز بضمان استقاليتهاملالفكري داخل هذه ا

ة لسبل هذا ، وقدمنا مقارببداع يف أساليب التنظا االستغرايعلى ضرورة اإل
تعاة ابية وتشااااااجيع االببداع من خالل روافد مثل دعم الوقفيات االسااااااتغر اإل

، وقد ضاااااااامنا يف راية الدراسااااااااة مجلة من التوصاااااااايات واليت تعترب االسااااااااتغراي
خالصااات مركزة ملا نراه ضااروري لنجاإل مثل هذه املشاااريع احلضااارية املرجحة 

 .مليزان يف واقع األمم واجملتمعاتلكفة ا

لوجهه،  اويف األخا أسأل هللا العلي القدير أن جيعل هذا العمل خالص        
وأن يقي ض له من يعمل بصااااااااااوابه ويصااااااااااو ب خطأه، وال يهضاااااااااام حقه، وإن 

إن  "اختلف  معه يف األحق، أو كما يقول اإلمام النورسااااااااااااااي ر ة هللا عليه: 
ا ن  أحق ميف األحق، يكون احلق أحيااااااان   كاااااان االتفاااااان يف احلق اختالفااااا 

ه: مذهباألحق، واحلساان أحساان من األحساان. وحيق لكل امرئق أن يقول يف 
 هو حق، هو حسن، ولكن ال حيق له القول: "هو احلق هو احلسن".

 عادل بن بوزيد عيساوي
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 م09/09/2014

 " بة مركز البحوث اإلسالمية "إيساممكت

 تركيا  - اسطنبول
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 الفصل اْلول:

 مدخل منهجي ومعرِف

 دراسة الغرب من خالل النظام املعرِف اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 : دراسة الغرب من أين نبدأ؟املبحث اْلول 

ا موضااااعي  ا و ا موضااااوعي  ترتبط الرؤى واألفكار واألحكام والدراسااااات ارتباط      
بنظامها املعريف الذي تنتمي إليه موطنها األصاااالي الذي ولدت ونشااااأت فيه، 

 دتغ، ومن هنا ا  نساااااااب وصااااااالة وقرابة وهوية معرفيةهذا االرتبا  هو ارتب
أي  ارسة أو دراسة مهما كان  قيمتها يف ميزان البح، العلمي، إمنا تستند 
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إىل رؤية كونية، هذه األخاة تسااااااااتمد مرجعيتها وتكتسااااااااب قيمتها ومكانتها 
 ،  منااه األدلااة، والنصااااااااااااااوص، واملراجعمن نظااامهااا املعريف الااذي اسااااااااااااااتلهماا

ها تشااكل عهذه املسااائل مبجمو  واملقوالت، والقطعيات، وحىت املنهجيات...
ا يف م  دا ت سااااتخرج منه الرؤى والتصااااورات اليت تدفع حركة احلياة ق  ا معرفي  نظام  

 .صورها اإلجيابية والسلبية

وموضاوعنا يف هذه الصافحات عن دراساة الغرب اااااااااااااااا أو علم االساتغراب     
بكل شااااااااااااحناته الداللية واملفاهيمية اليت نراها واليت ساااااااااااات اءى لنا فيما بعد ا 

ور النظام املعريف اإلسااااااااااااااالمي، وهو األرضااااااااااااااية البنيوية الذي تنطلق من منظ
سااااااااانتخذه كوحدة حتليلية لدراساااااااااة الظاهرة الغربية بكل أمشااااااااااجها وحيثياهتا 
وتشكالهتا املادية واملعرفية، والنظام املعريف اإلسالمي جاهز ليجيب عن تلك 
األساائلة واالسااتشااكاالت اليت يصااطحبها علم االسااتغراب سااواء كان  أساائلة 
مدرجة ضاااااااااامن الساااااااااايان املعريف أو املنهجي، مبا معناه أننا ساااااااااانقدم يف هذه 
الصااااااااااااافحات على دراساااااااااااااة حالة تنتمي إىل نظام معريف مغاير للنظام املعريف 

مفيدة  خنرج يف رايتها جبملة ، عن اجلزئياتاإلسااااااااااالمي يف الكليات فضااااااااااال  
ه ر مكانتواضااااااحة املعامل واألركان حول هذا الفقه الذي آن األوان أن يتصااااااد

امل عيف هذه املرحلة احلرجة اليت أصاااااااب  الغرب يبساااااااط فيها ذراعيه بوصااااااايد ال
واتنا جياي جتاه دراساااااة ذعن احلران اإل عاجزيناإلساااااالمي وَنن يف فجوة منه 

 . عن دراسة اآلخرين أو فهمهماحلضارية فضال  
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ويف هذا السااااااااايان، قد يشاااااااااكك أحدهم يف مدى القدرة على اساااااااااتخراج    
املالئمة واملوائمة لدراساااااااااااااة مثل هذه احلالة احلضاااااااااااااارية ا طاة، من  املنهجية

خالل نظااااام معريف مل نتمكن إىل اللحظااااة الراهنااااة من التحكم يف قواعااااده 
وآلياته اليت دكننا من دراسااااااااااااااة أنظمة معرفية أخرى بكل جرجاهتا. والظاهرة 

ننا ال منلك و ك عن  الغربية جرج من جرجات النظام املعريف الغري، هذا فضااااال  
راساااة فلي  لدينا إىل اليوم جتربة يف د ،من علم االساااتغراب إال  الصاااورة العامة

ايته ناهجه وفلساااااااافاته ونظر الغرب كما كان للغرب  ثلة يف االسااااااااتشااااااااران وم
نتائي تدعم  روج ب، فأين املنهجيات اليت توصااااااااااااالنا إىل القدرة على اومنظريه

 ىل مسااااتوى دراسااااة الغرب دراسااااة مثقلةودكنه من التأهل إ ،فقه االسااااتغراب
ابلوعي احلضاااااري الشااااهودي الذي يتخذ من هذا العلم متكأ للشااااهادة على 

 الناى.

ة النظام أبن الناظر يف فلساااف ،ا على هذا االساااتشاااكال الواقعيأقول تعليق      
ربط ب  ا سيالحظ أن هنان سلسلة تاملعريف اإلسالمي وبنيته املقاصدية حتم  

جد كما أنه ال يو   ،ي  هنان فراغات أو اغرات داخل هذا النظامول ،املفاهيم
مفردات تقع حت  سااااالطان هذا النظام  كن أن تشاااااذ أو تشااااارد عن حقائقه 
أو أن تعجزه عن فهمها واحلكم عليها، والغرب هو أحد هذه املفردات اليت 

"علم له ا و د من خاليساااااااااااتطيع النظام املعريف اإلساااااااااااالمي أن حييط  ا خرب  
له إىل وصاااااااوي ،ي يؤمن له طريق املعرفة عن الغربمبدد أتصااااااايل س      تغراب"اال
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حىت يغدو هذا العلم إضااااااافة نوعية تساااااااهم يف  ،ع  احلقائق وذروة ساااااانامها
من  -لي  فقط-دكنناااا  ،معرفاااة هاااذا اجلزء من العاااامل معرفاااة علمياااة دقيقاااة

القدرة على مواجهة األخطار القادمة منه، أو اكتشاااااااااااااااف طرائق احلضااااااااااااااارة 
، بل وننخل مساااالكها الغربية اليت أوصااالتها إىل أ ادها فنتبع أسااابا ا وسااابلها

 عن كل ذلك هو امتالن املفاتي  الشاااااااااهودية اليت إن بي  القصااااااااايد فضاااااااااال  
وت فيهم على دندخل  ا عليهم األبواب فننشااار ر ة هللا بينهم، فكل نف  

غا اإلسالم هي أنفاى فلت  منا إىل النار، أي هي عسبان الرسالة خسارة 
عفوا ضاااا إنسااااانية، ولذلك، فإن ع  احلقيقة تقول  كم خسااااروا بسااااقوطنا وكم

 .. بضعفنا، وكم جهلوا جبهلنا

وهكذا شأن العلوم اليت تنطلق من الرؤية اإلسالمية ااااااااااا وعلم االستغراب      
دور و  فإن وظيفة ،آبخرها ربطا  كما دقيق ا، ولذلكط أو ا منها اااااااااااااااااااااااااااا يرتب

املفكر املسااالم املعاصااار ال يقتصااار على ضااارورة اساااتخدام رؤية العامل بوصااافها 
وحدة حتليل لألفكار واملواقف واألشاااخاص واملؤساااساااات، ليعرف أين وكيف 
 ستلف رؤيتنا للعامل عن الرؤى األخرى، بل عليه أن جيعل الرؤية اإلسااااااااااااااالمية

ا من ك عن بينة وحييللعامل معروفة ألصاااااااحاب الرؤى األخرى، ليهلك من هل
 .(1)" حي  عن بينة!

                                                           

 .13،ص: 40إسالمية املعرفة ،العدد فتحي ملكاوي ،رؤية العامل ، (1)
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وأخال أن علم االساااااااتغراب إن أحكم  مادته وآالته ومناهجه ومساااااااائله    
ا سيكون حلقة من احللقات اليت تزدان   ،واستوى من بعد ذلك على سوقه

وتساااااااااهم من خال ا يف جتسااااااااا وجتويد العالقة مع العامل  ،املعرفة اإلسااااااااالمية
عزز أصااااول ت حي، ساااانكتشااااف الكثا من املشاااا كات اإلنسااااانية اليت ،الغري

رجات اليت  عن املخفلي  الغرب شااار كله، هذا فضاااال   .التواصااال ب  العامل 
ارية من اكتشاف مستوى األان احلض ،راسة الغربستعود علينا ح  نتوجه لد

نية والعلمية عندان. فمن سااااااااااانن هللا أن الكشاااااااااااف عن طبائع األشاااااااااااياء والدي
واملخلوقات يكون من خالل حتريك صور ومستوايت التدافع ب  املتمااالت 
حي، تظهر احلقائق كما هي، ومن مسااااالك الكشااااف عن صااااورة ومسااااتوى 
العامل اإلسااالمي التعرف على نظاه وما  االه أي اآلخر، وهذا ما حتيلنا عليه 

حي، جيب الكشااااااااااااف  ،بسااااااااااااط قواعد الفهم يف النظام املعريف اإلسااااااااااااالميأ
   موع رؤيتنا وموقعها ب واالطالع على رؤية اآلخرين حىت نساااتب  عن قوة

 . الرؤى

تبع ال بد أن ي نالك إجراء  منهجي ا"ه :يقول الدكتور وائل أ د خليل      
. هذا اإلجراء هببصااااادد حتقيق التفساااااا الكلي للمفاهيم يف نساااااق َنن نؤمن 

يف أبعااادهااا احلقيقيااة؛ أي  egoخر لفهم منطلقااات األان هو قراءة العقاال اآل
إننا إذا أردان تكوين رؤية كونية شاااااملة من خالل نسااااق فكري مع ، فال بد 

ن يومن مث تكو -ناصاار األساااسااية يف فهم هذا النسااق أن يكون من ضاامن الع
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ذايت التفاعل املتداخل ب  موقفي العنصااااار -الرؤية الكونية الشااااااملة خاصاااااتنا
يه وما خر ومنط الوعي لداتبع إليه من نسق، وب  موقف اآل ومنط الوعي وما

يتبع إليه من نساااااق. فهنان الكثا من عناصااااار الوعي الذايت اليت ال تكشاااااف 
، اوعي اآلخر. واختصاااااار  عن نفساااااها إال ابطالعها على عناصااااار مقابلة يف ال

خر؛ أي أن ما يتمم معرفيت بذايت هو مظاهر استجابة اكتشاف األان أمام اآل
هذه الذات على مواقف الذات األخرى وما ي تب على هذه االستجابة من 
انفعال وساااالون. وبدون هذا اآلخر ساااايظل هنان الكثا من األشااااياء اليت لن 

          (2)أعرفها عن ذايت وهذا ينسحب بدوره على ما اعتقد فيه من نسق."

طالع على الغرب ودراسااااااااااااااتاااااه من كااااال النواحي من خالل علم فااااااال     
القدرة على   نحنا ،وفهم منظومته الفكرية والعقدية والسلوكية االستغراب ااااااااااااا

فهم رؤيتنا الكونية وتنزيلها على الواقع أكثر فأكثر، وهو ما يزيد بل ويعمق 
 دمن قدرات الوعي لدينا برساااااااااالتنا احلضاااااااااارية االساااااااااتخالفية يف األرض، وق

اسااااااااااتفاد الغرب من هذه املنهجية يف الكشااااااااااف عن ذاته وقدراته ح  درى 
-ملالحظ اروع املختلفة لشاااعب االساااتشاااران إذ  يف الفالعامل اإلساااالمي  ثال  

أن امليدان الواساااااع لدراساااااة االساااااتشاااااران يف الغرب لي   -على سااااابيل املثال
ن ذلك م الغرض منه فقط التأاا على الوعي الشاااارقي؛ بقدر ما يبدو الغرض

                                                           

  63، ص:  31العدد  ،وائل أ د خليل ، مسألة احلرية يف الوعي الغري ، إسالمية املعرفة (2)
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هو فهم الوعي الغري واكتشااافه لذاته بوضااعه أمام منط الوعي الشاارقي. وَنن 
، فال اجملاالت ا للنساااااااق اإلساااااااالمي يف أي  ال منا كلي  بدوران إذا أردان فهم  

من عناصر هذا الفهم هو وضع هذا النسق أمام  بد أن يكون عنصر ا أساسي ا
ه األنسان األخرى، لنعيد بصورة األنسان األخرى املغايرة، وضرورة قراءة هذ

متطورة قراءة نسااااقنا الذي نعتقد، فنحن ندين إىل الوعي الغري وأنساااااقه كل 
الثغرات والتسااااااااااااؤالت الفكرية اليت فتحها، ليكون ساااااااااااد ان َنن  ذه الثغرات 
وإجاااابتناااا على تلاااك التساااااااااااااااااؤالت هو حتقيق إضااااااااااااااااافاااة جاااديااادة يف الفهم 

ا  نعتقد فيه، وهذا يردان إىل مبدأ ارتبواالسااااااااتيعاب واالكتشاااااااااف حلقيقة ما 
العلم ابلعماال، فااالعماال ابعتباااره العالقااة اجلاادليااة ب  األان واآلخر، وب  األان 

  (3)."ما حيقق التطور املطرد واملستمروالكون، هو 

 ؟تغراباالس املبحث الثاين: ماذا سيقدم النظام املعرِف اإلسالمي لعلم

من  اإن دراساااااااااة علم االساااااااااتغراب من زاوية الرؤية الكلية الكونية، وانطالق     
ية  نحنا اكتشاااااااااااااف القدرة التنظا  قاعدة بياانت النظام املعريف اإلسااااااااااااالمي،

ا ائلة  ذا العلم، وجينبنا من جانب آخر الوقوع يف فخ صدمة املعرفة ابلغرب  
ون أن التحديق يف الغرب بعي"كما يقول الدكتور جابر عصاااااااااافور ح  قال: 

عربية انطوى على صااااااااااادمة املعرفة مبدى سلف األان القومية عن اآلخر الذي 
يواجهنااا، فااالعالقااة بيننااا مل تد على مباادأ التسااااااااااااااااوي والتكااافاال ب  طرفيهااا، 

                                                           

  63ص  ،31إسالمية املعرفة، العدد  الغري،مسألة احلرية يف الوعي  خليل،وائل أ د  (3)
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مل نر أنفساااااااااااااانا بطريقة صااااااااااااااحيحة لذلك مل نر الغرب بطريقة صااااااااااااااحيحة، و 
  (4)."أيضا
 إىل آفان التأسااااااااي  منوعليه؛ فإن دراسااااااااة علم االسااااااااتغراب، والسااااااااا به   

خالل مسااااااااتوى "النظام املعريف لي  تكلف ا ملا ال حاجة إليه، وال تنظا ا ملا ال 
على الدوائر الفلساااااااافية والبحوة املتخصااااااااصااااااااة،  فائدة فيه، ولي  مقصااااااااور ا

ارساااااااااااورا من   فجميع الناى ينطلقون يف تفكاهم ويف عمليات اإلدران اليت
نظام معريف، سااااااااااااااواء  بوعي منهم على ذلك أم بدون وعي. ويتمثل ذلك يف 

 أقوال يف أبساااااط أشاااااكاله ابملسااااالمات واملبادئ واالف اضاااااات النظرية الكامنة
ا كمااا دكن قواعااد النحو يف اللغااة اليت ينطقون  ااا أو   الناااى وأفعااا م، داااماا 

يف ا وية  ملعريف اإلسااااااااااااالمي هو ع،يكتبورا. وعليه فإن  البح، يف النظام ا
احلضارية لألمة املسلمة، وأي إسهام يف بناء النظام املعريف وبلورته هو إسهاٌم 

  (5)يف البناء احلضاري لألمة". 

ومن هذا القبيل؛ فإن دراساااااااااااااة الغرب أو التنظا لعلم االساااااااااااااتغراب من      
منطلقات النظام املعريف اإلسااالمي من شااأنه أن يعزز من قدرات النظام أكثر 
فأكثر يف حتليل القضاااااااااااي من زاويته، كما من شاااااااااأنه أن جينبنا مطبات تقليد 

علم أن لنا ياالساااااااتشاااااااران، و اولة  اكاته يف أتساااااااي  علم االساااااااتغراب، فك

                                                           

دولة  لة " العري" ،وزارة اإلعالم بمىت نتخلص من الرؤية املشااوهة للذات وآلخر؟ ،  قنديل،د  مد املنسااي  أنظر: (4)
  117-116 ، ص 2004، مارى 544 العددالكوي ، 

  3، ص:  21مجال الربزجني ، أمهية البح، يف النظام املعريف ، إسالمية املعرفة ، العدد  (5)
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هنان مزالق مجة قد تقع فيها األقالم املنظرة لعلم االساااتغراب إذا انطلق  من 
 .ا ال جيب أن يكونزاوية رد الفعل، وهذا م

مع مالحظة أن الوصاااااول إىل أتساااااي  علم االساااااتغراب أمر متصاااااور من     
الناااحيااة النظريااة، ولكنااه من الناااحيااة العمليااة حيتاااج إىل منظور معريف كاااماال 

كامل يساتوعب املشاهد كله بصاوره القد ة واحلديثة املتجددة، حىت يصاب  مت
دراتنا على ، يعزز قا متوازان  هذا العلم مبثابة منوذج إرشاااااااااادي لفهم الغرب فهم  

. العقديةوالثقافية، والساااااااااااياساااااااااااية، و  فهم العامل مع خرائطه املعرفية، والفكرية،
هو ذاته الذي  واإلسالمي، لي  فالغرب الذي نقرأ عنه يف املنت املعريف العري

لقوة ا االساااااااااااااا اتيجي" الذي حتكمه نزعات نراه ونعايشااااااااااااااه اليوم، و "الغرب
الثقاااايف" الاااذي يعاااارض تلكم النزعاااات، كماااا هو واالحتواء هو غا الغرب "

خرين. ساملة والتعاطف مع اآلالشع " الذي ال تنقصه مشاعر امل" غا الغرب
 عن يف مدلول جغرايف  ضي ق، بل إن ه أمسى يعرب  الغرب اليوم ال  كن اختزاله 

منظومة متكاملة ومتنوعة ومتداخلة، إذ مثة غرب مصاااااااااااااااا ، وغرب أداين، 
وغرب اقاااافاااات، وغرب أنظماااة وقوان ، وغرب مباااادئ وقيم، وغرب منهي 
حياااة، وغرب اتريخ، وغرب واقع.. وكاال واحااد من هااذه اجلوانااب يف الغرب 

 (6) ."ا ا وأتصيال  ا وتنظيستحق دراسة وحتقيق  

                                                           

 10علي القريشي ، اآلخر يف املنظور اإلسالمي، ص:  (6)
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؛ فإن توسيع املدارن عن اآلخر سيقوى من مدى رؤيتنا الكلية ومن هنا      
وعلم االسااااااااااااااتغراب كما أنه ساااااااااااااايتخذ من ذات  ..املعريفالنابعة من نظامها 

مة كذلك سااااااااااايقدم خد  ،النظام قاعدة لالنطالن والتحليل والرصاااااااااااد واملتابعة
اة وفقه فتزيد وبصاااارجي عن علم جلى  ذه الرؤية حىت تساااتبصااار اب يط ا 

وهاااذا بنااااء  على قااااعااادة االبتالء البيين الاااذي جرت علياااه  ...قوة إىل قوهتاااا
التفهيمات الساااااااااااننية الرابنية للكون واملعمورة إذ "ولو حتددت رؤية العامل عند 

اا العامل فإنه لن جيد نفسااااااااه بالفرد املساااااااالم املعاصاااااااار مبوقعه هو يف هذ يف  عيد 
ر ال معرفة له آخ ون الناى اآلخرون يف العامل خلق ارافيا، ولن يكالتاريخ واجلغ

بااه أو عالقااة لااه معااه. وإمنااا ساااااااااااااايجااد أنااه جزء من هااذا العااامل، يتحاادة عن 
ا عاااال مباااااألجزاء األخرى وتتحاااادة األجزاء األخرى عنااااه، يراهااااا وتراه، وينف

  (7) ."حيدة يف أي جزء من العامل

وهكذا األمر، فإن العالقة ب  النظام املعريف اإلساااااااالمي وعلم االساااااااتغراب   
ليس  عالقة خطية سطحية سهلة االقتناص، وإمنا هي عالقة دتاز بنوع من 

من جهات  االتعقيد يف الكثا من املسااااااااائل واالسااااااااتشااااااااكاالت اليت ترد تباع  
وما  االستغراب" واترة من علم اترة من حقل الدراسة نفسه "الغربمتعددة. 

وإن كان   ،ظا  ذا العلم وقضاايه املتنوعةه من صعوابت يف مسألة التنييع  

                                                           

 10، ص، 45 املعرفة، العددإسالمية  اإلسالمي ،، رؤية العامل عند فتحي حسن ملكاوي (7)
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احلالة يف الغالب األعم أن النظام املعريف  دان ابليقينيات والقطعيات ضاااااااااامن 
 .و ا وكلياهتااملسائل اتبعة ألص الرؤية الكلية الكونية الشاملة، وتبقى تفاصيل

ية ولذلك كان  "العالقة ب  رؤ  يف هذا السااايان، اوييقول الدكتور امللك    
التفاصااااااااااايل والرؤية الكلية ليسااااااااااا  عالقة ساااااااااااطحية خطية، وإمنا هي عالقة 
تفاعلية جدلية معقدة؛ فالرؤية الكلية تضاااااع التفاصااااايل يف موقعها املناساااااب. 
وإدران التفاصاايل يف حدودها ا اصااة  ا ال يقتصاار على التقاطها ودييزها يف 

من الزمااان واملكااان، وإمنااا يتجاااوز ذلااك إىل ربطهااا برموزهااا ودالالهتااا موقعهااا 
وما يرتبط  ا من أفعال وردود أفعال، وهذا يعين االرتقاء  ا إىل مسااتوى من 
التجريد الداليل الذي يتطلب ابلضاااااااااااااارورة إعمال العقل والتأمل العميق،  ا 

 . (8)ينتي عنه تعديل يف الرؤية الكلية وتوسيع يف  االهتا"

فاألمر لي  من الساااااااااااااهولة كما قد يعتربه البعض، وإن كان املعهود   ؛وعليه  
 من البساااااااااااااااااطااة واالختزال لاادى الكثاين تناااول مثاال هااذه املواضاااااااااااااايع بنوع

ة وأن خاصاااا ،له فيما مضااااى، فال عذر لنا اليوم وهو أمر إن ذ   .واالبتسااااار
معها  حتمللوصااااااايد القوارع وا طوب قد حط  رحا ا وبساااااااط  ذراعيها اب

، ولذلك اعترب أي عمل يف هذا االجتاه خاصة إذا كان يهدف النذر واملثالت
اية يف غ"لفقه االس           تغراب" إىل الكشااااااااااااااف عن معامل فقه كامل متكامل 

                                                           

  40املرجع السابق ،ص: ،فتحي ملكاوي ، رؤية العامل عند اإلسالمي    (8)
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 أمنية وال ،ا يسااااااااهل اقتناصااااااااها عشااااااااوائي  لي  هدف  فدراس      ة الغرب  ؛ا طورة
عي اجلسااااااااااااد تدابل هي نتيجة حتريك وحترن األمة مع  ،متاحة لكل الباحث 

 .سي  هذه الشعبة احلضارية ا ادفةا لتأا منهجي  ا علمي  تداعي  

ا أن الكشااااااااااااااف عن هذا الفقه وإخراجه من دائرة القوة ولذا أعتقد جازم      
إىل دائرة الفعل هو نوع جناإل يف السااااااااااا يف ملكوت هللا، كما هو خطوة َنو 

نوامي  ان  وسااااااااااانن و فهم آايت هللا يف األنف  واآلفان، وما يربطهما من قو 
ابعتبار "اجملتمعات" و"األمم" على اختالف أدايرا وأيديولوجياهتا قطعة من 

ْلَناَوَما " :ا لقوله تعاىلاالبتالء البيين مصااااااداق   َلكَ  َأْرس     َ ِلنيَ َن مِ  قَ ب ْ ِإالَّ  اْلُمْرس     َ
ونَ  الطََّعامَ  َلَيْ ُكُلونَ ِإن َُّهْم  َواقِ ِف  َوََيْش   ُ ُكمْ  َناَوَجَعلْ   ۗاْْلَس   ْ َنةً  ِلبَ ْعض   بَ ْعض   َ  ِفت ْ

ِ ُونَ  ريًا   رَبُّكَ  وََكانَ   َۗأَتص     ْ ، والصاااااارب هنا صاااااارب ٢٠:  الفرقان ﴾"٢٠َبص     ِ
ولااذا  .على فهم األمور كمااا هي يف الواقعبنكهااة العلم الااذي  نحنااا القاادرة 

 رى التضااااااااااااارع إىل هللا تعاىل يف اساااااااااااااتنزال هذا العلم من أدرج هذه ا اولة "
كما قال اإلمام الرازي من قبل، حىت يكون حلقة تضااااف إىل تلك   (9)عنده"

 ا اوالت اليت تقصد هذا ا دف وتتغياه. 

ال  كن أن نفهم الغرب أو ننطلق انطالقة سااااااليمة يف دراسااااااته من دون      
أن نتمكن من فهم جذور الظاهرة الغربية واترخيها، عرب كل الفصااااااااااااااول اليت 

                                                           

 . 348،ص:  1م ، ج2000الفخر الرازي ،التفسا الكبا ، دار الكتب العربية ، باوت لبنان ،الطبعة األوىل  (9)
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إىل مراحل اصااااااااااااااطدامها ابلعامل اإلسااااااااااااااالمي، و ذا فإننا   مرت  ا وصااااااااااااااوال  
سااااااااااانتعرف من خالل الفصاااااااااااول القادمة ويف حتليل معريف شاااااااااااامل عن تلك 
القنوات اليت تعارف من خال ا  العامل الغري ابلعامل اإلساااااااالمي، ساااااااواء تلك 
القنوات اليت اعتربت أدوات عساااكرية حلسااام العالقة  ثلة يف لغة الصاااراع اليت 

اا  تبناها الغرب مبكرا  ااا وهي لغة ولدت من رحم فلسفة النظام املعريف الغري ا
اريف التثقيفي عأو من خالل  شااااااااااكل العالقة ب  الطرف  يف بعدها املعريف الت

 .. ب  الشرن والغرب

َناول من خالل ورقات هذا البح، ومباحثه أن نكشااااااف عن البداايت     
قيب ا من زاوية ومنظور التحف  انطالق  األوىل لفكرة دراسااااااااااااة اآلخر ب  الطر 

املعريف للفكر االسااتشااراقي الغري والفكر االسااتغراي اإلسااالمي.. فقد حاول 
دئ الرساااالة ملبا ا امتثاال  العامل اإلساااالمي فهم اآلخر الغري والتعرف عليه مبكر  

، كما حاول الغرب فهم العامل اإلساااااااالمي ودراساااااااته االساااااااتخالفية يف األرض
صاااااة بعد خساااااارة احلروب الصاااااليبية ح  صااااادم  جيوشاااااه ال بقوة أكثر خا

وتفون العسااااااكرية اإلسااااااالمية فحسااااااب، بل بصاااااادمة املعرفة والتفون العلمي 
واحلضااااااري الذي يتمتع به العامل اإلساااااالمي، فطفق إىل بالده ليؤسااااا  أكرب 
حركة يف اتريخ اإلنساااااانية تعل بدراساااااة اآلخر اإلساااااالمي، كما يقول مؤرخو 

ملعرفة دثل  هذه احلركة العلمية فيما ذي ابالسااتشااران أو علم دراسااة العلم وا
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الشااارن. هذا العلم الذي أصاااب  املصااادر واملرجع الرئي  يف العامل الغري لفهم 
 الشرن اإلسالمي. 

ننا إح  نتاابع دراساااااااااااااااة اآلخر ب  الطرف  من زاوياة التحقياب املعريف؛ فا   
شاااران اليت دخضااا  من فكر االسااات جيابياتنتعرف أكثر عن السااالبيات واإل

يف دراسااااااااة العامل اإلسااااااااالمي، أو تلك اليت نتج  عن فكرة االسااااااااتغراب يف 
صااااااااااورها األوىل، إن أكرب خطااي االسااااااااااتشااااااااااران اليت منع  ا ا عن الغرب 
وصاااااااااااادته عن الساااااااااااابيل اخ اعه لكذبة كوجيتو املركزية الغربية اليت بل الفكر 

ية وغاها ا يف ابقي الشاااااااعوب الشااااااارقمعتقد   ،الغري كل أعااه ومنطلقاته منها
الدونية واالساااااااتعباد والتبعية للغرب، وهذا ما يضااااااااد أبساااااااط حقائق السااااااانن 

 .  ية ا اصة بطبيعة وأصل الشعوباإل

لي  يف منطلقات "االساااتغراب اإلساااالمي" مفردة تؤسااا  ملفهوم كوجيتو    
من ابلتنوع رن الذي يؤ املركزية والتعايل، ومدلول الشاارن والغرب مل يصاانعه الشاا

 والتعدد والتعارف على قاعدة القرآن التوحيدية احلضااااااارية )وجعلناكم شااااااعواب  
  .وقبائل لتعارفوا(

مع كاال  اففي " البعااد التوحياادي التكاااملي الكوين، يتبل اآلخر، تكاااملياا      
ا مع كل آخر، وكل ذلك يف الرؤية القرآنية الكونية أان، ويتبدى األان تكاملي  

يقوم  ، نساااااااايي حضاااااااااري توحيدي إعماري بديعرة عن دوائر متداخلة يفعبا
 ،رل اإلعماري البناء، فاألان واآلخعلى الغائية والتكامل والتناسااااااااااااااق والتفاع

، حدهتا التنوعمات بشااارية حتقق يف و  وقبائل يف منظو ينتمون ويتفرعون شاااعواب  



- 36 - 
 

جزاء ملا كان يتم التفاعل والتعارف الكامل ب  البشاااااااااااااار، ألنه لو داال  األ
 ،ل للتكامل والتفاعل ب  متماال ، ألن التكامل شاااااااااااااار  التفاعلهنان  ا

 (10).فاعل ال يتم إال مبوجب ، أو سالب "ولذلك فإن الت
ان احلق ز ، فال مركزية يف اإلسااااااااالم ابملفهوم الغري، ألن الكل يف ميوهكذا   

ة من الزمن مقول،  لقد خط حساان البنا قبل عقود من أصاال واحد ا الواحد
أشاااااااااااااابااه مااا تكون ابلبيااان الاادعوي واحلركي  ااذه األمااة أوجز فيهااا هااذا املعل  

املشااااااااعر  ذي جيمع ا يف دعوتنا مكارا وإن كان املعين ال :"والشااااااارقية :قائال  
ا تغاااليااه ز الغرب عضاااااااااااااااارتااه و ، إمنااا ولااده وأوجااده اعتزاطااار    فيهااا معين وقتياا 

ىل مم اليت ذاها األمم الشاااااارقية وتقساااااايمه العامل إ، وانعزاله عن هذه األمبدنيته
: الشاارن اورول أحد شااعرائه املأشاارقي وغري ، وندائه  ذا التقساايم حىت يف ق

عل ج. هذا املعين الطارئ هو الذي ن والغرب غرب وال  كن أن جيتمعاشااااااار 
 يعود الغرب ، أما ح الشاااارقي  يعتربون أنفسااااهم صااااف ا يقابل الصااااف الغري

ارئة طنصااااف ويدع سااابيل االعتداء واإلجحاف فتزول هذه العصااابية الإىل اإل
ه خاها شاااااااااعوب علي ما في، فكرة التعاون ب  الوحتل  لها الفكرة الناشااااااااائة

 (11) ."وارتقاؤها
، فإن دراسااااااااااة الغرب من اد الغرب إىل اإلنصاااااااااااف أو مل يرجعوسااااااااااواء ع    

 ا ضروراي  في  ا معر احتياج  املنظور املعريف اإلسالمي دراسة شاملة متكاملة أصب  

                                                           

عهد العاملي نساااين ، املعبد احلميد أبو سااليمان ، الرؤية الكونية احلضااارية القرآنية : املنطلق األساااى إلصااالإل اإل (10)
 58،59م ، ص:  2008للفكر اإلسالمي ، 

ت .ص: د ،د  ،املؤسااسااة اإلسااالمية للطباعة والصااحافة، باوت ، موعة الرسااائل  ،اإلمام الشااهيد حساان البنا (11)
244. 
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إعادة اآلخر )الغري( إىل املسااااار إلنسااااانية على السااااواء، وذلك بغية لألمة وا
 فالطبيعي ملفهوم الكدإل اإلنساااااااااااااااين إىل رب العزة على قواعد االسااااااااااااااتخال

 ..والشهادة على الناى
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 الفصل الثاين:

 ة اْلوىالدول اإلسالميالعائد املعرِف للدراسات املت ملة ِف الغرب ِف 

 

 

 

 

 املبحث اْلول: دراسة الغرب ِف اْلدب اجلغراِف العريب واإلسالمي.

لقد شااااااااجع اإلسااااااااالم العباد على السااااااااا يف األرض، واكتشاااااااااف طبائع     
وجعااال لاااذلاااك من ا فزات  ..الكونياااة وخاااارطاااة العمران البشااااااااااااااري العماااارة
والتعارف  يف األرض والتعرفذكي فيهم روإل السااااا واحلركة ... وحىت يالكثا

يه ا من أركان اإلسااااااااالم يزيد فجعل احلي إىل البي  احلرام ركن   ،على شااااااااعو ا
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ة طبائع حصاااااااايلة أخرى تتعلق مبعرفساااااااالم إضااااااااافة إىل حصاااااااايلته يف التقوى امل
هتا ذي القرن  بتوصاااااااااايفا الشااااااااااعوب وساااااااااايكولوجيتها. وقد ذكر القرآن رحلة

ا إىل نبيه  .( تعاداهتم / لباسهم / لغاهتم.وب / األماكن / طبائع الشعاملهمة )
 هذا املعل. 

وهي  ا وغراب  ح  كان  طالئع الرحالة العرب جتوى خالل األرض شااااااارق      
ريُواُقْل " :تردد قول احلق تعاىل َّ   اْْلَْلقَ  َبَدأَ َف َكيْ   َفاْنظُُروا اْْلَْرضِ ِف  س           ِ  

العنكبوت: ﴾ ٢٠َقِديٌر   َشْيء  َعَلى  ُكلِ   اّللََّ  ِإنَّ   اْْلِخَر َ  النَّْشَ  َ  يُ ْنِشئُ  اّللَُّ 
ا جملاهيل وغوامض وتركيبة األرض. كان العامل الغري املسااااايحي ال كشاااااف    ،٢٠

يف القرن الثااالاا، امليالد "إن  Ambroseيزال يردد مقولااة القاادي  أمربوز 
البحاااا، يف طبيعااااة األرض ومركزهااااا ابلنساااااااااااااابااااة للكون ال يفياااادان يف احلياااااة 

 (12)األخرى". 

بل اعترب هذا الفن يف عداد التخصااااااصااااااات االساااااا اتيجية لرجال الدولة      
وكل من له عالقة من قريب أو بعيد  يئات القرار ملا يدره عليها من معرفة 

علم  "صااااااااااااااورة األرض"جوه، حىت ذكر ابن حوقل يف كتابه اآلخر من كل الو 

                                                           

 . 10ص ،م 1979 ،مكانة اجلغرافية من الثقافة اإلسالمية جامعة باوت  ،عبد الفتاإل  مد وهيبة   (12)
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اجلغرافيا "علم يتفرد به امللون الساااااااااااسااااااااااة وأهل املروءات والسااااااااااادة من مجيع 
  (13)".اتالطبق

واملساااااااااااااالمون أن حيصااااااااااااااوا قوة الغرب )البيزنطي  لقااد اسااااااااااااااتطاااع العرب     
 أشااااااااااااااد حلظات وحىت وهم يف ،( طيلة الف ات اليت دتعوا  ا ابلقوةواإلفرجني
ساااااااجل لنا التاريخ ظهور موساااااااوعات وكتب مل تغفل وضاااااااع تلك  ،ضاااااااعفهم

وهو ما يوحي أن مسااااااااألة  ،الدول من حي، القوة والضااااااااعف والرصااااااااد العام
متابعة الغرب ودراساااااااااته ورصاااااااااد منحنياته البيانية يف اجملاالت املتنوعة مل تكن 

اد اد الساااااااائد لدى لعض النقوهذا ما خيطئ االعتق ،انفلة يف اتريخ اإلساااااااالم
أن األدب اجلغرايف الذي انطلق  منه األعاة لدراسااة الغرب والكشااف عنه 

 . والغرائب حيمل من ال ف يف الدول اإلسالمية األوىل كان أداب  
وقد كان  املنطلق يف ذلك إضافة إىل مقاصد التعارف مع األمم والتعريف   

فقد اسااااااااااتطاع العرب " ؛ابلذاتن يسااااااااااعى إىل من موقع الثقة ابإلسااااااااااالم كا
ن الثقافة  ع، فضااااااااال  املساااااااالمون التعرف على اقافة الفرى، وا ند، والصاااااااا و 

 عصاااااااااااااار تلااااك الثقااااافااااة حىت بينمااااا مل تتعرف أورواب الغربيااااة على ، اليوانين
يف  ،تعرفوا على خربة احلكم واإلدارة، وتراة بيزنطة الشااارقية كما  ...النهضاااة،

ومياه  ،املياه املتجمدة مشاال  معزولة ب  لوي  "ق  كان  أورواب  كما يقول و 
  (14). "، والرباري شرقا، واإلسالم جنواب  ا يط غراب  

                                                           

 .م 1938 ،د ،افس  ليدن باوت  ،دار صادر  ،صورة األرض  ، مد بن حوقل البغدادي املوصلي (13)
 

ص:  ،نان لب ،دار االجتهاد لألعاة وال مجة والنشااااااااااااااار ، باوت  ، لة االجتهاد   ،أنظر : مش  الدين الكيالين  (14)
350  
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وسااانتعرف يف النقا  التالية على تلك اجملاالت اليت تناول  دراساااة الغرب    
يادهتا لى قعالمة والدول اإلسااالمية املتعاقبة وفحصااه يف جتلف أطوار نشااأة ا

، فقد اطلع العرب على الغرب وتعرف عليه القوة والضاااااااااااااعفيف كل حلظات 
وباادأت معااارفااه بااه تنمو وتزداد من خالل أدب الرحلااة  ،منااذ القرون األوىل

 ،على اآلخر وحتدي، املعلومات عنه الذي كان املصااادر األسااااساااي لالطالع
وزادت ماااعااارفاااتاااهااام أكاااثااار حااا  زاد اهاااتااامااااااااماااهااام بااافاااناااون الاااكاااااااارتاااوغااارافاااياااااااا 

Cartography ( والااااااااكااااااااوزمااااااااوغاااااااارافاااااااايااااااااا فاااااااان رسااااااااااااااااااااام )ا اااااااارائااااااااط
Cosmography (يبحااااااا، يف مظهر الكون وتركيباااااااه العاااااااام علم )

سااااااااااااااااااات يف جغرافياااااة البحاااااار درا)  oceanographyقياااااانوغرافياااااا واأل
 .(وا يطات

لقد كان تطلعهم إىل معرفة العامل الغري ال يضااااااااااااااارعه إال ظمأهم املعريف     
ة بساااااااااط نفوذ لالطالع على  اهيل األرض األخرى، لنشااااااااار الدعوة أو زايد

كي: ن الروسااي أغناطيوى كراتشااكو فيساايقول املسااتشاار  .الدولة فاملعلومة قوة
ال  ، حالعهد، اليت أصاااااااااابح  أكرب قوة عاملة لذلك "مث إن مصااااااااااا  الدولة

ى ، بل كان من الضروري أن حتصل علن أن تكتفي مبعرفة أراضيها وحدهادو 
 د ساعد على هذا احلرب، وقمن األقطار األخرى املتامخة  ا معلومات دقيقة
أن يزدهر هذا الفن العلمي  -ذهواحلالة ه-، فمن الطبيعي (15)"والساااااااالم معا

                                                           

عة جامعة الدول طب،ترمجة صاإل الدين عثمان هاشم  ،اتريخ األدب اجلغرايف العري  ، أغناطيوى كراتشكو فيسكي(15)
 19ص: ،1ج،م1963 ،جلنة التأليف وال مجة والنشر ،العربية 
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ولااة بع الزدهااار قوة الاادك تعلى يااد املساااااااااااااالم  يف تلااك املرحلااة وهو يف ذلاا
وكااان االف اض الطبيعي كااذلااك على غرار كثرة الرحلااة ونفوذ الاادولااة واألمااة، 

 ..ديد الكتشااااااف أراضاااااي العامل الغريأن يتبعه توجه ج ،إىل أقصاااااى الشااااارن
هد  ذه ا طوة خبطوات أسااااااابق دثل  يف مسااااااا  جغرايف أوقيانوغرايف و ذا م  

 وطالئع الفت  اإلسالمي.أو كوذوغرايف تلتها حركة اجليوش 
العاامال احلااساااااااااااااام يف ازدهاار لكن " يقول البااحا، مش  الادين الكيالين:   

ول هو حت ،الرحالت، وبعاا، النشاااااااااااااااا  فيهااا إىل أورواب، وغاهااا من البلاادان
اآلخر عرف على الذات و ، فرضااا  عليهم ضااارورة التاملسااالم  إىل دولة كربى
نالحظ أنه مل خيل عهد دولة إسااااااااااااالمية ،و ذا (16)"ا يط  م، وعلى العامل..

مي إال ونبغ فيها من درى الغرب مهما كان موقعها يف خارطة العامل اإلسااااااااال
ن خيلو  ، ويندر أ)البيزنطي أو اإلفرجني( وخرب مضااااربه  بشاااكل من األشاااكال

ب بداية من األد ..ولو على ساابيل االقتباى واإلشااارة كاتب من هذا الشااأن
بها من  إىل ما نسااميه ابلدراسااات االساا اتيجية اليت كتاجلغرايف املتنوع وصااوال  

ملعلومات الكثاة (، وانتهاء  اباترخينا خبرباء الشااااااؤون الرومية )الغربيةعرفون يف ي  
اليت نسااااااتلها من األدب الفقهي املتنوع أو مدوانت السااااااياسااااااة الشاااااارعية اليت 

م وتسااااااايا كحوت مادة كثيفة عن فلسااااااافة األنظمة الغربية وطرن إدارهتا للح
 الشعوب. 

                                                           

 344م . ص:  2002 ، 13سنة ال 52 لة االجتهاد العدد   ،مش  الدين الكيالين  (16)
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مع اإلشاااااااااارة هنا أننا سااااااااانالحظ أن التأليف يف دراساااااااااة الغرب وأتمله يف    
الدول اإلسااااالمية األوىل، كان  حتكمه مسااااتجدات الواقع وحلقات الصاااادام 

 :المي والغري، و ذا نسجل ما يليوالصراع العنيف ب  العامل اإلس

امل ( قااااااد أتار بواقع العااااااأن الكتااااااابااااااة عن اآلخر )البيزنطي واإلفرجني :أواًل 
تأار سواء وهذا ال ،اإلسالمي مع الغرب املسيحي يف مرحلة احلروب الصليبية

ا هاااامن حياااا، زايدة مااااادة التااااأليف عن الغرب أو نوعيااااة املعلومااااات وقيمت
ن جنااد يف  أ -واحلااالااة هااذه-االساااااااااااااا اتيجيااة يف تلااك املرحلااة، فمن الطبيعي 

 ها، صااااااااااااااورة عن هذا االحتكان، وسيال  رحالة هذه احلقبة وما بعدكتاابت "
لألوروي الفرجني يف ظل هذا العران املديد، فشااااااهدان رحلة ابن جبا وا روي 
وابن منقااذ ومااا بعااده ابن بطوطااة، كمااا شااااااااااااااهاادت هااذه احلقبااة ومااا بعاادهااا، 

عيد املغري كري وابن سااتصاانيفات لرحلة جغرافي  عن أورواب كاإلدريسااي والب
.. وسااااانرى كيف أن منساااااوب التأليف يف مقارنة األداين قد (17)".والغرانطي

وذلك لكون االحتكان اإلساااااااالمي املسااااااايحي يف  ،زاد عن الف ات الساااااااابقة
وبعقائده  خر والتعريف بهاحلروب الصاااااااااليبية اقتضااااااااا  زايدة التعرف على اآل

 وفلسفته.

                                                           

ها  1426 الثاينمجاااااادى  27االربعااااااء  ،الشرن األوسط جريدة،رحالت رافق  احلروب الصليبية  ،فيصل خرتش  (17)
 . 9745العدد  2005اغسط   3،
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، يةية عن الغرب بعد احلروب الصااااليبأن الدراسااااات العربية واإلسااااالم ا:اثنيً   
درجا  ضاااااااااااااامن إطاار األعماال املوسااااااااااااااوعياة الكربى ويف ف ة املماالياك قاد أ  

بعدما كان البح، يف  اسااااااااااااتهدف   ا أكرب قدر  كن من شاااااااااااارائ  اجملتمع
وعة كموساا" ،ا على سااادة القوم ورجال الدولةموضااوع الغرب وشااؤونه مقتصاار  

شندي والعمري والنويري، مجع فيها أصحا ا املعارف العربية اإلسالمية، القلق
وكأرم  .وضاام  مكتساابات الرحالت يف التعرف على اآلخر، مبا فيها أورواب

ي جلااذورهااا بعااد االخ ان اإلفرجن أرادوا بااذلااك أن حيفظوا ذاكرة األمااة، تقويااة  
نشااااهد وساااا ،األماناملفاجئ لبالدهم، وما ول ده من جرإل لشااااعورهم ابلتفون و 

مصاااااااااااااانفاااات مجعااا  وقاااائع الرحالت وبو بتهاااا، كمؤلفاااات القزويين، مث أتيت 
مؤلفات ابن خلدون على مشارف االنقالب التارخيي الكبا، الذي سنشهد 
فيه صااااااااعود أورواب يف أقصااااااااى الغرب، مع راية فصااااااااول )حرب االساااااااا داد( 

عثماني   ان الوالساايطرة النهائية على بالد األندل  مع سااقو  غرانطة، واخ
ألورواب من الشاارن، مبا تضاامنته من خالصااة عربية حلال أورواب يف عصااره، إذ 
سااااااااااااااتبااادأ بعاااده دورة جاااديااادة من عالقاااات القوى ب  أورواب والعاااامل العري 
اإلسالمي، ستنتهي لصا  أتكيد السيطرة الغربية على العامل، عندها ستتبدل 

 (18)" .لعاملجذراي  زاوية الرؤية العربية ألورواب ول
رجني، كل اآلخر، مبا فيه الغري البيزنطي واإلف  -أن الكتابة عن اآلخر  ا:اثلثً 

جيعل من  الذي ،ية العالية يف احلضاااارة اإلساااالميةقد كان حيكمه منطق املبدئ
  من ألوان العبادة، ال بقصاااااااد اساااااااتااد منتوجه املعريفالتعرف على اآلخر لوان  

فقد   ،هم أيدينا إليولكن بقصاااااد توصااااايل ا ا الذي ب  -دج  و   إن  -واملادي 
                                                           

 املصدر السابق. (18)
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ا غ كتب يف عصاااااااار احلضااااااااارة العربية اإلسااااااااالمية تصااااااااانيف كثاة عن العامل
، كما لو أن الشاااااااااعور ابلوحدة الداخلية اليت جتمع اإلساااااااااالمي، مبا فيه أورواب

الع ا، قد نقل حب االطاألمة اإلساااالمية، مبا حتمله من اقة ابلذات ومعرفته
، من منتصاااااف القرن الساااااابع احلدود، فأمضااااا  دار اإلساااااالم االاة قرون إىل

ة ، تعمل على اكتشاااااااف تنوع البشااااااريامليالدي حىت منتصااااااف القرن العاشاااااار
  (19)حت  شعار وحدة رسالتها". 

لقااااد كتااااب األوائاااال عن الغرب املساااااااااااااايحي بوعي مثقاااال  موم املرحلااااة    
فكري  فريف عابر، وال تر ، ولذلك مل تكن كتاابهتم  رد رم معاوضااااااااااااااروراهت

، مل يكونوا يقصاااااااااااااااادون الغرائاااب وال كاااانااا  يسااااااااااااااتوجباااه ال وي  عن النف 
ان كتستهويهم األساطا واملروايت اليت تناقلها الشعوب فيما بينها، بقدر ما  

فرحلة ابن فضااااااااااااااالن مثال كان  مليئة  ..حيدوهم واجب نشاااااااااااااار ا ا للناى
ساااااانرى فيما يلي و  ،وا ا وريه عن املنكرابملعروف وأمره  ،مبناظراته لآلخرين

 ل الكتابة عنه يفضاااخامة وحجم االهتمام العري اإلساااالمي ابآلخر من خال
 :جلف اجملاالت

 
 
 

 املبحث الثاين:  الت ليف اإلسالمي اإلثنوجراِف عن الغرب املسيحي 

                                                           

شاااااورات وزارة منالطبعة األوىل :  .رالبشااااارية حىت منتصاااااف القرن احلادي عشاااااجغرافية دار اإلساااااالم  ،أندريه ميكيل (19)
 .210ص: ، 1ج.الثقافة السورية 
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تعترب كتااب املساااااااااااااااالااك واملمااالااك أهم الكتااب اليت اهتماا  ابألمم الغربيااة    
وعلى قدر   ،ضااااخمة (20)انوجرافية يحية حي، كان  حتتوى معلومات إملسااااا

هؤالء  وقد اساااااااااااتقى .. طورة عن العامل املسااااااااااايحي الغريكبا من األمهية وا
 . خوصهمهذه البلدان اليت زاروها بشالرحالة معلوماهتم من املعاينة املباشرة يف 

وياادخاال يف هااذا اجملااال كاال كتااب املساااااااااااااااالااك واملمااالااك والرحالت على     
اختالف يف بعض حيثياهتا، فمنها ما  كن أن يدخل يف اجلانب اإلانوغرايف 

أي يغلب عليه ال كيز على خصائص وطبائع الشعوب ومن ضمنها  ،مباشرة  
على  رومنهااا مااا يغلااب عليااه الطااابع الكوزموغرايف الااذي يركز أكث ،األوروبيااة

ع وإن كان كل كتب الرحالة واجلغرافي  كوزموجي  ابلطب ،اجلانب اجليولوجي
فمن الطبيعي أن يهتموا بوصاااااااااااااف جغرافية املكان وطبيعتها، كما جند الكثا 

 ،نولوجيااةامم الغربيااة املتنوعااة حتتوى مااادة إمن هااذه الكتااب والتاانليف عن األ
ما  ة وحتليل ومقارنةويظهر ذلك جبالء ح  عمل  هذه الكتب على دراساااااااا

 انوغرافيا عن الشعوب اليت زاروها.من معلومات إمجعوه 

ونسجل هنا أن الكتب اليت كتب  حول تلك األمم كان  أمهها من منطلق  
املعاينة واملعايشااااااااااااااة املباشاااااااااااااارة لتلك اجملتمعات والدول. فابن بطوطة مثال يف 

يت وصاالها عن البالد الرحلته اإلانوغرايف املتنوعة اسااتطاع أن  تزج مع سااكان 

                                                           

أو منهي املسااااا  معتمدا على املالحظة املباشااااارة واملشااااااركة  ،الوصااااافيمنهي البح، يساااااعى هذا العلم إىل اعتماد   (20)
ملساااااااااااتكشاااااااااااف  ا و ذا فالكثا منأحياان، موجها عنايته للثقافات اإلنساااااااااااانية والظواهر االجتماعية ابلوصاااااااااااف الدقيق، 

   العلم.قد قاموا بذلك تلقائيا دون أن يقصدوا التأسي   ذا  املسلم  وغا املسلم 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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طريق املصااااااااهرات، وعن طريق الوظائف الساااااااامية اليت تقلدها واالتصااااااااالت 
اليت كان جيريها مع جتلف األوسااااااااااااااا ، األمر الذي كان يرضااااااااااااااي فضااااااااااااااوله 

وقد وصاااااااااااااال يف رحلته إىل  ،(21)"املتنوعة واملتجددة يف ذات الوق وتطلعاته 
ر الدخول منها إىل ما يساااااااااااامى ع ا إىل بلغاراي  اوال  أورواب الشاااااااااااارقية وحتديد  

 .الظلمات

و كن أن نرصد يف هذا السيان كتاب رحلة ابن فضالن الذي يعترب عق     
أقدم الكتاابت العربية عن أقصاااااى الشااااامال األوروي، والذي يدل على مدى 

ابن فضااااالن الذي مجع ب  الساااافارة الرذية والعلم  حيملهاالهتمام الذي كان 
، فجمع من هاااااااااا921رحلته سنة يف ضرورة معرفة العامل األوروي، وقد بدأت 

املعلومات الثقافية واالجتماعية والدينية عن تلك البالد ما مل يساااابق إليه حىت 
إذا كان الغرب قد أغفل روساااااايا فإن عنه املسااااااتشاااااارن األملاين "فراهن": "قال 

دمي، وأدلوا ا كثاة على اتريخ الغرب القلعرب حتداوا عنها، فألقى العرب أنوار  ا
 ."البلغار وروسيا يف العهد البعيد مبعلومات وخاصة عن

رويي يف الساااااااااااااويد والن وقد بلغ الرجل أعمان البالد اإلساااااااااااااكندانفية املمثلة  
 ةيسااااااااااااااالندا.. وعايش الفايكني وكتب عن تناقضاااااااااااااااهتم العجيبوالدمنارن وأ

ي يقوم بااه انولوجا بااذلااك أول ساااااااااااااابق اترخيي إومعتقااداهتم واقااافاااهتم..  ققاا  

                                                           

 ،دت،د ،هاااااااااااااااااااااااااااااا 1417 ،الراب  ،أكاااد يااة اململكااة املغربيااة ،مقاادمااة ا قق  ،رحلااة ابن بطوطااة ،طااة ابن بطو  (21)
  89ص،1ج
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الن "يعد جطو  ابن فضاااالعاشااار، حىت قال كريشاااون: مسااالم إىل غاية القرن 
، وهو سكندانيفكتبه شاهد عيان عن حياة الشعب اإلأقدم تسجيل معروف  

ذ ما ال نوقع  م متناهية أحدااث  بذلك وايقة فريدة من نوعها، تصااااااااف بدقة 
 (22) ."يزيد عن ألف عام

ة، اليك الروميكما أشار كل من ألف يف هذا الفن إىل أحوال الروم واملم       
م(، 897هااااااااااااااااااااااااااا/280ونذكر منها املساااااااااااااالك واملمالك البن خرداذبه )ت 

  هااااااااا( يف364، واملسعودي )ت  هااااااااا(346املسالك واملمالك لإلصطخري )
 (.ها487) واملسالك واملمالك للبكري  ،كتابه مروج الذهب ومعادن اجلوهر

 فقرات تتصاااااليف كتابه األعالن النفساااااية ( هااااااااااااااااااا 300يذكر ابن رساااااته )ت
ة وتعاليق هتم الصاااااااااااقالبوصاااااااااااف القساااااااااااطنطينية ورومة  بشاااااااااااعوب أورواب مثل

 املعروف ها(4ت: ن ، ويف كتاب إسحان بن احلس  املنجم )(23)" والبلغار
هورة يف كل مكان" وهو من كتب القرن كام املرجان يف ذكر املدائن املشااااااااآب"

الثال، ا جري كتب عن أورواب واحلروب السااااااااااااااائدة فيها " وبدأ حديثه عن 
إيطاليا وفرنسااا وبالد الصااقالبة السااالف(. والبلغار، ويعك  هنا القلق الذي 

                                                           

 8ص ،م 1999 :الطبعة الثانية،  -سلسلة رواايت ا الل  -ترمجة تيسا كامل  ،مايكل كرايتون: أكلة املوتى  (22)

 21ص: ،1ج  ، م 1992،دار الغرب اإلسالمي  ،مقدمة املسالك واملمالك للبكري ،سعد غراب  :انظر (23)
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زنطي  كما يصااااف قوة البي  ساااااد أورواب مع غزوات النورماندي  وا ونغاري ..
 (24) ."اإلفرني ويقدم معلومات جديدة عن بالد البلغاروحرو م مع 

إننا نقف أمام اهتمام كبا من لدن العامل اإلسالمي ابلعامل الغري من كل     
ل وقد كان لألدب اجلغرايف يف تلك املرحلة الفضااااااا ،نواحي احلياة وتفاصااااااايلها

حالة ان الر إذا كوصااااادن من قال " ،يف تعريف العامل الغري للمسااااالم الكبا 
جغرافي  ابلقوة، فاإن الكثا من اجلغرافي  كاانوا رحاالاة ابلفعال، وقاد حفظوا 
لنا الكثا يف مصنفاهتم من الرحالت كابن خرداذبة، وابن رستة، وابن الفقيه، 
واملروزي، املتااأارين ابملنهي اليوانين، ال ساااااااااااااايمااا مبنهي بطليموى. أعقبهم يف 

 انطلقوا من منهجيااة عربيااة إسااااااااااااااالميااةالقرن الرابع ا جري، جغرافيون رحااالااة 
أصاااااااااااااايلااة، تنطلق من دار اإلسااااااااااااااالم، مركز العااامل، لتنتهي إليااه، اعتماادوا يف 
تصااااااااااانيفهم على جتار م املعاشااااااااااة كرحلة جواي اآلفان، اإلصااااااااااطخري، ابن 
حوقل، واملقدساااااااااي، واملساااااااااعودي، قدم كل منهم على حاشاااااااااية معرفته لدار 

 (25) .اإلسالم صورة عن أورواب يف عصره"
 

 ثنولوجي اإلسالمي ِف العامل الغريب املبحث الثالث: الت مل اإل

                                                           

ساااااحان البن ا،كتاب آكام املرجان يف ذكر املدائن املشاااااهورة يف كل مكان   ،التحقيقمقدمة  ،فهمي ساااااعدانظر:  (24)
 .ه1408عامل الكتب باوت الطبعة األوىل :،بن احلس  املنجم 

ها  1426 مجاااااااادى الثاين 27االربعااااااااء جريدة الشرن األوسط ،رحالت رافق  احلروب الصليبية  ،فيصل خرتش  (25)
  9745العدد  ،2005اغسط   3
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جيا نثربولو اليت هي فرع من فروع اإل Ethnologyانولوجيا إذا كان  اإل  
 لشاااااااعوباتعين فيما تعنيه علم الثقافات املقارن.. هتتم خبصاااااااائص وإجنازات 

وأحوا م احلضااااارية املتنوعة، فإن ما قام به أسااااالفنا من العلماء يف هذا اجملال 
ساااهتم ومن ضاامنها درا -يف دراسااتهم للشااعوب األخرى واحلضااارات املتعاقبة 

ا رب اجتهاد  يعت، الشااااطر األورويلثقافات ومعتقدات وساااالوكيات اإلنسااااان يف 
ا تاابت "ابن فاملادة اجلغرافية اليت نستلها من ك ..أنثروبولوجيا إانولوجيا خالص 

وغاهم عن طبائع هذه الشااااااااااعوب اليت " بطوطة وأسااااااااااامة بن منقذ ابن جبا
 حلوا وارحتلوا إليها تؤكد ذلك. 

ا، ساااااااالمية مبكر  البيئة اإلا أن تنب  هذه ا اوالت يف ا وال عجيب  ولي  غريب    
ه مهمت لم دراسااااااااة اإلنسااااااااان أو علم اإلانسااااااااة،األنثروبولوجيا أو عفإذا كان  

األسااااااااااساااااااااية هي دكيننا من فهم أنفسااااااااانا عن طريق فهم اقافاتنا ابإلضاااااااااافة 
وينصااااااااااااااب اهتمامه على عوامل الوحدة، واالختالف يف  للثقافات األخرى،

فإن الدراسات اإلسالمية  ؛(26)" ااجملتمع البشري، لكي نقدر أن نفهم بعضن
اغب جند هذا يف كتب الر ، "و أتساااااااااااي  هذا اجلانب املعريف املهم ساااااااااااباقة إىل

كما جند يف    ،األصااافهاين، يف تفصااايل النشاااأت ، والذريعة إىل مكارم الشاااريعة
وابن  ،وا مذاين وابن جبا وابن بطوطةكتب ابن صاااعد األندلسااي والباوين 

                                                           

السنة السابعة ،ن بولوجا اإلسالمية " علم اإلنسان اإلسالمي "   لة املسلم املعاصر اإل ،لي، عبد احلسن العتاي  (26)
 . 216ص:، 148العدد  ،القاهرة ،والثالاون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8


- 51 - 
 

.  ا .وا ا وحتليل الفرون ب  األجناىالشااااااعوب وأحخلدون اهتمام بعادات 
 (27). "ه علماء الغرب إال بعد قرون عدةمل يتناول

مبا معناه أن علماء املساالم  الرحالة الذين اهتموا بدراسااة الشااعوب كانوا     
لطريق ، وقااااد مهاااادوا اة والفعاااال أب  مااااا للكلمااااة من معلأنثربولوجي  ابلقو 

ن أنثربولوجيتهم مل تكن ألهداف اسااااااااااتعمارية وإمنا لتأسااااااااااي  هذا العلم، ولك
ألغراض معرفية اسااااااااااااااتخالفية، وقد تطور هذا العلم فيما بعد على يد الغرب 

ه املعريف الذي ا من نظامليوظفه يف إطار فلسفته يف استعمار الشعوب انطالق  
يرتكز هو اآلخر على فلساااااااااافة الصااااااااااراع وا يمنة، ولذا عمدوا إىل إخضاااااااااااع 

لم صااحي  أن ظهور هذا الع"   اليت دخل  حت  نطان دراسااتهم،عات اجملتم
نة ا يف بريطانيا ساااااااااااا صااااااااااارف  ا أوروبي  من حي، االصاااااااااااطالإل الفين كان سااااااااااابق  

طبيعياااة م، وكاااان املقصااااااااااااااود باااه دراسااااااااااااااااة اإلنسااااااااااااااااان من جوانباااه ال1593
ا، ، إال أن مفهومه احلقيقي كان إسااااااااااالمي  (28)" والساااااااااايكولوجية واالجتماعية

نثربولوجي  اإلسالمي  األوائل، ملا درسوا خالل أعمال  اإلويتض  ذلك من 
  .اجملتمعات واألمم وعادات الشعوب وأصو ا

ا من التااأليف واالهتمااام العري اإلسااااااااااااااالمي وساااااااااااااانورد فيمااا يلي شاااااااااااااايئاا      
 : بولوجية الشعوب األوروبيةأبنثر 

                                                           

 208ص:،148العدد ، 37السنة  ، لة املسلم املعاصر،َنو منظور إسالمي لعلم اإلنسان  ،مجال الدين عطية (27)

صااار املرجع  لة املسااالم املعا ،اإلساااالمية " علم اإلنساااان اإلساااالمي "  ااالنثربولوجي،لي، عبد احلسااان العتاي (28) (28)
  السابق
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جند الكثا من الشااااااااااااااخصاااااااااااااايات ألف  حول األمم الغربية وركزت على      
من  ،ساااااافتها يف احلياة وخطورة جططاهتمف عاداهتا وساااااايكولوجيتها وفلوصاااااا

. أما األما هااااا(1188)ت وأسامة بن منقذ  هااااا(614)ت: هؤالء ابن جبا
أسااااااامة بن منقذ رسااااااول صااااااالإل الدين وصااااااديقه، فقد كتب عن أخالقيات 

االَنراف  باجملتمعات الصاااااليبية يف كتابه املشاااااهور "ابالعتبار" ويصاااااف جان
ولي  عندهم شااااااي من النخوة والغاة، يكون عن الفطرة فيهم بقوله "الشاااااااذ 

الرجااال منهم  شااااااااااااااي هو وامرأتاااه يلقااااه رجااال آخر  خاااذ املرأة ويعتزل  اااا 
ويتحادة معهاا، والزوج واقف انحياة ينتظر فراغهاا من احلاديا، فاإذا طولا  

: ويضاااااااااااااايف يف موقع آخر  ....(29)عليااه خالهااا مع املتحاادة ومضااااااااااااااى" 
خذ م هللا، ما فيهم فضيلة من فضائل الناى سوى الشجاعة، وال "واإلفرني 

 -لفرسااااااان وال عندهم انى إال الفرسااااااان عندهم تقدمة وال منزلة عالية إال  ل
 (30) ."كمفهم أصحاب الرأي وهم أصحاب القضاء واحل

مل يكن من مقاصااااااااااااااد التأليف عن الغرب تتبع الساااااااااااااالبيات، فما وجدوه    
اه د وصاااف غامة بن منقذ حا م من قبل، فقوصااافوه، فكما وصاااف لنا أسااا

يقول صاااحب   .جيابية يف احلياة اليومية للكثا من املدنالكثا من املظاهر اإل
"ويف اإلفرني مجال، وأكثرهم بيض شاااااااااااقر وقد يوجد كتاب الروض املعطار: 

 فيهم ذر وسود الشعور، و م عقول صحيحة، وفيهم كيد ودهاء وكرب وأبى
وهم أساااااااخياء بطعامهم، و كلون يف اليوم رأفة عندهم، شاااااااديد وقساااااااوة، ال 

مرات، ويغتسااااااالون ويتطيبون ويغسااااااالون شاااااااعورهم ابلصاااااااابون، و م  امات 
                                                           

 154م، ص  1981، لبنان املتحدة للنشر باوتالدار ،فيليب حيت : حترير  ،كتاب االعتبار  ،أسامة بن منقذ (29)

 87ص  ،املرجع ذاته  (30)
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يصاااانعورا السااااتخراج فضااااول األبدان عجارة  ماة يضااااعون عليها الكراسااااي 
 .(31)ويصبون فون تلك احلجارة املاء، فاتفع لذلك خبار يسيل عرن األبدان"

هذا السااايان الكثا من املالحظات النقدية ملا كتبه املؤرخون نساااجل يف      
إذ  ،والرحاااالاااة واألدابء عن الظواهر االجتمااااعياااة يف البالد الغربياااة يف زماااارم

ة ما يوردون وعاد ،االجتماعي واألخالقي يعيبون عليهم تركيزهم على اجلانب
ساء ت ابن فضالن يف أخالن نتوصيفات ابن منقذ السابقة وبعض مالحظا

.. وإظهارهم نوع من الالمباالة يف شاااااؤون القوم الساااااياساااااية والعساااااكرية الروم
اإلجيابية. وابلرغم من أن برانرد لوي  يربن جبواب عام  من زاوية نظره فحواه 
أن القراءة واملتابعة اإلسااااااااااااااالمية الفاترة والضااااااااااااااعيفة لقوة وطبيعة أورواب بعد 

تربين أنه فوقهم على الغرب معاحلروب الصااااااااااليبية سااااااااااببها االنبهار، "بفكرة ت
لي  عند أوراب من جديد تقدمه  م ويسااااتأهل قيامهم أبي جهد لالسااااتفادة 
 ا قد دلكه يف اجلوانب الثقافية أو العلمية. وظل  تلك الفكرة، حسااااااااااااااب 
قراءة لوي  العامة، غالبة عند العرب واملسااااااالم  برغم تقدم أوراب عليهم فيما 

ضااااااة جنازات العلمية والفكرية، لي  يف عصاااااار النهبعد وحتقيقها لكثا من اإل
 (32)".األوربية فحسب، بل وقبله وبعده كذلك

وبغض النظر عن صااااااااااااااحة هذا التحليل من عدمه، فإننا نسااااااااااااااجل هنا      
 :ليةاملالحظات التا

                                                           

 مؤسااااااسااااااة انصاااااار الثقافية دار السااااااراج باوت ،حتقيق إحسااااااان عباى  ،الروض املعطار يف خرب األقطار  ،احلماي  (31)
  391،ص،م1980الطبعة الثانية 

 540 لة العري العدد :  ، مود حداد  ،برانرد لوي  يرد على برانرد لوي   ، مود حداد  (32)



- 54 - 
 

أن التنليف والدراساااات اإلساااالمية عن الشاااأن الغري يف جتلف جوانبه  :أواًل 
لى ا، وإن ركز بدرجة أكرب عيف الدول اإلساااالمية األوىل قد أخذ نصااايبه جيد  
 ه من اجلوانب السااااااااااااااياساااااااااااااايةاجلانب االجتماعي األخالقي والثقايف دون غا 

نه ي رغم أاسال السي. صحي  أنه مل يصل إىل درجة التشبع يف اجملوالعسكرية
عترب مادة  ، إال أنه كان ية احلكم يف البقاع اليت نزل فيهاوصااااااااااااف طبيعة أنظم

كاااافياااة إىل حاااد مقبول لفهم اآلخر من كااال جوانباااه، فااااالحتيااااج املعلوماااايت 
ياال شااااااااااااااكواملعريف عن الغرب كمجتمعااات ودول كاااناا  كااافيااة إىل حااد مااا لت

 . تصور عن هذا القسم من األرض
يً  وب لفاا  عن الغرب يف زمن احلر أن املااادة العربيااة واإلسااااااااااااااالميااة اليت أ   ا:اثن

الصاااااااااااليبية مثل كتاابت ابن منقذ وابن جبا.. كان من الطبيعي أن تتجه إىل 
تعرية اجلانب الديين الصاااااااااااااالي  يف اآلخر الذي كان يقود معركته التنصاااااااااااااااية 

ابن و  ، وقد الحظ ابن جباحت  غطاء ومساااامى احلروب الصااااليبية بشااااراسااااة
 مد مؤن  عوض من خالل املاورائي  ذه ا جمة، فقد ذكر "منقذ البعد 

عرضاااااه للرحالة املسااااالم   وال سااااايما عند وقوفه مع ابن جبا يف رحلته وابن 
لها منقذ يف كتابه أرم أدركوا الدور الصلي  ا طر يف تغيا هوية املنطقة وحتوي

ع جبا يذكر أنه بعد خضااااااو ، فابن اإلسااااااالم من خالل البعد التنصاااااااي عن
صااوامعها و  ،طرة الصااليبي  فقد حتول  مساااجدها" وصااارت كنائ عكا لسااي

، ويف مثل ذلك التعبا جنده يكشااااااااف جبالء عن صااااااااارت  ل أحد النواقي 
.. وابن منقذ .نطقة اإلسالمية و اولة تنصاهادور الصليب  يف تغيا هوية امل

رغب  أهداف املشروع الصلي  الذييشا إىل خطورة البعد التنصاي كأحد 
يساااة روما نيف حتويل مسااالمي الشااارن األدس إىل مسااايحي  يدينون ابلوالء لك
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.. وال مراء يف أن رواية أسامة بن منقذ  ا شأرا يف وفق املذهب الكااوليكي
ة صااااااااااااااادر التارخيية العربي، يف املال مع ندرة ما ورد يف هذا الشااااااااااااااأنذلك اجمل
  (33)".املعاصرة

والشااك أن الكثا من معطيات واقع العامل اإلسااالمي اليوم نتي من جراء     
الغفلة عن تلك الدراساااااااااااااااات اليت ما فتئ  تشااااااااااااااا إىل خطورة بعض تلك 
املسائل، وقضية التنصا يف املشروع الصلي  كان حجر الزاوية فيها. والشك 

الصليبية  بأن الواقع الطائفي املعقد اليوم يف لبنان هو إحدى خطيئات احلرو 
 .ملسلمون يف فهم نوااي الغرب فيهااليت قصر ا

أن الدراسات العربية واإلسالمية املقدمة عن الغرب املسيحي يف تلك   ا:اثلثً 
بنية اجملتمعات  با علىاحلقبة  ابختالف طبيعتها ومنطلقاهتا ركزت بشااااكل ك

ومل توجه اهتماماهتا إىل بشااكل زائد إىل وصااف مؤسااسااات احلكم  ،وطبائعها
رن ألن الفلسااافة املعرفية اليت كان  حت ،امللون وقوة أو ضاااعف أنظمتهموساااا 

هذه الكتاابت كان توجها يرى يف طبيعة اجملتمع بساااااااااااااالبياته واجيابياته مرآة 
نظااام احلكم وجرج من جرجاااتااه. مع إشاااااااااااااااارة أخرى إىل أن أغلااب األنظمااة 
األوروبيااة يف ذلااك الوقاا  كاااناا  أنظمااة موبوءة ال تقاال عن تلااك الكياااانت 
املريضاااة يف بعض أقطار العامل اإلساااالمي، فكان االجتاه وال كيز على الظواهر 
االجتماعية والدينية والثقافية أجدى وأقوم لكسااااااااااااااب معارف أوقر عن البنية 

 .  الجتماعية والثقافية  ذه الشعوبا

                                                           

 1419،ة الثانية الطبع ،التنصاا ، مفهومه وأهدافه ووساائله وسابل مواجهته  ،أنظر :علي بن إبراهيم احلمد النملة  (33)
 . 23ص ،ها 
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رب، املالحظة االس اتيجية "فولتا" كبا املصلح  يف الغوقد التقط هذه    
ولذا مل يقصر جهده يف  اولة إعادة توجيه عجلة البح، التارخيي وتوجهات 

مون إال اهتم املؤرخ  أبرم ال يهت"الرحلة األوروبية إىل العامل اإلسالمي حي، 
ؤرخ  ن املإ" :مال وأخالن وتصاارفات امللون قائالابالنكباب على دراسااة أع

ابجلن   ونإرم يضااااااااااحون عنهم، يشاااااااااابهون بعض املسااااااااااتبدين الذين يتحدا
يف  ال و  :ويعلق هنري لورن  على هذا قائال   ..البشااري حلساااب فرد واحد"

ر ، جيري بسااااااارعة حتسااااااا  اآلاثران، رمبا حت  أتاا أدب الرحالتاالساااااااتشااااااا
تب مكرسة ك  فيجري السعي إىل أتليف .ارة امل تبة على مثل هذا املوقفالض

  (34)."بلدان الشرن على وجه احلصر لعادات  وحلضارات
ا كبا    اويف األخا نشااااااااااااااا إىل بعض تلاااك املؤلفاااات اليت أعطااا  اهتماااامااا     

 يدل على رغبة ملحة يف كساااب معارف أكثر عن هذا للغرب، وأتملته أتمال  
 ؤلفه "آاثر: ففي م(682هاااااااااااااااااااااااااا /  605زء من العامل، كتاابت القزويين )اجل

" يذكر عن األمم األوروبية الكثا من املعلومات خاصاااااااااة البالد وأخبار العباد
يف اإلقليم ا ااام  والسااااااااااااااااادى. إذ كلمااا ذكر ماادينااة إال ويااذكر معهااا أهم 

ألوروبياااااة مثااااال رومياااااة ا من املااااادن اأخالن العبااااااد فيهاااااا، وأحصااااااااااااااى عااااادد  
عظيمة و لكة  بلدة يقول عن إفرجنة يرلندا فمثال  والقسااااااااااطنطينية، وأبولده، وأ

عريضااااة يف بالد النصااااارى.. يف آخر غري اإلقليم السااااادى. ذكر املسااااعودي 
ملك  مأن  ا َنو مائة ومخساااااا  مدينة. قاعدهتا ابري  وأهلها نصااااااارى. و 

وو أبى شاااااااديد ال يرون الفرار .. وعسااااااااكره ذذو أبى وعدد كثا وقوة ملك
                                                           

 1798اااااااااااااااااااااااااااااااااااا 1698األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران املتأسلم يف فرنسا :،هنري لورن   (34)
 ص،م1999الطبعة األوىل: ،دار شرقيات للنشر والتوزيع القاهرة ،السباعيترمجة بشا ،م
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قذر منهم وهم أهل غدر عند اللقاء، ويرون املوت دون ذلك. ال ترى أ أصال  
ودانءة أخالن، ال يتنظفون وال يغتساااااااااااااالون يف العااام إال مرة أو مرت  ابملاااء 

 (35) .البارد، وال يغسلون ايا م منذ لبسوها إىل أن تتقطع .."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الكارتوغراِف اإلسالمي عن الغربالت ليف  :املبحث الرابال 

بفن  االغرب ودراسااااااااااته مسااااااااااتعين  مل يغفل علماء اإلسااااااااااالم البح، عن       
التصاااااوير ا رائطي أو ما يطلق عليه "علم الكارتوغرافيا" لكون هذا النوع من 

احتون وقد اسااتعان الفيسااهل الوصااول إىل األهداف بسااهولة،  البح، العلمي
                                                           

 204دت.ص  ،د  ،دار صادر باوت  ،آاثر البالد واخبار العباد  ،القزويين  (35)
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يف الاادول اإلسااااااااااااااالميااة اب رائط وا رباء للوصااااااااااااااول إىل فهم جغرافيااة اآلخر 
 .اا دقيق  وتوصيفها وصف  

أول هذه  "ق اْلفاقنزهة املش      تاق ِف اخيا" ويعترب كتاب اإلدريساااااااي:    
ية يف  ، فقد فرض االح ام لقرون متتالملؤلفات اليت تؤساااااااااااااا   ذه املنهجيةا

ى مسااااامى. ا علكربى اجلامعات األوروبية واألمريكية، وكان عق يف زمانه اذ  
ا شاهده هو لى ما ابعتماده عا دقيق  إذ اخ ن اآلفان األوروبية ووصفها وصف  

 أو من خالل  املقابالت املواوقة، تعرض الكتاب إىل ذكر أجزاء مهمة عياان  
نلندا أورواب الغربية وإجنل ا وفرنساااااااااااا أساااااااااااتونيا وفمن جغرافية الغرب ذكر فيها 

م  يف التعرف على 1160 – 1099وتعترب جهود اإلدريساااااااااي وصاااااااااقلية. 
 عري إساااااااااالمي متكامل املعاملهد أورواب ورسااااااااام خرائط تفصااااااااايلية  ا أول ج

ية ماسااااااااتطاع أن يوصااااااااف بتلك املواصاااااااافات العل ،بتمويل غري مساااااااايحي()
وكان  " :الدقيقة هذا اجلزء من العامل. حىت قال عنه صااااحب قصاااة احلضاااارة

هذه ا رائط أعظم ما أنتجه علم رساام ا رائط يف العصااور الوسااطى، مل ترساام 
 (36) ."ع وأعظم تفصيال  ، أو أدن، أو أوسقبلها خرائط أ  منها

هذا اإلبداع اإلدريساااااي الكارتوغرايف يف دراساااااة العامل هو أحد الدراساااااات    
مااااماااه ، وإن كاااان تركيزه واهتهماااة واملتاااأملاااة لي  يف الغرب فقطاإلباااداعياااة امل

                                                           

 358ص،13ج،م1988 ،دار اجليل باوت ،ترمجة زكي جنيب  مود ،قصة احلضارة ،ويل ديوران   (36)
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ابلعامل الغري يف كتابه وخرائطه قد فان املتوقع يف زمانه، يقول املساااااااااااتشااااااااااارن 
تاب حافل ابملعلومات الصااااااااااااااحيحة يف الغالب، "أن الك :اإلسااااااااااااااباين ابلنثيا

 (37)".وربية اليت تسكنها شعوب نصرانيةومادته وافرة عن البالد األ

بقي أن نقول إن اإلدريسي ترجم األوامر القرآنية ابلسا يف األرض ومعرفة    
يسااااابق  ترمجة خرائطية كاتوغرافية مل جغرافية وحضاااااارة العدو قبل الصاااااديق...

علها . حرن فيه آليات البح، والنظر الدقيقة حىت جاإلنسانيةإليها يف اتريخ 
ابتغاء القوم" ا اسااتثمره يف حتقيق مطلب "تتوافق مع ساانن هللا يف األرض توافق  

مع منطق "ولتسااتب  ساابيل اجملرم " اسااتبانة شاااملة من كل املناحي، ولذلك  
 ،لزمانكان عمل اإلدريساااي العلمي أحد أهم املنجزات اإلساااالمية يف ذلك ا

ر ب   يزول التناف من ساااااااااااااانن هللاوهكذا "عندما يكون البح، العلمي اق ااب  
لتذكرة ا ، فال يكون العلم ألجل الفهم والتنبؤ فحساااااااب، وال ألجلاجلانب ..

ون ا، فاا عزوجل أقام هذا الكبل ألجلهما مع   ،والتفكر واالعتبار فحساااااااب
 األرض ألرض، وخالفته يف لإلنسان على خالفته يف اعلى سنن ليكون عوان  

تصااااديق ابلغيب وعمل ابلشاااارع، والكون عون له على شااااطري ا الفة، فهو 

                                                           

، ا يئة 97اإلدريسااي أشااهر جغرايف العرب واإلسااالم، ساالساالة أعالم العرب، رقم  أنظر:  مد عبد الغين، الشااريف (37)
 نقال عن موقع األلوكة ..   77-76، ص 1971العليا للتأليف والنشر، د.ن، 
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عون له على التصاااااااااااااديق ابلغيب عندما يعترب آبايته وساااااااااااااننه، وعون له على 
  (38)."ا ا ونشر احلق والعدل والسالم العمل ابلشرع عندما يسخرمها لفعل

وصااااااااااااانيع اإلدريساااااااااااااي الفقيه قبل اإلدريساااااااااااااي اجلغرايف كان ي جم احل      
، ح  بع، إىل أحد حكماء -رضاااااااااااي هللا عنه-احلضااااااااااااري لسااااااااااايدان عمر 

 إان أانى عرب وقد فت  هللايف العران والشاااااااام ومصااااااار يقول له: "املسااااااالم  
 أمهيتهافصاف يل املدن و  علينا البالد ويريد أن نتبوأ األرض ونساكن األمصاار

 (39)وكيف تؤار ال ب واألهوية يف سكارا".  ،ومسالكها

مل يكن اإلدريسااااااااااااااي النموذج الوحيااااد يف اترخينااااا فقااااد نبغ آخرون تركوا     
اربه ، املزيد من أرضاايه ومضاا، ابكتشاااف بصااماهتم يف  دراسااة اآلخر جغرافي ا

يف زمن الدولة العثمانية "يظهر اسااااااااام الري  باي يف زمن السااااااااالطان   فمثال  
ا للبحرية العثمانية،ليم األول، وساااااليمان اسااااا  لقانوين، وكان الري  باي، قائد 

ا
 
اجغرا وعامل ، كان هذا العامل م(1554م وتويف عام )1465، ولد عام في ا فذ 

ا من رواد رسااااااااااام ا رائط يف األدب اجلغرايف العثماين وله يف هذا  اجلغرايف رائد 
لساااااي وغرب أفريقيا وا يط األط املضااااامار خريطتان هامتان، األوىل إلسااااابانيا

والسواحل الشرقية من األمريكيت .. وهذه، قد مها إىل السلطان سليم األول 

                                                           

زيع القاهرة للطباعة والنشر والتو دار السالم ،التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية  ، مد عز الدين توفيق  أنظر: (38)
  81ص: ،م 2002 ،الطبعة الثانية  ،

 11ص ،م  1979 ،العربيةجامعة باوت  ،مكانة اجلغرافية من الثقافة اإلسالمية ،عبد الفتاإل  مد وهيبة  (39)
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م، وموجودة اآلن يف متحف طوبقبو يف إساااااااااتانبول ) 1517يف مصااااااااار عام 
 سااااااااااام ( وعليها توقيع الري . واألخرى لساااااااااااواحل األطلساااااااااااي من85×60

آلن يف متحف طوبقبو ( وموجودة اساااااااااااااام69×68جرونالناااد إىل فلوريااادا )
ا كا واجلدير ابلذكر أن ا ريطة اليت رذها الري  باي ألما  .نإساااااااتانبول أيضااااااا 

 (40)هي أقدم خريطة  ا." 

م 1956أغسااااااط  عام  26يف " :ويضاااااايف الدكتور الصااااااالي يف كتابه    
عقادت يف جاامعاة جورج اتون ابلوالايت املتحادة األماكياة نادوة إذاعياة عن 

ن خرائط الري  ها أبي، اتفق كل اجلغرافي  املشاااااااااااااا ك  فيخرائط الري  با 
(.وقد كان الري  باي على معرفة للعادة اكتشاااااااااااااااف خارنباي ألمريكا: )

 -املغرب  إن عراكتشااااااااااااااافها، ويقول يف كتاب البحرية: )بوجود أمريكا قبل 
ميل جتاه الغرب  2000عر عظيم،  تد بعرض  -يقصااااااد ا يط األطلسااااااي 

(، العظيم توجد قارة هي قارة أنتيليساااااااااااااابته. ويف طرن هذا البحر امن بوغار 
لقاااارة ا وتعبا قاااارة أنتيلياااا هي الااادنياااا أو أماكاااا. وقاااد كتاااب الري  أن هاااذه

اف كولومب  ألمريكا ( أي قبل اكتشااام1465هاااااااااااااااااا/870اكتشاااف  عام )
 (41) ."سنة27عوايل 

                                                           

 ،دار التوزيع والنشاااار اإلسااااالمية مصاااار  ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسااااباب السااااقو   ، مد علي الصااااالي (40)
 503ص  ،2001الطبعة األوىل :

 156ص،2ج،املرجع ذاته  ،الصالي مد علي  (41)
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 خريطة الريس بريي عن أوروب والعامل اإلسالمي 

 

 نطيل البح، أكثر ونكتفي  ذا القدر من اإلشااااااااااارات لالسااااااااااتدالل ال     
القتصاااااااااادية على أن أجدادان درساااااااااوا الغرب من كل املناحي الساااااااااياساااااااااية وا

در من املعرفة ا بذلك القومل يكن رمهم املعريف مسااااقف   ،واالجتماعية والثقافية
 ت، وهم الاااذين أذن  م أن خي قوا وينفاااذوا من أقطاااار الساااااااااااااامااااواعناااه فقط

لم  من خالل عواألرض، فطفقوا إىل البااادء يف أقطاااار األرض وخنلوهاااا خنال  
الكارتوغرافيا أو التصوير ا رائطي حىت يسهلوا على الدولة كما األفراد احلركة 
إىل تلك البقاع لنشر الرسالة وا ا فيها. والكل يعرف أن البحرية اإلسالمية 
العثمااانيااة، مااا كااان  ااا أن تتفون وت بع على ساااااااااااااايااادة البحااار وا يطااات يف 

كها  ذا املخزون االسااااا اتيجي من املعلومات عن العامل، لوال دراساااااتها وامتال 
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امل فة على العالسااااواحل األوروبية وغاها، وهذا أحد أساااارار ساااايادة هذه ا ال
 .يف القرون املاضية

نه فيما ا عن أعيننا واسااااااااتغنينا عوقد تطور هذا الفن فيما بعد وازدهر بعيد     
م  البصااار مي ويتأبطها بلالتقفه غاان ليدخل االساااتعمار أقطار العامل اإلساااال

اساااتعانة  ذه الدراساااات الكارتوغرافية اليت تعلموها من احلضاااارة اإلساااالمية، 
ويكفي أن نشاااااااااااا إىل أن "عمليت  عساااااااااااكريت  أاناء احلرب العاملية الثانية، 

 80وعلى جبهيت مشال إفريقيا وساااحل نورماندي بفرنسااا اسااتخدم  حوايل 
-حلركة الواعية و ذا نتأكد أن ا ،(42)"طن 3.990مليون خريطة بلغ وزرا 

لكثا من اتفتقد على األرض إىل فلسااااااااافة الكارتوغرافيا ساااااااااتفقد  -أي حركة
كاااااأحاااااد الفن   ، لقاااااد آن األوان لتوظيف هاااااذاالوقااااا  واجلهاااااد والطااااااقاااااات

امليكانزمات االسااتغرابية املهمة، واليت تساااعد على فهم وحتليل أي ظاهرة من 
 نوعها بطريقة رقمية فائقة الدقة والسرعة تساعد الظواهر يف الغرب مهما كان

 (43)". تساؤل والتحليل واملقارنة وبسرعةعلى ال

                                                           

-www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours موقع : ،.أنظر : مقااال بعنوان البعااد الكاااتوغرايف (42)
Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf 

-www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/.../L3 ماااااااوقاااااااع :أناااااااظااااااار  ( 43)
ENV3-GEO.pdf 

 

http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf
http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf
http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf
http://www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours-Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf
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لو فتحنا على ساابيل املثال يف "االسااتغراب الكارتوغرايف" ملف اجلماعات    
ماعات، ، واسااااتعنا مبؤشاااارات كارتوغرافية اجلملؤارة يف القرار السااااياسااااي الغريا

 (واملساااااااااااااايحياااة )اإلجنيلياااة مثال  وحااااولناااا أن نركز على  اجلمااااعاااات اليهودياااة 
املتواجدة يف أمريكا وأورواب؛ فإننا ساااانحتاج إىل مساااا  كارتوغرايف َنصااااي من 
خالله أماكن تواجد ودركز هذه اجلماعات ونقا  قوهتا وضاااااااااااعفها وعالقاهتا 

ادَيت بقتص       ا االقتصاااااااااادية يف إطار ما يعرف "ذها وقوهتالساااااااااياساااااااااية ونفو 
من األرقااااام على حتوياااال الكم ا ااااائاااال  "، مث العماااال بعااااد ذلااااكاجلم   اع   ات

واملعلومات املسااااااتخلصااااااة عن هذه اجلماعات إىل منتي كارتوغرايف اسااااااتغراي 
اها غرب وأتاهدفه احلصااااااااااااااول على معلومات جديدة عن هذه الظاهرة يف ال

 .سيعلى القرار السيا
ويف الطرف املقابل نستطيع أن نقوم نإعداد خرائط كارتوغرافية عن أماكن    

علمية أعمق  ا لدراسااااتدركز األقليات اإلساااالمية يف اجملتمعات الغربية دهيد  
وهذا ما  ..ة سص مساااااتقبل اجلاليات اإلساااااالمية ا عالقة مبشااااااريع حضااااااري

ر مكن من حتريك عناصاااايساااااعد على سااااالسااااة احلركة الدعوية يف الغرب والت
 .ادة منهاستفالقوة فيها إىل املناطق الرخوة يف اجملتمعات األوروبية واال

وكذلك لو أردان أن ندرى ظاهرة اجتماعية يف الغرب، مثل ظاهرة بيوت    
العجزة يف أورواب لتقدير حجم التفكك االجتماعي يف دو ا؛ فإنه ابعتمادان 
على هذا العلم ساااانتمكن من مجع املعلومات واالنتهاء من ا ارطة الرقمية يف 

 وعدد املراكز العلمية مواقع ا. كما لو أردان أن َنصاااااي مثال  زمان قياساااااي جد  
فيلة كيف القارت  األوروبية واألمريكية، فإن اسااااااااااااااتعمال تقنيات الكارتوغرافيا  
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. وهكذا فإن أجدادان درساااااوا الغرب ورذوه مبسااااا  ساااااريع لكل تلك األماكن
 ا لغرض التعرف عليه وفهمه، وأي مشاااااروع اساااااتغرايا دقيق  وفحصاااااوه فحصااااا  

واهتم ا  طحتما ساااااااااااايكون اسااااااااااااتمرار  مهما كان حجمه وقيمته وجرجاته فإنه 
 .األوىل

املبحث اْلامس: عينات من خ اء ش       ؤون الغرب ِف الدول اإلس       المية 
 اْلوى 

 امل يكن االهتمام العري واإلساااااااااااالمي ابلتأليف عن العامل الغري مقتصااااااااااار      
لى عحالة اجلائلون يف املشااااااارن واملغرب، كما مل يقتصااااااار األمر على طالئع الر 

يف يف ، إذ هنان نوع من التألن  م ابع يف السفر والسفارة فقطيأوالئك الذ
اترخينا مل يساااااااااااااالط عليه الضااااااااااااااوء ابلرغم من أن أغلب من كتب من الرحالة 

ذلك  ..خربهتم وقلما يسااااااااااااااتغل عن إفاداهتمواملؤرخ  حييلون إىل أعما م أو 
 ه، والثغور كل مكان قريب من أرض العدو وجغرافيتس         ري الثغور""هو  ال

" ميةالثغور الرو ساااااااواء من انحية البحر أو الرب، مث أصااااااابح  تعرف ابسااااااام "
 .إىل كل منطقة قريبة من أرض الرومإشارة 

اتيجي    االسلرومية من أهم ا لل  وا رباء يعترب عادة شيوخ الثغور ا  
" يف زمارم وكان  كتاابهتم عن الغرب الرومي تعد بشؤون "األوضاع الرومية
حضي هؤالء  . وقداس اتيجية ال  كن التغافل عنهامبثابة واثئق ودراسات 
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يهم " حي، قال فن التبجيل واالح ام ابعتبارهم "من أهل الثغوربقدر م
 قال اإلمامان عبد هللا بن املبارن) شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى:

هل فانظروا ماذا عليه أحنبل وغامها إذا اختلف الناى يف شيء  وأ د بن
 لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ يَنا فِ  َجاَهُدواَوالَِّذيَن " :الثغر فإن احلق معهم؛ ألن هللا تعاىل يقول

  (44) 69" سورة العنكبوت : اآلية ﴾٦٩﴿َلَماَل اْلُمْحِسِننيَ  اّللََّ  َوِإنَّ   ُسبُ َلَنا

املتااااابع   والكثا من املؤلف  واملالحظ  أ حتفاااال كتااااب ال اجم أبذاااااء   
لذين  ا .. ولعل أحد هؤالءلغري يف الدول اإلسااااااااااالمية األوىللشااااااااااؤون العامل ا

" كما يقول ا قق إحسان عباى، مسلم اعرف عدوككانوا يكتبون مبنطق "
ارون بن ابساام ه ا الكاتب األسااا املعروف، ومنهم أيضاا  بن أي مساالم اجلرمي

حيىي الااذي اعتمااد الكثا من املؤرخ  واملؤلف  عن الروم رواايتااه ومعااايناااتااه 
الشاااااخصاااااية، ومن املؤلفات اليت اهتم  بذكر أحوال الروم وتتبعها وتقصااااايها 

ألي  ،ور من املساااالم   كتاب سااااا الثغور عن خربته أبحوال أهل الثغفضااااال  
ساااااان ، وقد ذكره ا قق إحلطرساااااوسااااايبن عبد هللا بن إبراهيم اعمر وعثمان 

   (45).""شذرات من كتب مفقودة يف التاريخعباى يف كتابه املشهور 
ا أبو اسااااحان الفزاري وجلد بن احلساااا ، يصاااافهما صاااااحب ومنهم أيضاااا     

 يقوم ، إذ الأبرما شااااااايخا الثغور الشاااااااامية"الروض املعطار يف خرب األقطار" 
خليفة املسااالم  عركة يف بالد الروم إال ابساااتشاااارهتما وأخذ خربهتما يف أهل 

                                                           

 ،م1987: الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية باوت لبنان،الفتاوى الكربى  ،شاااااااااااايخ اإلسااااااااااااالم ابن تيميةأنظر:  (44)
 442ص ،28ج

 .1988الطبعة الرابعة  .درا الغرب باوت،إحسان عباى  ،أنظر: شذرات من كتب مفقودة يف التاريخ  (45)
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ن ، وقد كاان مسااتشاااريالكهم وأحوا م وشااؤورم العسااكريةالروم ودايرهم ومساا
ملدينة  يف شؤون الثغور الرومية، وكاان معه يف فتحه -ر ه هللا- ارون الرشيد 

والاااذي يظهر من تراجم هؤالء وقااادراهتم التحليلياااة  ( 46) .هرقلاااة املشااااااااااااااهورة"
واالسااااتشاااارافية يف شااااؤون الغرب أرم من علماء اإلسااااالم األجالء املشااااهورين 

 ""مسااااااالك األبصااااااار يف  الك األمصااااااارحىت قال مؤلف  ابلورع الشااااااديد..
 :"كان أربعة يف زمارم وقال:
 ؛ف بن أسابا من السالطان، وهو: يوساواحد: ال يقبل من اإلخوان وال     

 .ا، وكان يعمل ا وص بيدهورة ساااااااااااااابع  ألف درهم فما أخذ منها شاااااااااااااايئ  
؛ ا، وهو: أبو إسااحان الفزاريوالثاين: كان يقبل من اإلخوان والساالطان مجيع  

فكان ما  خذه من اإلخوان ينفقه يف املسااااااااااتورين الذين ال يتحركون، والذي 
ر ان  من أهم الثغو رطوى كطن السلطان خيرجه إىل أهل طرسوى ) خذه م
والثال،: كان يقبل من اإلخوان، وال يقبل من الساااااااااااااالطان، وهو: الرومية(. 

والرابع: كان يقبل من الساااااااالطان وال  خذ من اإلخوان، . عبد هللا بن املبارن
  (47)سلطان ال  ن ، واإلخوان  ن ون!"وهو: جلد بن احلس ، وكان يقول: ال

ا إضاااااافة إىل النماذج الساااااابقة عن تلك الكتاابت وسااااانذكر هنا منوذج         
وأمهيتها يف تزويد الوعي والعقل اإلساااااااالمي ابملعطى اجلغرايف الغري ومكوانته 
السااااااياسااااااية والثقافية والعسااااااكرية واالقتصااااااادية، وهي إشااااااارات وتنبيهات  ا 

                                                           

    593ص  ،مرجع سابق ،الروض املعطار يف خرب األقطار  ،انظر : احلماي  (46)

 ،مصااارمسااالك األبصااار يف  الك األ ،يف ا امش : أ د بن حيي بن فضاال هللا القرشااي العدوي تقي الدين انظر: (47)
 128ص ،8ج،ها 1323اجملمع الثقايف أبو ض  الطبعة األوىل : 
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دالالهتا إىل املدى الذي تركه هذا املوضوع يف العقل اإلسالمي وهو يتشوف 
 .آلخر/ الغري القريب من جغرافيتهمعرفة اإىل 

ومن أشااااااااااااااهر هؤالء الذين يصاااااااااااااا  فيهم مصااااااااااااااطل  "خبا الدراسااااااااااااااات    
ن أىب " يف زمانه املشاااهور ب مسااالم باتيجية الغربية و لل شاااؤون الروماالسااا  

 ل يف  أنه كان ذاسااااااعودي يف التنبيه واإلشااااااراف مساااااالم اجلرمى  قال عنه  امل
م وأرضاااااااااااها، وله مصااااااااااانفات يف أخبار الروم وملوكهم الثغور ومعرفة أبهل الرو 

ليهاااا وطرقهاااا ومسااااااااااااااااالكهاااا، وأوقاااات الغزو إ وذوى املراتاااب منهم، وبالدهم
بر والربغر جااااااورهم من املماااااالاااااك من برجاااااان واإل والغاااااارات عليهاااااا، ومن

  (48)".ا زروالصقالبة و 

كتبهم يف   ايسااااااااااااااتشااااااااااااااهد به ابن خرداذبه وغاه من الرحالة واملؤلف  كثا     
لى دربته . وساانذكر له هنا مثال  للداللة ع  لشااؤون الروا و لال  ابعتباره خبا  

 :  ته الدقيقة أبمر الثغور الروميةوخرب 

ول يها لىت يىب مساااالم اجلرمى  قال إن أعمال الروم ا"وذكر أن مساااالم بن أ :أواًل 
اله أ مل ع عمال أو  ااة أ منها خلف ا ليي االربعة عشاااااااااااااار عمال  امللك عم 

ومن  ،مه من املشااااارن ا ليي اىل عر الشاااااا وهو بلد القساااااطنطيني ة وحد  طافال  
م وهو عة أ، وطوله مساة أربمغرب السور املبل  من عر ا زر إىل عر الشاامل اي 

                                                           

 162ص  ،دت،د ،دار الصاوي القاهرة  ،التنبيه واإلشراف ،املسعودي (48)
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ال عر م ومن الشااماجلنوب عر الشااامن قسااطنطيني ة على مساااة يوم  ومن 
عمل تراقية وحد ه من املشاااااااااااااارن ا زر، والعمل الثاين خلف هذا العمل هو 

السااور ومن اجلنوب عمل مقدونية ومن املغرب بالد برجان ومن الشاامال عر 
م وفيه عشاااارةا زر وطوله مساااااة مخسااااة عشاااار يوم    ا وعرضااااه مساااااة االاة ااي 

ن الساااااااور و ا يلى حصاااااااون، والعمل الثال، عمل مقدونية وحد ه من املشااااااار 
الصاااااااقالبة ومن الشااااااامال برجان وطوله م ومن املغرب بالد اجلنوب عر الشاااااااا

ون م وفيه االاة حصااون وداي  ا وعرضااه مساااة مخسااة أمساااة مخسااة عشاار يوم  
 (49) عمل أفالجونية". حد عشر عمال  ا ليي أ

كلمة معرفته ا ابملعل احلدي، للا اساااااااااااااا اتيجي  و ا يدل على كونه خبا   ا:اثنيً 
و ترب كل أايم السااانة معرفة  الدقيقة مبضاااارب الروم وتفاصااايل أايمها على مدار

نااه قااال ابن خرداذبااه وهو مقتب  م حىت ..عن تلااك اليت يعرفهااا أهلهااا عنهااا
عي ة لعشااااااااارة أن تقع الغزاة اليت تسااااااااام ى الربي الثغري ني" ا يعرفه أهل ا ربة من 

م وحسااااااااااااااناا  أحوال  م سلو من أاير بعااد أن يكون الناااى قااد أربعوا دوا   أاي 
فإرم جيدون  ؛وهى بقي ة أاير وعشرة من حزيران ،ايوم   خيو م فيقيمون االا 

م ترتبع ربيعاا  الكأل يف بلااد الروم  كناا    يقفلون فيقيمون ا مثا اثنياا  ا، وكااأن  دوا  
وهى بقي ة حزيران ومخسااااااااااة من دوز حىت يقوى  ،اإىل مخسااااااااااة وعشاااااااااارين يوم  

                                                           

 105: ص، دار صادر أفس  ليدن، باوت ،املسالك واملمالك  ،ابن خرداذبه (49)
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ز، و ويساااااامن الظهر وجيتمع الناى لغزو الصااااااائفة مث يغزون لعشاااااار سلو من د
  (50)."يقيمون إىل وق  قفو م ست  يوماف

املبحث الس       ادس: كتابت مقارنة اْلدَين مدخل التعرف على اْلخر ِف 
 الدول اإلسالمية اْلوى

فهم أسالفنا أن األداين مدخل اس اتيجي لفهم العقل الغري، ولذا فقد      
لالحتكان  األوىلا يف اترخينا اإلسالمي مع البداايت تشكل هذا االجتاه مبكر  

أبهل الدايانت األخرى املسااااااايحية واليهودية على وجه ا صاااااااوص، وقد دثل 
ابن حزم،  :ء يف الدول اإلساااااالمية األوىل مثلهذا االجتاه يف كوكبة من العلما

 كتابه أبو عيسى الوران يف، و واملسعودي، وابن تيمية، واجلاحظ الشهرستاين،
الرد على النصااااااااااااارى، والقاضااااااااااااي عبد  الرد على الفرن الثالة، واجلاحظ يف

وأبو  ،منصااااااااااااااور البغدادي يف امللل والنحل اجلبار يف الفرن ب  األداين، وأبو
ار الرحيان الباوين، والنوخبيت يف كتابه اآلراء والدايانت، واملساااااابحي يف كتابه د

لى الباجي يف كتابه "جواب القاضاااااااي الباجي ع ن والعبادات،البغية يف األداي
نينا لو "... وكم دا إىل املقتدر ابا صاااحب ساارقسااطةهب من فرنساارسااالة را

  ،غربية جديدة حتتضاان فكرة دراسااة التتوج هذا االهتمام بتوليد شااعب معرف
 .. من االستشران Anthropologyكما ولدت اإلنثربولوجيا 

ومهما يكن من أمر؛ فإن حصااايلة هذه الدراساااة، ومثرة ذلك العلم ساااامه    
التعرف على العامل الغري أكثر فأكثر. وكان رصاااااااااايدهم يف بشااااااااااكل أكرب يف 

                                                           

 259ص: ،املرجع ذاته  (50)
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ري كهذا اجملال املعريف إضاااااااافة نوعية إىل رصااااااايدهم ووعيهم الساااااااياساااااااي والف
يف  وقااد ساااااااااااااااامهاا  هااذه املعرفااة ابآلخر الااديين ..والثقااايف ابجملتمعااات الغربيااة

حتساااااااااااااا  العالقة مع جتلف امللل والنحل اليت كان  تسااااااااااااااكن ب  ظهراين 
ىت أرجع ، حتساااكن حدود اجلغرافيا اإلسااالمية ، أو تلك اليت كان املساالم 

 بعض الغربي  نشوء علم مقارنة األداين إىل هذا املقصد بصورة من الصور.
وأنقل هنا ما كتبه آدم متز املساااااااااتشااااااااارن األملاين يف كتابه القيم احلضاااااااااارة     

ة اإلساااااااااااالميإن أكرب فرن ب  اإلمرباطورية " :، يقول متز1/75اإلساااااااااااالمية 
وب  أورواب، اليت كان  كلها على املسيحية يف العصور الوسطى، وجود عدد 

 ..ملسااالم  يتمتعون بنوع من التساااام هائل من أهل الدايانت األخرى ب  ا
 ا يف أورواب يفمن التسااااااااااااااام ، الذي مل يكن معروف    ا أوجد أول األمر نوع ا

مقارنة األداين، أي دراسة  العصور الوسطى، ومظهر هذا التسام  نشوء علم
  (51)."اإلقبال على هذا العلم بشغف عظيمامللل والنحل على اختالفها، و 

ينية دلقد كان علماء مقارنة األداين مبثابة خرباء يف األوضاااااااع والشااااااؤون ال   
فتهم على  رد الردود ، ومل تقتصاااااااااااااار معر ألصااااااااااااااحااااب هاااذه امللااال وبلااادارم

قدر علم األداين على كثافة مادته، وكونه األ، وإن اع فنا هنا أن واملناظرات
يف فهم  ا كما جيبا معرفي  ، مل يوظف توظيف  على فهم اآلخر من خالل دينه

تثمر كما ومل يسااااا ...ة علم مقارنة األداين ومناظراهتاالغرب، وبقي حبي  دائر 
، وفوتوا باااذلاااك فرصاااااااااااااااااة التاااأسااااااااااااااي   اااذا النوع من أخرى ينبغي يف دوائر

                                                           

 1ج،م1994احلضاااااااااارة االساااااااااالمية يف القرن الرابع ا جري ،ا يئة املصااااااااارية العامة للكتاب ، القاهرة: ، ،آدم متز  (51)
  75ص 75،
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واقع التخصص يف مالدراسات، وإن سجلنا هنا أن هنان استفادة كباة  ذا 
 باااااه خطوة احيااااا، خطو  أخرى يف فهم اآلخر، ولكن من طرف األوربي 
 اااااااا التعرف على العرب أكرب، فكاااااااان القنااااااااة اليت   عربهاااااااا ومن خال

داين شااك أن أغلب املسااتشاارق  قد اسااتثمروا يف مقارنة األ وال ...واملساالم 
 .سذوها قاعدة لفهم الشرنوا

إن الغرب يع ف اليوم "  Franz Rossental يقول فرانز روزنتال     
صااااااااااااااراحة أبن الدراسااااااااااااااة املقارنة لألداين تعد  واحدة من اإلجنازات العظيمة 
للحضاااااارة اإلساااااالمية، أساااااهم  يف التقدم الفكري لإلنساااااانية كلها، وأقرت 

قااد كااان علم مقااارنااة األداين يف العااامل ل، (52)بااذلااك دائرة املعااارف الربيطااانيااة"
اإلساااالمي مبثابة انقل صاااادن لوضاااع الدين وموقعه يف عقل اآلخر املسااايحي 

الادينياة  ملعطيااتوواقعاه، كماا كاان الناافاذة والقنااة اليت نقلا  لناا الكثا من ا
ن الغربيااة م ، وهااذا مورد من املوارد املهمااة يف فهم الظاااهرةعن األمم األخرى

ة إىل أن الوصاااااااااول إىل املوضاااااااااوعي   أشاااااااااار الباوين، وقد "خالل املنظور الديين
ن م   ابألمر ا  ، وتكاد تعد  ضااااااااااااااراب  العلمي ة يف الكتابة عن اآلخر ليساااااااااااااا

دراسااااااااة نهي العلمي  لاملسااااااااتحيالت، لكنها  كنة. وتناول الباوين أساااااااا  امل
ل  نوعااااا    من أنواع ا رب، مقااااااران  ب  ا رب االااااادين، ذاكر ا أن  هاااااذا العلم  ثااااا 
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العلمي ة عن األداين األخرى جزء ا من ا رب عنها؛ إذ والكتابة، وعد  الكتابة 
  (53). ""لوال خوالد آاثر القلم"، ملا تيسر لنا، "العلم أبخبار األمميف رأيه: 

لقد اسااتطاع  مؤلفات علماء اإلسااالم يف مقارنة األداين نقل واسااتيعاب    
سااااة معامل اجلغرافية العقدية يف العامل اإلسااااالمي والغري على السااااواء، من ودرا

خالل متابعة حقيقة املساااااااااايحية ومساااااااااااراهتا يف داير اإلسااااااااااالم وداير الغرب 
عرفيااة ا جتاااوز حاادود النقاال إىل حتلياال املضااااااااااااااااام  املالبيزنطي واإلفرجني تتبعاا  

 اإلسالم مل اء األداين يفوالسياسية والثقافية  ذه العقيدة. و ذا نفهم أن علم
يكونوا  رد رواة أو  اااورين ومناااظرين فقط، باال كااانوا خرباء أب  مااا للكلمااة 

 .يحية وما يرتبط  ا يف  تمعاهتامن معل يف هذا اجلانب عن املس

 ِف اْلدب الفقهي اْلول أتمل الغرب ودراسته املبحث السابال:  

املاااادقق يف كتااااب الفقهاااااء أو مااااا يساااااااااااااامى ابألدب الفقهي يف الاااادول     
ساااااااااااااواء تلك  ،اإلساااااااااااااالمية األوىل جيد فيه مادة دذة عن اآلخر املسااااااااااااايحي

األقليات اليت تعيش ضمن نطان اجلغرافيا اإلسالمية أو تلك اليت تقطن فيما 
 ،(يسميه الفقهاء يف اصطالحاهتم األوىل )دار احلرب، دار الكفر، دار الشرن

يف مقابل دار اإلسااااااااالم، ودار العهد أو الصاااااااال ، والظاهر أن هذا التقساااااااايم 
ات الفقهي جلغرافية العامل الغرض منه التمييز ب  البيئة اإلسااااااااااااالمية وب  البيئ

                                                           

علم مقارنة األداين ب  ساااااااااااااااؤايل املفهوم واملوضاااااااااااااااوعية: دراساااااااااااااااة حتليلي ة مقارنة  ،عبد الرزان عبدهللا حاش أنظر:   (53)
  81، ص 67ص  ، إسالمية املعرفة،
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ننا ا من ذلك  كاألخرى اليت سرج عن نطان الساااااااايادة اإلسااااااااالمية "وانطالق  
قات رورية ملعاجلة العالالقول أبن  هذا التقسااااااااايم للمعمورة ظهر كوسااااااااايلة ضااااااااا

الدولية القائمة ب  الدولة اإلسااااااااااااااالمية والدول ا يطة  ا أي أنه كان  مبثابة 
 (54)."اجه  ا الفقهاء ضرورات الواقعالزمة فقهية و 

ا من هذا التمييز وا ددات االصااااااااااااااطالحية اسااااااااااااااتطاع الفقهاء أن انطالق     
ا يف ، والذي يهمناملساااااايحي ويفردوا له أحكاما خاصااااااة يدرسااااااوا العامل الغري

هذه الدراسااااااة لي  جدوى املصااااااطل  اليوم من عدمه، فقد صاااااايغ يف مرحلة  
هاء إمنا البح، يف حجم ورؤية الفق  لغتها ستلف عن هذه املرحلة، و كان

هم لدراسته ا من رؤيتوأتملهم وحىت كتاابهتم عن هذا اجلزء من املعمورة انطالق  
 يكن ، وإن ملة الغرب؟ا أتليف فقهي يعل باادراسااااااااااااااافهاال وجااد حقاا  وفهمااه. 

هنان آتليف مفردة بدار احلرب  مباشاااااااااااااارة، هل  كن أن نسااااااااااااااتل من كتب 
وا طبيعته ( وخرب ء ما يدل على أرم درساااااااااوا الغرب )البيزنطي واإلفرجنيالفقها

 صصهم؟ا من سيف حدود املعطيات والضرورات اليت كان  تعنيهم انطالق  

وع تفحص يف مادة الفقه، ويف أبوا ا املتنوعة اليت  ا عالقة مباشرة مبوضامل   
اآلخر خارج نطان اجلغرافيا اإلسااااااااااااااالمية، حيكم أن العقل الفقهي كان على 

ي  مق يتجاوز حدود التسااااااااااااطدراية مبعطيات املسااااااااااااألة الغربية املساااااااااااايحية بع

                                                           

 لة إسااااااااااااالمية املعرفة  ،اجلغرافية الفقهية للعامل من جغرافية التاريخ إىل جغرافية الواقع  ،ايساااااااااااار لطفي العلي  انظر: (54)
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ة تقع يف يا وصااااااال إىل حد التنظا الفقهي يف مساااااااائل فلك، إدراك  والتبسااااااايط
دقائق تبي  احلقائق شاااااااااااااارإل كنز ال"جاء يف كتاب  نطان اجلغرافيا األوروبية،

ويذكر " :هاااا( 743 لإلمام فخر الدين الزيعلي احلنفي )ت: "وحاشية الشل 
ة (ال جيدون يف كل ساااانة وق  العشاااااء أربع  ليلأن بعض أهل بلغار )بلغاراي

، (55)فجر من املشاااااااارن "فإن الشاااااااام  كما تغرب من انحية املغرب يظهر ال
 ف  اق  د ِف "مطل  ب " البن عاااباادينرد ا تااار على الاادر املختااار"ويف كتاااب 

يدة لبة ضاربة يف الشمال شد.. وهي مدينة الصقاوقت العشاء ك هل بلغار"
  (56) .)قوله: فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق( ..الربد
وإذا أخذان بع  االعتبار أن الغالبية العظمى من الرحالة واملؤرخ  الذين     

كتبوا عن اإلفرني والروم يف جتلف مراحاال اترخينااا اإلسااااااااااااااالمي كااانوا فقهاااء 
وقضااااااااااااة وعلماء، فإننا ال نتفاجأ ح  نعثر يف كتاابهتم عن مادة فقهية وافرة 

ض النظر عن جملتمعات، وبغسااااااااااااامه  يف فهم طبيعة اجلغرافيا الفقهية لتلك ا
ا الف احلاصااااااااال من  التقسااااااااايم الفقهي القدمي للعامل؛ فإن املادة اليت تناو ا 
الفقهاااء فيمااا خيص أحكااام دار احلرب اليت ياادخاال يف نطاااقهااا اجلغرايف العااامل 

ة جتمع فهي ماد ،األوروي يف ذلك الوق  كان  على قدر كبا من الفائدة
ل  يف تنوع ية عنها دثليلية مادة أخرى ال تقل أمهمع معلوماهتا الفقهية التح

جتماع واالقتصااااااد واالانولوجية عن تلك اجملتمعات ماب  الساااااياساااااة املادة األ
                                                           

املطبعة الكربى  ،كتاب تبي  احلقائق شااااااااااااارإل كنز الدقائق وحاشاااااااااااااية الشااااااااااااال فخر الدين الزيعلي احلنفي ،انظر :  (55)
 .81ص،1ج،هاا 1313األماية القاهرة الطبعة األوىل 

 

 362ص،1ج ،1992الطبعة الثانية ،دار الفكر باوت ،رد ا تار على الدر املختار ، ابن عابدين  ،انظر (56)
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مر ذلك ليصااااااال إىل امتزاجها مبادة فقهية فلكية عن بل وتعدى األ ،البشاااااااري
 .تناو ا الفقهاء حت  مسميات عدة تلك البقاع 

حتتفظ لنااا سااااااااااااااجالت الفقهاااء ابلكثا من التمثيالت الفقهيااة عن تلااك    
فقود ابب: إذا   للم جاء يف شرإل البناية شرإل ا داية اااااااااااااااااا املناطق من العامل،

 قوال وال جيحاتذكر  موعة من األ .عمره مائة وعشرون منذ ولدته أمهمن 
ه؛ ألن أهل بلد: وقال بعضااااااااااااااهم: يعترب أقرانه يف الساااااااااااااان من و ا ذكره قوله

لص         قالبة ااألعمار تتفاوت وستلف ابختالف األقاليم والبلدان، حىت قالوا: 
، فإذا كان كذلك يعترب أقرانه يف السااان من أهل من أهل الروم أطول أعمارًا

بلااده ال من مجيع البلاادان، مث قااال خواهر زاده: وهااذا القول أصاااااااااااااا  وأرفق 
 (57)ابلناى".

ومل يقتصاااااااااااااار األمر على هاذا النوع من التمثيال، وإمناا تعاداه إىل دثيالت     
فقهية  ا عالقة مباشاااااااارة عفظ بنية اجملتمع اإلسااااااااالمي من أي اخ ان اقايف 
آخر، ويااااادل ذلاااااك على أن الفقهااااااء كاااااانوا على وعي أبمناااااا  الساااااااااااااالون 

ن احلاج ) فمثال يورد اب االجتماعي الغري وخطورته على اجملتمع اإلسااااااالمي،
( يف كتابه املدخل يف فصل خروج املرأة وتعاطيها البيع والشراء،  ها737ت: 

وضااااارورة أن يقوم الرجل بذلك مكارا، إال للضااااارورة القصاااااوى وحييل إىل أن 

                                                           

م 2000 الطبعااة األوىل باوت، لبنااان، -دار الكتااب العلميااة  البنااايااة شااااااااااااااارإل ا اادايااة، ، باادر الاادين العيلأنظر:  (57)
 .366،ص 7ج،
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وقد ورد يف " : تمعات اإلفرني يقول ابن احلاج فيه تشاابه الرجال ابلنساااء يف
 من اتصاااااف  ذه الصااااافة وقع بينهأو كما قال و « الغاة من اإل ان»احلدي، 

وب  نسااااء اإلفرني شااابه؛ فإن نسااااءهن يبعن ويشااا ين وجيلسااان يف الدكاك  
  (58)."وت، والشرع قد منع من التشبه  موالرجال يف البي

وهكاذا؛ فاإن الكتااابت العربياة واإلسااااااااااااااالمياة املتنوعاة عن العاامل الغري يف    
الدول اإلسااااالمية األوىل كان  على قدر كبا من األمهية وا طورة، تكشااااف 
عن مدى اهتمامهم ووعيهم املعريف ابآلخر. صااااااحي  أن العرب مل يكتبوا عن 

تعذر يف  كن م الغرب كما جيب ابملنطق الذي نتصااااااااااوره اليوم، فهو أمر غا
ذلاااك الزماااان، ولكن األكياااد أرم كاااانوا آياااة يف اإلباااداع عجزت أورواب عن 
اإلتيان مبثله بعدهم بقرون، ويبقى الرهان اليوم يف مدى األجيال املعاصاااااااااااااارة 

ية امتالن الروإل االسااااااااااااااتخالفية واملبدئلى  اكاهتم والسااااااااااااااا يف طريقهم، و ع
ساااااااان، عدل دل واإلح. على قواعد العالعالية، والظمأ املعريف التعاريف ابآلخر

ارف إىل قواعد التع، وإرجاعها يسااااااااااتهدف كب  مجاإل آلة الطغيان يف األرض
 .على املعروف، وإحسان أساسه الر ة ابآلخر

 

 

                                                           

  246ص ،1ج ،م1981 ،د  ،دار الفكر ،أنظر: املدخل البن احلاج  (58)
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 الفصل الثالث:

 
 التحقيب املعرِف الكرونولوجي للعالقات اإلسالمية الغربية:

 .العالقات، املكاسب ،..البداَيت
 
 

 دهيد:
ج إىل حتقيب ا كما حيت  -إن املتابعة التارخيية للعالقات اإلساااااااالمية الغربية     

حيتاج   ،طوار اليت قطعتها هذه العالقة يف جتلف فصاااو ااترخيي يدلنا على األ
كذلك إىل حتقيب معريف يربز ويكشااااااااااااف عن الشااااااااااااحنات الداللية اإلجيابية 

قيقية ه ساااايعطينا الصااااورة احلأي أن ،والساااالبية الناجتة عن تلك املراحل واألزمنة
ا إىل إذ   فحاااجتنااا ...بااات التااارخييااة لألحااداة والعالقاااتالكااامنااة وراء التحقي

 أهم من حاجتنا إىل التمساااااااااااااك احلريف ،التحقيب املعريف لألفكار واألحداة
هاال  ااا تلااك اليت جن خاااصااااااااااااااااة   ،ابلتحقيااب التااارخيي يف الكثا من األحيااان

 .كشأن الكثا من األفكارية واضحة  بداايت أتسيسية اترخي
ثقاااة من با بقواعاااد وقااااعااادة املعلوماااات املنالتحقياااب املعريف يلتزم دائمااا   إن     

فكرة  فإذا أردان أن نعرف اتريخ ،اا وتقو   تقييم   ..النظام املعريف اإلسااااااااااااااالمي
يف ر اآلخر يف اإلسااااالم ،فإننا نقول إن االهتمام بفكرة اآلخر يف التحقيب املع

؛ أي بدأ مع بداية وعي آدم عليه يف الساااااااااااااماء قبل األرضاإلساااااااااااااالمي بدأ 
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ول القرآن جرد نز ومل يكن مب ..خر كل اآلخر يف منظومته احلياتيةالساااااااااالم لآل
 .. و يئ الرسالة

رااا تبين عليااه. ي؛ ألوألن فكرة التحقيااب املعريف ال تلغي التحقيااب التااارخي  
نية لرؤية لتدشاااااااااايلبداية اإن أردان أن نؤصاااااااااال ونؤرخ للمنطلق احلقيقي وا ؛فإننا

، فإننا نقول إن حجر الزاوية األساااااااى الذي وضااااااع كبداية اآلخر رؤية علمية
لالنطالن َنو معرفاة اآلخر ودراسااااااااااااااتاه وفهماه، وحترياك آالت الوعي العري 

 ، ففكرة العاملية يفلة وحدة عامليجتاهه كان  مع بداية اإلساااااااااااااالم كرساااااااااااااا
سااااااان النفسااااااية العازلة لإلن اجلدران اإلسااااااالم كان  مبثابة املفتاإل الذي كساااااار

، الذي ألف أن يعيش داخل سومها  تميا أبسااااااااااااوارها، وال يتطلع إىل العري
غاه من احلضاااااااااااارات واألمم إال من خالل سااااااااااام ا يا ، كما مثل  العاملية 

 ا موازين  ، وقلبلقرآن النساااااق الفكري العري الصااااالباآللية اليت خرن  ا ا
دايانت الساااابقة حي، كان  مقاصااادها  لية أو اقليمية الفكر املعهودة يف ال

 االجتاه والوجهة والتوجه والوجاهة.
ا سااااااااااانحاول على طول هذا الفصااااااااااال أن نركز على املراميز املعرفية اليت إذ      

تنبثق من كل مرحلة حىت نعرف من املسااااااااااااااتفيد األكرب يف هذه العالقات يف  
" أي: التوجه "االس       تش       راقا ساااااااانرى حجم كل هذه املراحل، ولكننا حتم  

وجه أي حجم الت"االس     تغراب" الغري َنو الشاااااارن، كما نرى حجم وطبيعة 
ب   اليت ربطاا العري واإلسااااااااااااااالمي إىل الغرب من خالل طبيعااة العالقااات 

. وإذا كاااان التحقياااب التاااارخيي يعطي لكااال مرحلاااة عنواراااا الطرف  والعاااامل 
 ا عنواان  ب املعريف  ن  للمرحلااة ذاهتااا، فااإن التحقيااواترخيهااا أي حيقبهااا زمااانياا  

 .اريخة يف املشهد الكلي حلركة التآخر يعرب عن حقيقة وطبيعة هذه املرحل
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 املبحث اْلول: التحقيب املعرِف لدراسة الغرب

    
 : مسارات التحقيب املعرِف القرنين لدراسة اْلخر الغريب أواًل 
 

ملنت املعريف ا إذا أردان أن نقوم ابلتحقيب املعريف لدراساااة الغرب واآلخر يف    
ولكن  ،إننا جنده يرجع إىل أصااول متعددة، فاإلسااالمي مىت بدأ؟ وكيف بدأ؟

أصاااااااااال األصااااااااااول هو املعرفة القرآنية الكثيفة يف دالالهتا وإشاااااااااااراهتا ومعانيها 
لقرآين املعريف عن اآلخر حقيااااب اومغزاهااااا ومراميزهااااا حول اآلخر، وهااااذا الت

 ،اخل اجلغرافيا اإلساااااااالمية وخارجها( كاف ألن نعتربه حتقيب أتسااااااايسااااااايد)
وألمهيته وخطورته مل يؤجله القرآن إىل املرحلة املدنية بل دشاااااااااااااانه مع البداايت 

 القرآين  أن التحقيب املعريفا قواي  ا داللي  األوىل للوحي، وهذا ما يعطينا مؤشاااااار  
تاج هنا ، وال َنلمعرفة ابآلخر يف الفكر اإلسااااااااالميلهو التحقيب املؤساااااااا  

إىل عناء كبا للربهنة على صاااااااااااحة ذلك. إذ  كن أن نالحظ يف القرآن كما 
-ن  وأحادي، ال ،ن أساااسااي  اسذهتما آايت التنزيلالساانة أن هنان مساااري
 :ومها ام به  عن اآلخرلتأسي  هذا االجتاه واالهتم -صلى هللا عليه وسلم

 كن أن نالحظه يف سرد القرآن لتاريخ الكدإل  :ار التحقييب اْلول             املس
سااااااااااااااابقة لتاريخ ابألمم الاإلنساااااااااااااااين الطويل إىل هللا تعاىل، وكيف دوج هذا ا
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ري على عوهذه املادة لوحدها كافية ألن تسااااااهم يف تفتي  الوعي ال .املختلفة
ب والبعيد بل ر القريآلخوأن املعرفة العربية اب ، خاصاااااااااااة  اآلخر التارخيي املتنوع

غا مؤساااااساااااة على أصاااااول، وهي إن وجدت فهي سااااارد دتزج فيه واحلاضااااار 
يف دراساااااااااته  احلقيقة والواقع ابألساااااااااطورة، ولذا فإن البيان القرآين لآلخر  ثال  

ة مسااااااتوى املعرفية القرشااااااي أحدة صاااااادمة معرفية لي  على ؛لألمم السااااااابقة
ي، لها، وإىل يوم الناى هذا، ح، بل على مساااااتوى املعرفة اإلنساااااانية كا لية

 يعد القرآن يف الكثا من مسائل التاريخ املصدر الوحيد للمعرفة واملعلومة..
 لل ميز والداللة، فقد ذكر  مد بن إساااحان سااابب نزول ونذكر هنا مثاال     

سااورة الكهف، فقال كان النضاار بن احلارة من شااياط  قريش، وكان يؤذي 
حلاة ا وساااااالم، وينصااااااب له العداوة، وكان قد قدم رسااااااول هللا صاااااالى هللا عليه
يه وسااالم لى هللا علسااافنداير، وكان رساااول هللا صاااأوتعلم  ا أحادي، رساااتم و 

ا ه ما أصاااااااااااااب من كان قبلهم من ة قومذكر فيه هللا وحد   إذا جل   لساااااااااااا 
ر قريش وهللا اي معشاااا : أانضاااار خيلفه يف  لسااااه إذا قام، فقال، وكان الناألمم

داهم عن منه، فهلموا فأان أحداكم أبحسااان من حديثه، مث حي أحسااان حديث ا
ا ار بعثوه وبعثوا معااه عتبااة بن أي معيط إىل أحباا ملون فااارى، مث إن قريشااااااااااااااا 

اليهود ابملدينة، وقالوا  ما سااااااااالوهم عن  مد وصااااااااافته وأخربوهم بقوله فإرم 
مااااا لي  عناااادان من علم األنبياااااء  أهاااال الكتاااااب األول، وعناااادهم من العلم

ل عن أحوال  مد فقافخرجا حىت قدما إىل املدينة فساااااااااااااااألوا أحبار اليهود 
: ساااااااااالوه عن االة: عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان من أحبار اليهود

أمرهم فاااإن حاااديثهم عجاااب، وعن رجااال طواف قاااد بلغ مشااااااااااااااااارن األرض 
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إال ن أخربكم فهو ن  و ما هو؟ فإومغار ا، ما كان نبؤه، وسااااااااالوه عن الروإل و 
  (59)".فهو متقول

نالحظ هنا كيف أن املعرفة ابآلخر شاااكل  مادة للتحدي واملنافساااة، بل    
، مع اإلشارة هنا أن الكشف القرآين عن ولكسب الشرعية واملشروعية أحياان  

اآلخر من خالل آايته وساااوره له مقاصاااد اساااتخالفية، فالقرآن وهو يكشاااف 
 اأنباء الغيب" يكشااااااااافها للدراساااااااااة والعربة واالعتبار، دام  قناة " للنا من خال

مثلما خيربان عن واقع اآلخر وحقيقته اآلن بل ومسااااااااااااااتقبله، فإن التفهيمات 
القرآنياة  اذا النوع من ا رب واملعرفاة مقااصااااااااااااااادهاا تتجااوز الوظيفاة اإلخباارياة 

 .بل تتعداها إىل للدراسة والتأمل فقط،
ا  عن سااااااااااااااياقاهتان العام  ذه املعرفة اجلديدة فضااااااااااااااال  ن الساااااااااااااايمبا معناه أ   

األخرى، تندرج ضاااااااااامن إطار حتريك الوعي والعقل لتأسااااااااااي  معرفة جديدة 
 بولوجية نا، فمعرفة أجيابي  هذه املعرفة إووعي أذكى عن اآلخر، واسااااااااااااااتثمار 

اآلخرين سااااااااتمدان مبعطيات مهمة عن واقعهم وحا م اآلن، كما اإلخبار عن 
سااايزودان آبليات  اطبيعة والثقافة والفكر اليهودي أو املسااايحي حتم  اجملتمع وال

فهم دقيقة عن سيكولوجية الظاهرة الغربية اليوم، فالغرب كما يقول مالك بن 
رإل التاريخ."ن :  رجخل  أوربة إىل مساااااااااااا   مدين إىل الفكرة املساااااااااااايحية اليت  أخ 

، واألمر ينطبق على الكيان (60)"من ذلك ولقد بن  عاملها الفكري انطالق ا
 .اليهودي ابلعقل الصهيوين املعاصراليهودي حي، يرتبط العقل 

                                                           

ج  هااااااااااااااااااااااا ،1420دار إحياء ال اة اإلسااااااااالمي ، باوت لبنان .الطبعة الثالثة : ،،التفسااااااااا الكبا  الفخر الرازي  (59)
  161 ،ص10
 1988وىل الطبعة األ ،، دار الفكر املعاصرة باوت / سوراي مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،مالك بن ن   (60)

 41ص: م، 
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تشااافافه من واسااا ،وهذا املساااار  كن مالحظته بدقة :املس  ار التحقييب الثاين
يااة ا للجغرافيااا العربخالل تركيزه على دراساااااااااااااااة اآلخر احلاااضاااااااااااااار القريااب جااد  

ن ز ذى سورة كاملة عن الروم ستواإلسالمية، الفرى والروم ومالحقهما، وقد 
هذا ابإلضااااااااااااااافة إىل تقريرها جلملة من   ،إشااااااااااااااارات دقيقة عن اآلخر الغري

مشااااهد من اجلغرافيا الساااياساااية، حتدا  بشاااكل صاااري  عن اإلعجاز اإل ي 
: اىليف التنوع البشري وهو تقرير لكيلة من كليات اجلغرافيا البشرية يف قوله تع

 ِإنَّ ِف   َوَأْلَواِنُكمْ  ُكمْ َأْلِسَنتِ  َواْخِتاَلفُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  نََيتِهِ َوِمْن "
ل ِ َك  اِلِمنَي   َْلََيت  ذَ  وهااذا نوع تااذكا بضاااااااااااااارورة  .22الروم :  ﴾"٢٢ِلْلع  َ

م ا حتريك مدارن العري واملساااااااالاالهتمام أبلساااااااانة اآلخرين وهو ما يعين رأساااااااا  
 لالهتمام ابآلخر.   

 القرآن كيااد عليهااا، فاااحلقيقااة يفقرآين يف تقرير احلقااائق والتااأ وهااذا منهي   
إذا كثر ورودها وكثرت مواردها دل   بذلك على كورا حقيقة ينبغي النظر "

ولي  من شاااااااااااااار  كورا حقيقة علمية عرضااااااااااااااها أبساااااااااااااااليب  إليها بعينها..
 لكالماليت ال تبديل  ا إجراء ا علمية...،بل من طرن القرآن وساااااااااااان ته تعاىل"

فوى، وأنفع ا يف النا، فهي أكثر أتاا  على ساااااااااااااابيل ا طابة، وإن كان برهاني  
 (61) ."لعوام الناى

ب له ا، وحيق  ا علمي  وهكذا؛ فالقرآن وهو يؤسااااا   ذا املوضاااااوع أتسااااايسااااا      
ا، يشاااااااااااد انتباهنا بقوة إىل ضااااااااااارورة دراساااااااااااة هذا اآلخر دراساااااااااااة ا معرفي  حتقيب  

                                                           

 154ص:،م 1985الطبعة األوىل:  ،طهران ،مطبعة سبهر  ،القرآن ومعرفة الطبيعة  ،مهدي كلشين  (61)
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 ولذا ،ويقدم لنا مناذج وعينات منهجية، موساااااااوعية واعية هادئة هادفة هادية
 اال نسااااااتغرب وهو خيربان عن اآلخر يلم بكل جوانب املوضااااااوع وحيثياته إملام  

تناول اجلانب في ،، جتدها مثقلة ابلرسااااااائل املتنوعة يف آية واحدة عيشااااااامال  
"امل  :لااه تعاااىل كمااا يف قو اجليوبوليتيكي لآلخرين وماانالتااه املسااااااااااااااتقبليااة مثال  

ْضال سننَي الرُّوُم ِف َأْدََن اْْلَْرض َوُهْم مْن بَ ْعد َغَلبهْم َسيَ ْغلُبوَن ِف بُغلَبت 
 .4 - 1: مورة الرو س ّللَّ اْْلَْمُر مْن قَ ْبُل َومْن بَ ْعُد َويَ ْوَمئذ  يَ ْفَرُح اْلُمْؤمُنوَن"

وال شاااااك أن هذه املعلومة اجليبوليتيكية ابإلضاااااافة إىل دالالهتا الساااااابقة،  ا  
ا ا ا اصااة ابلعمق االساا اتيجي املسااتقبلي للرسااالة يف املنطقة، وعالقتهمعانيه

ا طاة مبناطق التماى احلضاااري اإلسااالمي ابلعامل الغري، والروم كان  أكرب 
 تلك القوى اليت ستواجه هذا الكيان اجلديد.

لوقاااااا  فهم املعاااااااين الاااااادالليااااااة ا يف ذلااااااك اقااااااد يكون من املبكر جااااااد      
صاااااااف العهد اآلية نزل  يف منتو لآلية  ذا املعل الساااااااالف ) يجيةاسااااااا اتاجليو 
(، ولكن اليق  الذي ال شاااااااااك فيه أن الصاااااااااحابة اساااااااااتقبلوا الرساااااااااالة املكي

سااام  ابلرغم من أرم يف وضاااع ال ي  ابلوعي االسااا اتيجي، مشاااحوان  اساااتقباال  
لى دة وعالهتمااامهم مبلفااات عاادياا ،كا خااارج إطااار اجلغرافيااا ا ليااة م ابلتف

مع و  ،أسااااااااها  ملف التعذيب واالختطاف، ومصااااااااا الكيان املساااااااالم اجلديدر 
ذلك اعتربوا اآلية إضااافة غيبية اساا اتيجية داعمة تساااهم يف شااحن رصاايدهم 

- وم )النصاااااارى( على الفرى )الوانيون( فكل طرفاإل اين، وذلك بغلبة الر 
عرف ق  من الفري" -رضااااااااوي يف كتابه فقه األولوايتكما يقول الشااااااايخ الق

 (62)من هو أقرب إليه، ومن هو أبعد منه".
                                                           

 .99ص: ،انظر: القرضاوي  فقه األولوايت  (62)
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أمام هذه املقارابت القرآنية التحقيبية عن دراسااااة اآلخر يلف  انتباهنا ب     
الفيناااة واألخرى إىل مسااااااااااااااااائااال حيوياااة تتعلق ابجلااااناااب اجليو فكري، واجليو 

ِإْذ ِب الطُّوِر َوَما ُكنَت ِبَانِ " :تعاىلاقتصاااااااااااااادي، واجليو اترخيي. كما يف قوله 
ِلَك َلَعلَُّهْم ََّنَديْ َنا َولَ ِكن رَّْْحًَة مِ ن رَّبِ َك ِلُتنِذَر قَ ْوًما مَّا َأََتُهم مِ ن نَِّذير  مِ ن قَ بْ 

 فجغرافية املكان ترتبط ابلتحقيب املعريف للحدة ،٤٦:  القصص يَ َتذَكَُّروَن"
امل مهم ع وال ننساااى يف خادة هذه اجلزئية من الدراساااة االنتباه إىلوالفكرة، 

قايف، أو اوضااوع يرتبط بتداخل العنصاار اجليوسااياسااي ابلعنصاار اجليو ا يف املجد  
تداخل اجلغرافيا السااااااااااااياسااااااااااااية ابجلغرافيا الثقافية للعامل اإلسااااااااااااالمي، أو األمة 

ليلة ا مثلما جلأت تلك الثلة الق، دام  اإلساااااالمية ابلغرب على وجه ا صاااااوص
 (، وكما هو حادة اليومعوة )احلبشاااةغرافية أمة الدمن أمة االساااتجابة إىل ج

بنشااااااااااأة جديدة جتديدية للمساااااااااالم  يف جغرافية الغرب، وهو ما يسااااااااااتدعي 
دراساااااااااااااة أواق وأعمق، ويصاااااااااااااب  ا طر حينها أشاااااااااااااد، ألن ا طأ يف تقدير 

ب فقط بل ينساااااااح األوضااااااااع ودراساااااااته اآلخر هذه املرة ال يعود على الغرب
والقراءات ا داج للظاهرة  ، إذ قد تتساااااابب الدراساااااااتعلى املساااااالم  هنان

 الغربية وموقع املسلم  فيها بنسف مكتسباهتم من اجلذور.
ور "ويتأكد د يداتو يف إشااااااارة إىل هذا الوضااااااع:  يقول  مد مصااااااطفى    

املساااالم وفاعليته أكثر فأكثر يف مرحلة حتول العامل من اجلغرافيا السااااياسااااية إىل 
أو حوار  والتوجه َنو العوملة وصراع الثقافات -كما أسلفنا-اجلغرافيا الثقافية 

الثقافات، وما  كن أن يكون من دور لألقليات املسااااالمة كمواقع متقدمة يف 
حتمال  اا ا ا، وتلحق  اا الر اة، وتقنع الثقاافاات واحلضاااااااااااااااارات األخرى، 
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أهلها أن اإلسااااالم أصااااال  لي  دين ا عرقي ا أو طائفي ا، وإمنا هو دين اإلنسااااانية 
، واعتقد ااااااااااااااا كما يعتقد غاي ااااااااااااااا أن هذه املهمة ستنج  إذا ما (63)مجعاء."

عززان هذه األقليات بفقه دراسااة الغرب، حىت تتوساال به فهم جذوره وأصااوله 
داتااااه ومنهجااااه يف احلياااااة، وتتكيف وفقااااا للظروف املالئمااااة والالزمااااة ومعتقاااا

لالساااتمرار يف صاااناعة التميز واداء رساااالة االساااتخالف يف الغرب، فهم رسااال 
 اإلسالم وأهله فيه .

اااااااااااااااااااااااااااا ويف األخا نقر أنه، ومن دون مالحظة التحقيب القرآين املعريف عن   
تغراب، خاصاااااااة وأن اآلخر، ال نساااااااتطيع أن نساااااااتكمل حلقات درى االسااااااا

موضاااوعنا يرتبط رأساااا ابلنظام املعريف اإلساااالمي، ويتخذ منه قاعدة للتأصااايل 
ة والتواصاااااال والتوصاااااايل، وحينها يصااااااب  التدقيق يف التحقيبات القرآنية املعرفي

ا اصااااااااااااة بدراسااااااااااااة اآلخر ضاااااااااااارورة  ا مابعدها فيما خيص مشااااااااااااروع املعرفة 
 االستغرابية.

 خاصاااة  ذا اجملال تساااتويف الدرى كله،بداية منواي حبذا لو تفرد دراساااة     
اإلشااااااااارات والتنبيهات القرآنية األوىل يف موضااااااااوع التحقيب، واليت بدأت يف 
الساااااااماء قبل األرض، يف مشاااااااهد تعرف آدم عليه الساااااااالم إىل أول عينة من 
عينات اآلخر الذي دثل يف أول خصم له ) الشيطان (، حي، تسبب جهله 

 إىل نزول السااااااااريع إىل األرض على تلك الكيفية، وصااااااااوالعقيقته وطبيعته، ال
التحكم يف اآللية النموذجية اليت حييلنا القرآن عليها يف درسااااااااااانا االساااااااااااتغراي 

تنوعة  ثلة يف اجلغرافيا السااننية وخرائطها املبضاارورة التشاابع مبفاهيم وتفاصاايل 
                                                           

العدد ،،سااااالسااااالة كتب األمة وزارة األوقاف قطر عبد احلميد بن ابدي  وجهوده ال بوية ، مصاااااطفى  مد  يداتو  (63)
 30ص: هاا ا 1418، السنة 57
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ريُوا ِف اْْلَْرِض َفانظُُروا َكْيَف كَ : "قوله تعاىل اِقَبُة اْلُمْجرِِمنَي" اَن عَ ُقْل س           ِ
 .٦٩:  النمل
حي، السااا املثمر يف داير القوم يقتضااي فهم خصااائص اجلغرافيا السااننية     

النفساااااية اليت تتي  لنا اساااااتيعاب السااااانن النفساااااية اليت تشاااااكل  منها النف  
م البشاارية يف العامل الغري. كما اجلغرافيا السااننية االجتماعية تزودان بعناصاار فه

د  عن كمة عليها، وغا بعيدوجات احلركة االجتماعية الغربية والساااااااااااااانن احلا 
 مثيالهتا نفهم جيدا من خالل اجلغرافيا السننية التارخيية تطور املشهد التارخيي
الغري ماداي ومعرفيا تطورا أخرجه إىل عامل الساااااايادة وا يمنة على األرض...، 

اجليو "وهذا ما  كن أن نسميه اااااااااااا جتو زا وتوسعااااااااااااااااا يف دراستنا هذه ابلعامل 
يف درساانا االسااتغراي حي، تعمل الساانن اإل ية عملها داخل ا ارطة  ٌسنين"

السااااااياسااااااية واالقتصااااااادية والثقافية والفكرية والدينية للعامل كله وترساااااام معاملها 
 رذا دقيقا  . 

ومن هنا أعتقد أن أي فكرة عن دراساااة الغرب يف الصااادر األول لإلساااالم    
ها من التحقيب املعريف مهما كان حجمها وموقعها، كان  تسااااااااااااااتمد حركت

القرآين والنبوي عن اآلخر، واألكياااااد يف ز اااااة كااااال ذلاااااك ان ابن بطوطاااااة 
واملسعودي وغاهم من الرحالة كانوا يرددون يف حلهم وترحا م، ويف وصفهم 
لألمم اليت زاروها، وما  ور فيها من كنبة املنظر وسااااااااوء املنقلب يف الشااااااااؤون 

 ، كانوا يرددون قول احلق تعاىل : )ق ل   االقتصااااااادية واالجتماعية والسااااااياسااااااية
(، إن مل يكن هذا ال ديد اس شادا مبا يفعلون وجعلهم اآلية  خلر ض  ا وا يف  األ  س 
الكر ة مؤشااارا وبوصااالة حلركتهم، فهو تسااالية للنف  حىت تعتاد الغربة والسااافر 

 واالرتياض يف مناكب األرض علما ومعرفة .
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ء هللا ااااااااااااااااااااااااااا يف الصفحات التالية على على كل حال سنتعرف اااااااااااااااااا إن شا   
تطبيقات التحقيب املعريف لدراسااااااااااة اآلخر من خالل متابعة كرونولوجيا هذه 
التطبيقات بداية من عصااار النبوة إىل يوم الناى هذا ..يف  اولة ملسااا  ساااريع 
وجولة خاطفة عن اتريخ هذه العالقة وتوصااااااااااايفاهتا الدقيقة مع اإلشاااااااااااارة إىل 

ه العالقة يف كل عصر وزمن دون أن نغفل ان املقصد من السمات البارزة  ذ
هذا املساااااااااااااا  هو معرفة املنحنيات البيانية  ذه العالقات ونقا  الذروة اليت  
كساااابنا فيها أو تلك اليت خسااااران فيها من ، حىت نتعرف على الساااار املكنون 

 من وراء هذا الكسب أو ا سارة فنتخذه اباب للمراجعة والتقييم والتقومي .
مع مالحظة أننا عنوان لكل مرحلة بساااااااااامة من الساااااااااامات السااااااااااننية حىت    

 نتعرف على نوع منحناها البياين املعريف ويسهل مالحظته .
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املبحث الثاين: التحقيب املعرِف للعالقات اإلس           المية الغربية ِف مرحلة 
 النبو  وعصر اْلالفة الراشد 

عرب كان  أمة جوالة يف األرض، إال قبل اإلسااااااااااالم ؛ وابلرغم من أن ال     
أرم مل يتفطنوا إىل االنتباااه لآلخر كثاا إال يف حاادود مااا يتعلق مبصااااااااااااااااحلهم 
الضااايقة، أو بعبارة أدن مل يكن  م اهتمام ابآلخر احلضااااري، ابلرغم من أرم 
شاااااااااارقوا وغربوا كثاا، وفحصااااااااااوا املشاااااااااارن واملغرب حجرا حجرا حىت قال ابن 

  تهم وطبع أسالفهم قبل اإلسالم :" مثل التبابعة و ا،خلدون أن هذه طبيع
كيف كاااانوا خيطون من اليمن إىل املغرب مرة وإىل العران وا ناااد أخرى. ومل 

ومع ذلك ال جند يف ترااهم دليل    (64)يكن ذلك لغا العرب من األمم .."
وسااااند يدعم الزعم القائل أبن  م اهتماما بدراسااااة اآلخر، اللهم إال من قبيل 
الصااادفة ، فهذا الشاااعر العري اجلاهلي يكاد خيلو من ذكر الغرب، وإذا وجد 

ل على أو ما يد كأن  يت يف شااااعرهم ذكر الساااايوف الرومية فهو قليل جدا،  
 عرافه .استهزائهم بلغته وأ

 فهذا علقمة من قصيدته يقول :
ا الر وم   ناخلقخلة ق  كما تخلراطخلن  يف أف دار   ي وحي إليها نإنقاضق وناخلق 

 
حي، شبه نقنقة الظليم للنعامة ب اطن الروم، أو بلغة الروم اليت ال تفهمها    

رطن العجمي يرطن العرب .والعرب تساااااااااااااامي كاال لغااة ال تفهمهااا تراطن ، "
 غته.رطنا : تكلم بل

                                                           

 ... 72ص: ،املقدمة  ،عبد الر ن ابن خلدون  (64)
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والرطانة و الرطانة و املراطنة: التكل م ابلعجمية، وقد تراطنا." كما يقول ابن 
، ،وا الصاااااااااااااااة أن االهتمااام العري ابألخر عمومااا (65)منظور يف اللساااااااااااااااان 

وابلغري على وجه ا صااااااااااااااوص كان على أكثر التقدير يراوإل الصاااااااااااااافر وإن 
غاها بالد الروم كسااااجلنا هنا يف ساااايان االهتمام أنه كان لقريش ساااافارة إىل 

 من السفارات .
 

 أوال: املرحلة اْلوى )تعارف اليافال(

إذا انتقلناااا من اجلااااناااب التحقي  لفكرة دراسااااااااااااااااة اآلخر الغري يف الفكر    
اإلسااااالمي على مسااااتوى مصاااادره املرجعي األساااااسااااي القرآن، فإننا سااااننتقل 

ساااتوى مرجعه الثاين م ابلضااارورة إىل الرؤية التطبيقية والتنزيلية  ذا الفكرة على
الساااانة يف جانبها القولية والفعلية يف زمن النبوة أو عصاااار الرسااااالة، وساااانتناول 
مظاهر هذه العالقة تناوال سااااااريعا مركزين ال على كم األحداة وال تفاصاااااايل 
الرواايت، ولكن على طبيعااة العالقااة وذاااهتااا يف هااذه املرحلااة .. حىت نتب  

الاادولااة واألمااة ابلغرب املتمثاال آنااذان يف  األمر ،إىل أي ماادى كاااناا  عالقااة
الروم، وعلى أي أسااااااااااى   جتساااااااااا هذه العالقة وإرساااااااااائها .وإىل أي مدى  

 كان  استجابة الطرف  وتفاعلهما مع الطرف اآلخر . 

                                                           

 (181/ 13ابن منظور يف اللسان ) (65)
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يف باادايااة األمر ال بااد من مالحظااة أمر يف غااايااة األمهيااة وَنن خنط هااذه     
ورية تمثل يف ذلك الزمان ابإلمرباطالسااااااااااااطور عن عالقة دولة النبوة ابلغرب امل

الروماانياة، حيا، هناان اعتباارات يف غااياة األمهياة، هاذه االعتباارات هي اليت 
رذ  مالم  اجتاه الدولة اإلسااااااااااااااالمية يف معرفة ابلغرب والقوى ا يطة به 

 وهي:

 اعتبار الدعوة اإلسالمية اجلديدة وضرورة التبليغ  االعتبار اْلول:
ية الدولية إدام ملكارم األخالن  االعتبار الثاين: اعتبار أعراف الدبلوماساااااااااااااا

 الدولية يف العالقات السياسية .
من خالل املالحظت   كن أن نعترب الساااااااااااااامة الغالبة والداثر املهم        

على هااذه العالقااة يف هااذه املرحلااة هي مرحلااة تعااارف ال افع، حياا، هنااان 
ن اين، ولكن بلغااااة املرافعااااة ع اااااوالت للتعااااارف والتعرف على الطرف الثاااا

املبادئ املشاااااااااااكلة للهوية احلضاااااااااااارية لكل طرف، أي أن لغة ا طاب كان  
ابإلضاااااافة إىل  اوالت مد اجلساااااور والطمأنة خاصاااااة من جانب اإلساااااالم ،  
كان  مرحلة إعالن للمبادئ وفرضااااااااااها كقاعدة وأرضااااااااااية ألي حوار والتقاء 

 حضاري مستقبلي  كن .
النبوة والصدع بدين احلق بدأت العالقات الدبلوماسية ااااااااااااااااااااا مع بداية عهد   

اإلساااالمية تتحرن صاااوب األقطار كلها، وقد بدأ الن  صااالى هللا عليه وسااالم 
يرساااااااااااااام تقاااليااد العماال فيمااا خيص املعرفااة ابلغرب، فلم يكن باادعااا من األمم 
والدول وال اساااااتثناء  من أصاااااول العمل الساااااياساااااي ، وقد سااااااعده على ذلك 
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ل عناصااااااااار ومكوانت اجلغرافيا الساااااااااياساااااااااية والعقدية والثقافية اطالعه على ك
داخليا وخارجيا، فقد ذكر ابن األاا يف النهاية: سااااعة معرفته صاااالى هللا عليه 
وسااالم ،ابلوضاااع الداخلي العري من كل أطرافه ،وقال "وقد عرف  أن رساااول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم كان أفص  العرب لساان حىت قال له علي رضي هللا
عنه وقد ذعه خياطب وفد بين منر: اي رسااااااااااااااول هللا َنن بنو أب واحد ونران 

كان فمبا ال نفهم أكثره فقال: أدبين ري فأحسن أتدي  ،) تكلم وفود الغرب 
عليه الصاااااااااالة والساااااااااالم خياطب العرب على اختالف شاااااااااعو م وقبائلهم مبا 

  (66)."يفهمونه

السياسة  يف زمانه فقد كان فقيها يفوكذلك األمر ابلنسبة للغرب احلقيقي    
الدولية ونظمها وأسااااساااااها، ولذلك راساااال امللون وزعماء املنطقة مبا يفهمونه 
وبلغة دبلوماسااية غاية يف الدقة، فقد كان  رسااائله جتومة، وساافراؤه مهرة يف 
اقافة الدبلوماسااااااااااااااية، كما رسااااااااااااااائله جتصاااااااااااااارة حتتوى عبارات الطمأنة والود 

والفخامة ملن خياطبهم .وفضااااااااااااااال عن كل ذلك فقد جاء  واالح ام والتبجيل
الظرف السياسي  ذه املراسالت مع مالم   دخول القبائل العربية يف حلف 

 اإلسالم .

ومع أن الرسائل األوىل اليت أرسلها من املدينة إىل ملون األمم اجملاورة وعلى   
األول، إال  امرأساااااها هرقل عظيم الروم كان  مقاصااااادها دعوية تبليغية يف املق

                                                           

 450م، ص: 2002أجبد العلوم ، دار ابن حزم ،الطبعة األوىل : ،أجبد العلومالقنوجي ، (66)
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أرا من الناحية السااياسااية كان  مبثابة جتسااا للعالقات وحتساا  وج  نبظ 
للطرف اآلخر ،ينبين على  موعها قياى ردود األفعال الدولية والعاملية إزاء 
الوضااع والتشااكيل اجلديد يف املنطقة ..وهذا لوحده كان مورد يف غاية األمهية 

 مستقبال .لبناء اس اتيجيات الدعوة والدولة 

وحيساان أن نشااا هنا أنه مل يكن من مقاصااد اإلسااالم ابملرة يف هذه املرحلة   
وال يف غاها االشااااااااااااااتبان واملواجهة مع أي طرف، إذا قبل مبنطق املساااااااااااااااملة 
والصل ، ولذلك مل تكن املبادئة يف حروب املسلم  مع الروم مبادئة إسالمية 

 الروم يف السااااااااااانة الثامنة بل كان  من طرفهم، فقد اشاااااااااااتبك املسااااااااااالمون مع
 للهجرة يف مؤتة، ويف السااانة التاساااعة يف تبون، ويف معركة الامون بعد سااانت 
تقريبا، وبعدها يف فتوإل الشاااااااااااام..ويف كل هذه احلاالت كان  احلرب دفاعية 

 و اية لبيضة اإلسالم من التهديد ا ارجي.

دولة كإطار ساااياسااي إذ من املعلوم أنه " عندما جاء اإلساااالم و  إنشااااء ال   
موحاااد، تعززت وتطورت العالقاااات، وذلاااك انطالقاااا من فكرة الشاااااااااااااامولياااة 
والكونية اليت أت   ا الشااااريعة اإلسااااالمية حي، ارتكزت على قاعدة الساااالم  
كحالة أصااالية وعلى حالة احلرب كحالة اساااتثنائية ،أي احلرب الدفاعية ضاااد 

ديااة ،وهااذا مااا عرف العاادوان ، واحلرب ا جوميااة حلساااااااااااااار نفوذ القوى املعتاا
،والشااااااااك أن العنوان املرحلي  ذه املرحلة ولكثا من (67)بسااااااااياسااااااااة الفت  "

                                                           

 83ص:  ،م 1994الدبلوماسية : نشأهتا وتطورها وقواعدها . دار العلم للمالي  باوت  ،علي حس  الشامي  (67)
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املراحل يف اترخينا اإلسالمي كله ااااااااااااااا فيما خيص العالقة مع الغرب ااااااااااااااا كان  
منطلقاااهتااا دعويااة تبليغيااة تؤطرهااا القواعااد القرآنيااة الكليااة ، واآلايت البينااات 

ين / رسااام هذا املنحل البياين للعالقة مع اآلخر بياانهتا ومؤشاااراهتا واضاااحة يف 
َهاُكمُ " :الغرب وغاهم، يف مثل قوله تعاىل يف التنزيل اّللَُّ َعِن الَِّذيَن مَلْ  الَّ يَ ن ْ

يِن َومَلْ ُُيْرُِجوُكم مِ ن ِدََيرُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقس           ِ  ُطوا ِإَلْيِهْم   يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِ 
 .٨:  املمتحنةحيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي"  ِإنَّ اّللََّ 
وهذه تزكية ساااااااياساااااااية واضاااااااحة املضاااااااام ، وإيذان بفت  خط العالقات     

الاادبلوماااساااااااااااااايااة اتركااا االبااداع يف تنميتااه وتطويره على قواعااد القسااااااااااااااط والرب 
واإلحسااااااان، وقد جاء هذا اإلذن مساااااااوقا لالعتبارات السااااااننية الكونية واليت 

فمن األمور املألوفة يف الشااارع أن ما يعرض للمسااالم  تتالئم معها الشاااريعة "
من سااااانن الكون ينعك  أاره ابلنسااااابة ملا يؤمرون به من الفعل وال ن ، ومن 
هنا انفتح  دائرة التعامل مع غا املساااااااااااالم  املسااااااااااااامل  يف جتلف  االت 

.. (68)احلياة ،وكان ذلك سااااااااببا النتشااااااااار اإلسااااااااالم يف الكثا من البلدان ."
تواصل  العالقة التجارية واالقتصادية بل والسياسية ،ومل تنقطع حىت  ولذلك

يف أشد مراحل احلروب ضراوة .وقد سجل  كتب التاريخ كما القرآن تواصل 
رحلة الشااااتاء والصاااايف، ورحلة الشااااتاء كان  إىل اليمن أما رحلة الصاااايف ، 
 فكان  على الشاااااااااااااااام، وكان  حينها حت  حكم الروم أو هي الروم بعينها

 فمقر هرقل وعاصمته فيها . 

                                                           

 ،أعمال ندوة العالقات الدولية  ب  األصااااااول اإلسااااااالمية  وب  خربة التاريخ اإلسااااااالمي ،أ د عبد الوني  شااااااتا  (68)
 153ص: ،1ج،م 2000،مركز البحوة والدراسات السياسية جامعة القاهرة
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وإن الحظنا  ذه املناساااابة أن مجع اإلسااااالم يف عهد النبوة يف عالقته مع     
األمم األخرى وخباصة الغرب املمثل يف الروم اااااااااااااااااااااااا ابعتباره أقرب إىل اجلغرافيا 
اإلسالمية من الفرى ااا ، كان توفيقا ومالئمة ب  واقع ، الواقع األول فرضته 

اإلسااااااالمية اجلديدة، والثاين فرضااااااته األعراف الدولية اليت ال سالف الشااااااريعة 
الشاااااااااااااريعة، واليت جاء اإلساااااااااااااالم ليتممها كما دم وصاااااااااااااادن على غاها من 
األعراف ا لية اليت ال سالفه، و ذا فقد  مجع  هذه الشااااااااااريعة اإلسااااااااااالمية 

تماع جوديزت،" على حد تعبا الدكتور حسن اجلل  ، مببدأ أساسي : هو ا
القااانون الاادويل والقااانون الااداخلي فيهااا كفرع  لنظااام قااانوين واحااد دون أن 
يكون ألحدمها الساااااايادة على اآلخر. ذلك ألرما لي  قانوان داخليا أد   
فيه القواعد الدولية ، بل هي شااااريعة عاملية تنتظم العالقات الداخلية والدولية 

من الشريعة اإلسالمية على ما  على السواء . من هنا يسري القانون الداخلي
خيضااااااع لوالية الدولة اإلسااااااالمية من أقاليم ، وبينما تسااااااري قواعدها القانونية 

  (69)الدولية على عالقاهتا مع الدول االخرى وفيما ب  شعو ا. "
 
 ( اثنيا: املرحلة الثانية : )تعارف التدافال  

مل يكن عهد ا الفة الراشاااااااااااااادة بدعا  ا ساااااااااااااابقه يف العالقات مع األمم     
اجملاورة  ثلة يف دو ا، وإمرباطورايهتا، فلم يتوقف ا لفاء عن ساااياساااة مراسااالة 
امللون والاادول ،ويف الوقاا  ذاتااه مل يتوقفوا عن منااابااذة األعااداء ومقااارعتهم، 

نا هنا لنبوة، وإن سااجلفقد اسااتمرت سااياسااة الفتوحات اليت بدأت منذ زمن ا
                                                           

 ،م 1994الدبلوماساااااية : نشاااااأهتا وتطورها وقواعدها . دار العلم للمالي  باوت  ،أنظر : علي حسااااا  الشاااااامي  (69)
 83ص: 
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مالحظة قمينة ابلدراساااااة وهي أن ا الفة اإلساااااالمية يف زمن الفارون رضاااااي 
 هللا عنه قد زاوج  ب  مسألت  : 

قد واصل  سياسة الفتوحات اإلسالمية واالمتداد يف جغرافية العامل  أوهلما: 
 الغري    

  تنظيم الدولة .نية يفاستفادت من التجربة الغربية البيزنطية الروماوالثانية:  
ولذا ترج  بعض الرواايت التارخيية أن سااااابب اساذ سااااايدان عمر رضاااااي هللا   

 عنه الدواوين كما ذكر صاحب الدالالت السمعية : 
اااااااااااااااااااااااااااا إنه بع، بعثا وعنده ا رمزان، فقال لعمر: هذا بع، قد أعطي  أهله  

   م بااه؟ فااأاباااألموال، فااإن سل ف منهم رجاال أخاال  مبكااانااه، من أين يعلم 
 ديواان، فسأله عمر عن الديوان حىت فس ره له.

اا ويف رواية أخرى ،وقال عثمان رضي هللا تعاىل عنه:  أرى ماال كثاا يسع    
الناى وإن مل حيصوا حىت يعلم من أخذ  ن مل  خذ خشي  أن ينتشر األمر. 

ملوكا   فقال خالد بن الوليد رضااااااااااااي هللا تعاىل عنه: قد كن  ابلشااااااااااااام فرأي
دونوا دواوين وجن دوا أجنادا، فدو ن ديواان وجن د جنودا، فأخذ بقوله، ودعا 
باب  عقيل بن أي طالب وجرمة بن نوفل وجبا بن مطعم، وكانوا من شاااااااااااااا

  (70)قريش فقال: اكتبوا الناى على مناز م."
ية بوهذا املوقف االسااا اتيجي املتوازن يف االساااتفادة من التجربة اإلدارية الغر   

/ اآلخر، يف زمااااانااااه موقف ينبع من توازن اإلسااااااااااااااالم ذاتااااه يف التفريق ب  
القضاااااااااااي، وقد تكرر يف اترخينا اإلساااااااااالمي مرات ومرات، ففي الوق  الذي 

                                                           

سريي الدالالت السااااااااااااامعية على ما كان يف عهد رساااااااااااااول هللا من احلرف  ،ا زاعي  الوزارت  ذي ابن احلسااااااااااااان أبو (70)
 244ص  ،ه  1419 ،دار الغرب اإلسالمي باوت  ،حتقيق احسان عباى ، ،والصنائع والعماالت الشرعية
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أكمل اإلسالم حركة االنتشار والتعرف على نقا  قوة اآلخر احلضارية، كان 
ال  قيسااااااااعى جاهدا للكسااااااااب على أرض الواقع وال خالف يف األمر ..حىت

غرونيباااوم :" من العجااب أن يلحظ املرء كيف تساااااااااااااااااماا  هيبااة العرب يف 
القسااااااااااطنطينية ، يف الوق  الذي بلغ  فيه علوم اليوانن أقصااااااااااى نفوذها يف 

.. داما مثلما حدة ح  وازن املساالمون يف بداية اإلسااالم ب  (71)بغداد " 
 الدعوة ومعرفة اآلخر ومواجهته ،وال ضا .

طلع املساااااااالم  إىل معرفة كل الكياانت املوجودة يف العامل وقد اسااااااااتمر ت     
قريبها وبعيدها، وإن كان  ع  ا الفة على أطراف اجلغرافيا اإلسااااااااااااااالمية 
وأكثرهم هتديدا وهم الروم، ولذلك كان مجع املعلومات و اولة التعرف عن 
  هذا الكيان يف زمن ا الفة الراشاااااااااااااادة قد بلغ مداه، و ذا يرج  الكثا من
كتاب السا أن جهاز االستخبارات اإلسالمي يف زمن ا الفة الراشدة كان 

 أقوى من غاه خاصة يف زمن سيدان أي بكر وعمر رضي هللا عنهما .
حىت قال اجلاحظ عن اسااااااااتخبارات ساااااااايدان عمر رضااااااااي هللا عنه، " كان    

 علمه مبن أنى عنه من عماله ،ورعيته ، كعلمه مبن ابت معه يف مهاد واحد
، وعلى وساااااااااااد واحد ، فلم يكن له قطر من األقطار وال انحية من النواحي 
عامل وال أما جيش إال وعليه له ع  ال يفارقه ما وجده . فكان ألفاظ من 

. وهذا كان أهم عامل (72)ابملشاااارن واملغرب عنده يف كل  سااااى ومصااااب  ،"

                                                           

 ،القاهرة  ، ا يئة العامة املصاارية للكتاب ،حضااارة اإلسااالم  ترمجة عبد العزيز توفيق جوسااتاف أ. فون غرونيباوم :  (71)
 51ص:  ،د ت 

 168،ص: م1914حتقيق :أ د زكي ابشا ، املطبعة األماية  ،يف أخالن امللون التارج  ،اجلاحظ  (72)
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"حىت   ئه منهمسااعد على قوة وساالمة الدولة اإلساالمية يف زمانه وهيبة أعدا
 قال الشاعر فيه :

 بصاا أبعقاب األمور برأيه      كأن له يف اليوم عينا على غد          
وما ميز مرحلة ا الفة الراشاااااااااااااادة كلها فيما خيص عالقتها مع الروم على    

كان من اسااااتمرار للحركة التجارية على األرض، هو  وجه ا صااااوص، مع ما
االقتصاااادية والساااياساااية والعساااكرية بل وحىت  املساااارعة إىل كساااب املعلومات

الثقاافياة عن الطرف اآلخر، " فقاد اشاااااااااااااا طوا على سااااااااااااااكاان بعض املنااطق 
املفتوحة ضمن شرو  الصل  أن يقدموا للمسلم  معلومات استخبارية عن 
األعداء اجملاورين  م ، ومن ذلك ما كان طلب املساااالم  من أهل قربص أن 

روم ، ويف الرها صاااااااااا  عياض بن غنم اهلها على يزودوهم أبخبار أعدائهم ال
نصاااااااااااااايحة املساااااااااااااالم  ، وعلى أهل دلون ابلبح، عن اخبار الروم ومكاتبة 

  (73)املسلم   ا  "
وقد كان هذه سااااياسااااة اسااااتخباراتية عامة ينتهجها كل ا لفاء "فقد كتب    

  أبو عبياادة إىل أي بكر خيربه أن عيونااه على الروم يف الشاااااااااااااااام هم من أنبااا
الشاام، ودثل ذلك عندما أرسال روماى صااحب بصارى ليحرز له عدد الروم 
، وكذا كان يفعل خالد بن الوليد رضااااااااااااااي هللا عنه يف تتبع الروم، فقد كان  
عيونه من أنبا  النصارى ..فكانوا فيوجا للمسلم  وجواسي   م ، وكان  

  (74)الروم ال يتهمورم يف شيئ من ذلك ".
                                                           

اااااااااااااااا  178ص ،فتوإل البلدان  ،البالذري  ،87ص،فتوإل الشام  ،األزدي  ،1/163،فتوإل الشام ،أنظر : الواقدي  (73)
 حسن  مد النابوذة .،نقال عن صاحب ا رب يف الدولة اإلسالمية  206

ص ،فتوإل البلدان  ،البالذري  ،87ص،فتوإل الشااااام  ،األزدي  ،163، ص1ج ،فتوإل الشااااام ،ر : الواقدي -أنظ (74)
 206اا  178
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املبحث الثاين: التحقيب املعرِف للعالقات اإلس           المية الغربية ِف العهد 
 اْلموي والعباسي 

 
 ) تعارف االعياف (

 
مثل  العالقات اإلساااالمية الغربية يف زمن ا الفة األموية والعباساااية تطورا     

كباا يف مشاااااااهد العالقات الدبلوماساااااااية ب  الطرف  ، وهو تطور طبيعي يف 
ة لوجود نوع من التكافؤ والتوازن يف ميزان القوى الدويل ،إال أنه تلك املرحل

شااااااااهد تطورا خطاا يف زمن احلروب الصااااااااليبية حي، مثل  ذة هذه املرحلة 
ابإلضاااافة إىل عنوان التدافع العساااكري مثل  كذلك ذة التعارف واالع اف 
مبا لدى كل طرف. تدافع عساااااااااااكري حرك  جذوته الفتوحات اإلساااااااااااالمية 

 روب الصاااااليبية، وتعارف انائي ب  الطرف  شاااااهد ذروته بعد تعرف العاملواحل
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الغري على العامل اإلسااااااااااالمي أاناء احلروب الصااااااااااليبية . كما شااااااااااهدت هذه 
ندل  ب  دولة األاملرحلة تناف  إساالمي إساالمي على العالقات مع الغرب 

 والدولة العباساااااااااااااية شاااااااااااااهدت هدوءا ..وسااااااااااااانتعرف فيما يلي على أمهية هذه
العالقات اإلساالمية الغربية  ثلة يف نشااطها الدبلوماساي، ولكن سانركز على 
األبعاد ا فية  ذه العالقات ومن املساااتفيد األكرب جراء التقارب احلاصااال يف 
اجلانب العلمي واملعريف ...وكيف حول الغرب احلروب الصااااااااااليبية إىل نصاااااااااار 

 معريف بعد هز ته العسكرية فيه .
 

 إلسالمي إسالمي على معرفة الغرب أوال: التنافس ا
كان النشاااا  الدبلوماساااي يف مرحلة االموي  والعباساااي  واألندلساااي          

أهم القنوات اليت تعرف  ا العرب على الغرب يف زمارم، بل كان اسااااااااتغالل 
العرب  ذا النوع من العالقات أهم مصااااااااااااادر للمعلومة عن طبيعة مايدور يف 

لك الدول، ولذلك كثفوا فيها " حىت مشل  عدة دول مركز صااااانع القرار يف ت
خاصااة بعد قيام الدولة األموية ،حي، ازداد تبادل الساافراء والرساال ب  الروم 
ودمشااااااااااااق . فربزت ايضااااااااااااا املعاهدات اليت عقدها معاوية مع البيزنطي  عام 

  (75)م ". 679م ،وكذلك معاهدة عبد امللك بن مروان معهم  677
وبقي االمر كذلك إذ مل تنقطع ا طو  والصااااااااااااالت الدبلوماسااااااااااااية ب       

الطرف  ..فحافظ امللون واالمراء من كال اجلانب  على الساااااااافارات والوفود ، 
"فقد أوفد املنصاااااااااااور مثال وفدا وسااااااااااافارة إىل الروم الفرجنة يف زمانه، وتعززت 

                                                           

 ،م 1994الدبلوماساااااية : نشاااااأهتا وتطورها وقواعدها . دار العلم للمالي  باوت  ،أنظر : علي حسااااا  الشاااااامي  (75)
 91ص: 
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 .اااااااااااااااااااااااااا وقد تسابق العالقات اكثر يف زمن هارون الرشيد وشارملان العاشر..
بان ب  الدولة  الدول اإلسااااااااااااااالمية يف معرفة الغرب أكثر مثلما كان الساااااااااااااا
العباااساااااااااااااايااة ، ودولااة عبااد الر ن يف االناادل ، ومااا نتي عن ذلااك من توايق 

  (76)للصالت واملعاهدات..
وإن كان هذا السبان يكسوه طابع املنافسة السياسية إال أن من مقاصده     

مااااتياااة واملعرفياااة عن الطرف اآلخر /الغري على وجاااه زايدة احلصاااااااااااااايلاااة املعلو 
ا صااوص ، ولذلك جند مثال أن "أول ساافارة مغربية إىل دولة مساايحية يرجع 
اترخيهااا  إىل أواخر القرن الثاااين ا جري حياا، وجااه املوىل إدري  الثاااين إىل 

م سااااافاا فصاااااادف عنده مبعوة 801ه /   185اإلمرباطور شااااارملان عام  
 (77)اسي هارون الرشيد ".ا ليفة العب

ومن خالل مالحظة ارتفاع وتاة التبادل الدبلوماسي نالحظ مدى حرص     
كل طرف على االستزادة أكثر من ذي قبل "فقد وجه ملون املغرب ااا مثال اا 
إىل ا ارج زهاء مئة ساافارة منها َنو ساابع وعشاارين إىل فرنسااا وحدها أوالها 

د معركة واد املخازن  ، واألخاة سفارة هااا ، أي بع 984م اااااااااااا 1576عام ،
ه ،وتلقى املغرب عرب هذه العصور ما  1327م اااااا 1909 مد املقري عام 

يقارب نف  العدد أي مئة ساااااااااااااافا من أقطار أوروبية أمهها فرنسااااااااااااااا واجنل ا 

                                                           

 ،م 1994الدبلوماساااية : نشاااأهتا وتطورها وقواعدها . دار العلم للمالي  باوت  ،أنظر: علي حسااا  الشاااامي  (76)
 101ص:

ة يف أعمال ندوة أسااااااااا  العالقات الدولي ،العالقات الدولية  الدولية يف اإلساااااااااالم ،العزيز بن عبد هللا أنظر :عبد (77)
 23ص ،مطبوعات أكاد ية اململكة املغربية  ،ه1408رجب  28،اإلسالم 
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وهولندا والوالايت املتحدة واسااااااابانيا ، وأملانيا والساااااااويد والنمساااااااا والفاتيكان 
 (78) ".وهنغاراي ونفاراي

واملالحظ مثال أن الكيان اإلسااااااااالمي مبختلف تشااااااااكيالته السااااااااياسااااااااية      
املتنوعة كان ساااااااااااباقا ومبادرا إىل االطالع على اجلديد واملساااااااااااتجد يف الغرب 

تااااابااااه " ابراهيم العاااادوي يف كجبناااااحيااااه البيزنطي واإلفرجني، يااااذكر الاااادكتور 
 ظهور دولت الساااااااااافارات اإلسااااااااااالمية يف العصااااااااااور الوسااااااااااطة " أنه ونتيجة ل

إسااااااااالميت  واحدة يف املشاااااااارن واألخرى يف املغرب ، فقد احتدت املنافساااااااة 
بينهما لتوطيد العالقة مع امرباطورية الروم، ودولة الفرجنة ، ...هذا الوضااااااااااااااع 
السااااااااياسااااااااي اجلديد قد أد ى إىل ازدايد يف النشااااااااا  الدبلوماسااااااااي؛ ذلك أن 

ا إىل القساااطنا الفة العباساااية يف بغدادخل مل تع د  ترسااال ساااف طينية فحساااب، اراهت 
ا  ا  وإمنا بدأت  تبع، إىل بال  الفرجنة؛ لتجعل من تلك القو ة اجلديدة سااااند 
يف منافسااااااااات ها لأل موي    يف األندل ، ويف نف  الوق  مل يع د  الروم يرسااااااااالون 
ا إىل قرطبة عاصااامة الدولة  سااافاراهتم إىل بغداد فحساااب، وإمنا أخذوا يرسااالورخل

ا  م."األموية،   (79)ليجعلوا منها عضد 
الشااااك أن العرب يف العهد العباسااااي أبقدامهم على مشااااروع ترمجة ال اة    

اليوانين إىل اللغة العربية قد غاوا مساااااااااااااااار العالقة مع لغرب من خال ترااهم 
القادمي ،كماا أرم دكنوا أكثر من التعرف على البنياة العميقاة اليت بين عليهاا 

 العقل الغري .
 

                                                           

 23صاملرجع ذاته ،  (78)

     http://www.alukah.net/sharia/0/46306/#ixzz34PyKLVcz :رابط املوضوع: ،لوكةموقع األ (79)

http://www.alukah.net/sharia/0/46306/#ixzz34PyKLVcz
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 نيا: أمهية الدبلوماسية ِف التعرف على اْلخر ِف هذه املرحلة اث
غين عن البيان أن  ذه املعاهدات والبعثات الدبلوماسااية مقاصااد تتجاوز     

جانبها الربوتوكويل ،" فقد كان يتم إرسااااااااااااااال البعثات الدبلوماسااااااااااااااية  دف 
اإلخبااار واالسااااااااااااااتعالم عن حااال العاادو ومراقبااة ميزان قوى الاادول اجملاااورة ، 

  (80)وإجراء حتالفات سياسية وعسكرية ".
ساااااااابيل االسااااااااتدالل مدى حرص الدبلوماسااااااااي يف مهامه  ونورد هنا على    

على مساا  االماكن اليت يزورها مسااحا سااياساايا وعسااكراي واقافيا فقد كان  
العرب منذ القدمي توصاااااااااي السااااااااافا أن ينام عند رأى القوم ال ذنبه ، وأن ال 
يكون بعيدا عن القصاااااار مصاااااادر املعلومة وهذه ا ربة تراكم  حىت صااااااارت 

قيادة اإلسااالمية، فهذا ساايدان أبو بكر الصااديق رضااي هللا دربة سااياسااية يف ال
عنه "ح  وجه يزيد بن أي ساااااااافيان لفت  الشااااااااام وصاااااااااه قائال: " وإذا قدم 
عليك رساااااااال عدون فأكرم مثواهم فإنه أول خان إليهم ، وأقلل حبسااااااااهم ، 
حىت خيرجوا وهم جاهلون مبا عندن ،وامنع من قبلك من  اداتهم وكن ان  

المهم ، وإذا بلغاااك عن عااادون عورة فااااكتمهاااا حىت توافيهاااا، الاااذي تلي ك
،وإن كان هذا النص له داللة متعلقة (81)واساااااااااااااا  يف عسااااااااااااااكرن األخبار " 

ابألدب العسكري إال أن معاين  ا عالقة مبدى حرص كل طرف على معرفة 
 الطرف اآلخر ...

                                                           

 ،م 1994الدبلوماساااااية : نشاااااأهتا وتطورها وقواعدها . دار العلم للمالي  باوت  ،أنظر : علي حسااااا  الشاااااامي  (80)
       103ص:

أعمال ندوة أساااااااااااااا  العالقات الدولية يف اإلسااااااااااااااالم ،أساااااااااااااا  العالقات الدولية يف اإلسااااااااااااااالم  ،القادريأبو بكر  (81)
 45ص ،ه مطبوعات أكاد ية اململكة املغربية 1408،رجب،28،
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لقدرة على اويبدوا أن األمر ينطبق على الطرف  يف الذكاء وقوة البصااااة و     
تصاااوير ومسااا  بصاااري للواقع  ...فقد أورد الفراء يف رساااائل امللون قصاااة عن 
أحد الساااااااااااااافراء البيزنطي  املوفد يف عهد الدولة العباسااااااااااااااية على أي جعفر 
املنصاااور ...."وتذكر الرواية أن الزايرة كان  بعد بناء املنصاااور بغداد عاصااامة 

نصااااور أمر أحد رجاله مبرافقة هاااااااااااااااااا ..وتذكر الرواية أن امل145ا الفة ،ساااانة 
املبعوة حىت يرى  معامل مدينته وعمارهتا ويوقفه على أساااااااااواقها وساااااااااككها، 
وقااد أعجااب املبعوة البيزنطي مبااا رآه ،لكنااه اباادى مالحظااة للخليفااة فميااا 
يروي عندما سأل املبعوة عن رايه يف عاصمة الدولة اجلديدة فقال :" رأي  

معك يف مدينتك ،قال ومن هم ، قال  بناء حساااااااااااااانا، إال أين رأي  أعداءن
الساااااااااوقة ، ويف رواية قال له ، النف  خضاااااااااراء ،والخضااااااااارة لك ،واملاء حياة 
والحياة لك ، وعدون معك .."فأجابه املنصاااااااااااااور جوااب دبلوماسااااااااااااايا إال أن 
الرواايت تقول "أنه وبعد عودة املبعوة أمر املنصاااااااااور بغجراء املياه إىل داخل 

 (82)إىل خارج ابب الكرخ "بغداد ،وإخراج األسوان 
و ا يروى يف هذا الشااااااااااااااأن من  اولة انتزاع املعلومات عن الطرف اآلخر    

بطرن لطيفة ذكية، ومن مث دراساااااتها وفهمها أكثر للتشااااابع ابلوضاااااع احلقيقي 
عن اآلخر، فقد روى أن وزير املعتصاااام  مد بن حساااان الزايت سااااأل مبعواث 

ينار، دبيزنطيا كان يف حضاااااااااااااارته :" كم خراج بلدكم قال أقل من مائة ألف 
فقال  مد هذا غلة بعض ضااااااااااااااياع أما املؤمن ، فقال الرسااااااااااااااول َنن أحزم 
وأحكم يف ابب ا راج منكم، أنتم تساااااااااااتخرجون من الناى ماال فتكسااااااااااابون 

                                                           

الطبعاااااة األوىل ،مكتباااااة التوباااااة الرايض ،السااااااااااااااافاااااارات اإلساااااااااااااااالمياااااة إىل الااااادول البيزنطياااااة ،ساااااااااااااااليماااااان الرحيلي  ( 82)
 .53،52ص،ه1414
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عداوهتم ،وتوغرون صدورهم، ويسرن املال عمالكم ويعطون عليه األرزان، مث 
ساااااااااااالم إىل يحيمل من بلد اىل آخر فيذهب ويتخرم يف الطريق، وحتتاجون أن 

خزنة وحراى مث سرجه إىل رجالكم، وَنن جعلنا خراجنا رجاال فكفينا هذه 
املؤنة، وصااااان هذا املقدار الذي ذكرته لك رذا للخراج لئال يبطل اذه فأمنا 
عداوة الناى وحفظنا املال وكفينا ما أنتم فيه ، قال املؤلف فسااك   مد بن 

  (83)عبد امللك الزايت ومل حير جوااب .."
ولكن العجب هنا لي  يف جواب البيزنطي الذي درى الوضااااااااااااااع واحلالة     

يف كال اجلانب ، وإمنا يف جواب ابن الفراء الذي اقتنص علما جديدا أبحوال 
 الروم من خالل هذا اجلواب  وذلك من وجه  :

األول : قولاااه : "وقاااد كاااان اجلواب  كناااا واحلجاااة متوجهاااة علياااه وا طاااأ يف 
لااه وذلااك أن رجااال احلرب مبثااابااة اجلوارإل اليت ال جيوز أن درن  القول الزمااا

بعمل من األعمال وال مهنة من املهن غا اختطاف األرواإل وصاااااااااااايد الرجال 
وإعمال احليلة يف التسااااااااااااااليم من اللقاء والكر والفر ويف اإلقامة والتحيز فلما 

اء نصااااارت الروم أهل تناية وأصااااحاب فدان وزراعة ومهن وصااااناعة نشااااأ األب
على ما عليه اآلابء فركنوا إىل الدعة وهابوا احلروب ونكصوا عن لقاء األعداء 
وصايد الرجال وصااروا مجع العصاا وخشاوا الفل  فحينئذ صاار الرجل الواحد 
من املسااالم  ال يهاب لقاء اجلمع الكثا من الروم وله تسااالط عليهم واقتدار 

  (84)على تفريق مجاعتهم" .

                                                           

يد باوت دار الكتاب اجلد ،،حتقيق صااالإل الدين املنجد رساال امللون ومن يصاال  للرسااالة والساافارة  ،ابن الفراء  (83)
 71ص:  ،م 1979الطبعة الثانية 

 71ص: ،رسل امللون ومن يصل  للرسالة والسفارة املرجع السابق  (84)
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كناا  أعرف عن الروم أن أخ  الرتااب واملنااازل عناادهم   وقاادقولااه " والثاااين :
رتبة الكاتب وأن الشاااااااااااااااكري أجل رتبة منه حىت علم  اآلن قلة احتياجهم 
إىل من حيفظ االرتفاع وحيمل أعباء امللك وتساااااااااااااااوى كافتهم يف البالدة وقلة 
املعلوم ولعمري إن نوازع الروم وأغراضااهم ودواعيهم وأوطارهم أقل من نفقات 

فجواب ابن الفراء أقرب إىل كونه تقريرا سااياساايا     (85)  ودواعيهم "املساالم
اسااا اتيجيا حتليليا عن وضاااع ساااياساااة الروم االقتصاااادية ومنالهتا على اجلانب 
العسااااااااااااااكري ومااادى جهوزيتهم على اجملاااا اااة واحلرب، وهاااذه معرفاااة مل يكن 

 ليكسبها لوال جواب البيزنطي . 
 

 ة (بني الشرق الغرب ) احلروب الصليبياثلثا: ذرو  التعارف والتدافال 
م( وال تزال أهم عالمة 1270م/ 1096كان  احلروب الصاااااااااااااليبية )        

ديز اتريخ العالقة ب  اإلسالم والغرب ، إذ ال يزال صداها ي دد ب  الشرن 
والغرب، كما غدا املصاااطل  يساااتهوي الكثا من السااااساااة واملفكرين يف العامل 

إعادة إنتاجه، من خالل  اولة اسااااااااااااااتدعاء دثالته التارخيية الغري، وحياولون 
 إىل الواقع اليوم يف جتلف املناسبات ..

اااااااااااا الذي يهمنا يف هذا املقام ويف هذه اجلزئية ابلذات، لي  السرد التارخيي   
 ذه العالقة يف هذه املرحلة احلرجة، وَنن نعلم أرا متموجة يف زمن كان  

القات الدولية وذاهتا ،كما نعلم أنه من غا املمكن احلروب هي بصاااااااامة الع
إحصااااااااااؤها وعدها يف هذه الصااااااااافحات عدا، فهذا  ا ال يتساااااااااع له صااااااااادر 

                                                           

 71ص: ، السابقاملرجع  (85)
 



- 107 - 
 

البح،، ، وال الكتاب كله ، ولكن الذي يهمنا أكثر هو رصااااااااااد ملدى قدرة 
املسلم  على فهم اآلخر / الغري يف هذه املرحلة ..واحلصيلة اليت خرجوا  ا 

يل القنوات الدبلوماساااااااااية ، هل زادت معرفتهم ابلغرب أكثر؟ ، من جراء تفع
هل اسااااااااتطاعوا أن يفهموا طبيعة القوة املتنامية أمامهم ؟، هل فهموا فلساااااااافة 
الغرب يف صااااااااااااناعة التحالفات الدولية ؟، هل اسااااااااااااتفادوا من خربة الغرب / 
البيزنطي واالفرجني ؟ ، خاصاااااااااااااة وأن تعاملهم مع اجلانب  كان على أشاااااااااااااده 

ان على ساااااااااااااابق معرفة بطبيعة الطرف  بل واب الف ا تدم بينهما .؟ من وك
الذي خرج مساااااااتفيدا من احلروب الصاااااااليبية ؟ من الذي اساااااااتطاع ان يدرى 

 اآلخر ويستفيد منه أكثر .   
ال نزعم اننا سنويف القارئ الكرمي جبواب كامل، ولكن سنحاول من خالل    

 مكان .هذه السطور االق اب من ذلك قدر اإل
اااااااااااااااااا ال أحد من املؤرخ  أو املتابع  للشأن اإلسالمي والغري ينكر عمق    

األار الذي تركته احلروب الصااليبية على العامل اإلسااالمي حي، يع ف الغرب 
من خالل مفكريه أنه مل يسااابق أن خاض أحد حراب حت  اسااام  القداساااة يف 

يه والذي ال ريب ف :" قضية مقدسة كما فعل  الكنسية  ..يقول روم الندو
قد اعترب احلروب الصليبية حرواب   Medievalأن العقل األوروي الوسيطي 

مقدسة من أجل قضية مقدسة. ففي اإلسالم مل يعلن أي )جهاد( عام ضد 
 الصااليبي ، ومل يوج ه ا ليفة، دف ة هذه احلروب. أما يف الغرب فقد فين الباب

بية، كحركة اتية. والواقع أن احلروب الصاالييف تلك القضااية واعتربها قضاايته الذ
أ مظاهر عن أساااااو  -من طريق التعصاااااب والتطرف الديني   -دينية كشاااااف  

النصاارانية الوساايطية كلها. لقد جنح  احلروب املقدسااة يف خلق شااقة واسااعة 
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تفصاااال ما ب  الشاااارن والغرب بدال  من أن يعيد تدعيم اجلساااار الرابط ما ب  
  ا يف راية املطاف مفاهيم إ انية مشااااااااااا كة، ومصاااااااااااااقافت  جتمع ما بينهم

 . (86)اقافية دتنع على اإلحصاء.."
مع هذه الضااااااااااراوة والقسااااااااااوة يف املعاملة اليت أبداها الصااااااااااليبيون على كل    

القالع واملادن اليت اسااااااااااااااتولوا عليهاا طيلاة قرن  من الزمن ، أي على امتاداد 
ان خسر جوالت عسكرية وحصو  اتريخ احلروب الصليبية ، فإن اإلسالم وإن

منيعة، وانتقص من بعض أطراف جغرافيته ، إال انه مل خيسااااار أخالقه ومبادئه 
ومل ي اجع قيد أمنلة عن مبدأ واحد أقره من قبل، فلم يسجل التاريخ أن انتقم 
املسااااالمون من أهل الذمة املشااااااركون  م يف الوطنية اإلساااااالمية جراء احلروب 

  حراب دينية تفاعل معها الكثا من الذمي  لصااااااااااا  الصااااااااااليبية مع أرا كان
إخوارم يف العقيدة على حسااااااااااب إخوارم يف الوطنية، يقول األساااااااااتاذ عماد 

  الدين خليل يف تعليق رائع على هذا املشهد املثايل :
" وإن اإلساااااااالم نفساااااااه، قبل غاه من األداين، كان سااااااايخسااااااار الكثا، لو  

ه  ابحلقد والطائفية.. وإن اإلنسااااان نفسااااحاول أن يسااااعى إىل حتصاااا  نفسااااه 
كان سااااااايغدو الضاااااااحية، لو أن اجملتمع اإلساااااااالمي خرج على التقاليد النبيلة 

فيما -ألنه  ، -صاااااالى هللا عليه وساااااالم  -املتألقة اليت علمه إايها رسااااااول هللا 
لي  مثة يف اتريخ البشااااااااااارية، قد ا  وحديثا ، مرحلة  -عدا التاريخ اإلساااااااااااالمي

فكر املخالف  وصاااااااين  عقائدهم، و ي  حقوقهم، بل كانوا يف اح   م فيها 

                                                           

ص  ،م1992،الطبعة األوىل الندوة العاملية للشااباب اإلسااالمي، الرايض ،  ،قالوا عن اإلسااالم ،عماد الدين خليل  (86)
312 
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بل  هدفا  لالسااااتعباد وا وان والضااااياع، -على العك  داما  -غا هذا التاريخ 
  (87)التصفية واإلفناء "

 
  :رابعا :      احلروب الصليبية والصدمة املعرفية للغرب املسيحي 

 
شاف ة اليت استغلها الغرب الكتاااااااااااا إذا كان  احلروب الصليبيبة هي املرحل   

الشااارن جبوانبه املادية واملعرفية، خاصاااة يف مراحلها األوىل فعاد منها مصااادوما 
اااااااااااااااااااا لي  خبسارته أمام القوى الظالمية كما كان يتصورها يف جياله اجلماعي 
والديين اااااااااااااااااااا بل كان  الصدمة معرفية نتيجة الرقي احلضاري واملبدئية العلمية 

اليت اكتشااااااااافها يف العامل اإلساااااااااالمي ومدى عظمة احلضاااااااااارة اليت نزل العالية 
يقاارعهاا ..فكاانا  احلروب الصااااااااااااااليبياة نإمجااع املؤرخ  والعاارف  بشااااااااااااااؤون 
احلضااااارات أول وخزة حضااااارية يف اجلسااااد الغري الذي كان يعيش يف دهاليز 
 الظالم ...وبغض النظر عن نتائي احلروب الصااااليبية اليت ترك  أارا ال ينسااااى
على مر الدهور وال تزال أتاااهتا وحلقاهتا مسااااااتمرة إىل يوم الناى ،فقد خرج 
املسااااالمون بصااااادمة عساااااكرية وخرج الغرب بصااااادمة معرفية فاختلف  الفائدة 

 عند كال الطرف  .
ل اا أتار العامل الغري ابلعامل املسيحي أتارا مشوليا مل يتوقف على قطاع مع  مش

للحضااااااااارة اإلسااااااااالمية ،حىت قال رنولد توين  :" االمتداد األفقي والعمودي 
لقد أساااااااار اإلسااااااااالم املغلوب ) يف احلروب الصااااااااليبية ( غالبيه، وأدخل فنون 
احلضارة إىل حياة العامل املسيحي ، وقد كان  حياة التينية صدئة، ويف بعض 

                                                           

 20ص: ، 31/32إسالمية املعرفة : العدد  ،املسلم واآلخر : رؤية اترخيية  ،عماد الدين خليل  (87)
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حقول النشاااا  اإلنسااااين ، كهندساااة البناء مثال، تغلغل التأاا اإلساااالمي يف 
ملسااااايحي كله طيلة قرونه الوساااااطى، أما يف صاااااقلية واألندل  فقد كان العامل ا

أتار الدولة الغربية اجلديدة فيهما ابإلمرباطورية العربية القد ة أوسااااااااااااااع مشوال 
هذا النص الذي نعتربه شااااااااااااهادة من أحد  قامات العلم يف (88)وأبعد غورا  " 

كم ان حيأورواب، خيتصاااااااااااااار لنا حقيقة املشااااااااااااااهد الثقايف واحلضاااااااااااااااري الذي ك
 العالقات ب  الطرف  . 

وال نن  أن تلك الف ة ، وإن كان  ف ة حروب صاااااااااااليبية أب  ما للكلمة    
من داللة ، إال أن العالقات االقتصااااااااادية، بل واحلضااااااااارية  مل تطا ا القطيعة 
الشااااااااملة من كال الطرف ، ففي الوق  الذي كان صاااااااليل السااااااايوف يعلو يف 

ع  نة دون األخذ بذاء العالخلمخل ، كان  العالقات التجارية تزداد قوة ومتا
االعتبار حلسااااساااية املوقف الديين والساااياساااي من كل طرف ، حىت كتب ابن 
جبا يقول "ومن أعجب ما حيدة به أن ناان الفتنة تشااااااااااااااتعل ب  الفئت  
مسالم  ونصاارى، ورمبا يلتقي اجلمعان ويقع املصااف بينهم ورفان املسالم  

سرج  م .بل إن قوافل املساال.  والنصااارى ستلف بينهم دون اع اض عليهم،
إىل بالد اإلفرني وساااابيهم يدخل إىل بالد املساااالم ، شاااااهدان من ذلك عند 

  (89)خروجنا أمرا عجيبا "
بقي  العالقات احلضارية العابرة لألمت  اااااااااااا الشرقية والغربية اااااااااااا مستمرة يف   

مية التدفقها ، ولعلنا نساااااتشاااااهد هنا مبقولت  األوىل تب  أار العالقات اإلسااااا
املساااااااااايحية، وأتار أورواب  ذه العالقة إجيااب إشااااااااااارة إىل ساااااااااالطان احلضااااااااااارة 

                                                           

   350ص ،مرجع سابق ،قالوا عن اإلسالم  ،عماد الدين خليل  (88)

   245 ، 234دت ص: ،د ،م 1964،باوت  ،دار ومكتبة ا الل  ، ،رحلة ابن جبا  ،انظر : ابن جبا  (89)
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اإلساااااااااااااالمية على اإلنساااااااااااااانية يف ذلك الزمان، والثانية تشاااااااااااااا إىل أحد أهم 
املخرجات األخالقية النامجة عن االحتكان اإلسااااااااالمي ابلغرب زمن احلروب 

 ي  .لالصليبية وأارها على هتذيب العقيدة العسكرية للغرب الص
يقول ابن جبا ".. لعلنااا نعجااب  ااذه الاادرجااة من االح ام املتبااادل اليت     

أصااااااااااب  كل من املتحارب  من الفريق    )اإلسااااااااااالمي واملساااااااااايحي ( يكنها 
لآلخر. كما نعجب  ذا القدر من الزاد الثقايف الذي نشاااااااااااااار به مساااااااااااااايحيو 

ت الغرب الوسااااااااااااايط عن هذا الطريق الساااااااااااااوري.. )حي، أصااااااااااااابح  فتوحا
على  -الصاااااليبي  املوقتة يف ساااااوراي، وفتوحاهتم الدائمة يف صاااااقلية واألندل  

 طات )إرساااااال( متعددة، أمكن عن طريقها نقل  -حسااااااب دار اإلساااااالم 
الكنوز الروحية إىل العامل املساااااااااايحي الغري يف العصااااااااااور الوسااااااااااطى. إن اجلو 

بعض  -النظيف القائم على التساااااااااااام  الديين والتطلع الفكري الذي أسااااااااااار 
ألباب فاحتي ابلرمو وطليطلة من مساااااااااااااايحيي الغرب، مبقارنته بروإل  -الوق  

التعصب التقليدية فيهم، هذا اجلو النظيف، كان أصيال  يف اإلسالم يف عهده 
األول.. لقد تلقى مساايحيو القرون الوسااطى يف الغرب من معاصااريهم علماء 

          (90)املسلم ، نتائي البح، اإلسالمي.."
بة      وهذا إدوارد بروي يع ف أن احلمالت الصااااااااااااااليبية قد كان  مناساااااااااااااا

لتهذيب الساااااالون الغري خاصااااااة أخالن الفرسااااااان:" فقد أفضاااااا  احلمالت 
 الصاااااااليبية بسااااااارعة أخا ا، نإقامة الروابط املتينة مع البلدان املتقدمة اقافي ا، إىل

خال دهتذيب أخالن الفرسااااااان، ونشاااااار اسااااااتعمال الطرائق والساااااالع الغريبة وإ
التقنيات اجلديدة.. وإطالع رجال الفكر على بعض مظاهر العلم والفلسااااافة 

                                                           

 355ص: ، مرجع سابق ،قالوا عن اإلسالم  ،عماد الدين خليل  (90)
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والفن واآلداب يف العامل  العري واليوانين: فجاءت هذه األشااااااكال واملفاهيم 
والطرائق والعادات، اليت حصااااااااال عليها أحياان  يف إمارات فلساااااااااط  وإيطاليا 

احلي، تنمي  العائدين من اجلنوبية، وشااااااابه اجلزيرة اإليربية، وانتشااااااارت بفضااااااال
 . (91)ال اة الثقايف يف أورواب املسيحية.."

 أ : حتويل الصدمة املعرفية إى انطالقة حضارية :
يف أتون املشااااااااهد الساااااااابقة اليت عرضاااااااناها عن طبيعة العالقات اليت كان    

حتكم العامل  يبق من الالزم علينا أن ندرى احلصاايلة اليت خرج  ا املساالمون 
من احلروب الصاااليبة، يف مقابلة االساااتفادة الكربى اليت أخذها الغرب، وطور 

 ل .نفسه من خال ا ..لنتعرف هنا عن مكامن الداء وا ل
وإن سجلنا هنا اااااااااا كما يسجل أي مالحظ اااااااااا أن الكيان الغري يف عموم    

أحواله إذا ما تعرض للقواصااام احلضاااارية أو فقد جزءا  من عامله، فإنه سااارعان 
ما يتداعى لدراساااااة أساااااباب ذلك، عك  املسااااالم  الذين عجزوا عن تقييم 

عاااص مر بن الاألمور وتقو هااا ومراجعتهااا معرفيااا ..وهااذا يااذكران عاادياا، ع
رضاااي هللا عنه حي، قال وصاااف لنا أن بولوجية األمم الغربية ونظمها الثقافية 

رم إن فيهم  صااااااااااال أربعا إواملعرفية والساااااااااياساااااااااية يف مجلة واحدة فقال : " 
ألحلم الناى عند فتنة ، وأساارعهم إفاقة بعد مصاايبة ، وأوشااكهم كرة بعد فرة 

 حسااانة مجيلة، وأمنعهم من ظلم،وخاهم ملساااك  ويتيم وضاااعيف، وخامساااة 
  (92)"  امللون

                                                           

 343ص:  املرجع ذاته ، (91)
 

رقم:  ،ابب تقوم الساااااااااااااااااااااعااااااة والروم أكثر الناااااااى ،كتاااااااب الفنت وأشااااااااااااااارا  الساااااااااااااااااااااعااااااة  ،صاااااااااااااااحي  مسااااااااااااااالم ( 92)
  2222ص:،4ج:،2898
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 1492يناير 2وهذا ما مل نراه أو نلمسااه يف فاجعة سااقو  األندل )        
م (، حي، بكاها املسلمون يف املشرن واملغرب، ولكن ابلقصائد واملرااي وال 
تزال املطابع العربية واإلسااااالمية تقذف كل مرة بقصااااائد عن ضااااياع األندل  

 األخاة فيها ،  دون أن يقدموا دراسات أعمق ألسباب السقو  وزفرة العري
وال حتليال سننيا مقنعا إىل يوم الناى هذا، وكان واجب االلتزام األدي والديين 
بل والعلمي يفرض أن يتداعى الكيان اإلساالمي اقافيا على مساتوى النخب 

مانية قرون لثالفكرية والعلمية لدراساااة أساااباب فقدان ألمة عمرت تلك البقاع 
من الزمن،وقدم  لإلنسااااااااااااااانية من خال ا آايت اإلبداع الفكري الذي مل ير 
مثلااه قط يف الاادنيااا كلهااا ال من قباال وال من بعااد ، على َنو مااا فعلااه أقرارم  

 م (. 1453مايو 29الثالاثء   من األوروبي   يف سقو  القسطنطينية )
 حالة األمة يف تقييم وصاااااااادن الشاااااااااعر اجلزائري مفدي زكراي وهو يصااااااااف   

 نكباهتا احلضارية فيقول :
 ألفنا بكاء  مذ قال قيسنا           قفا نبكي فبكينا وما قمنا               

 
وهاااذه احلاااالاااة العجيباااة ال جنااادهاااا يف اجلن  األوروي كماااا يف هي اجلن     

العري خاصااااة ،" فمباشاااارة بعد سااااقو  القسااااطنطينية يف يد الساااالطان  مد 
الفات  ، وشاايوع شااهرة األتران املساالم  الذين جاهدوا يف الفت  وعزموا على 

ان ، شاااااااااااع بلقالغزو حىت وصاااااااااالوا إىل التخوم األوروبية ودقوا أبواب منطقة ال
ا وف من اإلساااااااالم وطبائع املسااااااالم  يف تلك اجملتمعات األوروبية، وكان  
 صاااااااااااااالااااة احلااااالااااة األوروبيااااة يوم ذان كرد فعاااال تكتيكي على هااااذا ا واف 
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املساااتشاااري هو ترتيب مناهي وأسااااليب االساااتكشااااف ملزيد من العلم واملعرفة 
 لتشكيل الوعي التام  ذا الزلزال اإلسالمي املخيف .

وهنا تتواكب اجتهادات املفكرين املساااااااااااااايحي  األعالم مثل القدي  توما    
اإلكويين ، ومارتن لوار وغاهم،  من الذين اشااتغلوا  مة ونشااا  يف تشااكيل 
خالاي البح، املعريف من اليت اهتم  بدراسااة اإلنسااان واحلضااارة واجملتمعات 

به  ي عرف اإلساااالمية يف شاااىت مظاهرها ومقاصااادها بشاااكل مربمي وموساااوع
 (93)التقاليد الكنسية يف حتصيل املعرفة وتقديسها "

وكان من نتائي إطالع أورواب على احلضااااارة اجلديدة يف األندل  أن فت      
العامل الغري كوة ليطل  ا على العامل اإلسااااالمي" ا مجي" يف تصااااوره وجياله 
، ليعود وجيل  ب  يديه مرة أخرى يف مشااااااااااااهد التلميذ أمام أسااااااااااااتاذه، كما 

ل صااااااااااوب قاطر من كيقول املؤرخون حي، بدأت الوفود والبعثات العلمية تت
وحدب إىل بالد األندل ، لتنهل وتقتب  من منجزات احلضااااااارة اإلسااااااالمية 
.وكان االهتمام وحب االطالع سااااااااياسااااااااة رذية قبل أن تكون فيما بعد تيارا 

 شعبيا عارما .
أساااااااااااابق األوروبي  إىل ذلك امللك فيليب البافاري؛ جتمع  الرواايت أن "     

يرجوه أن يسم   ما األموي هشام األول حي، بع، إىل األندل  يرجو األ
لدراسااااااااااااااة أنظمة األندل  واقافتها،  Cordovaله نإيفاد بعثة إىل قا ر ط بخلة 

ومشاااااهدة أوجه النشااااا   ا، فقبل األما رجاءه وأرساااال امللك اجلرماين وفدا  

                                                           

كرية إصاااااااادار هيئة األعمال الف،حوار احلضااااااااارات : حتليل نقدي لظاهرة اإلسااااااااالموفوبيا ،عبد هللا صااااااااا  أبو بكر  (93)
 93ص،م2002 :الطبعة الثانية ،السودان ا رطوم 
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الذي أطلق عليه األندلساااااايون  " ويلميد "إىل األندل  بر سااااااة وزيره األول 
ألنه حترى األمانة يف نقل ما رأوه من مظاهر رضااااااااااة  " األم وليم  "اساااااااااام 

بالدهم إىل امللك. وقد أشار الوزير على امللك ابالستمرار يف إرسال البعثات 
  (94)العلمية القتباى ما يفيد البالد من فنون احلضارة العربية

وب  ف ة فت   األندل  إىل غاية القرن ا ام  ا جري مل تتوقف حركة     
البعثات الساااتكشااااف احلضاااارة اإلساااالمية معرفيا،  ولكن مع كل ذلك كان 
املشااهور يف كتب التاريخ اليت تؤرخ  ذا املشااهد العلمي احلضاااري "البعثة اليت 

ألماة دوابنااااا  أرساااااااااااااالهاااااا ملاااااك اجنل ا جورج الثااااااين ،بقياااااادة امرأة وهي ا
Dopant على رأى بعثاااة من مثاااان عشاااااااااااااارة فتااااة، من بناااات األمراء"  ،

رئي  موظفي القصااااااااااار  " سااااااااااافليك "واألعيان، إىل إشاااااااااااب يل ي ة مبرافقة النبيل 
امللكي، وأرسااااااااااال معه كتااب إىل ا ليفة هشاااااااااااام الثال، آخر ا لفاء األموي  

تتمتع  رقي العظيم الذيابألندل  جاء فيه بعد الديباجة: " وقد ذعنا عن ال
بفيضاااااه الصاااااايف معاهد العلم، والصاااااناعات يف بالدكم العامرة، فأردان ألبنائنا 
اقتباى مناذج من هذه الفضااااااائل؛ لتكون بداية حساااااانة يف اقتفاء أاركم لنشاااااار 
أنوار العلم يف بالدان اليت حييط  ا اجلهل من أركارا األربعة، وقد أرسااااالنا ابنة 

على رأى بعثة من بنات األشاااااااااراف اإلجنليز؛  " دوابن  "شاااااااااقيقتنا األماة 
لتتشااااااااارف بلثم أهداب العرش؛ والتماى العطف لتكون مع زميالهتا موضاااااااااع 
عناية عظمتكم؛ و اية احلاشاااااااااية الكر ة، وحدب من لدن اللوايت سااااااااايتوفرن 

                                                           

 األلوكاااة   شااااااااااااااابكااااة معااااابر التواصاااااااااااااااااال اللغوي واحلضاااااااااااااااااااري ب  الشاااااااااااااااعوب األناااادل . ،أنظر:أنور  مود الزانيت ( 94)
  :http://www.alukah.net/culture/0/44566/#ixzz34vT04kA8 :رابط املوضوع

http://www.alukah.net/culture/0/44566/#ixzz34vT04kA8
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على تعليمهن، وقد أرفق  األماة الصااااااااغاة  دية متواضااااااااعة ملقامكم اجلليل 
بقبو اااااا، مع التعظيم واحلاااااب ا اااااالص من خاااااادمكم املطيع: أرجو التكرم 

  (95)جورج"
وهكذا بدأ الغرب يف نقل احلضاااااارة اإلساااااالمية وإعادة إنتاجها من جديد    

يف بيئة أخرى ،غا البيئة اليت ولدت فيها وهذا بفضاااااااال حذان وأذكياء العامل 
الغري ..الذين أتقنوا اكتشاااااااااااااااف اآلخر ودراسااااااااااااااته ،وقبل ذلك فهمه فهما 

 صحيحا  .
 لغرب؟ة املعلومة بب: استشكال معرِف: هل أويت العامل اإلسالمي من قل

ح  كان الغرب أايم احلروب الصااااااليبية وبعدها يكسااااااب يف عالقته مع      
احلضااااارة اإلسااااالمية، كان العامل العري واإلسااااالمي يفقد أكثر فأكثر، ابلرغم 
من أن مشااكلته األساااسااية مل تكن يف نقص وشاا  موارد ومصااادر املعلومات 

بروإل العاملية واالساااااااتخالف  عن الطرف األخر،  فقد كان يكتب عن اآلخر
إذ" ك تب يف عصاااار احلضااااارة العربية اإلسااااالمية تصااااانيف كثاة عن العامل غا 
اإلساااااااااالمي، مبا فيه أورواب، كما لو أن الشاااااااااعور ابلوحدة الداخلية اليت جتمع 
األمة اإلسالمية ، مبا حتمله من اقة ابلذات ومعرفتها، قد نقل حب االطالع 

ر اإلسااااالم االاة قرون، من منتصااااف القرن السااااابع إىل احلدود ، فأمضاااا  دا
امليالدي حىت منتصاااااف القرن العاشااااار ، تعمل على اكتشااااااف تنوع البشااااارية 

 (96)حت  شعار وحدة رسالتها" "

                                                           

 :ةاأللوكأنظر : أنور  مود الزانيت ، معابر التواصل اللغوي واحلضاري ب  الشعوب ..األندل  ، شبكة  (95)
: http://www.alukah.net/culture/0/44566/#ixzz34vUu8v2R 

 .210، ص: 1ج ،مرجع سابق جغرافية دار اإلسالم  ،ميكيل  (96)

http://www.alukah.net/culture/0/44566/#ixzz34vUu8v2R
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وهذا ما جعل الفجوة املعلوماتية عن اآلخر ب  العامل اإلساااااااااااااالمي والعامل     
هور م  ا، عند مجالغري ديل لصااااااا  املساااااالم  ، وهذه مسااااااألة علمية مساااااال

املساااتشااارق   وهذا شااايخ املساااتعرب  الروى املساااتشااارن "أغناطيوى كراتشاااكو 
فيسااااااااااكي" يقر ذلك يف كتابه املشااااااااااهور "  اتريخ األدب اجلغرايف العري " : 
االتساااااااااااع ا ائل يف مدى املعلومات عن العامل لدى املساااااااااالم  ، ابملقارنة مبا 

مشاليها،  ورواب أبمجعها ابسااتثناء أقصااىعرفه العامل القدمي ، فقد عرف العرب أ
وعرفوا النصااااف اجلنوي من آساااايا كما عرفوا إفريقيا الشاااامالية إىل خط عرض 

درجات مشاال وساااااااااااااحل افريقيا الشاااااااااااارقي إىل رأى كرينت  قرب  مدار  10
اجلدى، وترن لنا العرب وصاااااافا مفصااااااال جلميع البلدان من اساااااابانيا غراب إىل 

مع  وصااااااف دقيق جلميع النقا  املأهولة ، تركسااااااتان ومصااااااب السااااااند شاااااارقا 
وللمناطق املزروعة ، والصاااااااااااااحاري وتبينوا انتشاااااااااااااار النبااتت املزروعة واماكن 

 املعادن .
ويضيف قائال اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ومل جيذب اهتمامهم اجلغرافيا الطبيعية أو الظروف     

املناخية فحساااااااااااب بل أيضاااااااااااا احلياة االجتماعية والصاااااااااااناعية والزراعية واللغة 
ليم الدينية ، كما مل تقتصاااااااااااااار معرفتهم على بالد اإلسااااااااااااااالم وحدها بل والتعا

جتاوزت بصااااااااااااااورة ملحوظة حدود العامل كما عرفه اليوانن ،كما عرفوا طريق 
الياب  الذي يرتفع إىل أعايل رر ينسااااااااي ، وعرفوا سااااااااواحل آساااااااايا إىل كوراي 

عوها مج مشاال....هذا وقد أاب  البح، العلمي املعاصاار أمهية املعلومات اليت
حىت عن بالد انئية مثل أرخبيل املاليو واسكنديناوه وجنوب شرقي أورواب .. 

 ."(97)  
                                                           

 22 ص:، 1مرجع سابق ،جاتريخ األدب اجلغرايف العري ،  أغناطيوى كراتشكو فيسكي. (97)
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لقد ساااااااعى العرب واملسااااااالمون من خالل ما حيملون من موروة واقافة      
إىل التعرف على اآلخرين، وكان هذا السااعي يدخل يف إطار مضاامون رسااالة 

د به بدعوا وأجادوا مبا مل جتاالسااااااتخالف يف األرض اليت كلفوا  ا ، ولذلك أ
قرحية أحد من قبل يف وصاااااااااااااف غاهم ودراساااااااااااااتهم واالطالع على أحوا م، 
و كن أن نغض الطرف عن البعد الديين والرسااااايل يف املوضااااوع ،"ففي احلالة 
االعتيادية كان  صاااااااول املعلومات اليت دلكها الدولة عن الشاااااااعوب االخرى 

 أغناطيوى كراتشااكو فيسااكي  " مث إن ضاارورة واقعة أكيدة ،يقول املسااتشاارن
مصااا  الدولة ، اليت أصاابح  أكرب قوة عاملة لذلك العهد ، حال  دون أن 
تكتفي مبعرفة أراضاااااااااااايها وحدها ، بل كان من الضااااااااااااروري أن حتصاااااااااااال على 
معلوماات دقيقاة من األقطاار األخرى املتاامخاة  اا ، وقاد سااااااااااااااااعاد على هاذا 

   (98)احلرب والسلم معا "
 
ن ا لل إذا، ملاذا مل توظف هذه احلصيلة ا ائلة من املعلومات لصا  ااااااااا  أي  

املسااااااالم  ، هل يكمن اجلواب يف العجز عن إنتاج مشاااااااروع كامل لدراساااااااة 
اآلخر يف ذلك الزمان، مثلما أنتج  الكنيساااااة االساااااتشاااااران، واكتف  األمة 

أقل  ىبظاهر ما أنتجه أدب الرحلة واعتربه البعض تساااااااااااالية وترفا فكراي أو عل
التقدير مل يلق التثم  الالزم؟، أم أن األمر يتعلق بكون الرحلة  والتنظا عن 
الغرب كحركة علمية مل جتد أتطاا علميا مناساااااااااااااابا وترك  جلهود األفراد فهم 
حيددون وجهتهم وفق ظروفهم وقدراهتم. عك  ما كان يف زمن الكنيساااااااااااااااة 

 .  واالستعمار، حي، كان  توجه ألهداف وأغراض دقيقة
                                                           

 19ص:  ، 1املرجع ذاته ،ج (98)



- 119 - 
 

فالرحالة العرب كما السااااافارات كانوا جيوساااااون خالل الداير شااااارقا وغراب،    
ومل يكونوا من السااااااااااااااوقة وعوام الناى، بل كانوا من صاااااااااااااافوف النخبة املثقفة 
األول يف الدولة واجملتمع مثل ابن بطوطة، واملسااااااااااعودي ،وابن جبا و ا روي 

ن ي ،والبكري وابوابن منقاااذ، والغرانطي وابن سااااااااااااااعياااد املغري، واإلدريساااااااااااااا
فضااااااااالن..، مبا معناه أن هؤالء مل يكونوا هواة، كما كتبهم مل تكن هواية، بل  
كان  أقرب إىل طبيعة التقارير اإلساااااا اتيجية عن حال ووضااااااع أورواب واألمم 

 األخرى، كتلك اليت تصدرها مراكز الدراسات اإلس اتيجية العاملية اليوم.
 ية  بروتز يقول:" لي  يف وسااع األدبوهذه شااهادة مؤرخ احلروب الصااليب   

األوروي لذلك العهد اا القرن التاسع عشر ااا أن يقدم مثاال يفضل مؤلفاهتم ، 
ويكفي يف هذا الشأن تصف  ماخلفه املؤرخون العرب ومقارنة ذلك أبحسن 
مااا أنتجااه فن التاااريخ يف أورواب ليباادو ألول وهلااة دون تردد أين يكمن الفهم 

خيي والوعي السااااااياسااااااي والذون يف الشااااااكل والفن والعرض واإلحساااااااى التار 
."(99)  
بل لقد بلغ األمر ببعض الرحالة أن يتجاوزا مألوف السنن اإل ية يف حب    

األوطان، ويعاكسااوا تيارها تشااجيعا وتساالية للنف  حىت تبلغ منر ا يف معرفة 
اآلخر ورصاااااااااااااااد حركاااتااه، فهااذا ابن الفقيااه أبو بكر أ ااد بن  مااد ا مااذاين 

ب املعرفة لصاااااااحب جتصاااااار كتاب البلدان يقول تشااااااجيعا على الرحلة يف ط
ابآلخر.  "وقااااالوا: احلن  إىل األوطااااان من أخالن الصاااااااااااااابيااااان، ويف طول 

                                                           

  20،ص1املرجع السابق ، ج (99)
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االغ اب فوز االكتسااااااااب ، ... ولوال اغ اب الناى عن  ا م ضااااااااق   م 
 (100)البلدان، ولوال اغ اب املغ ب  ماعرف ماب  األندل  والص  " .

 ويستشهد بعضهم  ابلشاعر العري :
كوفاااة أمي وال بصاااااااااااااارة أي  ،  وال أان يثنيين عن الرحلاااة   فال               

 الكسل  
ابلرغم من كل ذلك نعود ونكرر يف ظل هذه املراجعة وَنن نتحدة عن     

عالقااة املساااااااااااااالم  ابلغرب يف تلااك األطوار، وخباااصااااااااااااااااة مرحلااة االحتكااان 
اإلسااااالمي األوروي يف ف ة احلروب الصااااليبية، وضااااخامة احلصاااايلة املعلوماتية 

ن الغرب األوروي اليت  تلكها املساااااااالون إىل أي مدى اسااااااااتفاد املساااااااالمون ع
منها، ابلرغم من أن هنان  اوالت عديدة اسااااااااتدراكية لدراسااااااااة الغرب أاناء 
وبعد احلروب الصااااااليبية برؤية أكثر عمقا ، وانضااااااي حتليال من سااااااابقاهتا اليت  

 كان   اوالت على جدهتا وجودهتا وصفية .
يف ظااال دولاااة املماااالياااك، وبعاااد هااادوء املعاااارن، التااانليف  مثال "  فقاااد ظهر 

املوسااااااوعية، كموسااااااوعة القلقشااااااندي والعمري والنويري، مجع فيها أصااااااحا ا 
املعارف العربية اإلسااااااالمية، وضاااااام  مكتساااااابات الرحالت يف التعرف على 

وكااأرم أرادوا بااذلااك أن حيفظوا ذاكرة األمااة، تقويااة  .اآلخر، مبااا فيهااا أورواب
ده من جرإل جلاااااذورهاااااا ب عاااااد االخ ان اإلفرجني املفااااااجئ لبالدهم، وماااااا ولااااا 

لشاااااااعورهم ابلتفون واألمان. كما شاااااااهدان مصااااااانفات مجع  وقائع الرحالت 
وبو بتهااا، كمؤلفااات القزويين، مث أتيت مؤلفااات ابن خلاادون على مشاااااااااااااااارف 
االنقالب التارخيي الكبا، الذي سنشهد فيه صعود أورواب يف أقصى الغرب، 

                                                           

  47م ،  1996، باوت  ابن الفقيه ، البلدان ، حتقيق يوسف ا ادي ، عامل الكتب (100)
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فصااول )حرب االساا داد( والساايطرة النهائية على بالد األندل  مع مع راية 
سااقو  غرانطة، واخ ان العثماني  ألورواب من الشاارن، فكان  مؤلفات ابن 
خلدون شاااااااهادة على بداية هذه التبدالت، مبا تضااااااامنته من خالصاااااااة عربية 
حلال أورواب يف عصاااااره، إذ ساااااتبدأ بعده دورة جديدة من عالقات القوى ب  

رواب والعامل العري اإلسااااالمي، سااااتنتهي لصااااا  أتكيد الساااايطرة الغربية على أو 
 (101)" .العامل، عندها ستتبدل جذراي  زاوية الرؤية العربية ألورواب وللعامل

 
ال أريد ان أطيل أكثر، فاألمر ن كه للباحث  املتخصاااااصااااا  يف هذا اجملال    

ك إال أن األكيد من كل ذلللغوص فيه ..واحلكم على ذلك سلبا أو إجيااب ، 
أنه وعلى امتداد الدولة العباسية واألندلسية والفاطمية والدولة الزنكية والنورية 
واأليوبية مث دولة املماليك أي على امتداد خط احلروب الصااااااليبية إىل ما بعد 
رايتها، كان املستفيد األكرب واملتفاعل األول مع معطيات احلضارة اإلسالمية 

الغري، وساااااااواء قلنا إن مش  العرب ساااااااطع  على الغرب ، أو أن هو العامل 
احلضااااااااااااارة الغربية مخلد ينة للحضااااااااااااارة اإلسااااااااااااالمية يف تطورها، أو قلنا أن هذه 
األخاة هي من منحتها أتشااااااااااة الدخول إىل عصااااااااار النهضاااااااااة عن طريق ما 
أخذه الغرب من علوم ومعارف، فإن اجلانب األكرب الذي ال نريد أن نراه يف 

هذه احلقيقة و املشااهد احلضاااري أن الغرب هو من سااعى لالسااتفادة،  جوف

                                                           

 ة الشرن األوسط دجري ،فيصل خرتش  (101)
http://www.aawsat.com/details.asp?section=19&article=315646&issueno=9

745#.U5mlQyjuE3Y 



- 122 - 
 

مبعل آخر كااان هو الراب  األكرب يف العالقااات احلضااااااااااااااااريااة بينااه وب  العااامل 
 اإلسالمي.

صااااااااااااااحي  أن اإلسااااااااااااااالم سااااااااااااااعى إىل إحالل توازن يف العالقات الدولية     
احبه صاااااااااواساااااااااتثمار هذه العالقات على قاعدة التدافع ..ومعرفة كل طرف ل

معرفاااة تعاااارفياااة اع افياااة ،تنطلق من الفهم إىل التفااااهم ومن التوصاااااااااااااايااال إىل 
التواصااااال ومن الفائدة املتبادلة، وهذا كان املقصاااااد الرئيساااااي الذي ينطلق منه 
اإلساااالم كما يف كل مرة ح  يؤصااال لفكرة معرفة الغرب واالطالع عليه من  

 قاصاااااااااااد الساااااااااااامية،كل جانب ..وقد اع ف كتاب الغرب ومفكروه  ذه امل
فهذا فهذا "مارساايل بوزار "يف كتابه إنسااانية اإلسااالم "يشااا إىل أن احلضااارة 
اليت احتضاااان  اقافة البحر األبيض املتوسااااط طوال ساااابعة قرون من العصااااور 
الوساااااطى ساااااامه  بكيفية  ساااااومة يف إقامة نظام يكفل اح ام الشاااااخصاااااية 

 (102)اإلنسانية ويضبط عالقات الشعوب ببعضها البعض " 
بيد أن املشااااااااااااااكلة مع كل ذلك، تكمن دائما يف عدم قدرتنا على تثبي     

منجزاتنا احلضاااارية وتطوير رصااايدان االساااتخاليف يف األرض لقيادة اإلنساااانية، 
وأتهيلها للمراحل اجلديد القادمة من اتريخ الكدإل اإلنساااااااااين إىل رب العزة، 

داولة تتغا دائرة املعلى قاعدة الشااااهود احلضاااااري، ولذا كان من الطبيعي أن 
ُكْم قَ ْرٌح ِإن ََيْس  َ : "احلضاااارية ليساااتلمها من هو أهل  ا وفق البيان القرآين س  ْ

اِس َولِ  ُم ن ُ َداِوهل  َُا بَ نْيَ الن  َّ َك اْْلََيَّ ُه   َوتِل  ْ ْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِ ثْ ل  ُ ُ فَ ق  َ يَ ْعَلَم اّللَّ
َهَداَءۗ  َواّللَُّ اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ الَِّذيَن نَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم  آل عمران:  "ش           ُ

                                                           

ية يف أعمال ندوة أسااا  العالقات الدول ،العالقات الدولية  الدولية يف اإلساااالم ،أنظر " عبد العزيز بن عبد هللا (102)
 .. 18ص ،مطبوعات أكاد ية اململكة املغربية  ،ه1408رجب  28،اإلسالم 
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،وتلك ساااااااااانة هللا اليت لن يبد ا ألحد كما وعد يف مواايقه التكوينية    ١٤٠
نََّة اّللَِّ الَِّ  َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبُل   َوَلن َ ِدَ "قبل التشااااااااااريعية ،  نَِّة اّللَِّ  س       ُ ِلس       ُ

 .٢٣الفت : تَ ْبِدياًل" 
هذا ومل  نع عن األمة الساااااااااااااقو ، وانفالت قياد املداولة منها، كورا أمة     

اإلسااااالم، وما قدمته لإلنسااااانية من خا، وقبل ذلك ما معها من االمتيازات 
الدينية واملعرفية، ألن الرفع لو حدة لكان خالف سااااااااااانن هللا يف الرفع، كما 

 حاليت الدفع، كما يف دفع السقو  عنها لو حدة لكان جالفا لسنن هللا يف
الفرد يف بين إسااااااارائيل، واجلماعة اإلساااااااالمية يف "أحد" وتوصااااااايفهما يف قوله 

َنا َلَرفَ ْعَناُه َِِا َولَ ِكنَُّه َأْخَلَد ِإَى اْْلَْرِض َوات ََّبالَ " تعاىل ئ ْ ُلُه  َلْو ش           ِ  َهَواُه   َفَمثَ 
ْث َأْو ت َ  ِه يَ ْله  َ ْل َعَلي  ْ ِب ِإن حَتْم  ِ ُه يَ لْ َكَمث َ ِل اْلَكل  ْ رُك  ْ ل ِ َك َمث َ ُل اْلَقْوِم ت ْ ث   ذَّ  ه  َ

بُوا ِِبََيتَِنا   فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَُّروَن" ، ١٧٦ألعراف: ا الَِّذيَن َكذَّ
َذا   ُقلْ " َها قُ ْلُتْم َأَنَّ  هَ  ُتم مِ ثْ َلي ْ  ُهَو ِمْن ِعنِد َأَوَلمَّا َأَلابَ ْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَلب ْ
 .١٦٥آل عمران: " ٌ ِسُكْم ۗ ِإنَّ اّللََّ َعَلى  ُكلِ  َشْيء  َقِديرَأنفُ 
هذا ،وإن تعجب فعجب من معايشااااة ابن خلدون ملرحلة السااااقو  املدوي   

يف العامل اإلساااااااالمي وكتابه عن ذلك يف سااااااافره "املقدمة" بلغته ا اصاااااااة اليت 
ع احلضاري يف جتعترب من هذا الوجه تقريرا اس اتيجيا شافيا عن أسباب ال ا

األمة، وكأنه رساااااااااول السااااااااانن اإل ية الذي جاء ليكتب بلساااااااااان الزمان تقرير 
ولكن هذه األخاة  أصااا ا من العمى والصاامم  األفول الذي أصاااب األمة .

ما مل يكن يسااااااااااااام   ا أن تفهم ابن خلدون ولغته التحليلية، وال صااااااااااااايحاته 
لك إذا خة يف رماد ، تالتحذيرية، فكان  مقدمته عق ، صاااااااااايحة يف واد ونف

قصاااة "املقدمة"، واليت كان  ساااتكون مدخال معرفيا دهيداي لدرى الغرب لو 
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تفقهاا  فيهااا األمااة ورعتهااا حق رعااايتهااا، لقااد ولاادت يف العااامل اإلسااااااااااااااالمي 
 وأينع  يف الغرب على يد علماء االجتماع .

واهتامه  ...بل وتصاااااااااااااادى له " بعض علماء األمة وكربائها ابلتنقيص اترة    
ابل ف الفكري اترة أخرى، وال عجب فقد وصاااف القنوجي صااااحب "أجبد 
العلوم" تلك الف ة، وهو يتحدة عن ذة علمائها قائال "قد عجزت مهمهم 
عن معرفااة هااذه العلوم والفنون، ووجاادت العلماااء قااد قنعوا ابلطاا ل من الواباال 

لغرب ودة اكتشاااااااف اا ت ون"،ولقد تعثر حظ املقدمة بذلك قروان، و لوال معا
  (103) ا، يف إطار عثه عن كنوز احلضارة اإلسالمية لكان  نسيا منسيا. "

وال نن  يف غمار التحليل، ورحلة البح، والتفتيش يف هذه السااااااجالت     
احلضااااااااااارية من العالقات اإلسااااااااااالمية الغربية، ومراحل جتساااااااااااها املشااااااااااحونة 

كرية يف أحيان  واجملا ات العساااااااا ابلتطبيع الثقايف واالقتصااااااااادي واملعريف حينا،
كثاة، أن نؤكد أن العامل اإلساااااااااالمي والعامل الغري  ذا التجساااااااااا املعريف بنوا 
جساارا  لإلنسااانية قصااد العبور إىل املسااتقبل، وكان  األمة سااباقة وملهمة يف 
تشاااااااااااااييده ووضاااااااااااااع أواتده، ولكن ح  انتهوا من اجنازه، عرب منه الغرب قبل 

املساااايحية قبل اإلسااااالم، ولكنه كان عبورا م ر ا ساااايطر فيه العرب، وعربت منه 
الغرب على مقدرات الشاارن كله اإلسااالمي وغا اإلسااالمي ما يزيد عن قرن 
من الزمن ويطمع أن يزيد، وبسااط نفوذه عليه بسااطة قهر وجربوت، وال يزال  
 يسعى جاهدا إلحلاقه به إحلاقا اقافيا وفكراي وسلوكيا ، نشر خال ا فلسفات

                                                           

 2012وزارة األوقاف قطر ،الطبعة األوىل ،فقه السااانن اإل ية وأارها يف البناء احلضااااري  ،انظر: عادل عيسااااوي  (103)
  3 ص:،
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العبثية واحلدااة وما بعد احلدااة املروعة، ذلك احلصاااااااد الفلساااااافي املر لعصاااااار 
 النهضة وما بعده.     

   
املبحث الثالث : التحقيب املعرِف للعالقات اإلس   المية الغربية ِف مرحلة 

 االستعمار 
 

 أوال: مسة هذه املرحلة )تدافال اإلزالة واإلزاحة(
ديز هذه املرحلة من اتريخ العالقات ب  من أهم املالم  السااااااااااااااننية اليت     

ن طرف م مرحلة تدافال بإلزالة واإلزاحةالعامل اإلسااالمي والغري أرا كان  
واحد ،مبا معناه أرا كان  مرحلة تصاااااااااافية جساااااااااادية واغتيال معنوي ومادي 
للكيان اإلسااالمي وتدما ألجهزته ومؤسااساااته وواجهاته احلضااارية من خالل 

عماراي ونساااااااااف كل منجزاته التارخيية واحلضاااااااااارية، وحتقق اإلجهاز عليه اسااااااااات
بذلك احللم الذي ساااااااع  له الكنيساااااااة، وحرك  ألجله احلروب الصاااااااليبية ، 
ونظ رت له املدرساااة االساااتشاااراقية اليت أخرج  كل أاقا ا ألجل هذه اللحظة 
التارخيية، وتسور الغرب حينها اااااا وألول مرة يف  اتريخ اإلسالم اااااا حرم و راب 

لعامل اإلسااااااااااااالمي بكل أرحيية يف الف ات اليت كان  األرضااااااااااااة تنخر عصااااااااااااا ا
 سليمان وهو على كرسيه ) الدولة العثمانية (، ...

ومن السهولة اااااااا أن يالحظ املرء اااااااا أن هذه املرحلة كان  مكسبا استشراقيا   
با لالسااااااااااااااتعمار، فقد لوحظ فيها بلو  الطرف  ذروة  قبل أن تكون مكساااااااااااااا

تنظا االساااااااتشاااااااراقي )الدليل العلمي لالساااااااتعمار(، واالحتالل منجزاهتما، فال
با  ألن ارتالعسااااااااكري للعامل اإلسااااااااالمي كاان ظاهراتن ال تفارقان بعضااااااااهما 
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االساااااتشاااااران ابالساااااتعمار ارتبا  عضاااااوي " فحي، يكون االساااااتعمار يكون 
االساااتشاااران، وكذلك ح  يتوساااع االساااتعمار يتوساااع االساااتشاااران، فالقاعدة 

هي: أن االساااااااتعمار يصاااااااحبه دائما اساااااااتشاااااااران ، والتوساااااااع  اليت ال تتخلف
  (104)االستعماري يصحبه دائما التوسع االستشراقي ".

وال عجاااااااب فلي  من الغرياااااااب أن ترتفع دالاااااااة التاااااااأليف والتنظا يف     
االساااااتشاااااران مع أزهى عصاااااور االساااااتعمار، أو لنقل أنه لي  من الغريب أن 

ي ي مع منساااوب التنظا االساااتشاااراقتتسااااون حركة االساااتعمار للعامل اإلساااالم
يف جتلف امليادين والعلوم...فقد أحصااى الدكتور إدوارد سااعيد مؤلفاهتم ضااد 

ألف  لد ؟ كلها ضد  62اإلسالم خالل مئة ومخس  سنة فوجدها بلغ  
العروبة واإلسااااااااااااااالم أفرزهتا املطابع ودور النشاااااااااااااار يف الغرب فيما ب  عامي ) 

 (105)م(." 1950اا  1800
وأقدم هنا دليال واضااااااااااحا على هذا االرتبا  والذي كان يلقي بظالله على   

العالقة ب  الشااااااارن اإلساااااااالمي والغرب، وَنن نعد هذه الدراساااااااة عثران على  
كتاب لااااااااا هنري لورن  بعنوان "األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر 

يم من م.. وهو كتاب ق 1798اااااااااااااااااااااااا 1698االستشران املتأسلم يف فرنسا ،
حي، التقييم لدالة االساااتشاااران يف حقل من حقوله املعرفية يف فرنساااا خاصاااة 
ذلك االجتاه الذي أطلق عليه الكاتب صااااااااافة املتأسااااااااالم إشاااااااااارة إىل اهتمامه 
ابجملال اإلسااااااااالمي والدراسااااااااات اإلسااااااااالمية والتاريخ اإلسااااااااالمي .ونعترب مع 

                                                           

ص: ،هااااااااااااا لندن 1411الطبعة الثانية  ،املنتدى اإلسالمي،رؤية إسالمية لالستشران  ،أ د عبد احلميد غراب  (104)
8. 

مكتبة وهبة ،م1993واألهداف .الطبعة األوىل :أورواب يف مواجهة اإلساااااااااالم : الوساااااااااائل ،أنظر : مازن املطبقاين  (105)
 ..110ص:،القاهرة 
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يرد أن  مقنعا ملنالكاتب أن األرقام واإلحصااءات اليت قدمها تشاكل تفسااا 
 يلصق رمة االستعمار لالستشران .

لسانا هنا يف هذه اجلزئية من البح، بصادد تقييم ا طاب االساتشاراقي وال   
إنتاجه الفكري، ولكن ساااقنا هذه األمثلة لالساااتشاااهاد على تلك العالقة اليت  
كان  ب  االسااااااتعمار و االسااااااتشااااااران حىت نتعرف على ظالل وطبيعة هذه 

يت كان  تربط العامل اإلسااااااااااالمي ابلغرب يف هذه املرحلة حي، كان العالقة ال
االسااااااتشااااااران هو املهندى الفكري واأليديولوجي املمهد  ا .. وحي، كان  
املعركة مع الغرب ابإلضاااافة إىل  اوالت التحرر معركة فكرية أيضاااا .فالصاااراع 

يوم يف لالفكري ب  الشاااااااارن والغرب بدأت معامله اليت ال تزال رسااااااااومها إىل ا
 ظل هذه الظروف .

طبعا مل يبدأ مشااااااروع احتالل العامل اإلسااااااالمي ببداية االسااااااتشااااااران، وإن     
تعززت هذه الفكرة أكثر بعد احلروب الصاااااليبية، حي، أصاااااب  احتالل العامل 
اإلساااااااااالمي القرار االسااااااااا اتيجي للغرب بكل  اليكه ،ولذلك عد كل منجز 

وظف توظيفا خيدم فكرة االحتالل، أوروي مهما كان حجمه ويف أي  ال ي
م على يااد 1497هاااااااااااااااااااااااااااا /903فمنااذ اكتشااااااااااااااااف رأى الرجاااء الصاااااااااااااااا  

)فاساااااكوداجاما( الذي قال حينها :" اآلن طوقنا رقبة اإلساااااالم ، ومل يبق إال 
والغرب يتح  الفرصاااااااااااااااة املناااساااااااااااااابااة  (106)جااذب احلباال فيختنق و وت ". 

اساااية تشاااا اتيجية والدر وكان  أغلب كتاابهتم وتقاريرهم االسااا   لالنقضااااض،
م، مكتواب 1732إىل قرب ذلك، مثل كتاب " "مارسااااااااااااايلي" الذي ظهر يف 

بكل من اإليطالية والفرنسااااااية بعنوان" احلالة العسااااااكرية لإلمرباطورية العثمانية 
                                                           

 .189، ص 1998 الطبعة الثانية:  ،جدة واقعنا املعاصر، مؤسسة املدينة مد قطب، (106)
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تقدمها واَنطاطها" ،يقدم الكتاب نفساااااااااااه ابعتباره تقريرا عن اَنطا  الدولة 
إىل االحتاد من أجل اقتسااااااااااااااام اإلمرباطورية،  العثمانية ويدعو الدول األوروبية

ولكن يف إطار استعادة فكرة احلروب الصليبية فاالقتسام لي  غا اواب من 
  (107)الرب بينما البقاء اا بقاء اإلمرباطورية اا عقاب "

نتيجة  ذا الشااحن االسااتشااراقي املمنهي يف تلك املرحلة مع قوة الضاارابت    
إلساااالمي احتل  اندونيسااايا يف القرن التاساااع العساااكرية ، و ضاااعف الكيان ا

م، وبدأت احلملة الفرنساااااااااية على مصااااااااار عام  1857عشااااااااار، وا ند سااااااااانة 
م بسااااط  فرنسااااا يديها على اجلزائر العثمانية.  1830م، ويف ساااانة 1798

وساااااقط بعدها معظم العامل اإلساااااالمي فريساااااة للقوى الكربى .وبقي الوضاااااع 
ن ألغي  أو قل اااااااا إن شئ  اااااااا ااااسقط  على هذه الشاكلة يراوإل مكانه إىل أ

حي، شاااكل ساااقوطها حداث مدواي يعادل يف  1924ا الفة العثمانية سااانة 
حجمه االساااااااااا اتيجي سااااااااااقو  القسااااااااااطنطينية ابلنساااااااااابة للغرب يف تداعياته 
احلضاااااارية، وهذا ما سااااارع من راية املسااااالسااااال التارخيي الطويل والذي كان  

 آخر حلقاته احتالل القدى .
أقول هذا وقد يعتربه البعض تضااااخيما ومسااااتندي يف ذلك أنه بسااااقوطها     

وإلغائها انقطع نساال وسااند ا الفة سااياساايا، وألول مرة يف التاريخ اإلسااالمي 
حي، كان  تعترب اإلطار السياسي الذي جيمع األمة حىت يف أشد اللحظات 

عري والخالفا، وال عجب أن يطوف  مد عبد قبلها يف العامل اإلسااااااااااااااالمي 
سالمية إن احلفاظ على ا الفة اإل" مذكرا العرب قبل غاهم بندائه الشها :"

                                                           

م  1798اااااااااااااااااااا 1698األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران املتأسلم يف فرنسا :،هنري لورن   (107)
 167ص،
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 بعد اإل ان ابا جل جالله ورسااوله صاالى هللا عليه وساالم " ..، اثلثة العقائد
ولكن من كاااان يهتم لاااه، فكااال األقطاااار ب   تااال ومنتااادب، أو غاااارن يف 

 من إفاقته  . سبات عميق مل تكف كل تلك الطوارن واملد مات
 
 
اثنيا: طبيعة العالقة بني الطرفني ِف هذه املرحلة حض           ارَي ) العالقات   

 العلمية (:
كاااانااا  العالقاااة ب  العثمااااني  والغرب يف األمور العسااااااااااااااكرياااة احلروب        

كفرسااي رهان ،وعلى تواصاال مسااتمر رغم ما شاااب  كل املراحل من حروب 
عرفااة هااذا اجلزء من العااامل والتطلع وغااارات ،ومع ذلااك بقي رم الغرب إىل م

إليه ال حيول بينه شاااااااااااااايء وال يعادله تطلع إىل عامل آخر، حىت قال أحدهم 
يصااااااااااف هذا النهم :" على أن حظ الشاااااااااارن يتفون على حظ أمريكا  ،جد 
املهمة ابلنسااابة لالقتصااااد األوروي، ويرى ميشااايل ديقيز أن هذه الظاهرة تربز 

 عشاار والثامن عشاار ،وانه بوجه خاص فإنبشااكل ساااحق يف القرن  السااابع 
تركيا وفارى يف منتصاااف القرن الثامن عشااار كاان ما يزاالن مها البلدان اللذان 
توجد رغبة أقوى يف االطالع على أحوا ما    وابلرغم من الصالت التجارية 
واالقتصااااااادية ب  الطرف  إال أن أورواب عمل  على احتكار كل ما  كن أن 

ا  فمنذ عهد " يقوي الكيان  ا ا ا ألن الرغبة يف إسقاطه ال تزال قائمة  العثماين ا
عهد سليم الثاين، اااااااااااااااااا وا الفة العثمانية اااااااااااا حتاول احلصول على املعرفة الفنية 
والتقنية، ولكن اجلواب األوروي كان دائما الرفض إال يف بعض أمور هامشااية 

د علي وقد حاول  متعود على الغرب ومصاااحله ابلنفع،ال على اآلخرين..، 
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أن حيصااال على شااايئ لتطوير مصااار وتنميتها سااارعان ما قضاااى على  اولته، 
إرا أسااطورة األجداد اإلغريق "املعرفة املقدسااة" ال ينبغي أن تقع بيد أحد إال  
كبا اآل ة فله حق احتكارها ، فإذا جترأ إله صاااااااااااااغا مثل "بروميثيوى" على 

ل يعلق الدكتور يف آخر كالمه مبث ساااااااااااااارقتها فيجب أن يناله العذاب ...قم
غري ويقول :إن مثلنا ومثل الغرب يف قضااااااااااااااية املعارف االجتماعية والتقنية 
مثل ذلك الشاااااريك القوي الذي قال لشاااااريكه الصاااااياد الضاااااعيف " تريد أرنبا 

  (108)خذ أرنبا ، تريد غزاال خذ أرنبا "
يف ب  ملعر وقد انقطع  هذه الوصاااااااااالت وا اوالت للتجساااااااااا العلمي وا    

الطرف  مع سااااقو  ا الفة ودخول الدول األوروبية القتسااااام تركة ما تسااااميه 
ابلرجل املريض ،أما قصااااة عالقة العامل اإلسااااالمي ابلغرب يف ظل االسااااتعمار 
فال  كن أن نصاااااااااااافها ،أكثر  ا وصاااااااااااافها به مالك بن ن  املفكر اجلزائري، 

قرآين حيمل دالالت ح  نعته أبنه اساااااااااااتدمار، ألن االساااااااااااتعمار مصاااااااااااطل  
العمارة والعمران والتعما واالسااااااااااااااتدمار خالفه، وكما كان يقول  دان بن 
عثماااان خوجاااة مفىت احلنفياااة يف اجلزائر، وهو يقاااارن ب  ظلم ال ن وعااادل 
فرنسااا، ومل  ض على اسااتعمار فرنسااا اجلزائر حينها إال االة ساانوات" اللهم 

  (109)ظلم ال ن وال عدل الفرنسي  "
وطبعاا كلناا يعلم ماا هو احلصااااااااااااااااد املر لالسااااااااااااااتعماار، أقلاه مع التجهيال     

واإلحلان السااااياسااااي واالقتصااااادي، سااااعيه الدؤوب إىل إحداة قطيعة معرفية 
                                                           

املعهد  ،ر مرشاادغريغوار منصااو  ،الشاارن موجود بغاه ال بذاته،تقدمي كتاب مقدمات االسااتتباع ، طه جابرالعلواين  (108)
 13ص:  ،م1996الطبعة األوىل : ،فرجيننيا واشنطن ،  العاملي للفكر اإلسالمي

ص  ،ت د ،د  ،قسااااااااانطينة اجلزائر ، يدة عمااوي: دور  دان خوجة يف تطوير النهضاااااااااة الوطنية. دار البع،  (109)
231. 
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شاااااااملة مع موروانا الثقايف، واالسااااااتعاضااااااة عن اإلسااااااالم ابملساااااايحية بتكثيف 
  الت التنصااااا والتمسااااي ، وقصااااة التنصااااا طويلة لي  هذا  ال شاااارحها،
ولكن األكيد أنه كما ال يتصاااور وجود اساااتعمار بدون اساااتشاااران  كذلك ال 

  كن وجود تبشا بدون استعمار ..
إال أن فشااال املشاااروع األخا جعله يشاااكل جيشاااا موازاي على غرار جيشاااه   

الذي غزا به العامل اإلساااااااالمي، وهو جيش التغريبي  خاصاااااااة بعدما أدرن أن 
فعل ذلك يتطلب قوة من داخل الكيان، تلك إذا هي معامل وتفاصاايل املعركة 

العميقة إىل يوم  رهاالقادمة معركة العامل اإلسااالمي ابلعامل الغري اليت بقي  آاث
نا القادم يف مرحلة ما بعد التحرر  الناى هذا، وهذا ما ساااااااااااااانتناوله عرضاااااااااااااا
واالسااااااااتقالل واريار املعسااااااااكر الشاااااااارقي حي، دظهرت العالقة يف أشااااااااكال 

 وصور وقنوات بل وفضاءات جديدة مل تكن يف احلسبان.
نا قد سااااااااااااوقبل أن ننتقل إىل هذه املرحلة األخاة من هذا العرض، جند أنف   

اسااااااااااااااتطردان كثاا ودققنا يف مساااااااااااااااائل كثاة يف ساااااااااااااايان حتقيبنا املعريف  ذه 
العالقات، نقول لي  من األدب العلمي فضاااال عن ما تساااتوجبه مقتضااايات 
وضااااااااارورات البح، العلمي، أن نساااااااااتعرض هذه الف ات التارخيية اليت ارتبط 

ادرين على أن كنا قفيها العامل اإلسااااااالمي ابلعامل الغري عرضااااااا اترخييا جافا، و 
نكتفي بساااارد  موعة من الصااااورة التارخيية مع بيان عام لنمط العالقات، إال 
أن هذا ال يتواىف مع مقاصدان اليت التزمنا  ا من خالل عنوان املوضوع الذي 
يرتبط فيه علم االستغراب ابلنظام املعريف ربطا يستوجب هذا النوع من الشرإل 

األركان ملة معرفية مفيدة اتمة املعامل والعناصااار و حىت خنرج يف راية املطاف جب
 ، ونقول يف النهاية للكاتب ضروراته وللناقد خياراته .
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املبح   ث الرابال: التحقي   ب املعرِف للعالق   ات اإلس           المي   ة الغربي   ة بع   د 

 االستعمار
 

 أوال: مسة هذه املرحلة  )  تدافال التوازن (
ة هتاااا مع مرحلاااة التحرر من ربقااامن ذاااات هاااذه املرحلاااة اليت تعترب بااادااي   

االسااااااتعمار الغري للعامل اإلسااااااالمي، أرا مرحلة إعادة التوازن إىل لغة التدافع 
يف منط العالقات احلضااااااااارية ب  الطرف  من خالل إعادة كل طرف دراسااااااااة 
اآلخر واكتشااااااااااااافه من جديد، كل بلغته وأساااااااااااالوبه، وأبدوات وطرن جديدة 

  تكون سببا يف والدة مقاصد املشروع من كالبعيدا عن القراءات ا داج اليت
الطرف  والدة قيصااااارية  ا يؤدي إىل تشاااااويه أفكاره ،كما شاااااوه االساااااتشاااااران 

 نفسه من قبل خبروجه من ربقة املوضوعية .
نقول هنا؛ إن من ذات هذه املرحلة اليت بدأت مع حترر العامل اإلسالمي     

تااادافع الاااذي حيكم العالقاااة ب  عسااااااااااااااكراي أراااا مرحلاااة إعاااادة التوازن إىل ال
الطرف ، ويتأكد هذا ا دف أكثر اااااااااااا مع صعوبته اااااااااااا إذا أخذان ابالعتبار أن 
العامل اإلسالمي، ال يزال حدي، عهد ابستعمار كاد أن يفقد هويته وبوصلته 
الفكرياااة بعاااد أن أعمااال فياااه الغرب معااااولاااه الفكرياااة ا اااداماااة وال يزال حيااااول 

 ور نصف قرن على استقالل غالبية أراضيه .استعادة عافيته رغم مر 
وهنا ؛قد تكون احلاجة ماساااة إىل أن نذكر مرة أخرى أن التدافع والتوازن     

الذي حياول العامل اإلسااااااااااااالمي اسااااااااااااتعادته إىل منط العالقات منطلقه عقدي 
،ألن اإلسااااالم " ال يتغيا صااااراع اآلخر وإلغاؤه، وإمنا حتويل موقفه من العداوة 
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له من أهل الساااايئات إىل موقع وموقف الويل احلميم ،الذي جيعله من اليت جتع
أهل احلسنات ، فيتم احلران بواسطة التدافع مع بقاء تعددية الفرقاء املتمايزين 

ولذا نعترب احلضااااااارة اإلسااااااالمية يف ساااااالوكها هذا كما املؤمن تتبع كل  (110)"
ا احلسااااان لقهسااااايئة يف األرض فتمحوها وسالق احلضاااااارات واألمم األخرى خب

أي بر تها وذاحتها وعد ا وتوازرا وقبل كل ذلك بوسااااااااااااااطيتها املعهودة، 
وهذا ما جيب حتقيقه، والسااااااعي إليه، من خالل طرإل فكرة فقه االسااااااتغراب. 
وهذا ما قصدانه سابقا اا ح  قلنا اا من أن وجود هذه املرحلة ضرورة حىت ال 

ضاااااااارات مقصاااااااد احلوار ب  احلوانتهينا إىل أن حتقيق  يبغي طرف على آخر،
وتعااارفهااا ال  كن أن يتم إال من منطلق التاادافع. أمااا لغااة الصااااااااااااااراع فهي ال 

 تسم  بنمو مثل هذه األفكار فضال عن تطورها.
وحىت نكون على درجة من اإلنصاااااااااف، البد من اإلشااااااااارة إىل وجود من    

أصااااواهتم ال  ن تفهم هذه املعادلة من الطرف املقابل يف العامل الغري، وإن كا
تعلوا على أبوان سااادنة معابد صاااراع احلضاااارات، ففي هذه املرحلة من اتريخ 
العالقات ساااااعى قطاع   م من الشااااارائ  املثقفة يف أورواب وأمريكا إىل الكثا 
من  اوالت إعادة اكتشااااااااااااااف تقاسااااااااااااايم خارطة العامل اإلساااااااااااااالمي الفكرية 

 دأت هذه الشاااااااااااااارائ  تفيق منواإليديولوجية كما هي يف الواقع ، وهذا أن ب
ساااكرة الصاااورة اليت رذها  ا االساااتشاااران واإلعالم عن العامل اإلساااالمي ، بل 
أصااابحنا نسااامع من يطلب من مثقفي وخنب العامل العري واإلساااالمي دراساااة 

 الغرب حىت يرى وجهه من مرآة اآلخرين استشعارا منهم بضرورة ذلك .

                                                           

 19ص: ،م1998الطبعة األوىل ،دار رضة مصر القاهرة ،احلضارات العاملية تدافع أم صراع  ، مد عمارة  (110)
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ا " وال أبى أن ننتهز الفرصاااة فنثيقول املساااتشااارن املعاصااار رودي ابرة     
ساااؤاال  ، ولو من انحية املبدأ ، هو الساااؤال عن إمكانية أن ينشاااأ يف الناحية 
األخرى، أي يف العامل العري واإلسااااااالمي، اجتاه للبح،، شاااااابيه ابلدراسااااااات 
اإلسااااااالمية عندان، ولكن من الوجهة املقابلة يهدف إىل دراسااااااة اتريخ الفكر 

ثل الغري وحتليله بطريقة علمية.و كن أن يطلق على ميف العامل املساااااااااااااايحي 
هذا االجتاه يف البح، اااااااااااااااااااااااا إ ن أخذ مأخذ اجلد وأرسي  له قواعده بوصفه 

 (111)نظاما ااا علم الغرب أو ابختصار "االستغراب " 

وإذا طوينا جبرة قلم كل املراحل السااااااااابقة واليت تراوح  العالقة فيها ب       
الشاااارن ) اإلسااااالم ( والغرب ) املساااايحية ( ب  احلرب حينا واالسااااتفادة من 
اآلخر علميااا واقااافيااا حينااا آخر، من كال الطرف  ومن كلتااا اجلهت ، فااإننااا 

هوم ساااااااتعمار وظهور مفنقول إن مرحلة القرن العشااااااارين واليت تل  مرحلة اال
الدولة القومية والقطرية يف العامل اإلسااااااالمي قد صاااااااحبها تغا يف العالقة ب  
الشاااارن والغرب مل تشااااهده اإلنسااااانية من قبل، صاااااحبه تقارب نوعي متميز، 
اا  ا هذا على اف اض بعضهم بقاء شيء اذه الشرن و الغرب اا وهو ابن طبعا ا

سااااااااااااااياسااااااااااااااية تنمحى وذلك بتداخلها مع معامل ، فقد بدأت معامل اجلغرافيا ال
اجلغرافيا الثقافية، يف انزلة حضاااااارية كونية مل يعهدها اتريخ الكون فضاااااال عن 

 اتريخ اإلنسانية. 

                                                           

ي لل مجة املركز القوم ،ترمجة مصااااطفى ماهر  ،الدراسااااات العربية واإلسااااالمي يف اجلامعات األملانية  ،رودي ابرة  (111)
 19ص:،م 2012 ،1784العدد ،مصر القاهرة 
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ومن املقادير أنه ح  كان الشاعر االجنليزي كيبلينغ يغرد بقولته املشهورة     
 East is East، and" الشااارن شااارن والغرب غرب وجيب أن ال يلتقيا  

West is West، and never the twain shall meet  مل،"
خيطر على ابله أنه سااااااااايأيت اليوم الذي يفرض الشااااااااارن على الغرب أن يلتقي 
باااه، ويف عقر داره، ويصااااااااااااااب  فيهاااا أماااة من األمم، بعاااد أن كااااان قبااال قرون 
يتصااارعان، وإن حتاورا ردحا من الزمن فعلى أسااكفة ابب كل حضااارة منهما 

راء حجاب ، لقد زحف  العوامل اجليواقافية على مفاهيم اجلغرافيا أو من و 
السياسية وات  عليها من القواعد، وستشهد السنوات القادمة امنحاء فواعل  
كثاة يف البيئة الغربية، ودخول عوامل جديدة مل تكن يف احلسااااااااابان بسااااااااابب 

 . التقارب الكبا ب  العامل  بفعل جديد وسرعة التواصل املعلومايت
وقد يكون "جورج برانردشااااو " الكاتب االيرلندي أذكى حسااااا، وأفضاااال     

اسااتشاافافا للمسااتقبل من "كيبلينغ" الشاااعر االجنليزي، ابلرغم من أن حجب 
الشعراء شفافة للغيب كما يقولون .فقد أعلن برانرد شو يف الثل، األول من 

دين واحد، ب القرن العشاااااااارين قائال: " ساااااااايأيت على البشاااااااار زمان يدينون فيه
ويتكلمون لغااة واحاادة ، أمااا ذان الاادين فهو اإلسااااااااااااااالم اجملاادد ، وأمااا اللغااة 

وقريب من هذا مقالة العالمة بديع الزمان النورساااااااي :"إن  (112)فاإلجنليزية " 

                                                           

./  مد أم  انشاار النعم 332وكامل عياد ص:  ،حترير مجيل صاالبيا ، 1993الساانة االوىل   ،أنظر:  لة الثقافة (112)
الطبعة  ،اجملمع العاملي للتقريب ب  املذاهب اإلساااااااااااالمية ،املشاااااااااااكالت الثقافية لألقليات املسااااااااااالمة حلول ومق حات  ،

 ايران .طهران ،م2006االوىل 
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الدولة العثمانية حاملة ابلعلمانية وستلد يوما ما دولة علمانية، وأورواب حاملة 
 (113)مية" .ابإلسالم وستلد يوما ما دولة اسال

ال شااااااك أن اإلنسااااااانية تتبع ويف خطوات متسااااااارعة وجريئة  رى التاريخ     
الَِّذي  ُهوَ " الذي خطته اآلية التاسااااااااااعة من سااااااااااورة الصااااااااااف يف قوله تعاىل :

لَ  هُ  َأْرس             َ ول  َ ينِ ال  َعَلى  ِلُيْظِهَرهُ  احلَْق ِ  َوِدينِ  ِبهل  َُْد    َرس           ُ ِه َوَلْو    دِ   َكرِهَ ُكل  ِ 
رُِكونَ  ، واألرقام واإلحصاااااااااااءات والبياانت  واألخبار   ٩الصااااااااااف:  "اْلُمش        ْ

القادمة من مشال األرض هي من يشاااااااااااااارإل لنا دالة الظهور هذه، فقبل عقود 
من الزمن مل يكن القلم العري واإلساااااااااااالمي يكتب شااااااااااايئا عن اإلساااااااااااالم يف 
الغرب، اللهم إال عن أخبار السااااااااااااااموم النفااة القادمة من املاكنة اإلعالمية 

، فإذا ابجلرائد كما مواقع االن ن  اليوم حتدانا عن األقليات املسلمة الضخمة
يف الغرب، مث مساااااااالمي أورواب و أمريكا وكندا وفرنسااااااااا وتزايد معدالت النمو 
اإلسااااالمي فيها .. مفردات جديدة مل تكن يف حساااابان العقل الغري، وتطور 

ل من عالقة عنوعي سااايثقل ميزان حركة التاريخ، ويغا بوصااالتها، حتما سااايج
الغرب ابلشرن شيئا ذا قيمة اس اتيجية، بعد أن مل يكن شيئا مذكورا، إال يف 
ساااايان احلرب أو مشاااااريع اإلحلان والتبعية والتغريب، وإذا كان الغرب سااااكن 
عقول الكثا من املساااااااااااااالم  وجدانيا وفكراي وإعالميا، فإن الشاااااااااااااارن انتقل 

المي رقها العري واإلسااااااااليسااااااااكن يف الغرب، فأصااااااااب  يف كل دولة غربية شاااااااا
 ا اص  ا بل، واملتميز أيضا.

                                                           

ها 1415الطبعة األوىل: ،دار ساااولز للنشااار القاهرة ملحق أما دا  الثاين، ،كليات رساااائل النور   ،أنظر النورساااي  (113)
 64ص: ، ،م1995
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لقد تغا كل شاايء، مل يعد الشاارن شاارن، كما مل يعد الغرب غرب، أصااب    
الكاال يف قريااة واحاادة، أتتيااه أخبااار نظرائااه من العااامل اآلخر قباال أن يقوم من 
مقااامااه، أو قباال أن يرتااد إليااه طرفااه. ولرمبااا مل يعااد أهاال أورواب وأمريكااا أدرى 
بشاااااااااااااعا م لوحدهم، بل قد يكون غاهم أدرى ببعض شاااااااااااااعا م وجغرافيتهم 
منهم، والعك  صااحي  وأقوى، تلك إذا هي املتغاات االساا اتيجية اجلديدة 
اليت دخل  يف رسااااام معادلة الدرى االساااااتغراي  الذي سااااايتخذ من كل هذه 

 املتغاات مدخال  إىل تعميق الدراسة وتثمينها.
 

 اإلسالمي إى اجلغرافيا الغربية اثنيا: دخول الفاعل 
يف هااذه املرحلااة من العالقااات ب  العااامل الغري واإلسااااااااااااااالمي حياااول كاال     

طرف أن   يز وبطريقة أفضااااااااااال من أي وق  مضاااااااااااى يف عالقته مع اآلخر، 
وابلنساااااااابة للغرب مل يعد االسااااااااتعمار التقليدي يؤيت أكله كما كان يف القرون 

ا عليه أن يراجع اسااااااااا اتيجيته يف الكساااااااااب الساااااااااابقة، ولذا كان أمرا مقضاااااااااي
واالخ ان.. وفيما خيص العامل اإلسااااااااااااااالمي نفرن هنا ب  املسااااااااااااااتوى الرذي 
واملساااتوى الشاااع ، فعلى املساااتوى الرذي أغلب الدول العربية واإلساااالمية ال 
تسااااااااااااااتطيع ا روج عن املسااااااااااااااااحات وا وامش املتاحة اليت رذتها  ا الدول 

خارطة وال بران ا للدخول إىل مسااااااااتوى التدافع املطلوب الكربى ، وال دلك 
 يف العالقة مع الغرب وشعارها يف ذلك للدول ضروراهتا وللشعوب خياراهتا.

يار النخبة خاصاااااة تأما ابلنسااااابة للمساااااتوى اجلماهاي ابمتداداته املختلفة    
فهو الكيان الوحيد الذي يواجه الغرب مواجهة اقافية واحلركات اإلساااااااالمية، 

وفكرية على مسااتوى املشاااريع احلضااارية، ولذلك فاملواجهة احلضااارية اليوم يف 
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أغلب فصااااااااااااااو ا ويف حقيقتها هي مواجهة حضاااااااااااااااارية ب  الغرب ) الدول 
واملؤسااااسااااات( ضااااد الشاااارن اجملتمعات واجلماعات والنخب املثقفة ولي  مع 

هاااااااذه األخاة هي أداة من أدوات الغرب يف أتخا  احلكوماااااااات ،مع أن
املواجهة. وال شاااااااك أن الغرب يدرن خطورة اعتالء هذه النخب واجلماعات 
مقاليد احلكم، ألن املواجهة حينها ساااااتكون بروافع وآليات ومنطق ومشااااااريع 

 الند للند. 
على كل حال هنان حتول جذري ال أبى به يف فهم اآلخر، واإلقبال على    
اسااااااااته يكاد يكون من كال الطرف ، أما ابلنساااااااابة للطرف اإلسااااااااالمي فقد در 

 أصب  أكثر قدرة على :
" التمييز  ب  اإلنسان الغري الذي هو ضحية اإلعالم الغري، و العلم                   

الغري الذي هو ضالتنا اليت جيب أن نسعى إليها، وب  املشروع الغري الذي 
مي، واآلخر احلضاااااااري للشااااااعوب واألمم، يهدف إىل إلغاء املشااااااروع اإلسااااااال

والذي يسااااعى إىل فرضااااه من خالل العوملة ...وحىت يف هذه األخاة البد أن 
 (114)منيز يف مكوانهتا ب  أمرين أو ما التقنيات والثاين: اإليديولوجيات."

رؤية املشهد بوضوإل أكرب " فالغرب اليوم يف موقفه من اإلسالم لي  غراب       
يا هنان االاة غروب، الغرب األدين، والغرب األوسااااااااااط، والغرب واحدا، اقاف

/ 6/ 22م، )2001األقصاااى، والغرب األقصاااى قبل احلادي عشااار سااابتمرب 
م( غا الغرب األقصااااااى بعد ذلك ،فاملوقف الغري األوسااااااط أفضاااااال 1422

مبراحل من املغرب األقصى ، ففي الغرب األقصى" ازدادت املواقف املتشددة 
                                                           

مشااروع النهضااة ب  اإلسااالم والعلمانية . دراسااة يف فكر  مد عمارة و مد عابد اجلابري  ، مد علي أبو هندي (114)
 .455، 358م.ص 2010الطبعة األوىل : ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنشر ،
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  سااااااااااااااطوة التعميمااات املهيمنااة و واإلكليشاااااااااااااايهااات املزهوة تعنتااا، وتعاااظماا
  (115)ابالنتصار كما يقول إدوارد سعيد " .

أما ابلنسبة للغرب، فإن هنان معطيات جديدة فرض  نفسها عليه تركه     
 يراجع موقفه ومنهجية تفكاه، و كن اختصار هذه العوامل فيما يلي :

أصب  يعيش يف عقر داره يراه  أن الشرن الذي خياف منه وحيذر منه                          
ويتعامل معه ويالم  أفكاره ومعتقداته ومنط تفكاه ولذا كان لزاما عليه أن 
يغا من رؤيته لآلخر الديين/ اإلساااالمي، ولو نسااابيا ولرؤية مصااالحية داخلية 

لساااابب يف عموما،" ويعود ا عتة  تفظا يف الوق  ذاته بتصااااوره عن اإلسااااالم
وهة عن اإلسالم برأي املفكر العري هشام جعيط يف  تكوين هذه الصورة املش

كتابه "أورواب واإلسااالم"، إىل التحدي الذي كان يطرحه اإلسااالم هنان اااااااااااااااااا 
الغرب اااااااااااا وعدم املرور بتجربة التعدد الديين يف اجملتمع املسيحي، بينما تكون 

....، (116)اإلسالم على أساى التعايش مع الدايانت األخرى منذ البداية " 
مع ذلك ال يزال الغرب دون املساااتوى املطلوب يف فهم مواطنيه اجلدد الذي و 

 ينظر إليهم بع  الريبة ..
أنه خسر معركته التغريبية وفشل يف مشروع الغربنة بسبب ما يسميه                                  

 أن الشاااارن الذي نظ ر له يف كتبه وأنفق أمواله ابألصااااولية اإلسااااالمية ، وذلك
لتغريبه، تغا تغاا اساااااااااااااا اتيجيا، منذ مرحلة الثمانينات حي، شااااااااااااااهد العامل 
اإلساااااااالمي صاااااااحوة اقافية وفكرية مجاعية انبثق  من بعدها فواعل جديدة، 

                                                           

   38ص،م2010الطبعة األوىل  ،بيسان الرايض ،واإلسالم يف املراجع العربية  االستشران،علي بن ابراهيم النملة  (115)

أوراب ،أوران املؤدر الدويل الثاين   ،صاااااااااااورة العرب واملسااااااااااالم  يف اإلعالم الغري : حالة فرنساااااااااااا ،مجال الشااااااااااال   (116)
 89ص:،جامعة آل البي  األردن ،م 1996واإلسالم 
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أمهها اجلماعات اإلسااااالمية املرشاااا  البارز ليقود املعركة حضاااااراي ضااااد الغرب 
نشا هنا أنه مع كون هذا العنصر أساسي يف تغيا الغرب رؤيته املسيحي ..و 

للعامل اإلساااااااااااااالمي، إال أنه لي  من الضاااااااااااااروري أن يكون هذا التغيا اجيابيا 
ابلنساااابة لنا، فقد أعد الغرب خططا واساااا اتيجيات أكرب ملواجهتنا وإجهاض 

 أي  اولة تصدر من طرف هذه اجلماعات .
عمودي لإلسالم هو أحد هذه التطورات اليت أجربت االمتداد األفقي وال                   

الغرب أن يعيد حسااااااااابته وقراءاته للظاهرة اإلساااااااالمية والعامل اإلساااااااالمي من 
اجلذور، والساااااااااايما بعد هتاوي أحد أجنحة احلضااااااااااارة الغربية  ثال يف االحتاد 
الساااااااااوفييت، ولي  من الغريب أن نساااااااااتحضااااااااار بعض أجزاء املشاااااااااهد الدويل 

الفرى والروم حياا، شااااااااااااااكلاا  هز ااة الفرى إطاااحااة وخلخلااة واإلقليمي ب  
مليزان القوى  ا جعل القوة اإلسااااااااالمية الفتية أتخذ مكارا الطبيعي بشااااااااكل 

 سل .
تلك األجواء والتوازانت يكررها التاريخ يف مشاااااااااهد سااااااااانين  اال، فأجواء    

الصااراع ب  املعسااكر الشاارقي والغري، حي، شااكل سااقو  االحتاد السااوفييت 
ور مناف  تقليدي قوي للغرب، دثل يف اإلساااااااالم والصاااااااحوة اإلساااااااالمية ظه

ابلرغم من أن هذه األخاة مل تبلغ مرحلة الدولة حىت ترسل برسائل إىل ملون 
الغرب املعاصر  كرسائل الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ملون الغرب القدمي 

تب ، أن تك ح  شااااااكل الدولة، إال أن الغرب قرأ  توى تلك الرسااااااائل قبل
ولذلك سعى وملا يزال إىل احليلولة دون وصول أي من هذه القوى إىل مراكز 

 النفوذ السياسي حىت ال تتكرر نف  األيلولة التارخيية واحلضارية .
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عوامل كثاة قد ال تسااااااعد على متانة هذه املقاربة ب  املشاااااهدين:الفرى     
ة ، مشااااااااهد التارخيية املختلفوالروم/ أمريكا / وروسااااااايا، وطريقة اساااااااتدعائنا لل

ولكن الذي جيمع بينهما يف رأيي هو أن العنصاااااااار ) الفكرة ( الذي أسااااااااقط 
خارطة املشااهد القدمي وأعاد تشااكيلها على ساانن العدل واإلحسااان، هو ذاته 
الذي يتهيأ ألداء الدور نفساااااه، وإن اختلف  األدوات واآلليات اليت يتوسااااال 

 هماه الغرب جيادا ولاذا فهم يرددون مع اا حتقيق هاذا املشااااااااااااااروع، هاذا ماا ف
ري  إن َتاملقولااة ذاهتااا ح  يقولون :"  الك  ات  ب اإليليزي جلوب بش            ا

و ذا  (117).مشكلة الشرق اْلوسط إمنا يعود إى القرن السابال للميالد "
مل ت ي، احلضارة الغربية ح  رشح  اإلسالم ومعه األصولية اإلسالمية ااااااااااااااا 

 حسب تعباها اا للمواجهة القادمة .
حت  ظالل هذه العوامل وغاها تشاااااااااكل  العالقات املعاصااااااااارة ب  العامل    

اإلسااالمي والعامل الغري، ونظرا لطبيعة الدراسااة اليت َنن بصاادد اجنازها، فإننا 
ل أن َنصى املشاهد اليت حتمل شحنات داللية معرفية وسياسية أكثر سنحاو 

دقة ووضاااااااااااااوحا حىت نوظفها يف اساااااااااااااتقراء وحتقيب الكرونولوجيا املعاصااااااااااااارة 
 للعالقات ب  الطرف  ودوجاهتا ويف أحيان أخرى منالهتا حتقيبا معرفيا .

د هو ذا حاولنا أن نصااااااور طبيعة هذه العالقات ودركزها من خالل مشااااااا   
و اور رئيساااااااية ، املشاااااااهد األول يتمثل يف مشاااااااهد احلوار و اوالت اإلقناع، 
وأحصاااااينا فيه احلوار الديين والساااااياساااااي واحلضااااااري ..أما املشاااااهد الثاين فهو 
املشااهد املتعلق على مسااتوى معطيات اجلغرافيا يف األرض ودثل يف العالقات 

                                                           

ص: 108السنة السابعة والعشرون العدد ، لة املسلم املعاصر  ،صورة اإلسالم يف ا طاب الغري ، مد عمارة  (117)
29. 
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إلسالمي ، الفاعل اب  الطرف  على مستوى الفواعل اجلديدة سواء من حي
 اجلديد يف البيئة الغربية، أو الفاعل الغري اجلديد يف البيئة اإلساااالمية  ثال يف
. خنبه التغريبية و احلدااية. وهؤالء يعتربون مراسااالوا كال احلضاااارت  أو الطرف 

أما املشاااهد الثال، فهو مشاااهد صاااراع املؤساااساااات حي، انتقل  العالقة ب  
 يمنة ولكن من خالل مؤسااااااااسااااااااات جديدة ،ا يمنة الطرف  إىل مسااااااااتوى ا

االقتصااااااااااااااادية من خالل الشااااااااااااااركات العابرة للقارات اليت تتحكم يف القوت 
والقوة، أو من خالل شاااااااركات ومؤساااااااساااااااات الدراساااااااات اإلسااااااا اتيجية اليت 

 تتحكم هي األخرى يف صناعة القرار ودراسة اآلخر.
اءات حترن ودوضاااااااع انطالقا من هذه املقدامات ؛ فإننا سااااااانختصااااااار فضااااااا   

 العالقات ب  الطرف  وترمجتها يف املشاهد التالية :
 

     العالقات من خالل مشهد حوار اْلدَين واحلضارات 
تتمحور العالقات يف الساااانوات األخاة ب  الطرف  على مسااااتوى األفكار   

يف تبين كل طرف لغة احلوار، من خالل عدة قنوات منها قناة حوار األداين 
وقناااة حوار احلضاااااااااااااااارات لتعزيز التفاااهم ب  اجلااانب  أكثر فااأكثر يف عااامل ، 

أصاااااااااب  التقارب والقرب فيه حتمية الزمة وملزمة ،..واحلقيقة أن ساااااااااعى كال 
الطرف  وخاصة الغرب يف القرن العشرين وبداية هذا القرن احلادي والعشرين 

ساااااااااااااااألة يف هذه املإىل تفعيل قناة حوار األداين ينبين على وعي مبدى أمهية 
التقارب ب  الطرف ، وإن كان ساااااااااااعيا حتيطه الريبة من كل مكان لكون غا 
مؤساااا  على أرضااااية صااااادقة حسااااب ما يبدوا يف الساااالون العام ملنظري هذا 
االجتاااه ، ولعاال عااامل الالهوت األملاااين هااانز كوني كااان ياادرن هااذه احلقيقااة 
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 م ب  األمم ما مل يكنعندما أطلق مقولته الشاااااااهاة : "لن يكون هنان ساااااااال
هنان سالم ب  األداين ،ولن يكون هنان سالم ب  األداين ما مل يكن هنان 

 ...(118)"حوار ب  األداين 
حت  عنوان " دليل احلوار  1969هذا وقد أصاااااااااااااادر الفاتيكان كتااب عام   

ب  املساااااااالم  واملساااااااايحي  " : أكد فيه أنه ال تفاهم بغا فهم ، وأن الفهم 
لكي يكون صااااااحيحا البد أن يتحلى بروإل املوضااااااوعية واإلنصاااااااف ، بل أن 

  (119)جيهر به ويعلن للمأل ليصب  قادرا على مد اجلسور "
املشااااااااكلة ال تكمن يف "املبدأ ذاته " مبدأ احلوار، فاألرضااااااااية عندان  إال أن   

جاهزة منذ التنزل األول للقرآن، كما ال تكمن املشااااااااااكلة يف كون احلوار ذاته 
سااااااااايسااااااااااهم يف دراساااااااااة اآلخر ومعرفته أكثر من كال الطرف ، فال مشاااااااااكلة 
ة ي"إسااااااااااااااالميا" أن يتعرف علينا اآلخر أكثر من خالل هذه احلوارات الفكر 

والدينية مادام أن قناعاتنا مل تد على أرضااااااااية زلون، هذا واملنطلق املبدئي أنه 
ال  كن أن نفهم الغرب اليوم حق الفهم وال  كن أن نتعرف علياااااه حق 
املعرفة من دون أن ندخل إليه من مدخل دراساااااة األداين، وابلضااااابط دراساااااة 

 قال مالك بن ن اتريخ املساااااااااااااايحية من مولدها إىل اليوم، ألن الغرب كما 
رإل التاريخ. و بن   رجخل  أوروبة إىل مسااا  مدين إىل الفكرة املسااايحية اليت " أخ 

و ذا يتعذر فهم العقل الغري يف كل  (120)عاملها الفكري انطالقا  من ذلك "

                                                           

اب ساالساالة عامل املعرفة ، اجملل  الوطين للثقافة والفنون واآلد ،اإلسااالم واملساايحية  -أليسااكي جورافسااكينظر : أ (118)
 8، ص  م1996، الكوي  ، 

شااااؤون الشاااارن األوسااااط مركز الدراسااااات  ،صاااادام احلضااااارات هاج  الصااااراع وخطاب النفي  ،رضااااوان زايدة  (119)
 113نقال عن  لة املسلم املعاصر : العدد  ، 247/ ص:  2001/  11/السنة  104والبحوة والتوايق العدد:

 41مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ، مرجع سابق ،ص:  ،أنظر : مالك بن ن   (120)
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حاااالت جنونااه أو هاادوئااه أو توازنااه حىت حلظااات إحلاااده وخروجااه عن جااادة 
 لدينية كاملة .األداين إال من خالل استيعاب صورته ا

فال مشااااااااااكلة إذا من أن يق ب إلينا الغرب من خالل هذا اجلساااااااااار املعريف   
الديين ،واترخينا شاهد على ذلك، وإمنا املشكلة أنه يوظف هذه اللغة ااا حوار 

والثقافات، ألجل التسويق واالستهالن اإلعالمي، ورب  الوق  األداين اااااااااااااااااااااا 
خاص واملواقف لي  أكثر، لقد كان  وزايدة كسااب الواقع واملواقع بل واألشاا

مشااااااااااااااكلة الغرب وال تزال يف دعاويه وعالقاته هذه أنه يفتقد إىل الصاااااااااااااادن 
املعريف، فكثاا ما كان هوى السااااااااااااايطرة من خالل أي انفذة متاحة يسااااااااااااابق 
ويطغى على رمه العلمي واملوضااااااااااوعي ،إرا سااااااااااكرة ) األان الغربية املتمركزة( 

 ل ذاهتا ومرآهتا.اليت ال ترى أحدا إال من خال
لقد كذب الغرب يف أغلب أحواله ح  دعا إىل حوار األداين ومن بعدها   

حوار احلضارات، خاصة ح  اكتشف أن جرجات هذا احلوار والعالقات ال 
سدمه البتة، فهذا صااااااااااااااامويل هانتغتون يقول إن مشااااااااااااااكلة الغرب "لي  مع 

عوبه جتلفة تعتقد شاا األصااولية اإلسااالمية، بل مع اإلسااالم الذي هو حضااارة
 ..(121)بتفون اقافتهم و لكهم هاج  اَنطا  قوهتم " 

وهكذا فالغرب حاول وحياول أن  د اجلساااااااااااااور الثقافية واملعرفية من خالل   
هذه القناة ولكن بطريقته اليت يراها مناساااااااااااااابة له فقط، وبعنجهيته اليت وراها 

                                                           

باوت ، لبنان  –الدار العربية للعلم  – 2001 ساااااابتمرب 11 بعد ما عامل:  أابه ولد الساااااايد. د:  ينظر : ينظر (121)
 s.Huntington  :The Clash of Civilization and the/ . 148ص  – 2005 – 1   –

Remaking of world  ،Order Simon and Schuster 1997 
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م إال اتبع أو قي املسلعن منظري االستشران واليت أتىب أن ترى أو تقبل الشر 
 خاضع له .

 
 ) م سسة الصراع (      العالقات من خالل  مؤسسات العوملة   

إن كان من مدخل مناسااااااب  ذه املسااااااألة يف توصاااااايف طبيعة العالقة        
ب  العامل اإلسااااااااااااالمي والغري يف راية القرن العشاااااااااااارين وبداية القرن احلادي 
والعشاااااااارين، فإننا نقول إرا عالقة ساااااااايطرة هائلة وحتكم كبا من الغرب على 

سااااااافي ار فلالعامل اإلساااااااالمي هذا التحكم رذ  أبعاده وفلسااااااافته ضااااااامن إط
جديد دثل فيما يساامى ابلعوملة ،حي، أصاابح  ا يمنة والساايطرة والغطرسااة 
الغربيااة ال حتتاااج حتريااك آليااات املاادافع والصااااااااااااااواريخ العااابرة للقااارات .فقااد 
اسااتبدل  هذه الصااواريخ مع جهوزيتها يف كل وق  ابملؤسااسااات والشااركات 

افية الغربية ربايلية الثقاالقتصااااااااااااااادية العابرة للقارات و اولة فرض ا يمنة االم
 على العامل كله .

ال يعترب العامل اإلسااااااااااااالمي اسااااااااااااتثناء  من هذه املعادلة اجلديدة ،ألنه وإن مل   
يكن هو املقصااااااااااااااود األول يف الظاهر، ابعتبار أنه ابعتباره املتحدي الوحيد 
فون األرض القااادر على كساااااااااااااار أجنحااة هااذه الفكرة اليت تساااااااااااااايطر عليهااا 

صااااااااادية الدولية وتصاااااااادر  ا مراكز الفكر " مؤسااااااااسااااااااات املؤسااااااااسااااااااات االقت
الدراسااات االساا اتيجية " اليت يشااتغل فيها منظروا االسااتشااران اجلديد أمثال 
هتنغتون وفوكيااامااا وغاهم . ومااا أفكااار رااايااة التاااريخ وشااااااااااااااقيقاااهتااا صااااااااااااااراع 
احلضارات ..إال صورة تصديرية لفكرة هيمنة النموذج اإلمرباييل الوحيد على 

 ات العاملية و اولة  وها من الوجود.الثقاف
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حت  ضااااوء هذه املعطيات تتحرن العالقات العربية واإلسااااالمية الغربية ،إال   
أن املالحظ تدخل عنصاااااااااااااار التقنية والتكنولوجيا لفرض هذه الفكرة فرضااااااااااااااا 
،وهذه انزلة إنساااااااااااانية اترخيية مل تشاااااااااااهدها اإلنساااااااااااانية من قل إذ" ما عرف  

ملية األوروبية املعاصااارة اليت آل  إىل حضاااارة غربية مث عاالبشااارية قبل احلضاااارة 
،أية حضااارة أسااساا  وبن  ووضااع  معارف أعطتها " العلموية "و" العاملية 
" لتوظيفهاااااا يف ا يمناااااة على اآلخرين، مث لتحويلهاااااا بعاااااد إحكاااااام ا يمناااااة 
والسااااااااااااايطرة إىل جزء رئيساااااااااااااي من اقافة ذلك الذي   " اساااااااااااااتتباعه " أو " 

من شعوب األرض لئال يكشف حجم االستيالب واجلر ة  اليت استبضاعه " 
  (122)تعرض  ا ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 8ص ،، مرجع سابقتقدمي كتاب مقدمات االستتباع  ،طه جابر العلواين  (122)
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 الفصل الثالث

 مدارس االستغراب ِف الفكر العريب واإلسالمي املعالر
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 الفكر  ، املشاريال ، اال اهات

 

 

 

 

 متهيد :

لقات واسااتحكام ح مع راية القرن التاسااع عشاار وبداية القرن العشاارين ،    
االساااااااااااتعمار الغري على العامل اإلساااااااااااالمي بدأت فكرة دراساااااااااااة الغرب تنمو 
وتتطور يف خطاابت رواد النهضااااااااااة واحلركات اإلصااااااااااالحية من املشاااااااااارن إىل 

ن ميف ساااااااايان هذه اجلزئية املهمة ساااااااانشااااااااهد تطور الفكرة وميالدها املغرب. 
جااادياااد، وانتقاااا اااا من عنااااوين جتلفاااة ابختالف احلركاااات واملشاااااااااااااااااريع اليت 
احتضااااااانتها والواقع الذي من  فيه، بداية من احلركة اإلصاااااااالحية إىل التيارات 
اإلساااااااااااااالمية والقومية مبشااااااااااااااريعها املختلفة الفردية واجلماعية .. سااااااااااااانرى يف 

م رحم إىل رحالعروض القادمة كيف أن فكرة دراسااااااااااااة الغرب قد انتقل  من 
ومن عقل إىل عقل ومن كتاب إىل كتاب بل ومن حركة إىل حركة ومن فضاء 
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معريف إىل آخر، لتكسااااب مع كل حتول مكساااابا جديدا ينضاااااف إىل الدرى 
 االستغراي ويعلي من شأنه.

..فقد انتقل  من فضااااااااااااااااء االصااااااااااااااطراع واملراغمة الذي قادته احلركات     
 ع  لي بقوة ضااااااارورة فحص ودراساااااااة "العدوالتحررية املتنوعة حي، كان الواق

املساااااتعمر" ملواجهته مث حتول  إىل فضااااااء املدافعة يف مشاااااروع النهضاااااة الذي 
قدمته احلركة اإلصاااااااااااالحية حي، مزج  ب  املرحلت . مث حتول  الفكرة إىل 
فضاااااااااااااااء املرافعة احلركية والعلمية، أما فضاااااااااااااااء املرافعة احلركية أو ما  كن أن 

) االساااتغراب احلركي ( فقد تبناه تيار الصاااحوة اإلساااالمية  نصاااطل  عليه هنا
، ألق  دراساااااة الغرب وفهمه، حيو اولته مبختلف تشاااااكيالته يف مواجهته 

هذه املواجهة على ظالل  فكرة االسااااتغراب ومفرداته يف هذه املدرسااااة فكان 
منتوج االسااااااتغراب احلركي مشااااااحوان ومهموما بكشااااااف خطط العدو ونقا  

نه قد خرج من ضااااااامن هذا التيار تيار آخر أسااااااا  من داخل ضاااااااعفه ، إال ا
هذه املدرساااااة لتيار جديد أطلقنا عليه مصاااااطل  االساااااتغراب السااااانين واملعريف 
األول قاده مالك بن ن  والثاين تقوده فكرة إساااالمية املعرفة يف شاااقها املتعلق 

 بفهم الغرب ودراسته.

وذج من  كن أن نطلق عليهم منأما املرافعة العلمية واألكاد ية فقد قادها    
االسااااااااااااااتغراب األكاااااد ي الااااذي انطلق أول األمر من نقااااد الاااادراسااااااااااااااااااات 
االستشراقية، وقد اشتغل يف هذا اجملال خنب من داخل الفضاء األكاد ي يف 
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اجلامعات واملؤساااااساااااات الفكرية ومن ضااااامن هذا الفضااااااء  كن أن منيز ب  
 عمق موضوع االستغراب عدة مبادرات أو مشاريع أو رؤي كان  تصب يف

..ومنه انطلق   اوالت ادوارد سااااااعيد ، ومازن صااااااالإل مطبقاين ، وحساااااان 
 حنفي ..

هذا على مساااتوى ذات فكرة االساااتغراب يف كل تلك املراحل، أما فيما     
خيص واقع واقل هذه الفكرة من حي، املضااااااااااامون واملفعول واملادة واملنهجية 

ه ة ستلف من تيار إىل آخر فلكل نصيبداخل كل تيار أو مشروع فهذه مسأل
وساااااهمه يف تعزيز وإاراء فكرة االساااااتغراب..مع رصااااادان هنا ملالحظة منهجية 

حتول ) االستغراب( بشكل تسلسلي سل   دقيقة ، وهي أنه قلما أن نشاهد
من الفكرة إىل اجلهد مث قولبة هذه اجلهود يف شااااااااااااااكل مشااااااااااااااااريع متكاملة 

أمر "  اولة االرتقاء ابملشروع، ااا واملشروع هو العناوين والنظرايت واآلليات مث
يخلأ لي درخلى وي قرخلر.. ومجعه مشااااااااااااروعات"  بعد نضااااااااااااجه ليكون اجتاها  (123)يا هخل

عاما، ويكون يف نف  الوق  توجها يفرض نفسااااااااااااااه يف الواقع .  مل نعثر إىل 
حااد اللحظااة على منوذج كاااماال اسااااااااااااااتوعااب كاال اجلوانااب النظريااة والتطبيقيااة 

االساااااتغراب مثلما فعل االساااااتشاااااران ح  ترجم جهوده النظرية ا اصاااااة بعلم 
 والتنظاية إىل مشاريع ومؤسسات وآليات عمل ميدانية يف معظم مراحله .

                                                           

 .  498ص  1ج ،دت، مع اللغة العربية ابلقاهرة. املعجم الوسيط ، الطبعة الثالثة  (123)
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 املبحث اْلول: ملاذا االستغراب مجلة اعياضية ِف مشاريال النهضة     

لقد د رى االساااتغراب ضااامن أفكار وتوجهات ونظرايت ومدارى وحركات   
ومشاااريع حضااارية ورضااوية كثاة يف العامل اإلسااالمي، ولكنه كان يف بعضااها 
مبثابة مجلة مهملة يف نص املشااروع ، بل لعله كان يف بعضااها مجلة اع اضااية، 

أا ر ن أن تت كن حذفها دو واجلمل االع اضاااااااااااااية ال  ل  ا من اإلعراب. إذ 
اب ، أما ابلنساابة ملن اهتم  ا فجعلها يف مركز املشااروع فغياجلملة احلاضاانة  ا

املنهجية والتخصاااااص أفقدها قيمتها، وابلتايل مل جند أحدا أخرجها لتكون يف 
حد ذاهتا مشاااااروعا مساااااتقال. اللهم إال  اوالت قليلة هجرها أصاااااحا ا فيما 

 بعد إىل غاها.

مربرا ، رمبااا ألنااه ال أحااد  لااك النف  العلمي الطوياال قااد يقول قااائلهم     
لتحقيق هاذه األمنياة والعمر قصااااااااااااااا، والعباد يطلاب السااااااااااااااهال الاذلول على 
الصااااااااااااااعب املمتنع، كما أن األمر يتجاوز الفذ الواحد، بل ويتعدى أيضااااااااااااااا 
اجلماعة واملؤساااااااااااااساااااااااااااة الواحدة ..إنه مشاااااااااااااروع يساااااااااااااتغرن أجياال أبكملها، 

 لما بعد قرون من الكد والعمل والتنظا والتدقيقفاالساااتشاااران مثال أصاااب  ع
واألخذ والرد وبعض املراجعات ..إنه حصاااااااااايلة مرافعة حضااااااااااارية كاملة. وقد 
يقول آخر رمبا يعود السابب إىل افتقاد هذا املشاروع احلضااري الكبا لشارو  
وآليات اجناز املشاااااااريع يف أذهان أصااااااحا ا مع صاااااادن نياهتم وضاااااامأهم إىل 

 . حتقيق الفكرة
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إذا ما أفقدها قيمتها واقلها عدم حتو ا يف حد ذاهتا إىل مشاااروع تفر  له     
إذ يقتضاااااااى مع مرور الوق  الطاقات وسصاااااااص له امليزانيات واملؤساااااااساااااااات 

وتناميه وتزاحم أفكاره:"  اإلضااااااااااافة والتعديل ابعتباره لي  شاااااااااايئا  انجزا ، بل 
ر بينها ن املشااااروع عناصاااامق حات حتتاج إىل املراجعة واحلوار حو ا. ويتضاااام

تكامل وانساااااجام، ويتطلب البدء يف مشاااااروع مع  وعيا  على عناصااااار الواقع 
القائم وقدرة على تقو ها، ورغبة يف تطوير هذا الواقع وتغياه، وأصااااااااااااااالة يف 
تصاااور املساااتقبل واساااتشااارافه، كما يتطلب جرأة يف اساذ القرار ورمبا شااايئا  من 

ا املوارد الالزمة للمشااااااااااروع، فقد يكون املشااااااااااروع املغامرة أو املخاطرة يف توف
ابلنسااااااااابة للفرد "مشاااااااااروع العمر" وكثاا  ما يقفز هذا املغامر الذي جترأ واق إل 
املشروع ليكون من القالئل الذين يشار إليهم ويستمع  م بسبب ما دخ ض 
عن املشاااااروع من جناإل، وقد يكون فشااااال املشاااااروع ساااااببا  يف معاانة صااااااحبه 

   (124)تبق ى من عمره."طوال ما 

ال أريد أن أساااتبق األمر فأقي م االجتاهات واملشااااريع قبل عرضاااها ..ولكن     
أقدم لكالمي فأقول. ٌوجدت  اوالت ترتقي إىل مساااتوى التنظا االساااتغراي 
الاادقيق وا كم، ولكن عيبهااا أرااا مل تكتماال، فمااالااك بن ن  قاادم أمنوذجااا 

، ولكن عيب هذه ربيةالساااااااتغرابه السااااااانين مل يسااااااابق إليه يف حتليل الظاهرة الغ
ا اولة أرا كان  حتتاج إىل روافع مؤسااااساااااتية ت مجها إىل الواقع بعد وفاته و 

                                                           

 . 9ص م2001 ،والعشرون العدد ا ام   ،السنة السابعة  ،إسالمية املعرفة  ،امللكاوي  (124)
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ع حتتضن من خال ا أفكاره وحتليالته االستغرابية حىت تكون إضافة قمينة بدف
درى االسااااتغراب إىل مقدمة االهتمام وهذا ما مل يكن، ألن اسااااتغراب مالك 

له نيا ومن شأن االستغراب السنين أن ال خيتلف حو ر ه هللا كان استغرااب سن
 الناى مهما تعددت مشار م.         

و كن أن نصف هنا  اوالت أخرى مثل  اولة حسن حنفي إال أرا        
األخرى مل تكتمل ؛فكان أول من هجرها صااااااااااحبها، حي، طفق يبح، يف 

القي لو أكمله و مواضاايع أخرى  نحا بعيدا عن لب ما طرحه يف مشااروعه، و 
فيه ما تبقى من جهده لكان له شاااااااااااان آخر، أفضااااااااااال من  اوالته يف تقدمي 
نظرايت جديدة للتفسااااا، ونذكر هنا  اوالت أخرى اندى  ا الدكتور مازن 
مطبقاين مبكرا يف الوساااااط األكاد ي الساااااعودي والعري ،ولكن الرجل خذله 

فية إال يف األوسااااااااااااااا  الثقاأهله قبل غاه ..فكان  أفكاره وإن لقي  الرواج 
أرا مل تلق القبول يف األوسااااا  السااااياسااااية  ا أفقدها االسااااتمرارية، ألن مركز 
الثقاااال يف فكر الرجاااال ورؤيتااااه هو نقاااال وترمجااااة املااااادة التنظايااااة إىل اجملااااال 

 املؤسسايت، وملا عطل هذا اجلانب تعطل املشروع  .

 ع اآلن يف بيان نظريلن نطيل أكثر  ا قدمنا  ذه اجلزئية، وساااااااااااااانشاااااااااااااار    
وتقسااااايم ألهم االجتاهات اليت تناول  فكرة االساااااتغراب  اول  االصاااااطالإل 
على كل اجتاه أو مشروع مبا نراه أنه ذة من ذاته ..وهنا أدعو القارئ الكرمي 
أن يفت  من ابب أنه ال مشااااااااحة يف االصاااااااطالإل إىل تفهم االصاااااااطالحات 
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ا آخر اب إذ قد يرى غاي تقسااااااايموالتقسااااااايمات اليت انتهجتها يف هذا الكت
أفضااااال وأفيد ، وله ذلك . و لكن الذي أراه أن هذا التقسااااايم كان متماشااااايا 
 مع عنوان املوضوع ومقاصده واإلشكالية املطروحة فيه والعالقة ب  فصوله. 

ونشاااااااااااااارع اآلن يف بيااان أهم هااذه التيااارات واملاادارى اليت درسااااااااااااااا  الغرب  
 وحاول  أن تتأمله وتفهمه :

 بحث الثاين : االستغراب اإللالحي امل 

لقي  فكرة دراسااااااااة الغرب واالسااااااااتفادة منه يف ف ة القرن التاسااااااااع عشاااااااار    
وبداايت القرن العشاارين القبول واالسااتحسااان لدى الكثا من التيارات، وزاد 
اإلقبال عليها وإعطائها زمخا فلسااااااااااااافيا وفكراي أكثر مع بداية تنشااااااااااااايط  ور 

ثااة إىل بالد الغرب، حياا، أباادى كتااا ااا وبصااااااااااااااراحااة الرحالت العربيااة احلاادي
وقوعهم يف صااااااااااااااادمااة معرفيااة إزاء مااا حياادة يف الغرب من تطور، كمااا كااان 
لظهور تيار احلركة اإلصاااااااالحية يف املشااااااارن واملغرب العري دافعا أكرب لظهور 

 فكرة دراسة الغرب على ما هي عليه يف تلك املرحلة .. 

املسالك قائمة  برحالت املشارقة واملغاربة خالل  وقد أورد لنا  ق  ق  أقوم"     
القرن التاسااع عشاار امليالدي، فكان ما ذكره من رحالت أهل املشاارن: رحلة 

)سليص اإلبريز إيل تلخيص ابريز( رحلااة  1834رفاااعااة الطهطاااوي ساااااااااااااانااة 
) السااان علي السااان يف ماهو 1855أ د فارى الشااداين إيل ابري  ساانة 
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) كشاااف املخب ا عن فنون 1863فارى الشاااداين سااانة الفاراين( رحلة أ د 
)النزهة  1856أورواب / الواسااااطة يف أحوال مالطة( رحلة سااااليم بطرى ساااانة 

) رحلة إيل أورواب( لوي  1867الشهي ة يف الرحلة السليمي ة( فرنسي  مراش 
)الكنااااااااااااااااااااااز املخب ا  1876)الرحلة النحلي ة( خنلة صااااااااا   1874صااااااااابوجني 

)رحلة إيل أورواب( دم ي  1888ورواب(  مد شااااااااريف سااااااااامل للسااااااااياحة يف أ
)ساااااااااااااافر الساااااااااااااافر إيل معرض احلضاااااااااااااار( حساااااااااااااان توفيق  1891خيال  
) 1892)رسااائل البشااري يف السااياحة أبملانيا وسااويساارا( أم  فكري 1891

السااااافر إيل املؤدر( أ د )1893إرشااااااد األلب ا إيل  اسااااان أورواب( أ د زكي 
سياحة مصري يف ) 1900ي ( علي أبو الفتوإل )الدنيا يف ابر  1900زكي 

 أورواب .

أما الرحالت املغربي ة، وفقا  لقائمة املصااان  ف الشااانويف، هي: ابن أي ضاااياف   
)احتاااف أهاال الزمااان أبخبااار تون  وملون أهاال األمااان( خا الاادين 1846

)عرض البضااااائع 1867)أقوم املسااااالك( سااااليمان احلرائري 1867التونسااااي 
 1891)الرحلة احلجازي ة(  مد الساااانوسااااي 1883العام(  مد الساااانوسااااي 

)صاااافوة االعتبار مبسااااتودع  1884)االسااااتطالعات الباريسااااي ة( بام ا ام  
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)الرحلة األندلساااي ة(  مد بلخوجة  1888األمصاااار واألقطار( علي الورداين 
 (125))سلون اإلبريز يف مسالك ابريز(   1900

األكيد يف هذه الدراسات والرحالت على اختالف طبيعتها أرا مل تكن      
ع وأرضاااية فكرية واحدة ، وإن ساااجلنا هنا أرا متفقة يف غالبها على أمر جام

يف  ور الدعوة إىل ضاااااارورة دراسااااااة الغرب ومالحظة ما وصاااااال إليه من القوة 
واملنعة واملدنية واالساااتفادة منه قدر اإلمكان،  كما أن هذه الدعوات ليسااا  

ساااتغراب بدعا من األمر يف زمارا إذ مل تكن املصااادر الوحيد للوعي بفكرة اال
يف صاااورها املبساااطة،  فقد كان هذا الوعي حاضااارا لدى غالب علماء األمة، 
خاصااااة أوالئك الذين أتيح   م فرصااااة تقلد مناصااااب يف الدولة أو أوالئك 
الااذين هاااجروا إىل بالد الغرب حياا، توسااااااااااااااعاا  رؤيتهم وتفتحاا  مااداركهم 

العنااااااي   مود ابنفهاااااذا ا ااااادة واملفيت احلنفي الساااااااااااااافا اجلزائري أكثر، 
م( صاحب كتاب " السعي ا مود يف نظام اجلنود "  1851اااااااااا    1775)

ن األوروبي  إيقول يف كتابه تنبيها إىل ضرورة مواكبة التطور ودراسة الغرب :"
نظموا جنودهم ليضااروا ابإلسااالم وأهله، وأمام هذا ا طر الداهم، أصااب  من 

هذا وه من صااااااااانائع ونظم،  و ا تم على املسااااااااالم  أن يتعلموا منهم ما اخ ع

                                                           

 . 2010 ،العدد التاسع ،انظر: جريدة األهرام  الرقمي  (125)
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الكتاب مكون من أربعة عشااااار فصااااال، يتعلق بنظم اجليش واألخذ أبساااااباب 
  (126)احلضارة .

وفيما عدا هؤالء، فقد سااااااااااااعى آخرون إىل بلورة وأتسااااااااااااي  اجتاه كامل يف   
األمة يدفع إىل دراسااااااااااااااة الغرب  اول  يف ذلك التوفيق ب  قيم احلضااااااااااااااارة 

نية الغربية من خالل ترمجة هذه الفكرة إىل اإلسااااااااااااااالمية وقيم ومنجزات املد
مشاريع رضوية وإصالحية ، وهم يف ذلك مذاهب ومدارى فمنهم من وفق 
يف التعبا عن فكرته وكان مقتصااااادا يف كالمه مقتصااااارا على دعوات عامة ومل 
يتجاوزها إىل غاها، ومنهم من حاول حلحلة أوضاااااع األمة ابجتهاد تنظاي 

د املعهود لدى النخب العلمية والسااااااااااياسااااااااااية، وقد خيرن به سااااااااااقف االجتها
أساااااعفهم وعيهم املقاصااااادي يف منطلقات دراساااااتهم للغرب ،ومنهم كان رواد 

 املدرسة العقلية ومن لف لفهم وحام حول أفكارهم .

( كان أحد رواد النهضااااااااااااة يف 1889-1822)فخا الدين التونسااااااااااااي     
ان يف دراسااااة الغرب، وكوكان من هذه الزمرة  اليت اجتهدت العصاااار احلدي، 

يف زمان كان االجتهاد  ،الجتهاده نصااااايب من الصاااااواب ونصااااايب من ا طأ
يف هذا الباب مرصوص على أرضية زلون ديد بكل من ألقى بدلوه فيه، ففي 

                                                           

موساااااااااااااوعة /89ص ،7ج ، 2002،دار العلم للمالي  الطبعة ا امساااااااااااااة عشااااااااااااار  ،األعالم للزركلي :  أنظر (126)
 http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيداي

 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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مقدمة كتابه "أقوم املسااالك يف معرفة أحوال املمالك" يكشااف عن مقاصااده 
وقباااال ذلااااك خنبتهااااا  من أتليف هااااذا الكتاااااب، وحياااا، عليااااه مجهور األمااااة،

الساااياساااية والعلمية مبينا:"أن الباع، األصااالي على ذلك ) أتليف الكتاب ( 
أمران آيالن إىل مقصاااااااااااااااد واحد ،احدمها إغراء ذوي الغاة واحلزم من رجال 
السياسة والعلم ابلتماى ما  كن من الوسائل املوصلة إىل حسن حال األمة 

 .وسيع دوائر العلوم والعرفاناإلسالمية ، وتنمية أسباب ددرا مبثل ت

اثنيهما حتذير ذوي الغفالت من عوام املساااااااااااالم  من داديهم يف اإلعراض   
عما حيمد من سااااة الغا املوافقة لشااارطنا مبجرد ما انتقض يف عقو م من أن 

ومع سااااااالمة فكرته     (127)مجيع ما عليه غا املساااااالم ينبغي أن يهجر ..." 
ا من أفكااره األخرى إذ مل يوفق يف بلورة ومقصاااااااااااااااده، فقاد أوخاذ على الكث

وصياغة نظرية تتناسب يف دراستها للغرب واالستفادة منه مع طبيعة املوروة 
احلضاااااااااري لألمة وقيمها، وخالف يف ذلك الشاااااااار  الذي وضااااااااعه يف مقدمة  
كتابه وألزم به نفسه. حي، كان أقصى غاايته اقتباى مناذج من احلياة املدنية 

رواب يف  ال التنظيمات السااااياسااااية، و اولة إسااااقاطها على والسااااياسااااية يف أو 
البيئة والواقع اإلسااااااااالمي دون مراعاة شاااااااارو  التنزيل، وضاااااااارورة إعادة تبيئتها 

                                                           

ص ،م1867هااااااااا/ 1283 ،مطبعة الدولة التونسية ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك،خا الدين التونسي  (127)
5 
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وقراءهتا لتتوافق مع واقع األمة، ولذلك انتقدت توليفته بشااااادة. خاصاااااة ح  
ن إطالب بتوسااااايع أفق احلرايت الفردية على َنو ما هو ساااااائد يف أورواب، بل 

الكثا من العلمااااني  يف العاااامل العري يعتربون فكرهتم امتااادادا ملطاااالاااب خا 
 الدين التونسي بفصل الدين عن الدولة وفق النمط العلماين األوروي  .

على كل فقد حاول الرجل ال ويي لفكرة دراساااااااااة الغرب منطلقا من خربته   
السااياسااية ووعيه املقاصاادي الذي وراه من شاايوخه  يف الزيتونة خاصااة الشاايخ 

م( الذي أعانه على أتليف كتابه "أقوم 1924-م1828)ساااااااااااااامل بوحاجب 
 ةولذا حاول أن يوظف هذه الفكرة واللغة يف إقناع وجاطب (128)املساااااااااااالك" 

نظرائه بواجب "دراساااة الغرب" وضااارورة االقتباى منه، وهذه لغة ملحوظة يف  
كتااابااه حياا، يقول وكالمااه موجااه إىل العلماااء حىت جيتهاادوا يف اق اإل مناااذج 
ساااياساااية للدولة والوطن تتناساااب مع اجلديد واملساااتجد يف السااااحة الغربية ما 

ار ا لل م واعتبنصاااااه :""العلماء ا داة جديرون ابلتبصااااار يف ساااااياساااااة أوطار
الواقع يف أحوا ااا الااداخليااة وا ااارجيااة، وإعااانااة أرابب السااااااااااااااياااساااااااااااااااة ب تيااب 
تنظيمات منسااااااوجة على منوال الشااااااريعة، معتربين فيها من املصااااااا  أحقها، 

 28/ 2) 48العدد (129) ( :"3ومن املضار الالزمة أخفها.")

                                                           

  28 ص ،48: العدد إسالمية املعرفة ،الوظيفة املقاصدية .أمهيتها وغاايهتا .. معتز ا طيب ، انظر:" (128)

(129)  
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ره وفق منظو  أاي كان األمر فالرجل حاول أن يقدم قراءة لواقع املساااااااااااااالم    
منطلقا من دعواته إىل دراسااااااااة الغرب اليت كان صااااااااداها ي دد من األسااااااااتانة 
عاصااااااامة ا الفة إىل املغرب العري، ويف وق  كان اساااااااتنبات هذه الفكرة أو 

  إخراجها إىل الناى كافيا لالهتام ابلعمالة للغرب املستعمر.

 ب  أقرانه يففقد كاان اسااااااتثناءا   (1873-1805)أما رفاعة الطهطاوي    
أصااااااايب  ذلك الزمان ، قبل أن يغا من مقاصاااااااده يف دراساااااااة الغرب، حي،

بصادمة وانبهار من الغرب جملرد أن شام نساائم ابري ، وعاين منوذج احلضاارة 
الغربية عن قرب فدخلها اااااااااااا على أحسن التأويالت اااااااااااااااااا مدخل صدن وخرج 

ختليص  "ويكفي أن تطلق بصاااااااااااااارن مليااا يف كتااابااه  منهااا جرج تيااه وتنكااب،
ب مناهج اْللباب املص          رية ِف مباهج اْلدا" و "اإلبريز ِف تلخيص بريز

" لتجد ذلك االنبهار غا املربر ابحلضاااااااارة الغربية، ودومنا نظر إىل  العص      رية
اجتهاده يف آرائه السااياسااية واالقتصااادية اليت حاول أن يقنع األمة من خال ا 

ا ر الليربايل والعلماين ، فقد كان أتار الطهطاوي ابلغرب األوروي اقافيابلفك
على َنو ال يقبااال التربير من رجااال أزهري يقول يف مقاااارنتاااه عن الرقص ب  
مصااااار وفرنساااااا ، وهذا  ا شاااااد انتباهه ملا كان يف فرنساااااا، أنه يف مصااااار "من 
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ط ن خصاااااااااااوصااااااااااايات النسااااااااااااء ؛ألنه لتهييي الشاااااااااااهوات، وأما يف ابري  فإنه
  (130)جصوص ال يشم منه رائحة العهر أبدا  ".

ويكفي أن نعرف مثال كيف كان توصااايفه الحتالل فرنساااا اجلزائر لنعرف     
أنه كان يكتب عن الغرب حت  سااااااااكر احلضااااااااارة الغربية، يقول يف الفصاااااااال 

مع أن احلرب ب  الفرنسااااااوية وأهايل اجلزائر إمنا هي الساااااادى من الكتاب:  
سااااياسااااية ومشاااااحنات جتارات ومعامالت ومشاااااجرات و ادالت،  رد أمور 

منشااااأها التكرب والتعاظم! ومن األمثال احلكيمة لو كان  املشاااااجرة شااااجرا  مل 
والساااااااؤال املل  هنا، أي رصااااااايد اكتسااااااابه الرجل يف  (131)"  تثمر إال ضاااااااجرا

فهمه لطبيعة العدو الغري الصاااااااالي  الذي كان يعترب احتالل اجلزائر مكساااااااابا 
وبيا وامتدادا للحروب الصااليبية األوىل يف طبعتها الكااوليكية، كيف لرجل أور 

شااااااااهد على العصااااااار يصاااااااف معركة صاااااااليبية مصااااااااية يف ذلك الزمان بتلك 
العبارات واملفردات املختزلة، كيف أندنه على اسااااااااااتخراج العساااااااااال من أقداإل 

 السم ونقل جتار ا التحديثية إىل العامل اإلسالمي .

وصاااااااادن يف حقه وحق املبتعث  من أمثاله ،مقولة مالك بن ن  ح  كان    
يصاااااف حال اندهاش الطالب واملبتعث  العرب إىل الغرب يف تلك الف ة من 
ا يف  مزابل   رج املدنية الغربية وبريقها ح  قال، " وكان املبتعثون العرب إم 

                                                           

 164ص: ،شركة كلمات عربية لل مجة و النشر القاهرة،تلخيص اإلبريز يف تلخيص ابري   ،رفاعة الطهطاوي  (130)

 258،ص ،املرجع السابق  (131)
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كار امليتة اليت هي نتاج ، إشااااااااااااااارة منه إىل األف(132)الغرب  وإم ا يف  مقابره "
ارة اجتماعي يولد القابلية لالسااااااااااااااتعمار واليت أخذوها معهم إىل ابري ، و 
األفكااار املميتااة اليت اسااااااااااااااتعات من الغرب، واليت تولااد من تلقاااء نفسااااااااااااااهااا 
االسااااااااااااااتعمااار واإلعجاااب املفر  ابآلخر.   ولي  غريبااا على شااااااااااااااااب مثاال 

  أن يقع يف أنياب اجملتمعالطهطاوي عمره ال يتجاوز ا امساااااااااااااة والعشااااااااااااارين 
ا أرسااااال يف بعثة  مد علي إىل فرنسااااا الغري كما يقول مجعة سااااايد يوساااااف "

م وكان يف ا امسااااااة والعشاااااارين من عمره . ذكيا  نعم ، ان ا  ب  1826عام 
أقرانه نعم ،  با للعلم نعم ، ولكنه مع ذلك يف ا امسة والعشرين من العمر 

من أقصااااى الصااااعيد حي، البؤى والضاااانك إىل  .. غريرا  ، طري العود ، جاء
قلاااب ابري  عااادائقهاااا ومياااادينهاااا ومبااااهجهاااا ...و  تسااااااااااااااليماااه إىل أخطر 
مستشرن وأدهاهم، إنه البارون الفرنسي سلفس  دي ساسي، فتنوه وجعلوه 
يشااااااهد أروع ا افل اليت تتألق أنوارها ، فتتألق معها مفاتن النسااااااء ، انتزعوه 

 (133)تها املخربة وقضى يف ابري  " .من بؤى الصعيد وأزق

                                                           

/ جطط االَناادار وإعااادة البناااء. الاادكتور: خااالص جل ، الرايض:  32أنظر:  لااة جااامعااة أم القرى العاادد :  (132)
./مالك بن ن ، ترمجة الدكتور، بسااام بركة، 103ص ،م  1996منشااورات كتاب الرايض، مؤسااسااة اليمامة الصااحفي ة، 

ر املعاصاااار، ودمشااااق دار الفكر الطبعة األوىل، والدكتور: أ د شااااعبو وإشااااراف وتقدمي عمر مسااااقاوي، باوت، دار الفك
 . 146ص  ،م 1992

 

سااااااااااايكولوجية اللغة واملرض العقلي وما بعدها بتصااااااااااارف . سااااااااااالسااااااااااالة عامل املعرفة ، مجعة سااااااااااايد يوساااااااااااف  أنظر: (133)
 22ص ،م145/1/1990
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كتبنا هذه الكلمات عن الطهطاوي وأدرجناه يف هذا الساااااايان، ألنه كان      
من الزمرة اليت وجه  موضاااااااوع دراساااااااة الغرب توجيها سااااااالبيا  ذا النوع من 
القراءات ا اااااااداج ، حيااااااا، أتار بفكره الكثا من العلمااااااااني  والليربالي  

لساااااااااااااايد، عري بعده بقليل، أمثال أ د أم ، ولطفي اوالتغريبي  يف العامل ال
وطه حساااااااااااااا .. ، وكان  أفكاره مبثابة املداميك اليت بل عليها هذا التيار 

 تنظااته وفلسفته يف دراسة الغرب واحللول فيه .

وإذا ما جتاوزان اجتاه منوذج الطهطاوي كحالة اساااتثنائية ، فإننا نالحظ يف     
 -م1838) الذي أتسااا  على يد مجال الدين األفغاينتيار املدرساااة العقلية 

 -م1865)، رشاااااااايد رضااااااااا م( 1905-1849)و  مد عبده  م(1897
 ( والكواك   1945 -(1881 ) ماااااد مصااااااااااااااطفى املراغي  ،م(1935

..، وهؤالء الة  ا رؤية وفلساااااااااافة إصااااااااااالحية تعترب يف م(1902– 1855)
املوجودة. هذا مع حذقهم ذلك الوق  األنضااي واألفضاال من ب  كل الرؤى 

وشاااادة انتباهتمهم إىل خطورة الغرب االسااااتعماري مع أمهية وضاااارورة دراسااااته 
د لالعتبار بقوته وإجيابياته، واالساااااتفادة منه فيما ال يقدإل يف تشاااااريع أو معتق

أو خلق إسااالمي مشاارقي، وكان  مواقفهم يف ذلك على اتزان كبا تنبئ عن 
ابيا ات الساااا يف األرض واالساااتفادة اجيوعي عميق حيرساااه فقه سااانين بضااارور 

 من كل جتربة إنسانية واحلضارة الغربية واحدة منها.
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يقول األستاذ رشيد رضا تعباا عن هذا املعل واالجتاه يف هذه املدرسة:"     
وقد قل  لألسااااااااااااااتاذ اإلمام مرة : ما ابل ابطل هؤالء اإلفرني يف شاااااااااااااائورم 

فقال :  –أو ما هذا معناه  -يدمغه احلق ؟  السااااياسااااية والدينية اثبتا انميا ال
إنااه اثباا  ابلت بع للنظااام الااذي هو أقوى احلق، أي فهو يزول إذا قااذف عليااه 
عق مؤيد بنظام مثله أو خا منه، فهذا ما ينبغي أن يعمل له املستعبدون  م 
يف الشاااااارن، مع مباراهتم يف العلوم والفنون دون ال ف والفسااااااق. بيد أن هذا  

 نع انتقام هللا منهم، وإمنا جيري على مقتضاااى ساااننه يف أتخاه عنهم،  كله ال
فهو مثل من أمثال اسااااااااااااااتئجار العذاب أبسااااااااااااااباب أتخا األجل، ولي  من 
أساااااااااااااباب منعه. فإمنا منعه ابلرجوع إىل احلق والعدل واالعتدال، والصاااااااااااااالإل 

 . (134)واإلصالإل " 

درساااااااااااة على منهي امليعترب هذا النص عق وايقة ذهبية وعالمة مساااااااااااجلة    
وفلسفتها يف دراسة الغرب واالستفادة منه مع التحذير من سيئاته، ومن هنا 

 أمكن لنا أن نالحظ أن هذه املدرسة كان  تسا على جبهت  وخ طت  :

 اربة االسااااتعمار الغري والدعوة إىل التحرر واالنعتان من ساااالطان  أوالمها :
 الغرب االستعماري .

                                                           

  36ص ،7ج م،1990ا يئة املصرية العامة للكتاب ،،تفسا املنار  ، مد رشيد رضا  (134)
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دراسااااااااة الغرب واالسااااااااتفادة منه يف  االت القوة والتطور، ومباراهتم يف  اثنيا:
وسااااااااائل املنعة والشااااااااوكة، وهذا املوقف عرب عنه رواد هذه املدرسااااااااة يف كتبهم 
ومقاالهتم بشاااااااااااااكل واضااااااااااااا  ال لب  فيه. تطور فيما بعد أكثر فأكثر ليغدو 

د  السا يف أن جن   "  فلسفة  ذه املدرسة ، فهذا  مد عبده يدعو إىل ضرورة 
اكتساااااب املعرفة الصااااحيحة من أي أفق بزغ  مشسااااها، ونطرإل كل ما يعده 
العقالء عدمي الفائدة أو موجبا للضاارر، وال بد أن نرجع إىل شااؤون معاصاارينا 

ونطالب الوسااااااااائل املساااااااااعدة لنا يف مظاهرهتم ومباراهتم يف القوة  من األمم ،
  (135)والشوكة والعزة والسطوة".

وق  ذاته كانوا على دراية عميقة خبطورة القيام  ذه املهمة يف تلك ويف ال    
املرحلة اليت كان  عليها األمة من التمزن والتخلف، مع غياب أرضاااية فكرية 
قوية تؤطر  ذه املسااااااألة ، خشااااااية الوقوع يف مطبات التقليد األعمى للمدنية 

املدرساااااة  ج أنالغربية، واالنبهار عضاااااارة املساااااتعمر، ولي  صاااااحيحا كما يرو 
فتح  الباب أمام دعوات االنغماى يف احلضارة الغربية وتقليد املدنية الغربية 
التقلياااد األعمى، فكيف ملااادرسااااااااااااااااة ترفض التقلياااد يف العقاااائاااد أن تقبلاااه يف 
احلضااااارات دون روية وحذر ونظر، يقول األفغاين تعليقا على هذه املسااااألة،" 

أماااة، املنتحل  أطوار غاهاااا، ولقاااد علمتناااا التجاااارب أن املقلااادين من كااال 
يكونون فيهاااا مناااافاااذ لتطرن األعاااداء إليهاااا، وطالئع جليوش الغاااالب  وأرابب 

                                                           

 مد عمارة، األعمال الكاملة لإلمام  مد عبده، ، املؤساااااااااااساااااااااااة العربية للدراساااااااااااات العربية والنشااااااااااار، باوت،  (135)
 2 ج .1972
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 الغاارات،  هادون  م الساااااااااااااابيال، ويفتحون  م األبواب، مث يثبتون أقادامهم"
(136).  

لقد سااااعى مجال الدين األفغاين و مد عبده من خالل  لة العروة الواقى    
ليت أسااسااها اإلمام رشاايد رضااا فيما بعد إىل شااد أفكار العامل وشااقيقتها املنار ا

اإلسااااااااااااالمي املشااااااااااااتتة إىل أمهية معرفة الغرب، وكان  مقاالت املنار و العروة 
الواقى حتمل أجوبة واضاااااااااحة ألسااااااااائلة علم االساااااااااتغراب التقليدية واليت دهد 
لدراساااااااااة الغرب، ملاذا تقدم الغرب وأتخر الشااااااااارن ؟، ملاذا أتخر املسااااااااالمون 
وتقدم غاهم ؟، وهي أسااااااائلة تساااااااتبطن البح، والتفتيش يف دفاتر احلضاااااااارة 
الغربية و تمعاهتا ال لنرى ذواتنا يف مرآة اآلخرين بل لنبح، عن أسااااااااااااااباب 
ه املكنة و املنعة السننية اليت جعل  البنيان الغري يستغلظ ويستوي على سوق

نقساااام  سااااته وا، وهو ما فت  اجملال والشااااهية للبح، يف شااااؤون الغرب ودرا
النخب املثقفة إزاء ذلك إىل قساااااام اردى يف أحضااااااان الغرب ابلكلية ،وقساااااام 
ح، واساااتح، القوم على دراساااة الغرب واالساااتفادة من عناصااار القوة فيه ، 

 مع احلذر من ذومه ..
لقد تشاااكل هذا الوعي وتعزز بقوة لدى احلركات اإلساااالمية اليت جاءت     

من  بعد خاصاااة لدى مجاعة اإلخوان املسااال ، على الرغم من أن الكثا من 
النقاد من داخل التيارات اإلسالمية ذاهتا اااااااااااا والسلفية على وجه ا صوص ااااااا 

مد عبده وشاااااااااااايخه  يبالغ يف توجيه النقد لتيار املدرسااااااااااااة العقلية  ثلة يف ) 
مجال الدين األفغاين(، ويتهمورم مبحاولة تطويع مبادئ الدين لقيم احلضااااااارة 

                                                           

 195: ص ،م 1968،طبعة القاهرة ،  ، مد عمارة :دراسة وحتقيق  ، األعمال الكاملة مد عبده  (136)
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الغربية، بل واجلوسااسااة على اإلسااالم ذاته كما يقول الشاايخ الغزايل يف معرض 
  (137)دفاعه عنهم.

مالنا و ؤالء النقاد، فسيئات املدرسة كما أخطاء شيوخها مغمورة يف عر     
زاهتم ، ومنهي السااااالف "أنه من كان فضاااااله أكثر من نقصاااااه حساااااناهتم ومنج

ولو مل يكن  ذه املدرساااااااة من حسااااااانة إال أرا  (138)وهب نقصاااااااه لفضاااااااله".
حاول  تنبيه العامل اإلسااااااااااااااالمي الذي كان يفقد حواسااااااااااااااه احلضااااااااااااااارية اليت 
تساااااااااااااااقط  الواحدة تلوى األخرى كما تسااااااااااااااقط حبات العقد إذا انفر  ، 

املخدرة و لف  انتباهه إىل ضااااااارورة معرفة مكامن   اول  إحياء هذه احلواى
قوة العدو الذي بساااااط ذراعيه بوصااااايدان وحتكم يف أقواتنا وقواتنا ووقتنا معرفة 
دقيقة صااااحيحة بدراسااااته وفهمه، ومن مث مواجهته ومباراته أبساااااليب العصاااار 

 لكان ذلك كافيا .

الئك مل تكن جهود رواد النهضاااااااااااااة األوائل يف هذه املساااااااااااااألة خاصاااااااااااااة أو    
املتشبع  ابلروإل واملنطلقات اإلسالمية لتذهب هدرا، فقد انتشر هذا الوعي 
من بعدهم لدى الكثا من احلركات اإلصاااااااااالحية يف العامل اإلساااااااااالمي، مثل 
مجعية العلماء املسااااااااااالم  اجلزائري  اليت حاول  صاااااااااااياغة معادلة حضاااااااااااارية 

                                                           

 10ص:،دت،د ،الطبعة األوىل ،دار رضة مصر  ،الفساد السياسي ،انظر:  مد الغزايل  (137)
 ، دي املدينإبراهيم   ،أبو عبدهللا الساااااااااااااااورقي  حتقيق : ،الكفاية يف علم الرواية  ،أنظر : ا طيب البغدادي  (138)

   .89ص ،دت   ،د   ،املكتبة العلمية املدينة املنورة 
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ا الدينية والفكرية هجديدة ابجلمع ب  تثقيف اجلماها ودت  وعيها بقضاااااااااي
والعقااديااة وخطورة االسااااااااااااااتاادمااار، وب  فت  خط املثاااقفااة من موقع الثقااة يف 
الذات مع الغرب دراسااة، واالسااتفادة من جديد احلضااارة اإلنسااانية الذي ال 

 يتعارض مع فلسفة التجديد يف اإلسالم .

ويظهر هذا جليا من خالل وعي مؤسااااااساااااايها، فمقوالهتم مشااااااحونة مبثل     
ملعاين ،يشاااااااا العالمة ابن ابدي  يف معرض دفاعه عن اللغة العربية إىل هذه ا

أمهية اللغة الفرنسية كنلية مفتاحية لفهم الغرب والتعرف عليه ودراسته، يقول 
: "ولو أان حرمنا من حرية تعلم اللغة الفرنساااااااااوية اليت هي سااااااااابيلنا إىل آداب 

لم منااا من حريااة تعالغرب وعلومااه وفنونااه وفهمااه من مجيع جهاااتااه، كمااا حر 
  (139)لغتنا، لوقفنا إزاء ذلك احلرمان لو كان، كوقوفنا إزاء هذا احلرمان."

مل يكن ابن ابدي  يف هااااذا املنطق املتزن باااادعااااا يف دعوتااااه إىل مقاااااومااااة    
التغريب مع فت   ال "درى االستغراب " كفكرة ومقصد خاصة وأن أصول 

ه خر الذي كان يسااااااااااااتظل بظاللالفكرة واملقصااااااااااااد يؤطرها الوعي القرآين ابآل
أوالئك املصااااالحون، وإن كان  أحوال األمة اليت كان  حت  نا االساااااتعمار 
وناانه قد حال  دون بلو  املرام وحتقيق هذا املطلب العزيز كما ينبغي، فقد 
جاءت من بعدهم الة أخرى تبن  خطا م وطورته وعضدته أبدوات وآليات 

                                                           

طبعااة األوىل ال،دار ومكتبااة الشاااااااااااااااركااة اجلزائريااة  ،حتقيق عمااار طااال   ،آاثر ابن ابدي  ،عبااد احلميااد بن ابدي   (139)
 257ص ، 3ج  ،م  1968
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  نرى انتقال فكرة "االساااااااااااااتغراب" يف جديدة ، ذلك ما نراه ونساااااااااااااتبينه ح
 شكلها التقليدي إىل تيار احلركة اإلسالمية وصحوهتا املعاصرة .

 املبحث الثاين :منوذج االستغراب احلركي 

مل تكن دعوات املدرسااة اإلصااالحية لدراسااة الغرب صاايحة يف واد أو نفخة   
 مل جاكرات يف رماد ،ابلرغم من أن اجلسااااد اإلسااااالمي على امتداد  ور طنجة

يكن مهيئا ألن تنب  فيه هذه الفكرة نباات حساااااااانا أو سرج إخراجا حساااااااانا، 
نظرا لتفكك معامل وحدته وقوته ، ومع ذلك فقد انربى مبكرا بعد األفغاين 
و مد عبده ورشاااااااايد رضااااااااا من ي جم هذه الدعوة وقد دثل ذلك من خالل 

كان على رأسااااااااها احلركات واجلماعات اإلسااااااااالمية اليت جاءت من بعدهم، و 
تيار اإلحياء اإلسااااااااااااااالمي بقيادة مجاعة اإلخوان املساااااااااااااالم ، أم اجلماعات 

 اإلسالمية املعاصرة .

فهااال ترتقي جهود هاااذا التياااار يف التعرف على الغرب ودراسااااااااااااااتاااه إىل      
مساتوى أن تكون توجها كامال يؤسا  لفكرة االساتغراب ؟ وإذا وجد ذلك، 

ن نظرية حركية متكاملة عن دراسااااااة هل  كن أن نصاااااانفه ضاااااامن إطار ونطا
الغرب وفهمه؟ وقبل ذلك هل دلك هذه احلركات مبجموعها رؤية واضااااااااااااحة 
املعامل عن هذا اجلزء من العامل واملصاااااااااانف يف أدبيات االجتهاد الفقهي القدمي 
أبنه دار كفر؟ إىل أي مدى سااااهم خطا ا يف جتذير الوعي ابلذات كمنطلق 



- 170 - 
 

سااااااااااااااته. ؟ وإذا كان خطا ا التجديدي يتجه إىل وقاعدة ملواجهة اآلخر ودرا
اعتبار دار الغرب دار إقامة الشاااهادة على الناى فهل أعدت آليات وشااارو  
إقامة هذه الشااااااااااااااهادة اليت تعترب من ابسااااااااااااااط لوازمها املعرفة العميقة ابلطرف 

 اآلخر؟ .

تكاد جتمع مصاااادر الدراساااات اليت تعل  ذا الشاااأن أن احلركة اإلساااالمية    
املعاصرة مل تغفل موضوع دراسة الغرب، فكان  من الطالئع الفكرية السباقة 
إىل إاثرة موضااوع الدراسااات اإلسااتغرابية، وإن مل يكن ابلشااكل املعهود الذي 

ال سرج  وهي يف عمومها نراه اليوم، فإنه كان وفق املقاصاااااااد واملنطلقات ذاهتا
 عن إطار املطالب التالية :

ااااااااااااااااااااااااااااااااا  ضرورة تلبية مطلب الرسالة يف الدعوة والتبليغ، وهو ما يعين أن فهم 
الغرب ودعوتااااه واجااااب ال يتحقق إال مبعرفااااة طبيعااااة القوم من لغااااة وأعراف 

 ومنطق وعادات. 

إلسااالمي، ااااااااااااااااا اعتبار الغرب مصاادر التحدي والتهديد التارخيي الدائم للعامل 
مسااتحضاارين بذلك اتريخ الغرب ورصاايده يف الغزو منذ احلروب الصااليبية إىل 
موجة االسااااااتعمار يف بداية القرن العشاااااارين ورايته يف فلسااااااط  وأفغانسااااااتان 
والعران ..و ذا جند االهتمام بدراسااااااااااااااة الغرب وفهمه كما االسااااااااااااااتفادة من 

ة، وهي سالمية املعاصر منجزاته املادية خطاب متجذر يف أدبيات احلركات اإل
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سااااااباقة إىل ذلك وقد تبلورت هذه الفكرة جيدا بعد احلركة اإلصااااااالحية  ثلة 
يف كربايت اجلماعات اإلساااااااااااااالمية املعاصااااااااااااارة  حركة اإلخوان املسااااااااااااالم  ، 
واجلماعة اإلسالمية يف ابكستان، وعموم التيار اإلسالمي مبختلف تشكيالته 

 وألوانه ومدارسه.

تكمن يف بقاء هذا الفكر حبي  القاموى الدعوي دون  إال أن املشاااااكلة    
أن ي جم إىل مشااااااااااريع علمية وعملية أكثر دقة وفاعلية ، مع تساااااااااجيلنا هنا 
لبعض الكتاابت اليت أفردت خصاايصااا لدراسااة الغرب والرد على االسااتشااران 
مثلما فعل الشاايخ مصااطفى السااباعي يف الرد على االسااتشااران وأنور اجلندي 

املذاهب الفكرية الغربية وَنو ما ألف سااااايد قطب ر ه هللا يف كشاااااف زيوف 
يف كتابه "أمريكا من الداخل".. ، ولكنها مل تكن كافية لتشااااااااكيل تيار هادر 

 يصب يف هذا االجتاه .

لقد ترك  مواقف هذه املدرساااااة املتزنة واليت دع  إىل مقاومة االساااااتعمار    
 ى غالب اجلهود اليت جاءتالغري ودراساااااااااته دراساااااااااة معمقة، األار البارز عل

من بعد، حي، انفت  الوعي أكثر أبمهية دراسااااااة احلضااااااارة الغربية واجملتمعات 
الغربية، وضااااااارورة إخضااااااااعها للمسااااااااءلة املعرفية والفكرية أكثر من ذي قبل، 
فقد شااااااكل  كتاابت الدعاة من بعد  مد عبده والشاااااايخ رشاااااايد رضااااااا من 

 ل الشاااايخ  مد الغزايل، وساااايد قطب،داخل التيارات اإلسااااالمية املتنوعة أمثا
والقرضاااوي، والبوطي، ومصااطفى السااباعي، واملودودي، والشاايخ أبو احلساان 
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الندوي، والغنوشاااااااااااااي، وال اي ،  مد مازن املطبقاين ، وطارن رمضاااااااااااااان يف 
أورواب، مث مشروع مالك بن ن  لدراسة وحتليل الظاهرة الغربية ، واليت أعقبها 

ملعرفة حي، بدأت تتشااكل معامل  تيار كامل للتوجه جهود مدرسااة إسااالمية ا
َنو حتقيق هذا املساااااااااااااعى، وإن اختلف  طرقه ووساااااااااااااائله وآليات عثه إال أن 

 مقاصده واحدة تنوخ كلها عند فكرة فهم اآلخر ودراسته .

وإن سجلنا هنا أن هنان تسارع ملحوظ يف موضوع الدراسات االستغرابية    
وامل عدة يف دفع عجلة هذا اجملال املعريف يف الساااااااااانوات األخاة سااااااااااامه  ع

 ،و كن تلخيص هذه املستجدات فيما يلي :

 أوال: دخول التيار اإلسالمي إى البيئة الغربية :

لي  من العيب أن يع ف التيار اإلسالمي اا وهو مقر بذلك اااا أنه ولغاية     
ن "  ع الساابعينات من القرن املاضااي يعترب الكثا من منظريه أن الغرب عبارة 

كتلة موحدة مصاااااااااااامتة ال توجد فيها تيارات وال فلساااااااااااافات ومدارى معرفية 
يز على قي ال كونظرية وأدبية متباينة وتوجهات سااااااااااااااياسااااااااااااااية متعددة ....وب

  (140)الغرب كقيم واحدة موحدة ".

                                                           

 ،السااااااااانة الثالثة عشااااااااار ، 53 ، 52 لة االجتهاد العدد  ،الغرب يف إدران اجلماعات اإلساااااااااالمية  ،أ د اثب   (140)
 334:ص،باوت لبنان 
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إال أن هذه الصااااااااااورة النمطية بدأت تتغا وتتالشااااااااااى مع دخول الفاعل      
اإلسااالمي إىل الساااحة الغربية، حي، أصاابح  األقليات اإلسااالمية يف البيئة 
 الغربية واقع ال  كن جتاهله ابلنسبة للطرف  الشرقي والغري، وإذا كان الكثا

وااااااااااااااااااااااااااااا د الغري "األور من الكتااااب وا لل  يركزون يف حاااديثهم عن االمتااادا
أمريكي" يف الفضااااء العري اإلساااالمي ساااياسااايا واقتصااااداي، فإن هنان معادلة 
جديدة تتمثل يف امتداد عري إسالمي غا مسبون يف الفضاء الغري، ولكن 

رب أمريكي يعت -الفارن هذه املرة أن االمتداد اإلسااااااااااااالمي يف الفضاااااااااااااء األور
تل لى الغرب، ابنتقال تلك الكحضاااااري اساااا اتيجي للشاااارن ع -تقدم جيو 

 البشرية ومعها منظوماهتا الثقافية والدينية والفكرية إىل اجلغرافيا الغربية . 

ومع هاذا االنتقاال بادأت تظهر الكثا من التحادايت، وتظهر معهاا حزماة   
من االحتيااااجاااات الفقهياااة يف  ااااالت عااادة، واعتربت هاااذه االحتيااااجاااات 

اتريخ األدب الفقهي، وهو ما أدى تنشاااااااااااااايط  الفقهية نوازل غا معهودة يف
العقل اإلسالمي و فت  بوابة االجتهاد على البيئة الغربية وحتريك آالت النظر 
فيما ذي فيما بعد " بفقه األقليات اإلسااااااااااااااالمية "، وهذا ما أجلأ طائفة من 
العلماء إىل اإلحجام عن الفتوى دون التعرف على الواقع الغري، و معايشااته 

ا ملسااااائل وقضااااااي األقليات اإلسااااالمية الناشاااائة من الداخل، فأسااااسااااوا والتنظ
ضاااااااااااااامن إطاااار الفعاااالياااات اإلسااااااااااااااالمياااة يف الغرب"اجملل  األوروي لإلفتااااء 
والبحوة"،وتبعتها مؤسااااااااااااسااااااااااااات علمية ومراكز دراسااااااااااااية ومنظمات أهلية، 
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وأصااااااااااااااب  هذا التوجه اليوم تيار قوي له مرجعياته ومنظروه ويف نف  الوق  
ومنتقدوه ، وهو ما زاد من درجات انفتاإل احلركات اإلساااااالمية على دارساااااوه 

اجملتمعااااات الغربيااااة وزاد معهااااا اإلقبااااال على دراسااااااااااااااااااة الغرب يف الكليااااات 
 واجلامعات اإلسالمية ..

 اثنيا: استعداء الغرب للتيار اإلسالمي :

من املنبهااات اليت زادت من الوعي واإلقبااال على دراساااااااااااااااة الغرب لاادى     
ت اإلسااااالمية، والتعرف عليه أكثر من ذي قبل، ابإلضااااافة إىل العوامل التيارا

الساااااااااااابقة، اساااااااااااتعداء الغرب  ا واعتباره  ا املعضااااااااااالة األوىل أمام مشاااااااااااروع 
التحاادياا، يف املنطقااة، وترجم هااذا العااداء يف مواجهااات عسااااااااااااااكريااة ومعااارن 
اقااافيااة وفكريااة، زادت من أمهيااة فهم اآلخر لاادى كاال طرف واالطالع على 

اليباااااه يف التخطيط والتنظيم. وهو ماااااا زاد وكثف من وتاة االهتماااااام أساااااااااااااااااا
ابلدراسااااات الغربية يف صاااافوف هذا التيار ويالحظ ذلك يف ارتفاع منسااااوب 
املادة الكتابية والشاااااااااافاهية الصااااااااااوتية عن الغرب، ويقابله يف الطرف اآلخر / 

ه ذالغري زايدة االجتاه َنو أتساااااااااااي  مراكز الدراساااااااااااات اليت تعل بشاااااااااااان ه
 احلركات كأهم  رن يف املنطقة العربية واإلسالمية.

مع مالحظة جوهرية يف هذا الساااااااااااااايان، وهو أن ملف دراسااااااااااااااة الغرب يف   
أدبيات احلركات اإلسااااااالمية املعاصاااااارة، حىت وإن كان مصاااااانفا ضاااااامن قائمة 
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األولوايت يف املرحلة األخاة ، إال أنه مل يتجاوز نطان الفكرة الصلبة املصمتة 
حتتاج إىل تفعيل يف شااااااكل برامي ومراكز و الت متخصااااااصااااااة وكتاابت اليت 

أعمق وأوسااع  ا كتب، مع ضاارورة تفريغ الة من املتخصااصاا  وتوجيههم إىل 
 هذا القطاع املعريف االس اتيجي.

وكان األجدى  ا وهي املعنية خبطاب العاملية أن تدرى الغرب ابلفلساااااااافة    
ة يف نا إىل أن كربايت احلركات اإلسااالمياليت يدرسااها  ا، ويكفي أن نشااا ه

العامل ال دلك مركزا واحدا لدراسة الغرب اا فيما نعلم اااا كما ال دلك يف مواقع 
صااااناعة قراراهتا مسااااتشااااارون أو جلان دراسااااات الغرب، أو حىت خالاي علمية 
وفكرية لفهم ا طاب الغري ورصاااااااااااااد مساااااااااااااتجداته، هذا يف مقابل ما  لكه 

اكز شاااغلها الشااااغل رصاااد كل شااااردة وواردة عن هذه احلركات الغرب من مر 
( Ethnographyاألبعااااد السااااااااااااااوساااااااااااااايولوجياااة واإلانوجرافياااا ) من كااال 

وهااذا مااا ياادفع للقول إن واألنثروبولوجيااة.  ( Ethnologyواإلانولوجيااا ) 
،   (141)اإلساااالمي  كما "ارزموا يف مواقع كباة ال حتتاج إىل عصاااا السااالطة "

كذلك ارزموا يف مواقع أخرى ال وجود لعصاااااااا الغرب فيها، وهذه أحد تلك 
 اجملاالت اليت جيب أن يراجعوا فيه حساابهتم.  

صااااااحي  أن احلركات اإلسااااااالمية املعاصاااااارة سااااااامه  وال تزال تساااااااهم يف    
تعريف اجلماها أبمهية هذا املوضوع وخطورته من خالل القنوات واملساحات 

                                                           

 3ص  ،،دت،د دار رضة مصر للطباعة والنشر ،الطريق من هنا ،انظر : الشيخ  مد الغزايل  (141)
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وهي بذلك تساااااهم يف تثقيف الناى عساااااسااااية املوضااااوع، ولكنه املتاحة  ا ،
جهد ال يتناسااااااااااااااب مع حجم املخاطر والتطور والتدافع واالصااااااااااااااطراع الذي 
يشاااااااااااهده العامل ب  جتلف احلضاااااااااااارات والبدائل واملشااااااااااااريع املطروحة لقيادة 
اإلنسااانية، كما ال يتناسااب مع حجم الدراسااات الغربية اليت تسااتهدف العامل 

 ي يف جتلف اجملاالت إلخضاعه.اإلسالم

وإذا اسااااااااااتثنينا جهود مالك بن ن  الفردية يف حتليل ودراسااااااااااة احلضااااااااااارة     
عموما واحلضااارة الغربية على وجه ا صااوص ، ومعه مشااروع إسااالمية املعرفة 
الذي جاءان من أقصااى الغرب يسااعى  ذرا اترة ومؤصااال اترة أخرى، ساااعيا 

ا طاب اإلساااالمي املعاصااار رافعا التحدي  إىل ساااد هذه الفجوة يف أجبدايت
إىل مساااااااااااتوايته املعرفية القصاااااااااااوى حي، ع، عن اآلليات الدقيقة يف العلوم 
االجتماعية اليت نكتشااااااف  ا حركة التغا والتغيا يف اجملتمعات، وسااااااعى إىل 
حتويلها إىل نظرايت وقواعد منهجية لعلها تساااااااااااعف أكثر يف دراساااااااااااة الغرب 

ذه اجلهود فال تعااادو أكثر من عمومياااات تفتقاااد إىل وتفهماااه ..أماااا غا هااا
 املنهجية وصفة املشروع .

لسنا يف هذا السيان يف مقام النقد حىت نوجه نقدا إىل هذا التيار أو ذان،   
ولكن الضاارورة الرسااالية والعلمية تقتضااي أن نؤشاار على مواطن التقصااا حىت 

ضااااارية فع ابلبدائل احلنراجع خطواتنا يف مساااااة العمل اإلسااااالمي وطريقة الد
إىل مسااتوى املرافعة، وإذا اسااتحضااران أن اجملا ة ب  الغرب والشاارن حلد اآلن 
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تقتصاااااااار يف أغلبها على مواجهة يف املشاااااااااريع الثقافية واحلضااااااااارية ب  الغرب 
املوحااد وب  هااذه احلركااات، فااإن إجياااد خطط ومشااااااااااااااااريع علميااة من داخاال 

مها يف ية   ذه احلركات  حىت تقدم ساهالواجهات الثقافية والفكرية والساياسا
تقوية اجتاه "علم االسااااااااااتغراب" ضاااااااااارورة لي  دورا حد فنعرب عنه أكثر  ا 

 عربان عنه يف هذه الصفحات. 

فلماذا ال يكون أبناء احلركات اإلسالمية املنتشرون ويف شىت املؤسسات       
وجي ، كماااا كاااان ولالعلمياااة يف كااال من العاااامل العري والغري إانوغرافي  وإان

معظم الدعاة والرحالة العرب يف اترخينا اإلسااااااااااااالمي، حي، اسااااااااااااتطاعوا أن" 
يتعرفوا على الثقافات األخرى ..من موقع الثقة ابلذات ،...فقد تعرفوا على 
اقافة الفرى ، وا ند ، والصااا  ، فضاااال عن الثقافة اليواننية ،بينما مل تتعرف 

لى حىت عصاااااااااار النهضااااااااااة ، ...كما تعرفوا ع  أورواب الغربية على تلك الثقافة
خربة احلكم واإلدارة ، وتراة بيزنطة الشاااااااااااااارقية ،يف وق  كان  أورواب  كما 
يقول لوي " معزولة ب  املياه املتجمدة مشاال ، ومياه ا يط غراب ، واإلسااالم 

 (142)جنواب ، والرباري شرقا ".

ية من الفروع العلمهل  كن أن تضاااااااااااطلع احلركات اإلساااااااااااالمية  ذا النوع   
والدعوية، خاصة وأرا دلك من املوارد البشرية ماال  لكه غاها مثل الكوادر 
املتميزة والطاقات املتخصاااااصاااااة مع القدرة والساااااالساااااة على االنتشاااااار األفقي 

                                                           

 . 350ص:  ، لة االجتهاد   ،أنظر : مش  الدين الكيالين  (142)
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والعمودي ب  شااااااعوب ودول العامل الغري، فتعيد بذلك رساااااام صااااااورة احلران 
ارفااا ائاال يف ساااااااااااااااهم حركتهم يف األرض تعااوالفعاااليااة العلميااة اليت رذهااا األو 

 وتعريفا.

وإذا كان  حركة ا دهد العشاااوائية يف  لكة سااايدان ساااليمان قد أسااافرت     
عن اكتشاااف وإسااالم  لكة أبكملها، فإن ا دهد مع اع افه بعظمة االجناز 

 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻچ ٱ   احلضاااااري املادي يف  لكة ساااابأ ، 
، ومع ذلاااك، فاااإناااه مل يتغرب، ومل ينبهر انبهاااارا يفقاااده وعياااه ٢٣النمااال:  چ

إن  -ابنتمائه الديين، وإمنا اسااااااتدرن مع توصاااااايفه االانولوجي للواقع كما هو 
 ص  التعبا         

يف اململكة اسااااااااتدراكة الناقد البصااااااااا بساااااااالبيات املدنية الساااااااابئية ونظام  -  
ه مل يكتشااااااااااااااف ذاته يف ملكها من منظور ومنطلقات الوعي العقدي ،أي أن

مرآة اآلخر، وإمنا اكتشاااااف موقع اآلخر يف ميزان احلق الكوين، فعرب عنه كما 
ْمِس ِمن ُدوِن اّللَِّ َوزَيَّنَ " يف القرآن ُجُدوَن ِللش         َّ هَلُُم  َوَجدت َُّها َوقَ ْوَمَها َيس         ْ

ِبيِل فَ ُهْم اَل يَ ْهَتدُ  ُهْم َعِن الس      َّ دَّ ْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َفص      َ  ٢٤النمل:  "نَ و الش      َّ
وهكااذا، فااإن القيااام مبثاال هااذه احلركااة الواعيااة ا ااادفااة ا اااديااة يف العااامل الغري ،

واجب، وهو من فن املمكن الذي يورة التمك ، وإن كان فيه شاااااااااااايء من 
الصااعوبة والسااهل املمتنع ، فإن هذا االمتناع والتمنع ساايزول مبجرد أن تكون 

 هذه احلركة الواعية غاية يف التنظيم والتخطيط. 
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كاااانااا  تلاااك أمنياااة الكثاين من داخااال هاااذا التياااار، وهاااا هو ابن تيمياااة      
الصاااغا كما يلقب يف الشاااام الشااايخ مصاااطفى الساااباعي ر ه هللا ، يعرب عن 
هذا االنشااااااااااااااغال املعريف احلركي ح  قال:" ساااااااااااااايأيت يوم ننقلب فيه َنن إىل 

يوم لدراسة تراة الغربي  ونقد ما عندهم من دين وعلوم وحضارة ، وسيأيت ا
الااذي يسااااااااااااااتعماال فيااه أبناااؤان وأحفااادان مقااايي  النقااد اليت وضااااااااااااااعهااا هؤالء 
الغربيون، يف نقد ما عند هؤالء الغربي  أنفسااااااهم من عقيدة وعلوم، فإذا هي 
أشاااااااااااد هتافتا ، وأكثر ضاااااااااااعفا   ا يلصاااااااااااقونه اليوم بعقيدتنا وعلومنا . ترى لو 

ون يف نقد املسااااتشاااارق اسااااتعمل املساااالمون معايا النقد العلمي اليت يسااااتعملها
القرآن والساانة، يف نقد كتبهم املقدسااة وعلومهم املورواة، ماذا كان يبقى  ذه 
الكتب املقدسااة والعلوم التارخيية عندهم من قوة؟ وماذا يكون فيها من ابوت 

  (143)؟ (. 

ويف األخا نقول ؛ومع كل املالحظات اليت أبديناها على هذا التيار ومن   
ن اإلنتاج الفكري الذي قدمته احلركة اإلساااالمية املعاصااارة ابب اإلنصااااف، فإ

يف كتاابت أعالمها عن دراساااااااااااااااة الغرب يف قوالب متعددة منثورة ب  املادة 
الشااااااااافاهية، واملادة املكتوبة يف اجملالت والكتب واملوساااااااااوعات، ال يقابله وال 
 يضاااااااااااااااااهيااه غاه  ااا قاادمتااه احلركااات والكتاااابت القوميااة والتيااارات األخرى

                                                           

ي دار الوران للنشااار والتوزيع املكتب اإلساااالم ،ما م وما عليهم ،االساااتشاااران واملساااتشااارقون ،مصاااطفى الساااباعي  (143)
 83ص،دت،د ،الرايض 
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ابختالف مشااار ا، إال أن عيبها أنه مل يصااهر يف اختصاااص واحد، ومل جيمع 
ويثمن يف إطار هذا االجتاه ، ولو فعل ذلك، ااا وهذا نداء لالستدران اااا لكان 
عق مادة تساااااعف يف حتريك البحوة االساااااتغرابية يف دوائر ومساااااتوايت عدة 

علم االسااتغراب" من من انحية الكم والكيف ، كما أنه من شااأرا أن سرج "
دائرة القوة إىل دائرة الفعاال، إخراجااا حركيااا معرفيااا يكون فيااه كاال امتااداد أو 
خطوة دعوية يف الغرب مؤطرة بفقه اسااااتغراي، كما كان االسااااتشااااران يوما ما 

 العقل واملرشد واملؤطر لكل حركة غربية استعمارية يف الشرن وملا يزال .

 اْلكادَيي املبحث الثالث : منوذج االستغراب 

 أوال: جهود إدوار سعيد ِف دراسة الغرب االستشراقي     

حت  ضرابت النقد املوجع الذي تلقاه االستشران يف القرن العشرين على    
أيدي الة من أبناء األمة على اختالف توجهاهتم وتياراهتم الفكرية والعقدية 

ال يزال تشااااااران و بدأت تربز إىل العلن أمهية دراسااااااة الغرب ..فقد كان فاالساااااا
مادة دذة لالطالع على الغرب الفكري والثقايف ،بل والسااااياسااااي وذلك من 
موقع أنااه مل يكن حركااة علميااة بريئااة من موقع الفضااااااااااااااول العلمي كمااا يقول 

  (144)إدوارد سعيد وغاه."
وفضال عن كون االستشران يندرج ضمن االحتياجات املعرفية الغربية، فهو   

يعد أكرب مؤطر لسااياساااته االقتصااادية العسااكرية جتاه العامل اإلسااالمي، وهذا 
                                                           

االساااااااااتشاااااااااران، ترمجة وحترير صااااااااابحي حريري، باوت: املؤساااااااااساااااااااة العربية ساااااااااعيد، إدوارد. تعقيبات على أنظر :  (144)
 .142 - 118، ص1966للدراسات والنقد، 
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ما جيعل منه مادة خامة لفهم الغرب. هذا فضااااال عن كون االسااااتشااااران كان 
م الكمي الزخ أكرب حركة يف اتريخ اإلنسااااااااانية تعل بدراسااااااااة اآلخر على هذا

والكيفي ا ائل، "مبعل أن يتخصاااااااااااااص آالف من أبناء احلضاااااااااااااارة الغربية يف 
دراساااااااة اإلساااااااالم وحضاااااااارته من مجيع جوانبها ،كلياهتا وتفاصااااااايلها،فكرها، 

 .(145)وواقعها( يعد ظاهرة فريدة يف اتريخ احلضارات والثقافات اإلنسانية"
االجتاه  توجه معاك  له يفمن هذا املوقع فمن الطبيعي واملتوقع أن ينشااااااأ    

مساوي له يف القوة، أو هكذا يف ض أن يكون على األقل، ويف هذا السيان 
ملع  شااااخصاااايات وقامات عدة اشااااتغل  وشااااغ ل  غاها بنقد االسااااتشااااران 
وانتبه  من خالله إىل ضااااااااااارورة "االساااااااااااتغراب"، و كن أن ننتخب من ب  

تفرقوا  ها دينيا وفكراي،هذه الشاااااااااااااخصااااااااااااايات الكثاة واليت  ثل كل منها اجتا
 تمع  واجتمعوا متفرق  يلتقون يف كورم يشاااااااااااااا كون يف حقاااااال النقااااااد 
االسااااااااتشااااااااراقي والتنظا االسااااااااتغراي، أو م إدوارد سااااااااعيد وهو كاتب ومفكر 
خلفيته العقدية "مسااااااااااايحية" على غرار الكثا من املسااااااااااايحي  العرب الذين  

يشااهد  نقد لنظرايت االسااتشاارانكتبوا يف نقد االسااتشااران، ابعه يف ميدان ال
 اااا املوافق لاااه واملخاااالف. وكاااانااا  كتااااابتاااه مبثااااباااة معااااول هااادم يف جااادران 

 MAXiMماكساااااااااايم رودنسااااااااااون االسااااااااااتشااااااااااران العاتية حىت قال عنه "
RODiNSON  ، الفرنسااااااااااي، إن االسااااااااااتشااااااااااران اليوم يف قفص اهتام
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https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Faccountoftherise032551mbp&ei=3xm4U4bGOIj07AaDo4HICQ&usg=AFQjCNEDnYhX5evOBOhjndvQRxBAsqCxOQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Faccountoftherise032551mbp&ei=3xm4U4bGOIj07AaDo4HICQ&usg=AFQjCNEDnYhX5evOBOhjndvQRxBAsqCxOQ&bvm=bv.70138588,d.ZGU
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، والثاين مازن  (146)بسااااااابب ذلك الشااااااايطان ادوارد ساااااااعيد على األخص ."
صااااااااالإل مطبقاين وهو إسااااااااالمي التوجه والنزعة متخصااااااااص يف نقد املذاهب 
االسااتشااراقية له الفضاال يف أتسااي  شااعب دراسااة االسااتشااران يف العديد من 

 اجلامعات السعودية.

يتوافقون كلهم على أرضية نقد االستشران ويلتقون يف فكرة دراسة الغرب    
ة مع الغرب، فاااإدوارد مع بعض االختالف يف نقطاااة الباااداياااة وماااادة املواجهااا

الس  تغراب ليس هو اجلواب على اساااعيد مثال ابلرغم من أنه كان يردد أن "
أي أنه ال يرى يف االساااااتغراب مادة  دية لدراساااااة الغرب وال  االس    تش    راق"

دافعاااا لاااه ، على عك  جاااالفاااه ونقيضااااااااااااااااه حساااااااااااااان حنفي الاااذي يرى أن 
" ومع هذا فقد كان ادوارد سعيد االستغراب هو اجلواب على االستشراق"

يساااااااااااااهم بطريقة أو أبخرى يف أتسااااااااااااي  هذا الفكر والتنظا له ، فالرجل ال 
يرفض من حياا، املباادأ دراساااااااااااااااة الغرب كتوجااه، وإمنااا يرفض أن يكون نقااد 
االستشران طريقا لتأسي  هذه الشعبة املعرفية، ألرا ستقع حينئذ يف أخطاء 

راج ، وإال فإن دعواته  قبل وفاته إىل "إداالسااااااااااتشااااااااااران ومطباته اليت زل فيها
م دراساااة اجملتمع والدولة األماكي  يف برامي التعليم العربية بديال  من  رد تعلي

                                                           

أوراب ،لثاين أوران املؤدر الدويل ا  ،صااورة العرب واملساالم  يف اإلعالم الغري : حالة فرنسااا ،مجال الشاال  انظر :  (146)
 101ص: ،جامعة آل البي  األردن ،م 1996واإلسالم 
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التالمذة والطالب العرب يف كتب مدرسااااااااااااااية أماكية أو منقولة عن الكتب 
  (147)املدرسية األماكية ".

جية اسااااااااات االساااااااا اتيكما دعواته قبل ذلك بكثا إىل أتسااااااااي  مراكز الدر    
يقول سااعيد: "إرا لصاادمة موقظة أن جند، على ساابيل املثال، لدراسااة الغرب 

أنه فيما توجد عشاااارات من املنظمات لدراسااااة الشاااارن العري واإلسااااالمي يف 
الوالايت املتحدة، فلي  مثة مؤساااااااساااااااة واحدة يف الشااااااارن لدراساااااااة الوالايت 

ة. وأسوأ ياسية إطالقا  يف املنطقاملتحدة، وهي أعظم املؤارات االقتصادية والس
من هذا، ال يكاد يكون مثة معهد ذو مكانة، حىت متواضااااااااااااعة، يف الشاااااااااااارن 

  (148)مكرى لدراسة الشرن نفسه".

ويذكر مازن مطبقاين يف "كتابه عوة يف االستشران األمريكي املعاصر"    
التفاتة ذكية إلدوارد سااااااااااااااعيد " حي، التقى بعض الطالب اللبناني  الذين 
يعدون رساااااااااائلهم اجلامعية حول لبنان ، فقال  م أبن يكتبوا عن لبنان ح  

اذا ال يكااا:" ملاايكونون يف لبنااان أمااا يف أمريكااا فااإن عليهم الكتااابااة عن أمر 
تكتبون عن أمريكا؟ لساااااااااااتم هنا لكي تكتبوا عن أنفساااااااااااكم .. هنا يتوجب 

 (149)عليكم أن تشاركوا يف اجلداالت الدائرة حول أمريكا يف أمريكا. "

                                                           

  akhbar.com/n-http://www.alأنظر:  (147)

 118ص،تعقيبات على االستشران ،ادوارد سعيد  (148)

  85ص:  ، مد مازن املطبقاين ، عوة يف االستشران األمريكي املعاصر  (149)
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وسواء استغرب ادوارد سعيد أي طلب صراحة التوجه لدراسة الغرب أو      
در ابللغة الذي صااامل يساااتغرب ،فإن كتاابته وابألخص كتابه " االساااتشاااران" 

يف الوالايت األماكيااة املتحاادة، وترجم إىل أكثر من  1978اإلجنليزيااة عااام 
لغة ، مشحون بتلك املعاين والدالئل واملراميز واإلشارات اليت ال خيطئها  35

 فهم القارئ البسيط فضال عن القارئ املتمرى يف هذا اجملال .

     اثنيا: منوذج مازن لالح املطبقاين :

إذا أردت أن تعرف قيماااااة التخصااااااااااااااص كفكرة مثمرة ب  أبنااااااء التياااااار    
اإلسالمي املعاصر، فيكفي أن تنظر إىل الدكتور  مد مازن مطبقاين. يندرج 
اساااام الرجل ضاااامن املتخصااااصاااا  يف دراسااااة االسااااتشااااران املعاصاااار واملتابع  

تبا املنحنياته وإنتاجه املعريف يف الغرب، وكتاابت انقديه يف الشاااااااااااااارن، وكان ك
للعديد من الدراسات عن االستشران والغرب كما كان يف الوق  ذاته م مجا 
للكثا من األعاة يف الغرب، وهو مع ذلك كله أحد األصوات اليت حفرت 
يف الذاكرة العربية واإلسااااالمية املعاصاااارة فكرة "دراسااااة الغرب" منتهيا يف ذلك 

ذين ديد من الكتاب الإىل نف  النهاايت والقناعات اليت توصاااااااااااااال إليها الع
درسوا يف نقد االستشران والدراسات النقدية املعاصرة للمذاهب الغربية، من 
 ضرورة االجتاه إىل أتسي  شعبة االستغراب لدراسة وتشري  الظاهرة الغربية .
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ويعترب مازن من خالل كتاابته ونقده للظاهرة االسااااااتشااااااراقية أن أي دراسااااااة   
هي إضااااافة نوعية بصااااورة ما إىل رصاااايدان يف  عن االسااااتشااااران يف الشاااارن إمنا

دراسااااااااااااااة الغرب ،وحيمل ابلنقد على أوالئك الذين يعتقدون أن ال طائل من 
أتساااي  علم االساااتغراب عجة أننا مل نرن بعد إىل املساااتوى الذي وصااال إليه 

ل : الغرب من ال  داخ  الغرب يف مااذاهبااه الفكريااة املعاااصاااااااااااااارة ،ففي كتااابااه "
يرد على منتقدي فكرة االسااااااتغراب، أمثال  عية"دراس     ات للظواهر االجتما

هاشاام صااا  من تالمذة أركون، ويدافع بقوة عن مشااروع عبد الر ن العراي و 
حسن حنفي ويثمن منطلقاته وأفكاره. ويعتربه صوات جديدا ينضاف إىل هذا 

 املشروع احلضاري الكبا.

 ةومن ردوده على منقدي كتاب حسااان حنفي وتعجب بعضاااهم من فكر     
"وما  كن قوله  ذا املتعجب من دراسااااة املساااالم  للغرب  االسااااتغراب قوله:

هو هل من الضروري أن  ر املسلماون ابألدوار الفكرية والفلسفية اليت مر   ا 
الغرب حىت نفهم الغرب؟ وهل من الضروري أن  ننقااااااااد القرآن الكرمي والسنة 

حىت  لنصااااااااوصااااااااهم "املقدسااااااااة" املطهرة وفقا  لنقد النص الذي قام به الغربيون
 كننا أن ندرساااهم؟.... فهذا هو املنطق املعكوى أن نتوقف عن التفكا يف 

 (150)دراسة الغرب حىت منر جبميع املراحل الفكرية اليت مر  ا الغرب ".

                                                           

ص  ،الرايض  2005الطبعة الثانية ،الغرب من الداخل :دراسااااااااة للظواهر االجتماعية  ،مازن صااااااااالإل مطبقاين (150)
20 
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مع مالحظة جديرة ابالهتمام يف هذا السااااااايان، وهو أنه كان أسااااااابق من     
ذا الغرب صاااراحة، ويشاااا إىل ه حسااان حنفي بسااانوات يف دعوته إىل دراساااة

يف معرض دفاعه عن مشاااااااااروعه يف دراساااااااااة الغرب ملا اعتربه البعض أبنه  رد 
صدى ملا نشر من بعض األكاد ي  املصري ، وننقل هنا يف جوابه عن هذا 

"أفكار سااابق أن تناولتها منذ أكثر من مخ  عشااارة سااانة،  الساااؤال بقوله إرا
االة مقاالت بعنوان )مشاااااهدات عائد  بل رمبا ابعد من ذلك ح  نشاااارت

م( وفيها مالم  1975)ه 1395من أمريكا( يف  لة اجملتمع الكوييت عام 
عن أمهية معرفة الغرب من الداخل، مث عدت مرة أخرى للكتابة حول أمهية 
دراسااااة الغرب يف عدد من كت  ويف كثا من املقاالت اليت نشاااارهتا يف العديد 

كتاي )الغرب يف مواجهة اإلسااااااااااااااالم، املدينة   من الصااااااااااااااحف واجملالت ففي
 :، كتباا  قااائال  134ه، ص1418ه، والطبعااة الثااانيااة عااام 1409املنورة:

انظر كيف ياادرسااااااااااااااوننااا، وكم يبااذلون من اجلهااد واألموال ملعرفااة مااا ياادور يف 
بالدان، وهل َنن ندرسااااااااااااااهم ابملقابل، بل قبل ذلك هل عرفنا أنفساااااااااااااانا كما 

 .  يعرفون عنا؟ 

جاءت عناوين مقااليت يف صحيفة املدينة املنورة تعرب عن هذا وعلى كما      
سبيل املثال مقاليت املعنونة )ملاذا ال ندرسهم كما يدرسوننا؟( و)اال نتعلم من 
الغرب ويتعلم منااااااا؟( و)َناااااااورهم إذا قبلوا احلوار( وغاهااااااا كثا، ومن أهم 

مىت ينشااااااأ  ة الفيصاااااال)مقااليت الداعية  ذا األمر، مقاليت اليت نشاااااارت يف  ل
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علم االسااااتغراب؟(، وفون ذلك كله نشاااارت كتااب  أمنوذجا  يف دراسااااة الغرب، 
وهو )الغرب من الداخل دراساااااااااااااااة للظواهر االجتماعية( ،واآلن أعد الطبعة 
الثانية منه مع اضااااافات مهمة ومن هذه اإلضااااافات قساااام اثل، حول بعض 

 .(151)اجلوانب اإلجيابية يف الغرب"

ع مازن صااااااااااااااالإل املطبقاين غرى فكرة الدراسااااااااااااااات النقدية لقد اسااااااااااااااتطا    
لالسااااتشااااران ودراسااااة الغرب يف اململكة العربية السااااعودية وجامعاهتا وصااااناعة 
اجتاه قوي مع شاااااااااااااالة من الباحث  ، وجتدر املالحظة هنا أنه مل يتوقف على 
مساااااتوى التنظا  ذه الفكرة كما فعل ويفعل غاه  ن كتب يف االساااااتغراب، 

مع ذلك كله صااااااحب مشااااااريع ميدانية واق احات سااااااهم فيها وأ   بل كان
على تطبيقها، بل واساااااااتوى الكثا منها على ساااااااوقها على أرض الواقع، ويف 

 الكثا من الفضاءات املعرفية.

ولعلنا نسااااااتهل هذه املناساااااابة لنؤكد أنه لي  شاااااارطا أن تكون مؤسااااااسااااااا      
 ات واملئات من الكتب اليتالجتاه علمي أو اقايف ما، أن يكون لك العشاااااااااااار 

تظهر مقاالتك فيها، فتنزيل األفكار إىل مشااااريع ميدانية كتلك اليت أساااساااها 
أوسااااااااااااااااهم فيهااا املطبقاااين. هي يف أحيااان كثاة أكرب من التااأليف ذاتااه، وإذا 
أخذان بع  االعتبار أن الرجل مجع ب  احلساااااااااااااني  ) تنظاا ،وأتسااااااااااااايساااااااااااااا 

                                                           

 http://www.alriyadh.com/Contents/28-08-2003/Mainpage/Thkafa_7565.phpانظر:  (151)
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ن  جيتمع لغاه، ونساااااااتطيع أن نقول هنا، إواشاااااااتغاال ( فقد اجتمع لديه ما مل
الرجل فك عقدة التنظا اليت صااااحب  الكثا من الكتاب العرب واملسااالم  
اليت تتعلق عااااادة ببقاااااء املنظرين يف أبراجهم العاااااتيااااة، دون االرتبااااا  ابلواقع 
وترمجة نظرايهتم يف شااااكل أوعية مؤسااااساااااتية على عك  لفيف املسااااتشاااارق  

التنظا االستشراقي والعمل امليداين، وتلك أحد نقا  القوة الذين زاوجوا ب  
 يف استمرارية االستشران.

وإذا كان الكثا  ن نظر لالسااتغراب ونقد االسااتشااران بقي  أعااه منطية    
، أو املنظر،  " مراوحااة العاااملتقليااديااة يف التنظا ونقصاااااااااااااااد ابلنمطيااة التنظايااة

نهي الذي درسه، والذي يدرسه، صاحب االختصاص أو املعلم على نف  امل
بدون أن يظهر أي عنصاااااااااااااار تطوري، أو إبداعي، أو جتديدي متمخض عن 
فهم للعلوم اليت حفظهاااا عن ظهر قلاااب واليت يساااااااااااااامى أبناااه جتص  اااا أو 

، فإن مازن مطبقاين اساااااتطاع االنفكان إىل حد  (152)صااااااحب اختصااااااص "
التنظا  ومزاوجته ب كبا منها، و ذا غدا إبداعه وديزه مثرة لتخصااااااااااااااصااااااااااااااه 

 والتطبيق .

ويكفي أن نطلع على مساااااااااااااااته العلمية اليت تراوح  ب  التأليف والتنظا   
وب  تقلد مناصااب يف مؤسااسااات  ا عالقة أبفكاره،  فهو مدير مركز املدينة 

                                                           

الساااانة ،  لة املساااالم املعاصاااار ،اإلسااااالمية " علم اإلنسااااان اإلسااااالمي "  يااألنثروبولوج،لي، عبد احلساااان العتاي  (152)
 219القاهرة .ص: ،  148العدد  ،السابعة والثالاون 
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املنورة لدراسااااات وعوة االسااااتشااااران ، انتدب للعمل يف وحدة االسااااتشااااران 
عة اإلمام  مد بن ساااااااااعود اإلساااااااااالمية ابلرايض،  بعمادة البح، العلمي جبام

كما ترأى وحدة دراساااااااااااااااات العامل الغري يف مركز امللك فيصااااااااااااااال للبحوة 
والدراسات اإلسالمية ،وقد دعا وال يزال يدعو إىل أتسي  اجلمعية السعودية 
لدراسااة االسااتشااران، وإنشاااء وحدة الدراسااات األوروبية واألمريكية، وساااهم 

كثفة تعريفية مبوضاااااوع االساااااتشاااااران واالساااااتغراب يف أرجاء يف إقامة ندوات م
اململكة، وشااااااارن يف مؤدرات عاملية كان  تتمحور حول التعرف على اآلخر 
ودراسته ..هذا مع مؤلفاته وأعااه الكثاة حول االستشران واالستغراب.وقد 
لف  انتباهي أاناء إعداد هذا البح، ، خطاب ابسم الدكتور مازن املطبقاين 

هاااااااااااااااااا يقدم فيه 1423موجه إىل عميد كلية الدعوة يف املدينة املنورة ساااانة   ،
 طلبا لتأسي  منوذج مجعية علمية لدراسة االستشران يف السعودية.

" فضااااااايلة عميد كلية الدعوة ابملدينة املنورة : الساااااااالم عليكم ور ة هللا       
عزوجل  ملوىلوبركاته : يساااااااارين أن أهديكم والزمالء أطيب التحيات سااااااااائال ا

لكم التوفيق والسداد . أخي الكرمي لقد اطلع  على نظام اجلمعيات العلمية 
فرأي  أن أق إل عليكم النظر يف أن يقوم قسااااااااام االساااااااااتشاااااااااران بتقدمي اق اإل 
نإنشاء ) اجلمعية السعودية لدراسة االستشران ( فحىت اآلن مل يفكر أحد يف 

و صاااااااااااااوص. ونظرا ال القسااااااااااااام هالتقدم بطلب ال خيص لقيام مجعية  ذا ا 
القسم الوحيد يف العامل اإلسالمي الذي يهتم  ذا اجملال فلعلكم تقنعون معي 
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بضااارورة هذا األمر . وأرجو أن تتاإل يل الفرصاااة مبوافقة عميد البح، العلمي 
 ألقدم إليكم ملناقشة هذا األمر خالل األسابيع القادمة  .

شااااااااااااااعبااان  2ور ااة هللا وبركاااتااه ... وتقبلوا حتيااايت والسااااااااااااااالم عليكم        
 ه  1423

 ) منوذج رسالة لت سيس مجعية علمية لدراسة االستشراق(

لقاااد حااااول الرجااال جااااهااادا طوال هاااذه الف ات اليت اشااااااااااااااتغااال فيهاااا يف     
ة  ساااخل الساااعودية ،ويف كل مرة ينزل يف العامل العري واإلساااالمي الدعوة إىل مخلأساااخل

فمن الطبيعي أن يدعو إىل حتويل فكرة االسااااااااااااتغراب واالسااااااااااااتشااااااااااااران، ولذا 
االساااااتغراب إىل سصاااااص متكامل األركان له فلسااااافته ومراجعه ومرجعياته يف 

د دراساته يف ذلك كما يقول يف أح اجلامعات حىت يؤيت مثرته مبكرا، ومنطلقه
أن دراساااة الغرب تتطلب سصاااصاااا  كالقانون أو االجتماع أو الساااياساااة أو  ،"

اخل.. وقبل أن يتساءل القارئ وما شأننا بكل هذا علم اإلنسان أو التاريخ...
فنقول ألي  الغرب أمااة جيااب أن نتوجااه إليهم ابلاادعوة وَناااااااااااااااااااااااااااان مطااالبون 
ابلشااااهادة على األمم فكيف للشاااااهد أن يشااااهد دون أن يعرف معرفة دقيقة 

  (153)موضوع شهادته "

                                                           

ص  ،الرايض م،  2005الطبعة الثانية ،الغرب من الداخل :دراساااة للظواهر االجتماعية  ،مازن صاااالإل مطبقاين  (153)
17 
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كان حجر الزاوية يف اسااااااااااااااتغراب مازن صاااااااااااااااا  مطبقاين االنطالن من     
االسااااتشااااران لدراسااااة الغرب ، لي  جملرد أن َنول اآلخر من ذات دارى إىل 
ذات مدروى، وإن كان هذا ساايتحقق تباعا يف ساايان تشااغيل هذه الفكرة ، 

 جزءا  من وإمنا من منطلق آخر أيضااااااا ال يقل أمهية وهو كون االسااااااتشااااااران "
عات مالغرب؛  ا يتطلب أيضااااااااااااا  فهم احلضااااااااااااارة الغربية وجذورها، وفهم اجملت

الغربية من النواحي العقدية والسااااااياسااااااية والفكرية والثقافية واالجتماعية. وإن 
رايدة جامعة اإلمام يف إنشااااااااااء هذا القسااااااااام قد لفت  انتباه كثا من الغربي  
 ن لقي  يف املؤدرات والندوات أو يف ا افل الثقافية والفكرية داخل اململكة 

ال القنصاااال األمريكي السااااابق يف جدة وخارجها، ومن هؤالء على ساااابيل املث
الذي قال يل: "هل حقا  لديكم قساااااااااااااام  Steven Buckسااااااااااااااتيفن بك 

 (154) لدراسة االستشران؟"، وطلب مين  لقاء  خاصا  ألحداه عن القسم. "

ومن الطبيعي أن يثا هذا النشااا  الكبا منه ومن أقرانه يف اململكة انتباه     
، ومل رهماملتابع   ذا الشأن يف الغرب وما أكثوالتفاتة الكثا من املالحظ  و 

يتوقف األمر على  رد االهتمام واإلاثرة ، بل إرم ضااااااقوا به ذرعا وتوجساااااوا 
، خشاااااااااااية أن يتحول إىل تيار علمي يف دولة دلك املقومات املادية منه خيفة

واللوجساااااتيكية لالرتقاء به وترقيته إىل مساااااتوى املسااااااجلة احلضاااااارية مع العامل 
                                                           

أار اململكة العربية السعودية الرائد يف االهتمام ابلدراسات االستشراقية خالل ربع  ،مازن بن صالإل املطبقاين  (154)
 27ص ،السعودية  ، 2005الطبعة األوىل :،قرن 
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الغري، ولاااذلاااك حااااولوا تظااااهرا منهم االنتقااااص والتهوين مناااه ابعتبااااره  رد 
 Fredالباااااحاااا، الربيطاااااين فريااااد هاااااليااااداي وبتعبا " موضااااااااااااااااااة ال أكثر،

Haliday  الااذي كتااب عن االهتمااام ابالسااااااااااااااتشااااااااااااااران يف اململكااة العربيااة
السااااااعودية أنه )موضااااااة(، حي، قال: "وهنان موضااااااة من اإلقبال على كتب 

ن" الذي يفهم على أنه دراساااااااااااااة العامل العري يف إطار مؤامرة "االساااااااااااااتشااااااااااااارا
إمربايلية. ويف املكتبات العامرة جياور قساااااام االسااااااتشااااااران قساااااام اجلاسااااااوسااااااية 

 (155)واملؤامرات الغربية أو الصهيونية".

 ثل مازن صاااالإل مطبقاين منوذج االساااتغراب الساااعودي الذي شاااق طريقه    
منذ عقود من الزمن، ويف خطوات هادئة مثقلة  موم األمة، وزاد من تباطئه 

يئة الفجوة ا ائلة ب  كثافة التنظا االستغراي ورمزية التشجيع احلكومي، يف ب
ا، وهو إذ ة  ذا املشاااااروع عامليدلك من املقومات والروافع املادية الكثا للرايد

 ذان ال يزال يسعى لزايدة تضمينات جديدة إىل حيزه ومكاسبه .

 املبحث الرابال: منوذج االستغراب اإلسالمي اليساري

يعترب املفكر املصااااري حساااان حنفي يف عداد اليسااااار اإلسااااالمي وهو تيار    
إل اليت اليعترب مشاااااااااروعه ومفرداته ضااااااااامن االمتدادات الطبيعية حلركة اإلصااااااااا

قادها مجال الدين األفغاين و مد عبده، بل وحسااااااان البنا وسااااااايد قطب...، 
                                                           

أار اململكة العربية السااااعودية الرائد يف االهتمام ابلدراسااااات االسااااتشااااراقية خالل ربع  ،مازن بن صااااالإل املطبقاين  (155)
 .31ص ،السعودية  ، 2005الطبعة األوىل :،قرن 
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وتلك دعوة لن نناقش حساااااااااااااان حنفي فيها وال يف خلفياته الفكرية والعلمية 
واحلركية، لعدة أسباب أقلها أن صدر البح، ال يتسع  ا، إال أننا نشا هنا 

من ب تصااااااااانيفه، و أننا إزاء منوذج فكري يصااااااااافه هو نفساااااااااه أبنه من الصاااااااااع
الطرائف والغرائب اليت تعطيك ملمحا اااااااا لعله يزيدن تشويشا اااااااااااااااااااااااا عن فكر 

ملا سااااائل عن وجود اسااااام سااااايد قطب )يف مشاااااروعه(، الرجل واجتاهه جوابه "
أكاااد حنفي: أان تلمياااذ لسااااااااااااااياااد قطاااب، ولكنين تلمياااذ سااااااااااااااياااد "العااادالاااة 

اء السجن و االجتماعية"، ال سيد "معامل يف الطريق" الذي خرج حت  أتاا أج
واتبع حنفي ... لو دخل   السااااااااااااااجن لكتب  "معامل يف  .والتعذيب والقمع

الطريق"، ولو سااااافر ساااايد قطب إىل فرنسااااا، ومل يدخل السااااجن لكتب "من 
   (156)العقيدة إىل الثورة"

أاي كان األمر فإننا ساااااااااااااانتجاوز هذه احلذلقة الفكرية، فإن "لو" كما تفت     
عمل الشاااااااااايطان، فإرا تفت  تصااااااااااورات أكرب بكثا من تلك اليت يف ضااااااااااها 
حساااااان حنفي فيما لو حدا . واحلاصاااااال أن االجتاه الفكري للرجل واضاااااا  
 مرصااااوص البنيان يف إطار فلساااافته يف إعادة قراءة ال اة اإلسااااالمي مصاااانف
ضاااااااااااامن مربع تيار احلدااة الذي يتوساااااااااااال آبليات من داخل ال اة لنقده أو 
جتديده معلنا رفضااااااه اسااااااتااد اآلليات النقدية  للمذاهب الفلساااااافية والفكرية 

ه أو الغربية ابعتبارها ال تنتمي إىل ال اة املعريف اإلسالمي وال تستطيع تقييم
                                                           

 /http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles .موقع مؤمنون بال حدود انظر:  (156)
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تااه هااذه ، يف فلساااااااااااااافيثين على حنفي تقو ااه أو جتااديااده . وهااذا علي حرب 
قائال: "  ذا يقوم حساااااااان حنفي نإعادة النظر يف كل شاااااااايء، ويسااااااااعى إىل 
قلب كل املفهومات، يثور وخاصااااااااااااااة يف كتابه )من العقيدة إىل الثورة(، من 
أجل إعادة البناء والتأسااي ، وينسااف! كل املقدمات واألصااول ويزعزع أكثر 

ل هذا ال الغريب أن يفعل كالبديهيات القار ة يف العقل العري اإلساااااااااااالمي، و 
ا من  ا أو  اراب  للدين بل ي قدم نفسااااااااه بوصاااااااافه فقيه  ا أو مرتد  بوصاااااااافه ملحد 

دد  م دينهم" .   (157)فقهاء املسلم  جي 

 أوال: على أي أرضية يرتكز استغراب حسن حنفي ؟

يعلن حساااان حنفي أن مشااااروع  ) موقفنا من الغرب (  يت واسااااطة ب       
اه ) موقفنا من ال اة ( والثال، أطلق عليه )موقنا من مشااااااااااااااروع  األول ذ

الواقع ( . ومن الطبيعي، واحلااالااة هااذه  أن نطرإل السااااااااااااااؤال التااايل فااإذا كااان 
االساااااتغراب  يت يف سااااايان مشاااااروعه) موقفنا من اآلخر( فإن الساااااؤال الذي 
يعنينا هنا أين تندرج فلساااااااافته االسااااااااتغرابية ،ابعتبارها كما يصااااااااورها  ارسااااااااة 

لية جلدل األان مع اآلخر وتعباا قواي لرفض هيمنته، خاصااااااااااااااة وأن القارئ عم
يالحظ املرافعة القوية يف مقدمة املؤلف وبلغة شااااااديدة يف التوصاااااايف والتعبا 

 توحي بقطيعته راديكالية مع ال اة الغري،. 
                                                           

  17ص، م2000ثالثة ال بعةطالاملركز الثقايف العري، الدار البيضاء،   ،النص نقد علي حرب، (157)
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وهناااا يتااادخااال )موقفناااا من ال اة( و)موقفناااا من الواقع ( لياااديل بااادلوه     
وليؤار بشااااااااااااااكل ما على ) موقفنا من الغرب (... ونطرإل يف هذا الساااااااااااااايان 
اسااتشااكاال ابلصاايغة التالية إذا كان موقف حنفي من ال اة كما هو معروف 

قراءهتا ، و  يف كتبه قلبا لكل احلقائق الثابتة املتعارف عليها يف فهم النصااااااااوص
فهل  كن أن نسااااااتقي وننتي من هذا ال اة ) يف صاااااايغته اليت انتهى عندها 
حسااان حنفي ( ما يساااعفنا يف نقد اآلخر ودراساااته...ألي  احلصااااد الطبيعي 
هو أن تكون اآلليات اليت ننتقد  ا وعن طريقها اآلخر وندرساااااااااااااااه  ا هي 

نقف على  اية املطافاألخرى ساااتكون ضااابابية ومقلوبة ..مبا معناه أننا يف ر
أرضااااااية متحركة، وَنن ننتقد أو ندرى الغرب. ال أدري كيف يطلب حساااااان 
حنفي من الشااااااااااارن أن يدرى الغرب وهو يطلب منه يف الوق  ذاته أن يزيل 
تلك اجلدران اليت حيتمي ورائها مسااااتشااااهدا مبقولته "احتمى أبون ابلنصااااوص 

 فجاءان اللصوص" 

إذا كان موقفنا من ال اة هو أن نغا من املصااااادر فنجعل الواقع مصاااادرا    
للتشاااااااااااريع قبل القرآن،و العقل قبل النقل ، فإننا سااااااااااانقبل هذا الغري ابلكلية 
يوما ما حساااااب منطق الواقع املتغا، ألن الواقع يقر ذلك .؟ ولي  مساااااتغراب 

 الفينة أن تعثر ب واحلال هذه وأن  تقرأ كتاب مقدمة يف علم االسااااااااااااتغراب 
 واألخرى على تناقضات مثل هذه ..يف فلسفته االستغرابية ..

 اثنيا: ملاذا ال يرد حسن حنفي على الظاهر  الغربية ِبلياهتا .
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مادام أن ا ماة األساسية والفكرة الصلبة للكتاب تقوم على أساى هدم    
طااة نفي األغلو أوهااام املركزيااة الغربيااة وحتوياال الغرب إىل ذات ماادروسااااااااااااااااة، و 

املعروفة من أن ال اة األوروي هو ال اة اإلنساااااين وأن احلضااااارة الغربية هي 
املنت والباقي يف ا امش ، هل قدم الدكتور حسن حنفي ااااااااا وهو الذي ينطلق 
اا  ا ا ا يف مشروعه )موقفنا من ال اة( من الداخل تقييما وتقو ا آبلياته الداخلية ا

والفكر الغري ودراسااااته، ولكن آبليات من داخل   اولة يف نقد االسااااتشااااران
الفكر الغري حىت يتسل لنا حتقيق ذلك املقصد الذي أعلن عنه وهو "إعادة 
األطراف إىل وضااااعها الطبيعي"، أو على أقل التقدير اكتشاااااف وفضاااا  تلك 

 ا الة اليت حتيط ابحلضارة الغربية ؟.

أعراف  والواقع الغري يف أليسااااااااااااا  تلك اآللية يف دراساااااااااااااة وتقومي ال اة    
دوني  يقول : " أالفلسفة احلدااية آلية منتجة ومثمرة يف كل البيئات ، فهذا 

ا للبنية القد ة التقليدية، فإن هذا ا دم ال جيوز  إذا كان التغيا يف ض هدم 
أن يكون آبلة من خارج ال اة العري، وإمنا جيب أن يكون آبلة من داخله. 

 (158) "ارى ابألصل ذاتهإن هدم األصل    

أم أنه يكتفي بضرورة نقد اآلخر ودراسته انطالقا  ا لدينا من رؤية فلدينا    
أدواتنا اليت نستطيع استيعاب الغرب وفهمه ونقده وهو ينطلق يف ذلك معلنا 

                                                           

ساااااااااااااااابعة بعة الطالالثاب  واملتحول ع، يف اإلبداع واإلتباع عند العرب علي ، دار السااااااااااااااااقي، باوت،  ،أدوني  (158)
 64، صم1994
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مادة االساااااااااتغراب هي "من جهد األان وإبداعه وليسااااااااا   من إفراز اآلخر أن 
دة نقد احلضااارة الغربية لنفسااها بل هو إنتاج . أي ليساا  من ما(159)وقيئه" 

ريبة ق لي خالص .. مع أنه يشااااااااااا إىل هذا املعل ح  قال "إن هنان مادة 
مشااااا ة لالسااااتغراب ولكنها أتيت داخل احلضااااارة األوروبية ذاهتا ..خاصااااة يف 
اآلونة األخاة عندما بدأ الوعي األوروي يؤرخ لذاته ،يراجع نفسااااااااااااااه وينتقد 

ويكشف عن مصادره اليت طاملا ضرب حو ا مؤمرة صم  ويع ف مساره ، 
 بقلقه وتوتره ويعرب عن حاته املسااااااتمرة ب  صااااااورية فارغة ومادية غليظة حىت
انتهى به االمر إىل النساابية والشااك يف كل شاايئ ،وإىل تكافؤ األدلة والعدمية 

 "..(160) 

إذا كان حسااااااااان حنفي يرفض تلك املادة اليت تشاااااااااكل اساااااااااتغرااب قريبا من   
اسااااااااااااتغرابنا واليت هي اسااااااااااااتغراب من داخل الغرب ومن طرف أبنائه، ويق إل 
ضااااااارورة أن نؤسااااااا  ألنفسااااااانا آليات اساااااااتغرابية من داخل منظومتنا ال ااية، 

ن أولكن ويف املقابل هل قدم حساااااااااان حنفي اق احا  ذه اآلليات اليت  كن 
نوظفهااا يف نقااد النموذج احلضااااااااااااااااري الغري وال اة الغري، واليت يقول أرااا 
جيب أن تكون آليات من إنتاجنا وليساااااااااااااا  من إنتاج الغرب، كخطوة أوىل 

                                                           

لطبعة االوىل ا ،املؤسااسااة اجلامعية للدراسااات والتوزيع والنشاار القاهرة  حساان حنفي ، مقدمة يف علم االسااتغراب ، (159)
 2ص،،م 1992

 22ص املرجع ذاته ، (160)
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إلابات أننا قادرون على رؤية اآلخر من موقع الذات والثاين إلزالة ا الة اليت 
 حتيط به ؟ .

  يقول إرا ليس  من إنتاجنا اااااااااااااااااااااااا وهي وابملناسبة ؛فإن تلك اآلليات اليت   
كذلك ااا هي يف األصل من إنتاج املاكينة االستشراقية، حي، طبقتها أول ما 
طبقتها على ال اة اإلسالمي  دف تقويض البنيان اإلسالمي من الداخل، 
مث تطورت فيما بعد يف أشااااكال مدارى حدااة معاصاااارة. وهنا نطرإل السااااؤال 

ى عمال عكساااااايا يسااااااتهدف تقويض النموذج الغري التايل هل  كن أن منار 
آبلياته من الداخل. وهذه أحد وظائف االسااااااااااااتغراب متشاااااااااااابع  بوعي يقظ 
بااااذواتنااااا وموقعنااااا وموقع اآلخر، ..وبعااااد اجناااااز هااااذه ا طوة  كن أن نقوم 
خبطوات أخرى تتعلق حينها ابلتعارف والتثاقف وأخذ ما يتناسااااااااب مع قيمنا 

  كن القطيعة والرفض الكلي لكل ما هو غري، وموروانا احلضاااااااااااااااري، إذ ال
" احلضاااااااااااااااااارة كماااا يقول املفكر الرئي  علي عزت بغوفيتش " ال  كن ألن

رفضاااها ،حىت لو رغبنا يف ذلك ،إمنا الشااايء الوحيد والضاااروري واملمكن، هو 
أن َنطم األسطورة اليت حتيط  ا ،فإن حتطيم األسطورة سيزيد من أنسنة هذا 

 (161)العامل ". 

                                                           

الطبعة  ،دار النشر للجامعات ،ترمجة  مد يوسف عدى  ،اإلسالم ب  الشرن والغرب  ،علي عزت بيجوفيتش  (161)
 22ص: ،  1997الثانية :
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قد يبدو األمر للبعض أن حساااااان حنفي قام يف "اسااااااتغرابه" بذر الرماد يف    
العيون، نإعالنه ضاااااااارورة دراسااااااااة الغرب حىت يبدو أنه على غا هدى معه ، 
وإال فإن  أتار الرجل ابلفكر الغري أكرب من أن يستدل عليه قبل االستغراب 

لة متأصاااالة فيه ية أصاااايوأانائه وبعده، وصاااالته ابحلدااة الغربية ومدارسااااها الفكر 
واسااااااتحضاااااااره للمقوالت واملقاالت املؤسااااااسااااااة للفكر الغري ال تفارقه، وهذا 
النقد والتشااكيك لي  من اإلسااالمي  فقط، بل   يت أيضااا من أقرب الناى 

رب انتقااده جورج طرابيشااااااااااااااي يف كتااابااه املثقفون الع إليااه فكرا واقااافااة ،فقااد
وال اة، متهما إايه أنه" هو نفسه سعى إىل أتصيل مفاهيم احلركات الليربالية 
والعلمانية داخل ال اة اإلسااااااالمي، وابلتايل فقد بدت دعوته للقضاااااااء على 
 املركزيااة األوربيااة، وإحياااء املركزيااة اإلسااااااااااااااالميااة بااديال عنهااا، عمليااة انتقاااميااة

 (162)واالنتقام هو قرين كل جرإل نرجسي والزمته الدائمة " 
ذكران هذه احليثيات، ألن البح، يف فكر الرجل وتنظااته االساااااااااااتغرابية      

ال  كن اسااااااتيعا ا ابلكلية من دون معرفة املنصااااااة الفكرية اليت انطلق  منها 
خانة  يأفكاره يف نقد االسااتشااران والغرب، ولذا طرحنا السااؤال السااابق يف أ

يندرج كتابه ودعوته إىل دراساااااة االساااااتغراب؟ وما موقعها وعالقتها مبشاااااروعه 
القدمي ) موقفه من ال اة (،ومشااااااااااروعه اجلديد ) موقفنا من الواقع ( ، وهل 
هي  رد تورية أو رشاااااااوة فكرية لآلخرين حىت يلقى اساااااااتقطااب ورضاااااااا أكرب، 

ان   رد على أرا ك الذين جييبون على الساااااااؤال األخا ابإلجياب يساااااااتدلون

                                                           

الطبعة ’قاهرة ال،إشاااااكالية ال اة يف الفكر العري املعاصااااار .دار رؤية للنشااااار والتوزيع  أنظر: أ د  مد ساااااامل : (162)
 213ص،2010األوىل :
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ردة فعل مرحلية مؤقتة انطفأت فيما بعد ومل نساااااااااااامع  ا حسااااااااااااا وال ذيا يف 
 مشاريعه الالحقة .

 اثلثا: هل شكلت دعو  حسن حنفي تيارا معالرا لدراسة الغرب

لن ننطلق هذه املرة من تلك األفكار واالف اضااات السااابقة ، وساانتجاوز     
فااه من الواقع( الااذي يقاادم فيااه دراسااااااااااااااااات ) موقفااه من ال اة ( كمااا )موق

جاادياادة لفهم الوحي، وساااااااااااااانقتصاااااااااااااار هنااا على األار الااذي تركتااه دعوتااه إىل 
 االستغراب ب  صفوف التيارات والنخب العلمية والدينية ..

ح  تقرأ يف بداايت كتابه مقدمة االساااااااااااتغراب  جتزم أن الرجل قد أحدة   
ملسااارات  مثال يف ساايان حتديده قطيعة مع الغرب الذي أتار به، فهاهو يقول

" وابلنسبة لنا ، يف قلب العامل العري واإلسالمي ، فإن اآلخر ..على الصراع 
وجاااه التحااادياااد هو الغرب، وهاااذا التقاااابااال ب  الشاااااااااااااارن والغرب هو تقاااابااال 
حضااااااااااااري، فالغرب يعين املشاااااااااااروع اإلنتاج الغري احلدي، ، والشااااااااااارن يعين 

 (163)تتحقق من جديد "  إمكانيات احلضارة التارخيية وهي
ولذلك يصااااااانف الكثا من املتابع  هذه ا اولة كما يريد هو يف سااااااايان     

سعيه إحداة انقالب اترخيي وانتقال نوعي ااااااااااااااااااااا كما يصور عادة يف جتلف  
  .. فقد عرب عن أفكاره بلغة اورية يفدراسة اْلخر كتبه  ااااااااااااااااااااااااااا يف موضوع "

حي، العامل على مجر الصااااراع،  1991كتابه الذي كان  أوىل طبعاته ساااانة 

                                                           

   459ص ،مقدمة يف علم االستغراب ،حسن حنفي  (163)
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وهنا يكمن السر يف الصدى الكبا الذي تركه الكتاب وفكرته لدى التيارات 
اإلسااااااااااااااالمية والقومية يف تلك املرحلة، حىت إنه ليوحي إليك وكأنه أول من 

 رن إىل وعيها فكرة االستغراب ..ويف الطرف املقابلطرإل على ذع األمة وي ط
 اسااااااتقبلته التيارات الليربالية والعلمانية أبسااااااى واعتربته انتكاسااااااة يف مشااااااروعه
وأفكاره بعد أن اسااااااتبشااااااروا خاا عجم املساااااااحات وا وامش والتقاطع الذي 

 بينه وبينهم .

ة اآلخر، راساااااااااااااالقد كان الكتاب يف وقته مبثابة إعالن انطالقة جديدة يف د  
خاصااااااااة وأنه يتميز بكونه ينطلق من رحم نقد االسااااااااتشااااااااران ويعترب صاااااااادى 
عكسااااي له، وهو ما أعطاه زمخا أكرب يف التعريف به، فضااااال على أن العنوان 
يف حد ذاته يعرب عن مكنون ما يف ضمائر خنب واسعة يف األمة، وهو يندرج 

رورة فهم لحة من ضاااااااااااااايف الوق  ذاته ضاااااااااااااامن احتياجاهتا املعرفية والثقافية امل
اآلخر ودراسته يف مرحلة كان العامل اإلسالمي يشهد صراع القطب الشيوعي 
والرأذايل مع ظهور تيار الصحوة اإلسالمية وبلوغه مرحلة القابلية لالصطراع 
الفكري مع الغرب، كاااال هااااذه العواماااال وغاهااااا التقاااا  مع ظهور الكتاااااب 

ءته حنفي التجديدي وقرا وتوافق  مع فكرته ابلرغم من أن مشاااااااروع حسااااااان
 لل اة مل يكن على توافق مع مشروع تيار الصحوة اإلسالمية وأفكارها. 

فمااا هي اي ترى أهم تلااك املرتكزات اليت يتوكااأ عليهااا حساااااااااااااان حنفي يف    
دعوته إىل تشااااااااااكيل اجتاه قوى َنو قراءة الغرب ودراسااااااااااته، وهي الدعوة اليت 
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كلم دان والتنظا فيااه ،إذ يناادر أن يتدفعاا  أقالمااا كثاة  إىل ولوج هااذا املياا
 متكلم يف هذا الشأن دون ان يرجع إىل الكتاب اقتباسا أو إشارة .

يعلن حساااان حنفي يف البداية أن دعوته لالسااااتغراب هي جزء من مشااااروع   
النهضاااااااة الذي ينظر له منذ سااااااانوات ففكرة االساااااااتغراب إمنا أتيت لتصاااااااحي  

جتاه  ن النخب املثقفة والتيارات الفكريةاألوضاع الشاذة يف العامل اإلسالمي م
الغرب ، فهو يف الوقاااا  الااااذي يرفض الغربنااااة واالَنالل يف الغرب ، يعلن 
رفضااااااااااااه القطيعة الشاااااااااااااملة مع كل ما هو غري ، ولن كه يعرب قلمه عن هذه 

:" موقف الرفض صااااااحي  من حي، املبدأ ، الفكرة كما ساااااااقها هو قائال :"
ولكنااااه خاااااطئ من حياااا، الواقع أي ترن الغرب   فال باااادايااااة إال من األان ،

كموضوع دراسة، وموقف القبول خاطئ من حي، املبدأ فعالقة األان ابآلخر 
عالقة تضاد وليس  عالقة داال، ولكنه صحي  من حي، الواقع أي ضرورة 
التعلم والتعرف على حضاااااااارة اآلخر، بصااااااارف النظر عن مصااااااادرها مث دثلها 

آن األوان لتصحي  هذين ا طأين، ونقل املوضوع  واحتوائها وكما ا ...وقد
من مساااااااااتوى االنفعال إىل مساااااااااتوى الفعل ، ومن ردود األفعال إىل التحليل 

 (164)العلمي الرص   " 
ويف هذا السيان العلمي واملعريف يطرإل مشروعه يف كتابه معرفا إايه أبنه "     

هو إبااداع األان مقاااباال يف مقاااباال تقليااد اآلخر، وإمكااانيااة حتوياال اآلخر إىل 
موضااااااااااااااوع للعلم باادل أن يكون مصااااااااااااااادرا للعلم .وهااذا هو موضااااااااااااااوع علم 

ن ااالسااااتغراب، علم االسااااتغراب لي   رد نقيض االسااااتشااااران أو االسااااتشاااار 
                                                           

 14ص:  ،املرجع السابق (164)
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معكوساااااااااااا، هو رد فعل على التغريب و اولة انتشاااااااااااال األان احلضااااااااااااري من 
 (165)االغ اب يف اآلخر" .

لقد اسااتطاع حنفي أن حيلحل فكرة االسااتغراب لدى الكثا، والدليل أن     
دعوته لقي  القبول احلساااااااااااااان لدى قطاع عريض وواسااااااااااااااع يف الوطن العري 

 ءت من بعااده تبناا  أفكااارهفااالكثا من الكتاااابت اليت جااا  واإلسااااااااااااااالمي ،
وروج  له، كما ظهرت كتاابت تداول  مصاااااااااطل  االساااااااااتغراب رغم حتفظ 
البعض منه  نظرا حلمولته الداللية اليت قد سرجه عن مقاصاااده ..وقد تتابع  
الكتاابت بعد ذلك بتضامينه يف عناوين الكتب أو فصاوله على َنو ما فعل، 

وجز السااااتغراب، واالسااااتغراب م مد خليف احلياين يف مؤلفه االسااااتشااااران وا
اتريخ النزعة املعادية للغرب ملؤلفه اين بوروما ، وكتاب االسااااااااااااااتغراب : معرفة 
اآلخر معرفة الذات لكتب سوري اذه عدانن عزام ،مقارابت يف االستشران 

 واالستغراب لكاتبه الدكتور اجلزائري مولود عو ر ....
عوته إىل لدكتور حساااااااااان حنفي يف دويف املقال ينتقد الكثا من الباحث  ا   

أتسااااااااااااااي  علم االسااااااااااااااتغراب وحيملون عليه انه هو ذاته متأار ابلفكر الغري 
،فضااااااال عن كون دعوته هذه أتيت يف صاااااايغة صااااااياغة انتقامية من الغرب، ال 

 أكثر وهو ما يعل أنه مشروع حكم عليه ابلفشل قبل بدايته .
  النقااااش من جااادياااد ويف األخا نقول إذا كاااان حساااااااااااااان حنفي قاااد فت    

بضاااااااااارورة حتويل األخر إىل ذات مدروى، وإسااااااااااقا  هيبة املركزية الغربية وإذا  
كان  دعوته يف التسااااااعينات من القرن املاضااااااي على ذلك القدر من األمهية 

                                                           

 84، 5ص  املرجع السابق ، (165)



- 204 - 
 

واالستقطاب، فإن من املنخذ على الكاتب أنه مل حيوله من فكرة إىل مشروع  
، فكان  معظم جهوده فيما بعد كامل متكامل اا وكان يستطيع فعل ذلك اا 

دراسة ونقدا يف ال اة اإلسالمي  اوال جتديده أو هدمه كما يقول بعضهم، 
ولعل آخر كتاب له كان حت  عنوان علوم القرآن من ا مول إىل احلامل ، 
وهذا ما يعزز ما ذهبنا إليه من أن دراسة الغرب وفهمه ونقده واالستفادة منه 

 رسااااااااايل يقضااااااااي املرء العمر كله فيه وال يتوقف علىمسااااااااألة حتتاج إىل نف  
 فضول الكتاابت واألوقات حىت ولو كان  كتااب من هنا أو هنان .

 املبحث اْلامس : ا اه االستغراب السٌَّنين املعرِف 

وأتمله  من االجتاهات البارزة والقوية اليت درس  الغرب ودع  إىل فهمه    
بعمق منهجي حيمل طابع املؤساااساااية وصااافة "املشاااروع" والدراساااات املعمقة، 
والذي  تد يف شكل سالسل جتيب عن الكثا من اإلشكاليات املتعلقة  ذا 

لغربية ضااااااااارة ااجلانب، مشااااااااروع مالك بن ن  يف دراسااااااااة الظاهرة الغربية واحل
القد ة واملعاصاااااااااارة، ومعه الدكتور عبد الوهاب املساااااااااااي يف تشااااااااااري  العقل 
الصااااااااااااااهيوين واجلماااعااات اليهوديااة ابعتبااار هااذه األخاة قطاااع من قطاااعااات 
الظاهرة الغربية، وجزء ال يتجزأ منها، ومشااااااروع مدرسااااااة إسااااااالمية املعرفة، أو 

 ر اإلسالمي .أسلمة املعرفة الذي تبناه املعهد العاملي للفك
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واألمر الذي جعلين أرشاااااا  مشااااااروع مالك بن ن  ومعه مدرسااااااة إسااااااالمية   
املعرفة دون غامها للدراسااااااااااااااة والتحليل يف هذا النموذج واالجتاه احلضاااااااااااااااري 

 السنين يرجع جلملة من االعتبارات املنهجية سنشرحها فيما يلي  :

نية ساااة حضاااارية سااانكون هذا االجتاه يتعلق بدراساااة اآلخر / الغرب درا  أوال:
شااااملة ، فمالك بن ن  درى الغرب من خالل الرؤية الساااننية، وهو املتمكن 
فيما أذيناه ساااابقا أبدوات األركيولوجية الساااننية ، ونظر إليه كتجربة إنساااانية 
يف بعاادهااا الكوين سضااااااااااااااع لالعتبااارات اليت خضااااااااااااااعاا  لااه كاال اجملتمعااات 

ة " دكن اااااااااااااااا إىل حد ما اااااااااااااااااااااااا من والتجارب السابقة، واجتاه " إسالمية املعرف
االطالع على الغرب من خالل مصاااااااااااااااادره وحياااول قراءة العلوم االجتماااعياة 
الغربية وإعادة صياغتها صياغة إسالمية دنحنا اآلليات الكاشفة اليت نتمكن 
 ا من قراء الغرب قراءة علمية دقيقة ، ومها ابلتايل مشروعان واجتاهان أسسا 

جي خبا بنظاااام  معرفي  كاااامل  األول متمثااال يف على ذوان معريف ومنه
النظام املعريف اإلسااالمي الذي أنتي احلضااارة اإلسااالمية، والثاين النظام املعريف 

 الغري الذي أنتي احلضارة لغربية مبا  ا وما عليها.

كورما مشاااااااااروعان فكراين امتدا على تواصااااااااال لسااااااااانوات طويلة ، مبا   اثنيا: 
معناه أرما يستواين على أرضية معرفية ومنهجية ومفاهيمية قوية، وليسا  رد 
تنظا موذي عابر، كما أنه يتصااااااااااااف ابملؤسااااااااااااسااااااااااااية والقدرة على االجتهاد 

ملعرفة ا اجلماعي يف مثل هذه القضية املفصلية خاصة االجتاه الثاين ) إسالمية
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( حي، تبلور يف شكل مؤسسات علمية شغلها الشاغل التنظا  ذه املسألة 
ودراستها. هذا فضال عن ا يط الرفيع الذي جيمع ب  مشروع الفرد ) مالك 

 بن ن  ( ومشروع املؤسسة ) إسالمية املعرفة ( يف موضوع دراسة الغرب. 

ه ترمجا  اسااة الغرب وتشاارحيويكفي أن أرما أصاابحا اجتاه  ابرزين يف در      
كاليهما إىل مؤسسات عاملية تتبل الفكرة سطيطا وتنظيما واستشرافا ، ومن 
هذه املؤسااسااات املعهد العاملي للفكر اإلسااالمي، واجلامعة اإلسااالمية العاملية 
يف إسااالم آابد، واجلامعة اإلسااالمية العاملية يف ماليزاي، هذه األخاة أصاابح  

وقد بدأت منذ ساانوات خبطوة يف هذا االجتاه؛ وذلك "تدرى سصااصااا كامال 
يف الدراسااااااااااات  Minor Specializationنإنشاااااااااااء سصااااااااااص جزئي 

الغربية؛  دف بناء قسااااام وسصاااااص رئي  يف الدراساااااات الغربية لفهم الغرب 
وفكره ومنطلقاته وطرن التفاعل اإلجياي معه َنو شاااراكةق إنساااانيةق عادلةق تقوم 

 (166)ومن منطلقات شاااريعة النور ال شاااريعة الغاب"على أسااا  احلق والعدل 
. 

كون أصاااحاب هذه املشااااريع من الذين عايشاااوا البيئة الغربية لسااانوات   اثلثا: 
طويلااة، وخربوا  تمعاااهتااا وأنظمتهااا السااااااااااااااياااساااااااااااااايااة والثقااافيااة واملعرفيااة بلغاااهتااا 
األصااالية، وهو ما مكنهم من فهم جذورها وأصاااو ا فهما موساااوعيا، هذا مع 

                                                           

 36،ص  28العدد عبد احلميد أبو سليمان ، اإلنسان ب  شريعت ، إسالمية املعرفة ، (166)
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املكنة العلمية وا لفية الواضاااااااااحة يف علوم الشاااااااااريعة واتريخ احلضاااااااااارات، ما 
و يدفعنا للقول أبن تنظااهتم وحتليالهتم للظاهرة الغربية ليسااااااااااا   رد سم  أ

حتليل عابر، وإمنا هي دراساااااات دقيقة تفقه يف الوضاااااع الغري أفضااااال من أي 
م ااااااااااااااااااااااااااااا كن اجلزم أبرطرف آخر يف العامل اإلسالمي، بل والغري أيضا، إذ  

وقياسا على مقولة الغزايل اااااااااااا فقد وقفوا على طبيعة العامل الغري، وقوفا ينتهي 
 معند آخر حد ورسم، وساووا أعلمهم أبصول احلضارة الغربية بل زادوا عليه

وجاوزهم درجة واطلعوا على ما مل يطلع عليه علماء الغرب من غوره وغائله، 
 . (167)إليه، وما ادعوه من حق وحقائق وحتقيق ولذلك صدقوا فيما وصلوا 

وسنتناول فيما يلي أهم منجزات وجرجات االجتاه األول والثاين يف دراسة    
 الظاهرة الغربية بشيء من التفصيل حىت نكون على بينة من أمران : 

 

 

 أوال: منوذج االستغراب السُّنين 

                                                           

ال يقف على فسااااااااااااااد نوع من العلوم، من ال يقف على منتهى ذلك العلم، حىت يسااااااااااااااوي “أنظر مقولة الغزايل : (167)
، من غوره وغائله، ب العلمأعلمهم يف أصااااال ذلك العلم، مث يزيد عليه، وجياوز درجته فيطلع على ما مل يطلع عليه صااااااح

ثقافية املكتبة ال ،" املنقذ من الضااااااااااالل ، حتقيق  مد  مد جابر وإذا ذان  كن أن يكون ما يدعيه من فساااااااااااده حق ا..
 17د ،دت، ص  ،باوت لبنان 
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حينما كتب مالك بن ن  يف مشااااااكالت احلضااااااارة وعاغ الظاهرة الغربية     
وشاااارحها، وساااالط الضااااوء على قطاعاهتا املتنوعة ..مل يكن الكثا يعلمون أنه 

 غرب"بدراس      ة ال ذا الفعل إمنا ساااااااابق أقرانه لتأصاااااااايل وتقدمي ما يساااااااامى " 
تاابته  اولة كبسنوات إن مل يكن بقرون، بل إنين أعترب أعمال مالك بن ن  و 

اساااااااااتدراكية منوذجية عن األمة اليت فرط  يف هذا اجلانب املعريف كما فرط  
من قبل يف جوانب  االة، ويكفي أن تقول عنه أنه ابن خلدون متساااااالال إىل 

 القرن العشرين ومعه مقدمته ولكن بطبعة معاصرة منقحة ومزيدة .

ية وركامها الغربية املادأن تغامر ابلعيش يف الغرب ب  جلفات احلضااااااااااااااارة    
وزمخها، وتقرأ ترااها قراءة متأنية وبلسااااااااااااااارا الذي يتكلمون ويفكرون به، مث 
سرج ساااملا معاىف يف ذعك وذعتك وبصاارن وبصاااتك املعرفية هذا معناه أن 
القدر يرشحك ألمر جلل، هذا ما انطبق على األستاذ مالك بن ن  وبعض 

ل ه األستاذ أنور اجلندي ر ة هللا عليهما:"ومثحىت قال عن أقرانه وقليل ماهم،
مالك بن ن  ب  مفكري العامل اإلسااااااالمي قليل، فهو الرجل الذي ورد مورد 
الغرب، وجاءان منه نقيا  صااااااااااااافيا، وقد حفظ هللا له أصااااااااااااالته وأفاد  ا وجد" 

(168) . 

                                                           

 139، صد ،دتمكتبة األجنلو املصرية،  ، أعالم القرن الرابع ا جري،أنور اجلندي  (168)
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له يحينما تقرأ لفيلسوف احلضارة املعاصرة تنظااته يف درى االستغراب وحتل  
تتيقن أن تسعة أعشار اجلهل ابلغرب انتي عن تلك الدراسات اليت تزعم أرا 
تدرى الغرب، وهي دراسااااااااات وكتاابت إن أغن  يف قليل فلن تغن يف كثا، 

فتقاد إىل ذلاك أراا تبال ولرمباا زادت الط  بلاة كماا تقول العرب يف أمثاا اا، 
ته اجلزء من العامل  ودراساااأبساااط الشااارو  املوضاااوعية الالزمة للكتابة عن هذا 

فضااااااااااااااال عن التنظا يف دقيق "علم االسااااااااااااااتغراب " واإلجااابااة عن أساااااااااااااائلتااه 
ومشاااكالته. فمالك ر ه هللا أسااا  من خالل كتبه حت  عنوان "مشاااكالت 
احلضاااارة " لتيار جديد ومدرساااة كاملة يف دراساااة احلضاااارة الغربية واجملتمعات 

انها العوامل السااااااابقة اليت ذكر الغربية، وقد ساااااااعده على ذلك ابإلضااااااافة إىل 
 سابقا، صلته ابلغرب من زاويت  :

يلة، تدعى ابريسااااية أصاااا: بينه وب  الغرب مصاااااهرة عائلية فقد تزوج من أوال
 "سااااااايليسااااااات  بول فيليبون" سااااااااعدته على التعمق أكثر يف معرفة بنية اجملتمع

لة فكرية صاااابينه وب  فالساااافة الغرب و للي احلضااااارة فيها  اثنيا:الفرنسااااي  
وتقاطع واشاااااا ان فقد اسااااااتفاد من منهجية توين  التحليلية يف بناء وسااااااقو  

 احلضارات .

وإذا أردان أن نسااااااأل عن التحقيب املعريف والتأسااااااي  املنهجي احلضاااااااري    
لعلم االستغراب من زاوية هذا االجتاه فمالك ر ه هللا كان أسبق بل وأصدن 

ل، أو  ن اندوا بدراسااااااة الغرب وذلك  جة من غاه  ن عاصاااااارهم على األق
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ح  دعاااا إىل "جعااال العالقاااة بينناااا وبيناااه ) الغرب ( قاااائماااة على العلم، أي 
مبعرفة أن الظاهرة الغربية يف عمومها، والظواهر الغربية اجلزئية مسااااااااألة نساااااااابية 
قابلة للدراساااااااة، عند ذلك  كن فهم الغرب والتعامل معه نإجيابية. ومن هذه 

ىل مااا  كن أن يطلق عليااه "علم االسااااااااااااااتغراب"، لفهم الغرب اجلهااة ياادعو إ
ومعرفة اتريخ تطوره، وكيفية سا أنظمته الفكرية واحلضارية. وهي دعوة اندى 
 ا يف ظرف كان التعامل مع االسااااااااااااااتشااااااااااااااران تعامال  جتزيئي ا وتناوال  يف إطار 

رخيي ااجلزئيات دون وجود رؤية كلية جتعل االساااتشاااران يف ساااياقه العلمي والت
واحلضااااااااااااااري، كأحد األدوات املعرفية الغربية اليت تربط ابحلضاااااااااااااارة الغربية يف 

  (169)تعاملها مع اآلخر الشرقي، أي اإلسالمي ابألخص."

ما جيعل هذا األمنوذج اإلبداعي يف دراساااااااااة الغرب توجه كامل املعامل متميز   
عن غاه من النماذج اليت ساااااااااااااانتناو ا، أو اليت تناولناها هو كونه جيعل من 
الظاهرة الغربية متنا لنقدها واالساااااااااااتفادة منها من خالل البح، عن اآلالت 

يننا وب  شااااااا ن الكوين بالساااااااننية ا ركة للصاااااااعود وا بو  هنا او هنان ، فامل
الغرب فضاااال عن إنساااانيتنا هي كون الكل شااارعة واحدة يف السااانن اإل ية ، 
ما يعين أن دراسااااااااااااااة الغرب من خالل هذا املنظور هو الذي يهمنا أكثر من 

 أشيائه املادية .

                                                           

الظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري اااااااا أمنوذج مالك بن سلسلة كتب األمة ، وزارة األوقاف حسن بدران مسعود ،  (169)
 8، ص  73قطر ، العدد 
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وهو  ذا جتاوز تلك اإلشااااااااكالية املقاصاااااااادية يف علم االسااااااااتغراب قبل أن    
ح  دعا إىل دراسة الغرب  دف فك عقدة النقص يطرحها حسن حنفي " 

التارخيية يف عالقة األان ابآلخر ...وحتويله من ذات دارى إىل ذات موضااااااوع 
القضااااااااااااااء على املركزية األوروبية وأساااااااااااااطورة الثقافة العاملية اليت مدروى... و 

يتوحد  ا الغرب وجيعلها مرادفة لثقافته ...مهمته القضاااااااااااااء على انائية املركز 
  (170)واألطراف على مستوى الثقافة واحلضارة .." 

فمالك مل يكن يقصاااااااد من الدرى االساااااااتغراي فك عقدة النقص التارخيية    
وهااادم املركزياااة الغربياااة ، من خالل حتويااال الغرب من ذات دارى إىل ذات 

جارب التمدروى حىت َنقق هذا املقصااااااااااااااد ، بقدر ما كان يهمه البح، يف 
ننية " عن حل لألزمة احلضاااااارية للعامل اإلساااااالمي، وأن احلضاااااارية الغربية السااااا

أهم الدوافع إىل ذلك هو أننا بدراسااااااتنا  ذه التجارب احلضااااااارية نتمكن من 
اكتشاااااااف الساااااار الذي حيكم الظواهر، والتمكن من معرفة القانون أو الساااااانة 
اإل يااة اليت تنتظمهااا، وابلتااايل، نتمكن من حتااديااد نقطااة الباادايااة للتعاااماال مع 

ظاهرة ابعتبارها قابلة للدراسة والتطويع والتحكم من خالل معرفة قوانينها.. ال
وكذلك فإن دراساااااة التجارب احلضاااااارية األخرى تسااااااهم يف حتديد موقعنا يف 

 .  (171)التاريخ"

                                                           

 ... 30 ، 29 ، 28، 24ص ،مرجع سابق  ،مقدمة يف علم االستغراب  ،حسن حنفي  (170)

 3سابق ، صمرجع الظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري حسن بدران مسعود ،  (171)
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وهو  ذا التفسااااا يكون قد دكن من التأسااااي  لنموذج اسااااتغراي ساااانين     
أتسااايساااا يقوم ال على رؤية األان من خالل أشاااياء وأشاااخاص وأفكار اآلخر، 
ألنه ال يسااااااااااتهدف من دراسااااااااااة اآلخر اسااااااااااتااد النموذج احلدااي الغري وال 

اا كما تفعل ايستجديه أو يتوسل به حلل أزمات  تمعاتنا العربية واإلسالمية   ا
 النخب التغريبية اليت ال سفي عبوديتها للنموذج الغري اااااااااااا ، ألنه مل يكن يرى
يف الغرب صاااااااااااااورة املخلص، وإمنا أقصاااااااااااااى غاايته أن يقتنص العلل والقوان  
والنوامي  اليت حرك  احلضاارة الغربية وصانع  منحنياهتا البيانية منذ بداايهتا 

  متها وجربوهتا من خالل العالقة اليت تربط بالصااافرية األوىل إىل مراحل عظ
تلك العوامل الثالاة ) األفكار .األشخاص . األشياء (، فهو إذا ال يقصد من 
دراساااااااة اآلخر رؤية ذاتنا يف مرآة الغرب التشاااااااييئية، وإمنا أن نبح، عن ذاتنا 
من خالل مرآته السااااااااننية فقط ، وهي املرآة الوحيدة الصااااااااادقة اليت  كن أن 

 ينا حقيقتنا وحقيقته .تر 
"وهذا ال جيعل العامل اإلسااااالمي اتبع ا يف حلوله للغرب، وإمنا يتطلب منه أن  

يعرف التجاااارب حىت يتحقق من مااادى نساااااااااااااابيتهاااا ومااادى قاااابليتهاااا للنقااال 
واالستفادة، فإذا ما أدرن العامل اإلسالمي أن صدن الظواهر األوروبية مسألة 

ف يعرف أوجه النقص فيها، كما سايعر نسابية، فسايكون من الساهل عليه أن 
عظمتها احلقيقية، و ذا تصاااااااااب  الصاااااااااالت مع العامل الغري أكثر خصاااااااااوبة، 
ويسااام  ذلك للنخبة املسااالمة أن دتلك منوذجها ا اص، تنساااي عليه فكرها 
ونشاااااااااطها. فاألمر يتعلق بكيفية تنظيم العالقة وعدم الوقوع يف االضااااااااطراب  

 (172)كلما تعلق األمر ابلغرب. 
                                                           

 6ص،  ذاتهاملرجع  (172)
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وهو إن بدا يف الظاهر أنه يساااااااعى إىل حتويل الغرب إىل ذات مدروى من    
خالل تركيز االهتمام على احلضاااااارة الغربية دراساااااة ، فلي  من مقاصاااااده أن 
حيطم مركزيته، ألن مالك وهو فقيه من فقهاء الساانن احلضااارية يعلم جيدا أن 

لشااااهود ارة امركزية الغرب مل تكن شاااايئا مذكورا إال ح  حتطم  مركزية حضاااا
اإلساااااااااااااالمية، وح  تشاااااااااااااظ  إىل مركزايت قومية متناارة، وأقطاب ساااااااااااااالبة 
اجتمع  ساالبياهتا ظلمات بعضااها فون بعض لتشااكل أعقد أزمات العصاار. 
وطريق عودهتا إن أردان أن نسااااالكه ونفقهه يكون بتتبع درجات السااااالم الذي 

  نسااااقط  منه ليسااااتخلص مع كل درجة ساااانة من ساااانن هللا وقانوان من قوا
 السقو  والنهوض.

تكمن إذا أهم مفردات و يزات هذا االجتاه يف دراسااااااااااااااة الغرب يف كونه     
يرى املشااااااهد كامال رؤية كونية من دون الوقوع يف جدلية األان واآلخر، بعيدا 
عن التحيز أو التنميط أو التجاوز، ألنه يسااااااااتخدم يف عثه أدوات سااااااااننية ال 

ة، فهو ارة  الغربية أحسن  يف هذه املسألتقبل التحيز، وهو ح  يقول احلض
يشاااااااكرها بلساااااااان السااااااانن اإل ية، وإذا قال أرا جانب  الصاااااااواب يف قضاااااااية 
أخرى، فهو ينتقدها أيضاااااااااااا بلساااااااااااان السااااااااااانن اإل ية، ولذا كان هذا االجتاه 
والتوجه الذي أساااساااه مالك يف منو وازدايد وانتشاااار يف العامل اإلساااالمي أكثر 

 من أي منوذج آخر .
 نيا : منوذج االستغراب املعرِف اث
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استكماال ملشروع دراسة الغرب من منظور حضاري حيمل طابع املشروع     
الكامل واملتكامل جند على غرار اجتاه مالك بن ن  توجه "إساااالمية املعرفة"، 

 وهو اجتاه إسالمي معاصر يقوم على مرتكزين :
هو أساااااااااااااالمااة املعااارف الغربيااة، وذلااك ال يتحقق إال بفهم  املرتكز اْلول : 

واسااااااااااااتيعاب ما انتجته احلضااااااااااااارة الغربية، وإعادة قراءهتا وتقييمها من منظور 
 إسالمي .

معرفااة الغرب ودراسااااااااااااااتااه، إذ أن حتقيق املطلااب الساااااااااااااااابق )  املرتكز الثاين:
األساااااااااااالمة ( يتعذر دون اإلحاطة ابلغرب الفكري واحلضاااااااااااااري كما ينبغي ، 
فهذه العلوم واملعارف مل سرج إىل الواقع صاااااااااادفة، فهي نتاج أمة عرب حلقات 
زمانية  تدة من املاضااااااي البعيد إىل الواقع املعاصاااااار، وهذا ما يعين أن دراسااااااة 

 البيئة والواقع الذي نشأت منه حتمية الزمة. 
اا ولي  هذا  ال       وحىت ال ندخل يف جدلية من يعارضون أسلمة العلوم ا
بعنوان " ثنا اااااا يكفي أن نشا إىل هذه املعارضة يف مقال للدكتور ساردارحدي

أسااااالمة املعرفة أم تغريب اإلساااااالم، وخالصاااااتها أنه خيشاااااى أن تكون أسااااالمة 
املعرفة أشااااااااابه نإعطاء روإل من القيم اإلساااااااااالمية يف حقول معرفية تشاااااااااكل  

ربياااة، وهي لغابلرؤى الكلياااة واملفااااهيم والاااذهنياااات واللغاااة والنمااااذج املعرفياااة ا
  (173)أقرب إىل تغريب اإلسالم منها إىل أسلمة املعرفة الغربية."

                                                           

إسالمية املعرفة  ،حوارات إسالمية املعرفة:عرض وحتليل ملواقف بعض املعارض  للمشروع أنظر : فتحي امللكاوي  (173)
 Ziauddin Sardar. Islamization of Knowledge or/  ،43ص،52الاااااااااااااعااااااااااااادد : 

Westernization of Islam? Inquiry، (7) 1984، pp.39-45 
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الشاااك أن ساااردار وغاهم كثر  ن يعارضاااون أو خيشاااون أن تكون جرجات  
هذا املشااااااااااااروع عواقبها وخيمة ، ولكن الذي يهمنا هنا هو مدى احلصاااااااااااايلة 
العلميااة اليت اخرجهااا هااذا املشااااااااااااااروع إىل حااد اليوم وهو يزاول هااذه املهمااة 

 وعوائده املعرفية على مشروع االستغراب ..
الفكرية واملعرفية اليت أخرجها املعهد العاملي الشاااااااااااك أن اعتماد احلصااااااااااايلة   

للفكر اإلساااااااااالمي من خالل مشاااااااااروعه يف جوانبه املتعلقة بدراساااااااااة الغرب، 
سايوصالنا إىل تعزيز موقع علم االساتغراب حىت يتوكأ على أرضاية فكرية صالبة 
ع خباة مبساااااالك الفكر الغري ومقوالته املعرفية، بل وبنظامه املعريف، فاملشااااارو 

عليه سنوات طويلة، وسلك فيه ذلك الباحثون فيه طرائق معتربة ال  قد مضى
أبى  ا توصااااالوا من خال ا إىل تشاااااري  بنية الفكر الغري ومدارساااااه تشااااارحيا 
معرفيا فلساافيا، ومن هنا فإن االسااتثمار يف هذه املسااتخلصااات وما قدمه من 
 ةدراساااااااااات وصااااااااافية حتليلية خطوة  ا ما بعدها ،يف أتساااااااااي  منهجية علمي

مواوقة يف دراسااة الغرب االجتماعي والثقايف والسااياسااي، بل أزعم غا متجرأ 
أنه ال يوجد يف التيارات اإلساااالمية الفكرية املعاصااارة حركة علمية مؤساااسااااتية 
درساااااااااااااا  الغرب يف إطار مشااااااااااااااروع متكامل وعرفته حق املعرفة كما فعل  

 مدرسة إسالمية املعرفة .
روع ، ومن خالله املعهد العاملي للفكر  ذه األسااااااااااباب أدرجنا هذا املشاااااااااا   

اإلسااااااالمي كأحد االجتاهات املعاصاااااارة اليت درساااااا  الغرب وخربته عن قرب 
من خالل أفكاره. وهذا الدكتور طه جابر العلواين أحد منظري الفكرة يقول 
" ويف موضع اهتمامنا  ذا السيان، فقد عمد املعهد إىل تبين مشروع ضخم 

بااادأه املرحوم إذااااعيااال الفااااروقي ببعض املقااااالت لااادراسااااااااااااااااة الفكر الغري، 
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منها:"َنن والغرب"،"وصااااااااااااااياغة العلوم االجتماعية "،وعمل   فيه بعد وفاته 
الاادكتورة مل أبو الفضااااااااااااااال، فكتباا  مجلااة من البحوة، نشاااااااااااااارت يف اجمللااة 

،وقد أصااااااااادر  ا املعهد   AJISSاألمريكية للعلوم االجتماعية اإلساااااااااالمية 
 WHERE EAST MEETS WEST“ل : مؤخرا يف هذا اجملا

i  وجييئ هذا الكتاب ليمثل حلقة من حلقات بناء املنهجية من خالل تركيزه
على رصاااااااااد البواكا األوىل إلسااااااااا اتيجية إحلان العامل الشااااااااارقي ابلغري ودور 
املؤسااااااسااااااات العلمية يف ذلك .وكيف اعتمدت على تغيا أجهزة الوعي عند 

دائمة  ةاإلنسااااااااان العري املساااااااالم لضاااااااامان حتقيق عملية " اسااااااااتتباع " منهجي
 (174)تغذيها دوافع التابع ورغباته أكثر من  فزات املتبوع ومغرايته ". 

إنناااا نكرر ونؤكاااد أن معرفاااة الغرب ودراسااااااااااااااتاااه ال يقتصاااااااااااااار على  مجع     
اإلحصاااااااااااااااائياات واألرقاام، ألن هاذه األخاة  اا خلفيااهتاا الفكرياة اليت نبتا  

ووساااائله  االقتصااااديةمنها، كما أنه لي   رد متابعة ملدى قدراته العساااكرية و 
التكنولوجية، ألن هذا النمو االقتصاااادي كما املكنة العساااكرية منابعها فكرية 
) صااااااااادرة من نظام معريف خاص أو عامل لألفكار خاص  ذه البيئة (، و ذا 
نقول إن اكتشاااااااااااااااف الغرب الفكري هو البوابة األوىل اليت نتطلع  ا أوال إىل 

 هذه اآللية ساااااااااتنغلق وتند علينا مفاهيم كثاة هذا اجلزء من العامل ، ومن دون
 تصادفنا يف أاناء الشروع يف الدراسة .

وقد فهم الغرب قبلنا هذه املعادلة جيدا ، ولذلك انكب ليتعرف علينا     
من خالل أفكاااران قباال منجزاتنااا املاااديااة ، وهااا هو يعرفنااا اليوم كمااا من قباال  

 ،صااااادر قوهتم وتفوقهم عليناكما يعرف أبنائه أو أشااااد، وذلك مصاااادر من م
                                                           

 4ص ،مقدمات االستتباع  ،طه جابر العلواين تقدمي كتاب (174)
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يقول كازون يف  ل  العموم الربيطاين وهو من سااااااساااااة القوم :" إن معرفتنا 
الوايقة لي  فقط بلغات الشاااااعوب الشااااارقية، بل كذلك مبشااااااعرها وتقاليدها 
ودينها، ومقدرتنا على فهم ما  كن أن يساااااامى عبقرية الشاااااارن كل ذلك هو 

 سااااااااااااتقبل على وضااااااااااااعنا الذي اكتساااااااااااابناهالقاعدة اليت  كن أن َنافظ يف امل
."(175)  
وهذا املسااااااتشاااااارن ا ولندي "ساااااانون هوجرونيه" عن أمهية فهمهم ألداوت    

التفكا لدينا من خالل الشاااااااريعة :" إن الشاااااااريعة اإلساااااااالمية موضاااااااوع مهم 
للدراسااااااات االسااااااتشااااااراقية، لي  فقط ألسااااااباب جتريدية نظرية متعلقة بتاريخ 
 القانون واحلضااااااااااااااارة والدين، ولكن كذلك ألهداف عملية : وذلك أنه كلما
تواق  العالقات ب  أورواب والشاااااااااااااارن اإلسااااااااااااااالمي ، وكلما زاد عدد البالد 
اإلساااااااالمية اليت تقع حت  السااااااايادة األوروبية كلما زادت األمهية ابلنسااااااابة لنا 
َنن األوروبي  لنتعرف على احلياة الفكرية، وعلى الشااااااااااااااريعة ، وعلى خلفية 

  (176)املفاهيم اإلسالمية ".
ولوياااة واألرجحياااة يف معرفاااة الغرب ومواجهتاااه فااااجلااااناااب الفكري لاااه األ     

الغرب يعتقد أن مشااااااااااااكلته يف العامل اإلسااااااااااااالمي تكمن يف اقافيا، وإذا كان 
التيارات اإلساااااالمية ، أو ما يساااااميه "ابألصاااااولية اإلساااااالمية"، وذلك لكورا 
حتمل مشااااروعا اقافيا من شااااأنه أن يواجه املشاااااريع الثقافية الوافدة، وهو  ذا 

نا ااااااااا وهو صادن و ق يف ذلك ااااااااا أن ال أحد يف مقدوره واستطاعته يعتقد يقي
                                                           

ص: ،هااااااااااااااااا لندن 1411الطبعة الثانية  ،املنتدى اإلسااالمي،رؤية إسااالمية لالسااتشااران  ،أ د عبد احلميد غراب  (175)
48 
 42ص: ،املرجع ذاته  (176)
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إفشااااال مشااااروعه التغري  إال هذه التيارات، و بعضااااهم يذهب إىل أن مجاعة 
"إسالمية املعرفة" ااااااااااااااااااااااااااااااااا ومؤسسوها كما منظروها وكتا ا هم من أبناء التيار 

عدة ا الاإلسااااااااالمي السااااااااياسااااااااي الواعي  ذا النوع من املواجهة ولذلك يعد  
 معرفيا . 

من هذه املنطلقات يرى بسام الطي  " أن األصولية اإلسالمية اليت انتش    
منذ السااااااااابعيني ات هي أكثر من حركة ساااااااااياساااااااااية هتدف إىل مواجهة ا يمنة 
السااياسااية واالقتصااادية للغرب، وذلك ألن  ا اساا اتيجية اقافية، وأن أساالمة 

ل أبن االساااااا اتيجية. ويرفض الطي  القو املعرفة هي املعادلة األساااااااسااااااية  ذه 
هذا املشاااااروع يعد مشاااااروعا  إساااااالميا  ملا بعد احلدااة. ويؤك د وعي األصاااااولي  
اإلساااالمي  على أن هدف  اوالت الغرب يف إضاااعاف اإلساااالم يتوجه َنو 
املعرفة اإلسااااااااااااااالمية، ولذلك فإرم يواجهون هذا الغزو الفكري الغري نإعادة 

إلساااااالمية الصاااااحيحة لتحقيق احلل اإلساااااالمي وأن اساااااتمرار إنشااااااء املعرفة ا
اإلسااااااالم السااااااياسااااااي يعود إىل االساااااا اتيجيته الثقافية املتمثلة يف نزع الصاااااافة 

Westernization of -Deالااااااااااغاااااااااارباااااااااايااااااااااة عاااااااااان املااااااااااعاااااااااارفااااااااااة )
Knowledge".)(177)  

 املبحث السادس:  منوذج االستغراب التغرييب  

                                                           

مية املعرفة العدد إسال ،عرض وحتليل ملواقف بعض املعارض  للمشروع  حوارات إسالمية املعرفة:فتحي امللكاوي  (177)
 107ص ،52: 
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يعترب منوذج التغريب يف العامل العري واإلسااااااااااااااالمي من أقدم املقارابت اليت   
 كن أن نصااانفها ضااامن سااايان االساااتغراب التغري  ، فهم حاولوا ودعوا إىل 
دراساااااااة الغرب والتعرف عليه وجتساااااااا العالقة معه ،ولكن ملقاصاااااااد وأهداف 

ته ل  در وغاايت غا تلك اليت تنطلق منها املدارى األخرى اليت حاو  اساااااااااااااا
 لتغرييبالكوجيتو اوفهمه ..تنطلق هذه الفئة يف دراسااااااااااااااة الغرب من مفهوم 

الذي أساااااااااااساااااااااااته أهدافهم واقافتهم ) أان غري إذا أان موجود ( فكل ما يقع 
حتااااا  احليز اجلغرايف الغري ففياااااه احليااااااة وماااااا دوناااااه املوت واملوات الثقاااااايف 

دراساااااة الغرب قصاااااد والفكري. والساااااياساااااي ..من هنا ساااااخروا كل طاقاهتم ل
 السا يف طريقهم ومنط عيشهم وحضارهتم 

يعترب تيااار التغريااب الفاااعاال األخطر على األمن الفكري والثقااايف لألمااة ،    
فالغرب الذي خساااار املعركة عسااااكراي، سااااعى ويسااااعى إىل كساااابها اقافيا من 
خالل دعم وتعزيز مواقع هذا التيار ساااااااياسااااااايا واقافيا، حىت يكون القناة اليت 

افظ من خال ا على تبعية الشرن للغرب، فهو يعلم جيدا كما يقول حسن حي
حنفي يف كتااابااه مقاادمااة يف علم االسااااااااااااااتغراب أن " التغريااب مق ن ابلتبعيااة 

"(178)  
يعترب هااااذا التيااااار"الوكياااال والنااااائااااب" عن العااااامل الغري يف الااااداير العربيااااة   

السوداء اااااااااااااا احلركى اااااااااااااااااااا  واإلسالمية ،وإذا جاز لنا أن نستعا عبارة ) األقدام
( اليت يسااتعملها اجلزائريون يف نع  كل من  Pieds-Noirsابلفرنسااي: 

                                                           

 541ص  ،مقدمة يف علم االستغراب ،حسن حنفي  (178)
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ْلقالم اكان مع فرنساااااا يف وق  الثورة، فإن هؤالء يصااااادن فيهم مصاااااطل  "
ابعتبارهم سااادنة األفكار الغربية يف العامل اإلساااالمي .أو على حد  الس  وداء"

  (179)ة وحضارية " عمالة فكريتعبا  مد عمارة أرا كان  "
  Acculturationينطلق هااذا التيااار أحينااا متحججااا بلغااة "املثاااقفااة"   

اترة ، وبلغااااااة التحاااااادياااااا، املشاااااااااااااارو  ابلغربنااااااة اترة أخرى، وابلعلمااااااانيااااااة 
Secularism  والليربالية، والد قراطية ... لقد تشكل وتقولب عرب قرن

من الزمن أو يزياااد، يف خطااااابت معرفياااة واقاااافياااة متلوناااة  خالصااااااااااااااتهاااا أن 
مبا معناه أن هذه األخاة منتوج غري "احلض         ار  من الغرب وإى الغرب"، 

واحلصااااااااااااااول عليااه طريقااه الغرب وفقط، ينطلقون من هااذه املقولااة ابعتبااارهااا 
ية و قاعدة من قواعد النهضااااة املسااااتقبلية، ولذلك نراهم يفتحون  مساااالمة كون

كل القنوات املعرفية والثقافية املمكنة لنقل الفكر الغري اااااااا دون حتفظ اااااااااااا إىل 
 البيئة واجملتمعات العربية واإلسالمية .. 

طريق هذه القناة أصااااااااب  الغرب يرساااااااال جلفاته الفكرية إىل العامل العري  عن 
واإلسااااالمي، حىت تلك اليت تركها واسااااتغل عنها منذ عقود من الزمن، واحلق 
يقااال أنااه لوال هااذا التيااار ملااا كااان للغرب أن يكون لااه موطااأ قاادم فكري يف 

غريبية ااااااااااااا خب التالشرن. بل و كن أن نذهب بعيدا ابلقول، أنه لوال هذه الن
اليت رضي  القيام  ذا الدور اااااااااااااااااااا ملا كان لالستشران كل هذا الرن  يف العامل 

" مل يكن ليأخذ هذه األمهية من االتسااااااع واالنتشاااااار العري واإلساااااالمي ،إذ 
لوال توطن وأتصاااااااااااااااال وتكري  منظوراتااه، على اختالف مااذاهبهااا ،من قباال 

                                                           

  97ص ، اإلسالم ب  التنوير والتزوير ، مد عمارة  (179)
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 تطلق لتعرب ابسم التثاقف أو املثاقفة اليتالنخب ا داة يف اجملتمعات الشرقية 
 (180)عن عمليات التفاعل الثقايف " 

وال نن  هنا أن أساااااااااااااااط  التغريب يف العامل العري هم من أجنب تالمذة    
 " نساااااا سااااااة األوربي االساااااتشاااااران املعاصااااار..فهذا طه حسااااا  يدعوان أن 

اها يف احلضاااارة خ ونسااالك طريقهم ، لنكون  م أندادا  ، ولنكون  م شاااركاء
مد منها وما ي عاب،  ب منها وما ي كره، وما حي  وشاااااااارها ، حلوها ومرها، ما حي 

وهو الذي يصااااااااااااارإل بعد  (181)ومن زعم لنا غا ذلك فهو خادع أو جدوع".
أن رجع من فرنسا اااااااااااا خاسئا وهو حساااااااااا ينبغي أن نتعلم كما يتعلم األوروي 

كما حيكم األوروي مث نعمل كما يعمل ، ونشعر كما يشعر األوروي ،لنحكم  
. حقا لقد ذهب إىل فرنسااااااا (182)األوروي ،ونصاااااارف احلياة كما يصاااااارفها " 

وهو طه حساااااااا  ورجع هذه املرة ولكن تغا اذه إىل " اته حساااااااا  " حي، 
اته حقيقة يف أتون الوهم الثقايف الغري، وهو من جعل من نفساااااااااااااه مبشااااااااااااارا 

 جلصا للحضارة الغربية .
كن خطورة هذا التيار الذي ينساااي الغرب عالقاته من خال ا مع العامل و    

 اإلسالمي يف كونه :
اا يستهدف هدم النموذج احلضاري اإلسالمي ومعه نظامه املعريف ، وإحالل  ا ا

ه  هذا هو مذ النموذج املعريف الغري مكانه ..فهذا ساااااالمة موساااااى يقول :

                                                           

الطبعة األوىل  ،فرجيننيا واشااانطن  ،املعهد العاملي للفكر اإلساااالمي ،مقدمات االساااتتباع  ،غريغوار منصاااور مرشاااد (180)
 . 16ص  ،م 1996:

 .41 ،ص 1ج م، 1993 ،ا يئة املصرية العامة للكتاب ،مستقبل الثقافة يف مصر  ،طه حس   (181)

الطبعة  ،باوت ،بيضاااااااااااء الدار ال ،املركز الثقايف العري  ،الثقافة العربية ومرجعيتها املسااااااااااتعارة  ،عبد هللا ابراهيم  (182)
 .  17ص ، 1999األوىل :



- 222 - 
 

فأان كافر ابلشااااارن، مؤمن ابلغرب. الذي أعمل له طول حيايت، سااااارا  وجهرا . 
ويف كااال ماااا أكتاااب أحااااول أن أغرى يف ذهن القاااارئ تلاااك النزعاااات اليت 
اتسااااااام   ا أوراب يف العصااااااار احلدي،، وأن أجعل قرائي يو لون وجوههم َنو 
الغرب وينفصاااااالون عن الشاااااارن. ألين أعتقد أن ال رجاء لنا ابلنجاإل يف العامل 

من الشرن، فإن النور  تينا من الغرب  إال بذلك ..إذا كان  الشم  تشرن
ان الرابطاااة الااادينياااة  ،وهاااذا الكالم لي  بغرياااب على من يقول :"( 183) ".

وقاااحااة فااإننااا أبناااء القرن العشاااااااااااااارين أكرب من أن نعتمااد على الاادين جااامعااة 
  (184)تربطنا".

لكوجيتو على نسااااااااااااق ا كوجيتو تغرييبلقد صاااااااااااانع التغريبيون ألنفسااااااااااااهم    
الديكاريت) أان أفكر إذا أان غري، أان غري إذا أان موجود( وصااااااادقوه ، وفون 
 ذلك عززوه بفيتو ا يمنة الغربية لفرضه على العقل والواقع العري واإلسالمي،
مع اجلهوزية الكاملة لتحطيم أي رضاااة أسااااساااها ومنطلقاهتا إساااالمية املنب  

ليها، أو اسااااتدعاء الغرب عسااااكراي إليها، ولذا من خالل اسااااتعداء الداخل ع
هنان إمجاع معلن اترة ،ومسااااااااااااااتبطن اترة أخرى لدى كل النخب املثقفة أن 
الغرب لن ي دد " يف ضااارب أي خلية حضاااارية يف العامل العري، إذا اشاااتم يف 

                                                           

./ موساااى، ساااالمة: 256، ص 1"،  1927املطبعة العصااارية، القاهرة،  ،أنظر: موساااى، ساااالمة: اليوم والغد،  (183)
 12، ص1"،  1956األدب للشعب،" مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة، 

 . 239ص املرجع ذاته ،(184)
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مخاهتا رائحة النهوض احلقيقي، وسااايساااتخدم مجيع الوساااائل لذلك حىت ولو  
  (185)كان  عسكرية ".

طبعا لن يقبل الغرب إنتاج أي عالقات فكرية أو مشاااااريع رضااااوية جدية    
يف العامل العري واإلسااااااالمي، من شااااااأرا أن تغا خارطة املعادلة اليت صاااااانعها 
قبل خروجه من الشرن عسكراي، من دون مشاركته وحضوره فيها، سواء كان 

 ..ولذا تغريبي حضااااورا مباشاااارا، أو كان حضااااورا عن طريق عمالئه ووكالئه ال
نرى يف كل مرة تتحرن األمة َنو أي مشاااااااروع رضاااااااوي أو تنموي مبعزل عن 

 إرادة الغرب وتوصياته تتحرن آالته إلفشاله وإسقاطه .. 
لن أطيل كثاا يف شااارإل فلسااافة هذه العالقة للمواطن العري اليوم فهو يقرأ    

لعريب ا الربيالهذه الصااااااافحات مساااااااتحضااااااارا حقيقة هذه املعاين يف مشاااااااهد 
Arab Spring  وما نراه من  اوالت إفشاااااااله أو تدجينه أو تعديله غربيا

بكل الوسااااااااااااااائل حىت ولو تطلب االنقالب على كل املبادئ الد قراطية اليت 
 حاول ردحا من الزمن أن يقنع العامل اإلسالمي  ا .

 بويف األخا نقول؛ إن كان للتغريب والتغريبي  فضل يذكر يف دراسة الغر   
والتعرف عليه ، فهو فقط ذلك الذي قدموه للغرب ولي  للشاااااااااااااارن، حي، 
حو لوا العامل اإلسااااااالمي إىل "زابئن لكل ما أنتجته احلضااااااارة الغربية من ساااااالع 

 يف املادة واألفكار واملعتقدات والفلسفات.(186)استهالكية"
 

                                                           

ا طاب العري ،نقال عن إبراهيم  مود عبد الباقي  ،64اااااااا 63جتديد النهضة ص  ،أنظر:  مد جابر األنصاري  (185)
م 2008ة األوىل الطبع ،أمريكا ،املعهد العلمي للفكر اإلسااالمي ،املعاصاار :عوامل البناء احلضاااري يف الكتاابت العربية 

 337ص:،
 337ص:، ،احلضاري يف الكتاابت العربية ا طاب العري املعاصر :عوامل البناء ،إبراهيم  مود عبد الباقي  (186)
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 املبحث اْلول :  موقال االستشراق ِف النظام املعرِف الغريب 

لي  من اليسا دراسة االستشران أو تقدمي عرض جتصر عنه يويف حقه      
ومسااتحقه من الدراسااة والبح،،  كننا من ا روج جبملة معرفية مفيدة عنه، 

مذهبا نشااأ يف مرحلة ما يف اتريخ الصااراع الفكري ذلك أن االسااتشااران لي  
والتدافع احلضااااااااري ب  الشااااااارن والغرب أو ب  اإلساااااااالم واملسااااااايحية ، حىت 
نسااااااتطيع رصااااااد منحنياته البيانية صااااااعودا وهبوطا، كما أنه لي  مرحلة زمنية 
 اااددة من اتريخ الغرب وعالقتاااه الفكرياااة ابلشاااااااااااااارن، فقبااال أن يتاااأساااااااااااااا  

لفعل كان مؤسااااااسااااااا ابلقوة يف العقل الغري ونظامه االسااااااتشااااااران يف الغرب اب
 املعريف ينتظر اللحظة التارخيية املناسبة للميالد الفعلي.

إن ظاهرة االساااااااااااااتشاااااااااااااران كما يقول الدكتور غريغوار صااااااااااااااحب كتاب      
مقدمات االسااااتتباع "ظاهرة ليساااا  موازية للنسااااق املعريف املؤسااااسااااي املهيمن 

ية فيه، إمنا على العك  اسااااتمدت جذورها الغري، وال منقطعة عنه أو عرضاااا
من هذا النسااااااااق بكل مكوانته املعرفية واملذهبية وتظافرت خيوطها يف كنفه ، 
بل إرا كان  وال تزال تشكل جزءا أساسيا يف إنشاء منوذج الدولة ا األمة يف 
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الغرب اا  ا يقتضي من أي ابح،  ذه الظاهرة أن يضعها ضمن هذا النسق 
 (187)العام " 

وإذا كان التحقيب التارخيي لنشااااأة االسااااتشااااران وتطوره مهم لرصااااد حلظة    
االنطالقة وحيثياهتا التارخيية املثقلة ابلصااااااراع ب  الغرب املساااااايحي واإلسااااااالم  
كقوة ظاهرة يف األرض، فإن التحقيب املعريف لالساااااتشاااااران سااااايمدان بصاااااورة 

اإلنساااااانية   ريخأشاااااد وضاااااوحا عن طبيعة هذا امليدان الذي يعترب ساااااابقة يف ات
صااااص يساااابق أن سكلها، كما يقول الدكتور  مد عبد هللا الشاااارقاوي "إذ مل 

آالف من أبناء احلضاااااااااارة الغربية يف دراساااااااااة اإلساااااااااالم وحضاااااااااارته من مجيع 
جوانبها، كلياهتا وتفاصايلها، فكرها وواقعها، وهذا يعد ظاهرة فريدة يف اتريخ 

رف أن ذلك قد حدة ب  احلضاااااااااااارات والثقافات اإلنساااااااااااانية، فنحن ال نع
من    (188)حضااااااااااارت  بنف  الكثافة وال كيز وامتداد الف ة اليت اسااااااااااتغرقها"

من الطبيعي أن يكون االسااااااااااااااتشااااااااااااااران أحد أهم فهذا املنطلقات واحليثيات 
االحتياااجااات املعرفيااة للغرب، واليت سااااااااااااااتزوده فيمااا بعااد مبعلومااات اانولوجيااة 

شاااااد  اإلساااااالمي، واضاااااطلع بدور املر وأخرى كارتوغرافية إسااااا اتيجية عن العامل
واملؤطر العلمي واملعريف حلركته االسااااااااااااااتعمارية، وقد كان. وإذا نظران إىل هذا 
االجناااز من زاويااة  اااياادة؛ فااإنااه يعترب إحاادى أهم وأكرب جناااحااات الغرب يف 
اترخيااه ، والااذي يزال يقتااات ويعتاااش عليااه إىل اليوم يف أشااااااااااااااكااال وصااااااااااااااور 

                                                           

 16ص مرجع سابق ، ، مقدمات االستتباع  غريغوار منصور مرشد، (187)

 An Account Of The Rise And Progress Of انظر: عبد هللا الشاااارقاوي ،قراءات ومراجعات يف:  (188)
Mahometanism    ملؤلفه الربيطاينHenry Stubbe  ،164العدد الثاين والعشرون ،ص،   لة إسالمية املعرفة 
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رب رب مالحق للمدرسة االستشراقية تصاحب الغوخطاابت فكرية متنوعة تعت
يف كل  اوالته املساااااااااااااتمرة للهيمنة على مقدرات الشاااااااااااااعوب واقافاهتا وإراها 

 احلضاري .
الشاااااك أن تناولنا لالساااااتشاااااران يف سااااايان الدرى االساااااتغراي سااااايكون      

ابل كيز على كونه العلم الذي درى الشااااااارن مبنهجيته ا اصاااااااة وكشاااااااف عن  
 كنوزه املعرفية وقوته املادية والروحية....، وكونه مث ل الوساااااااااايط املعريف والعب ارة

يف، هذا  نظامه املعر اليت نقل  كنوز الشااااااارن إىل الغرب وأعادت إنتاجها وفق 
كله ال  نعنا من تركيزان على تلك الصاااور االجيابية يف املدرساااة االساااتشاااراقية، 
واليت تعترب عق أحد أهم الروافع اليت مكن  لالساااااتشاااااران من أن حيرن العامل 
الغري كله إىل دراسااة الشاارن واالسااتفادة منه. والصااور االجيابية اليت نقصاادها 

فتلك قضاااااية  ا  .ساااااتشاااااراقي ومدى صااااادقه من عدمههنا ال تتعلق ابملنت اال
، وإمنا نقصااااااااد ابلصااااااااور االجيابية اآلليات والتقاليد العلمية اليت وظفها   ا ا

مراره واليت مكن  له يف بقائه واساااتاالساااتشاااران واملساااتشااارقون يف مشاااروعهم 
قروان يف دراسااااااااااااة الشاااااااااااارن، ومن هذه اآلليات مأسااااااااااااسااااااااااااة االجتهاد والرؤية 

واحلركة ضااااااااامن دائرة التخصاااااااااص، والنف  العلمي الطويل، االساااااااااتشاااااااااراقية، 
وتقاليد الكراساااي العلمية مع الرعاية الساااامية لألنظمة الغربية ملختلف مراحل 
االسااتشااران رعاية مادية، وقدرة االسااتشااران كخطاب على التشااكل يف صاايغ 

 وخطاابت ونظرايت جديدة ..
لك ل  ال كيز على تهذا ما سااااانركز عليه يف هذا الشاااااق من الدراساااااة،  او   

  العناصر املهمة يف دالة االستشران وكرونولوجيته التارخيية واملعرفية، لعلنا نفل
يف توظيفها يف درسنا االستغراي، مع اإلشارة هنا إىل خطورة هذا املسعى إذا 
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مل نسااااااااااااااتطع جتاوز ساااااااااااااالبيات ا طاب االسااااااااااااااتشااااااااااااااراقي واملطبات اليت وقع 
االسااااااااااااااتشااااااااااااااراقية العلمية أو  اولة  اكاته أو فيها...فاالقتباى من اآلليات 

تقليده يف كل منهجيته اليت درى  ا الشااااااااااارن حضاااااااااااارة وترااث، إن أغن  يف 
قليل فلن تغين يف كثا، ما مل نفهم أن االساااااااااااااتشاااااااااااااران اليوم قد دوضاااااااااااااع يف 
سااحات جديدة من الصاراع مل تكن معهودة يف اتريخ العلم واملعرفة من قبل، 

اة وما بعد احلدااة ومواقع الفلساااااافات العدمية وخطاابهتا إرا فضاااااااءات احلدا
اجلنونية.. موظفا يف الوق  ذاته أعىت أساااااااااااااااليب ا دم اليت أنتجتها املدارى 
الفلساااااااافة الغربية واليت تسااااااااعى بدورها إىل هدم كل شاااااااايء له معل اثب  يف 

 ال اة اإلسالمي، مع جتديده وتطويره آلليات العمل والدراسة .
ن الاادكتور املساااااااااااااااي ر ااه هللا قااد أطلق على اجلماااعااات اليهوديااة وإذا كااا  

مفهوم اجلماعات الوظيفية، إشااااااااااارة منه إىل أرا تشااااااااااكل  لتؤدي وظيفة ما 
أسندها إليها اجملتمع لتعذر قيامه  ذه الوظائف لكورا مشبوهة أو فيها حرج 

تؤدي ل..مث أطلق تساااامية الدولة الوظيفية على إساااارائيل اليت أسااااسااااها الغرب 
هي األخرى وظيفااااة يتعااااذر على الغرب القيااااام  ااااا، فااااإننااااا ساااااااااااااانطلق على 

لذي أسسه ابعتباره العلم ا "االستشراق الوظيفي"االستشران املصطل  ذاته 
الغرب ليضااااااااااااطلع بدور ال تسااااااااااااتطيع الكثا من النخب يف الغرب القيام به، 

جلمعي العري ا فوظيفة املسااتشاارن لصاايقة يف الدوائر العلمية الغربية كما العقل
واإلساااالمي مبفهوم اجلاساااوى أو على أقل التقدير املشااابوه فيه، ويف أفكاره ، 
وإن بدا غا ذلك، وال أدل على صاادن هذا من تلك ا دمات االسااتعمارية 
االستخباراتية اليت ال يزال االستشران يف صوره احلديثة يغذي  ا دوائر القرار 

رب، ملراكز العلمية االساااااا اتيجية يف الغالسااااااياسااااااي واللجان االسااااااتخباراتية وا
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وابقتباى مصاااطلحات املسااااي نقول أنه أصاااب  علم وظيفي تعاقدي مع من 
  م مصلحة يف دراسة الشرن أو احلصول على معلومات مهمة عنه .

من هنا وحىت ال يكون االسااااااتغراب كال   على )اجيابيات االسااااااتشااااااران( ،    
تاج لق املدارى االسااااااااااااتشااااااااااااراقية، مبعاودة إنوحىت ال يكون فتنة بوقوعه يف مزا

األخطاء ذاهتا، وكي ال يكون هو اآلخر علما وظيفيا ابملفهوم الذي ساااااااااااااابق 
بيانه يتغيا دراسااااة الغرب إلخضاااااعه أو غزوه أو تشااااويهه، فإنه من الضااااروري 
اسااتحضااار وظيفته املعرفية املؤسااسااة على قواعد االسااتخالف والرسااالية أاناء 

املعريف الغري حىت ال يتجه ويسااالك مساااالك االساااتشاااران دراساااة هذا القطاع 
 وينتهي عند منتهاه .

سااااااااااانحاول أن نقدم خالصاااااااااااة جامعة عن االساااااااااااتشاااااااااااران من هذه الزاوية   
واملقصاااااد، أما التفاصااااايل فسااااان كها  للكتب اليت تناولته منذ عقود من الزمن 

ن م بداية من املفكر العري إدوارد سااااااااااااعيد ، وصااااااااااااوال إىل طائفة املنصااااااااااااف 
الالزمة املسااااااااااااااتشاااااااااااااارق  القدماء واملعاصاااااااااااااارين الذين سلصااااااااااااااوا من عقدة "

تعارف اليت تعل التحيز وجتوز احلقائق التارخيية، واليقينيات امل االس   تش   راقية"
عليها يف اتريخ العلم وفلسااااافته، والتعايل عن مكتسااااابات اإلساااااالم واحلضاااااارة 

 اإلسالمية .  
 

 لالستشراق   أوال: احلمولة الداللية واملفاهيمية 

يقبع حت  مصاااطل  االساااتشاااران  ولة داللية مفاهيمية مركبة مشاااحونة      
 مبعان تدل على طبيعة املفهوم وجغرافيته الداللية اليت تتعدى سوم املصاااااااااطل 
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اللغوية إىل معانيه احلضااارية. االسااتشااران والشاارن واملشاارن بتقساايماته الغربية 
القد ة واملعاصاارة األدين، واألوسااط ، والشاارن األقصااى ..، هي مصااطلحات 
يعاد ا موضاااااوعيا مفاهيم النور والضاااااياء وا داية، مشااااارن احلضاااااارة، مشااااارن 

ملبااادئياااة الااادايانت الساااااااااااااامااااوياااة، مشاااااااااااااارن العلم واللغاااات واآلداب، وروإل ا
العاااليااة،...فمن الطبيعي، واحلااالااة هااذه أن يطلق على كاال دارى للشاااااااااااااارن 

با خمساااااتشااااارن، واملساااااتشااااارن يف الوعي اجلمعي الغري قد ا وحديثا يعين " 
مطلق الصااااااااالحية يف شااااااااؤون  الشاااااااارن اإلسااااااااالمي... جيب االسااااااااتماع إىل 

،وفيماااا بعاااد يقتب   ( 189)مالحظااااتاااه ومق حااااتاااه وأخاااذهاااا بع  االعتباااار" 
ريف حقل معاالسااااتشااااران لنفسااااه هذا املصااااطل  ليغدو عالمة مسااااجلة على "

غري أنشااااااااأه الغرب لفهم الشاااااااارن عموم ا والعامل اإلسااااااااالمي بشااااااااكل خاص 
."(190)  

وساااااااااااااانرى يف الصاااااااااااااافحاات التاالياة احلمولاة الاداللياة ملفهوم ومصااااااااااااااطل      
االساااااااتشاااااااران، معرج  على طائفة من التعريفات املساااااااتخلصاااااااة من كتاابت 

وإسااااااالمية، واألخرى غربية من الوسااااااط االسااااااتشااااااراقي ذاته، وغاه من عربية 
األوساااااااااااا  واحلقول العلمية حىت خنرج جبملة مفيدة واضاااااااااااحة املعامل عن هذا 

 العلم واملقاصد والغاايت واألرضية اليت أتس  عليها.

 أ: احلمولة الداللة اللغوية : 

                                                           

 ،دراسااااااة يف بعض الثنائيات املتداولة يف الفكر العري احلدي، واملعاصاااااار  :أنظر:  مد راتب احلالن َنن واآلخر  (189)
 18ص:  1997من منشورات احتاد الكتاب العرب  

 8،ص مرجع سابقالظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري  ،: بدران بن مسعود بن احلسنأنظر  (190)
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(، من              االستشراق لغة:  والتاء إذا دخل  على األلف والس  )شخل رخل نخل
الفعل الثالاي، فإرا تفيد الطلب َنو قولك اساااتغفر، اساااتساااقى، وعليه فإن 

وأصاااااال املادة شاااااارن وهو اساااااام   .(191)معل اسااااااتشاااااارن أي طلب الشاااااارن"
 للمكان أو اجلهة .   

فأما اجلهة فتشااا إىل اجلهة الشاارقية من الكرة األرضااية واليت تشاارن منها    
شااارن : شااارق  الشااام  تشااارن شاااروقا  رب :"الشااام ، جاء يف لساااان الع

يقال : شرق  الشم  إذا طلع   وشرقا : طلع  ، واسم املوضع املشرن ،
، وأشاااااااااارق  إذا أضاااااااااااءت ، فإن أراد الطلوع فقد جاء يف احلدي، .. حىت 
تطلع الشاااااااام  ، وإن أراد اإلضاااااااااءة فقد ورد يف حدي، آخر : حىت ترتفع 

ايلي  بيين وبينك بعد " : ه تعاىلالشاااااام  ، واإلضاااااااءة مع االرتفاع . وقول
لب إمنا أراد بعد املشرن واملغرب ، فلما جعال اان  غاملشرق  فبئ  القرين" 

لفظ املشااااااارن ا ألنه دال على الوجود واملغرب دال على العدم ، والوجود ال 
 . (192) الة أشرف " 

والتشاااااااريق :" هو األخذ يف انحية املشااااااارن . يقال : شاااااااتان ب  مشااااااارن    
ومغرب . وشرقوا : ذهبوا إىل الشرن أو أتوا الشرن . وكل ما طلع من املشرن 

 ": التنزيلومن داللة الكلمة أيضااااااااا معل اإلصااااااااباإل، جاء يف  فقد شاااااااارن ،
أي مصااابح  : وأشااارن القوم : دخلوا يف وق  فأخذهتم الصااايحة مشااارق " 

                                                           

   .17م، ص2002، الطبعة الثانية:دمشق انظر: االستشران أهدافه ووسائله،  مد فت  هللا الزايدي ، دار قتيبة (191)

ابن منظور، لسااااان العرب البن منظور، حتقيق عبد هللا علي الكبا، مد أ د حسااااب ، هاشاااام  مد الشاااااذيل ،  (192)
 2244، ص 4دار املعارف القاهرة ، د  ، دت، ج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4228&idto=4228&bk_no=122&ID=4236#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4228&idto=4228&bk_no=122&ID=4236#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4228&idto=4228&bk_no=122&ID=4236#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4228&idto=4228&bk_no=122&ID=4236#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4228&idto=4228&bk_no=122&ID=4236#docu
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،  ومن معاين  (193)الشاااااااااااااارون كما تقول : أفجروا وأصاااااااااااااابحوا وأظهروا .." 
ودالالت الكلمة أيضااااا اإلضاااااءة نقول وجهه مشاااارن وأقبل بوجه مشاااارن أي 

 تبشر ..مضيء مس

 ب: احلمولة الداللة احلضارية :

ستزن كلمااااة الشاااااااااااااارن يف العقاااال واملخيااااال الغري معاااااين ذات دالالت     
وإحياءات مشحونة مبفاهيم احلضارة النور والرقي والتطور، فطلب الشرن يعين 
فيمااا يعنيااه االجتاااه إىل آداب وعلوم وحضاااااااااااااااارة القوم، فااالغرب كااان يرى يف 

احلضااارية اليت حوت كنوز احلضااارات واألمم السااابقة، فضااال الشاارن اجلغرافيا 
عن كون الشااااااارن  ثل  مع وملتقى احلضاااااااارات واألداين الساااااااماوية مبا فيها 

 املسيحية اليت تعترب شرقية املنب .

يف "املعاجم اللغوية  ORIENTوالدليل على ذلك أن كلمة الشاااااااااارن    
املقصااااودة  ( تشااااا إىل منطقة الشاااارناألوروبية ) األملانية والفرنسااااية واإلجنليزية

 Morgenlandابلدراساااااااااات الشااااااااارقية بكلمة  تتميز بطابع معنوي وهو 
وتعين بالد الصااااباإل ، ومعروف أن الصااااباإل تشاااارن فيه الشاااام ، وتدل هذه 
الكلمة على حتول من املدلول اجلغرايف الفلكي إىل ال كيز على معل الصااااباإل 

                                                           

 2244، ص 4، ج املرجع السابق (193)
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مة  مقابل ذلك نسااااااتخدم يف اللغة كلالذي يتضاااااامن معل النور واليقظة، ويف
Abendland  ".(194)وتعين بالد املساء لتدل على الظالم والراحة 

وح  جتذر يف الدراسااااااات الغربية مفهوم الشاااااارن احلضاااااااري، عمدوا إىل     
أقصااى  إىل شاارن أدس وشاارن تقساايمه حسااب قربه وبعده اجلغرايف عن أورواب
ي ونتائجه أصاااب  لزاما على وشااارن أوساااط ..   وحت  ضاااغط الصاااراع الفكر 

الغرب أن جيد للشاااارن مفردة معاكسااااة  ا يف الداللة ، فأنتي وأساااا  مفهوم 
الغرب لتصااااااااااااااب  مفردات ) الشاااااااااااااارن / الغرب ( أحد الثنائيات الباعثة على 
التقساااااااااااايم والتحيز املعريف، فإذا كان الشاااااااااااارن هو  مع احلضااااااااااااارات وقاعدة 

واملعرفة وا يمنة وقاعدة  اإلسااااااااااااالم؛  فإن الغرب هو أيضااااااااااااا غرب النهضااااااااااااة
 املسيحية. 

يقول األستاذ  مد راتب احلالن نقال عن برانرد لوي  "أما الغرب، فهو     
االسم الطبيعي ملواجهة الشرن، لقد اعتدان َنن األوربي  منذ مدة، أن نطلق 
على  موعة البالد اليت ننتمي إليها، اساااااااااااام الغرب، ومل يعد هذا التعبا يعين 

جغرافيا  خالصااااااااااا ، بقدر ما يعين كياان  اقافيا  واجتماعيا  وسااااااااااياساااااااااايا  وضااااااااااعا  
..فالشااااااارن والغرب، ابملعل املتداول  ما، مصاااااااطلحان ال يعنيان وعساااااااكراي "

  -شااااايئا  من الناحية اجلغرافية إذا ، فال الوطن العري يقع شااااارن أوراب، وال أوراب

                                                           

، السنة 22السيد  مد الشاهد. "االستشران ومنهجية النقد عند املسلم  املعاصرين" يف االجتهاد. عدد أنظر:  (194)
االستشران واالجتاهات  :.نقال عن مازن صالإل املطبقاين211-191م. ص1994هااااااااااا/1414السادسة ، شتاء عام 

 .1995مكتبة امللك فهد الوطنية، دراسته وتصنيفه بغية رايض، الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، ال
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ه أن يكتشاااااااافتقع غرب الوطن العري. وهذا ما  كن  -كتحصاااااااايل حاصاااااااال
  (195)بسهولة، كل من يستطيع هتجئة ا رائط اجلغرافية ".

 
 اثنيا :    االستشراق من العلوم الوظيفية:

على غرار مصطل  املساي يف توصيف اجلماعات اليهودية أبرا من نوع     
اجلماعات الوظيفية اليت يؤسااااااااااااااسااااااااااااااها اجملتمع والدولة عادة ألداء مهمة ال 

فهوم جيرؤ عليها اجملتمع لكورا تتسااام بطابع بعيد عن متساااتطيعها الدولة وال 
القداساااااااااااة مثل غسااااااااااايل األموال وتبييضاااااااااااها .. من هذا املنطلق أو قريبا منه 
نساتطيع أن نصانف االساتشاران، ابعتباره أحد اآلليات الوظيفية اليت أساساها 
الغرب ملهام وأهداف غا أخالقية ابملرة، وإن أعلن أنه ال يقصااااد من دراسااااة 

ن إال املقاصد العلمية واملعرفية وحب الفضول، وهنا نستثين تلك اجلهود الشر 
 اليت حاول  اإلنصاف بصدن يظهر من خالل كتاابهتم وآرائهم .

مهما اختلف الذين كتبوا عن االسااااااتشااااااران من غا الغربي  يف توصاااااايف    
ملفهوم االساااتشاااران وتعريفه ، فهم خيتلفون يف حيثيات وتفاصااايل  ددة ،أي 

م خيتلفون يف هوامش النص االساااتشاااراقي أما متنه املعريف الصااالب فهم فيه أر
على كلمة سااااااااااواء،  وأغلب من كتب عنه ينتهي إىل كونه مل يقم ابدئ األمر 

                                                           

أنظر :  مد راتب احلالن ، َنن واآلخر :دراساااااااااااااااة يف بعض الثنائيات املتداولة يف الفكر العري، احتاد الكتاب  (195)
 8،ص: 1997العرب سوراي  ،
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على أصول ومقاصد علمية ومل يذكر عليه اسم هللا ، إذ كان ا دف املرجعي 
ا، هو فهم الذي تغرد وتدندن حوله الكتاابت االسااااتشااااراقية ابختالف حقو 

الشاارن اإلسااالمي ودراسااته  دف إحلاقه أو إخضاااعه أو إضااعافه، فاحللقات 
االسااااااااتشااااااااراقية ال سرج عن هذا املثل، املقاصاااااااادي االساااااااا اتيجي ألرضااااااااية 
االسااتشااران ) اإلخضاااع أو اإلحلان أو اإلضااعاف (، ولذلك جاءت جتلف 

تيجيات ،  االدراساااات االساااتشاااراقية على تنوعها  ققة  ذه املقاصاااد واالسااا
هذا فضااااااال عن كونه علم ولد ونشااااااأ بعد فشاااااال احلروب الصااااااليبية يف حتقيق 

 أهدافها ما يعين أنه كان االس اتيجية البديل الخ ان العامل اإلسالمي . 

إدوارد سااعيد وغاه من الكتاب أن االسااتشااران فضااال عن كونه  و ذا يرى   
كر هو" عبارة أسلوب من الفهو ميدان لدراسة لغات الشرن وآدابه واقافته، 

قائم على دييز وجودي )أنطولوجي( ومعريف )ابسااااااااااااااتمولوجي( ب  الشاااااااااااااارن 
))ويف معظم األحيان(( و))الغرب(( ونإجياز، االساااااتشاااااران، كأسااااالوب غري 

 .(196)للسيطرة على الشرن واستبنائه وامتالن السيادة عليه"
سااااااسااااااه الغرب في أوابلتايل ننتهي إىل تعريف االسااااااتشااااااران؛ أبنه علم وظي   

ليؤدي وظيفة  ددة ال تسااااااااااااااتطيعها العلوم األخرى ، تنتهي مقاصااااااااااااااده إىل 
إخضاع أو إحلان أو إضعاف الشرن اإلسالمي والسيطرة عليه . واألمر ذاته 
ينطبق على حركة االسااااااااتشااااااااران، إذ  كن تعريفها أبرا حركة  فكرية وظيفية 

                                                           

 م 1984 انيةالث الطبعة ،باوت  ،ية ،االستشران ، ترمجه : كمال أبو ديب، مؤسسة األعاة العرب إدوارد سعيد (196)
 38ص 
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ساااااالمي على وجه قام  يف الغرب منذ قرون اساااااتهدف  دراساااااة الشااااارن اإل
ا صوص دراسة علمية، انطالقا من دراسة لغاته وآدابه ومعتقداته وأوضاعه، 

 بقصد إخضاعه فكراي بعد عجزه عن حتقيق هذا املبتغى عسكراي. .

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين : كرونولوجيا املعرفة االستشراقية وإعاد  التشكل 
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 أوال: كرونولوجيا املعرفة االستشراقية  
 

 املتتبع للكرونولوجيا املعرفية لالستشران وخطاابته املتنوعة إزاء الشرن ،أو    
ابعتباره آلية معرفية غربية لفهم اإلسااااااالم، جيب عليه أن يصاااااانف هذا امليدان 
يف إطاره احلقيقي ويلم بنشااااااااااااااأته ومنوه وتطوره، وتقلبه من خطاب إىل آخر، 

 بوصاااافه ظاهرة مؤهلة لالنقراضاالسااااتشااااران وبغض النظر عن من ينظر إىل "
مثلما يراه أنور عبد املالك، أو كما يراه إدوارد سااااعيد أبنه ال اتريخ له أي أنه 
 رد تطور لألسااطورة اليت تؤسااسااه وتغذيه، بينما يعتربه آخرون عبارة عن منط 

  (197).." . من أمنا  اإلدران والتصور ولي  سجال من سجالت املعرفة
ذا التفسااااااااا للظاهرة االسااااااااتشااااااااراقية وكرونولوجيتها بغض النظر عن كل ه    

املعرفية، فإن هذا امليدان واحلقل املعريف الذي نق ب يف البالد املشااارقية طويال، 
ومل ي ن حجرا على حجر إال واسااااااتخرج منه قصااااااة واترخيا. الشااااااك أن هذا 
اجلهد املعريف الغري قد تقلب من طور إىل طور ومن صااالب إىل صااالب ومن 

 أخرى سن  له يف األخا ابقتناص كل هذه املعارف والكم ا ائل عن أمة إىل
العامل اإلساااالمي بذكاء منقطع النظا، وعلى ح  غفلة من أهله طال أمدها  
كثاا..وال يزال  اااارى الااادور ذاتاااه املنو  باااه يف مراحااال جاااديااادة من خالل 
ذ إخطاابت متنوعة أخرى أخطر من املعرفة االسااااااااااتشااااااااااراقية الكالساااااااااايكية. 

أصبحنا نرى يف كثا من األحيان االستشران وال نرى املستشرق  ..فاملطابع 
الغربية ال تزال تقذف يف كل يوم بكتب ودراساااااات جديدة عن الشااااارن بلغة 
جديدة ما يوحي أبن االسااتشااران ال يزال يف أعلى قدراته اإلنتاجية وجهوزيته 

                                                           

 .214، ص:  49 مد أركون ، االستشران ، لة االجتهاد ، السنة الثانية عشر ، العدد أنظر:  (197)
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اع أن ان حىت اساااتطللعطاء الفكري ..فما هي املراحل اليت خطاها االساااتشااار 
يصااال إىل معرفة وضاااع األمة وقدراهتا ومواطن القوة والضاااعف فيها أفضااال  ا 

 يعرف عن حا ا أهلها.  ؟ 
إذا كان  الكثا من الدراسااااات العلمية ترجع وترج  ميالد االسااااتشااااران     

نإنشاااااء كراسااااي م( والقاضااااي 1312ساااانة )إىل قرار اجملمع الكنسااااي يف فيينا 
ومن بينها اللغة العربية، فإن دراسااااات أخرى تؤكد أن املعرفة اللغات الشاااارقية 

االسااتشااراقية قد بدأت قبل ذلك بكثا، أي مع بداايت االحتكان املساايحي 
ابملسااااالم  يف األندل  وتوافد البعثات العلمية تباعا الساااااتطالع واكتشااااااف 

 اجلانب املشرن من احلضارة اإلسالمية بعد احلروب الصليبية. 
ن منيز هنا ب  االسااااااااااااتشااااااااااااران الذي كان يف مرحلة األندل  وما و كن أ   

قبلها واملتسم بطابع االستكشاف والتطلع إىل هذا اجلزء من العامل حيدوه قلق 
وحذر، وب  االسااااتشااااران الذي نشااااأ يف عهد احلروب الصااااليبية وأخذ طابع 
 االسااااااااااااااتشااااااااااااااران الالهويت املؤدغ، والذي بدأت بداايته مع القرارات الرذية

 الكنسية املوجهة.

ي جم هذه املعاين الدقيقة لنشااااااااأة االسااااااااتشااااااااران قلم من أقالمهم  ثال يف     
برانرد لوي  حي، "يتناول حالة الدراساااااااات االساااااااتشاااااااراقية املتعلقة بدراساااااااة 
الشااااااارن األوساااااااط ، ويرجع جذورها األوىل إىل العصاااااااور الوساااااااطى ، أي إىل 

م اللغة العربية علا اوالت األوىل اليت قام   ا املسااايحية األوروبية من أجل ت
وفهم اإلساااااااااالم حيدوها يف ذلك دافعان : األول، كان الرغبة يف الفهم وحب 
الفضااااااااااااول ، فالعلماء والطالب الغربيون كانوا  تون إىل اساااااااااااابانيا وصااااااااااااقلية  
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كمبتدئ  ، مث بشااااااااااكل أقل إىل البالد اإلسااااااااااالمية ، وكان قصاااااااااادهم التعلم 
ع تفوقة يف ذلك الزمن ،أما الدافوالدراسااة على يد حضااارة العامل اإلسااالمي امل

الثاين فكان جدليا هجوميا، ومنطقه التناف  ب  عامل اإلساااااااااالم واملسااااااااايحية 
الغربية. ومع راية القرون الوساااااااااااااطى بدا لألوربي  أن من املساااااااااااااتحيل حتويل 
املسااااااااالم  عن دينهم لكي يعتنقوا املسااااااااايحية، وظهر اإلساااااااااالم كتحد للعامل 

ضااااااد املساااااايحية كدين، وابلتايل كان الرد عليه املساااااايحي كقوة أرضااااااية ولي  
  (198)عسكراي ولي  فكراي .."

مث انتقااال األمر فيماااا بعاااد إىل مراحااال أخرى بااادأت فيهاااا الااادراسااااااااااااااااات     
االستشراقية املمنهجة عن  للعامل اإلسالمي يف أورواب وغاها مع تبلور وتعزيز 

اسااااات دها الدر مفهوم االسااااتشااااران يف راية القرن الثامن عشاااار، إذ بدأت بع
 املعمقة واليت استهدف  حتليل البنية العميقة للعامل اإلسالمي يف كل اجملاالت،
وهنا عرف االسااااااتشااااااران أزهى عهود وعصااااااور عطائه وإنتاجه الفكري، وبدأ 
معه دراسااة  االت الشااريعة اإلسااالمية وسصااصاااهتا املتنوعة كاحلدي، والفقه 

ق  من هنا دكن الكثا من املستشر والعقيدة والتصوف والتاريخ اإلسالمي، و 
ترمجة العديد من املخطوطات واألعمال املوسااااااااااااااوعية ،وبرزت أذاء وقامات 
علمية يف هذا امليدان ،مع اإلشااااااااااااارة هنا إىل أن من نتائي هذه املرحلة ظهور 
مدارى االسااتشااران مثل االسااتشااران الفرنسااي االسااتشااران األملاين واإلسااباين 

مريكي ..ما يدل على تناف  كبا يف جتلف أقطار واإليطايل والروساااااااااااي واأل
 العامل الغري على دراسة الشرن اإلسالمي .

                                                           

 214ص:  ، 49، لة االجتهاد ، السنة الثانية عشر ، العدد  االستشران مد أركون ،  (198)
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مل يلب، االسااااااااتشااااااااران طويال يف ميدان التحقيق العلمي واألكاد ي لينتقل   
بساااارعة خاطفة إىل األكاد يات والثكنات العسااااكرية ليصااااب  بعد مرحلة من 

شااااااااااااااااااد املعريف والعلمي األول للحركااااة العطاااااء العلمي والفكري، املرافق واملر 
االساااااااااتعمارية يف العامل الغري، وهذه حقيقة ومسااااااااالمة اترخيية ال تقبل اجلدل 
خاصة بعد اخنرا  الكثا منهم يف صفوف اجليوش املستعمرة مباشرة، وبقدر 
ما كان ذلك أحد العوامل املسااااااعدة على بساااااط السااااايطرة الغربية على العامل 

املسااامار الذي دن يف نعش االساااتشاااران بعد تباهيه  اإلساااالمي بقدر ما كان
ل نإجنازاته العلمية وموضوعيته وحياده ..فلم يعد املستشرن لقبا براقا يف ا اف

واجملاااامع العلمياااة ألناااه يكااااد يكون رتباااة عسااااااااااااااكرياااة داخااال جاااابر التخطيط 
عالقة تلك الاالسااااااا اتيجي العساااااااكري ..وبدا من املسااااااالمات لدى الكثاين 

ب  االساااااااتشاااااااران و االساااااااتعمار  أو بتعبا إدوارد ساااااااعيد يف كتابه العضاااااااوية 
"أن يقول املرء ببساااااطة أن االسااااتشااااران كان جانبا  من جوانب االسااااتشااااران 

اإلمربايلية واالساااتعمار لي  قوال  مثاا  لكثا من اجلدل. غا أن قول ذلك ال 
 (199)يكفي ؛ بل أن ذلك ليحتاج إىل أن ي كتنه حتليليا  واترخييا ." 

بعد هذه املرحلة وانتهاء الربيق األسااااااااطوري لالسااااااااتشااااااااران يف األوسااااااااا      
الغربية، فضاااااال عن األوساااااا  العربية واإلساااااالمية نتيجة ما أصاااااابه من تشاااااوه 
لقي بدأ االسااااااااااتشااااااااااران يدخل مرحلة الضاااااااااامور، فأعلن تنازله عن  خ لقي وخ 
مصطل  "مستشرن " و"استشران " يف السبعينات من القرن املاضي ليحاول 

ادة إنتاج خطابه وتشااااااااااااااكيله يف مفردات جديدة وحت  مسااااااااااااااميات أكثر إع
                                                           

 40ص،مرجع سابق  ،االستشران  ،إدوارد سعيد  (199)
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بريقا، كمحاولة لالسااااااتدران واختار مسااااااميات دراسااااااات الشاااااارن األوسااااااط، 
و للي مراكز الدراسااااااات اإلساااااا اتيجية، إال أرم مل يتجاوزوا املفردات القد ة 

عروفة اليت ألفوا أن تربوا عليها، فطفقوا يكررون املالحظات االساااااااااتشاااااااااراقية امل
 بلغة جديدة ..

فاإلصااااااااارار على جتاوز احلقائق التارخيية بقي كما كان من قبل  " فبعض      
املسااااااااااااتشاااااااااااارق  قد توالف  فيهم العوامل املعرفية، مع العوامل السااااااااااااياسااااااااااااية 

ومهي أكثر من مصاااب  ابلعصاااب الت -واحلالة هذه  -والنفسااانية، فلم يكونوا
ارخيية ن وللشااااااااااااارقي  جالفة للمعرفة الت" البارانواي"، فجاءت معرفتهم للشااااااااااااار 

 ا جعل االسااااتشااااران يغدو مشااااكلة  -على حد قول إدوارد سااااعيد -العادية
ذهنية، ومشاااااكلة فلسااااافية ونفساااااانية، إذ كيف يسااااام  عارف لنفساااااه أبن ال 
يكون عقالنياااا  مع أناااه قاااادر على ذلاااك؟!! فيلجاااأ إىل انتااااج تومهاااات عن 

 صاااااااد معرفته كما هو. فتكون معرفتهاآلخر" الشااااااارقي"، بقصاااااااد إنكاره ال بق
إنشاااء مبنيا  على أفكار شااائعة، وأحكام م ساابة يف وجدان قارئيه" الغربي "، 

  (200)"بدل أن ينتي وعيا  مطابقا ، جملتمعات اترخيية وواقعية

هذا فضاال عن وجود عوامل كثاة تسابب  يف نكساة االساتشاران وضاموره    
زايدة على كل ما ذكر يف أواخر القرن املاضااااااااااي يعزوها بعضااااااااااهم إىل "  لة 

                                                           

دراساااااااااااااااة يف بعض الثنائيات املتداولة يف الفكر العري احلدي، واملعاصااااااااااااااارمن  ،  َنن واآلخر  مد راتب احلالن(200)
 24: ،ص 1997،  منشورات احتاد الكتاب العرب
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إدوارد سااااعيد الشاااارسااااة والدامغة عليه، والواقع أن أكثر من زعزع من طمانينة 
وحدة النقد  ، املساااتشااارق  الثورة يف الدراساااات اإلنساااانية والعلوم االجتماعية

املوجه إىل التارخيانية اليت ظل  تساااااااود االساااااااتشاااااااران إىل مطلع الثمانينات ، 
وجاءت القشاااااة اليت قصااااام  ظهر البعا فيما عرف ابالساااااتشاااااران اجلديد ، 
والذي دثل بقراءات ودراساااااااات انقصاااااااة للقرآن والن  والسااااااااة النبوية ، بعد 

 (201)ين اإلسالمي " دراسات  االة عن السنة والتاريخ املبكر للد
 

 اثنيا: ملاذا ختلي االستشراق عن مكتسباته واسياتيجيته االلطالحية 

إذا كان علم االسااااتشااااران يف فلساااافة العلوم الغربية قد حضااااي بقدر كبا     
من االهتمام، وكان  مفردة " مساااتشااارن " مصااادر فخار وعز ب  األوساااا  

عمل  على   عارف الغربية اليتالعلمية ابعتباره ينتمي إىل أفضاااااااااااااال العلوم وامل
كشااااااااف  كنوز الشاااااااارن، وتزويد احلضااااااااارة الغربية  ا، فضااااااااال عن ا دمات 
األخرى اليت قدمها طوال القرون الساااااااااااااااابقة وتبوأ حامل هذا اللقب مكانة 
رفيعة يف الفضاااااااااااااااءات العلمية واإلعالمية...فكان احلرى واألحرى أن حيتفظ 

 لى رأسها "مصطل  االستشران" والذيأهل هذا امليدان مبنجزاهتم العلمية وع
يعد مكتسااااابا اصاااااطالحيا اسااااا اتيجيا يف العقل الغري، وهو ما مل حيدة فقد 

                                                           

 6السنة الثالثة عشر ، ص: ، 50 :رضوان السيد ، نقد االستشران ،  لة االجتهاد العدد (201)
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م، بقرار 1973خرج " املؤدر الدويل لالستشران الذي انعقد يف ابري  عام 
  (202)رذي يتخلي مبوجبه عن كلمة مستشرن ".

فماااا هو السااااااااااااااباااب الاااذي جعااال القوم يتناااازلون عن أحاااد مكااااساااااااااااااابهم     
االصااااااطالحية اليت يفتخرون  ا ؟. وهل كان ذالك نوعا من املراجعة ملساااااااة 
االساااااتشاااااران اليت أصااااايب  من بعد القوة زهاء قرن  من الزمن بوهن شاااااديد، 
 فتنكساا  رايته بعد علوها يف األرض علوا كباا وشاااخ  أقالمه بعد تعماها

هل يعترب هذا اللون من املراجعات  .طويال يف ساااااااااااااااحات العلوم واملعارف ؟
 من قبل التوبة العلمية والتقييم ملسااااااااااااة هذا احلقل املعريف ؟. أم أنه  رد تغيا

 يف آليات ا طاب و اولة تشتي  االنتباه ؟.

كما هو معلوم أن االساااااااااااااتشاااااااااااااران يف القرن األخا قد تعرض إىل هزات      
ن النقااد الااداخلي وا ااارجي، كااان أمههااا تلااك اليت وجههااا إليهااا يف عنيفااة م

عقد السااااااابعينات املفكر العري إدوارد ساااااااعيد، وغاه من الكتاب، فكان من 
ا الطبيعي أن يفكروا يف تغيا اس اتيجيتهم على مستوى املصطل ، و ذا يش
را و الكثا من الكتاب إىل بعض أساااااباب هذه املراجعات االصاااااطالحية ويعز 

إىل تشوه االسم بسبب  الت النقد اليت بلغ  ذروهتا يف النصف الثاين من  
القرن العشااااارين، خاصاااااة تلك اليت أحداها كتاب ادوارد ساااااعيد يف األوساااااا  

                                                           

حوار احلضااااااارات : حتليل نقدي لظاهرة اإلسااااااالموفوبيا ،إصاااااادار هيئة األعمال الفكرية  عبد هللا صااااااا  أبو بكر، (202)
 104م،ص:2002السودان ا رطوم ، الطبعة الثانية 



- 245 - 
 

 MAXiMفاااهاااااااذا" مااااااااكساااااااااااااااايااام رودنسااااااااااااااااون  الاااعااارباااياااااااة والاااغااارباااياااااااة،
RODiNSON  الفرنسي، يشا إىل صاحب كتاب االستشران وكاتبه
ن اليوم يف قفص اهتام ، بساااابب ذلك الشاااايطان ادوارد قائال:" إن االسااااتشاااارا

ساعيد على األخص ..وقال الكاتب الربيطاين الربت حوراين  عن دور إدوارد 
سعيد يف خلخلة االستشران " لقد ابت من املستحيل تقريبا استخدام تعبا 
االسااااااتشااااااران كمفهوم  ايد ، عي، ابت تعباا قدحيا يف املقام األول ،على 

  (203)ن وجود بعض املستشرق  الذين خدموا العلم واإلنسانية ".الرغم م

وال غرابة أن حيمل على املصطل  بعد هذا لفيف من املستشرق  يف الغرب   
ويعلنوا تربؤهم منه بعد تعريته وانكشاااف مقاصااده، وفقد بريقه، على أمل أن 
يعاودوا الكرة حت  عناوين ومساااااااااااااميات أخرى طلبا ملصاااااااااااااداقية و شااااااااااااارعية 

نتاااجهم الفكري، والااذي  يت فيمااا بعااد بزخم أكرب حيماال حاادة أشاااااااااااااااد يف إ
هتجمه على اإلسااااااااالم . فهذا" املسااااااااتشاااااااارن برانرد لوي  كما يقول علي بن 
إبراهيم النملااة "مثااال حي، واضاااااااااااااا  على هااذا التخلي، فقااد أكثر أخاا من 
 ،الكتاابت اإلعالمية غا العميقة، امل كزة على تشاااااااويه اإلساااااااالم واملسااااااالم 

و ل بقوة على املصااااااااطل  / االسااااااااتشااااااااران، ودعا إىل رميه يف زابلة التاريخ، 
  (204)وغاه كثا من املستشرق  املعاصرين ".

                                                           

مجال الشاال  ، صااورة العرب واملساالم  يف اإلعالم الغري : حالة فرنسااا،  أوران املؤدر الدويل الثاين ،أوراب انظر :  (203)
 101ة آل البي  األردن ،ص: جامع م، 1996واإلسالم 

طبعة واإلساااااااالم يف املراجع العربية ،بيساااااااان الرايض ، ال االساااااااتشااااااارانأنظر : علي بن إبراهيم النملة يف كتابيه:  (204)
 43م،ص 2010األوىل 
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يقدم البعض تفساات ألسباب سلي االستشران عن بعض مكاسبه ذا و ه   
ويرجعها لكون كلمة مسااااااااااااااتشاااااااااااااارن رمبا قد "فقدت قيمتها، أو رمبا ألنه   

وكذا  اإلقليمي أو املستشار يف املؤسسات اإلسالمية الغربية،استبدا ا اب با 
مصطل  االستشران ، رمبا ألنه مل يعد هنان إسالم موحد يلهم االستشران، 
مادام أن الغرب أضحى نسيجا مركبا، أو رمبا بسبب تالشي إشكاليته املثاة 

  (205): إسالم / غرب".
ع ما طرأ على أتباعه من واحلقيقة أعمق من ذلك بكثا؛ فاإلسااااااااااااااالم م     

تفرن، ومع ظهور ما يسااامه البعض ابإلساااالم الساااياساااي واإلساااالم الصاااويف، 
واإلساااااالم احلركي، واإلساااااالم اجلهادي بل واإلساااااالم الرذي وغا الرذي، ال 
تزال بنيته الصاااالبة أكثر قوة مع هذا التفرن والتشاااات ، واالسااااتشااااران يعلم أن 

زال هي م عظمة األمة وقوهتا يف األرض ال تتلك البنية الصلبة اليت واجهته أاي
ذاهتا اليت تؤهل اإلساااااااااااالم للعودة من جديد، وابلرغم من أن الغرب أصاااااااااااب  
نسااايجا موحدا إال أن إشاااكالية اإلساااالم والغرب أصااابح  أكثر بروزا وتطورا 
من ذي قبل خاصااااااااة مع تداخل العامل اجليواقايف اإلسااااااااالمي على اجلغرافيا 

 ما يعين أن السااابب ال يكمن يف هذا التربير فقط بل الساااياساااية للغرب، وهو
 هو مناورة إليهام نقاد االستشران يف العامل اإلسالمي أنه انتهى .

                                                           

عبد هللا صااااااا  أبو بكر ،حوار احلضااااااارات : حتليل نقدي لظاهرة اإلسااااااالموفوبيا ،إصاااااادار هيئة األعمال الفكرية  (205)
 104م،ص:2002السودان ا رطوم ، الطبعة الثانية 
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والدليل على ذلك أن اس اتيجية االستشران بعد هذا القرار انتقل  إىل      
فضاااااااءات علمية جديدة مل  لفها العقل اإلسااااااالمي، مثل فضاااااااءات احلدااة 

دااة وفلسااااااافات االنثربولوجية، وتلفع حت  مساااااااميات دراساااااااات وما بعد احل
الشاااارن األوسااااط والتنمية السااااياسااااية ومؤسااااسااااات الدراسااااات االساااا اتيجية، 
وانتقل رواد االساااااااااااااتشاااااااااااااران بعد ذلك من جلان االساااااااااااااتشاااااااااااااارة ودعم القرار 
االساااااا اتيجي يف الغرب إىل مواقع الساااااالطة مباشاااااارة، فأصااااااب  االسااااااتشااااااران 

ن كان كر  لك دوال وأنظمة كثاة يف العامل الغري بعد أمبسااااااااامياته املختلفة ف
فكرا ارتزاقيا يقدم خدمات  ا، ومع هذا، ال يزال الكثا من املتابع  للشااااأن 
االستشراقي يصدقون مقولة انتهاء االستشران وزواله .." مبجرد زوال العنوان 

  (206) ".عريف"اليافطة" على الرغم من عدم انتهاء اجملال البحثي واحلقل امل
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 10ص ،مرجع سابقالشرن موجود بغاه ال بذاته، : طه جابر العلواين مقدمة كتاب، مقدمات االستتباع  (206)
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 املبحث الثالث : املنابال الفكرية واْللول املرجعية املؤطر  لالستشراق .

إذا استطعنا أن َنيط خربا ابملنابع الفكرية واألصول املعرفية املؤطرة للفكر     
االستشراقي، نستطيع  أن نفهم أي إنتاج استشراقي مهما كان نوعه و اله، 
ساااااااااااواء ذلك الذي ينخر  يف إطار اجلهود العلمية األكاد ية والذي يتسااااااااااام 

حتقيق الكثا  رق  يفبطابع التحقيق على َنو ما قام به لفيف من املساااااااااتشااااااااا
من ال اة العري، أو ذلاك الاذي يادخال يف إطاار امللفاات املوجهاة واملتعلقااة 
ابلشااااارن اإلساااااالمي كالدراساااااات الساااااياساااااية والثقافية والفكرية واالقتصاااااادية 
واالجتماعية املتنوعة ،واليت تصاااااااااااااااب يف إطار التعرف على طبيعة الشاااااااااااااارن 

ا  هي األخرى دراسااااااااااات أشاااااااااابه مومتابعة أحواله ومسااااااااااتجداته ..واليت تعترب
تكون ابلتقارير االساااا اتيجية اليت يزود  ا االسااااتشااااران جتلف القطاعات يف 

 الغرب .   

ويف كل األحوال يتحرن االسااتشااران على قاعدة وأرضااية املركزية الفكرية      
الغربية واليت تعود أصاااااااااو ا إىل بنية النظام املعريف الغري املؤسااااااااا  بدوره على 

ة ا يمنة والصااااراع واالسااااتعمار ) الغرب هو املركز والباقي هم األطراف فلسااااف
(، كما يتحرن على قاعدة األصاااااااااااااول التوراتية واإلجنيلية ، األوىل دده ابلروإل 
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الفلساااااااااااااافية والفكرية واألنطولوجية، والثانية تغذيه ابملقوالت الدينية العقدية 
ون طرود، وهو ما يفساااار كاملشااااحونة مبنطق ا وى من خطر اآلخر املنبوذ وامل

االساااتشاااران احلاضااانة الطبيعية واملرشاااد العلمي حلركة للتنصاااا واالساااتعمار يف 
 الغرب . 

جان بان" "للمسااااتشاااارن الفرنسااااي لي  من الغريب أن تقرأ بعد كل هذا    
م(  عن موقف الغرب من اإلسااااااااااااااالم وهو يقول بكااااال 1995 1910)

ت الساااااااماوية الثالة، والذي صاااااااراحة:" إن اإلساااااااالم الذي هو آخر الدايان
يدين به أزيد من مليار نسمة يف العامل، والذي هو قريب من الغرب جغرافيا ، 
واترخييا ، وحىت من انحية القيم واملفاهيم.. قد ظل، ويظل حىت هذه الساعة، 
ابلنساابة للغرب: ابن العم اجملهول، واألخ املرفوض.. واملنكر األبدي.. واملبعد 

  (207)م األبدي.. واملشتبه فيه األبدي".األبدي.. واملته
 
 
 
 

أوال: م          ن          ب          ال امل          رك          زي          ة اْلوروب          ي          ة وال          غ          رب          ي          ة 
Eurocentricity،Eurocentris . 

                                                           

العدد ،نقال عن  مد عمارة ،صااورة اإلسااالم يف ا طاب الغري ،  لة املساالم املعاصاار ،الساانة السااابعة والعشاارون  (207)
 . 28ص:  108
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يتحرن الفكر االستشراقي يف كل تنظااته عن الشرن من منطلقات املركزية   
الغربية اليت صاااااااااااااانعها العقل الغري ..حي، حتول  إىل عقدة وعقيدة لدى 

تشاااااااااااران، منتهى هذه الفكرة تتلخص يف كوجيتو املركزية أغلب كتاب االسااااااااااا
ف يصاااا ،الغربية ) أان غري إذا إان : إنسااااان ، متحضاااار ، ذكي ، عاقل .. ( 

هذه النزعة خا هللا سااااااعيد بقوله " إن جوهر االسااااااتشااااااران هو التمييز الذي 
 يستحيل اجتثااه ب  الفوقية الغربية و الدونية الشرقية ، مث إن هذا االستشران
يف تناميه، ويف اترخيه الالحق ،قد عمق هذا التمييز بل أعطاه صااااااالبة ومتانة 

 "(208) 

 تطيع أي فرد أن يالحظها من خالل صااااااااورةهذه الرؤية الغربية املركزية يساااااااا  
اإلسااالم والشاارن يف العقل الغري، وهي صااورة تتساام بكورا اسااتشااراقية الروإل  
ابمتياز، تشاااااااكل  عرب قرون من الزمن بفعل الضاااااااخ االساااااااتشاااااااراقي املمنهي 
واملسااتمر للمعلومات املزيفة والنمطية عن اإلسااالم واملساالم ، واليت انطلق   

منطلق )املركز( مقاااباال ) األطراف (. وقااد جااذر وعمق كمااا يف كاال مرة من 
من هذه الصااااورة والتصااااور حتو ا وتشااااكلها يف أوعية اقافية وإعالمية جديدة 
يف اجملتمعات الغربية، أو ما يطلق عليه ابإلعالم االساااااااتشاااااااراقي، حي، انتقل 
االسااااتشااااران من املسااااتوايت األكاد ية الرذية التنظاية إىل الشااااارع واإلعالم 

                                                           

مازن املطبقاين ، االساااااااتشاااااااران واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلساااااااالمي ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرايض ،  (208)
 46م، ص:  1995
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واملواطن ، وبعبارة أخرى انتقل من مجهور النخبة املثقفة إىل اجلمهور البسايط 
. 

فمن الطبيعي، واحلالة هذه أن تالحظ  أن أغلبية املسااااااااتشاااااااارق  " ومعهم     
ينهم، ينظرون إىل الشاارقي الضااائع ب -والعصااري -كل اجلمهور الغري املثقف

د األوربي ؟  ؟ أو عننظرهتم إىل ظاهرة تساااااااتثا الفضاااااااول: عم يبح، يف أوراب
وأقواله تعترب مبثابة أخطاء جيب حتليلها، وحركاته مبثابة أعمال فاشاااااااااااااالة جيهد 
املساااتشااارن لتفسااااها. إال أن املساااتشااارن يرفض لذاته مثل هذه املعاملة، اليت 
يعتربها وقحة. إنه  ثل اإلنسااااااااااااااان السااااااااااااااوي، الذي يالحظ وحيلل، ويقي  

لنواايه  أن حيل ل هو بدوره، وأن يرى تقييما  منوذجا  مرضاايا  . املسااتشاارن يرفض 
  (209)إنه ينص  ب نفسه قاضيا .." -الواعية منها وغا الواعية -ودوافعه

الذي يطالع يف كتب االستشران يالحظ منطق التعايل والعلو واالستعالء     
الذي تؤطره عقيدة املركزية الغربية يف كتب ومصاانفات االسااتشااران بشااكل ال 

ي املالحظ البسيط، فضال عن املطلع امللم خببااي الشأن االستشراقسطئه ع  
وعبوديتااه الفكريااة لصاااااااااااااانم املركز، وإذا اسااااااااااااااتثنينااا بعض تلااك الكتاااابت اليت 
حاول  أن تق ب من احلقيقة مضاااااااااحية بسااااااااامعتها ورصااااااااايدها يف الوساااااااااط 
االستشراقي، فإن أغلب املؤلفات االستشراقية اليت كتب  عن اتريخ اإلسالم 

                                                           

 .27ص: مرجع سابق ،َنن واآلخر ، ،  مد راتب احلالن (209)
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انته كان  هتذي  وى اآلخر ..ولذا جاءت شااااااااااااااهاداهتم يف مسااااااااااااااائل ومك
ة اترخيية وعلمية مسلمة  ا معرفيا سالف أبسط احلقائق شهرة يف اتريخ فلسف

 العلوم كلها .

المي " أن ما يف التاريخ العري اإلساا -مثال -يرى الكثا من املسااتشاارق     
من أ اد، ونقا  مضاااااااااااايئة ال يعود لإلسااااااااااااالم أي فضاااااااااااال فيه:" فإذا كان  
إمرباطورية ا لفاء عرف  عهودا  ساااااانية، فإمنا الفضاااااال لرفد اليوانن والفرى...  

بينا ، على  مكان كل شاايء يفساار بتأاا خارجي، وكان الوضااع احلايل، برهاان  
أن اإلسااااااااااااااالم م وكا  لنفساااااااااااااااه ال  كن أن ينجم عنه إال  تمعات متخلفة 
منغلقة. ولي  إال أن نذكر كمثال ابآلراء العجيبة، وابالف اءات الصاااااااااااااااادرة 
عق اإلسااااااالم عن مثل " آرنساااااا  رينان"، الذي أسااااااهم مع ذلك يف تعريف 

 مكانة اإلسالم يف اتريخ األفكار" 

يعين استحالة انفكان أو تراجع الفكر االستشراقي املعاصر أو وهذا ما       
أي قطاع من قطاعات الفكر يف الغرب عن منطلق املركزية الغربية وأمراضااها، 

  يطه ألنه يكسب مشروعيته وشرعيته يفلي  ألنه ال يستطيع فحسب، بل 
 يمنهااا، فااإذا مااا جتاااوزهااا فقااد مكااانتااه األنطولوجيااة يف النسااااااااااااااق املعريف الغر 

ادوارد ساااااااااااعيد وأصااااااااااااب كبد احلقيقة ح  اعترب" أن ابلكلية، ولذا صااااااااااادن 
االستشران عبارة عن معطى دائم للعقل األوروي، وأرا تتكرر بنف  الشكل 
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عرب القرون والعصاااور من هوميساااروى إىل املساااتشااارن املعاصااار غوساااتاف فون 
 (210)غرونباوم مرورا بدانيت ،وفلوبا ، وكارل مارك  ،" 

ى فكرة املركزية األوروبية والغربية املصاااادر األساااااسااااي وا رن الفاعل سااااتبق    
للفكر االستشراقي يف صوره وتشكالته املعاصرة، حىت وهو حياول أن ينسي 
مع الشاااارقي عالقات متميزة، فإنه لن يسااااتطيع أن يتخلى عن أفكاره القبلية، 

 على أو كما يقول ادوارد ساااااااااااعيد أن االساااااااااااتشاااااااااااران " يعتمد بطريقة مطردة
سياسة وضعية التفون املرنة، واليت تضع الغري يف سلسلة عالقات  كنة مع 

 (211)الشرقي دون التنازل عن فوقية الغري ". 
ساااااااااااااااااامهاااا  يف ذبول فكر  وهااااذا كااااان أحااااد أمراض املركزيااااة الغربيااااة اليت   

االسااتشااران وكثرة سااهام النقد إليه ..بل والتشااكيك يف مصااداقيته، حىت تلك 
األعاة والدراسااااااات اليت حاول  أن تنصااااااف احلضااااااارة اإلسااااااالمية وتع ف 
بفضاااالها على اإلنسااااانية بقي   ل شااااك وريبة بساااابب الصااااورة النمطية اليت 

املركز  ة ومنطلقات صنمأسسها االستشران لنفسه ورفضه االنفكان عن دائر 
 واألطراف..

االستشران هو الذي صنع صورة العري واملسلم يف الوعي األوروي والغري    
القاااادمي واحلاااادياااا، انطالقااااا من كوجيتو املركزيااااة األوروبيااااة ، أان غري إذا أان 

 كاااااان العربمتحضاااااااااااااار.. ، اااااذا املنطق يفكرون فهم على يق  أناااااه "إذا  
وقساااااااااااة وأوغادا، فإن الغربي  تلقائيا يصاااااااااابحون واملساااااااااالمون مثال كساااااااااااىل 

                                                           

 .214 ص:، 49، لة االجتهاد ، السنة الثانية عشر ، العدد  االستشران مد أركون ،  (210)

مازن املطبقاين ، االساااااااتشاااااااران واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلساااااااالمي ، مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرايض ،  (211)
 .46م، ص:  1995



- 254 - 
 

العك . ال  كن أن حيتاال األوروي مكاااان عاااليااا إال إذا هبط الشاااااااااااااارقي إىل 
 (212)."احلضيض

يف ح  أن اإلساااااااااالم مل يصااااااااانع هذا الكوجيتو ملا كان  له القوة والدولة     
ية  على األرض، فاالسااااااتشااااااران إذا يتحمل مسااااااؤوليته األدبية والعلمية والتارخي

ا ال خنطئ إن ولعلنكاملة عن نتائي هذا التزوير والتضليل الفكري للحقائق، 
قلنا إن الغرب ُكذب عليه مرتني، مر  حني حرف بولس الرس        ول عقيد  
التوحي   د إى التثلي   ث ف    تى عليه   ا من القواع   د، ومر  أخر  حني زوَّر 

  االستشراق حقائق حضار  التوحيد عنه فسد عليه رؤية النور.
 

 اثنيا: املنبال اْللويل التورايت واإلييلي 

يعترب املنبع التورايت واإلجنيلي أهم منااابع الفكر االسااااااااااااااتشااااااااااااااراقي و ركاااتااه    
األسااااساااية ،إذ يساااتحيل ألحد فصاااله عن أي إنتاج اساااتشاااراقي مهما كان  
قيمته، والشااك أن التحقيب املعريف لدالة االسااتشااران يرشاادان ويدلنا بوضااوإل 

واألطر املرجعية اليت أطرت حركة االسااااااااااااتشااااااااااااران القد ة  إىل هذه األصااااااااااااول
واملعاصااااارة ..وال أريد هنا أن أركز على  اوالت االساااااتشاااااران حتريف مفاهيم 

دم اع افهم ع، مع اإلساااالم أو التشاااكيك يف نبوة الن  صااالى هللا عليه وسااالم
اة ر ابإلسااااااالم كداينة ذاوية ،أو اعتبار القرآن توليفة  مدية مسااااااتقاة من التو 

وينت، جواإلجنيل، فتلك عادة متأصاااااااااالة يف الكثا منهم أمثال املسااااااااااتشاااااااااارن 
                                                           

 عاما على االستشران ..موقع اجلزيرة : 35أ د بن راشد بن سعيد ، (212)
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/9/14/35 
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 ا ال  ، وجولدتسااااايهر وغاهمTorreyوتوري ، Geigerوأبراهام جيجر 
 يتسع له مقام البح، لذكرهم ..

وإمنا القصاااااااااااد هنا أن نركز على املنابع الفكرية التوراتية واإلجنيلية للحركة      
  هذه األصااول يف تنميط واختزال رؤية الشاارن يف االسااتشااراقية وكيف سااامه

الوعي األوروي والغري ، وكيف وجه  األعاة االساااااااااااااتشاااااااااااااراقية الشااااااااااااارن 
 اإلسالمي على طريقة سدم املشروع الغري .

فمن املساااالمات أن االهتمام األوروي االسااااتشااااراقي ابإلسااااالم كما يقول     
ن ول )العلمي اجملرد( بل ممل يكن مساااتمدا من الفضاااإدوارد ساااعيد وغاه : " 

.  ما (213) الفزع إزاء مناف  للمسيحية، توحيدي ومتقدم اقافيا  وعسكراي ."
يعين أن البداية األوىل لالسااااااتشااااااران كان  مساااااايحية ابمتياز، ومل تكن بدافع 
الفضااااااااااااااول العلمي، فقااااد خرجاااا  أوىل تلااااك الاااادعوات من أديرة الرهبااااان 

اجملمع الكنسااااااااااي يف فيينا ساااااااااانة وكنائسااااااااااهم وجتساااااااااادت رذيا "مع وصااااااااااااي 
 (214)م حي، أوصااااااااى نإنشاااااااااء كراسااااااااي لتعلم اللغة العربية"1312ه/712

،كان هدفها النهائي السعي إىل تقليص مساحات اإلسالم الثقافية والفكرية 
والسااياسااية ،وتشااويه صااورته احلقيقية يف أذهان أتباعه و أعدائه على السااواء، 

ارخيي  اذاة مع برانمي التزوير التو ذا نشاااااااااط برانمي التنصاااااااااا املسااااااااايحي اب
للحقائق، وداشى كل ذلك بدقة عالية مع دالة االستشران ومنحنياته البيانية 

 صعودا وهبوطا.

                                                           

 142 - 118سعيد، إدوارد. تعقيبات على االستشران، ص (213)
 ..328ادوارد سعيد ، االستشران ، ص:  (214)
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ويتجلى بوضوإل عالقة الفكر االستشراقي ابإلجنيل صراحة يف الكثا من     
 املواقف االساااااااااتشاااااااااراقية املعلنة واملشاااااااااحونة مبفردات الكنساااااااااية اليت وراتها يف

 "إن من مجلة املطالب يفمعركتها مع الشاااارن اإلسااااالمي فهذا صاااامويل زو ر 
اجلزيرة العربية بل وأو ا: احلق التارخيي، ألننا نعرف أن أصااااااااااقاعا  واسااااااااااعة يف 

جيب أن نعيد كساااااب اجلزيرة العربية لدين  ...الشااااارن األدس كان  نصااااارانية،
ساااااااي  ومن أجل املساااااااي  من أجل كرامة الكنيساااااااة، من أجل كرامة اسااااااام امل

شااااااااهداء جنران الذين ذكرهم القرآن.. إن اجلزيرة العربية هي مهد اإلسااااااااالم.. 
وإن ا ماادي  يف حاااجااة إىل بشاااااااااااااااارة اإلجنياال بنف  احلاااجااة اليت حيتاااجهااا 
اآلخرون )من غا النصااااااااااارى(. إن اإلسااااااااااالم لي  هرطقة نصاااااااااارانية، بل إنه  

 صاااااااارانية يف أصااااااااو اإن اإلسااااااااالم عدو للن -كذلك لي  دينا  غا نصااااااااراين 
 (215) " وأخالقها واترخيها وحياته

ومع هذا كله فقد كان االساااااتشاااااران على وعي اتم أن معركته مع اإلساااااالم   
وتزوير حقائقه كما معركته مع تنصااااااا أهله لي  ابألمر ا  ، ومن مث سااااااعى 
إىل حتريف العقائد اإلسااااااااااااااالمية بعد عجزه عن التشااااااااااااااويش عليه ،ابعتبارها 

ضاااية الصااالبة اجلامعة للوحدة الثقافية ب  املسااالم ، فهذا واحد احلصااان واألر 
"إننا ويف كل بلد إساااااااااالمي دخلناه ،نبشااااااااانا األرض  منهم يعلنها صاااااااااراحة :

الستخراج حضارات ما قبل اإلسالم ، ولسنا نطمع عال أن يرتد املسلم إىل 
 عقائد ما قبل اإلسااااااااااالم، ولكن يكفينا تذبذب والئه، ب  اإلسااااااااااالم ، وب 

                                                           

 . 278،ص1جم 1973دار الفكر، باوت لبنان الطبعة الرابعة   شكيب أرسالن. حاضر العامل اإلسالمي: (215)
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فقد أحيا االساااتشاااران الثقافة الفرعونية من مواهتا  (216)"تلك احلضاااارات .( 
بعاااد أن قربت، وفعلوا األمر ذاتاااه مع الثقاااافاااات اإلانياااة والعرقياااة يف البلااادان 

 العربية واإلسالمية .
أما أتار االساااااااتشاااااااران القدمي واملعاصااااااار ابلفكر التورايت فاجع رأساااااااا إىل     

اخ ان اليهود للكنساااية املشااارفة على متابعة برانمي االساااتشاااران، فالكثا من 
اليهود املسااااااااتشاااااااارق  تنصااااااااروا واسااااااااتطاعوا إحداة اخ ان اترخيي يف الفكر 

االسااتشااراقي  طاملساايحي حتول فيما بعد إىل انقالب وصااهينة للكنسااية والوساا
جتساااااااااااد بشاااااااااااكل أكثر فيما بعد يف مشااااااااااااريع التوأمة الفكرية ب  املشاااااااااااروع 
الصاااهيوين والغري املسااايحي واليت ترمج  فيما بعد بشاااكل واضااا  يف ميادين 
أخرى ..وكان االسااتشااران أحد هذه امليادين اليت حتالف فيها الطرفان وساالوا 

 فيه سيوفهم وألقوا أقالمهم .

والت االساااااااااتشاااااااااراقية عن ) الشااااااااارن اإلساااااااااالمي، القرآن، فالكثا من املق   
النبوة..(  أصاااو ا توراتية إجنيلية مهدت بشاااكل أو آخر للمشاااروع الصاااهيوين 
يف املنطقة، وسااااااااااابقه تبييض صاااااااااااورة اليهودي يف العقل الغري حي،   تعزيز 
 النظرة اإلجنيلية إىل اليهود كما يقول املساااااااااي "ابعتبارهم شااااااااعبا  جتارا  وجزءا  
من الدراما الكونية اليت يتحرن يف إطارها اتريخ العامل والعامل . .. يشااااااااااااااكل 

                                                           

م ، 2005حامد  مد ا ليفة ، املوقف اإلسااااااااالمي وأتصاااااااايل ا وية ،دار القلم دمشااااااااق ،الطبعة األوىل : انظر : (216)
 278 ،277ص: 
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هذا التاريخ الركيزة األسااااااااااساااااااااية لتاريخ العامل. وهذا ا طاب اإلجنيلي متغلغل 
 (217)داما  يف الوجدان الغري." 

و ذا ال نسااااااااااتغرب قدرة ونفوذ هذا التيار االسااااااااااتشااااااااااراقي يف األوسااااااااااا      
نية وتوجيهه للسياسة األمريكية إزاء موضوع الشرن األوسط اإلجنيلية الصهيو 

وقضاااايه،..وهكذا يبقي املصاادر اإلجنيلي والتورايت املصاادر األساااسااي والرافد 
 الرئيسي للفكر االستشراقي .

 

 

 

  املبحث الرابال: مدارس االستشراق ومناهجهم

 أوال: مدارس االستشراق هل هم سواء ِف رؤيتهم للشرق.

حلقيقااة القرآنيااة عن أهاال الكتاااب يقرر القرآن الكرمي قاااعاادة على ضااااااااااااااوء ا  
حضاااااااارية يف اجلرإل والتعديل بقوله " ليساااااااوا ساااااااواء"، فهل ينطبق هذا احلكم 
القرآين على إنتاج املستشرق  ودراستهم للشرن اإلسالمي، وعلى ضوء ذلك 

م هما الذي جيمع مدارى االستشران املتنوعة فيما بينهما، وأيهما أقرب إىل ف
                                                           

 ،ص 16ج، 2004 القاهرة ،،والتوزيع للنشاااار الشاااارون دار ،املساااااي موسااااوعة اليهود واليهودية والصااااهيونية  (217)
37 
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الشرن وإنصافه، َناول أن ندرى هذا التميز ب  هذه املدارى، حىت إذا نشأ 
بعد مدة من الزمن اساااااااااتغراب مصاااااااااري ،أو جزائري أو اساااااااااتغراب قطري أو 
تونسااااي نسااااتفيد من اجيابيات وأخطاء هذه املدارى واليت كان  والشااااك قد 

مي إىل تاختلف  يف رؤيتها وحكمها وإنتاجها وعطائها الفكري، رغم أرا تن
نظام معريف واحد جيمعها يف الكليات واملقاصااااااااااااااد واألهداف والتصااااااااااااااورات 

 والتنظاات .

فما الفرن ب  مدارى االسااااااااااااااتشااااااااااااااران املختلفة االسااااااااااااااباين واألمريكي،     
واالساااااااتشاااااااران األملاين والروساااااااي، وااليطايل وا ولندي، وحىت االساااااااتشاااااااران 
الصهيوين، هل جند فرقا يف تناو م مواضيع الشرن اإلسالمي .؟ وإذا كان مثة 

ة يف يفرن واضاااااااااااااا  ب  هذه املدارى فما درجة قر ا وبعدها عن املوضااااااااااااااوع
دراسااااتهم  لإلسااااالم واملساااالم ؟. إىل أي مدى تق ب أو تبتعد كل مدرسااااة 

يت نقصاد  ا وال بلالزمة االستشراقية  اه الشرق،عن أختها  فيما نساميه 
رية ، حي، أضح  عالمة فكلفة التنصل من املوضوعيةيف دراستنا هذه 

 التاريخ يفمسجلة للكثا من كتاب االستشران دون غاهم من علماء الفكر 
اإلنسااااااين كله، لتتحول فيما بعد إىل الزمة خاصاااااة  ذا القطاع املعريف الغري  

 كله، فحينما يذكر االستشران يذكر معه تزوير احلقائق .

يف هذا الصدد يرش  الكثا من الباحث  االستشران اإلسباين يف الدرجة    
 وة ب  أو ردم ااألوىل ابعتباره " أقرب االسااااااااتشااااااااراقات إىل جتسااااااااا الفجوة 
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الغرب والشاااااارن اإلسااااااالمي، نظرا  صااااااوصااااااية هذا االسااااااتشااااااران يف عالقته 
التارخيية والثقافية ابإلسالم ، أاناء الوجود اإلسالمي ابألندل  وبعده ،.ذلك 
أن االسااااااااتشااااااااران االسااااااااباين قد اختلف عن البقية ب كيزه البح، عن الثقافة 

املساااتشااارق  اإلسااابان جاء ضااامن  العرية واإلساااالمية ابألندل  أي أن اهتمام
اهتمااامهم ابألناادل  ، ولااذلااك فضاااااااااااااااال هؤالء أن ياادعوا ابملسااااااااااااااتعرب  او 
املتأندلساااااااااي  ...ليعلنوا بذلك عن بعض عالمات هويتهم العلمية املميزة  م 

  (218)عن بقية زمالئهم من الغربي  " 
ستشران ويعترب علي بن ابراهيم النملة اااااااااااا الباح، يف االستشران " أن اال    

األملاين  يت يف الدرجة الثانية، ألرم مل يكونوا عمالء لالستعمار ابلصورة اليت  
 (219)كان عليها االستشران الفرنسي والربيطاين وا ولندي واإليطايل .." 

إن الدارى ملواقف شااالة االساااتشاااران األملاين ليجدها تف ن عن غاها يف     
ن أكثر إنصافا من غاهم اااااااااااااااااا إن تكلمنا مسارات كثاة، أن املستشرق  األملا

عن اإلنصاف اااا قد يرجع التفسا إىل عدة اعتبارات، لكن أظهرها أن األملان 
مل يكونوا غزاة للعامل اإلسالمي، كما مستشرقوهم مل يكونوا من منظري احلركة 
االستعمارية، وهم أقرب إىل املسلم  إنصافا، ولذا جتد الكثاين من الكتاب 

خرجوا من ب  ظهرانيهم من أمثال ااااااا زيغريد زنكه، مراد هوفمان ...  العقالء
الشاااااك أن الكثا من املساااااتشااااارق  يف كل هذه املدارى ملا درساااااوا اإلساااااالم 
أساالموا، ولكنهم طائفتان طائفة أعلن  إسااالمها عالنية أمام الناى ومل سش 

ليوبولد يل ،إال هللا، وطائفة أخف  إسالمها، ومنهم اللورد هديل ،توماى كار 
                                                           

 . 36اا  35،االستشران واإلسالم يف املراجع العربية ،ب،ص  انظر: علي بن إبراهيم النملة (218)

 36ص املرجع ذاته ، (219)
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فاي  ، رجاء جارودي ، والفون  ايت  دينيه... وغاهم كثر ال يعلمهم إال 
 هللا .
أما املدارى األخرى واملتمثلة يف املدرسااة االسااتشااراقية الفرنسااية والربيطانية    

واألمريكية فقد كان  رؤيتهم للشرن أشد قتامة ومكرا ابملقارنة مع غاها من 
األمر إىل تشاااااااااااااابع هذه املدارى ابلروإل املساااااااااااااايحية  املدارى، وقد يعزى هذا

وولعها ابلتنصا أكثر من غاها، ابإلضافة إىل حتالفها مع االستعمار بشكل 
مباشااااااار، فأغلب منظري هذه املدارى كانوا على عالقة مباشااااااارة ابملؤساااااااساااااااة 

" ففي فرنسااااا كان هنان كان هنان عدد من املسااااتشاااارق  يعملون العسااااكرية،
ال  املسااتعمرات الفرنسااية يف مشال إفريقيا ، وعلى ساابيل املث مسااتشااارين لوزارة

يشااااااغل   1885كان املسااااااتشاااااارن الفرنسااااااي دي ساااااااسااااااي ،اعتبارا من عام 
منصاااااب املساااااتشااااارن املقيم يف وزارة ا ارجية الفرنساااااية ، كما كان ماساااااينيون 

  (220)مستشارا لإلدارة االستعمارية يف الشؤون اإلسالمية ".

وا الصااااااااة أن الفرن ب  مدارى االسااااااااتشااااااااران هو فرن له ارتبا  بطبيعة    
الدولة وفلسااااافتها وساااااياساااااتها ا ارجية ، فاالساااااتشاااااران الفرنساااااي واألمريكي 
واالجنليزي عرف عنه أتطاه أكثر من غاه للسااااااااياسااااااااة ا ارجية يف موضااااااااوع 

 الشرن األوسط ، كما عرف عنه مرافقته الدائمة ملشاريع التنصا .

                                                           

 146إدوارد سعيد ،االستشران ،ص: (220)
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اثنيا: مناهج االس        تش        راق ِف دراس        ة الش        رق وأثرها ِف تكون العقل 
 االستشراقي:

إذا كان االستشران مدارى ومذاهب اااااا وهو كذلك ااااااااا ، وقد درى الشرن    
من زوااي جتلفة، وألغراض ومقاصااااااااااد متنوعة، ومل ي ن  اال من اجملاالت إال 

ا ناااهي اليت وظفهااوألف فيااه، وإذا كااان قااد  حتقق لااه كاال ذلااك فمااا هي امل
االستشران لدراسة الشرن اإلسالمي بثقافته وأداينه وعاداته وتقاليده، وكيف 
اسااااااتطاع االسااااااتشااااااران مع ضااااااخامة حجم ال اة اإلسااااااالمي أن حييط خربا 
ودراسة بكل هذه اجملاالت ؟،حىت إرم ألفوا يف أدن اجلوانب عالقة ابحلضارة 

وم وم اإلساااااااااااالمية كاحلدي، وعلاإلساااااااااااالمية متمثلة يف جوانب دقيقة يف العل
 القرآن !.

لقد تنوع  مناهي املسااااااااااااتشاااااااااااارق  يف دراسااااااااااااة الشاااااااااااارن وال اة العري     
واإلساااااااااااااالمي ب : املنهي التحليلي ،واملنهي اإلساااااااااااااقاطي، واملقارن، واملنهي 
التااارخيي الفيلولوجي، ومنهي املقااابلااة، وغاهااا من املناااهي املسااااااااااااااتخاادمااة يف 

 ا األار يف حتقيق وإخراج الكثا من الدراسااااااااااااااات العلوم اإلنسااااااااااااااانية وكان 
واملوساااااااااوعات، إال أن املشاااااااااكلة تكمن دائما يف وجود ذلك الكم ا ائل من 
الفرضاااايات بل واليقينيات املساااالمة  ا يف العقل االسااااتشااااراقي حول اإلسااااالم 
والعامل اإلسااالمي، هذه اليقينيات االسااتشااراقية الغربية واليت تعترب عند الطرف 



- 263 - 
 

من األكاذيب اليت ال تقبل اجلدل هي اليت سامه  يف توجيه األعاة  اآلخر
 االستشراقية خاصة تلك اليت دلص أصحا ا من الضما العلمي ابملطلق.

فمن أهم املناهي اليت وظفها االساااااااتشاااااااران على سااااااابيل املثال يف دراساااااااة    
 القرآن الكرمي منهي اإلسااااااااااااااقااااا  والتااااأاا والتااااأار، حياااا، يرجع الكثا من
املسااااتشاااارق  يف دراساااااهتم للقرآن إىل إسااااقا  الظروف التارخيية اليت مرت  ا 
املسااااااااااااايحية وكتابة اإلجنيل إىل العوامل والظروف واحليثيات التارخيية ذاهتا اليت  
كتب فيها القرآن، هذا فضااااال عن اعتباره أتليف  مدي مسااااتقى من التوراة 

، ن اتريخ العهاد القادميفيقول جولاد تساااااااااااااايهر: "لقاد أفااد  ماد م واإلجنيال،
وكان ذلك يف أكثر األحيان عن طريق قصاااااااااص األنبياء؛ ليذكر على سااااااااابيل 
اإلنذار والتمثيل مبصااااااا األمم السااااااابقة الذين سااااااخروا من رساااااالهم ووقفوا يف 

 (221) ". طريقهم

ويف توظيفهم للمنهي التارخيي يف دراسااااااااة التاريخ اإلسااااااااالمي مثال " كان     
الكثا من املسااااتشاااارق  هم أنفسااااهم وساااايلة جلمع املعلومات، ونظرا  ضااااوع 
غالبيتهم ألغراض  ددة، تتعلق ابلدوافع االسااااتشااااراقية اليت حتدانا عنها ،فإن 

من ذا من انحيااة و تطبيق مثاال هااذا املنهي ال حيقق املوضااااااااااااااوعيااة املرجوة ، هاا
انحية أخرى قد يصاال  مثل هذا املنهي يف دراسااة املساايحية يف أورواب ،حي، 

                                                           

، 2العقيدة والشاااااااااريعة يف اإلساااااااااالم، ترمجة:  مد يوساااااااااف موساااااااااى، دار الكتب احلديثة، القاهرة،   ،جولدزيهر (221)
 .15ص
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نشااااااااأت يف بيئة دينية حفل  ابلعوامل املؤارة من ا ارج كاألشااااااااورية والبابلية 
على النص الديين املسااايحي ذاته ، ومن مث نإمكان الباح، أن يرد املسااايحية 

ر ي ال حيقق املوضوعية يف دراسة الظواهإىل عناصرها األوىل ،ولكن هذا املنه
 (222)الفكرية اإلسالمية " .

ولاك أن تقي  على كال ذلاك فلساااااااااااااافتهم يف توظيف املنااهي األخرى،     
فهي مليئااااة ابلكثا من املغااااالطااااات التااااارخييااااة اليت عكرت صاااااااااااااافو البحاااا، 
االساتشاراقي وأردته فاقدا للموضاوعية، ففي مناهي املقارنة مثال يكتبون جيدا 
 مح  تكون مقارانهتم لألداين األخرى واحلضاااااااااااارات واألمم الساااااااااااابقة ابألم

الغربية واترخيها، ولكن ح  يصاااااااااااالون إىل الف ات اإلسااااااااااااالمية يقفزون على 
احلقائق التارخيية كما لو أن أحدا مل يكتب عنها من قبل..وهذا  مد أساااااااااااد 

ء بقوله: "وإذا نظران إىل املسااااااااااااااتشاااااااااااااارق  األوربي  أانايعرب عن هذه احلقيقة 
نرى أن دراساهتم  دراستهم لألداين واحلضارات األخرى ااااااااااا غا اإلسالمية ااااااااااا

تتصاااف ابلرصاااانة واالتزان، ويف بعض األحيان ابلتقدير واإلجالل، بينما نرى 
املوازين تنقلب عند دراساااااتهم لإلساااااالم، فهم يتنكرون عند عثهم  ذا املنهي 
فتساااااااايطر عليهم ا اابة العاطفية، فتضااااااااطرب وستل موازينهم، وجتانب احلق، 

   (223)وتبعد عن الصواب"

                                                           

لطبعة األوىل ا اإلساارائيلي يف املصااادر العربية، دار العري للنشاارو التوزيع القاهرة،  ، االسااتشااران ي مد جالء إدر  (222)
 39، ص  1995

 .20ص  ،م1956 ، باوت للمالي ، العلم دار البعلبكي، عفيف ترمجة الطريق إىل مكة، مد أسد ، (223)
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ه لطبيعي أن  يت اإلنتاج االسااااااتشااااااراقي مثرة للمناهي املتبعة ابعتبار فمن ا     
جرج من جرجاهتا، ومادام أن املقدمات مليئة ابألغاليط اليت تتجاوز أبساااااااااط 
د احلقائق التارخيية واملعرفية املتفق عليها يف البح، العلمي، فال غرابة أن جن

 الصاف االساتشاراقي هذا الكم من األخطاء، وهذا ما أنتي ظواهر جديدة يف
دثل  يف سااااااهولة تناول مواضاااااايع خاصااااااة ابلعامل اإلسااااااالمي دون احلاجة إىل 

 .مكنة يف التخصص املطلوب

فمن املالحظ مثال أن الكثا من املساااااتشااااارق " يتهربون من التعمق، ومن    
إىل  -ويهيف  اولة للتم -البح، الرصاااااااااااا  نإحدى طريقت : فإما أن يلجؤوا

عدادات يف  ال الظواهر اليت يدرساااااورا، مث يقومون ابلقفز اإلحصااااااءات والت
إىل النتائي ذات الطابع الساااياساااي واملف ضاااة سااالفا ، وإما أن يلجؤوا للتاريخ، 
ليسااتعرضااوا قراءاهتم للمراجع الثانوية، اليت أنتجها" كالساايكيو" املسااتشاارق ، 

لية سااااااذجة، مشو متوصااااال  دائما  إىل النتائي ذاهتا. الفريق األول يقدم صاااااورة 
والفريق الثاين ال يتعدى ما يقدمه أن يكون تقرير جابرات متساااااارع . ويف كل 
احلاالت ال يتم النظر إىل ظواهر الشاااااااارن، بصااااااااورة مشااااااااا ة للنظر يف ظواهر 
الغرب. فالباح، يف ظواهر الغرب متخصاااااااص، وحجة يف ميدان عثه، بينما 

 موضاااوع  دد، وال يفال يطلب من املساااتشااارن أن يكون متخصاااصاااا ، ال يف 
 -مرحلة اترخيية  ددة. فمسااااتشاااارن مثل " برانرد لوي " يسااااتطيع أن يكتب

    (224)عن كل شيء يف الشرن ، خالل مخسة عشر قران ؟!!!." -دون حرج

                                                           

 18ص:  ،، مرجع سابق  د راتب احلالن َنن واآلخر  (224)
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 املبحث اْلامس: االحتياجات الغربية االسياتيجية من االستشراق 

من البديهيات املساااااااالم  ا يف هذا احلقل املعريف ، أن االسااااااااتشااااااااران كان     
أحاااد العلوم الوظيفياااة اليت خرجااا  إىل الواقع نتيجاااة االحتيااااجاااات املعرفياااة 
الغربية امللحة ،وإذا كان االستشران يضم إىل اهتماماته الص  وا ند والياابن 

ر قد كان ظهو فهي إضااااااااافات عابرة وليساااااااا  هي املقصااااااااودة يف األصاااااااال. ف
االسااااتشااااران من نقطة البداية تلبية لساااالم االحتياجات املعرفية اليت أح   ا 

إجياااد فرع  "الغرب مبكرا، فكاااناا  ا طورة الطبيعيااة لتلبيااة هااذا املطلااب هو 
متخصااااااص من فروع املعرفة لدراسااااااة الشاااااارن كما يقول مكساااااايم رودنسااااااون 

 عريف مل يكن مقصااااااااوراولكن السااااااااؤال املل  هنا، أن هذا االحتياج امل (225)"،
على املعرفااة لوحاادهااا، يف بيئااة نظااامهااا املعريف يوظف املعرفااة للطغوى وجتاااوز 
احلق والسااااايطرة على مسااااااحات اآلخرين، ولذا أحلق ابإلضاااااافة إىل االحتياج 
املعريف، االحتياج العسااااااااااكري، واالحتياج الثقايف والفكري، وساااااااااانتناول على 

 اة واليت كان  أحد أهم األسااااااااباب اليتعجالة هذه االحتياجات الغربية الثال
 أدت إىل أتسي  هذه الشعبة يف فلسفة العلوم الغربية . 

                                                           

الصااورة الغربية والدراسااات الغربية اإلسااالمية يف تراة اإلسااالم القساام األول تصاانيف شاااخ  مكساايم رودنسااون  (225)
 .27م.ص1978وبوزورة. ترمجة  مد زها السمهوري، الكوي ؛ عامل املعرفة، أغسط  
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 أوال: االحتياج املعرِف الغريب لالستشراق 

املتابع للمنحنيات البيانية املعرفية لالسااتشااران ينتهي إىل أن االسااتشااران      
م بدواعي ول بعضهبدأ فكرا وانتهى عنفا، أي أنه نشأ يف ابدئ األمر كما يق

، املعرفة كنتيجة طبيعية لتطلع الغرب َنو اجلديد واملستجد يف العامل اإلسالمي
وانتهى عنفا يف أقبية واكنات العسااكر.. وإذا ساالمنا  ذه الفرضااية ) النشااأة 
العلمية (على اف اض صااااااااحتها داشاااااااايا مع ما هو مقرر يف بعض األوسااااااااا  

 جهة ملتابعة ورصد دالة احلضارة والقوةالعلمية، ..فإرا مع كل ذلك كان  مو 
اإلسالمية اجلديدة يف األرض ،" فقد شكل اإلسالم حتداي  هائال  للغرب منذ 
أايمه األوىل...وقد مشل هذا التحدي اجلوانب الدينية والسااااياسااااية واحلضااااارية 
،فصااامم الغرب على االساااتجابة  ذا التحدي ،ويف هذا السااايان ا موم نشاااأ 

نشاااااأ يف إطار اساااااتجابة الغرب ملا تصاااااوره حتداي  إساااااالميا   االساااااتشاااااران ؛أي
شاااامال ، تلك االساااتجابة الغربية اليت اعتمدت )حتمية الصاااراع( مع اإلساااالم 

 (226)اس اتيجية عامة ومطلقة." 

وكان  النتيجة الطبيعة  ذه املتابعة والرصاااااااااد االساااااااااتشاااااااااراقي للحضاااااااااارة     
اإلسااااااااالمية أن ينتقل االسااااااااتشااااااااران فيما بعد من الدوائر الفكرية إىل الدوائر 
العسااكرية ليتحول بشااكل مباشاار إىل آلية عسااكرية تقدم للغرب اإلحداايات 

                                                           

 ..162، ص22 مد عبد هللا الشرقاوي ، االستشران والنقد الذايت ، إسالمية املعرفة العدد  (226)
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هيل االستحواذ تسالسياسية والثقافية والفكرية للمجتمعات املراد استعمارها ل
عليها، وقد كان  هذه اإلحداايات االساااتشاااراقية املنفذ الذي وغ الغرب من 
خالله إىل أحشااااااااء العامل اإلساااااااالمي يف ظرف قياساااااااي ما كان له أن يتحقق 

 لوالها .

ال أحد ينكر أن االسااااااتشااااااران قد دكن من قيادة حركة البح، العلمي يف   
ل للغرب مؤلفات سااااااااااااااامه  يف تنوير العق العامل الغري قروان من الزمن، وقدم

الغري عن احلضاااااارة اإلساااااالمية، وال تزال ساااااجالت املكتبات حتتفظ ابلكثا 
يجريد ساامن تلك الكتاابت اليت حاول  تصااوير الوجه املشاارن للشاارن أمثال 

..،إال أن اجلمهور الغري عااااادة مااااا يتجااااه إىل غاهااااا، لقااااد حتول  هونكااااه
 اوزه يف الغرب فيما خيص مصادر املعلوماتاالستشران إىل مرجع يصعب جت

عن الشااااارن اإلساااااالمي كما حتول  الكثا من أذاء املساااااتشااااارق  إىل مراجع 
 مقدسة إذا تكلم  قطع  قول كل خطيب .

لقد كان من ب  االحتياجات املعرفية األسااااااساااااية يف الغرب واليت أتسااااا     
ران تمكن ملواجهة احلاالسااااااااااااتشااااااااااااران ألجلها إجياد البديل العلمي املقتدر وامل

العلمي اإلسااااااااااااالمي وتسااااااااااااقيف حركته يف األرض بكل األساااااااااااااليب العلمية 
املمكنااااة، وملااااا عجز عن حتقيق ذلااااك فكراي حتول إىل القوة، وال تزال هااااذه 
سياسته وساته يف نسخه الفكرية املعاصرة كما القد ة ..فقد أوصى فوكوايما 

عد أحداة احلادي عشااار من ) أحد منظري االساااتشاااران اجليد يف الغرب ( ب
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ساابتمرب "بضاارورة تصاادي الغرب لإلسااالم عزم خوفا من انتشاااره يف الغرب ، 
ملا له من جاذبية، وملا تظهره شااريعته من عدل سااياسااي واجتماعي، وهي قيم 
قد تكون خطرا على انتشاااااااااااااااار القيم الد قراطية، وكذلك تكون خطرا على 

  (227) لغربية"رأذالية السون ، وكل القيم احلضارية ا

وهكذا، فاالسااااااتشااااااران يف الغرب نشااااااأ فكرا وانتهى عنفا، وهذه األيلولة     
طبيعية ابلنظر إىل مرجعيته الفكرية املساااااااااتقاة من األصاااااااااول واملقوالت املنبثقة 
بدورها من النظام املعريف الغري، فهذه نتيجة طبيعية، فالغرب الذي أسااااااااااااا  

ع ن حيافظ على معادلة التدافنظامه املعريف على الصااااااااااااااراع يصااااااااااااااعب عليه أ
الفكري لالساااتشاااران دون توظيفها لصاااا  القوة، أو كما يقول الدكتور  مد 
 ااادي زقزون "فااااملعرفاااة ابألجنااااى ا كوماااة أو الشاااااااااااااارقي  هي اليت جتعااال 
حكمهم سااهال  و داي . فاملعرفة دن  القوة، ومزيد من القوة يتطلب مزيدا  من 

أن يضاااااطلع هذا االساااااتشاااااران واملساااااتشااااارقون وهكذا، وعوض  (228)املعرفة "
بدورهم يف كب  مجاإل الغرب االساااااااااتعماري ابعتبار موقعهم الفكري وأهليتهم 
أكثر من غاهم لفهم الشرن حتولوا إىل أداة طيعة يف يد األنظمة واحلكومات 

 االستعمارية لغزوه .

                                                           

ة مصااار مجهوري، د فرج ، حوار احلضاااارات يف ظل ا يمنة األمريكية هل هن  كن ؟، دار الوفاء أنظر : السااايد أ (227)
    . 87،88، ص  2004،  بعة األوىلطالالعربية ، 

 -وا لفية الفكرية للصااااااراع احلضاااااااري ساااااالساااااالة كتاب األمة، الدوحة  االسااااااتشااااااران مود  دي زقزون:  انظر: (228)
 .24ه،ص1404
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 اثنيا: االحتياج العسكري للدليل اإلرشادي االستشراقي  

على غرار االحتياجات املعرفية الغربية من أتسي  الغرب لالستشران، مثة    
احتياجات  االة و  ايثة  ا ال تقل عنها دثل  يف حاجة الغرب إىل دليل 
ومرشااااااااااد فكري يؤطر حركته على األرض، فكان االسااااااااااتشااااااااااران هو املطلب 

رب غواملفتاإل الوحيد القادر على حلحلة عالقة الشااااااااااااارن ابلغرب لصاااااااااااااا  ال
 املسيحي. 

ال حيتاج املرء إىل كثا عناء حىت يثب  املقولة اليت تؤكد أن االسااتشااران هو   
الدليل االسااتعماري للغرب يف العامل، فارتبا  االسااتشااران ابالسااتعمار ارتبا  
عضوي " فحي، يكون االستعمار يكون االستشران  ،وكذلك ح  يتوسع 

عمار ليت ال تتخلف هي : أن االستاالستعمار يتوسع االستشران ،فالقاعدة ا
يصااااااحبه دائما اسااااااتشااااااران ، والتوسااااااع االسااااااتعماري يصااااااحبه دائما التوسااااااع 

  (229)االستشراقي "
يف مراحل كثاة تبدو العالقة ب  االسااااتعمار واالسااااتشااااران جدلية، فح     

يكسب االستعمار على األرض تنمو دالة االستشران وتتعزز أكثر، والعك  
االسااتشااران يف اخ ان الشاارن فكراي يتقدم االسااتعمار  صااحي ، فح  ينج 

 ولعلنا نكتفي يف هذا املقام بعرض شاااهادة املساااتشااارن ا ولندي بوتاة أسااارع،
"ساااااانون هوجرونيه" عن عالقة االسااااااتشااااااران ابالسااااااتعمار، وعن هذه العالقة 
الطردية ب  ددد االساااااااااااتعمار وددد االساااااااااااتشاااااااااااران فيقول :" إن الشاااااااااااريعة 

                                                           

ها لندن 1411الطبعة الثانية  ،باوت  أ د عبد احلميد غراب ، رؤية إسالمية لالستشران ،املنتدى اإلسالمي (229)
 8،ص: 
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ضوع مهم للدراسات االستشراقية، لي  فقط ألسباب جتريدية اإلسالمية مو 
نظرية متعلقة بتاريخ القانون واحلضارة والدين ، ولكن كذلك ألهداف عملية 
: وذلك أنه كلما تواق  العالقات ب  أورواب والشرن اإلسالمي ، وكلما زاد 

مهية عدد البالد اإلساااااااااالمية اليت تقع حت  السااااااااايادة األوروبية كلما زادت األ
ابلنسااااااااااااابة لنا َنن األوروبي  لنتعرف على احلياة الفكرية، وعلى الشاااااااااااااريعة ، 

 (230) وعلى خلفية املفاهيم اإلسالمية "

ال أريد هنا أن أدخل يف تفاصااااااايل دقيقة توردها كتب االساااااااتشاااااااران عن     
عالقة االسااتشااران ابالسااتعمار، فتلك بدهية كما ساابق بيارا، ولكن أريد أن 
أركز عن عالقة دالة اإلنتاج االسااااااااااااتشااااااااااااراقي الفكري عن الشاااااااااااارن وعالقتها 
ابالساااااتعمار، حي، يظهر بوضاااااوإل أتار االساااااتعمار عركة االساااااتشاااااران وقوة 

 ظااته الفكرية يف امليدان والعك  صحي . تن

" مركز  İSAMوَنن نعاااد هاااذا البحااا، عثرت يف مكتباااة "إيساااااااااااااااااام     
الدراسات اإلسالمية  ابسطنبول على كتاب لا هنري لورن  بعنوان "األصول 

اا 1698الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران املتأسلم يف فرنسا ، ا اا
ن انحية التقييم لدالة االسااتشااران يف حقل من م"، وهو كتاب قيم م 1798

حقوله املعرفية يف فرنسا، خاصة ذلك االجتاه الذي أطلق عليه الكاتب صفة 
املتأسااالم إشاااارة إىل اهتمامه ابجملال اإلساااالمي والدراساااات اإلساااالمية .ونعترب 

                                                           

 42،ص:  املرجع السابق (230)
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مع الكاتب أن األرقام واإلحصاااااااءات اليت قدمها تشااااااكل تفساااااااا حقيقيا ملا 
من أن االسااتشااران هو األخ التوأم لالسااتعمار ولدا من بطن واحد هو مؤكد 

 يف وق  واحد .
يقول هنري لورن  يف كتابه"األصااول الفكرية للحملة الفرنسااية على مصاار    

م يشهد بذلك " لدى  1798اااااااااااااااااااااااااااا 1698االستشران املتأسلم يف فرنسا ،
واجهة ويف مالنظرة األوىل ، يبدو من الصااااااااعب جدا توضااااااااي  االجتاه العام . 

حتديدا ،يبدى الثلثان  1768منو قوي يف الثل، الثال، من القرن ،اعتبارا  من
األوالن مسااتوى متوسااطا يتأرج  ب  مخسااة عشاار وعشاارين  لدا خالل كل 

م ،اااااااااااااااااااااااا 1728ف ة قوامها مخ  ساااااااانوات ، مع قفزات بشااااااااكل خاص يف 
، 1768إىل عام  1783أما الركود فهو دائم من عام  1742اااااااااااااااااا 1732

وهي ف ة تشااكل ف ة جزر لالسااتشااران ،أما املد فهو مفاجئ وحاساام اعتبارا 
م، يف ح  أن العقد الذي يلي تلك الف ة يتميز  1782اااااااااااااااااااااااا  1768من 

م، فتحااادة طفرة تبلغ  1782ابخنفااااض طفيف  يف النمو ، أماااا يف عاااام 
  (231)م".  1792اا  1788ذروهتا يف 

ليت قدمها ويقول:" وجيب البح، ويعلق صااااااااااااحب الكتاب على األرقام ا   
عن أسباب التفاواتت يف النتاج االستشراقي يف تطور الشرن نفسه: فالذروة 

م، تتجاوب مع املوقف يف فارى ،  1732اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1728األوىل ألعوام 
واالضااااااااااطراابت يف القسااااااااااطنطينية ، واحلرب ب  فارى وال ن، مثلما أن ف ة 

مانية ورورسيا والنمسا ،أما الركود م هي ف ة احلرب العث 1742اااااااااااااااا  1737
                                                           

م،  1798اااااااااااا 1698هنري لورن  ،األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران املتأسلم يف فرنسا : (231)
 . 17ص
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الذي عرفته السااااانوات ا م  والعشااااارون التالية يف النتاج االساااااتشاااااراقي فهو 
ضد  1774اااااااااااا  1768معاصر لعهد سلم طويل يف الشرن األدس. وحرب 

روسااااايا والنمساااااا هي حلظة حاذة أيضاااااا ابلنسااااابة لالساااااتشاااااران كما ابلنسااااابة 
ية صعوده مع بدء إاثرة املسألة الشرق للعالقات الدولية . ويشهد االستشران

"(232) 
و ذا التحليل العددي أو الرقمي لدالة االساااتشاااران اإلنتاجية عن الشااارن     

يبدوا أن" تطور االسااااتشااااران اتبع بشااااكل مباشاااار جملرى األحداة يف الشاااارن 
األدس واألوسط. ومن جهة أخرى ، يبدو هذا قانوان عاما لتاريخ االستشران 

هذا األخا ال يعرف ف ات توسااع إال من زاوية الوضااع السااياسااي املتأساالم : ف
 (233)يف الشرن ". 

مث حتول االسااااااااااااااتشااااااااااااااران فيما بعد من كونه يقدم خدمات إرشااااااااااااااادية      
للحمالت العسااكرية الغربية إىل كونه أصااب   أحد مؤسااسااات االسااتخبارات 

 العلمية يف الغرب، له ميزانيته املالية بشكل منتظم .
ظ  هذه اآللية االسااااااااتشااااااااراقية بكثافة عالية يف الوالايت املتحدة وقد لوح   

األمريكية على وجه ا صااوص حي، تطور" االسااتشااران اجلديد يف الوالايت 
املتحدة ،ليحتل مواقع االساااااااااتشاااااااااران التقليدي ،ولتكون النتيجة اليت تؤكدها 
ذات االسااتشااران األمريكي، هي اخنفاض االسااتشااران إىل اسااتخبارات، ويف 

ذه الوضااااااااااااااعياة تتغاذي الوالايت املتحادة األمريكياة ابملعلوماات عن املنطقاة ها
العربية والعامل اإلساااااااالمي عرب قنوات متعددة أمهها  التقارير والدراساااااااات اليت 

                                                           

 18ص ،املرجع السابق  (232)
 18املرجع السابق ،ص (233)
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تعدها مراكز األعاة العاملة يف امليادين االس اتيجية والسياسية واالقتصادية 
  (234)وغاها "..."

أما االسااااتشااااران اإلساااارائيلي فهو أشااااهر من أن يكتب عنه يف هذا األمر     
،إال أنين أذكر هنا أن املسااااااائول  العساااااااكري  والسااااااااساااااااة اإلسااااااارائيلي  ألقوا 

م، على مجهور املسااتشاارق  املهتم   1967ابلالئمة على فشاالهم يف حرب 
ور"هركاي" ساااااابدراسااااااة الوضااااااع العري يف جوانبه االساااااا اتيجية، فهذا "الربوفي

الذي ينظر إليه على أنه ا با األكاد ي األول يف إسااااارائيل مبساااااائل الصاااااراع 
م فشااااال للسااااياسااااي  1973العري اإلساااارائيلي يقول :" إنين ال أتعرب فشاااال 

اإلسااارائيلي  فقط ، بل هو فشااال أكرب ،وإذا شااائ  تقصاااا لرجال الفكر يف 
إنه ال  .لقد قال وزير الدفاعالدولة فهم مل يتيحوا  ذا الشاااااعب فهم أوضااااااعه 

يتوقع حدوة حرب خالل عشااار سااانوات ،وجاء "مايت بيلد" وكتب أن وزير 
الاادفاااع يبااالغ ، فلن تكون هنااان حرب لف ة أطول بكثا ،وكتااب عشاااااااااااااارة 
مقاالت أخرى ،وقال ملاذا يبالغون يف هذه املسااااااااااااااألة األمينة ..ودعا هاركاي 

ب ورئي  " )األستاذ يف جامعة تل أبي إىل التدقيق يف دور "بيلد ومشعون مشا
،  ويف مقال (235)" 1973معهد شااااااااااليواإل سااااااااااابقا ( ، يف تقصااااااااااا حرب 

                                                           

إبراهيم عبد الكرمي ،االساتشاران وأعاة الصاراع لدى إسارائيل ،دار اجليل للنشار والدراساات واألعاة الفلساطينية  (234)
 41م،ص1993،عمان ،الطبعة األوىل ،

   41املرجع السابق،ص (235)
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"ميلشاااتاين ذاته ورد أن اجلمهور اإلسااارائيلي   خذ على املساااتشااارق  وا رباء 
  "(236)"  1973ابلشؤون العربية أرم مل يتنبئوا عرب 

ولعل إطاللة سريعة على قائمة أبذاء املستشرق  اإلسرائيلي  الناشط  يف   
( وحتليالهتم االسااااااااااااااتخباراتية 2014احلرب اإلساااااااااااااارائيلية األخاة على غزة )
عوديد جرانوت، وايرون فريدمان،و تعطينا تصاااااورا أشاااااد وضاااااوحا من أمثال: 

 ؤف  باكو .مان، ر مردخاي كيدار ، إيلي فيدارمئا جلبوعيورام ميتالرون فاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
املبحث الس        ادس: الروافال املس        اعد  على ياح االس        تش        راق: رؤية 

 استغرابية

                                                           

 41املرجع السابق ، (236)
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كتبنا يف كل الصااااافحات الساااااابقة عن االساااااتشاااااران من زاوية التحقيب      
التاااااارخيي واملعريف: النشاااااااااااااااااااأة والتطور، األهاااااداف والوساااااااااااااااااااائااااال، اآللياااااات 

تشكل لتنظيمية اليت انتهجها االستشران إلعادة الواالس اتيجيات ا طابية وا
والتطوير والتموقع، املنابع الفكرية اليت أطرت رؤيته للشرن ..،وقد جاء الدور 
اآلن لنساااااااااااااالط الضااااااااااااااوء بشااااااااااااااكاال أكرب عن أهم تلااك الروافع اليت مكناا  

 لالستشران من حتقيق كل هذا النجاإل يف الغرب.

ألكاد ية الغربية طلقة فارغة مل يكن االساااااااتشاااااااران خاصاااااااة يف األوساااااااا  ا   
أحدا  دواي ومل تصب هدفا كما هو شأن الكثا من  اوالت دراسة الغرب 
يف العامل اإلسااالمي،..لقد دكن االسااتشااران من فهم الشاارن فهما يعجز عنه 
أبناء الشاااارن وخرباؤه ،ودراسااااته دراسااااة خدم  ا مشااااروعه الثقايف والعسااااكري 

علمية للمؤساااااساااااات العساااااكرية عرب امتداد خدمة مل يسااااابق أن قدمتها حركة 
التاريخ اإلنساين كله، وهذا النجاإل يرجع اااااااااااااا دون شك اااااااااااااا إىل وجود عوامل 
وساااااااااانن تنظيمية كثاة مكنته من حتقيق مقاصااااااااااده .وساااااااااانتناول هذه العوامل 
ابعتبارها روافع وفواعل أساااسااا  للخطاب االساااتشاااراقي ومكنته من الوصاااول 

 "ال  دراس            اتن يريااد ا وض يف  ااال إىل أهاادافااه، وهااذا حىت يتساااااااااااااال مل
نية التأسااااااااااي  ذه التقاليد العلمية اليت تعترب آليات سااااااااااننية كو  االس        تغرابية"

 ضرورية لنجاإل أي خطاب مهما كان  قيمته ومنطلقاته .
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وهنا نفرن ب  التقاليد العلمية اليت أساااااااسااااااا  وساااااااامه  يف نفاذ التحليل    
ة يف العامل للظواهر االجتماعية والسياسي االستشراقي إىل العلل البنيوية املكونة

العري واإلسالمي، وب  األخطاء اليت وقع فيها االستشران يف دراسة الشرن 
 واحلكم عليه ،وهذه مسألة  ا ما بعدها يف درسنا االستغراي ..  

 أوال:   َمْ َسَسة الرؤية االستشراقية وهيكلتها معرفيا:

ه لو مل دراسااة الشاارن، وينج  يف فهم طبيعتمل يكن االسااتشااران ليفل  يف     
ة  ساااخل يتمكن من تفريغ جهوده ونظرايته يف أوعية مؤساااسااااتية، وذلك عرب مأ ساااخل
التفكا واالجتهاد االستشراقي يف مؤسسات علمية متنوعة سامه  يف أتطا 
الكادر االساااتشاااراقي أتطاا علميا وماداي، ولعل انتقال ا طاب االساااتشاااراقي 

ية، مث كونه تيار خنبوي يف اجملتمع الغري، وحتوله إىل حركة علميف البداية من  
حتول احلركة إىل قنوات مؤساااااااسااااااااتية رساااااااخ  بدورها فيما بعد تقاليد العمل 
االساااااااااااااتشاااااااااااااراقي يف الفضااااااااااااااءات الغربية املتنوعة، اساااااااااااااتوعب  االحتياجات 
االسااااااااااااتشااااااااااااراقية كلها يف جتلف العلوم ،وجتاوزت الفضاااااااااااااء األكاد ي مرورا 

ن اجملتمع املدين الغري وصاااوال إىل مؤساااساااات صاااناعة الفكر يف العامل، أبعما
وهذا ما ساهم يف بقاء االستشران طوال هذه القرون وجتذره يف الوعي الغري 

 بشكل يصعب اجتثااه أو جتاوزه .
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 كن أن َنصااااااااي خطوات العمل املؤسااااااااسااااااااايت االسااااااااتشااااااااراقي يف حتوالته    
 االس اتيجية يف ا طوات التالية:

 اثنيا: انتقال االستشراق من الفردية إى اجلماعية   

 1312ة سن اجملل  الكنسي يف فيينامنذ أن صدرت قرارات وتوصيات     
هم للغات الشرقية، وهي البداية اليت يعزوها بعضم والقاضي بتأسي  كراسي 

لالساااااااتشاااااااران رذيا ،و اوالت االساااااااتشاااااااران لتأساااااااي  تقاليد علمية مجاعية 
مل تتوقف ،حىت إن بعضااااهم يرجع األمر إىل أن االسااااتشااااران كان مؤسااااساااااتية 

حركة ذات طابع  فردي من منطلق التطلع إىل معرفة اآلخر " واسااااااااااااتمر هذا 
الوضااااااع حىت بداية القرن السااااااابع عشاااااار امليالدي الذي يعده بعض الباحث  
 ةالبداية احلقيقية للدراساات االساتشاراقية يف اجنل ا، وذلك نإنشااء كراساي للغ

  (237)م".1636م،ويف أكسفورد سنة 1623العربية يف جامعة كمربج سنة ،
فالبداايت األوىل إلقبال الغرب على دراساااااة الشااااارن كان  قبل مراسااااايم      

الكنائ  واجملمعات الدينية  اوالت فردية مث تالها عمل مجاعي تدرجيي يف 
وي رذي، إذ بهذا االجتاه ليتحول فيما بعد برعاية كنسااااااااااااااية رذية ودويل اب

تشاااااااا الدراساااااااات أن هنان  موعات عثية لدراساااااااة اإلساااااااالم أشاااااااهر هذه 
وهي  موعااة مكونااة من الااة  جمموع  ة كلوني  ك "اجملموعااات مااا يعرف ب "

ي يرأساااااااه دخلي ر كلوين الذمن الباحث  امل مج  يف دراساااااااة الشااااااارن مقرها يف "

                                                           

 ..82.صمرجع سابق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالميمازن صالإل املطبقاين ، االستشران  (237)
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روي يف العصاااااااار ريخ األو بطرى امللقب اب  م إذ يعترب من أهم األديرة يف التا
 .(238)والذي ساهم يف التحريض على احلروب الصليبية "   الوسيط

وهذه عينة منوذجية لبداية االسااااااااااااااتشااااااااااااااران من املرحلة الفردية إىل املرحلة    
اجلمااعياة ، وكلناا يعرف أن املوسااااااااااااااوعاات الضااااااااااااااخماة اليت ألفا  عن العاامل 
اإلسااااااااالمي والدراسااااااااات اإلسااااااااالمية يف الغرب كلها  هود مجاعي ، مل يكن 

الميااة ساااااااااااااالاى النور لوال الساااااااااااااامااة اجلماااعيااة يف أتليفااه ، فاادائرة املعااارف اإل
Encyclopedia of Islam  أشاااهر موساااوعة اساااتشاااراقية عن احلضاااارة

مساااتشااارن متخصاااص، وقد   500أكثر من اإلساااالمية ،شاااارن يف أتليفها " 
إىل  1913تباع ا يف الف ة من  (EI 1) صدر اإلصدار األول من املوسوعة

  (239)"م ابإلجنليزية والفرنسية واألملانية.  1938
على غرار دائرة املعارف الربيطانية جند مثال كتاب "وصف مصر إذ "ساهم   

( ابح، ومسااااااتشاااااارن ، وهو كتاب ضااااااخم حيتوي 300يف أتليفه  االمثائة )
 (240) ( ".1928ا 1809على تسعة أجزاء صدرت ب  عامي ) 

وننوه هنا أن العمل اجلماعي املؤسااسااايت يف الغرب يف  ال دراسااة الشاارن    
عند حلقات البح، واللجان ا اصااااااااااااااة داخل املركز الواحد ،وإمنا مل يتوقف 

ابطة ر امتدد ليشمل كل املؤسسات واجلمعيات اليت تلتقي يف خط واحد مثل 
                                                           

ك  ، عبد هللا علي، دير كلوين ودوره يف احلروب الصاااااليبيةانظر:  (238) العدد  -مة(.دورية كان التارخيية )علمية، عاملية،   
 8املعرفة العدد .. / تراة اإلساااااالم ، موعة من املؤلف  ، سااااالسااااالة عامل 145- 142. ص 2012العشااااارون؛ يونيو 
 37م، ص:1985اجلزء األول ، 

  أنظر :  مد عمارة موقع جتارات من ال اة اإلسالمي (239)
 http://www.bibalex.org/reissuingtheclassics/Home/StaticPage_Ar.aspx?page=15 

االسااااااااااااااااااااااتغراب ب  الضرورة وال ف والتحريف ...  اولة لفهم  ، أنظر : موقع مركاااااااااااز تشبيك للتنمية والدراسات (240)
 http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm ، الغارب

http://www.bibalex.org/reissuingtheclassics/Home/StaticPage_Ar.aspx?page=15
http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm
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" ، ي كز نشااااطها السااانوي يف MESA-دراساااات الشااارن األوساااط "ميساااا
جتميع الباحث  واألكاد ي  املتخصص  يف دراسات الشرن األوسط لتقدمي 

بح، وتبادل اآلراء والنقاش يف الساياساة واالقتصااد واللغات والتاريخ أوران ال
واألداين وجتلف العلوم االجتماعية األخرى. أتساااااااااسااااااااا  رابطة ميساااااااااا عام 

عضاااااوا  2600أكاد ي ليصااااال عدد أعضاااااائها اآلن  50بعضاااااوية  1966
مؤسااااااااااااااساااااااااااااااة وجامعة معظمها يف الوالايت  100ينتمون إىل ما يقرب من 

 "رابطة من جامعة أريزوان يف جنوب غرب الوالايت املتحدةاملتحدة. وسذ ال
(241) 

وقياسا عليه البد من حتويل اجلهود الفردية واملؤسساتية اليت حتاول دراسة     
الغرب إىل عمل مجاعي منظم تنصااهر فيه الطاقات واجلهود لتتحاور وتتشاااور 
يف تطوير برانمي الاادراسااااااااااااااااات االسااااااااااااااتغرابيااة ..حىت أتلف البحاا، العلمي 

غراب ، الساااتاجلماعي الذي يسااااعد على صااااورة البحوة العلمية ا اصاااة اب
وهو مااا يع  على جودة األعاااة العلميااة وجااديتهااا يف هااذا املياادان البكر، 
 والااذي تكثر فيااه املزالق نظرا لوجود عقبااات كثاة فيااه أقلهااا تلااك اليت تتعلق
بغياب منوذج سابق وخرائط معرفية عن هذا التخصص واألولوايت اليت جيب 

 من دراسة الغرب وفهمه . البداية منها واالحتياجات الواقعية املتنوعة
وتفسااااااااااا كل هذا، أننا يف زمن كل شاااااااااايء فيه يتجه إىل اجلماعية و خذ    

طابعها، من التأليف اجلماعي إىل االجتهاد اجلماعي، إىل التنظا اجلماعي، 

                                                           

 الشاازي الدويل للدراسات واشنطن .أنظر : معهد اإلمام  (241)
http://www.siironline.org/alabwab/nadawat%20&%20motamarat%20%2808%29/039.ht
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بل وإىل القيادة اجلماعية ...مل تعد البصااااااااامات اإلبداعية الفردية على أمهيتها 
 كما تسااااااتقطبه اجلهود اجلماعية ، ألرا ببساااااااطةوجودهتا تسااااااتقطب األنظار  

 سنة من سنن هللا الكون ،وذة من ذات هذا العصر .
 

 اثلثا: انتقال االستشراق من اجلامعات إى اجلمعيات العلمية 

مل يبق ا طاب االسااااتشااااراقي حبي  تقاليد العمل األكاد ي املعروفة، بل     
العمل على أتسااااااااااااااي  مجعيات حاول أن جيدد ويطور من خطابه من خالل 

اساااااتشاااااراقية علمية على غرار املعاهد واجلامعات اليت انتشااااارت واشاااااتهرت يف 
أورواب واليت حوت بدورها على كراسي وسصصات يف دراسة الشرن. ا دف 
من هذه ا طوة هو زايدة اسااااااااااااااتيعاب أكرب قدر  كن من الباحث  يف هذا 

، حرية نتاج العلمي االستشراقي، حيامليدان وتفريغهم لزايدة وتاة ومعدل اإل
العمل واالجتهاد ومناقشاااة النظرايت االساااتشاااراقية أكثر من الفضااااء اجلامعي 

أخذ هذا املنحى ينتشاااار بصااااورة جدية بعد ف ة صااااالإل الدين  "الرذي ،وقد 
األيوي يف أورواب خالل القرن الساادى عشار ،فقد ساجل  املوجة األوىل من 

م ااااااااا 1781ان .تشكيل مجعيات استشراقية )بتافيا االنتشار اجلدي لالستشر 
اااا  1822ااااااااا اجلمعية اآلسيوية بباري  1843اجلمعية امللكية األسيوية بلندن 

 (242)".  1842اجلمعية األمريكية الشرقية 

                                                           

 41،صمرجع سابقاالستشران وأعاة الصراع لدى إسرائيل  إبراهيم عبد الكرمي ، أنظر: (242)
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وأتسااااااااااااااساااااااااااااا  بعدها على غرار اجلمعيات السااااااااااااااابقة اجلمعية الربيطانية    
لدراساااااااات الشااااااارن األوساااااااط، رابطة دراساااااااات الشااااااارن األوساااااااط األمريكية 

اتبعة  1926م، مؤساااااساااااة األعاة الشااااارقية: مؤساااااساااااة إسااااارائيلية 1966،
للجامعة العربية ، تغا اذه فيما بعد إىل معهد الدراساااات اإلفريقية اآلسااايوية 

. ونإنشاااااااااااء هذه  1949، اجلمعية الشاااااااااارقية يف إساااااااااارائيل   1962ساااااااااانة 
اجلمعيات العلمية انفت  االسااااااااااااااتشااااااااااااااران على فضاااااااااااااااء اجملتمع املدين الغري 
اسااتقطب معه حركة املال واألعمال وجتلف النخب العلمية السااياسااية. على 
هذا املنوال جيب أتسااااااااااي  تقاليد االجتهاد االسااااااااااتغراي يف اجلامعات العربية 

 سالمية، فاألمر ال حيتاج إىل أكثر من قرار سياسي يسم  بذلك.واإل
 

 انتقال االستشراق من الندوات التقليدية إى املؤمترات التقوَيية رابعا:

مل يكتف االسااااااتشااااااران ابلندوات اليت تعقد يف اجلمعيات االسااااااتشااااااراقية،     
وا لية  ةفمفعو ا كما قيمتها العلمية  دودة وغا عابرة لألوسااااااااااااااا  اإلقليمي

للمدارى االساااااتشاااااراقية ،ولذل غا  من اسااااا اتيجيته وعمد إىل عقد مؤدرات 
دولية عاملية شااابيهة بكورا  طات ملراجعة مسااااة االساااتشاااران يف العامل كله، 
تعترب هذه املؤدرات االسااااتشااااراقية الدولية أحد أهم الفضاااااءات اليت يقي م فيها 

طابه لعرب واملساااالم ، ويعيد إنتاج خاالسااااتشااااران ذاته وفلساااافته يف دراسااااة ا
وتشكله من جديد إذا استدع  الضرورة الواقعية ذلك، ويعترب ظهور فلسفة 
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م، من طرف االحتاد الدويل  1873املؤدرات االساااااااتشاااااااراقية بداية من سااااااانة 
 للمستشرق  .

وتكمن أمهية هذه املؤدرات يف القرارات والتوصاااااااااااايات االساااااااااااا اتيجية اليت    
تعد  املؤدر واليت تعترب شااابه إلزامية يف الوساااط االساااتشاااراقي ،واليتتصااادر بعد 

هي األخرى مبثابة لوائ  تنظيمية تنظم فلساااااافة العلم والتنظا االسااااااتشااااااراقي، 
خرج به املؤدر الدويل لالسااااتشااااران الذي انعقد يف ابري  عام  على َنو ما "

فلساافته ، اوال جتديد (243)م، والقاضااي بتخليه عن كلمة مسااتشاارن"1973
يف دراسااااااة الشاااااارن حت  مسااااااميات أخرى،وتذكران مؤدرات االسااااااتشااااااران يف 
السااااااااااابعينات والثمانينيات بتلك املؤدرات اليت كان  تعقدها الكنساااااااااااية على 
شااكل  معات واليت سرج من خال ا مبثابة توصاايات عقدية مثل  مع نيقية 

 وغاها .

وروي للمسااااااااااااااتعرب  ومن هاااااااذه املؤدرات مثال ،مؤدرات االحتااااااااد األ    
م، واملؤدر  1982واملتخصااااصاااا  يف الدراسااااات اإلسااااالمية واليت بدأت منذ 

 العاملي للدراسااااااااات األساااااااايوية ومشال إفريقيا ، "والذي غا اذه فيما بعد إىل
املؤداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات العاملية للدراسااااااااااات اإلنسااااااااااانية حااااااااااااااااااااااااول آساااااااااايا ومشال 

                                                           

 104 اإلسالموفوبيا ، صعبد هللا صا  أبو بكر ،حوار احلضارات : حتليل نقدي لظاهرة  (243)
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ياااااة املؤدرات العاااااامل، و  تغياه للمرة الثاااااالثاااااة إىل (ICHSANAأفريقياااااا
 ICANAS  ."(244)للدراسات اآلسيوية والشمال أفريقي 

 
  خامسا: انتقال االستشراق من اللجان إى مراكز الدراسات االسياتيجية

من طبيعة االساااااااااتشاااااااااران أنه يتطور ويتجدد، ولعل اآللية اليت منحته هذه    
القدرة هي اح امه لتقاليد العمل داخل ا يط االسااااااااتشااااااااراقي وانفتاإل قنوات 
التجديد واملراجعة فيه ،فلسنوات عدة بل ولقرون خل  ينتقل من خطوة إىل 

صاااااااايغ أخرى، ومن موقع إىل آخر، بل ومن خطاب آلخر عرب تشااااااااكالت و 
معرفية جديدة دثل  يف قدرته على تقمص واسااااااااااااااتدعاء أي خطاب يريده 

 خيدم مقاصده ومنربه املرحلية يف أي وق  يشاء  .

ومن هذه الروافع اليت أسااساا  لالسااتشااران اجلديد انتقاله من  ال عمل     
اللجان وا الاي الفكرية املتنوعة يف املراكز الساااااااياساااااااية واالقتصاااااااادية والثقافية 

ليدية إىل  ال مراكز الدراساااااااااااات اإلسااااااااااا اتيجية العاملية أو ما يعرف ب التق
TANKS   THINK، الاااااااثاااااااناااااااك اتناااااااكااااااا " أو "BOXES 
BRAIN   حي، اكتساابمبعل مسااتودعات الفكر أو صااناديق الدما ،  

الرؤية االسااااااااتشااااااااراقية والتفكا االسااااااااتشااااااااراقي من خال ا منظورا اساااااااا اتيجيا 

                                                           

/ 8ص ،1946لندن: وليم كولينز ،  ،تعريب  مد الدساااوقي النويهي ،املساااتشااارقون الربيطانيون ، انظر: آربري (244)
 مازن بن صالإل مطبقاين ، املؤدرات االستشراقية احلديثة حول اإلسالم واملسلم  .
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ا أعمق سااااااااااااااااعااده على تغيا ا طاااب اسااااااااااااااتشاااااااااااااارافيااا جاادياادا، وبعاادا حتليلياا
الكالسااااااايكي التقليدي الذي عرف عن االساااااااتشاااااااران يف السااااااانوات والعقود 

 املاضية وزايدة مكتسباته ورصيده. 

وهنا نالحظ انتشااااار تلك املراكز االسااااتشااااراقية االساااا اتيجية العاملية  ثلة     
مريكان أيف العديد من األذاء " مثل: معهد بروكنغز، معهد ساااافن سااااربنغز، 

أن برايز انسااااااتتيوت، مركز الدراسااااااات االساااااا اتيجية والعالقات الدولية التابع 
جلامعة سااااااااتانفورد، كلية الدراسااااااااات الدولية العليا جبامعة جورج اتون، معهد 
هوفر ألعاة احلرب والسالم جلامعة ستانفورد، كلية الدراسات الدولية العليا 

ز ن األدس جبامعة كاليفورنيا، املركجبامعة جون هوبكنز، مركز دراساااااات الشااااار 
العاملي للساااااالم يف الشااااارن األوساااااط، مؤساااااساااااة دراساااااات الشااااارن األوساااااط 

"...(245)  
وقد اساااتفاد االساااتشاااران من هذه املراكز الفكرية املتنوعة يف تقييم مسااااته    

واساااتشاااراف مساااتقبله ورسااام ساااياسااااته واسااا اتيجياته القريبة والبعيدة، وزادت 
مع كل ذلك قدراته يف فهم العامل اإلسااااااااالمي مع ساااااااايولة املعلومات اليت تقع 

ما خيص د للغرب فيب  يديه. كان االسااتشااران فيما مضااى هو املصاادر الوحي
املعلومااات الثمينااة عن العااامل اإلسااااااااااااااالمي، أي أنااه كااان منصاااااااااااااااة املعلومااات 
االساااتخباراتية الوحيدة للغرب، ولكنه أصاااب  اليوم ا لل االسااا اتيجي املعريف 
للمعلومات اليت حتصااااااااال عليها جتلف األجهزة األمنية عن العامل اإلساااااااااالمي 

                                                           

 41،صمرجع سابقإسرائيل ،االستشران وأعاة الصراع لدى  إبراهيم عبد الكرمي ، (245)
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تقييم ) الفرز والتثم  وال تيااااب وال..إذ يعيااااد هيكلتهااااا معرفيااااا عرب مراحاااال 
 املعريف  ا ( لتخدم يف األخا خارطة السياسات الغربية يف العامل اإلسالمي .

 

 

 

 

 

 2011رسم توضيحي لتوزيال مراكز اْلحباث ِف العامل لسنة 

 
 املصدر: 
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اااااااااااااااااااا  خالد وليد  مود ، دور مراكز األعاة يف الوطن العري: الواقع الراهن 
االنتقال إىل فاعلية أكرب ، مركز العري لألعاة ودراسااة السااياسااات وشاارو  

 10،ص2013قطر ، يناير 

 

 سادسا: االهتمام بلتخصص بعتباره مثر  للفكر 

إذا كان التخصاااااص مثرة للفكر كما أن الفكر مثرة للتخصاااااص كما يقول      
رة مثأسااااااااااااااتاذان اجلزائري الدكتور زها بن عمر، فإن اإلنتاج االسااااااااااااااتشااااااااااااااراقي 

للتخصاااااااص العلمي الذي سااااااااد وهيمن على تقاليد العمل االساااااااتشاااااااراقية يف 
وهااذا من العواماال والروافع االجيااابيااة اليت جعلتااه يتطور  اجلااامعااات األوروبيااة،

بشاااااااكل منهجي، حي، أصاااااااب  له فلسااااااافته ونظامه يف احلركة والعطاء، حىت 
أنه  .أيأصااااااب  سصااااااصااااااا جامعيا كامال حتركه الدراسااااااات العلمية اجلادة ، .

يتحرن وفق خارطة معرفية واضااااحة املعامل ترتبط ابالحتياجات امليدانية للدول 
 وطموحاهتا ا ارجية .

فإذا تتبعنا اإلنتاج االسااااااتشااااااراقي الربوتسااااااتانيت مثال، وجدانه متفوقا على     
ري لورن : هناالسااااااتشااااااران الكااوليكي  ذه االعتبارات اليت ذكرانها. يقول 

 207"العنصاااااااااااااار املميز األول هو العاادد الكبا ملراكز اإلنتاااج ،فمن إمجااايل 
أعمال جند أكثر من أربع   ال للنشاااار .وفيما عدد الكتب الدينية الصااااادرة 
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من أبرشاااااااااااااايااة رومااا للاادعااايااة ،ال جنااد عمليااا دثيال ألورواب البحر املتوسااااااااااااااط 
رن ابلالتينية يف غضااااااااااااااون قوالكااوليكية ،وال تقم فرنساااااااااااااااا غا عمل واحد 

،والساااحة األساااسااية للنشاار هي أورواب الشاامال والوسااط أورواب الربوتسااتانتية 
."(246) 

ويرجع السااااااابب يف تفون هذا النوع من االساااااااتشاااااااران إىل كون " النتاج      
نتاج جامعي .العتبارات اترخيية معقدة ، خاصة منافسة التعليم الذي تقدمه 

نموذج الثقااايف اجلااامعي كااان مهمال يف العااامل الكليااات اليسااااااااااااااوعيااة ،فعن ال
الكااوليكي، والثقافة الفرنساااااية يف القرن الثامن عشااااار تتحقق ابلكامل خارج 
اجلامعات . وال ترجع النهضاااااة اجلامعية يف فرنساااااا إال إىل النصاااااف الثاين من 

 (247)القرن التاسع عشر " .
 والربوتسااتانيت وهكذا، نرى أهم عامل من عوامل جناإل االسااتشااران عموما   

على وجه ا صوص يف تلك املراحل هو كونه مهيكل بشكل علمي، أي أنه 
يتحرن وفق خااارطااة علميااة وعثيااة مؤسااااااااااااااسااااااااااااااااتيااة دقيقااة، وبغض النظر عن 
التحيزات املعرفياة اليت تصااااااااااااااادر من طرف الكثا من املشااااااااااااااتغل  يف ميادان 
ة ر االساااااااتشاااااااران ..إذ جند االساااااااتشاااااااران يكتب عن الشااااااارن بطريقة غا حذ

كيف يكون فوبطريقة مغايرة عن تلك املنهجية اليت يكتب  ا عن الغرب  "
املستشرن مؤرخا  وسياسيا  واقتصاداي ، عندما يتعلق األمر ابلشرن؟؟ يف ح  

                                                           

م  1798اااااااااااااااااااا 1698األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران املتأسلم يف فرنسا :،هنري لورن   (246)
 19ص
 19صاملصدر ذاته ، (247)
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يبقى يف أضااااااااااااايق حدود االختصااااااااااااااص عندما تكون موضاااااااااااااوعات األعاة 
  (248)."غربية؟!!.

ابلرغم من ذلك كله ، فإننا ال ننكر أن التخصص يف الدوائر االستشراقية     
خاصااااة االسااااتشااااران القدمي كان واضااااحا وأخذ مداه بشااااكل عميق يفون يف 
اجلودة واملكنة العلمية ما هو موجود يف العامل العري، هنان جتصااااون يف اللغة 

  ال وآخرون يفالعربية واللساااااااانيات ومساااااااتشااااااارقون يف  ال األدب العري، 
الدراساااااااااااااااات اإلسااااااااااااااالمية، فمنهم يف التحقيق ومنهم يف احلدي، ومنهم يف 
التصااااااااوف، ومنهم يف التاريخ اإلسااااااااالمي، حىت إن الكثا من الكتب ال ااية 
املهمة يف اترخينا قد حقق  على يد املسااااااااتشاااااااارق  وال تزال إىل اليوم مجاها 

ين لضااااااااااااااااعاا  واناادارت، وكااأ النخبااة العلميااة عااالااة على حتقيقاااهتم، ولوالهم
ابالسااااااااااتشااااااااااران يرد خا األمة وصاااااااااانيعها ح  حقق  للغرب ترااه الفكري 

 اليوانين القدمي يف عصور ال مجة اإلسالمية األوىل. 

س               ابع    ا: توظيف االنثربولوجي    ا والعلوم االجتم    اعي    ة ِف فهم العمق 
 االسياتيجي للشرق.

ماده العامل اإلساااالمي اعتمن األمور اليت حتساااب لالساااتشاااران يف دراساااته     
على العلوم االجتماعية واالنثربولوجيا لدراسااااة طبائع الشااااعوب الشاااارقية وفهم 
بنيتها النفساااية واالجتماعية والثقافية والفكرية ..، لقد دكن االساااتشاااران من 

                                                           

 18ص:  ، مرجع سابق مد راتب احلالن َنن واآلخر  (248)
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الولوج إىل جوانية الظواهر املركبة يف العامل العري وفهمها فهما عميقا استطاع 
عرف من موقع املعاينة املباشاااااارة عن مركبات القوة والضااااااعف من خالله أن يت

 يف اإلنسان العري ونسيجه االجتماعي ، ومنطه يف التفكا والتخطيط ..

ودومنا نظر إىل اتريخ االنثربولوجيا، فقد ولدت يف أحضاااااان االساااااتشاااااران     
ووظف  أعااها لصاااااا  االساااااتعمار وساااااامه  يف جتذير مفهوم كوجيتو املركز 

وروبية والغربية، وقد كان  ا ذلك،.. ومع ذلك فالغرب مل يكتف بتشاااااااويه األ
اتريخ اإلسااااالم وترااه ومنجزات الشاااارن اإلسااااالمي احلضااااارية وطم  فضااااله 
على الغرب عن طريق مؤسااسااات االسااتشااران، بل حاول ابإلضااافة إىل ذلك 
تعزيز هاااااذه الرؤياااااة أكثر يف الوعي الغري من خالل أعااااااة االنثربولوجياااااة 
املعمقة سااااااااااااعيا إىل املصاااااااااااادقة على مزاعمه االساااااااااااتشاااااااااااراقية من خالل لغة 

 االنثربولوجية.

ما يعنينا هنا ، يف هذا الساااااااااايان االسااااااااااتغراي من الدراسااااااااااة كيف وظف     
االستشران خالصات وقواعد هذا العلم لفهم الشرن ؟، أين دكن ا دمات 

عاااامل علومااااتياااة عن الاليت قااادمهاااا هاااذا امليااادان لزايدة احلصاااااااااااااايلاااة املعرفياااة وامل
اإلسااااااااااااااالمي؟ ..، ويف الطرف املقابل هل  كن أن يتحرن أرابب التنظا يف 
الدراسااااااااااااات االسااااااااااااتغرابية لدراسااااااااااااة اجملتمعات الغربية من زاوية االنثربولوجية 
اإلسااااااالمية اليت تنظر إىل اإلنسااااااان من زاوية النظام املعريف اإلسااااااالمي ؟ مىت 



- 291 - 
 

ق الغرب قراءة ساااااننية دكنهم من معرفة احليساااااتطيع أهل هذا الفن أن يقرؤوا 
 من خالل منجزاهتم احلضارية؟.

لقد اساااااااااااااتطاع االساااااااااااااتشاااااااااااااران  أن يوظف العلوم االجتماعية لفهم البنية    
االجتماعية والثقافية والنفساااااية للشاااااعوب، واساااااتفاد من خالل حصااااايلة هذه 
العلوم من فهم وتوظيف الساااااااااااااانن والنوامي  اليت تضاااااااااااااابط حركااة احلياااة يف 
صااااااااااعودها ونزو ا، قوهتا وضااااااااااعفها ..وبعبارة أخرى كان يفهم اجملتمع العري 
واإلساااااالمي فهما ساااااننيا، أفضااااال من غاه ..، فالعلوم االجتماعية والنفساااااية 
دثل يف بعد من أبعادها املعادل املوضااااااااااوعي للساااااااااانن االجتماعية والنفسااااااااااية 

عوبة يف تشااران صاااحلاكمة حلركة الدول والشااعوب واألفراد، وعليه مل جيد االساا
فهم طبيعة وسااااااااايكولوجية اإلنساااااااااان واجملتمع الشااااااااارقي بتوظيفه  ذه اآلليات 
السااااااااننية الكاشاااااااافة ،وهذا ما سااااااااهل عليه التحكم فيه، بل وتسااااااااخا قدراته 

  وطاقاته لصاحله .

وهذه حقيقة من احلقائق اليت جيب على من رضاااااااااااااا  به مهته لدراسااااااااااااااة    
الغرب أن يفهمها ويساااااااااتوعبها ؛ فاحلقائق الساااااااااننية الكونية تقول من " كان 
ابلوجود والنظاااام أعلم كاااان أعلم ابحلق وأقرب إىل احلق، وكاااانااا  لاااه الغلباااة 

ساااانن هللا يف و  ابحلق، وهذا ظاهر يف نفسااااه، وساااايادة  العخلال م  خل عقائق الوجود
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الكائنات على اجلاهل   ا مشاااااااهخلدٌة ال ينكرها املسااااااودون املغلوبون جبهلهم 
  (249)وابطلهم ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ..52ص: ،اجمللد التاسع ،م1906 ، لة املنار ، مد رشيد رضا  (249)
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 الفصل اْلامس :

 التنظري االستغرايب : مفهومه ، أدواته ، نظرَيته ، مستقبله
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 متهيد:

ال خيلو علم من العلوم من أسئلة واستشكاالت تصاحبه، خاصة إذا كان    
ذلك يف مرحلة التأساااااااااي ، حي، تتداعى األسااااااااائلة ذات العالقة ابملقاصاااااااااد 

سفة والبنية وال كيب واملنهي والسيان واملرتبة اليت حيتلها هذا العلم يف سلم فل
اه على غرار غ العلوم، وعلم االسااااااااتغراب لي  اسااااااااتثناء  من كل ذلك ، فهو

من العلوم واملعارف له أساااااائلته ا اصااااااة واسااااااتشااااااكاالته اليت تظهر ب  الفينة 
 واألخرى ..

ال يزال العقل العري واإلساااااااالمي مع شااااااادة ضاااااااغط اللحظة احلضاااااااارية      
ر الراهنة وتشاااظياهتا املقلقة، يعجز عن طرإل أسااائلته املصااااية اليت تتعلق ابآلخ

صااااااااحي ، وال تثريب عليه بعد ذلك إن تنكب العقدي أو الفكري على َنو 
عن طريق اجلادة يف تعامله ومعاملته للغرب، ألنه مل يؤساااااااااااااا   ذه املعاملة 

 ابتداء ، ومل تكن يف حسبانه ..
ويف اجلهااة املقااابلااة اسااااااااااااااتوى مجيعااا يف ميزان املعاااتبااة، الناااقاادون للنموذج    

 النهااايااة،   وغاهم، ويفالغري، أو املااادحون لااه ، الالهثون ورائااه من التغريب 
ال الناقدون له أدركوا سر القوة فيه وهم يدعون إىل القطيعة الشاملة معه، ويف 
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غمرة هذه الدعوة مل يكلفوا أنفسااااااااااااهم عناء طرإل أساااااااااااائلة جوهرية عن طبيعة 
الغرب، ألرم مل يدرساااااااااوه أصاااااااااال، وليسااااااااا   م نية يف ذلك،  وال الالهثون 

رفون هرة  م يف سااااراب مدنيته،  ألرم ال يعيعرفون عنه أكثر من صااااورته الظا
قوان  تشاااكلها ابتداء  وهم على شااااكلة غاهم يف مبدأ الساااؤال ، لقد " كان 
، الغرب يغربن العامل كله . ويسااااااتويل علينا عرب انبهاران مبا هو  فيه جتلف عنا

يف أشاااااااااااااايائه وآالعيبه ، وتقنياته . كل ذلك ودون أن نعرف فيه ساااااااااااااار قوته 
 (250)ة ..  كما يقول مطاع صفدي "احلقيقي

 
لقد كان الغرب ابلنساااااااااااااابة لنا، وال يزال يف حرز آمن من أن تطاله ع      

البصاااااااااااااة والعقل العري، بعد أن جال  فيه األبصااااااااااااار وزاغ  ، وسااااااااااااتبقى 
الفواعل االساااااااااا اتيجية املهمة يف الظاهرة الغربية يف حكم الضااااااااااما املساااااااااات  
عصااااااااااااااية على اإلدران، وساااااااااااااايبقى احلال على ما هو عليه ما مل يتداعى كل 
حساااااااب ساااااااهمه املعريف واملادي إىل أتساااااااي  هذا العلم الذي  ك  ننا أوال من 
التحكم يف آليات وأدوات فهم اآلخر، كما يزودان أبدوات احلفر األركيولوجي 
الساااااااااانين يف ب ل احلضااااااااااارة الغربية وعللها املنتجة  ا ،ويكشااااااااااف عن طبقاهتا 

ليم ؤل املنهجي السااااااامل اكمة عرب القرون املاضااااااية، ومن تلك األدوات التسااااااا
املفضااااااااااااااي إىل إعاااادة قراءة واعياااة لل اة والواقع الغري ومنظومااااتاااه املختلفاااة 
...هنان مشااااااااااااااكلة يف حساااااااااااااااابت البح، العلمي أعمق من غاها،  كن 
رصاادها عن العقل العري املعاصاار يف زمن التعقيد ال يزال ينحو َنو التبساايط 

                                                           

 1990 ،د  ،مركز االمناء القومي باوت لبنان  ،احلدااة مابعد احلدااة  ،نقد العقل الغري  ،مطاع صااااااااااااااافدي  (250)
 ،10ص ،
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مور كيف ال وقد ألف تربير األوالتسطي ، وهذه الزمة تكاد تكون الزمة له،  
 ودريرها دون عرضها على توقيفا للمسائلة العلمية .

ومن هنا حتل علينا أساااااائلة االسااااااتغراب لتطرإل نفسااااااها بقوة...عن البداية     
اليت ندشاان  ا هذا املشااروع ، من أين نبدأ ؟ من أي قطاع ندرسااه ؟ الدين، 

وان و ور؟  التقنية ، وحت  أي عن االقتصاد، التاريخ، السياسة، العلم واملعرفة،
كيف نساااااتفيد من النموذج الغري دون أن نفقد ذاتيتنا احلضاااااارية ؟ ..وأبي 

 منهي نستطيع أن نؤس  دراساتنا اإلستغرابية ؟ 
وإذا كان البعض يقولون " أبن النظام املعريف من مهمته األصااااالية أنه يغلق    

دارة الساااااااااااؤال ، وخيتمه ، مف ضاااااااااااا يف ذاته كونه املرجع لذاته، وما يفرزه من 
، فإن  10مطاع صاااااااااااااافدي ، نقد العقل الغري ، ص  معارف ترتكز إليه "

نا للغرب، يف دراساات دارة السااؤال يف النظام املعريف اإلسااالمي الذي ننطلق منه
عادة ما تكون مفتوحة، ألن السااااؤال والتساااااؤل يف األصاااال هو الرحم األدايت 
املولد للمعرفة، فمىت انقطع اإلنساااااان عن الساااااؤال والتسااااااؤل فقد انقطع عن 
الوجود، انطالقا من هذه املساااالمة يزود النظام املعريف اإلسااااالمي كل تساااااؤل 

الساااؤال  يب عنه معرفيا حىت يلتقيابساااتشاااكال يقوي مضااامونه الداليل مث جي
ابجلواب على أمر قد قدر، والتقدير هنا حتما سااااااااااااايكون تقديرا ساااااااااااااننيا ،مبا 
معناه أنه سااااايكون جوااب ساااااننيا، ألن السااااايان العام لطرإل مثل هذه األسااااائلة 
واستشكاالهتا املصاحبة  ا هو دراسة الغرب والبح، يف الكيفية اليت تفضي 

عرفية وإضااااااااافتها إىل املعرفة اإلنسااااااااانية عموما، إىل أتسااااااااي  هذه الشااااااااعبة امل
واملعرفة اإلساااالمية على وجه ا صاااوص، ومن شاااأن هذه اإلضاااافة النوعية أن 
سرج جبملااة مفياادة عن الغرب دكننااا من اإلمساااااااااااااااان بتالبيااب املوضااااااااااااااوع، 
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واساااااااااتيعاب مفرداته يف قالب علمي يتمثل يف " علم االساااااااااتغراب " ، ولعلنا 
 م .االستغرابية املتعقلة ابجلانب املقاصدي من هذا العل سنبدأ بتلك األسئلة

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث اْلول: علم االستغراب وسؤال املقالد .

حينما نصاااال إىل أساااائلة املقاصااااد يف أي علم  من العلوم نكون قد وصاااالنا    
إىل األرضاااااااية اليت يتوكأ عليها، واملبادئ اليت يساااااااتهدفها، وا ارطة املفاهيمية 

 ا، والسيان الذي ينخر  فيه، وعلم االستغراب أو فقه االستغراباليت يتغياه
له أسااااائلته املقاصااااادية اليت تتأسااااا  عليها مفرداته ووحداته العلمية، من هذه 
 املقاصد اليت يتوكأ عليها املقصد التعاوين والتعاريف، واملقصد االستخاليف من

ان أمة الشااهادة ر منظور الرسااالة االسااتخالفية وحتقيق املقصااد الشااهودي ابعتبا
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وأاناء كل ذلك االرتقاء إىل مساتوى املقصاد التدافعي حىت نكون يف مساتوى 
 التدافع الذي حيدة فون األرض ...

 أوال: املقصد التدافعي : 

من طبيعة احلياة الدنيا ارا سااااااااااااااااحة تدافع وابتالء لكل املخلوقات مهما    
دافع وشااروطه  وى التكان  مسااتوايهتا وطبيعتها ووظائفها، فمن كان يف مساات

 كان  له الدولة واملداولة يف احلياة السياسية واالقتصادية والفكرية ..

والتدافع هي الساااااااااامة الغالبة على اإلنتاج احلضاااااااااااري املتوازن والذي  يت     
عادة من منطق رؤية متوازنة لألان واآلخر بعك  الصاااراع الذي غالبا ما يقوم 

ية يف ا إذا فقدان هذه الرؤية التصااااويبية السااااننبتضااااخيم األان وتقزمي اآلخر ..أم
"اإللغاء حركة احلياة، فإن احلالة السااااااااااااااائدة عادة ما تكون ساااااااااااااايادة لغة : 

وهذا يعل صاااااااورة الصااااااراع ... يف هذا الساااااايان البد أن واإللغاء املض    اد "
يتأسااااااااااااا  علم االساااااااااااااتغراب ، وحت  ظالل هذه املفاهيم جيب تطعيم مادته 

عن شاااااااوائب لغة املنابذة اليت أتساااااااسااااااا  عليها الثقافة  وأهدافه ، حىت ينفك
االساااااااتشاااااااراقية . مبا معناه أن التدافع كنلية من اآلليات الساااااااننية الكونية اليت 
يتقصااااااااااااادها هذا العلم تقوم ابألسااااااااااااااى نإعادة األوضااااااااااااااع إىل طبيعتها فكرا 

 و ارسة.
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ويف هذا السيان أصاب الدكتور حسن حنفي القول ح  أدرج دراسة       
الغرب يف ساااااااااااااايااان : "فااك عقاادة النقص التااارخييااة يف عالقااة األان ابآلخر، 
والقضاااااااااااااااااء على مركاااب العظماااة لااادى اآلخر بتحويلاااه من ذات دارى إىل 
موضااااااااااااااوع مادروى، والقضااااااااااااااااء على مركاب النقص لادى األان بتحويلاه من 

  (251)…"ىل ذات دارىموضوع مدروى إ

وإن كان املالحظ على الدكتور حسااااااااااااان حنفي يف صاااااااااااااياغته ملقدمة علم    
االساااتغراب اإلحسااااى بكون هذا العلم انشااائ حت  ضاااغط اللحظة التارخيية 
الراهنة كرد فعل يسااتهدف اآلخر اسااتهدافا واضااحا من خالل "القضاااء على 

رب وجيعلها  يتوحد  ا الغاملركزية األوروبية "..وأسااااااااااااااطورة الثقافة العاملية اليت
مرادفة لثقافته ...مهمته القضااااااااااء على انائية املركز واألطراف على مساااااااااتوى 

، وال خيفى على أحد أن طرإل االسااااااااااتغراب من (252)الثقافة واحلضااااااااااارة .." 
موقع البديل لالساااااتشاااااران  ذه الصاااااورة قد يضااااار مبصاااااداقية هذا العلم لدى 

ن اإلسااااااااااااااالمي أقلها تلك اليت تنتظر مالكثا من األطراف يف الغرب والعامل 
املسااااالم  أن يقدموا دراساااااات علمية اسااااا شاااااادية عن الغرب ، وابلتايل فإن 
حتقق ذلااك يف أجواء طرإل الباادائاال بلغااة الصااااااااااااااراع  تنع عااادة وال يؤيت مثرتااه 

                                                           

 .24، مرجع سابق ،ص باالستغراعلم مقدمة يف  ،حسن حنفي  (251)

  30 ، 29 ، 28 املرجع ذاته ،ص (252)
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وسااااااااااااااتكون ردة الفعااال جتااااهاااه يف الغرب مبثااال ردة الفعااال اليت واجهناااا  اااا 
 االستشران .

ن نطلقاتنا املعرفية املؤطرة للكتابة يف علم االستغراب ، ولي  مَنن لدينا م   
الشااااااااار  وإن كان احلق مع الدكتور حسااااااااان حنفي يف كثا  ا كتب أن نزيل 
مركب النقص الذي لدينا ونزيل هذه العقدة التارخيية يف عالقة األان ابآلخر 

ىل إبتأسااااااااااااااي  هذا العلم أو بعبارة الدكتور" بتحويل اآلخر من ذات دارى 
موضااااااااااااااوع مدروى والقضااااااااااااااااء على مركب النقص الذي لدينا بتحويله من 

أقول لي  من شاار  حتقق ذلك     (253)موضااوع مدروى إىل ذات دارى " 
أن نؤسااااا  هذا العلم على هذا املنطلق حىت َنقق هذه املقاصاااااد فمقاصااااادان 
اليت حترن العقل اإلسالمي ضمن نطان النظام املعريف اإلسالمي يفرض علينا 

ي  مثل هذه الشعبة ال مبنطق رد الفعل الذي يفتقد عادة إىل املوضوعية أتس
إذ غالبا ما يتوكأ على أرضااااااااااااية زلون ديد به قبل غاه ،ألنه يفتقد ابتداءا  إىل 
الكثا من شاااااارو  التأسااااااي  املعرفية للعلوم، وأقلها تلك الصااااااادرة من درجة 

 بنية ا العلم وموقعه يفاالحتياج املعريف الالزم والذي حيدده عادة ساااااااااااااايان هذ
 النظام املعريف الذي ينتمي إليه ....

َنن ال نسااااااااااتهدف من خالل الدعوة إىل دراسااااااااااة الغرب إبطال مفعول      
احلضاااااارة الغربية أو إبطاء مسااااااهتا، فلي  من مصااااالحتنا إبطال مفعو ا، وال 

                                                           

 24ص ،املرجع السابق  (253)
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انطفاء مساااهتا، بل من مصاالحتنا ومصاالحتهم تصااحي  مساااراهتا واألوضاااع 
اذة فيها، حىت نتوحد صاااعدا يف مسااااة الكدإل اإلنسااااين إىل رب العزة ، الشااا

وهذا يتم بساانن التدافع ولي  ابلصااراع ) وعلم االسااتغراب أحد آليات حتقيق 
هذا املقصد التدافعي (، ولذلك أشران منذ البداية إىل الوظيفة املقاصدية اليت 

 . تؤطر دراستنا للغرب وأدرجناها ضمن املقصد التدافعي

إن علم االسااااتغراب يف صااااورته التدافعية يسااااتهدف إعادة التوازن للساااااحة    
 العاملية ابحلفاظ على كل مكوانهتا حىت تتدافع فيما بينها تدافعا تنافساااااااااااايا ال
يلغي اآلخر، بل حيفظ له حرية احلركة يف ساااااااااااااايان حرية الفكر، إذ لوال هذا 

دم  قياساااااا عليها  التدافع  دم  الصاااااوامع والبيع والصااااالوات واملسااااااجد و 
 معها األفكار الدائرة يف فلكها . 

بناء  عليه، فإن من أهداف هذه الشااااااااااعبة احلضااااااااااارية اليت حتقق مقاصااااااااااد    
التاادافع فيهااا:" إعااادة التوازن للثقااافااة اإلنساااااااااااااااانيااة باادل هااذه الكفااة الراجحااة 
للوعي األوروي ..وتصاااااااااااحي  املفاهيم املساااااااااااتقرة واليت تكشاااااااااااف عن املركزية 

ية من اجل إعادة كتابة اتريخ العامل من منظور أكثر موضااااوعية وحيادا األوروب
وأكثر عدال ابلنساااااابة ملدى مسااااااامهة كل احلضااااااارات البشاااااارية يف اتريخ العامل 
،كما يهدف إىل إراء أسااااااااااطورة كون الغرب  ثال لإلنسااااااااااانية مجعاء ،وأرواب 

فلساااااااااااافة هو لمركز الثقل فيه ، واتريخ اإلنسااااااااااااانية هو اتريخ الغرب، واتريخ ا
اتريخ الفلساااافة الغربية، ويف الغرب يصااااب كل شاااايئ ..رد الغرب إىل حدوده 
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الطبيعية وإراء أسااطورة الغزو الثقايف ..إفساااإل اجملال لإلبداع الذايت للشااعوب 
غا األوروبية .. وقد ينتي عن علم االساااااااتغراب أخاا أن تشاااااااهد اإلنساااااااانية 

وعي الذي نشاااااأ أابن تكون ال عصااااارا جديدا خيتفي منه داء العنصااااارية الدف 
 (254)األوروري حىت أصب  جزءا من بنيته ". 

وَنن إذا نعلن مع الدكتور حسااااان حنفي موافقتنا للكثا  ا ذهب ونظ ر له   
فيما خيص علم االساااااااااتغراب، فإننا نؤكد الكرة تلوى األخرى أن هنان أجوبة 

ه من وغا ساااااااااااااننية خفية من وراء هذا املشاااااااااااااهد هي اليت جعل  الغرب قواي 
الشعوب تبع له،كما ان استعادة الثقة يف "األان احلضارية لألمة" والتقليل من 
الصاااااادمة املعرفية لدى الغرب اليتم فقط بتحويل الغرب من ذات دارسااااااة إىل 
موضااوع مدروى ،صااحي  أن هذا جزء من املعادلة احلضااارية ولكن إن عزلنا 

شال وينطفى ا سايؤول إىل الفحتم فقه االساتغراب من ساياقه يف النظام املعريف
املشاااااااروع كما انطفأ غاه، قد يقول قائل من حق الغرب أن يصاااااااد ر للمركزية 
األوروبية ويهندى  ا،و من حقه أن يغزو غاه اقافيا ؟، اااا وله أن يقول ذلك 
اااااااااااا  ولكن حتما هذا لن يتم يف ظل تدافع النماذج احلضارية وكون كل منوذج 

 تيا .. وكون كل منوذج يعرف اآلخر حق املعرفة . لك قوة الدفع والدفاع ذا

و ذا فإننا ح  نقول ونقرر يف هذه الدراسااااة ،أن دراسااااة الغرب ضاااارورة      
سااااااااااااااننيااة، فااإننااا ننطلق من قطعيااة سااااااااااااااننيااة  كمااة من داخاال النظااام املعريف 

                                                           

 43، 31املرجع السابق ،ص:  (254)
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اإلسااااااالمي، والقطعيات السااااااننية قطعيات عقدية عندان؛ ألرا من ساااااانن هللا  
، وابلتايل  ٦٢األحزاب: چ   جئ ی ی   ی ی ىئچ لكر ة . كما تنص اآلية

َنن ننطلق من منظور  كم ومنوذج ارشااااااادي سااااااليم ...حي، ساااااانصاااااال من 
خالل دراسااااة النموذج الغري إىل االسااااتثمار يف إجيابياته اسااااتمثارا سااااننيا من 
خالل الكشاف عن تلك القوان  اليت حتكم  يف هذا النموذج وأوصالته إىل 

مر أن نلتقط املعلوماااات  عن مااادارج القوة والعظماااة اليت فياااه ولي  من األ
 الغرب من دون البح، عن شفراهتا السننية . 

ومن جهة أخرى ؛ حينما ننطلق يف دراسااااااتنا للغرب من داخل مساااااالمات 
النظام املعريف اإلساالمي، فإننا جند أن العالقة بيننا وب  الغرب بكل مكوانته 

ل على كما يدبل وجرجاته ليس  عالقة  صراع بل تدافع ااااااااا كما أسلفنا ااااااااا و 
وُد َجاُلوَت فَ َهَزُموُهم ِبِِْذِن اّللَِّ َوقَ َتَل َداوُ " :ذلك املنطلق واملصااااااطل  القرآين

اُء ۗ َوَلْواَل َدْفاُل اّللَِّ النَّ  ُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِمَّا َيش  َ ُهم َونََتُه اّللَّ اَس بَ ْعض  َ
 . ٢٥١البقرة: " َلِمنيَ اّللََّ ُذو َفْضل  َعَلى اْلَعابِبَ ْعض  لََّفَسَدِت اْْلَْرُض َولَ ِكنَّ 

وهذا حيل مشكلة واستشكاال معرفيا اااااااااااااااااااااااا كباا يطرحه كل من يكتب أو  
و تساؤل يتعلق بطبيعة العالقة اليت تربطنا ابلغرب وه ينظ ر يف دراسة الغرب اااا

واستشكال مشروع يف ظل التباين العقدي والفكري الذي بيننا وبينهم، ومع 
ذلك واعتقد جازما أن اآلية السااااااااااااابقة ومعها طائفة من النصااااااااااااوص القرآنية 
والنبوية قد حررت تلك العالقة إذ األصااااااااااااااال هو التعايش والتفاهم يف إطار 
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صاااااااااااا  املتبادلة، فالتدافع حالة مغايرة ابلكلية عن مفهوم الصاااااااااااراع حتكمه امل
 الذي نظ ر له آابء احلركة االستشراقية حت  الرعاية السامية للكنيسة.

وإذ نقرر هذا إمنا نستنده ابإلضافة إىل كل ما سبق من مسلمات معرفية   
ة يااهي األخرى قطعيااة ال تقباال التجاااوز داخاال هااذا النظااام. وهي أن إمكااان

تعايش األضاااااااااااداد والثنائيات  كن، وأن حالة الصاااااااااااراع الومهية ليسااااااااااا  من 
النوامي  الرابنية يف شاااااايء، والذين ال يفهمون يف هذه اليقينيات السااااااننية ال 
 كن أن يفهموا تطبيقات الشااااااااااااااريعة اإلسااااااااااااااالمية يف حيثياهتا وتفاصاااااااااااااايلها 

مي أو خارج وأتصااااايلها جلوانب العالقة مع غا املسااااالم  يف اجملتمع اإلساااااال
الداير اإلسااااااالمية مل ا يتعلق األمر  ندسااااااة االجتماع البشااااااري والعالقات مع 
األمم األخرى، و أوالئك أيضااا "ال  كن أن ينتبهوا إىل اجملال الذي يتالشااى 
عنده الصراع؛ ألن ذلك ال يتم إال بسن ة،  ذا مل يكن غريبا أن يطغى الصراع  

أاباا  العلم أن يف الااذرة مساااااااااااااااافااة يبطاال كمنهي للحركااة لااديهم.. وبعااد أن 
قطر الذرة  ا  18عندها التجاذب ب  السااااااااااااااالب واملوجب هي ما يعادل 

يؤدي إىل االسااااااااااااااتقرار والتوازن بداخلها، كذلك يوجد هذا املدى يف داخل 
اإلنسااااان واجملتمعات يكون فيه الساااالون اإلنساااااين واالجتماعي  ققا للتوازن 

 (255)تمع املتباينة يف أجزاء بنيته الداخلية". واالستقرار ب  مفردات اجمل

                                                           

  95 ا94: ص،ها 1406،مصر القاهرة  ،دار الوفا  ،القرآن من املعرفة منهي، كمال  يوسف (255)
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وعمدة القول أن  حترير هذه املسااااائل واالجابة عن اسااااتشااااكاالهتا ضاااارورة    
لعلم االستغراب حىت ال خيطو على درب االستشران وال يسنت به يف أتسي  
فلسااااااااااااافة الصاااااااااااااراع اليت أنتجها منظروا الغرب أمثال فرانساااااااااااااي  فوكوايما أو 

كان االسااااتشااااران كأكرب حركة لدراسااااة اآلخر يف التاريخ قد   هنتنغتوت . وإذا
نشأت بدافع عنصري تغذيها أطماع االستعمار، فإن االستغراب ال جيب أن 

 حيذو حذوه أو يسنت بسنته .

بل جيب أن يدرج ضااامن االحتياجات املعرفية الضااارورية للعامل اإلساااالمي     
الغري،  ف  ااااا على العاااااملابعتباااااره النااااافااااذة اليت نتعرف من خال ااااا ونتعااااار 

واملرجع املؤساااا  يف ذلك أن اآلخر عندان يف رؤيتنا االجتماعية اإلسااااالمية ) 
العقدي أو الفكري ...( ال يشااااااااااكل مصاااااااااادر هتديد أو خطر كما تصااااااااااوره 
الفلساااااافات الغربية، بل هو ساااااااحة دعوة وتعارف وتعاون وتدافع التناف  يف 

مجعة:" فنحن ليسااااااااااا  لدينا  سااااااااااااحات املعروف أو كما يقول الدكتور علي
مشكلة مع اآلخر بصفة ضرورية . عند سارتر اااا العذاب هو اآلخر اااا إن  رد 
وجود اآلخر عنده   ثل عبئا ومها وأملا ، بينما اآلخر ااااااااا يف املنظور اإلسالمي 
هو  ل الدعوة ولي  مصااادر العذاب . فالناى عند املسااالم  ااااااااااااااااا أمة دعوة ا 

   (256)" . وأمة إجابة
                                                           

الطريق إىل ال اة اإلسالمي ) مقدمات معرفية ومداخل منهجية ( دار : رضة مصر للطباعة ، مد علي مجعة  (256)
 2005، 2 ،والنشر والتوزيع 
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 ا:  املقصد الشهودي :اثني

من املقاصاااااااد اليت يتخذها فقه االساااااااتغراب هدفا يف اجنازه ودراساااااااته للغرب  
حتقيق مساااألة الشاااهادة على الناى، من منطلق أن هذه احدى وظائف هذه 

ِلَك َجَعْلَناُكْم أُ " األمة مصااااااااداقا لقول احلق تعاىل يف التنزيل : طًا وََكذَ  مًَّة َوس      َ
َهَداءَ  ِهيًدا ۗ وَ  لِ َتُكونُوا ش     ُ وُل َعَلْيُكْم ش     َ َما َجَعْلَنا َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّس     ُ

وَل ِمَّن يَنقَ  ا ِإالَّ ِلنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّباُل الرَّس           ُ ه  َ َة الَِّ  ُكن  َت َعَلي ْ ل  َ ُب َعَلى  اْلِقب ْ ل  ِ
ۗ ُ ياَل وَ  َعِقبَ ْيِه   َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَ  ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَد  اّللَّ ُ ِلُيض         ِ َما َكاَن اّللَّ

،  والشااهادة تعين فيما  ١٤٣البقرة:  ِإَيَاَنُكْم   ِإنَّ اّللََّ ِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيٌم"
تعنيه احلضااااااور والعلم، قال اإلمام املناوي يف التعاريف :"الشااااااهادة رؤية خربة 
ابطن الشااااااايء ودخلته  ن له غل يف أمره فال شاااااااهادة إال خبربة وغل  ن له 
اعتااادال يف نفسااااااااااااااااه أبن ال حييف على غاه فيكون ميزان عااادل  .. وقاااال 

د احلضاااور مع املشااااهدة إما ابلبصااار أو ابلبصااااة " بعضاااهم الشاااهادة كالشاااهو 
(257) 
و ا سااااابق نفهم أنه ال شاااااهادة لغائب على حاضااااار، كما أنه الشاااااهادة إال   

خبربة ، وكما تكون الشهادة ابلبصر تكون ابلبصاة، فأين َنن كأمة من هذه 

                                                           

 –كر دار الف ،دار الفكر املعاصاااااااار  ، مد رضااااااااوان الداية ، التوقيف على مهمات التعاريف ، مد عبد الرؤوف (257)
 439ص:  ،ه 1410دمشق الطبعة األوىل ،  ،باوت ااا 



- 307 - 
 

املعاين الداللية الواضااحة يف مفهوم الشااهادة على الناى ؟.أين َنن يف ميدان 
حلضاااارة العاملية ؟، وأين خرباتنا ابآلخرين ساااواء كان  خربة علمية انجتة عن ا

بصااار ومشااااهدة  أو كان  خربة مشااااهدة ابلبصااااة عن واقع احلال ابجلغرافيا 
الغربية بكل مثاقيلها الساااياساااية واالقتصاااادية والدينية والعلمية ؟ .أين َنن يف 

ريعها ا األمم أبقالمها ومشاميدان االصطراع احلضاري العاملي الذي تلقي فيه
؟أين أمتنا اليت ألف  أن تلقى عصااااااااها يف سااااااااحة املراغمة العاملية لتلقف ما 
يصاااانعه ساااادنة وأفاكوا األمم، بل أين َنن من خربة الغرب الذي أصااااب  أفقه 

 عالنا ، وأدرى حلاجاتنا واحتياجاتنا منا ؟ .

ابقة عن وسطية ية السويف هذا السيان قد يغ  بعضهم بقوله تعاىل يف اآل   
وخاية هذه األمة زاعم  أن الوساااااااااااطية وا اية اثبتة لكل أجيال هذه األمة 
من دون التفات إىل شروطها، واجلواب أن اآلية  ا شروطها التنجيزية ااااااااااااااااااااااااااااااا 
فاجلعل الوارد فيها جعل سنين أي أنه ال يتحقق إال بشروطه السننية التنجيزية 

الشاارعية  تحققه. مبامعناه أنه داخل يف إطار السااننيرتفع ابرتفاعها ويتحقق ب
اليت ستمر مع غاها من السااااااااااااانن االجتماعية والتارخيية والنفساااااااااااااية والطبيعية 
لتخرج هذا املقصد كامال متكامال من القوة إىل الفعل، ولذلك انتبه إىل هذه 
املساااااألة الدكتور النجار فقال يف مقدمة كتابه فقه التحضااااار اإلساااااالمي " إن 
األمة جعل  مكلفة ابلوساااااااااااطية والشاااااااااااهادة، فإن هي وف  بذلك التكليف 
حتقق  ا الشاااهود احلضااااري ، فاساااتحق  املدإل والتمجيد ، وإن هي أخل   
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به سلف ذلك الشاااااااااااهود فال تساااااااااااتحق منهما إال بقدر ماهي أمة مسااااااااااالمة 
نإطالن ، ويلحقها من املؤاخذة بقدر ما سل  به من الشااااااااااااااهود احلضاااااااااااااااري 

تعليقا على ف ات الشاااهود احلضااااري الساااابقة يف األمة : "  ويضااايف(258)"،
ولكن تلك الدورة من الشااااهود احلضاااااري آل  إىل ا فوت ، مث إىل االنتهاء 
فإذا ابألمة اإلسااااالمية تتنحى من موقع الشااااهادة على الناى ، بل أصاااابح  
مشاااهودا عليها حضااااراي ،وآل  إىل الطرفية اليت فقدت فيها الصااايانة والعزة . 

 "(259) 

وهذا معناه أنه ال  كن أن حيقق علم االستغراب وظيفته املقاصدية هذه،     
من دون االلتزام بشاااااااااااااارو  حتقيق الشااااااااااااااهادة على الغرب، ومنها التمكن يف 
آليات الشاااااهادة العلمية . كيف سااااانشاااااهد على الغرب وَنن ال منلك أدوات 

شااااااهد عليها؟، ب أن نالعلم واملعرفة اليت دكننا من الوصااااااول إىل الفئة اليت جي
يقول الدكتور عبد اجمليد النجار :" إن العلم عنصااااااار أسااااااااساااااااي من عناصااااااار 

إذا العلم عنصر أساسي حاصل مبشاهدة او بصر ( والشاهد هو ) الشهادة  
العاااامل الاااذي يب  مااااعلماااه ، وحينماااا تكون الشااااااااااااااهاااادة على النااااى هي يف 

                                                           

 11: ص: ،1ج ،م 1999دار الغرب اإلسالمي الطبعة االوىل  ،فقه التحضر ،النجار عبد اجمليد  (258)

 20، ص السابقاملرجع  (259)
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بقى عنصااارا املقام فإن العلم يحقيقتها إظهار احلق ابملعل الذي نريده يف هذا 
  (260)اساسيا فيها أيضا ".

ومن األدب ملن خيوض يف هذه التجربة أن يكون على دراية وتشاااااااااااااابع مبا   
وإال أجاااابتاااه املوفقياااة  .لااادى اآلخر من اجلواناااب اللغوياااة والثقاااافياااة والعلمياااة

جواب إسااااااااكات .وهذا نبينا صاااااااالى هللا عليه وساااااااالم  يط بطبيعة البيئة اليت 
ا يف النهاية ابن األا إليها مدرن  صاااااائصاااااها وبنيتها ولغاهتا، فقد ذكربع، 

قصااااااة وقال : وقد عرف  أن رسااااااول هللا صاااااالى هللا عليه وساااااالم كان أفصاااااا  
العرب لسااااان حىت قال له علي رضاااي هللا عنه وقد ذعه خياطب وفد بين منر: 

م أكثره هاي رسااااااااااااااول هللا َنن بنو أب واحد ونران تكلم وفود الغرب مبا ال نف
.. ويف هذه القصااااااااااااة مرامز داللية (261)فقال: أدبين ري فأحساااااااااااان أتدي ." 

 واضحة املضام  ملن أراد أن يتفقه يف فقه االستغراب .

لقد أحالنا القرآن الكرمي يف أكثر من موضااااع إىل ضاااارورة دراسااااة األفكار     
املقااابلااة للفكرة اإلسااااااااااااااالميااة ،واجملتمعااات القريبااة أو البعياادة عن اجملتمعااات 
اإلساااااااااااااالمية، بل أرشااااااااااااادان إىل ضااااااااااااارورة فهم طبائع الناى ومناهجم احلياتية 

سااااااااااباب ان بيان أنإطالن، هذه اإلحالة القرآنية غالبا ما كان  أتيت يف سااااااااااي
النجاإل يف الدعوة ..وكأنه يقول إن هذا شاااااااااااااار  لذان، أي أن العلم اليقيين 

                                                           

 . 86ص:  السابق ،رجع امل (260)

 450ص: أجبد العلوم ، القنوجي ، (261)
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ابلبصااار أو البصااااة أبحوا م هو مدخل من املدخالت األسااااساااية والقوية يف 
 عملية البال  والتبليغ .

يقول الاادكتور النجااار تعزيزا  ااذا املعين:" لي  أمرا عرضاااااااااااااايااا مااا جاااء يف    
ن سصيص جزء كبا منه لشرإل حقيقة الناى سواء من حي، القرآن الكرمي م

طبائع اإلنساااااااااان النوع أو من حي، القوان  والسااااااااانن اإلجتماعية ... إن ما 
جاء يف ذلك معمما وموسااااعا يف القرأن الكرمي إمنا هو تعلمي لألمة كي تقوم 
 معلى العلم ابلناى يف عناصره املختلفة ليتم بذلك الشهادة عليهم ...إن العل

ابلناى على النحو وصفنا هو العنصر األساسي للشهادة على الناى وإذا ما 
  (262)سلف هذا العلم أو سلف منه تعطل  تلك الشهادة "

لقد تعطل  شاااااهادتنا كأمة على الناى ومنهم أمم الغرب ح  عجزان عن    
 فهمهم ودراستهم، ولي  غريبا أن أتيت يوم القيامة أفواج من الناى ال يعلمها
ابلعد واحلصااااااااااار تشاااااااااااكوا إىل هللا أن هذه األمة اليت أخرج  للناى مل تبل غها 
شيئا من هذا الدين، من هذا القبيل تغدو دراسة الغرب وفهم طبائعه وعقليته 
يف التفكا والتخطيط جزء ال يتجزأ من شاااااااااارو  تبليغ األمانة إليهم  ..وعلم 

ة عادلة املقاصااااااادياالساااااااتغراب جزء ومكون رئيساااااااي وأصااااااايل يف إطار هذه امل
 النبيلة .

                                                           

 . 101، 100 عبد اجمليد النجار ، فقه التحضر، ص (262)
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كتب األستاذ مازن املطبقاين وهو ا با يف ميدان االستشران واالستغراب     
يقول : وكتب  أدعو إىل إخضاع الغرب إىل الدراسة يف شىت اجملاالت ابلقول 
"ال شااااااااااك أن دراسااااااااااة الغرب تتطلب سصااااااااااصااااااااااا  كالقانون أو االجتماع أو 

يخ ... اخل .. وقبل أن يتساااءل القارئ وما السااياسااة أو علم اإلنسااان أو التار 
شااااااااأننا بكل هذا فنقول ألي  الغرب أمة جيب أن نتوجه إليهم ابلدعوة وَنن 
مطالبون ابلشاااااااااهادة على األمم فكيف للشااااااااااهد أن يشاااااااااهد دون أن يعرف 

لِ " :معرفة دقيقة موضااوع شااهادته، وهو ما ورد يف قوله تعاىل َك َجَعْلَناُكْم وََكذَ 
ِهيًدا ۗ َوَما طًا لِ َتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم شَ أُمًَّة َوسَ 

َها ِإالَّ ِلنَ ْعَلَم َمن يَ تَِّباُل الرَُّسوَل ِمَّ  َلَة الَِّ  ُكنَت َعَلي ْ ن يَنَقِلُب َعَلى  َجَعْلَنا اْلِقب ْ
ياَل  ۗالَِّذيَن َهَد  اّللَُّ  َعِقبَ ْيِه   َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَ  ِإالَّ َعَلى ُ ِلُيض         ِ  َوَما َكاَن اّللَّ

  (263)."١٤٣البقرة:  "ِإَيَاَنُكْم   ِإنَّ اّللََّ ِبلنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيمٌ 
 
البد من دراسااة الوسااط الغري دراسااة شااهودية حضااارية معمقة متوساال      

بكل الوساااااائل املفضاااااية إىل ذلك ، مع االنتقال الساااااريع من مرحلة التأصااااايل  
والنقاش حول دار الغرب من كونه دار حرب إىل صااااااااااااااناعة ا رائط الفكرية 

لعميقة ا والدعوية الالزمة والقيادات العلمية املتخصااااااااااصااااااااااة للدخول إىل البنية
 وفقه ان بولوجية وسيكولوجية اجملتمعات الغربية . 

لساانا يف الغرب يف دار حرب، بل َنن  "الشاايخ فيصاال املولوي، مثال :يقول   
إما يف "دار العهد" أو يف "دار الدعوة". وإذا ما أردان االحتفاظ ابلتصااااااااانيف 
التقليدي للعامل كما ورد يف فقهنا وهو "دار اإلساااااااااااالم" و"دار احلرب" نكون 

                                                           

 21ص:  ،الغرب من الداخل دراسات للظواهر االجتماعية  ،مازن صالإل مطبقاين  (263)
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يف الغرب يف دار العهد. أما إذا رأينا التصاااااااااااااانيف الفقهي القدمي مل يعد قابال  
 الغرب نكون مبوجب ذلك يف -وهذا ما نفضاااااله- وضاااااعنا احلايل للتطبيق يف

يف دار الدعوة، كما كان الن  واملساااااااااااااالمون يف مكة قبل ا جرة. إذ مل تكن 
مكة دار اإلساااااااااااالم أو دار حرب بل كان  دار دعوة. وكان  شااااااااااابه اجلزيرة 

  .(264)دار دعوة"- يف نظر املسلم  ح  ذان-العربية كلها 
 

 لتعارِف والتعاوين اثلثا: املقصد ا

إذا جنحنا يف أتساااااي  علم االساااااتغراب وفق املنطلقات املعرفية اإلساااااالمية    
وفع لنا أدواره املقاصدية كما ينبغي، فإننا سنقدم للمسلم  والغرب على وجه 
ا صااوص خدمة مل يساابق إليها من قبل، أقلها تلك اليت نقدمها له ح  نريه 

لعلمي املتوازن .. والشاااااااااااااااك أن الغرب يرنو صااااااااااااااورتااه احلقيقيااة من منظوران ا
ويتحساااااا  مثل هذه الدراسااااااات عن كثب بل إن هنان أصااااااواات كثاة دع  
وملا تزال تدعوا العرب واملسااااالم  إىل دراساااااة الغرب دراساااااة علمية ..لعلمهم 
ويقينهم أن املنطلقات اإلساااالمية ال تسااام  ابلشاااطط والتجاوز ..  مصاااداقا 

َهَداَء بِ ََي َأي ُّهَ  :لقوله تعاىل ِط   َواَل ا الَِّذيَن نَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي ّلِلَِّ ش        ُ ْلِقس        ْ

                                                           

نااااااااقااااااااال عاااااااان مااااااااوقااااااااع  ،مسااااااااااااااااااااااالاااااااامااااااااو الااااااااغاااااااارب ومساااااااااااااااااااااااتااااااااقااااااااباااااااال اإلساااااااااااااااااااااااالم ،نااااااااطااااااااارن رمضاااااااااااااااااااااااان ( 264)
:http://site.matariaonline.com/dindetail.asp?id=29 
 

http://site.matariaonline.com/dindetail.asp?id=29
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َن ُن قَ ْوم  َعَلى  َأالَّ تَ ْعِدُلوا   اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب ِللت َّْقَو      َوات َُّقوا  ََيْرَِمنَُّكْم ش           َ
 . ٨املائدة:  "اّللََّ   ِإنَّ اّللََّ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 

والعدل يف الرؤية اإلسااااالمية الكونية ال رخصااااة فيه كما قال ساااايدان عمر     
بن ا طاب رضااااااااااااااي هللا عنه ،حىت ولو كان يف حق من هم خارج املذهبية 
الفكرية اإلسااااالمية ..ولذلك فإن ما توصاااال  إليه الرؤية االسااااتغرابية اليوم يف  

يت ن تلك الكل أحوا ا، وعلى ما فيها من مالحظات قد تعتورها أفضااااااااااال م
إذا كان فانتجتها املنظومة االسااااااتشااااااراقية عن املساااااالم  طوال القرون ا الية. 

الغرب قد أنشاااأ مفهوم الشااارن بعيدا  عن معطيات الواقع والتاريخ،  كما ذكر 
ذلك ادوار سااعيد"، فإن الشاارن يف إنشااائه ملفهوم الغرب كان أقل ابتعادا  عن 

قااائع التاااريخ، وأكثر موضااااااااااااااوعيااة من إحااداايااات الواقع، وأقاال ابتعااادا  عن و 
  (265)شطحات بعض الرحالة األوربي ."

أو بتعبا الدكتور حسن حنفي :" أن االستغراب يقوم على "أان"  ايد ال    
يبغي السااااااااايطرة ، وإن بغى التحرر، وال يريد تشاااااااااويه اقافة اآلخر،  وإن أراد 

ية وحيادا زاهة وموضوعمعرفة تكوينها وبنيتها ، وإن " أان " االستغراب أكثر ن
، و ذا فإن تفعيل فقه االسااااااااتغراب يف هذا (266)من "أان " االسااااااااتشااااااااران ."

                                                           

،  29ص: ،َنن واآلخر دراسااااااااااااااااة يف بعض الثنااائيااات املتااداولااة يف الفكر العري"  مااد راتااب احلالن ،نقال عن  (265)
 .312"، الطبعة األوىل: ص 1981الدين برمدا، " وزارة الثقافة، دمشق،غارديه، لوي : أهل اإلسالم، ترمجة صالإل 

 26مقدمة يف علم االستغراب ، حسن حنفي ص:  ،حسن حنفي  (266)
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االجتاه ساااااااااااااايمكننا من ربط العالقات مع الغرب بكل تكتالته ، و كننا من 
البح، يف املشاا ن اإلنساااين الذي بيننا ، فاإلنسااان الغري مع كفره وفسااوقه 

والقناعات االجيابية اليت نسااااااااااااتطيع أن فيه من صاااااااااااافات ا ا واملساااااااااااااحات 
نساااااااااااتثمر فيها هذا فضاااااااااااال عن وجود قطاع عريض من النخبة يتميز ابحلياد 

 واالنصاف واملوضوعية .

يقول اإلماااااام النورسااااااااااااااي تقعيااااادا  اااااذه الفكرة اليت  كن ملنظري فقاااااه     
االسااتغراب أن يؤطروا   ا تنظااهتم خبصااوص مكوانت اجملتمع الغري وعالقة 

ء منهم ابلعامل اإلساااااااااالمي "بينما جيب أن تكون كل  صااااااااافةق من صااااااااافات جز 
ومثله، ال يلزم !املسااااااااااالم مسااااااااااالمة  مثله، اال ان هذا لي  أمرا  واقعا ، وال دائما  

وكذا األمر .ايضااااااا  ان تكون صاااااافات الكافر مجيعها كافرة  وال انبعة  من كفره 
ة من ال انشااااااائيف صااااااافات الفاساااااااق، ال يشااااااا   ان تكون مجيع ها فاساااااااقة، و 

إذن، صااافٌة مسااالمٌة يتصاااف  ا كافٌر تتغلب على صااافةق غا مشاااروعة .فساااقه
لدى املساالم. و ذه الوساااطة )والوساايلة احلقة( يكون ذلك الكافر غالبا  على 

مث ان حق  احلياة يف الدنيا .(ذلك املساااااااالم )الذي حيمل صاااااااافة غا مشااااااااروعة
ة الذي هو جتلق للر  شااااااااااااااامل وعام للجميع. والكفر لي  مانعا  حلق احلياة
وَنن إذ نشاااااارن يف (267)العامة والذي ينطوي على سااااار احلكمة يف ا لق. "

هذا املشاااروع الكبا، فإننا نقدم دعامت  أسااااسااايت  يف ركن املقصاااد التعاوين 
                                                           

 90سعيد النورسي ،كليات رسائل النور للنورسي ، الكلمات ،   (267)
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والتعاريف، وهو أن علم االساتغراب جيب أن ال خيرج يف هذه املساألة عن رؤية 
 وفق الشاااااااارو  اليت تقدم  ا  الفيلسااااااااوف أصاااااااايلة مفادها أنه ال يتم هذا إال

اإلسااااااااااااااالمي الكبا طااه عبااد الر ن ح  اكااد أنااه ال  كن أن تتحقق هااذه 
 العالقة بيننا وب  الغرب إال وفق الشرو  التالية :

ا ال تعارف إال ابع اف وال اع اف إال يف املعروف :اع اف ابلكينونة الغربية  
بائع واداين وفلساااااااااااااافات ومعتقدات كما هي بكل ما فيها من اقافات وط

ومذاهب فكرية واقتصااااااااااااااادية .واالع اف لي  معناه القبول  ا وتبنيها، وإمنا 
االنطالن من رؤية األمر الواقع حىت نتعامل مع الواقع كما هو واقع ..و ذا 

ل ح  يتوزع الناى ب  شااااااااعوب وقبائل يظ يقول الدكتور علي القريشااااااااي :"
جعلناكم شااااااااااااعوابخل وقبائل لتعارفوا(. وال تربز أمهية املقصااااااااااااد هو التعارف : )و 

التعارف دون اساااتصاااحاب مدركات وحدة ا لق وحقيقة االختالف ونسااابية 
احلقيقة. فالتعارف يف ظل هذه املسااااااالمات ي نتي ابلضااااااارورة اع افا  فيما يظل 
التعرف يف ظل سايكولوجية ستزن التفاضال واالساتعالء قاصارا  عن بلو  حالة 

هيك عن االع اف. فالنازي الذي يسااااااااااااتبد بعرقيته واإلساااااااااااارائيلي التعارف ان
الذي يعتقد أبنه املفضل على بقية العباد ال جيد عنده من السعة واملوضوعية 
ما يدفعه إىل اإلقرار أبي امتياز  كن أن حيوزه اآلخر. وهذا ما  كن أن يقع 
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أخرجاا   ةفيااه بعض املساااااااااااااالم  عناادمااا يقرأون قولااه تعاااىل : )كنتم خا أماا
  (268)للناى( على غا معناها الكامل والصحي ".

ومن هنا يغدوا التعارف واالع اف حقيقة ومقصااااااااااااااد كوين قبل أن يكون    
مقصاادا شاارعيا، وَنن نعلم أن املقاصااد الكونية سااابقة على املقاصااد الشاارعية 
مبا معناه أن الثانية تراعي األوىل وال تصاااااااادمها، ألرا تتأسااااااا  وتنبين عليها، 
و ذا ال  كن للشاااااااااااااريعة أن أتيت خبالف مقررات وقواعد املقاصاااااااااااااد الكونية 
التعااااارفيااااة، فتحاااا  بناااااءا على هااااذه القاااااعاااادة قنوات التعااااارف والتعاااااون يف 
ساااااااااااااااااحااات املعروف ومااا أكثرهااا ..وهااذا مااا جيعلنااا نبين على هااذه احلقيقااة 

 منطلقات ومقاصد فقه االستغراب حىت ال ينشأ ويتأس  على عوج .

إن اإلسااالم " دعوة تنطوي على نشااا  تعريفي حر، وال تساام  أصااو ا      
أبن تتحول إىل دعاية" تقوم على استالب الذهن والسيطرة السحرية، فاحلرية 
شااااااااااااار  ألي اساااااااااااااتجابة وال اساااااااااااااتجابة يف ظل اإلكراه. ويف هذا نفي ملقولة 

يتساااءل  التعارض اليت يتومهها االنثروبولوجي الفرنسااي " ليفي ساا اوى" ح 
عن الكيفيااااة اليت ساااااااااااااايوفق فيهااااا املساااااااااااااالمون ب  ظاااااهرة التعاااادديااااة وفكرة 

(، وكأنه ال يدرن أبن "العاملية" يف منظورها اإلسااااااااااااااالمي ال تعين 39العاملية)
" اآلخر، ألنه ال وجود يف إطار مشاااروعها ألي Globalisation"عوملة" 

ا  عند أصحا ا، ل يقينبرانمي يقوم على اإلدماج، فالعقائد وخباصة الدينية دث
                                                           

 16علي القريشي اآلخر: يف املنظور اإلسالمي ص:  (268)
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ومن العب، التفكا بتغياها بوساائل القهر واإلكراه، كما أنه من غا املنطقي 
ا يف حالة االعتقاد بفسادها أو بطالرا ا أن يتم اللجوء إىل مقاطعة أصحا ا 
أو إقصااااااااااائهم أو قفل أبواب التواصاااااااااال معهم، ذلك أن التعارف الذي حي، 

 أو االحتواء غاية وال شااااارطا  طاملا أن ما جيمع عليه اإلساااااالم ال يضاااااع التغيا
 (269)اإلنسان مع نظاه اإلنسان يف هذه الدنيا هو أكثر بكثا  ا يفرقه ". 

 رابعا: املقصد العلمي 

إن كان من مدخل مناسااااااااااااااب  ذه اجلزئية فإننا نقول إن العلم مقصااااااااااااااد     
ول من حشااااااريف واشاااااارف منه ح  يكون القصااااااد منه ا تعاىل ، وحينها يت

 رد كونه آلة إىل كونه وسيلة لتحقيق مطالب ا الفة واالستخالف والشهود 
يف األرض،  من هذا املنطلق يغدوا أتسااااااي  علم االسااااااتغراب ضاااااارورة معرفية 
الزمة حلركة العلم يف العامل اإلسااالمي وإضااافة نوعية لفلساافة العلوم ، إذ جيب 

اآلخر ومن حااالااة الاادعوة  أن نتحول من  رد حاااالت الفهم والتفهم للطرف
إىل أمهية موضااااااااااااااوع الغرب وترمجة هذا االنشااااااااااااااغال الذي حيظى نإمجاع كل 

 قطاعات وخنب األمة إىل علم  كم البنيان واألصول والقواعد واملراجع.

لقد آن األوان أن ننتقل يف دراستنا للغرب من حالة العشوائية اليت تفتقد     
التخصاااااااااااص، حي، جيب وضاااااااااااع الغرب  إىل خارطة معرفية دقيقة إىل مرحلة

                                                           

 16،ص، السابقاملرجع  (269)
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داخل رؤية علمية منهجية، وهذا معناه يف شاااااااااااكل من األشاااااااااااكال أن جنعل 
عالقاتنا مع اآلخرين ) الغرب ( قائمة على العلم، والعلم رحم ب  أهله كما 
جاء يف األار، وضمن هذا السيان والرؤية  كن أن جنعل من علم االستغراب 

.   له مقصاااااااااااد التعارف املتبادل بلغة العلمالرحم الوظيفي الذي َنقق من خال
كما أن هذا اللون من املعرفة إذا ماكتب له النجاإل، فإنه ساااااااااااااايكون مبثابة 
احلساااااانة اليت يهديها العامل اإلسااااااالمي إىل احلضااااااارة الغربية ل ى أخاا وجهها 

 من مرآة أخرى غا تلك اليت ألف  أن تراه من خال ا منذ قرون  .. 

ل " وذلااك جبعااهااذا املفكر اجلزائري مااالااك بن ن  إىل هااذا وقااد دعااا إىل    
العالقة بيننا وبينه ) الغرب ( قائمة على العلم، أي مبعرفة أن الظاهرة الغربية 
يف عمومها، والظواهر الغربية اجلزئية مسااااألة نساااابية قابلة للدراسااااة، عند ذلك 

 ما  كن إىل كن فهم الغرب والتعامل معه نإجيابية. ومن هذه اجلهة يدعو 
أن يطلق عليه علم االستغراب، لفهم الغرب ومعرفة اتريخ تطوره، وكيفية سا 
أنظمتااه الفكريااة واحلضاااااااااااااااااريااة. وهي دعوة اندى  ااا ابن ن  يف ظرف كااان 
التعامل مع االسااااااااتشااااااااران تعامال  جتزيئي ا وتناوال  يف إطار اجلزئيات دون وجود 

، كأحد مي والتارخيي واحلضااااااريرؤية كلية جتعل االساااااتشاااااران يف ساااااياقه العل
األدوات املعرفيااة الغربيااة اليت تربط ابحلضاااااااااااااااارة الغربيااة يف تعاااملهااا مع اآلخر 

  (270)الشرقي، أي اإلسالمي ابألخص."
                                                           

 8الظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري :أمنوذج مالك بن ن ، ص بدران حسن بدران  (270)
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ويف نف  الوق  الذي نقدم فيه هذه ا دمة للغرب ليكتشااف نفسااه من     
خالل أقالمنا، فإننا سااااانكتشاااااف يف الوق  ذاته موقعنا يف خارطة اإلنساااااانية 
إن سلبا فسلبا، وإن اجيااب فإجيااب، أي أن رصيدان العلمي سيعزز أكثر فأكثر 

خااارطااة  عنااا يفعقيقااة قاادراتنااا وإمكاااانتنااا ونقااا  ضااااااااااااااعفنااا وقوتنااا ،باال وموق
املسااااااتقبل ب  األمم، وهذا كان أحد املقاصااااااد اليت تبناها االسااااااتشااااااران ح  
أتسااااااااا  يف العامل الغري يف بداايته األوىل قبل أن يتحول تدرجييا إىل املرشاااااااااد 

 العلمي لالستعمار الغري .
  

ومع انكشااااااااااااااااف هذه االحتياجات املعرفية وتعاظمها، وتزايد ظهورها      
عض األطراف العلمية تساااااااااااتجيب إىل هذا اللون من املعرفة يف للعلن بدأت ب

اجلامعات العربية واإلسااااااااالمية،  ومنها اجلامعة اإلسااااااااالمية العاملية يف ماليزاي، 
وبعض أقساااااااام االساااااااتشاااااااران يف العامل العري، وإن ساااااااجلنا هنا أرا  اوالت 

فهي  دودة ال ترقى لوحدها إىل مسااااااااتوى ا م  ،أسااااااااساااااااا  على اسااااااااتحياء
ضاااااااااااااااااري لألماااة ماااا مل تعزز مبباااادرات أخرى على غرارهاااا يف كااال الااادول احل

اإلسااااالمية ،هذا فضااااال عن التخوفات اليت ما تزال حتيط مبثل هذه املبادرات 
من أن سرج من دائرة الفعل احلضاااااااري إىل ردة الفعل، وهو ما يفقدها اقلها 

ا إىل   العلمي ومصااااااداقيتها ومشااااااروعيتها يف احلكم على اآلخرين، ما يؤدي
أن تفقد مقصااااااااديتها العلمية دام على َنو ما وقع  لالسااااااااتشااااااااران ح  فقد 
بريقه العلمي وسااقط يف أع  الكثا من أوسااا  النخبة العلمية الغربية فضااال 
عن العلم  العري و اإلسااااااااااااااالمي بسااااااااااااااباااب حتيزاتاااه الفكرياااة وخروجاااه عن 

 املوضوعية.
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من هذا القبيل أدرجنا املقصاااااااااااااد العلمي يف هذه الدراساااااااااااااة  كأحد أهم      
مقاصاااد علم االساااتغراب، ألن هنان احتياج معريف علمي يلقي بثقله يف هذه 
املرحلة احلرجة من اتريخ أمتنا واتريخ اإلنساااااااانية مجعاء يفرض علينا أتساااااااي  

عرفتنا م هذه الشااااااااااعبة العلمية السااااااااااتيفاء تلك املطالب الضاااااااااارورية يف جانب
ابآلخر الغري، واكتشاااااااف اآلخر لنفسااااااه من زاوية ومنظور أخر، وال يتحقق 
هذا املطلب إال من خالل تفكيك هذه الرؤية والصااااااااااااااورة النمطية يف عقل 
الغرب ووعيه اجلمعي ومذهبيته الفكرية، وإعادة تشااااااااااااااكيلها وإراءهتا له على 

عريف ط العلمي املوجهها احلقيقي، متوسل  هذا ا دف من خالل هذا الوسي
 املتمثل يف فقه االستغراب .

"إن نا نزعم اليوم أبن  مثة حاجة موضاااااااااوعية ومنهجية إىل أتساااااااااي  هذا العلم  
اجلديد يف أروقة اجلامعات واملعاهدات والكليات يف أَناء املعمورة، ذلك ألن  

هجي ة نفهم السواد األعظم من أبناء األمة للمسألة الغربي ة تعوزه املوضوعية وامل
 والواقعي ة، كما تفتقر يف كثا من األحيان إىل املوضاااااوعي ة يف الطرإل والتحليل،
واملنهجي ة يف الفهم، والواقعي ة يف التعامل، واالسااااااااااااتشاااااااااااارافي ة يف التخطيط،  ا 
أد ى إىل وجود تصاااااااااااورات متعددة متناقضاااااااااااة للغرب يف الذهنية اإلساااااااااااالمي ة 

طرة  صااااورة لعامل مغمور بنزعة السااااياملعاصاااارة. فالغرب عند كثا من املساااالم 
والتفون واملركزية الذاتية، والغرب عند مسلم  هو ذلك العامل األكثر إنساني ة 
وحتضااااارا، وهو معقل احلرية والعقالنية واإلبداع.. والغرب عند طائفة اثلثة من 
أبناء األمة عامل كله مصااااااااااااا ، فحيثما املصاااااااااااالحة فثمة الغرب، وال وجود يف 



- 321 - 
 

 لشاايء اذه القيم واملبادئ والقوان ، بل املصااا  مث املصااا ، فهي ذلك العامل
    (271)اليت حتكم كل شيء".

إننا يف حاجة ماساااااة إىل أفواج من الباحث  املتخصاااااصااااا  يف علم الغرب       
يتقنون فلسفة التخصص ويؤمنون  ا اااااااااااااااااااااااا حي، أصب  التخصص اليوم مثرة 

وإذا كان من فائدة نقتبسها من  للفكر كما أن الفكر مثرة للتخصص اااااااااااااااااااااااا ،
منهجية االسااااااتشااااااران يف دراسااااااته للعامل اإلسااااااالمي فهي يف طريقته وهيكليته 
العلمية حي، أصاااااااااااب  االساااااااااااتشاااااااااااران علما كامال له مدارساااااااااااه املتنوعة مثل 
االسااااااااااتشااااااااااران األمريكي والفرنسااااااااااي واألملاين والروسااااااااااي وا ولندي... ومعه 

ساامى احلضااارة االت اليت تقع حت  مسصااصاااته الفرعية الدقيقة يف جتلف اجمل
اإلسالمية من منجزات وعلوم وسصصات، وليكن لنا يف املقابل اااااااااااااااااااااا ال من 
ابب ردة الفعل اااااااااااااااااااااااااااااااااااا االستغراب ا ليجي واملصري واجلزائري واملغري ...، 
وليكن مع كل ذلك اسااتغراب سااياسااي واسااتغراب نفسااي، واسااتغراب اقايف، 

 الدقيقة اليت تقع حت  هذا املقسااااااماسااااااتغراب اجتماعي ...فالتخصااااااصااااااات 
تتوالد وتتناساال منها املعلومات واملعارف تباعا على شاااكلة يشااكل كل قساام 
يف األخا موردا من املوارد االسااااا اتيجية املهمة يف فهم البنية العميقة للغرب، 
والتحوالت الال مرئية يف مواقف األشااااااااااااااخاص واجلماعات واجملتمعات الغربية 

 على تنوعها .
أقول يف راية هذه املقصد متأكدا وجازما إذا ما كتب لعلم االستغراب أن    

يتأساااا  على يقينيات النظام املعريف اإلسااااالمي ويسااااتوى على أصااااو ا، فإنه 
                                                           

يف التواصل مع اآلخر: معامل وضوابط ووسائل ورقة مقدمة إىل املؤدر السنوي الثاين: َنن واآلخر املقرر انعقاده ما  (271)
 م بدولة الكوي  .2006مارى لعام  8-6ها املوافق 1427صفر لعام  8-6ب  
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سااااايأيت اليوم الذي خياطب العامل اإلساااااالمي بلساااااان ا دهد قائال أتيتكم من 
قيين والكشااااااااااااااف الي الغرب بنبااأ يق  وأحطاا  مبااا مل حتيطوا بااه، فيكون ا رب

العلمي للهدهد ) فقه االسااتغراب ( سااببا يف إسااالم أمم الغرب، هذا إن كان 
الكيان اإلسالمي ااااااا طبعا اااااااااااااا يف مستوى حركة سلميان عليه السالم وحركيته 
الرسااااااالية يف األرض مع قدرتنا يف التحكم يف ميزانية التسااااااخا الكونية املادية 

ق رساااالة ق عنصااار الشاااهادة يف األرض وحتقيمنها واملعرفية وتوجيهها َنو حتقي
 االستخالف .

 
 

 

 املبحث الثاين: علم  االستغراب وسؤال التنظري 

حتتل مسااااااااااألة التنظا يف دراسااااااااااة اآلخر موقعا مهما يف عملية بناء املفاهيم   
والتصاااورات واألحكام ،وإذا كان املناطقة قد ا يقولون إن احلكم عن الشااايء 

احلكم على اآلخر ال يتوقف عند حدود وسوم التصاااور فرع عن تصاااوره ،فإن 
فحساااااب بل  تد إىل درجة اإلدران الذي هو املعرفة املطابقة للواقع عن يق  
يبنيااه الاادلياال امللموى .. هااذه املعرفااة املطااابقااة للواقع كمااا هو هي اليت دن  
 ةلعلم االسااااااااااااااتغراب القاادرة التنظايااة واليت حتتاااج باادورهااا إىل معززات منهجياا

 ومعرفية لتشكيل الصورة الواقعية واملتوقعة ..
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ومهما يكن من أمر؛ فإن قضااية التنظا لدراسااة الغرب قضااية ومسااألة  ا     
ارتبا  وايق بفلساافة التنظا عموما، فهي على غرار القضااااي األخرى "قضااية 
متشاااااعبة، و ا مساااااتوايت متدرجة، فهي يف مفهومها الواساااااع قد ت ادف مع 

يف العلمي للعلم  ل البح،، مبا يقوم عليه ذلك من تصاااااااااااااانيف فكرة التأل
وهيكلة ومفاهيم ومصااااااااطلحات ومقوالت.. إخل، ومع ما  ا من هذا املفهوم 

  (272)املتسع "
وهي يف األخا تسعى وتستهدف إىل دراسة وحتليل سلون احلضارة الغربية   

ردات مف ومنتوجهااااا املااااادي واملعريف وفق نظرايت وقواعااااد  ااااددة انبعااااة من
مفاهيمية سص علم االسااااااااااااااتغراب.... دكننا من فهم الغرب يف حالة الفعل 
ورد الفعاال الواقع واملتوقع ملااا يكون جتاااه العااامل اإلسااااااااااااااالمي أو خااارج نطااان 

 اجلغرافيا اإلسالمية. 
  بني الشرق والغرب أوال: مفهوم الفجو  التنظريية  

ب يف فارن يننا وب  الغر نقصااااااااااااااد ابلفجوة التنظاية يف دراسااااااااااااااة اآلخر ال   
التوجه لدراساااااااااة اآلخر دراساااااااااة علمية يف جتلف اجملاالت لفهمه واساااااااااتيعابه 

ن التنظا  ال آخر يف كو أي والتعامل معه...وخيتلف مفهوم التنظا هنا عن 
لدراسااااااة اآلخر يعين فيما يعين إضااااااافة إىل مساااااا  البيئة واجملتمع املسااااااتهدف 
دراسااته مسااحا أفقيا وعموداي مع الكشااف عن العلل البنيوية اليت تكمن وراء 
التغيا والتغا احلاصااال فيه ..وهذا معناه أن التنظا لي   رد دراساااة وصااافية 

                                                           

عبد الفتاإل، سااااااااااااااايف الدين. القرآن وتنظا العالقات الدولية، يف املداخل املنهاجية، القاهرة: املعهد العاملي انظر:  (272)
 73، ص3م، سلسلة العالقات الدولية، ج1996للفكر اإلسالمي، 
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رفية لي  أداة زخ يقول فان دال  :"منا هو كما حلقل جغرايف أو معريف ما إ
يلهو  ا العلماء وهم قابعون يف أبراجهم العاجية، ولكنه أداة عملية دك  نهم 
من اكتشاااااااااااااااف امليكانيزمات الكامنة وراء الظاهرات، ويزودان التنظا ابملعامل 
اليت تقودان على طريق البحاا،، وباادون التنظا ال  كن اكتشاااااااااااااااااف معرفااة 

وهي فجوة تنظاية حادة تفصلنا عن الغرب يف فهم اآلخر ، (273) دة. "جدي
فهما صااااااااااااااحيحا ، تعقبها فجوة هائلة يف تقدير حجم اآلخر وطبيعته ،هذا 
فضااااااااااااااال عن الفجوة العلمية واملنهجية اليت تلي هذا التطاول الزمين والبعد يف 
دراسااااااااااااااة اآلخر ب  الطرف  ..وإذا كان القارئ يسااااااااااااااتشااااااااااااااعر معي يف هذه 
الصااااااافحات طبيعة املساااااااألة اليت َنن بصااااااادد الكشاااااااف عنها، فإننا سااااااانقول 
بصااااااااااااااراحة أوال أننا أمام هز ة أدبية وأخالقية حي، عجزان عن املوائمة ب  
أبسااااااط شاااااارو  حركة احلياة وهي مسااااااايرة الواقع، ومن ضاااااامن شاااااارو  هذه 
ه ياملساااايرة فهمه والتعرف على مكوانته وتركيبه وعناصاااره، ومن مث االخنرا   ف

اخنراطا اجيابيا ...وهذا من جتليات هذه الفجوة بيننا ب  الغرب .فالغرب له 
القدرة واإلرادة واإلمكاانت اليت تؤهله ودكنه من دراساااااااة اآلخر، وَنن منلك 
الرغبة وال منلك اإلرادة، وهذه أزمة أخرى عالجها يساااتوجب إعادة النظر يف 

 متعلقات هذه املسألة .

                                                           

 188ص : ، 1دار قباء للنشر والتوزيع ج ،علم نف  النمو  ،حسن مصطفى عبد املعطي وهدى  مد قناوي (273)
. 
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وة فجوات أخرى تساااااااااهم يف زايدة الفارن بيننا وبينهم هذا وتلي هذه الفج  
يف اإلقبال على مثل هذا النوع  من الدراساااااااااااات مثل الفجوة التقنية والفجوة 
املعلوماااتيااة والرقميااة، وحىت فجوة اسااااااااااااااتخباااراتيااة عن اآلخر ،وتليهااا فجوات 
أخرى تتبع الوضاااااااع العام يف احلضاااااااارة الغربية مثل فجوة األداء املؤساااااااساااااااايت 

تشاااااااااااران، فاملعلومات املهمة ال منلكها واملوجودة ال نساااااااااااتخدمها وال لالسااااااااااا
نسااااتفيد منها كما يسااااتفيدون هم منها، وحىت الفجوة اللغوية  ا نصاااايب من 
األمر ابعتبارها وسااااااااايلة للتواصااااااااال وفهم تراة اآلخر. فالغرب قطع أشاااااااااواطا 

نذ أن بدأ م هائلة يف اإلملام بزمام اللغة العربية ،ومعها لغات العامل اإلسااااااالمي
االسااااتشااااران إىل اليوم، إذ ال تزال الكثا من الدوائر الغربية تعتمد يف تعريفها 
"املسااااااااااتشاااااااااارن"  أبنه من " تبحر يف لغات الشاااااااااارن وآدابه " كما يف قاموى 

 (274)أكسفورد . " 

صااااى فقد أحلقد تفون الغرب على الشاااارن من قبل كما هو شااااأنه اليوم،    
إدوارد سااااااااااااااعياااد ماااا كتاااب عن الشاااااااااااااارن خالل قرن ونصااااااااااااااف ،أي ب  ) 

. وما ألف (275)ألف كتاب، 60( فوجده أكثر من   1950اااااااااااااااااااااااااااا1800
بعدها أكرب بكثا ..من هذه األرقام ، خاصاااة مع ازدايد حجم فجوة التنظا 
االساااتشاااراقي عن اإلساااالم مع مأساااساااة الصاااراع والعمل االساااتشاااراقي ضااامن 

                                                           

  ،8ص،1946لندن: وليم كولينز ،  ،تعريب  مد الدسوقي النويهي ،املستشرقون الربيطانيون  ،آربري (274)

 73 ،ص ،االستشران ،دوارد سعيد إانظر:  (275)
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د حي، أصبح  املطابع تقذف يف اليوم الواح االس اتيجيةمراكز الدراسات 
عن شؤون الشرن وقضاايه ما ال يقدر الفرد على إحصائه بسهولة فضال عن 

 ..دراسته وحتليله

لقااد اسااااااااااااااتفاااد الغرب من مراجعااة فكره تقييمااا وتقو ااا مع إدراكااه ألمهيااة    
ن من توصيات اوخطورة هذا البعد االس اتيجي املؤسسايت يف الصراع ،فقد ك

احلاجة املاساااة وامللحة إىل "مئات املراكز  1978مؤدر كولورادو املنعقد سااانة 
 (276)لفهم اإلسالم  والخ اقه يف صدن ودهاء ..." 

أدرن الغرب جيدا مثرة التنظا ودراساااااااة اآلخر من خالل هذه املراكز فعمل   
منذ بداايت القرن املاضااااي على أتساااايسااااها وتوجيه سااااياساااااهتا ورؤيتها لل كيز 
على زايدة فهم ودراسة العامل اإلسالمي أكثر من ذي قبل  ، "ويف دراسة قام 

قااات الاادوليااة برانمي العال ااا ماادير برانمي مراكز التفكا واجملتمع املاادين يف 
 Foreignجبامعة بنساااااااااااالفانيا يف مدينة فيالدلفيا األمريكية نشاااااااااااارهتا  لة 

Policy   من أن عدد هذه املراكز 2009يف عدد كانون الثاين / شاااااااابا ،
( مركزا  منتشاااااارة يف 1872) يف الوالايت املتحدة األمريكية وصاااااال ما يقارب

( مركز على مسااااااااااااااتوى 4000يل )مجيع الوالايت األمريكيااة من إمجااايل حوا
العامل، ..يف ح  ذكرت اإلحصاااااااااااائية أن  عدد هذه املراكز يف العامل العري ال 

                                                           

..طبعة مركز دراساااااااات  452ال مجة العربية لواثئق مؤدر كولورادو ص: ،التنصاااااااا خطة لغزو العامل اإلساااااااالمي  (276)
 .م 1991سنة  ،مالطا  ،العامل اإلسالمي 
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( مركز ا" كثٌا منها يفتقر ألبساااااااااااااط اإلمكاانت اليت تؤهله للقيام 25يتجاوز )
 (277) ." بعمله
 

 اثنيا: فجو  التنظري اإلسرائيلي عن الشرق ) منوذج حتليلي (
 

نظران إىل الوضااااااع اجليوسااااااياسااااااي يف املنطقة العربية وتفحصاااااانا دالة إذا ما     
التنظا اإلسااااارائيلية عن العامل العري واإلساااااالمي سااااانكتشاااااف أننا أمام فجوة 
تنظاية واسعة ابملقارنة مع ما يقدم يف العامل العري واإلسالمي كله عن دراسة 

لحلته بة ححول إسااااارائيل فقط، وهذا حييلنا إىل مدى خطورة الوضاااااع وصاااااعو 
 يف املسااااااااااتقبل القريب يف ظل بقاء دالة التنظا ب  الطرف  على ما هي عليه

عدد مراكز الدراسااات االساا اتيجية  املتنوعة إساارائيل لوحدها  ..إذ يبلغ عدد
ا، خبالف تلك املراكز اليت  و ا اليهود يف 20" أكثر من ) ( مركز ا ضااااااااااااااخم 

 (278)."مب خيدم أهدافها املتحدة لتوجيهها دول الغرب والوالايت
أما مقدار ما ت مجه إساااااااااااااارائيل من الكتب العربية إىل اللغة العربية ملتابعة    

كتاب   15.000دقائق األمور فيها فتشا الكثا من التقارير إىل أنه يتجاوز 
 كون إسااااارائيل تتبوأ املركز الرابع يف العامل يف نشاااااا   سااااانواي، هذا فضاااااال عن "

م عليها فقط ساااااويسااااارا والساااااويد والدامنارن من حي، البح، العلمي، وتتقد

                                                           

 مراكز الدراسااااااااااااااات وإدارة الصااااااااااااااراع ب  الشاااااااااااااارن والغرب ،أنظر: مركز بي  املقدى للدراسااااااااااااااات التوايقية :  (277)
http://www.aqsaonline.org/default.aspx 

 

 املرجع ذاته . (278)

http://www.aqsaonline.org/default.aspx
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عدد املقاالت العلمية لكل مليون مواطن، حي، نشاااااار العلماء اإلساااااارائيليون 
عوة يف دورايت علمية أجنبية، ويقارب دورهم يف النشاااا  العلمي  6309

العاملي عشرة أضعاف نسبتهم من سكان العامل، .. وهي أعلى دولة يف العامل 
بة ..كما  .اإلنفان على البح، العلمي من الناتي القومي من حي، نساااااااااااااا

 إساااااااااااارائيلية  يزة بصااااااااااااياغة التعاطي معتعترب فيها مراكز الدراسااااااااااااات ظاهرة 
  (279)السياسة العاملية "

وقد تناولنا سااااابقا يف موضااااوع االحتياج العسااااكري للدليل االسااااتشااااراقي     
مسااااااااألة اهتمام الغرب بقطاع الفكر والتنظا ابعتباره أداة اسااااااااتشااااااااعار ا طر 
القادم من الشاااااارن. ورأينا كيف حتامل اجملتمع اإلساااااارائيلي ورجال السااااااياسااااااة 

م 1973 والعسااكرية على مؤسااسااة االسااتشااران يف إساارائيل بعد حرب وهز ة
جرإل غائر للجيش اإلساااااااااااااارائيلي بقدر ما  73فبالقدر الذي اعتربت هز ة  ،

اعتربت يف الوق  ذاته نكسااة اسااتشااراقية، ألرا فشاال  يف تقدير قيمة اآلخر 
 جهوزيته املعنوية والفكرية وأهلية الكيان العري للحران بعد ا ز ة.وتوقع 

وع ا عن مدى حساااسااية موضااهذه العينة اإلساارائيلية تعطينا تصااورا واضااح   
ة والذي ال يقل يف خطورته عن أي دولالتنظا الغري عن العامل اإلسااااااااااااااالمي 

أخرى؛ ألرا مسااااألة اساااا اتيجية يف تقديراهتم بعك  ما هي عندان من نوافل 
ارتن  مالبح، العلمي اليت  كن االسااااااااااااااتغناء عنها .فهذا الكاتب األمريكي 

                                                           

 الاااااااااباااااااااحااااااااا، الاااااااااعااااااااالاااااااااماااااااااي يف إساااااااااااااااااااااااارائااااااااايااااااااال وصاااااااااااااااااااااااانااااااااااعاااااااااة الاااااااااقااااااااارار  ،اناااااااااظااااااااار: اجلااااااااازيااااااااارة نااااااااا   ( 279)
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/ 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2012/7/22/
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على الرمال: فشاااااال الدراسااااااات الشاااااارن  كر ر مؤلف كتاب "األبراج العاجية
يهاجم هجوما  صاااااااااااااعقا  سااااااااااااائر   " أوسااااااااااااطية ابلوالايت املتحدة األمريكية

املستشرق  األماكي  ، وأساتذة دراسات الشرن األوسط )ويعين املستشرق  
اجلدد( هنان ألرم فشااااااااالوا يف تنبيه الوالايت املتحدة إىل خطورة الراديكالي  

 (280). " املسلم 
 
 
 

 اثلثا:  ملاذا تفوق التنظري االستشراقي على التنظري االستغرايب 

ابلرغم من حالة العطالة اليت تعيشاااااها النخب الفكرية إزاء موضاااااوع " علم    
االسااااااتغراب" يف العامل العري واإلسااااااالمي وكون هذا األخا يف مرحلة جنينية 

لغربية يف اسااااااااات اال تساااااااام  لنا أن نقارنه ابلتفون والتقدم الذي  حتققه الدر 
التنقيب عن الشاااااااااارن اإلسااااااااااالمي ، ومع كون املقارنة غا متأتية ابملقارنة مع 
الشااااو  الذي قطعه الغرب يف هذا امليدان، وب  بعض ا اوالت االسااااتغرابية 

و  " امل س      س      ة " و" قالعشااااااااوائية اليت تفتقد إىل أهم عناصاااااااار النجاإل وهي
ن عتباره لي  شاااارطا الزما ، فال  كوإذا جتاوزان عامل املأسااااسااااة اب التنظري".

ن أن نتجاوز تلك الكتاابت االسااااتغرابية اليت تفتقد إىل القوة التنظاية واليت م
                                                           

 االسااااااااااااااااتغراب ب  الضرورة وال ف والتحريف ...  اولة لفهم ، . أنظر : موقع مركااااااااز تشبيك للتنمية والدراسات (280)
 http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm ، الغارب

http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm
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خارطة معرفية دقيقة ترتبط بعناصااااااااااار االحتياجات  شاااااااااااروطها االساااااااااااتناد إىل
ا اااصااااااااااااااااة للعااامل اإلسااااااااااااااالمي من دراسااااااااااااااااة اآلخر ) األولوايت واألهااداف 

 .(، عك  ما جنده يف االستشران ..واالس اتيجيات واألدوات ..

ابلرغم من ذلك كله؛ فإننا سااانقوم  ذه املقارنة واملقاربة الساااتخراج عناصااار   
القوة والضااااااااعف يف التنظا االسااااااااتشااااااااراقي واإلسااااااااتغراي للبناء عليهما تقييما 
وتقو ا فيما خيص تطوير عناصااار الدرى االساااتغراي ...    ملاذا أنشاااأ الغرب 

ت اآللياااات واإلمكااااانهاااذا الفرع من فروع املعرفاااة واهتم باااه حيااا، وفر لاااه 
املناسااابة لنجاحه، حىت اعترب أحد القطاعات اإلسااا اتيجية الضاااامنة لساااالمة 
ود ومة األمن القومي الغري،  ويف املقابل ال  جند يف العامل اإلسااااااااااااااالمي ما 
يقابل ع شااااااار هذا احلران الفكري الغري جتاه العامل اإلساااااااالمي ؟..ملاذا جنحوا 

.؟ أين يكمن اإلشكال. ؟ ما هي العوامل اليت يف دراستنا وعجزان عن ذلك 
ساااااااااامه  يف إنتاج هذا الكم ا ائل من النظرايت االساااااااااتشاااااااااراقية حول العامل 
اإلسالمي. ؟ ملا عجزان عن تقدمي أمنوذج استغراي يف جامعاتنا بعد أكثر من 
قرن على مضي دعوات ،مجال الدين األفغاين ، و مد عبده ، والشيخ رشيد 

تعترب الكتاابت األولية يف االساااااتغراب قاعدة وأرضاااااية لالنطالن رضاااااا؟ ..أال 
 َنو أتسي   كم لعلم االستغراب وأتصيل قضاايه .؟

 أ :      أين اْللل :
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لقد بدأ الغرب املسااايحي يف دراساااتنا قبل قرون من الزمن وحالته احلضاااارية    
تسم  له لمل تكن جاهزة  ذا املطلب، ومل تكن أوضاعه أايم القرون الوسطى 

أن يرفع عينيه إىل مدى أبعد من أسااااكفة اببه وسومه اجلغرافية فضااااال عن أن 
يهتم ابآلخر يف جوانبه الفكرية والثقافية واالقتصااااادية، ومع ذلك أساااا  هذا 
العلم واهتم به .؟ ، وكان أداته يف احتالل العامل اإلسااااااااااالمي وإخضاااااااااااعه ؟،  

إىل أتسااااااااااااااي  هذه الشااااااااااااااعبة وإذا كان الغرب قد حترن بوعي أو بدون وعي 
العلمية املمثلة يف االستشران، ابعتبارها أحد احتياجاته املعرفية امللحة، ألي  
لنا ذات االحتياجات املعرفية اليت تدعوان وتدفعنا لدراسااااته. ؟ ملاذا يكون  م 

 استشراقهم وال يكون لنا استغرابنا. ؟ 

ل إن الوضااااااع أشاااااابه ما هنان إذا شاااااايء ما يف ميزان الرؤية احلضااااااارية يقو     
يكون ابلكاراة ، فحركة التاريخ منذ قرون يصنعها الغرب كأفراد ومؤسسات، 
اترخينا ،اقتصااادان،سااياساااتنا، قراراتنا،  تمعنا ،عالقاتنا ، يصاانعها الغرب ... 
ولك أن تقول إن األمة وصااااااااال  مع ما فيها من صااااااااافات ا اية إىل مرحلة 

ىت غدوان عكم كاللتنا احلضااااااارية أعجز الكخلل  الذي ال يقدر على شاااااايء، ح
عن دراسة وضعنا دراسة علمية فضال عن أن ندرى واقع غاان ابعتباره واقع 
متداخل مع  يطنا العري واإلسااالمي ،ولذا كان  الصاادمة ابدئ األمر كباة 
ح  حاول البعض أن يوليه وجهه شاااااااااااطر الغرب لدراساااااااااااته وكيف ال تكون  
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ة يت انطلق  يف دراسااااااااااته تفتقد إىل األطر املنهجيكذلك واغلب ا اوالت ال
 واملعرفية الضامنة لسالمة البح،.

لقد أصااااااااب حسااااااان حنفي ح  عرب عن هذا الوضاااااااع لدى الكثا من      
"بدال  من أن يرى املفكر والباح، صااورة اآلخر يف  املفكرين العرب ملا قال:"

ألان مرآة األان رأى اذهنه رأى صاورته يف ذهن اآلخر، بدل أن يرى اآلخر يف 
يف مااارآة اآلخااار. وملاااااااا كاااااااان اآلخااار ماااتاااعااااااادد املااارااي ظاااهااار األان ماااتاااعااااااادد 

..فمن الطبيعي واحلاااالاااة هاااذه أن ستلط املوازين وتضااااااااااااااطرب ( 281)األوجاااه."
اضاااطرااب شاااديدا لغياب اسااا اتيجية تنظاية متكاملة عن املوضاااوع ..فحسااان 

ما نظر ر اإلسااالمي ، كحنفي مثال نظر يف الفكر االسااتغراي من زاوية اليسااا
من قبله ادوارد سااااااااااااااعيد وهو مساااااااااااااايحي الداينة ، ومن قبلهما مجال الدين 
األفغاااااين ، والطهطاااااوي وخا الاااادين التونسااااااااااااااي واملطبقاااااين ..وغاهم من 

 املعاصرين من جتلف التوجهات الفكرية .

ب اوبقدر ما اعترب هذا التنوع تنوع اراء خيدم اجلملة املفيدة لعلم االساااتغر     
إذ يزيااادهاااا قوة إىل قوهتاااا وبيااااان إىل بيااااراااا ،بقااادر ماااا حي  املتاااابع لكتااااابهتم 
وتنظااهتم أن هنان خلال ما يف موقع ما ؟! .  قد يرجع بعضاااااااااهم هذا ا لل 
إىل كون كل علم  ر مبرحلة التأسااااااااااي  يصااااااااااعب عليه اجلمع ب  التأسااااااااااي  

قية أوفر وأوسع لتطبيالنظري والتطبيق العملي ، وموضوع االستغراب قاعدته ا
                                                           

 18ص: ،الغرب من الداخل ،مازن املطبقاين  (281)
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من قاعدته النظرية ما أوجد هوة كباة ب  التنظا والتطبيق جتساااااااااد يف غياب 
واضااااا  إلنتاج اساااااتغراي على مدى عقود من الزمن بعد كتاابت هؤالء ..بل 
إننا نالحظ ظهور  اوالت للكتابة يف االسااااتغراب خارج الساااايان احلضاااااري 

ته األصاااااااالية ووعائه احلضاااااااااري وبني اإلسااااااااالمي، وبعيدا عن مساااااااااقاته املعرفية
د العقدية. فكيف  كن لباح، خلفيته املذهبية والفكرية بل والدينية ال تستن

إىل النظام املعريف اإلسااااااااااااااالمي أن يدرى الغرب يف جوانبه العقدية والقيمية 
 ،أبي نظام معريف، وأبي رؤية ومنظار أو منظور  كن أن يتعرف عليه .

يه من زاوية االستغراب لي  إال اإلنسان يف حاجة إىل إن الغرب منظورا إل   
يد العون النتشااااااااله من خطيئته واالساااااااتفادة من منجزاته .. بعك  الشااااااارن 
منظورا إليه من زاوية االسااااااااااااتشااااااااااااران لي  إال اآلخر مصاااااااااااادر هتديد أبدي، 
والفرصاااااااااة السااااااااااَنة الساااااااااتعباده والسااااااااايطرة عليه، ولذا بقي اآلخر يف الوعي 

يلااة الااذاكرة التااارخييااة الغربيااة العاادو املنبوذ، مع هااذه الرؤيااة النباجلمعي الغري و 
من الزاوية االسااااتغرابية نفتقد إىل تلك اآلليات الواضااااحة إلجناز هذا املقصااااد 
الرسااااااااايل، ومع الرؤية االسااااااااتشااااااااراقية املغرقة يف القتامة وا طيئة وتوليد آليات 

ة عليه سالمي والسيطر الصراع امتلك االستشران والغرب أدوات فهم العامل اإل
 ، وهذا وضع ال خيدم اإلنسانية ولي  يف صاحلها .. أين ا لل إذا. ؟ 

َناول يف هذا الساايان من الدراسااة، و ذه املنهجية أن نسااتعرض مجلة من    
القضااي واملسائل ابعتبارها عوامل قوة وتفون التنظا الغري يف دراسة الشرن، 
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من العواماااال اليت كبحاااا  مجاااااإل التنظا  ويف الوقاااا  ذاتااااه نعرج على مجلااااة
االسااااااااااتغراي يف اترخينا وواقعنا املعاصاااااااااار ومنعته من أن  خذ حريته يف احلركة 
والكشااااااااف واملتابعة والتنظا، حىت بقي حبي  مقاالت ومقوالت كتب  قبل 

 قرن من الزمن .

 ب:     تفاعل التنظري الغريب عن الشرق بني منو النظرية والتنظري 

اساااااتفاد الغرب يف تنظااته لدراساااااة العامل اإلساااااالمي ح  وظف كل  لقد    
املناهي املتاحة أمامه من مناهي كمية وكيفية ،وأصااااااااااب   ذا التنظا فلساااااااااافة 
خاصة ومنظرون يرجع إليهم يف هذا الشأن، ولذلك نالحظ أن فجوة التنظا 
الغري لدراسااااااااة العامل اإلسااااااااالمي كان  قائمة على أساااااااا  فلساااااااافية وظف  
ا الصاااااات املركزة لعلم االجتماع الغري يف فهم املسااااالم ، ولذلك نساااااتطيع 

 أن نقول إن الفجوة التنظاية هي ابلدرجة األوىل فجوة سوسيولوجية.

فالتنظا الغري فيما خيص شؤونه أو شؤون العامل اإلسالمي " اق ن على      
نظا وقدرهتا على التما يبدو يف التفاعل ب  حركت  أساااسااينت : منو النظرية و 

إعادة تكوين صااااااااااااااورة العامل، ومنو املنهي العلمي وأساااااااااااااااليبه...والتفاعل ب  
ا طوت  أمر ضروري والزم، فمن يفكرون ينظرون ااااااااااا بال مالحظة  ااااااااااا ع، 
ومنهي،  ومن يالحظون بال فكر كل منهما ال يصاال إىل حقائق دقيقة ذات 
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هنة ، أو أكوام من البياانت معل ، وإن وصاااااااااااااال ، فإما إىل جتريدات غا مرب 
  (282)فاقدة الروإل واملعل ".

والقدرة التنظاية  ذا العلم يف الغرب زاوج  ب  ا طوت  يف الكثا من     
مراحلها، وجوهر أو أى املشااااااااااااااكلة ال يكمن يف مدى حتيز التنظا الغري ، 

كيك ر فهو ابلنساااااااااابة إىل الغرب تنظا مثمر ومنتي. ساااااااااااعدهم وال يزال يف حت
آالت البح، وصااااااااااااب االهتمام إىل نطان اجلغرافيا اإلسااااااااااااالمية ومكوانهتا، 
واساااااااااااتثمار ذلك يف توليد آليات جديدة متجددة تزيد يف إخضااااااااااااع وإحلان 
العامل اإلسالمي به. وإمنا املعضلة ابلنسبة إلينا ااا ال  م ااا تكمن يف كون مثرات 

امنا املعريف يف يغاير نظهذا التنظا يف الغرب منطلقاهتا مسااااااااااااتلة من نظام معر 
يف القوة واالجتاه واملقاصااد والغاايت ، ما يعين أن ال ننتظر أن تكون جرجاته 

أو رؤيتنا لذاتنا موضااااااااوع  تتساااااااااون أو تتسااااااااق مع رؤيتنا للحياة وفلساااااااافتها،
 دراسته وهويتنا احلضارية اليت نعرفها .

 ج:  روح التحدي ِف التنظري االستغرايب اْلسيوي .

لقد اساااتشااارن الغرب واساااتغربنا، واساااتغرب  معنا أمم أخرى يعدها الغرب    
شتان ب   ولكن يف عداد الشرن الذي يعل بدراسته، ومنها الص  والياابن،

الرحلت  املعرفيت  وب  االسااااتغرابي  .اسااااتشااااران الغرب أمثر دراسااااة ألطراف 

                                                           

 5: صالكوي   ،سلسلة عامل املعرفة  ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع   ،عبد الباسط عبد املعطي  (282)
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ال ينتظر ملسااالم  ال يز وب نية ودالة وفلسااافة احلضاااارة اإلساااالمية ، واساااتغراب ا
أن يثمر. وهو إذ ذان ال يزال يراوإل مكانه عاجزا عن صااااااااااااااناعة وصااااااااااااااياغة 
نظرايت دكنه من القدرة على رؤية اآلخر بوضااااااااااااااوإل. أما اسااااااااااااااتغراب األمم 
اآلساااايوية من غا املساااالم  ) الدراسااااات الياابنية والصااااينية عن الغرب( فقد  

 كان أقدر على فهم الغرب من املسلم  .

ومع تتلمذ الياابن على يد احلضااااااارة الغربية اسااااااتطاع أن يؤساااااا  لنفسااااااه     
منوذجا اقتصاااااااااااااااداي حضاااااااااااااااراي انبعا من مورواة الثقايف املوغل يف حضااااااااااااااارة 

فجن  بذلك بعيدا عن  امليكادو، والساااااااااااااااموراي كما يقول مالك بن ن (،)
 سنة يفعقدة املركزية األوروبية والغربية ، لقد أس  لنفسه مركزية خاصة به . 

، وجه ا با  الياابين كونو ساااوكي ماتساااوشااايتا، رئي  إدارة الكهرابء 1979
الصااااااااناعية الياابنية، خطااب سااااااااياساااااااايا فكراي إىل الغرب يدل على فهم عميق 
ه جملرايت األمور يف العامل الغري ومثيالهتا يف اجملتمع الياابين، وكان  ا جاء في

:  
حتما  منله اإلخفان، ذلك ألنه حيمل "ساااااننج  ال  الة، والغرب الصاااااناعي 

يف ذاته عناصاااااااااار إخفاقه. لقد ظل  مؤسااااااااااساااااااااااتكم )اي أهل الغرب( تيلورية 
الفكر )نساااااابة إىل مذهب تيلور االقتصااااااادي املعروف(، وا طر ا دن بكم، 
أن عقولكم تيلورية كذلك! إنكم تتخيلون أن حسن العمل يتجلى يف الفصل 

 الاااذين يفكرون، وأولئاااك الاااذين ينفاااذون. ب  ماااا ينبغي أن يقوم باااه أولئاااك
فااالتاادبا عناادكم فن درير فكر القااادة إىل أياادي العااامل  واملنفااذين. أمااا َنن 
فقااااد نبااااذان املااااذهااااب التيلوري، وأحطنااااا علمااااا  ابلتحاااادايت اليت جتااااا نااااا يف 
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املسااااااتقبل، وحرصاااااانا على تنمية ذكاء كل العامل ، واسااااااتثمران أموالنا لتعميم 
وجلعل احلوار املتبادل مسااااتمرا  ب  كل العناصاااار الفاعلة، والعمل هذا الذكاء، 

أساااارة واحدة. إن اإلدارة عندان هي كيفية جتنيد ذكاء الكل، لصااااا  مشااااروع 
  (283)خيدم الكل."

إن املتااأماال يف هااذا النص إذا أخااذانه كنموذج وعينااة دقيقااة لالسااااااااااااااتغراب    
اليااااابين ليااادل على عمق فهم املنظرين اليااااابني  ملاااا جياااب أن  خاااذوه من 
التجربة الغربية بعد دراساااااااااااتها وفهمها وفل هتا ..وهنا الفرن ب  الدراساااااااااااات 

عثات فدانه من ب" فمعظم ما اساااااتالعربية واإلساااااالمية، والدراساااااات  الياابنية 
ال مجة إىل الغرب يف القرن التاسااع عشاار كان لصااا  األدب ال العلم، عك  
البعثات الياابنية اليت ذهب  ألوراب يف الف ة نفساااااااااها وانصاااااااااب اهتمامها كله 
على ترمجة الكتب العلمية، وشااتان ب  ما صااران إليه وما صااارت إليه الياابن. 

."(284) 

األمر فحساااااااااااااااب بل "ت عقد اتفاقيات مع دور  ومل يتوقف احلد عند هذا    
  النشاااار املتميزة يف العامل ، لتنشاااار إصااااداراهتا يف الياابن ابللغة الياابنية يف نف

يوم صاااااااااااااادورها يف بالدها بلغتها األصاااااااااااااالية ، وبذلك ال تتأخر املعلومة عن 
ه املواطن الياابين، بل تصله املعرفة بلغته األم يف نف  الوق  ، الذي تصل في

                                                           

العدد التاسااااااااااع ،فة إسااااااااااالمية املعر  ،تعميق الفهم يف الفكر االساااااااااا اتيجي :مدخل إىل التغيا الثقايف  ، مد بريش (283)
 74ص: ،

 http://www.elaph.com/Web/Culture/2008/11/379740.htm:موقع يومية إيالف االلك ونية  (284)
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وهااذا أحااد أسااااااااااااااباااب جناااإل التجربااة  . (285)مواطن األوروي أو األمريكي"لل
الياابنية أو إن شااااااااائ  قل  "االساااااااااتغراب الياابين " يف ردم الفجوة بينه وب  
الغرب ، وحرصااه على متابعة الغرب يف أدن شااؤونه حىت أصااب  معه كفرسااي 

 رهان يف التكنولوجيا والعلم والتطور.

   

 رابعا: التنظري االستغرايب وعالقته بلتنظري الفقهي . 

حينما نفت  موضوع التنظا االستغراي من الزاوية املعرفية اإلسالمية، فإننا    
سنفت  معه ابلضرورة موضوع التنظا الفقهي ا اص ابلعامل الغري، وهنا نبدأ 

أاا والتأار بينهما التبسلسلة من األسئلة املتعلقة ابلعالقة ب  اجملال  وحدود 
.إىل أي مدى اعترب اجلمود يف احلركة الفقهية يف مسااااااااااااااائل الغرب جزءا من 
اجلمود يف التنظا االسااااااااتغراي ، أو العك  .؟، هل أارت رؤيتنا الفقهية عن 
العامل اآلخر ابعتباره )دار كفر أو حرب( على نوعية البحوة االسااااااااااااااتغرابية 

ك كن أن نرصاااااد يف اتريخ أدبنا الفقهي تلوجانب املوضاااااوعية فيها.؟ ،هل  
العالقة املطردة املتسااااااااااااااااوقة ب  التنظا الفقهي ملساااااااااااااااائل الغرب وب  الرؤية 
االسااتغرابية اإلسااالمية له. ؟  ،إىل أي مدى أتار املسااتغرب ) الدارى للغرب 
( ابألحكااام الفقهيااة والعقااديااة امل تبااة على هااذه البيئااة يف كتاااابتااه. ؟،  هاال 

ختيارات الفقهية للفقه االف اضاااي عن بالد الغرب صاااورة من صاااور مثل  اال

                                                           

 .http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=4740#شبكة األخبار العربية :أنظر:  (285)
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التنظا االسااتغراي الفقهي.؟ إىل أي مدى كان  اإلجابة الفقهية عن النوازل 
الغربية القد ة واملعاصرة إضافة تعمق من فهمنا واستغرابنا  ذا اجلزء من العامل 

. 
لدراساااااااااااااااة  يف دائرة التنظايف البداية  مثة أمر ذو ابل البد أن يتفطن له    

الغرب ،وهو ضااااااااارورة أن ينطلق املنظر من الواقع ال التاريخ ... فالغرب لي  
هو التاريخ الغري كما اإلسالم لي  هو كل التاريخ اإلسالمي، إذ الكثا من 
احلقائق اليت بناها فقهاء السياسة الشرعية الذين نظروا يف األحكام السلطانية 

مل لكثا من كلياهتا فضااااااااال عن جزئياهتا ..فقد جرى العمثال قد تغات يف ا
مثال على تقسااااااايم املعمورة ساااااااابقا إىل دار حرب ودار إساااااااالم أو دار الكفر 
ودار اإلسااااالم ..وبين على هذا التقساااايم فلساااافة األحكام الفقهية يف التعامل 
مع الغرب ككل ..كما بين على هذا االجتهاد صاااااااياغة جل املفاهيم املتعلقة 

 اجلزء من العامل سواء يف حالة السلم أو احلرب .  ذا
أما وقد تغات األحوال والظروف واألسااااااااااااااباب واحليثيات فلم يعد هنان     

مساااااااااو  لالنطالن من ذات املصاااااااااطل  يف التنظا للدراساااااااااات الغربية حي، 
أصب  الغرب دار إقامة الشهادة على الناى...مع مالحظة املتغاات اجلديدة 

هل بيئة واجملتمعات الغربية حي، غات كل املوازين، فقد أصب  أالطارئة يف ال
اإلسااااااااالم فيها أمة من األمم يتمتعون ابحلقون والواجبات مثل املواطن الغري 
 لكون من حقون املواطنة ما  لكه نظراؤهم، هذا فضاااااااااال عن تعاظم قدرهتم 

متاإل  نعلى افتكان احلقون ا اصااااة  م ابلطرن الساااالمية وهذا هامش مل يك
يف التاريخ القدمي جيب مراعاته ومالحظته بدقة، وعلى ساااااااااااااابيل املثال فقد 
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أصاااااااابح  مادة ال بية اإلسااااااااالمية مدرجة يف الكثا من مناهي ال بية الغربية 
  مراعاة للوجود اإلسالمي فيها.

ورمبا يعك  هذا "التطور شااايئا  من آاثر احلضاااور اإلساااالمي ا لي ا دود    
أو  الغربية، أكثر  ا يعك  اهتماما  مبالي  املساااالم  يف العامل، يف اجملتمعات

بعراقة احلضااااارة اإلسااااالمية وعمق إسااااهاماهتا يف اتريخ اإلنسااااان! ويرى بعض 
نشااااااااطاء العمل اإلسااااااااالمي يف الغرب يف هذه الظاهرة وأمثا ا أتكيدا  لوجهة 

وديته أكثر دالنظر اليت تقول إن احلضاااااور اإلساااااالمي ا لي يف الغرب على  
وزان  من  موع األمااة اإلسااااااااااااااالميااة اليت يزيااد عااددهااا عن ألف ومااائيت مليون 

 (286)نسمة يف س  ومخس  دولة." 
وإذا حكمنا مبنطق الصاااراحة قلنا إن املسااالم الذي يعيش يف الغرب يصاااب     

و ساااي آمنا يف ساااربه على دمه وماله وعرضاااه بل ودينه أفضااال من بقاع كثاة 
يف العامل اإلسااااااااااالمي، وهذه انزلة حضااااااااااارية شاااااااااارعية يكفي أن تغا لوحدها 

ا يف التنظا نفلسفة التنظا االس اتيجي حول الغرب من اجلذور. ما حيتم علي
اإلسالمي لدراستنا حول الغرب جتاوز االجتهاد الفقهي السابق حول الكثا 
من املسائل واألقضية اليت تتعلق ابحلالة الغربية انطالقا من كونه كان استجابة 
ملرحلة زمنية معينة حتكمها قوان  وأعراف دولية تغات لغتها تغاا ال سطئه 

  ا اجملتهد واملنظر يف املساااائل الشااارعية اليت ع  املالحظ البسااايط فضاااال عن
عالقة بغا املسلم ..كما نذك ر أن البح، يف املوضوع يرتبط ابتداء  ابلنظام 
املعريف اإلساااالمي حي، التنظا الفقهي مرتبط بساااقف معريف وقاعدة بياانت 
عقدية وقيمية ال تشااااااااااااذ عن ابقي املفردات األخرى اليت تسااااااااااااب  داخل هذا 

                                                           

 7ص: ، م2004 ، 38-37إسالمية املعرفة العدد   ،التحيز يف الفكر الغري  ،فتحي ملكاوي  (286)
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بين ابلتايل فإن الرؤية الفقهية والتنظا الفقهي القدمي  ذه املسااااااااألة واملالنظام و 
على املصااااا  لي  حاكما على الرؤية االسااااتغرابية  اليت تنطلق من منطلقات 
معرفية إسالمية أوسع وامشل من تلك الرؤية الضيقة للعامل واليت جاءت نتيجة 

 اجتهاد ضريف تغات مربراته  .
ه احليثيات واملسلمات املعرفية الواضحة ال بد التجديد يف انطالقا من هذ    

التنظا الفقهي املتعلق برؤية اآلخر الغري، حىت يتناساااااااااااب مساااااااااااتوى التنظا 
الفقهي مع مساااااااااتوى التنظا االساااااااااتغراي املعاصااااااااار، فالرؤية القد ة قد ارتفع 

وروة يف ملالكثا من مربراهتا كما ذكر الدكتور طه جابر العلواين  إن" الفقه ا
غناه وتشاااعبه على ارائه وتنوعه و  - ال التنظا لعالقة املسااالم  بغاهم فهو 

قد أصب  أغلبه جزء ا من التاريخ، ألسباب تتعلق ابملنهي، وأخرى بتحقيق  -
املنا ... إذ مل  خذ أكثر فقهائنا عاملية اإلساااااااااااالم بع  االعتبار يف تنظاهم 

ات بل عربوا عن نوع من االنطواء على الذالفقهي لعالقة املساااااالم  بغاهم، 
ال يتناسااااااااااب مع  اى الرسااااااااااالة ا ادة واألمة الشاااااااااااهدة. كما أتار الفقهاء 
ابلعرف التارخيي الساااااائد يف عصااااارهم حول التقسااااايم الدويل للعامل، فضااااااق  

 (287)نظرهتم للموضوع، وابتعدوا عن املفهوم القرآين للجغرافيا." 
أما األسااااااباب اليت تتعلق بتحقيق املنا  فقد ذكر مجلة منها حيساااااان ذكر     

 بعض منها كما أوردها توسيعا للفائدة :
اللجوء إىل  على -بعد عصاااار الرسااااالة  -مل يعتد املساااالمون يف اترخيهم  أواًل:

بالد غا إسااااالمية طلب ا حلق مهدخلر أو هراب من ظلم مفروض، بل كان  بالد 
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غالب أرض عز ومخلنخلعة، ومل تكن تفصااااال بينها حدود ساااااياساااااية اإلساااااالم يف ال
 مانعة.
لااذي اليوم موجودة يف العااامل ا -كمااا نفهمهااا   -مل تكن فكرة املواطخلنااة  اثني اً:

عاش فيه فقهاؤان األقدمون، وإمنا كان هنان نوع من االنتماء الثقايف حلضاااارة 
عقائدي، د املعيار المعينة، أو االنتماء الساااااااااياساااااااااي إىل إمرباطورية معينة يعتم

ويتعامل مع املخالف  يف املعتقد بشاااااايء من التحفظ، مع اختالف يف درجة 
 التسام : من  اكم التفتيش اإلسبانية إىل الذمة اإلسالمية.

مل تكن اإلقامة يف بلد غا البلد األصااااااااااالي ت كساااااااااااب حق املواطخلنة بناء  اثلثاً:
لزواج. ضاااااااااايف، أو أمد اإلقامة، أو اعلى معايا اثبتة، مثل امليالد يف البلد امل

وإمنا كان الوافد يتحول تلقائيا  إىل مواطن إذا كان يشارن أهل البلد معتقدهم 
م يف إذا كان جالفا    -مهما اسااااااااااااااتقر به املقام  -واقافتهم، أو يظل غريبا  

 ذلك.
رابعااا : مل يكن العااامل القاادمي يعرف شاااااااااااااايئااا  اذااه القااانون الاادويل أو العالقااات 

لاادبلوماااساااااااااااااايااة، اللااذان حيت  مااان على كاال دولااة  ااايااة رعااااي الاادول األخرى ا
املقيم  على أرضااااااااااااااها، ومعاملتهم بنف  معاملة الرعااي األصاااااااااااااالي ، إال يف 

 بعض األمور ا اصة اليت تقتضي حقون املواطنة التميز فيها.
ة كان منطق القوة هو الغالب على العالقة ب  اإلمرباطورايت القد   خامس  اً:

 فكان  كل منها تعترب أرض األخرى -مبا فيها اإلمرباطورية اإلسااااااااااااااالمية  -
"دار حرب" جيوز غزوها وضاااااااااااااامها كليا  أو جزئيا  إىل الدولة الغالبة، إذ من 
طبيعة اإلمرباطورايت أرا ال تعرف حدودا  إال حي، تتعساااااااار على جيوشااااااااها 

 مواصلة الزحف .
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داخل اليت نعيشااها اليوم، حي، تت مل يعش فقهاؤان الوحدة األرضااية س  ادس  اً:
الثقااافااات، وتعيش األمم يف مكااان واحااد، وإمنااا عاااشااااااااااااااوا يف عااامل من جزر 
منفصاااااااااااااالااة، ال تعااايش بينهااا وال تفاااهم. فكااان "فقااه احلرب" طاااغيااا عكم 
مقتضاااااااااااااايااات الواقع يومااذان. ومااا َنتاااجااه اليوم هو "فقااه التعااايش" يف واقع 

 جتلف كمًّا ونوعا .
 الفقهاء األقدم  واملتأخرين يعربون بفتاواهم عن نوع من كان بعض  س    ابعاً:

املقاومة وردة الفعل على واقع جصاااااااااااوص خيتلف عن واقعنا، ويف هذا االطار 
."(288) 
 ذه األساااااااااااااباب ولغاها البد من منهجية تنظاية جديدة تفسااااااااااااا  اجملال    

ستغراب الوترفع السقف للباحث  يف املسألة الغربية ، ومن خال ا تزود علم ا
بطاقة حيوية جديدة دكنه من اإلبداع يف اكتشاااااااااااااااف الغرب بكل دظهراته، 
والرجوع بعد هذه احلركة الكشاااااافية مبا يفيد العامل اإلسااااااالمي والنخب املؤطرة 
حلركة الفكر والتكتالت الفكرية املتنوعة، فلي  من الشاار  أن ينظر يف األمر 

رى، حكرا على طائفة دون أخ اإلساااااالميون فقط إذ التنظا االساااااتغراي لي 
بل من املصاااااا  والصاااااا  العام أن تتوساااااع الفائدة لتشااااامل الليربايل والعلماين 

 والقومي، بل واملسلم وغا املسلم داخل اجلغرافيا اإلسالمية.
ويسااااتدل على ذلك أن موضااااوع االسااااتغراب واالسااااتشااااران قد ع، فيه      

يه ادوارد ساااااااااعيد، كما كتب فحىت املسااااااااايحيون العرب أمثال الكاتب الكبا 
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قادة ورواد  التيار احلدااي  ثال يف حساااااااااااااان حنفي يف كتابه املعروف، وهي  
 كتاابت تنظاية قمينة ابلتثم  والبناء عليها واالس شاد  ا يف اب ا .

" وإذا كااان التنظا الفقهي  ااا تاادرن بااه األحكااام الكليااة يف أدائهااا العااام،   
ا مقارنة األحكام الفرعية يف نظام قانوين مبا يشااااااااااا ه و ا يبعد عن الزلل عند

يف نظام قانوين آخر، فإن هذا التنظا الفقهي يصااااااااا ضااااااااروراي وجياوز حدود 
االحتياج، وذلك عندما يطرن الباح،  االت قانونية حديثة مل يتعرض  ا 

، ومن هااذه االحتياااجااات اجلاادياادة التوسااااااااااااااع (289)الفقااه الشاااااااااااااارعي القاادمي"
ائل يف البالد الغربية والوضاااااااااع واملري  الذي تتمتع به األقليات اإلساااااااااالمي ا 

اإلساااااااااااالمية فيها ..وهذا ما يقتضاااااااااااى توافقا يف التنظا االساااااااااااتغراي والتنظا 
 الفقهي.. 

من الذي ساااااااااايمد اآلخر بوفرة املادة وروإل التجديد وسااااااااااعة التنظا عن      
ة ) فقاااه ديااادالغرب.؟، هااال  كن أن نعترب التنظا الفقهي يف صااااااااااااااوره اجلااا

 األقليات ( يف البيئة الغربية حافزا لرفع مساااااااتوى الرؤية لدى املنظ  رين يف حقل
االسااااااتغراب، ودافعا لرفع الكواب  امللقاة على االجتهاد التنظاي االسااااااتغراي 
السنين كتوجه نوعي داخل مدارى وتوجهات االستغراب يف العامل اإلسالمي 

تغراب ونوعيتها هي من ساااااااتفرض على .؟ أم أن دراساااااااة الغرب ومادة االسااااااا
املنظرين فقهيا التجديد .؟  ، احلقيقة األوىل تقول أن احلصاااااااااااااايلة اليت جيبلها 
علم االساااتغراب كمعلومات أو كمادة حتليلية جاهزة عن واقع الغرب هي من 
سااااتكون سااااببا يف تطوير وحتساااا  االجتهاد الفقهي والذي حيتاج إىل وصااااف 

اجلزء من العامل وهذا ما سااايوفره له "علم االساااتغراب دقيق ودراساااة متأنية  ذا 
                                                           

 25 ،صالعدد ا ام  ،منهي النظر يف دراسة القانون مقاران ابلشريعة  ،طارن البشري  (289)



- 345 - 
 

" .إال أن احلقيقة األخرى تقرر أن الرؤية االسااتغرابية تساا شااد ابلرؤية الفقهية 
عن العامل الغري، فمنها تسااااااااااااااتمد جزأ مهما من حركيتها التحليلية ..فكلما 

ما  لتوساااااع  الرؤية الفقهية عن الغرب وأجاب  عن أسااااائلته ونوازله الفقهية ك
 كان ذلك سببا يف توسع الرؤية االستغرابية .

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا: شروط ياح التنظري االستغرايب 
 

 أ:   تنزيل التنظري االستغرايب إى الواقال 
 تبقى وظيفة التنظا االسااتغراي األساااسااية هي جتويد صااورة البح، وآلياته   

وطرقه وتقدمي النموذج اإلرشاااااادي العلمي للباح، يف موضاااااوع الغرب ، وإذا  
كااان هااذا اجلزء من هااذا العلم على هااذا القاادر من األمهيااة، فااإنااه يف اجلهااة 

ريع ميدانية ل مشااااااااااااااااملقابلة حيتاج إىل تنزيل هذه املعرفة إىل الواقع يف شااااااااااااااك
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 واضاحة ترفع من جودة التنظا، وتردم ا وة بينه وب  الواقع يف عالقة تفاعلية
، وإال بقي حبي  األوران واألعاااة ...إذا هنااان تفاااعاال ب  مااا يقااال أو 
جيااااب أن يقااااال عن الغرب وب  تطبيق هااااذه املعرفااااة واملقوالت يف الواقع،  

شااااراف،  روإل التقعيد والتأصاااايل واالسااااتفالواقع هو الذي يسااااتلهم منه التنظا
ولذلك عد جانب العمل والتطبيق يف اإلسااااالم شاااار  من شاااارو  ضااااروري ، 

لم "روإل العلم هو العمل وإال فالع اسااتنادا إىل مبدأ ترااي مقاصاادي يقول  :"
عارية وغا منتفع به" وهذا شااااأنه يف كل األبواب واملسااااائل والقضااااااي والعلوم 

.(290)  
تنظا لدراسااااة الغرب وذروة ساااانامه وفائدته العظمى هو التطبيق فروإل ال      

وال مجة امليدانية يف شاااااااااااكل دراساااااااااااات ومراكز، وإال كان طلقة فارغة حتدة 
دواي وال تصااااايب هدفا ، هذا فضاااااال عن الفجوة اليت ساااااتتضاااااخم وتزداد ب  

و هالتنظا ابعتباره احتياج ومدد معريف الزم  ذا العلم، وب  التطبيق الذي 
جرج من جرجااااتاااه وهو ماااا يؤدي إىل عااادم جااادوى التنظا. الحظ مثال أن 
التنظا االساااتشاااراقي كان يتسااااون مع املشااااريع امليدانية اليت ت جم النظرايت 
واملقوالت االساااااااتشاااااااراقية يف شاااااااكل بر يات ساااااااياساااااااية واقتصاااااااادية واقافية 

التنظا   وعسااااااااااااااكريااة ..و  كاااناا  هااذه املوائمااة ب  النظريااة والتطبيق أو ب
واإلشااااااااراف على تنزيل وتطبيق هذه النظرايت أحد روافع النجاإل يف دراسااااااااة 
الغرب للشاااااارن ،فاملسااااااتشاااااارقون مع كورم فالساااااافة احلركة االسااااااتعمارية كانوا 

 ضباطا يف أجهزهتا .
                                                           

، 1إسااحق. املوافقات، تعليق الشاايخ عبد هللا دراز باوت: دار املعرفة للطباعة و النشاار، د.ت.، ج الشاااط ، أبو (290)
 .46ص 
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"وكان املسااتشاارن ا ولندي ساانون هرجرونيه يعمل مسااتشااارا حلكومته يف      
سطيط ساااياساااتها ضاااد أندونسااايا املسااالمة ، كما كان ماكدوانلد املساااتشااارن 
 الربيطاين مستشارا حلكومته يف سطيط سياستها ضد املسلم  يف شبه القارة

انية يطا ندية . كما كان " جب " يعمل أيضاااااااااا مساااااااااتشاااااااااارا للحكومت  الرب 
واألمريكية يف سطيط سااااياسااااتها املوالية إلساااارائيل .أما ماساااانيون فكان يقدم 
خدماته االسااااااتشااااااارية لالسااااااتعمار الفرنسااااااي يف مشال إفريقيا ،وال يزال برانرد 

 (291)لوي  يعمل مستشارا للحكومة األمريكية واإلسرائيلية " 
 رك  يفكما كان نداف سااااافران املساااااتشااااارن اليهودي املعروف "من املشاااااا    

م، توىل إدارة مركز دراسات الشرن األوسط يف جامعة هارفرد،  1948حرب 
كان أبرز مساااااتشاااااار كيسااااانجر،حينما توىل منصاااااب وزارة ا ارجية األمريكية 
...أما يف إساااارائيل فقد توىل كل من  املسااااتشاااارن تساااافي لينا ،واملسااااتشاااارن 

تشرن مل املساسحان أورون مركز البحوة السياسية يف وزارة ا ارجية ..وع
"تسيفي البيلغ " حاكما عسكرا مخ  مرات بعد كل حرب من احلروب اليت 
شاانتها إساارائيل ، كما عمل املسااتشاارن موشااي موعوز مسااتشااارا لوزير الدفاع 

 (292) "اإلسرائيلي عيزر ويزمان 
هذا االحتكان املباشااااااااااار للمساااااااااااتشااااااااااارق  هو الذي سااااااااااااعدهم على بلورة   

مشاااااااروعهم الثقايف والساااااااياساااااااي ،كما ساااااااهل عليهم جتديد خطا م وتطويره 
وا روج به من أزماته اليت يتعرض  ا بفعل انكشاااااااااااافه وتعريته يف السااااااااااانوات 

                                                           

هاااااااااااااااااا لندن 1411الطبعة الثانية  ،املنتدى اإلساااالمي،رؤية إساااالمية لالساااتشاااران  ،أ د عبد احلميد غراب أنظر  (291)
 ص:،
دار اجليل للنشااااااااار والدراساااااااااات واألعاة ،االساااااااااتشاااااااااران وأعاة الصاااااااااراع لدى إسااااااااارائيل ،إبراهيم عبد الكرمي  (292)

 72،م1993،الطبعة األوىل ،عمان ،الفلسطينية 
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األخاة، وقد أخطأ وما أصاااااااااب من قدر وفكر أبن االسااااااااتشااااااااران وفلساااااااافة 
االساااااااااتشاااااااااراقية قد توقف  وأصااااااااابح  علما يف أدراج التاريخ، إذ أنه التنظا 

انتقل إىل فضاااااءات معرفية جديدة مل نعهدها من قبل فهو يف طبعاته األخاة 
 كن اعتباره وتصنيفه ضمن نطان موضة احلدااة وما بعد احلدااة النابعة من 

ظا نالفلسااااااااااااافات الغربية العدمية. وهنان رفعوا من جرعات ومساااااااااااااتوايت الت
خبصوص العامل اإلسالمي إىل مراحل جديدة دثل اجلزء األخا من مشروعهم 

فية املعلن يف أدبيات االسااتشااران وهو تفكيك البنية امليتافيزيقية واملنظومة املعر 
اإلسااااااااالمية من الداخل بعد  اولة إسااااااااقا  الشاااااااارعية واملشااااااااروعية عنها من 

" وال زال  ة،مسااااميات جتلف ا ارج بتشااااويهها ب  أبنائها قبل أعدائها حت 
احلالة، كما هي يف وقتنا الراهن، وإن اختلف  التساااااااااااميات. فاملساااااااااااتشااااااااااارن 
املعاصاار قد لب  رداء  جديدا  وابت  ارى مهام  مسااتحداة، ويؤساا  خطااب  

نا.  معرفيا  يوظفه الساااااااااياسااااااااايون يف التعامل معنا، والتأاا يف البيئة اليت حتيط ب
نا، ايم بدراساااااهتم وحتليلهم الدقيق ل بة  تمعاتكما أوغل مسااااتشاااارقو هذه األ

ووصااااااااال  مشاااااااااارطهم إىل طبقات تساااااااااتقر حت  أدمة بشااااااااارتنا، وعمدوا إىل 
 توظيف تقنيات جديدة، بدأ أتااها يرهق منظومتنا الثقافية، اليت ابت  تعاين

  (293)ابستمرار من هزال دائم، وقهر مقيم، إزاء آلتهم الثقافية القاهرة".
 

 املعرِف بلغرب: ب: التشبال 

                                                           

العدد  ،الرزون مظفر حس،مقارنة  وسبة ب  ري برانرد لوي  ودانيال ابيب  يف معاجلة مسائل استشراقية معاصرة  (293)
 6،ص 44: 
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الكثا من الدراساااااااااااااااات املعاصاااااااااااااارة اليت تدور وتسااااااااااااااب  يف فلك التنظا    
االستغراي توقف  عند حدود منت مادة االستغراب وسومه، ومل تقتحم عقبته 
الكؤود ومياادانااه الصااااااااااااااعااب ...قااد يكون ذلااك نتيجااة االفتقاااد إىل اآلليااات 

والدقيق  ع املعريف الشاااااملالضاااارورية والالزمة لتحقيق هذا املقصااااد مثل التشااااب
ابلغرب كمنظومة متكاملة دتنع وتتأىب  عن الفهم دون وجود رؤية موضااااااااوعية 
شاااااااااااملة عنها. فمن مل يقبع يف أحشاااااااااااء التجربة الغربية ويعاين اجملتمع الغري 
عياان ال خربا، وحيلل منحنياهتا البيانية صاااااااااااعودا ونزوال يف جتلف امليادين ،ال 

ها ا دقيق لظاهرة من ظواهرها احلالة فيها أو املرحتلة من كن أن يظفر بتفساااااااا
 إىل القارات واجملتمعات األخرى.

لوران  املعروف بلوران  العرب ) صاااااااحب كتاب أعمدة احلكمة فهذا  "   
السبعة ( قضى عقودا  طويلة وشاقة يف العامل اإلسالمي لدراسته والعمل عليه 

فر( ، وهكذا فينتور دي ابرادي ، وهكذا مهفر )صاااااحب مذكرات املساااا  مه
) الساااااااااااااااعد األ ن لنابليون ( الذي قضااااااااااااااى أربع  ساااااااااااااانة يتجول يف العامل 
اإلساااااااااااالمي ويدرساااااااااااه قبل أن يلتحق عملة انبليون بوانبرت على مصااااااااااار ) 

( والذي اصااااااطحب معه يف  لته العسااااااكرية أكثر من 1801ااااااااااااااااااااا 1798
الطريق سااااااار عاملا  ، ومن جتلف االختصاااااااصااااااات ( ، وعلى نف   (167)

( فقد سافر إىل الشرن عام 1921ااااااا 1850املستشرن اليهودي غولدزيهر )
م وحط  رحاله أوال  يف القاهرة حي، كان أول أوروي يقبل كطالب  1873
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يف اجلااامع األزهر وقااد لب  الزي الااديين مثلااه يف ذلااك مثاال بقيااة الطالب". 
(294)  

إننا نوصي ونإحلاإل أن يكون للمنظرين يف االستغراب اطالع على الثقافة    
الغربية ويعاينوها عن كثب مثلما فعل املسااااااااااااااتشاااااااااااااارقون ح  درسااااااااااااااوا العامل 
اإلسااااااااااالمي دراسااااااااااة وافية ،لي  من مصااااااااااادر الكتب بل من خالل جتار م 

وهي  ،ا اصاااة وزايراهتم ألصاااقاع وبقاع األمة اإلساااالمية من شااارقها إىل غر ا
املعرفة اليت زادهتم قدرة على فهم اإلساااااااااااالم واملسااااااااااالم  فكان شاااااااااااعارهم يف 
تنظاهم االسااتشااراقي عن الشاارن كل الشاارن "لي  ا رب كاملعاينة" ومل يكتفوا 
ابملعاينة واملشاااااااااااااااهدة عن كثب بل شاااااااااااااااركوان يف احلياة االجتماعية والثقافية 

هي القول يان مراجع إليها ينتوالدينية  واالقتصااااااادية، فكانوا يف كثا من األح
 الفصل.

م( مسااااااااتشاااااااارن ورحالة يهودي 1913/ 1823)فهذا" أرمينوى فامربي    
م، وقد 1857هنغاري، عمل يف اآلساااتانة ساااكرتاا لفؤاد ابشاااا ،وأسااالم منذ 

م( مث ذهب إىل بودابساااااااااااااا  1864/ 1861جتول يف أواسااااااااااااااط آساااااااااااااايا )
داقته وكان يساااااتغل صاااااوتنصااااار،وع  أساااااتاذا للغات الشااااارقية يف جامعاهتا ..

الشااااااااااخصااااااااااية مع امللك إدوارد السااااااااااابع ،والساااااااااالطان عبد احلميد ،يف تقدمي 
ا اادمااات إىل هرتزل والصااااااااااااااهيونيااة لقاااء مبااالغ ماااليااة..حتاادة عنااه هرتزل يف 

                                                           

 ، االسااااااتغراب ب  الضرورة وال ف والتحريف ...  اولة لفهم الغااارب ، موقع مركاااز تشبيك للتنمية والدراسات (294)
http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm 

http://www.alshirazi.com/world/article/426.htm
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مذكراته بقوله :" يؤلف كتبا ابألملانية ،ويتكلم إال عشاااااااااار لغة نإتقان ،اعتنق 
 (295)ل دين .."مخسة أداين ، وخدم يف داينت  منهما كرج

لن ينج  التنظا االسااتغراي يف دراسااة الغرب كما جن  االسااتشااران القدمي    
واملعاصاااار يف حتليل البنية العميقة للعامل اإلسااااالمي وفهم جذوره من األساااااى 

 إال إذا سلكنا مسالكهم يف هذا املضمار ... 
وإن  ،لي  ا دف هنا مراكمة أكرب قدر من املعلومات عن الغرب وفقط     

كااان هااذا ضااااااااااااااروراي، وإمنااا ا اادف القاادرة على حتلياال الظاااهرة الغربيااة حتليال 
معرفيا شااااااااااامال  كننا من رؤيتها كما هي يف الواقع ..من خالل مصااااااااااادرهم 
األصاااالية ..وهنا البد من تفعيل حركة ال مجة من اللغات األوروبية إىل العربية 

مهم وهذا مهم يف رصااااااااااااااد ، قصااااااااااااااد اإلملام مبا يكتبون وإىل أين انته  أقال
ة فمن الطرائف اليت وردت يف تقرير "حااااال التنمياااا حتوالت الفكر الغري ..

اإلنسااااااااااااااانية يف البلدان العربية"أن  موع الكتب اليت ترمج  إىل اللغة العربية 
منذ عصااار ا ليفة العباساااي املأمون حىت اليوم ال يزيد على املائة ألف كتاب. 

 أو النااااطقون ابللغاااة-ماااا ترمجتاااه إسااااااااااااااباااانياااا  -تقريباااا-وهاااذا احلجم يوازي 
الوق   أي يف-يف عام واحد، وأن ما ي جم إىل العربية سااااااااانواي  -اإلسااااااااابانية

  (296)كتااب" 330هو حوايل  -احلايل
    

 ج     تعزيز التنظري االستغرايب بلنظرَيت السننية .

                                                           

 41ص،الصراع لدى إسرائيلاالستشران وأعاة ،إبراهيم عبد الكرمي  (295)

 انظر موقع :إسالم ويب . (296)
http://www.islamweb.net/mohammad/index.php?group=articles&lang=A&id=20482 
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لي  غريبا أن جند مفاتي  التنظا االسااااتغراي يف القرآن الكرمي واضااااحة       
سااااااااااهلة االقتناء مع تلك اآلايت البينات املسااااااااااتحثة على السااااااااااا يف األرض 
ومالحظة مصااااااااااااااا األقوام وظواهر السااااااااااااااماوات واألرض ومظاهرها وطبيعة 
 ناجملتمعات البشاااااااااااارية ومصااااااااااااائرها، هذا اللون من ا طاب الساااااااااااانين جزء م

ريُوا " :التنزيلا طاب اإل ي الذي دأب عليه القرآن الكرمي طوال ف ة  ُقْل س  ِ
َ َ  اْْلخِ  ُئ النَّش     ْ ُ يُنش     ِ َّ اّللَّ َرَ    ِإنَّ اّللََّ ِف اْْلَْرِض فَانظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْْلَْلَق   

 .٢٠العنكبوت:  "َعَلى  ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ 

يقول الطاهر بن عاشااور "وأريد النظر يف آاثرهم ليحصاال منه حتق ق ما بلغ    
من أخبارهم، أو الساااؤال عن أساااباب هالكهم، وكيف كانوا أويل قوة، وكيف 
طغوا على املسااتضااعف ، فاسااتأصاالهم هللا أو لتطمئن  نفوى املؤمن  مبشاااهدة 

 (297)املخرب عنهم مشاهدةخل عيان، فإن  للعيان بديع معل" 
فالساااااااا منهي علمي قائم بذاته يساااااااتصاااااااحب معه كل اآلليات واألدوات    

ا ققة ملقاصاااااااااااااااده من عقل وح  ومالحظة ودعن وإمعان، وتدبر واعتبار 
واساااااااااتخالص وتفكا وتقدير قال الكرماين: "أمروا ابساااااااااتقراء الداير، وأتمل 

ن أ اآلاثر، وفيها كثرة، فيقع ذلك سااااااااااااااا بعد ساااااااااااااا وزمان بعد زمان، ليعلم
 (298)مأمور به على حدة، والنظر مأمور به على حدة". السا

                                                           

 .94ص:  ،4ج ،التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور (297)

ص:  ،هااا 1396الطبعة الثانية:  ،القاهرة ،دار االعتصام ،حتقيق أ د عطا ،أسرار التكرار يف القرآن ،الكرماين (298)
65. 
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و ذا؛ فاملنظ  ر يف ميدان االساااااتغراب إذا كان  حصااااايلته املعرفية ابلسااااانن     
اإل ية ضااااااحلة فإن فهمه وتنظاه ساااااايكون من جن  وكم تلك املعرفة ،نقول 
 هذا لي  ألن البح، مرتبط ابلنظام املعريف اإلسااااااااالمي فحسااااااااب ، بل ألن
السااااانن والنوامي  اإل ية هي األداة اليت نساااااتطيع أن نفسااااار  ا حركة التاريخ 
ونفهم  ا وضاااااااااااع اآلخر ودوضاااااااااااعه وواقعه وتوقعه، فنساااااااااااتشااااااااااارف جملتمعاتنا 
و تمعاهتم، فالواقع الراهن يف الغرب اليوم لي  وليد الصاااااادفة، وإمنا هو نتاج 

ه مرتبطة عركة تاريخ فيحتريك غري ذكي للساااااااانن والقوان ، وحركة اجملتمع وال
اإلنسااان ووعيه وقدراته التسااخاية ،فلما حترن اإلنسااان حترن معه التاريخ كله 

 ) املستقبل (.
وإذا كان  النظرايت االسااتغرابية املطروحة لتفسااا الواقع الغري حتتاج إىل     

) منظور معريف( يزودها ابإلطار العام الذي  Paradigmمنوذج إرشاااااااااادي 
جيب أن يكون عليه ذلك الواقع املدروى، فإن النظرايت السااااننية فضااااال عن  
كورا دتاز ابلوضااااااااااوإل فإرا حتتكم إىل منوذج إرشااااااااااادي معريف غاية يف الدقة 
واإلحكااام. وهو مااا يعطيهااا األهليااة والقاادرة على التحلياال وال كيااب أبرحييااة 

هجية ضااااااااااامنة ، ومن مث فإن اجلمع ب  النظرايت االسااااااااااتغرابية يف معرفية ومن
ا حتليل الواقع الغري وب  النظرايت الساااااننية ال يعطينا تفسااااااا علميا ساااااننيا مل

هو عليه الغرب فحسب، وإمنا سيمدان بصورة شاملة متكاملة عن هذا اجلزاء 
 من العامل كمسلسل واحد ال تف ن حلقاته .
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 ا يف البيان القرآين من أن النظرايت السننية والقواعد السننيةإننا ننطلق كم   
قطعيات ال تتغا، والقطعي الساااااااااااااانين قطعي عقدي يتجاوز حدود االجتهاد 
التنظاي القاااباال لألخااذ والرد . وقااد ذكر الاادكتور طااه جااابر العلواين يف هااذا 

إلمام لالساااااايان كالما للغزايل أورده العطار يف حاشاااااايته على اجلوامع فقال:"و 
الغزايل تفصاااااااااااااايل حساااااااااااااان يف هذا اجملال حي، قال النظرايت قطعية وظنية، 
والقطعية كالمية وأصااااااااولية وفقهية، ونعين ابلكالمية ما يدرن ابلعقل من غا 
ورود السمع كحدوة العامل وإابات ا دة وصفاته وبعثة الرسل وَنو ذلك، 

قوانينه وسنن الكون و واحلق فيها واحد واملخطئ آمث ..، مث قال بعدها: قل  
 (299)تندرج يف هذه القطعيات "

نقول هذا ألننا إذا دكنا من املزاوجة ب  التنظا االسااااااااااااااتغراي والنظرايت     
والقواعد السننية يف حتليل الظاهرة الغربية، أو أي ظاهرة إنسانية أخرى؛ فإننا 

اعية جتمساااااااااااااانتجاوز األزمة  املطروحة يف العلوم اإلنسااااااااااااااانية ومنها العلوم اال
الغربية اليوم يف تشييئها وتفكيكها لإلنسان وللظاهرة الغربية نفسها. هذا مع 
عجزها املطبق عن صاياغة قوان  تفسار الظاهرة اإلنساانية كتلك القوان  اليت 
تفسر الظواهر الطبيعية، وهذه أزمة انجتة يف األساى من النظام املعريف الغري 

م اد الروحيااة و امليتااافيزيقيااة يف العلو الااذي اسااااااااااااااتبعااد الوحي وأقصااااااااااااااى األبعاا

                                                           

املعهد ، ،معامل يف املنهي القرآين: حوار مع األستاذ الدكتور طه جابر العلواين ،صباإل الربزجني ،أنظر: هاوزين عمر (299)
 . 22ص:  ،م2009الطبعة األوىل:  ،كردستان العران  ،مطبعة شفان السليمانية ،العاملي للفكر اإلسالمي
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االجتماعية والنفسااااااااااااااية واعتمد يف الغالب األعم على رؤية ونظرة وضااااااااااااااعية 
عتاة. فمن الطبيعي، واحلاالاة هاذه، أن حيادة خلال   positivistإمربيقياة 

 بنيوي يف الرؤية للظاهرة االجتماعية املركبة من املادة والروإل. 

فعي مادي  تمع " ني اليت ساااااامه  يف إنتاج هذه الرؤية الغربية نفساااااها ه  
ال وجود لألخالن فيه .. كما ال يوجد له غاية إال املادة ،فالتقدم يف املفهوم 
الغري عملياااة حركياااة تعين االنتقاااال دون حتااادياااد ا ااادف من احلركاااة وباااذلاااك 
يصاااااااااااب  التقدم بال مرجعية ،أو يصاااااااااااب  مرجعية ذاته ، ومن مث يصاااااااااااب  هو 

..وتكمن خطورة هذه احلضااارة ، ارا تتوجه إىل شاايئ كامن  الوساايلة والغاية 
يف اإلنساااااااااااااان ،وهي رغبته الطفولية يف فقدان احلدود وا وية  والتحرن خارج 
مجيع املنظومات إال املنظومة الطبيعية املادية ..وهذه احلضااااااااارة االسااااااااتهالكية 
ة ر اجلديدة ليسا  معادية للحضاارات الشارقية وحساب ، وإمنا معادية للحضاا

 (300)الغربية ذاهتا "

إذا جنحنااااا يف هااااذه املزاوجااااة ب  اجملااااال  ودكننااااا من تقويااااة عناااااصاااااااااااااار     
"االساااااتغراب السااااانين " كاجتاه من االجتاهات اإلساااااالمية املعاصااااارة الذكية يف 
تفساااااااا الظاهرة الغربية، فإننا سااااااانرجع بنتائي حيمد عقباها لي  على اجملتمع 

ار دراساااااتنا له باإلساااااالمي فحساااااب ،بل وحىت على اجملتمع الغري أيضاااااا ابعت

                                                           

املعهد العلمي ،ا طاب العري املعاصااااااااار :عوامل البناء احلضااااااااااري يف الكتاابت العربية ،ابراهيم  مود عبد الباقي  (300)
 230،322ص:،م 2008الطبعة األوىل  ،أمريكا ،للفكر اإلسالمي 
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ساااااااتكون هدية إساااااااالمية دكنه من املراجعة والتقومي ورؤية نفساااااااه من منظور 
الرؤية اإلساااااالمية، كما دكننا من االساااااتفادة منه ومن مظاهر القوة واالجيابية 

 فيه؛ دومنا خوف على منظومتنا الفكرية والقيمية والعقدية من االخ ان .

الذين يصلون ما أمر هللا وإذا كان القرآن قد مدإل صنفا من الناى هم "    
 وصال رحيميا تشريعيا يف إطار جتويد ودت  شبكة العالقاتبه أن يولل " 

االجتماعية، فإن من ضاااااامن ما أمر هللا أن يوصاااااال تكوينا املقدمات ابلنتائي 
بة للوصاااول اهي املناساااوالبداايت ابلنهاايت واألساااباب ابملساااببات، وإجياد املن

إىل املعرفة املطلوبة ودراسااااااااتنا لآلخر الغري هنا ال تثمر طيبا إال إذا دكنا من 
إيصااااااااااااال ما أمر هللا به أن يوصاااااااااااال داخل إطار هذا العنوان سااااااااااااننيا ابجلمع 
والتوصيل ب  النظرايت السننية والنظرايت االستغرابية ، حىت ال يغدو دراسة 

 ة فارغة حتدة دواي وال تصيب هدفا .الغرب ترفا علميا أو طلق

 د:  ماذا ستقدم اْلركيولوجية السننية لعلم االستغراب:

قلنا ساااااابقا أن التفقه يف هذا امليدان يكساااااب التنظا االساااااتغراي السااااانين    
مكنة يف فهم بواطن األمور ومسااااااراهتا، فالغرب املعاصااااار مل يصاااااعد فجأة إىل 

 مام املداولة يف العامل من أيدي املساااااالم مساااااارإل التاريخ، كما أنه مل يسااااااتلم ز 
جزافا ..لقد اسااااتلمها بشااااروطها واسااااتحقاقاهتا كما هو مقرر يف علم املداولة 
السااانين ،إذ ال تعاقب إال بسااانن.. فال تساااقط حضاااارة إال إذا فقدت أهليتها 
احلضاااارية .. وال حتل  لها أخرى إال إذا اساااتكمل  األهلية لذلك، وصااادن 



- 357 - 
 

ُكْم قَ ْرٌح فَ َقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌح مِ ثْ ُلُه   َوتِلْ " هللا القائل: س    ْ ُم ِإن ََيْس    َ َك اْْلََيَّ
َهدَ  ُ الَِّذيَن نَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمنُكْم ش       ُ ُ اَل نَُداِوهُلَا بَ نْيَ النَّاِس َوِليَ ْعَلَم اّللَّ اَء ۗ َواّللَّ

اِلِمنيَ  بُّ الظ  َّ  هاااذه من واحااادة الغربياااة واحلضااااااااااااااااارة..140: عمران آل "حي  ُِ
ضااااااااااااااارات اليت تعاقب  وامتلك  زمام املبادرة واملبادأة ..ويف هذا اإلطار احل

 التحليلي السنين جيب أن يكون حتليلنا  ا.  
مث إن املزاوجة ب  احلصاااااااااااااايلة السااااااااااااااننية للمنظ  ر وقدراته التحليلية يف ب ل    

املمثلة يف  فاجملتمعات الغربية هي إضاااافة نوعية نساااتعيض  ا عن تلك املعار 
العلوم االجتماااعيااة واليت يفتقاادهااا الكثا من املنظرين يف هااذا املياادان ، واليت 

حي  أن صااااا تدخل بدورها يف شااااارو  جناإل العملية التنظاية يف هذا احلقل. 
اإلحلاإل يف التنظا . اااااااااااااااااااااااا كما يقول الدكتور عماد الدين خليل " مضلال  يف 

ا، فيجد تقاليد" تزداد مبرور الوق  شيوع  بعض احللقات املعرفية، وقد ينشئ "
الباحثون أنفسااهم ملزم  أبن يقولوا كلمتهم أو "وجهة نظرهم" يف مسااألة قد 

  (301)ال حتتاج إىل كبا عناء للتأشا على صيغ التعامل معها." ا 
ولكن هذا سيحدة لو ترن التنظا االستغراي على هوى الباح، الذي     

ال يساااااتند إىل ساااااقف معريف يؤطر حركته العلمية يف غدوها ورواحها، ويكب  
مجاإل اإلمث والعدوان يف أحكامها الصااااااااااااااادرة على النماذج األخرى، أو حىت 

ن ولاذا م..على أجزاء وأطراف النموذج الواحاد داخال النظاام املعريف الواحاد 
السااااااااااااهولة أن نالحظ أن من ب  الذين نظروا للمسااااااااااااألة الغربية ، أي الذين 
حاااولوا أن ياادرسااااااااااااااوا الغرب كااأمااة وحضاااااااااااااااارة قلااة قليلااة منهم من دكن من 

 استقطاب غاهم إىل فكرهتم وإقناعهم بنماذجهم التحليلية.
                                                           

 142ص: ،العدد التاسع عشر  ،إسالمية املعرفة  ،يف منهي التعامل مع ال اة  ،عماد الدين خليل  (301)



- 358 - 
 

عامل لوهذا لي ، ألن األفكار واملشاااااااااااااااريع األخرى اليت مل تلق رواجا يف ا    
العري واإلساااااااااالمي ليسااااااااا  واضاااااااااحة، أو أرا تفتقد إىل املصاااااااااداقية والثقل 

على َنو  -رت لدراسة الظاهرة الغربية العلمي؛ بل ألن تلك األفكار اليت نظ
ما فعل  مالك بن ن  حول الظاهرة الغربية أو املساااااي يف حتليله لقطاع كبا 

رو  ت عن وعي كامل بشااااااااااد  ومن  وتطور  -من األفكار يف العامل الغري 
التنظا ا اصاااااااااة  ذه الكتلة، ولكن من داخل النظام املعريف اإلساااااااااالمي مع 

 نية"" بْلركيولوجية الس       ندكنهم من أداوت ما نطلق عليه يف هذا البح، 
اليت تتخذ من التحليل السااااااانين واملفاهيم الساااااااننية والقواعد الساااااااننية كأدوات 

لقوان  الغربية يسااتحضاار من خالله الباح، اعلمية للحفر املتأين يف الظاهرة 
ية والتارخيية و الطبيعية اليت حكم  أطوار  السااااااااااااااننية االجتماعية والنفساااااااااااااا

 احلضارة الغربية وصوال إىل واقعها الراهن اليوم.
واألركيولوجية الساااننية  ذا املعل، ليسااا  جصاااصاااة لبح، الظواهر الغربية    

 وإذا كان ميشيل فوكو قد نقل مصطل  فحسب ،وإمنا اتريخ اإلنسانية كله ،
األركيلوجية بوصااااااافه علم دراساااااااة آاثر اإلنساااااااان املادية من حقله الداليل إىل 
حقل داليل مفاهيمي فكري جديد. ذاه فيما بعد األركيولوجية املعرفية، مث 
 وظفه يف التشاااااااكيك يف الكثا من الثواب  والقطعيات ،فإننا يف األركيولوجية

 من هذه القواعد والقطعيات كرواسااى معرفية للبح، يف اتريخالسااننية ننطلق 
الكدإل اإلنساااااااااااين ويف طبقاته املختلفة : النفسااااااااااية، واالجتماعية ، والتارخيية 
واحلضااااارية، إننا إذ ننقل هذا املصااااطل  من حقله الداليل التارخيي لنوظفه يف 

توخى يف نحقل معريف إساااااااالمي جديد أذيناه "ابألركيولوجية الساااااااننية " إمنا 
ذلك نوعا من املقاربة التجديدية يف املعرفة اإلسااااااااااااااالمية ..وال نقصااااااااااااااد هنا 
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ا اكاة وال املظاهاة فنظامنا املعريف بثرائه الداليل واملفاهيمي يسااااااااام  لنا مبثل 
هذا االجتهاد التنظاي ..ابعتباره علم البح، يف املاضاااااي ابألدوات الساااااننية 

 الثابة وا كمة . 
نطلق فإذا أردان أن نعرف ساار رواج تلك املشاااريع الفكرية اليت من هذا امل    

حتلل الظاهرة الغربية ،فإننا سااااااانرجه إىل توظيفها هذه اآللية الساااااااننية ،ولذلك 
انكشاااااااااااف  م من ب  هذا الركام ا ائل ما مل ينكشاااااااااااف لغاهم من الكتاب 

لم ع والباااااحث ، ولعلي أعزو أمر جناااااحهم يف تنظااهتم اليت نضاااااااااااااايفهااااا إىل
 االستغراب إىل ما يلي :

أناااه مع اعتباااار التجرباااة الغربياااة والظااااهرة الغربياااة جرج من جرجاااات نظاااام  -
معريف آخر، إال أرم انتبهوا إىل فاااعليااة وخطورة القااانون اإل ي الااذي حيكم 
الظاهرة اإلنسانية ككل ابختالف أمشاجها وحضاراهتا حي، تتداعى أخطاء 

َوات َُّقوا " وهو ما عنته اآلية الكر ة يف قوله تعاىل  :اآلخرين على الكل تباعا 
َنًة الَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُكْم َخالًَّة   َواْعَلُموا َأنَّ اّللََّ َشدِ   "يُد اْلِعَقابِ ِفت ْ

، واآلية دنحنا مؤشااااااااارا حتليليا  مهما عن الفنت العابرة للقارات  25األنفال: 
ومن هنا فإن ظلم احلضاااااااااارة الغربية إذا قرأان اآلية قراءة واحلضاااااااااارات واألمم، 

 سننية عامة سيكون شره مستطاا على اإلنسانية ككل.
من هذا املنطلق األركيولوجي الساااااانين دعا مالك بن ن  يف تنظااته حول     

املسااااألة الغربية إىل اكتشاااااف ذلك ال ابط ب  مشاااااكل العامل الغري وصاااالتها 
وال شاااك ) اإلساااالمي يقول يف كتابه وجهة العامل اإلساااالمي :مبشااااكل العامل 

أن هذا اإلشعاع العاملي الشامل الذي تتمتع به اقافة الغرب، هو الذي جيعل 
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من فوضااااااه احلالية مشاااااكلة عاملية، ينبغي أن َنللها وأن نتفهمها يف صاااااالهتا 
  (302)ابملشكلة اإلنسانية عامة، وابلتايل ابملشكلة اإلسالمية ". 

هدف يأن مالك بن ن  يف منزعه التنظاي هذا كان " واألكيد يف األمر    
من وراء ذلك إىل البح، عن حل ساانين ملشااكالت العامل اإلسااالمي، يضااعه 
يف إطاره اإلنساااين، وال يغفل احلقيقة املوضااوعية اليت يسااا  ا منطق التاريخ، 

 سااااانية موحدة يفالذي صااااار من أهم ميزاته يف أواخر القرن العشاااارين أن اإلن
مصاااااااااااااها، ومتشااااااااااااابكة يف عالقاهتا،  ا حيتم علينا البح، يف عمق الظاهرة 
احلضااااااااااااااارية يف حركتها يف التاريخ، دون عزل يقصااااااااااااااي األبعاد املتشااااااااااااااابكة 

  (303) ا."
وهكذا جن  مالك بن ن   ااا فيلسوف احلضارة  اا يف دراسة الغرب جناحا مل   

 يكتب لغاه لألساااااااااباب اآلنفة الذكر حي، يعلن صاااااااااراحة أن التجربة الغربية
دثل "درساااا خطاا  لفهم مصاااائر الشاااعوب واحلضاااارات، هي جد مفيدة لبناء 

جناإل،  نسان منالفكر اإلسالمي، ألرا صادف  أعظم ما تصادفه عبقرية اإل
وأخطر مااااا ابءت بااااه من إخفااااان، وإدران األحااااداة من الوجه  كليهمااااا 
ضاااااااااارورة ملحة للعامل اإلسااااااااااالمي يف وقفته احلالية، إذ هو حياول ما وسااااااااااعته 

أن يفهم مشاااااااكالته فهما  واقعيا ، وأن يقوم  -منذ قضاااااااية فلساااااااط  -ا اولة
 . (304)."أسباب رضته كما يقوم أسباب فوضاه تقو ا  موضوعيا  

                                                           

 123ص: 2002الطبعة األوىل ،لبنان  ،دار الفكر املعاصر باوت  ،وجهة العامل اإلسالمي  ،مالك بن ن   (302)
 5احسن بدران حسن ،لظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري :أمنوذج مالك ص  (303)
 122مرجع سابق  ،ص: مالك بن ن  ، (304)
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لقد انطلق األسااااتاذ مالك بن ن  يف تنظااته من نظرايت حاول وضااااعها     
لتفسااا الظاهرة الغربية كما انطلق من مساالمات سااننية أانر  ا درب البح، 
فخرج جبملة مفيدة يف املوضااااوع، وهذا صااااميم عمل املنظ  ر، حي، قدم للعامل 

مية من ها احلضاااارة اإلساااالاإلساااالمي لغة تنظاية يف علم االساااتغراب مل تعهد
قبل، داما مثلما فعل ابن خلدون يف تنظااته املتنوعة لعلم االسااااااااااااااتغراب يف 

 سفره الكبا " املقدمة ". 
ونرجع الكر ة يف راية املطاف بعد هذه اجلولة لطرإل السااااااااااااااؤال ا رج، هل    

ات نسنتمكن يف راية األمر من إنشاء وأتسي  فقه االستغراب يقوم على بي   
علمية واضااحة األساا  واألركان واملعامل، يساا شااد ابلنماذج التحليلية السااننية 
اليت قدمها مالك بن ن  وغاه من املفكرين؟.حىت ندرى الغرب وننخله خنال 
علميا نستفيد من جتاربه ونتوقى شروره؟. أم أننا سنكتفي ابلوقوف عند سوم 

كرر ر هذا العلم ، فناحلدي، يف عموميات االسااااااااااااااتغراب دون الغوص يف ع
الصاااااااااااااايحااة ذاهتااا اليت أطلقهااا من دعااا من قباال إىل االهتمااام ابلغرب وبقياا  
صااااايحته ب  دفات الكتب وأساااااوار املؤدرات ؟. حتما لن نساااااتطيع أن َنقق 
املقصاااااد األول من دون االخنرا  الفعلي يف مشاااااروع فقه االساااااتغراب السااااانين 

ى ي املثمر، والذي جييب علاخنراطا علميا مؤسااسااا على أصااول البح، العلم
 أسئلة االستغراب واستشكاالته املتنوعة .

 املبحث الثالث  : التنظري االستغرايب وسؤال املنهجية   
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أتيت أساااااااااااااائلة املنهجية يف مقدمات العلوم ، وذلك أن لكل علم منهجه     
وأدواته املنهجية املناساااااابة لتحقيق مقاصااااااده ، وإذا كان االسااااااتغراب هو علم 

الغرب؛ فإن الساؤال املطروإل هنا أن الغرب لي  موضاوعا واحد ؟ أي  دراساة
غرب نقصاااااااااد ونريد ؟ هل هو الغرب الثقايف واالجتماعي ، أو االقتصاااااااااادي 
والعساااكري ، أو الغرب الساااياساااي ؟، فكل حقل من هذه احلقول واملواضااايع 
تسااتوجب منهجا خاصااا لدراسااته وفهمه واسااتيعابه، وإال وقعنا يف ا طأ ذاته 

لذي وقع فيه الغرب ح  درى الشااااااااارن من خالل االساااااااااتشاااااااااران، فكان  ا
رحلته العلمية إىل الشاااااااااااااارن تفتقد إىل خرائط املنهجية، فكان  كرحلة  ار 

 الرحى املكان الذي ارحتل منه هو املكان الذي ارحتل إليه .

؛ مل يكن االسااااتشااااران يرى الن   مدا صاااالى هللا عليه وساااالم، ولكن  و ذا   
يتيم أي طاااالاااب، كماااا مل يكن يرى يف العرب أرابب احلضااااااااااااااااارة كاااان يرى 

وأساااااااايادها، ولكن كان يرى فيهم البداوة والقساااااااااوة ، فكيف ليتيم أن يكون 
نبيا، وكيف لألعراب أن يصااانعوا احلضاااارة ، وكيف ألمة خرج  من واد غا 
ذي زرع  ااااااااااااااا أن يعجب الكفار نباته  اااااااااااااااااااا ،هكذا كان العقل الباطن الغري 

طب الوعي الغري يف كل حلظة تسااااول له نفسااااه أن يتوجه َنو اإلنصاااااف خيا
ة وهذه نتيجة طبيعية وحصاااااد متوقع  ذه الرؤية اليت تفتقد إىل أدواهتا املنهجي

 فضال عن مقاصدها النبيلة .

 أوال: مداخل الصدق املنهجي وخمرجاته ِف علم االستغراب.
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إذا كان البيان القرآين يقتضااااااااااااااى منا حتقيق العدل كقيمة كونية كما يف      
قوله تعاىل ) كونوا قوام  ا شاااااااااهداء ابلقساااااااااط  ....(، فإن توظيف املنهي 
املناسب لدراسة الغرب يف جوانبه املتعددة هو جزء ال يتجزأ من معاين العدل 

املنهجية  إال آبلياتهاليت تتدىل من هذه اآلية ، وهو عدل وقساااااااااااط ال يتحقق 
املناسااابة ..وهذا ما جيب على املشاااتغل  بقضاااااي "االساااتغراب وفلسااافته " أن 
يفهموه حىت ال نعيد الوقوع يف أخطاء مدارى االسااااااااااااااتشااااااااااااااران اليت وظف  

 املناهي توظيفا ال يتناسب مع طبيعة املواضيع املتناولة .

شااااااارن مدخل صاااااااحي  أن االساااااااتشاااااااران يف الغالب األعم مل يدخل إىل ال   
صاااااااااااااادن ،ولذا فمن الطبيعي أن تكون جرجاته ونتائجه بعيدة كل البعد عن 
موازين الصااادن يف تناوله ملساااائل الشااارن، ولكن على االساااتغراب وهو الذي 
يسااعى إىل فهم الغرب ودراسااته أن تتطابق مداخل الصاادن اليت  تلكها  ثلة 

 ،حىت سااااااة العامل الغرييف طهارة ونقاوة املقاصااااااد مع اآلليات املنهجية يف درا
حيقق املطلب القرآين املعريف الكلي أي حىت تكون جرجاته متطابقة مدخالته 
، خاصة وأن مقصد الشهود احلضاري والشهادة على الناى اليت تنطلق منها 
" أساائلة االسااتغراب " تقتضااى منه الدقة ) والقسااط املنهجي ( لإلجابة عنها 

. 

االضااااطراب يف رؤية اآلخر لدى الطرف  " وهذا حىت نتجاوز اإلجحاف و    
إذ ال يظهر الشاااااااااااااارن على حقيقته وال الغرب على حقيقته، بل صااااااااااااااورة كل 
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منهما معكوساااااااة يف جيلة الطرف اآلخر، صاااااااحي  أن الغرب اخ ع شااااااارقه، 
موقعه، وكل من ولكن من الصااااااااااااااحي  كذلك أن الشاااااااااااااارن اخ ع غربه،كل 

اصاااااااار هي ة يف ا طاب العري املعبطريقته وآلياته ، وإذا كان  الساااااااامة الغالب
رفض الصورة اليت حيملها الغرب حتديدا ، عن العري واملسلم، مع البح،  ا 

نيها يوازيه تساؤل عن الصورة اليت يب عن سياقات ودوافع، فإن هذا الرفض ال
العري عن الغرب ، إنه يتشكى من تشويه الغرب لصورته ، لكنه ال يتنبه إىل 

  (305).  س  أقل تشويها لديه"أن صورة الغرب لي

فك  "ولذا، فإن من األهداف اليت ينخلها علم االساااتغراب ابإلضاااافة إىل    
عقدة النقص التارخيية يف عالقة األان ابآلخر والقضاااااااااااااااء على مركب العظمة 

. (306)لدى اآلخر الغري بتحويله من ذات دارى إىل موضااااااااااااااوع مدروى " 
اآلخر، فاااالقضاااااااااااااااااء على مركاااب العظماااة  حتقيق التوازن والقسااااااااااااااط يف رؤياااة 

م ل       نم بتحطيونرجسااااااااية املركزية الغربية، أو ما نسااااااااميه يف هذه الدراسااااااااة "
فها  " ال يبي  لنا القفز على احلقائق أو احليلولة دون توصاااااااااايالكوجيتو الغريب

كما هي،  وهذا ما ال  كن الوصااااااااااااااول إليه دون اإلجابة الوافية الكافية عن 
 لياهتا يف علم االستغراب .أسئلة املنهجية وإشكا

                                                           

 لة  العري ،وزارة اإلعالم بدولة الكوي ، ،  "املشاااااااااوهةاتريخ من العالقات  العرب والغرب،"،مساااااااااعود ضااااااااااهر  (305)
 . 144، ص  2002، يناير 518 العدد

 24 ،ص  ،مقدمة يف علم االستغراب  ،أنظر : حسن حنفي  (306)
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 اثنيا:  اجلملة املفيد  لعلم االستغراب ِف النظام املعرِف اإلسالمي.

حىت َنقق جزأ من مداخل الصااااادن وجارجه يف فقه االساااااتغراب ال مناص   
من املرور أوال على مسااااااااااألة ال تقل أمهية عن سااااااااااابقتها ،إن مل تكن أجوبتها 

نية إن فهم البفيدة لعلم االسااااااااااااااتغراب . عندها ، تلك إذا قضااااااااااااااية اجلملة امل
املنهجية العميقة لالستغراب كعلم قائم بذاته مستقل يف مصطلحاته ومعجمه 

  لته املفيد ""مجوفهارسااااه ومنهجيته ، متوقف إىل حد كبا على إدران وحترير
كأول خطوة من خطوات التأصيل املنهجي  ذا احلقل املعريف القدمي اجلديد. 
فماذا نقصاااااااااد ابجلملة املفيدة لعلم االساااااااااتغراب يف هذه الدراساااااااااة ؟  وكيف 
ساااانتعرف على إابات النساااابة يف هذه اجلملة ؟ وما هي عوائدها املعرفية على 

 موضوعنا .؟ 
يدة للعلوم  اة مفهوم اجلملة املفيعر ف على مجعة يف كتابه الطريق إىل ال    

انطالقااا من كورااا ا اادد املنهجي الااذي ي فهم من خاللااه أي علم من العلوم 
مهما كان املوضاااااااوع الذي يتناوله والقضاااااااااي اليت يتبناها، واإلشاااااااكاالت اليت 
يطرحها، وهي بقدر ما دثل مدخال منهجيا نتعر ف من خالله على الصااياغة 

ي علم من العلوم، دثل كذلك إطارا معرفيا نضاااااااااااااابط فيه اللغوية واملنطقية أل
 املفاهيم، وَندد املصطلحات واملناهي فلكل علم مصطلحاته واستقالليته.
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ياغة اللغوية مع      "هنان مفهوم  دد وتصااااااااااااااور مع  تتداخل فيه الصاااااااااااااا
الصاااااااياغة املنطقية، وتشاااااااكل طابعا عامال عند صاااااااياغة األفكار..هذا ا دد 

لصااااااااااااااياااغااات، هو اجلملااة املفياادة، ولقااد اختلف مفهوم اجلملااة األول  ااذه ا
ب  علوم البالغة والنحو واألصااااااااااااااول واملنطق  -وكان ابرزا ومهما  -املفيدة 

وغاها، وتنقساام اجلملة املفيدة إىل قساام  ظاهرين، وقساام اثل، غا ظاهر، 
واختلف  تسااااامية كل قسااااام من هذه األقساااااام ابختالف العلوم اليت تعامل  

، فأهل املنطق يتحداون ما أذوه باااااااااا: "املوضوع" و"ا مول" والبالغيون معها
يقولون: "املسااااند واملسااااند إليه" والنحويون يساااامورا باااااااااااااااااا: "املبتدأ وا رب" أو 
"الفعل والفاعل". ولذلك فاجلملة املفيدة نفسااااااااااااااها قد ذي  أبذاء جتلفة، 

قة فاظ السااااااابقة متفمثل: القضااااااية، أو املسااااااألة، أو"الدعوى". وكل تلك األل
 (307)املعل " .

 ،وعلى هااذا املعل فال خيلو علم من العلوم دون أن يكون لااه مجلتااه املفياادة  
دة أو اجلزء األول من اجلملة املفي -علم األصول مثال جند أن املوضوع  ففي"

هو "األدلة الشااااااااااااارعية"، وأن "إاباهتا للحكم هو ا مول، فالكتاب ال من  -
ا يف املصاااااحف، أو من حي، كيف يرسااااام، وال من حي، حي، كونه موجود

حفظه، ولكن من انحية كيف نساااااتنبط من احلكم الشااااارعي، وكذلك السااااان ة 
 .(308)واإلمجاع والقياى"

                                                           

 225ص:، ،الطريق إىل ال اة اإلسالمي: مقدمات معرفية ومداخل منهجية ،انظر: على مجعة  مد (307)
 225املرجع ذاته ، ص (308)
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قياسااااااااا عليه؛ فاجلملة املفيدة مثال يف علم االسااااااااتشااااااااران يف جزئها  األول    
:املوضااااوع / املسااااند / املبتدأ : هي الشاااارن ،وا مول أو ا رب أو املسااااند إليه 
هو دراسااااته من كل النواحي..فإذا مجعنا ب  املوضااااوع وا مول خرجنا جبملة 

  ا يف علم االساااااتشااااارانمفيدة أو مساااااألة أو دعوى أو قضاااااية معرفية، وهي هن
مساااااااااألة دراساااااااااة الشااااااااارن ؟ وإاباتنا للحكم أو ا رب هنا ال من حي، كون ) 
الشااارن (  يف حيز جغرايف مع  اذه الشااارن وال من حي، توصااايفه ، ولكن 

 من حي، الكيفية اليت يدرى  ا، والفائدة أو العائد املعريف من دراسته .

ملوضااااااااااوع  أو اجلزء األول من وكذلك األمر ابلنساااااااااابة لالسااااااااااتغراب، فإن ا   
اجلملة هو الغرب، واجلزء الثاين من مجلته املفيدة هو بيان حقيقته من مجيع 
أحواله املادية واملعرفية ، و)الغرب( هنا كما )الشاااااااااااااارن( لي  من حي، كونه 
حيزا جغرافيااا، وإمنااا من حياا،  حقيقتااه وطبيعتااه وكينونتااه، والفااارن هنااا ب  

اب ومقابلها يف االسااااااااااااااتشااااااااااااااران أن اجلملة املفيدة اجلملة املفيدة لالسااااااااااااااتغر 
لالسااااااااااااااتشااااااااااااااران إابات نساااااااااااااابتها التامة جوا ا يف النظام املعريف الغري  زأة 
تضطرب مداخل الصدن ) املقاصد ( مع جرجاهتا ) النتائي ( اضطرااب كباا 
بسااابب انعدام )القساااط املنهجي( أو ضاااعفه.. هذا إن سااالمنا جدال بقساااط 

من دراسااااة الشاااارن أو دعوى الفضااااول العلمي. ولذلك؛ فإن املقاصااااد الغربية 
العدل يف رؤية اآلخر الشااارقي يف منت االساااتشاااران كان مجلة اع اضاااية، وهذا 
ما برر للكثا منهم  التنازل عنها؛ ألنه ال  ل  ا من اإلعراب يف فلساااااااااااااافة 
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احلضااااااااارة الغربية، بعك  مجلة االسااااااااتغراب، فإن نظامها املعريف الذي تنتمي 
ة ليه وتستقي منه أجوبتها يصو ا إىل حتقيق مقصد العدل يف الرؤية كل الرؤيإ

تغا  مع) لألان أو اآلخر( إذ العاادل كليااة عقااديااة معرفيااة منهجيااة ال تتجزأ 
 الزمان واملكان .

 اثلثا: أثر اجلملة املفيد  لالستغراب ِف حتديد سلمه املعرِف 

م من اليت هي موضاااااوع أي عل  ذه الصاااااياغة والتوصااااايف للجملة املفيدة    
العلوم يساهل حتديد وتصانيف العلوم يف إطار ما يسامى"بفلسافة العلوم" كما 
 كن حتديد موقعها ضاااااااااااااامن علوم ال اة، هل هو من العلوم األصاااااااااااااالية أو 
ه الفرعية؟ ابإلضاافة إىل حتديد املباح، والقضاااي اليت تلتقي وتشا ن فيها هذ

 قضااي ال تتناو ا إال ابلعرض .العلوم، مع إخراج فصول ومباح، و 

وهنا تتدخل قضية إابات النسبة ب  املوضوع وا مول ،فقولنا مثال دراسة    
الغرب واجب شاااااارعي وحضاااااااري ؟ هذه مجلة مفيدة أو قضااااااية أو دعوى أو 
مسااااااألة ذها كما شاااااائ  ، من قال يف هذه اجلمل املعرفية املفيدة أن دراسااااااة 

ضااااارورة ؟. ما الدليل على ذلك ؟ ..  الغرب واجب شااااارعي أو حضااااااري أو
من أين لنا أن نسااااتدل على وجو ا أو ضاااارورهتا أو أمهيتها أو خطورهتا. هذه 
دعوى، وال دعوى تقبال إال بادليال سااااااااااااااواء كاان هاذا الادليال من نوع األدلاة 
احلساااااااية أو العقلية أو النقلية أو كان من األدلة املعنوية أو املادية أو تشاااااااكل 
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كلها، وهنا تتدخل نساااااااااااااابة إابات اجلمل املفيدة يف العلوم من  موع األدلة  
لتجيب عن هذه األساااائلة والدعاوى والقضااااااي ومن مث حتدد موقعها يف ساااالم 
النظام املعريف الذي تنتمي إليه، فالقول إن دراساااااااااااة الغرب أو تفريغ الطاقات 
لتحقيق هذا املقصاااااد واجب شااااارعي وحضااااااري اساااااتفدانه من  موع األدلة 

والعقلية، ومن خالل التجربة الواقعية والتارخيية ،وهذا ما يعين بداهة الشاااارعية 
 تصنيفه وفق هذه األولوية ..

نساااااتفيد من هذه املنهجية يف حتديد اجلملة املفيدة  ذا العلم أشاااااياء كثاة    
 منها :

أن حترير اجلملة املفيدة لعلم االسااااااتغراب ساااااايقودان إىل فهم طبيعته وحترير  - 
 مستشكالته.

أن حترير اجلملة املفيدة لعلم االسااااااااااااتغراب واجلواب عن أساااااااااااائلته املعرفية   - 
لم املعريف  واملنهجية سااااااااااااايمكننا من ترتيب درجة علم االساااااااااااااتغراب يف السااااااااااااا 
اإلسالمي أو فلسفة العلوم ،هل هو من العلوم واملعارف الضرورية أو الثانوية 

 .. 

تصور  دة لعلم االستغراب ( منستزودان هذه اآللية املنهجية ) اجلملة املفي -
 وإدران العائد املعريف واملخرجات املعرفية  ذا العلم .. 
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أن ال كيز على مفهوم اجلملة املفيدة لعلم االسااتغراب منهجيا ساايثمر النظر -
 الدقيق يف توسيع قاعدة  بياانت هذا العلم وتصنيفها .

لم املتنوعة ،فعأن اجلواب عن أسااااااااااائلة هذا العلم فرع عن تصاااااااااااور مناهجه  -
االساااااتغراب حيتوي على عشااااارات اجلمل املعرفية املفيدة مقسااااامة إىل  االت  
كثاة منها  االقتصااااد والساااياساااة واالجتماع والعمران والثقافة والفكر والعلوم 
، ومعلوم أن لكااال  اااال طبيعتاااه ومنهجاااه ا ااااص باااه يف التحليااال وال كياااب 

اروة منهجية واسااااااااااااااعة ومتنوعة والدراسااااااااااااااة خيتلف عن اآلخر، وهذا ما يثمر 
داخل حقل واحد ضاامن إطار فلساافة االسااتغراب جتمع يف راية املطاف ب   

 كل اجملاالت ضمن إطار رؤية توحيدية كلية .

وهكذا ؛ " فعلينا عندما نقرأ يف ال اة أن نبح، يف النسااااااااااااب التامة؛ أي   
لمبتدأ على لأن نبح، يف اجلمل املفيدة، وإال فإننا إن مل نسااااتطع أن َنصاااال 

خرب، وال للفعل على فاعل، فإنه ال  كن أن يتشااااااااااااكل لدينا فهم صااااااااااااحي  
  (309). لنصوص ال اة "

 املبحث الثالث : علم االستغراب حىت ال يكون فتنة ) االستغرابوفوبيا (

                                                           

 .225املرجع السابق ،ص: (309)
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انتهينا سااابقا ابلقول أن االسااتشااران أفسااد يف الغرب ابلقدر الذي أفسااده    
   الرساااول قد حرف عقيدة التوحيد يف املسااايحيةبول  وزايدة، فإذا كان بول

،فإن االساااتشاااران واملساااتشااارقون قد حرفوا احلقائق عن حضاااارة التوحيد، ويف  
كال اجلانب  كان الغرب هو ا اساااار األكرب، ولكن فعل االسااااتشااااران هذا مل 
يكن ليتوقف عند حدود وسوم العامل الغري الذي أصااااب  يرى الشاااارن مبنظار 

حيز؛ فإن فتنته عم  وصااااام  الكثاين فدخل  إىل أقطار االساااااتشاااااران املت
العامل اإلساااالمي وحدا  شااارخا معرفيا إن مل يكن على مساااتوى املعارف اليت 
حاول تزويرها ؛ فإنه كان شاااارخا كباا على مسااااتوى النخب اليت تبن  الرؤية 
االسااااااتشااااااراقية  ثلة يف النخب التغريبية . وعوض أن يكون "االسااااااتشااااااران " 

اليت تتصااااااااااااااااف  من خال ا األايدي وتتعارف لتتعاون يف سااااااااااااااااحات  البوابة
املعروف اإلنساااين، وما أكثرها كان املنصااة اليت انطلق منها الغرب لغزو العامل 
رج سااافراء احلوار ب  احلضاااارات   اإلساااالمي ، وبدل أن يكون املدرساااة اليت س 

 كان البوابة اليت سرج  منه أفواج التغريب وصدام احلضارات. 

انطالقا من املعاين السااااابقة ،وحىت ال يكون علم االسااااتغراب فتنة كما كان   
االسااااااتشااااااران ، فالبد من دراسااااااة املنالت واألمراض املتوقعة اليت قد تصاااااايب 
االستغراب يف طريق النشأة والنمو والتطور..و ذا؛ فال مناص من رصد دقيق 

الظمأ لفضاااااول و لتحوالت الفكر االساااااتشاااااراقي من مراحله األوىل، بداية من ا
العلمي الذي انتاب الغرب فجأة، فطفق يساااااااا يف العامل اإلساااااااالمي دراساااااااة 
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وتعرفاا، إىل راايتاه عناد مرحلاة الظماأ العسااااااااااااااكري وحتولاه من خطااب معريف 
أيديولوجي إىل خطاب تنظاي عسااااااااااااااكري أمين ابمتياز. ما هي الشاااااااااااااارو  

ري  ذا العلم لفكاملوضاااوعية اليت جيب أن تراعي ملنع هذا التحول يف املساااار ا
 .؟

 
 أوال:      فوبيا االستغراب اْلسباب وامل رات  :  
لي  من الغريب أن ينشااااااااااااااأ يف فوبيا االسااااااااااااااتغراب يف العامل الغري لوجود    

مربراته املرتكزة يف العقل األوروي الذي يعترب "اجلحيم يف اآلخر " خاصاااة إذا 
تعلق األمر مبثل هذه املشاااااريع و كان موضااااوعها "الغرب"، ولكن الغريب أن 

التوجه التخصص و  أتيت الدعوات من املشرن قبل املغرب حتذر من نشأة هذا
لذكر ،فهل لالعتبارات التربيرية الساااابقة ااملعريف اجلديد يف العامل اإلساااالمي ..

 كن أن نعترب هذه الظاهرة اليت بدأت تتشااااااااااااااكل مقبولة أو مربرة ؟ من هي 
تلك النخب اليت تتبل هذا ا طاب ؟ إىل أي مدى  كن أن تنشااااااااااااااأ هذه 

ا وضاااوعية اليت جيب أن نؤسااا  عليهالظاهرة يف الغرب ؟ وما هي الشااارو  امل
املعرفة اإلساااااااااتغرابية حىت يتالقاه الكل القبول احلسااااااااان ويساااااااااامهوا يف إخراجه 

 إخراجا حسنا.؟
انطالقا من هذا االساااتشاااكال املعريف املطروإل بدأت الكثا من الدراساااات    

فوبيا "واألقالم املشتغلة يف  ال النقد واملنشغلة مبوضوع الغرب تظهر عندها 
"، ومع تزايد وإحلاإل الدعوات إىل دراساااااااااااااة الغرب..أخذت يف س          تغراباال

الطرف املقابل دعوات أخرى من أبناء العامل اإلسااااالمي حتذر من هذا التوجه 
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الفكري اجلديد، وتبدي توجسااااااااااها منه اترة ابعتباره خطاب إيديولوجي بعيد 
امل ععن املعرفة، واترة أخرى لكونه سااااااااااايسااااااااااااهم إذكاء خطاب الكراهية يف ال

اإلسااااااالمي عن الغرب، و ذا يعارض التيار التغري  والعلماين وبشاااااادة نشااااااأة 
هذا النوع من املعارف، و ذه األرضاااية املعرفية اإلساااالمية؛ ألنه يعتربها حلقة 
تنضاااااف ملساااالساااال الصااااراع بينه وب  املشااااروع اإلسااااالمي الوسااااطي األصاااايل 

 تذكر مساااااااااااااوئ هذا وامتداد نوعي يف ساااااااااااااحتها، ولذا نرى أقالمهم ال تفتأ
االجتاه، وإىل هؤالء كان حسااان حنفي يقول إن:" علم االساااتغراب لي   رد 
نقيض االستشران أو االستشران معكوسا، هو رد فعل على التغريب و اولة 

 (310)انتشال األان احلضاري من االغ اب يف اآلخر  "
توجساااااوا يمثة العديد من ا واج  اليت قد تسااااام  للكثاين أن يتسااااااءلوا و    

خيفة من دعوات املساااتغرب  املنادين بضااارورة اإلساااراع يف أتساااي  هذا العلم 
اْلوف من كون هذه الدعو  جمرد رد  فعل يف الساااااااااااااانوات األخاة. ومنها 

تفتقد إى اْلفق االس     ياتيجي املعرِف والوض     وح املنهجي الذي يكس     بها 
ام وبعضااااااااهم يتجاوز  رد االسااااااااتفه الرؤية االس      تش      رافية واملكنة العلمية،

 ال يعدو أن يكون  رد ردة فعل "االس    تغراب املعال    ر"والتوج  ليؤكد أن 
عشااااااوائية انقمة من اسااااااتفحال ا طاب االسااااااتشااااااراقي وردة فعل طبيعية بعد 
مرحلة اسااااااااااااتعمار طويلة األمد للعامل اإلسااااااااااااالمي وآخرون يبدون سوفهم من 

عرفة قبل أن َنقق الشااااااااار  األسااااااااااساااااااااي مساااااااااتقبل و فعالية هذا النوع من امل

                                                           

 . 48،  5ص: مقدمة يف علم االستغراب ،  ،حسن حنفي  (310)
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الضااااااامن لنجاحها وهي ضاااااارورة التعلم من الغرب أوال حىت تكون لنا األهلية 
 لدراسته مث السيطرة عليه .  

شاااااااااااااروع ،ألنه سوف م"الفوبيا" أما التخوف األول فإنه ال يرقى إىل درجة   
و قد ، ة يت يف إطار املسااااااااامهة يف تطوير حلقات الدرى واملعرفة االسااااااااتغرابي

عرب عن هذا التخوف املشروع يف األوسا  العلمية واألكاد ية اإلسالمية ااااااااااااا 
 " فإن  الشأن يف الدعوة إىل الدراسات األستاذ قطب مصطفى سانو بقوله :

اإلساااااتغرابية خنا ا واقعة يف ذات الدائرة اليت تقع فيها ساااااائر الدعوات املنبثقة 
 ن ابتالءات حضااااااااااااااري ة يف املرحلة الراهنة.عن ردود فعل ملا تعاين منه األمة م

وفضااااااااااااااال عن هذا، فإن ه من املعلوم أن  املقصااااااااااااااد األجل  الذي هدف  إليه 
الدراسااات االسااتشااراقي ة هو التعرف على الشاارن بغية توظيفه من أجل حتقيق 
مطامع الغرب وتطلعاته ال من أجل التواصااال مع الشااارن، و ذا، فإن نا خنشاااى 

ملحوظا يف الدراسااااااااااااات املوسااااااااااااومة ابلدراسااااااااااااات  أن يكون ذات املقصااااااااااااد
االسااااااااااااااتغرابية،  ا دفعنا إىل جتاوز هذه الدعوة، والتوجه َنو أتسااااااااااااااي  علم 
متكامل شااااااااااااامل يروم معرفة الغرب معرفة موضااااااااااااوعي ة منهجي ة متوازنة حتقيقا 

لتواصل إجياي  شامل معه ملا فيه مصلحة البشري ة برمتها." 
(311)  

                                                           

يف التواصل مع اآلخر: معامل وضوابط ووسائل ورقة مقدمة إىل املؤدر السنوي الثاين: َنن واآلخر املقرر انعقاده ما  (311)
 م بدولة الكوي .2006مارى لعام  8-6ها املوافق 1427صفر لعام  8-6ب  
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له ،ألنه يرى أن الدعوة إىل دراسااااااااااااااة الغرب مع وسوف األسااااااااااااااتاذ يف      
افتقادان لعلم متكامل شااااامل يراعي مصاااالحة الطرف  قد يكون مصاااادر فتنة، 
ألنه لن يقدر على اإلحاطة ابإلشاااااكاالت املطروحة واالحتياجات الضااااارورية 
للكل ، ورؤيتنا تتفق مع ما طرإل، فساااااااااااااايان هذه الدراسااااااااااااااة وهدفها املركزي 

عن هذه املرتكزات األساسية الضرورية لتأسي  هذه يصب يف إطار البح، 
املعرفة أوال يف إطار علم اثب  له قواعده ومنهجيته وإشاااكاالته حىت نساااتطيع 

 بعدها اإلجابة عن كل أسئلة االستغراب مهما كان  ا ا وموضوعها.

وهنااا نتجاااوز مقولااة من يزعم ويقول " أننااا نفنااد من يقول أننااا املشاااااااااااااارن    
درى الغرب مبثل ما يدرساااااااااااااانا الغرب، فمنذ أول القرن املاضااااااااااااااي العري ال ن

وننحن ننقل عن الغرب ما اسااااااااااتطعنا نقله، ومل يكن هذا النقل  رد ترمجة ملا 
 يكتبونه ،وإمنا هو درى ملا يكتبونه ،وابلتايل حتوير وتبديل وتفسااااااااا لوجهات

 شاااااااتانواحلقيقة غا ذلك داما. ف (312)نظران  داخل عمليات النقل هذه .."
ب  دراساااااااة ما يكتبه الغرب وندرساااااااه يف إطار املدارساااااااة العلمية يف جامعاتنا 
و امعنا العلمية فنقدم منه ونؤخر، وب  دراسااة ما يكتبه الغرب يف إطار علم  
كامل متكامل  نحنا القدرة على فهم كل مجلة يقو ا الغرب يف سااااااااااااااياقها 

 املعريف . 

                                                           

من نقد االسااااتشااااران إىل نقد االسااااتغراب :املثقفون العرب والغرب " املركز العري للدراسااااات ،انظر :أ د الشاااايخ  (312)
 20ص ،م 2000الطبعة األوىل : ،الغربية 
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أمااا الرؤيااة الثااالثااة؛ فقااد عرب عنهااا طيااب تيزيين مسااااااااااااااتاادال  ااا على  أن    
االسااااتشااااران املعاصاااار لي  إال نتيجة حتمية لالسااااتشااااران الذي أتساااا  هو 

" إىل ظهور اآلخر حت  أهداف غا معرفية ، وهذا ما أدى حسااااااااااااااب رأيه 
نزعة عربية ذي  ) االساااااتغراب ( بدأ  ا إدوار ساااااعيد و جاء بعده األساااااتاذ 

ساان حنفي حي، يرى أنه جيب علينا أن نسااتعيد البضاااعة اليت أخذت منا ح
.و ابلنتيجة فإن االساااااتشاااااران و االساااااتغراب كالمها يفضاااااي إىل اآلخر و مها 

  (313)خطاابن إيديولوجيان مل يتأسسا على املعرفة ".
أ د  مد سااااااااااااااامل ،من خالل النقد املوجه وهنان وجهة اثلثة عرب عنها      

ب " مقدمة يف علم االساااااااتغراب " ،ومنطلق هذه الرؤية أن إىل صااااااااحب كتا
ذه ،وهو يسااااااااااااااتدعي يف دعواه هنتعلم من الغرب أوال مث ننتقده أو نتجاوزه 

النموذج الياابين الذي تعلم من الغرب مث درسااااااااااااااه ودكن من سطيه وجتاوزه. 
" إن  اولته ) حسااااااااان حنفي ( لتأساااااااااي  هذا العلم قد أخذت طابعا  يقول

شااااااائيا ،أكثر من كورا دعوة علمية ،وذلك ألن حضااااااور الغرب يف خطابيا إن
حياتنا حضاااااااور القوي داخل آفان الضاااااااعيف ،وحضاااااااور املتقدم داخل حياة 
املتخلف ،إن دعوة حنفي هذه تنطلق من  تمعات ضعيفة ال دلك املواجهة 
احلضاااااااااارية مع الغرب ،وذلك بعك  االساااااااااتشاااااااااران الذي رافق االساااااااااتعمار 

ده على العامل اإلساااااالمي، وكان اداة انجحة يف السااااايطرة على االمرباييل يف م
هذه الشااااعوب ، ومن مث فإن دعوته إىل أتسااااي  علم االسااااتغراب يف مواجهة 
علم االسااااااااااتشااااااااااران ال جتد مربراهتا ،وال مقوماهتا ،وذلك ألن مواجهة الغرب 

                                                           

 :موقع جريدة الثورة (313)
 :ttp://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=18765021920070509220810. 
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تبدأ من التعلم منه واالسااااااااااااااتفادة من اجنازاته ،لكن يتم بعد ذلك جتاوزه ،بل 
السااااااااااايطرة عليه ، وهذا ما اتكده جتربة الياابن ،ودول جنوب شااااااااااارن آسااااااااااايا 

."(314) 
تعليقا على ما سااااابق، نقول لي  من الشااااار  أن تتأسااااا  األفكار والعلوم    

بعيدا عن الواقع ألرا جزء ال يتجزأ منه ...، صااااااااحي  أن االسااااااااتشااااااااران مثرة 
نها ، ولك االسااااااتعمار ..كما أن االسااااااتغراب يف وجه من وجوهه ردة فعل له

ردة فعل طبيعية ال تسوغنا احلكم عليه على شاكلة االستشران، أبنه خطاب 
إيديولوجي مل يؤساااااااااااااا  على املعرفة ، فكل ا اوالت املعاصاااااااااااااارة اليت دع  
لدراسة الغرب أتارت بصدمة االستعمار و ا احلق أن تتأار، فاألمم احلية اليت 

 إن مل تباااادر بعاااد هاااذه مرت عليهاااا قوارع  مثااال عجم االسااااااااااااااتعماااار الغري
املصائب إىل عمل علمي ومراجعة دقيقة ودراسة متأنية لعدوها فهي يف عداد 
املوتى .كما أنه لي  شاااااااااااااارطا أن يساااااااااااااابق التعلم من الغرب أتسااااااااااااااي  علم 
االستغراب ..ألن الياابن ح  كان يتعلم من الغرب كان قد قطع أشواطا يف 

كرية منظومته العقدية والفأتسااااااااااااااي  االسااااااااااااااتغراب الياابين الذي يتوافق مع 
 والثقافية وهذا ما  اه من االنصهار الثقايف يف الغرب األوروي واألمريكي .

مع تقااديران وتفهمنااا ملوقف النقاااد من االسااااااااااااااتغراب؛ فااإننااا نااذهااب بعياادا    
ابلقول إن  النداء وا ب ة اليت قام  ا املصاالحون يف العامل اإلسااالمي ح  دعوا 

                                                           

الطبعة ’اهرة الق،أنظر: أ د  مد سااااااااامل :إشااااااااكالية ال اة يف الفكر العري املعاصاااااااار .دار رؤية للنشاااااااار والتوزيع   (314)
 213ص،2010األوىل :
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النظر لتأساااااااااااي  " الدراساااااااااااات االساااااااااااتغرابية " مل تكن يف  إىل حتريك آليات
مسااااااااااتوى احلدة وجسااااااااااامته ،إذ بقي  حبيسااااااااااة األدراج ومل ت جم أو تفعل 
ابلشاااكل الالئق  ا يف شاااكل دراساااات معمقة أو مشااااريع حضاااارية تضاااارع 
تلك اليت أسااسااتها الكنسااية قد ا والدول الغربية حديثا لفهم الشاارن ودراسااته 

قاء هذا التصااااور  صااااورا يف مقوالت وقراءات خداج ال تزيد ،وهذا ما يعين ب
إال سويفا ملن يقرؤها ،وعليه فاكتمال الصااورة الكاملة والتصااور الصااحي  عن 

 الغرب يتعذر دون االنطالن من داخل علم االستغراب.

 علم االستغراب واْليلولة االستشراقية اثنيا:  

اْلوف على من املخاااااااوف اليت يعرب عنااااااد الكثا من املعاااااااصاااااااااااااارين     
ذاته، وذلك خشاااية وصاااوله إىل  النهاايت اليت  االس  تغراب من  االس  تغراب

فكما هو معلوم أن االستشراق بدأ فكرا وانتهى وصل إليها االستشران ..
 أي أنه أصااب  منظرا للعنف يف الغرب سااواء كان عنفا فكراي أو معنوايعنفا، 

جتاه كل ما    بصااااااالة إىل اإلساااااااالم، وقد سااااااالك االساااااااتشاااااااران طريق هذه 
املنالت منذ البداية ح  ذ  لنفسااااااااه أن يتحول إىل أداة طيعة لالسااااااااتعمار 
،لينتهي به األمر آخر األمر منظرا للعنف والقوة والصراع يف ا طاب الفكري 

 الغري املعاصر.
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 أمريكا شاهدا على ذان  وقد كان  أحداة احلادي عشر من سبتمرب يف    
كما يقول رسااااول  مد رسااااول حي، كان  ا "دورا يف اسااااتنفار املؤسااااسااااات 
االسااااتشااااراقية التقليدية لتثوير العداء ضااااد العرب، .. ،بعد أن قطع  شااااوطا 

  (315)ف النخلي عن طروحاهتا يف فضاء ما بعد االستشران " .

ما ت، علما أرولكن هل  كن أن يتحول االسااااااااااااتغراب  إىل نف  النهااي   
يف قااااان يف املقاااااصاااااااااااااااااد والكثا من اآلليااااات .. من زاويااااة اتريخ األفكااااار 

(History of ideas)  كن أن حيدة هذا، فقد رصااااااااااادت الكثا من 
الدراساااات حتوالت الفكر وتغاها بسااابب مجلة من العوامل اجلغرافية والثقافية 

ا ة  ذا التغوالسااااياسااااية ..قد يكون االسااااتشااااران أحد تلك الصااااور الواضااااح
الدراماتيكي ،فاألفكار قد تنحرف عن مسااااااااااااااااراهتا ومداراهتا املعرفية ، كما 
تتعرض إىل تشاااااااااااوهات عرب مراحل تطورها و اوالت جتديد خطا ا أو خطأ 

 يف تنزيلها . 

وهنا تتدخل وظيفة التنظا واملنظرين يف  ال االسااااااااااااااتغراب لتثبي  وتنمية    
أفكار ونظرايت االسااتغراب وتطويرها ومتابعة املنحل البياين لعلم االسااتغراب 
دراسااة وتقو ا، والتقومي هنا كما هو " إشااباع املسااائل أبمور قيمية،  ا جيعلها 

وهذا حىت  .(316)أو واجبة ال ن"  إما مقبولة أو غا مقبولة، واجبة اإلتيان
                                                           

 42ص  ،االستشران واإلسالم يف املراجع العربية ،انظر: علي بن ابراهيم النملة  (315)

 ...156ص: ،الطريق إىل ال اة اإلسالمي ،على مجعة  مد (316)
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ال تنحرف املقاصد االستغرابية عن أصل الرسالة االستخالفية وأهدافها. هو  
كذلك متابعة حتصاااااايل الوسااااااائل املناساااااابة  ذه العلم حىت يبلغ منتهاه ،" قد 
حييد املرء عن الطريق املوصل إىل "األصل" إىل "املقصد"، أو قل ينحرف عن 

 طة" كالذي يعلم املبدأ ويعلم النتيجة املبنية عليه، ولكن"الوسااااايلة" أو "الواسااااا
ال يعلم القاعدة اليت ينبغي التوساااال  ا لالنتقال من املبدأ إىل النتيجة .. ألن 

 (317)يف طلب الوسيلة طلبا لألصل وطلبا للمقصد .." 

وإذا ما حتقق  هذه الشاااااااااااااارو  املوضااااااااااااااوعية التقو ية؛ فإن د ومة دالة      
سااااتغرابية ضاااامن مداراهتا املعرفية اإلسااااالمية ساااايزدان أكثر مبعززات اإلنتاج اال

االجتهاد التنظاي االسااااااااااااااتغراي، و نعه من اَنرافه إىل مساااااااااااااااقات وراايت 
االساااااااااتشاااااااااران اليت أوحل فيها نفساااااااااه، وحينها سااااااااانجنب هذا العلم األيلولة 
االسااااااتشااااااراقية اليت انتهى عندها االسااااااتشااااااران حىت أصااااااب  اذه منبوذا لدى 

لكثا يف األوساااا  الغربية قبل اإلساااالمية، وبدأت األصاااوات تتعايل بضااارورة ا
إعادة إنتاج علم جديد أكثر واسااااااتيعااب ملا جيري يف العامل اإلسااااااالمي بعد أن 
انته  صاااااااالحية أفكار االساااااااتشاااااااران واساااااااتهلك  واساااااااتهلك معه مقوالته 

 ونظرايته اليت اشتهر  ا . 

 

                                                           

 66،ص،م1997انية الطبعة الث،الدار البيضاء،املركز الثقايف العري،العمل الديين وجتديد العقل  ،طه عبد الر ن  (317)
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 ة االستشراقية :اثلثا :    الوقوع ِف مرض الالزم

شى على "االستغراب" اإلصابة  ا هو مرض     الالَّزمة "من األمراض اليت خي 
لك ذ " بلالَّزمة االس   تش   راقية "، نقصااااد يف دراسااااتنا هذه  االس   تش   راقية"

السااااالون واملوقف العام الذي يطبع عادة مواقف رواد االساااااتشاااااران من غمط 
حق احلضااااارة اإلسااااالمية وبطر ملنجزاهتا، بصاااافة تنم عن عقلية التعايل النابعة 
من كوجيتو املركزية األوروبية املثقل بفلسفة الكره لآلخر كل اآلخر، يصل يف 

الع اف ابحلقيقاااة كماااا الغاااالاااب األعم إىل درجاااة املرض الاااذي يعميهم عن ا
 "بلالَّزمة االس      تش      راقية"هي. نطلق على هذا الساااااااالون يف هذه الدراسااااااااة 

ابعتبارها الزمة فكرية مرضااااااااااية سص مفكري احلضااااااااااارة الغربية ومنظريها من 
قطاع االساااتشاااران وما قاربه يف األفكار والتصاااورات، فنقول عن دارى ما يف 

 ام االسااتشااراقية ذاهتا أنه مريضهذا اجملال ساالك ذات الساالون، وتبل األحك
ابلالزمة االسااااتشااااراقية، وهذا ما أعان تطور الفكر االسااااتشااااراقي، وجعل من 
رؤيته للشاااااااارن مصاااااااادرا للقلق واحلروب واألزمات ب  شااااااااعوب العخلاخللخلم ، إن 
أغلب الدماء اليت أريق  على ضااااافاف الشااااارن والغرب طيلة قرون من الزمن 

 لعنصري، وبدرجة أقل يتحملها فشلنا عنحيمل وزرها ا طاب االستشراقي ا
جدارة واسااااااااتحقان يف دراسااااااااة الغرب والنهوض أبمتنا إىل مسااااااااتوى "التدافع 
والدفاع" الذي كان ساااااااااايمنع الكثا من األزمات اليت أزهق  جرائها األرواإل 

 واألفكار جراء الصراع .
داي حتهنان الزمة حقيقية يف ا طاب االسااتشااراقي القدمي واملعاصاار تعترب     

ن قد ، وإذا كان االسااتشااراقبل "االس تش راق" "االس تغراب"حقيقيا يف وجه 
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عجز من جتاوز هذه الال زمة لعراقتها فيه كعراقة الداء العضال يف اجلسد، فإن 
االسااااااااااااااتغراب  ثال يف املشااااااااااااااتغل  فياه ،عليهم حتادايت كباة للحيلولاة دون 

 الوصول إىل هذا املأزن الفكري .
ب مع العامل اإلسااااااااالمي لي  يف جهله وإمنا يف جتاهله له ، مشااااااااكلة الغر     

فمعرفته العميقة والشاااااااااااااااملة به، وابلكثا من ملفاته وقضاااااااااااااااايه مل دكنه من 
صياغة خطاب يف مستوى ما يعلنه يف صالوانت حوار احلضارات واألداين، 
ويف تروجيه لفكرة الساااااااااالم ب  األمم، وإال فإن الواقع يدل على شااااااااايء آخر 

مااا :"فااالاادراساااااااااااااااات العلميااة يف الوالايت املتحاادة األمريكيااة حول العرب دااا
واملسلم  اااااا مثال اااااا ال تكاد حتصى، وهنان مؤدر سنوي يضم غالبية الباحث  
األمريكي  واملقيم  يف أمريكا حول تطور بلدان الشاااااااارن األوسااااااااط  ا يعين 

 ا  ألمريكيوجود نوااي خبيثة وجتاهل، ولي  جهال لدى أصاااااااااااااحاب القرار ا
    (318)قد ينعك  بشكل أزمات متالحقة ب  العرب واألمريكي  ".

وهذا معناه أن اآلخر ااااااااااااااا الغري ااااااااااااااا ال يعجز عن فهم اآلخر اااااااااا العري و     
املساااااالم ،كما هو عليه، وإمنا ال يريد أن يظهر اآلخر على احلقيقة اليت عليه، 
يذكر األسااااااااااااتاذ اجلابري يف كتابه "اإلسااااااااااااالم والغرب : األان واآلخر " مقولة 

اإلسااااالم  تكمن يف كونللكاتب الغري فيليب  ساااايناش مفادها أن املشااااكلة 
لدى الغرب مادة وموضااااااااوعا دذا لتمثل متخيل أكثر منه موضااااااااوعا للمعرفة 

  (319)املوضوعية".

                                                           

 142ص ،م 2002 ،518 لة العري العدد  ،مسعود ظاهر :العرب والغرب واتريخ العالقات املشوهة  (318)
 .    122ص   ،م2009الطبعة األوىل :،اجلزء األول ،الشبكة العربية لألعاة والنشر ،اإلسالم والغرب  ،اجلابري (319)
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وهذا كله من آاثر الالزمة االسااتشااراقية اليت دنعه من رؤية احلقيقة ، وعلى    
الرغم من دخول االساااتشاااران املعاصااار مرحلة يشااااء البعض أن يطلق عليها " 

منوها أن االسااتشااران املعاصاار حاول وحياول أن يصااح  أخطاء  "املراجعة "
املعرفة االسااتشااراقية السااابقة عن العامل اإلسااالمي ، إال أن املالحظ أنه حاول 

اذبية جابلفعل واكثر من أي وق  مضى، ولكن يف االجتاه املعاك  اااااا بفعل 
التبشاااا  أن " اسذ من اتريخ الفشااال يف الالَّزمة االس  تش  راقية املتحكمة فيه

القدمي دروساااااااااااااااا للعربة لتطوير الوساااااااااااااااائل وحتدي، املناهي مع اإلبقاء على 
  (320)األهداف الدائرة نفسها حول وجوب الغزو واالخ ان ". 

ومن هنا بدأت أصااااااااااااااوات تتعاىل من الداخل وا ارج جبدوى إجياد فرع      
زمة جديد لفهم الشاااااااااااااارن لتعذر سلص مجهور املنظرين الغربي  من هذه الال

برز ما يف متابعاته لالسااااتشااااران "إن ا مصااااطفى نصاااار املساااااليتيقول الفكرية 
قام  تقد م به علم االساااتشاااران فيما مضاااى، أنه كان علما  تربيراي  وتعليال  نظراي  

على التربيرات والتعليالت ملااا قااام بااه يف الغرب، وكنتيجااة ل اكمااات وعواماال 
 يف حاجة إىل علم جديد لكيسااااااياسااااااية واجتماعية واقتصااااااادية؛ فإن الغرب 

  (321)يصل إىل اإلدران العلمي احلقيقي ملا جيري يف الشرن"
قد يقول البعض، إن توقع إصااااابة االسااااتغراب ابلالزمة االسااااتشااااراقية غا     

وارد نظرا لكونه علم نشاااااااااااااااأ  اطا بذلك اجلهاز املناعي القوي  ثال يف قوة 
ي فرداته ومقوالته وقواعده " وهوحصاااااااانة "النظام املعريف اإلساااااااالمي ومتانة م

                                                           

 130ص  املرجع ذاته ، (320)

ليبيا ،ل  طراب ، اقرأدار  ،االساااتشاااران الساااياساااي يف النصاااف األول من القرن العشااارين ،مصاااطفى نصااار املسااااليت  (321)
 ا229ص،م 1998الطبعة األوىل : ،
 



- 384 - 
 

احلصاااااااااااااانة اليت دنعه من الشاااااااااااااطط يف الرؤية واحلكم على اآلخر الغري أاناء 
دراسااااااته له..وهذا كالم صااااااحي  من الناحية النظرية، ولكنه حيتاج إىل متابعة 
يقظة من أرابب التنظا االستغراي للحيلولة دون خروجه من أهدافه وسياقاته 

 ..  احلضارية اإلسالمية
 

 

 

 

 املبحث الثالث : علم االستغراب حىت ال يكون َكالَّ.

حيلو للكثا من كتاااب االسااااااااااااااتغراب واملنظرين يف هااذا اجملااال أن يقااارنوا     
االستغراب اااااااااااااااااااااااا يف مراحل أتسيسه اااااااااااااااااااااااا يف والوسائل والقدرات التنظاية و 
التسااااااااااخاية اليت جيب أن  تلكها بتلك اليت امتلكها االسااااااااااتشااااااااااران من قبل 

 وظفها ية اليت..ومع االلتقاء يف الكثا من هذه اآلليات والوسااااااااااااااائل املنهج
االستشران  لدراسة الشرن . فإن  اولة تقليده يف كل اآلليات وإسقا  كل 
املناهي والوسائل والنظرايت االستشراقية و اكاهتا يف مشروع االستغراب يعد 
مساااااألة خطاة، خاصاااااة فيما بتعلق بتلك املناهي اليت وظفها لدراساااااة ال اة 
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أنتج  تلك القراءات الشاااااذة ملوروانا اإلسااااالمي واملعارف اإلسااااالمية، واليت 
 .. 

وإذا كان تقليدهم و اكاهتم يف املنهجية اليت درسااوا  ا ال اة اإلسااالمي     
ساااايجعل من علم االسااااتغراب فتنة؛ ألنه سااااينتهي يف مقارابته دون شااااك إىل 
تفكيك املشااهد والصااورة الغربية دون تركيبها بعيدا عن معايا احلق يف دراسااة 

همه وهذا ما يتناىف والرؤية اإلساااااااااالمية، فإن التوقف عند الوساااااااااائل اآلخر وف
التنظيمية اليت انتهجها االسااااااااااااااتشااااااااااااااران دون إبداع أو تطوير ساااااااااااااايجعل من 
االستغراب كخلال  لي  على االستشران فقط بل على نظرايته التنظاية األوىل، 

 املساااتقبل يفواليت حتتاج مع الوق  إىل املراجعة والتطوير وهو ما جيعله عاجزا 
عن التكيف مع أي معطى علمي جديد مع اإلشااااااااارة هنا إىل أن اإلبداع يف 
دراسة الغرب يغدو أكثر إمكاان من قبل مع التطور والتقارب احلاصل يف بنية 
 العامل وشعوبه من تقارب وتداخل اجلغرافيات الثقافية والسياسية ب  الطرف ،

عامل  إىل تقاء املرافعة احلضااااارية ب  الوابلتايل تقارب املصااااا  وتداخلها ، وار 
مواطن مل تعهدها البشرية من قبل ..وهذا ما ينبغي أن يراه ويبصره املشتغلون 

 يف هذا امليدان. 

وإذا كان املطلوب من املقاربة االستغرابية أن تزاوج يف بعض األحيان ب      
بارها نظرايت ابعتالكثا من النظرايت االسااااتشااااراقية الغربية يف دراسااااة اآلخر 

قاااامااا  على العلم واالجتهااااد انطالقاااا من حقول االنثربولوجياااا واالانولوجياااا 



- 386 - 
 

واالانوجرافيااا والكااارتوغرافيااا ..كمااا رأينااا من قباال، فااإن على املنظرين يف هااذا 
القطاااااع املعريف االساااااااااااااا اتيجي اجلااااديااااد أن يطعموا هااااذه احلقول ابلنظرايت 

ؤية دها من النظام املعريف اإلساالمي والر اإلساالمية اليت تساتمد رؤيتها ومقاصا
الكلية الكونية اإلساااااالمية حىت ال يتحول هذا العلم  إىل وسااااايلة من وساااااائل 

 الطغوى ويؤس  من جديد ألخالن الصرعة.

وعليه حىت ال يكون االساااااااااتغراب فتنة يف مقوالته ونظرايته ،وحىت ال يكون    
ة تتوافق تهااج وابتكاار منهجياكال  على غاه يف منااهجاه وآليااتاه، الباد من ان

مع طبيعته وطبيعة أهدافه ومقاصاااااااده ..وهو ما سااااااانحاول عرضاااااااه يف النقا  
 التالية :

 أوال: مْ سسة الفكر والرؤية االستغرابية وعوائدها املعرفية :  

انتهينا سااابقا يف دراسااتنا لعوامل قوة التنظا االسااتشااراقي كونه فكر انتقل     
ية، ومن التأساااااااااااي  إىل املؤساااااااااااساااااااااااة، ومن البسااااااااااااطة من الفردية إىل اجلماع

واالختزال إىل الدقة واملكنة يف البح،، ومن العشااااااااااااااوائية يف اإلنتاج الفكري 
إىل التخطيط املنظم للكتابة االستشراقية ، وقلنا حينها أن االستشران اعتمد 
هذه اآلليات يف دراساااااااته وكان  السااااااابب يف جناإل مشاااااااروعه على املساااااااتوى 

 ستغراب لي  بدعا يف ذلك، فما مل ننتهي ونتوسل بتلك اآللياتالغري. واال
التنظيمية لتنزيل التنظا االساااااااااااااتغراي إىل الواقع ،فإننا سااااااااااااانبقى نراوإل مواقعنا 
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لقرون أخرى من الزمن دون نتيجااة تااذكر.. ومن هااذه اآلليااات والوساااااااااااااااائاال 
ليه ع االنتقال  ذا العلم من أفق التأسي  إىل رحاب املؤسسات أو ما نطلق

 هنا بضرورة مخلأ سخلسخلة التنظا االستغراي ..

يف   س   س   ية"" املؤ ففضااااال عن كون العامل يعيش مرحلة ذتها وطابعها املميز  
كل شاايء ،فإن من مظاهر هذه املرحلة واملواجهة احلضااارية مأسااسااة الصااراع 
واملرافعة عن املشاااااااريع والربامي  عن طريقها، فمن  لك رصاااااايدا مؤسااااااساااااااتيا 

لك القدرة على اإلنتاج أكثر من غاه و لك معها توجيه العقول بل نوعيا  
واألنظمة أيضا، وهنا تتدخل مؤسسات الفكر واألفكار يف توجيه الدراسات 

 االستشراقية واالستغرابية على السواء.

ففي احل  الااذي أصااااااااااااااب  فيااه هااذا املفهوم ، )مفهوم التنظا من داخاال    
من نتائي احلضااااااااااااااارة يف الغرب ولوازمها، ال يتجزأ  املؤسااااااااااااااسااااااااااااااات(  "جزءا

وأصااااابح  وسااااايلتها الفاعلة يف إدارة الصاااااراع واحلوار احلضااااااري، وأصااااابح  
جزءا من البيئة العقلية للنظام احلضاااااااري الغري، ومرتكزا من مرتكزات النظام 
املعريف، وحاسة من حواى صاحب القرار السياسي .. إرا جتربات الفحص 

كااااال الظواهر االجتمااااااعياااااة والفكرياااااة اليت دكن من والتحليااااال واالختباااااار ل
التخطيط املسااتقبلي، وصااناعة القرار، يف الوق  الذي نرى فيه عامل املساالم  

إال من رحم هللا ااااااااااااااا ال يزال  ارى حالة من االنتظار حىت تسقط احلضارة  -
َوَلَقْد  " الغربية لصااااااحله دون، أن يكون صااااااحلا وهللا سااااابحانه وتعاىل يقول :
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احلُِ َكت َ  اِدَي الص            َّ ا ِعب  َ ِد ال  ذ ِْكِر َأنَّ اْْلَْرَض َيرِثُ ه  َ ا ِف الزَّبُوِر ِمن بَ ع  ْ ن  َ   "ونَ ب ْ
  (322).١٠٥: األنبياء

ويف اجلملة ، فإن إجياد البيئة واملناخ املؤساااساااايت للبح، االساااتغراي ساااواء    
يف اجلامعات أو يف املعاهد االساااااااااتغرابية املخصاااااااااصاااااااااة  ذا العلم، ساااااااااينتهي 
ابلبح، إىل اإلبداع يف  ال الدراسااااااااااااااات الغربية كما وكيفا، وساااااااااااااايمنع من 

حتليل الظاهرة جية و مراكمة املعلومة وتكدسااها لتوظيفها يف األعاة اإلساا اتي
الغربية، فضااااااال عن ا ربة اليت سااااااتوفرها هذه املؤسااااااسااااااات لألفراد من خالل 
التخصااصااات الدقيقة فيها عرب جلان متخصااصااة بدورها يف مسااائل جزئية عن 

 الشأن الغري .

 اثنيا: استقاللية مراكز الدراسات االستغرابية 

جية الدراسااات اإلساا اتيمن العوامل اليت سااامه  يف جناإل وإبداع مراكز      
،  ية ""االس   تقاللية الفكر يف دول مثل الوالايت املتحدة وإساااارائيل موضااااوع 

ففضااال عن وجود مراكز اتبعة ماليا وفكراي للخط السااياسااي لألحزاب داخل 
الكثا من الدول الغربية مثل املعهد امللكي للدراسااااااااااااااات الدولية يف لندن ، 

 ة األمريكيااة ،فااإن نساااااااااااااابااة كباة من هااذهومعهااد بروكنغز يف الوالايت املتحااد
املراكز واليت عرفاااا  أبعااااااهااااا النوعيااااة دتعاااا  طوال عقود من الزمن عريااااة 

                                                           

طبعة ال،دار النشااااااااار للجامعات القاهرة ،السااااااااانن اإل ية يف قيام األمم وساااااااااقوطها ،فتحي شاااااااااهاب الدين  أنظر:. (322)
 .11ص:،م 2008األوىل: 
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واساااتقاللية فكرية ومالية ما سااااعدها على العطاء والتنظا واحلركة أفضااال من 
 غاها وهذا ما وفر مصداقية عاملية أكثر لبحواها حول الشرن ..

ات ية الكثا من هذه املراكز املشااااااتغلة بسااااااياسااااااويف الوق  نفسااااااه فإن تبع   
الشااارن األوساااط لساااياساااات الدول واألحزاب الغربية" قد مثل عقبة مؤارة يف 

كما أن   (323)تطوير الفهم احلقيقي لصااااانع القرار األوروي  جتاه اإلسااااالم .."
اشاااااااتغال الكثا من رجال األمن فيها شاااااااكل أحد تلك التحدايت يف توجيه 

 فالعقلية األمينة ال تساااااااتطيع التفهم املوضاااااااوعي لإلساااااااالم و توايته "نتائجها
الفكرية واحلضااااارية هذه العقلية تعيش ابجتاه أو بفرضاااايات أحادية تنطلق من 

  (324)أن اإلسالم السياسي هو مصدر هتديد للمصا  األوروبية "
فمن صااااااااااااااا  األنظمة يف العامل العري واإلسااااااااااااااالمي أن توفر ملراكز الفكر    

االستغراي بعد أتسيسها فضاءات واسعة من احلرية مع التغطية املالية املناسبة 
وغا املشاااااروطة، واحلق يف احلصاااااول على املعلومة لي  ابعتباره حقا إنساااااانيا 
فحسب، وإمنا ابعتباره ضرورة جلودة الدراسات اجلديدة عن الغرب السياسي 

أجواء هادئة هافة واالقتصااااااااااادي واالجتماعي ..هذا مع ضاااااااااارورة البح، يف 
هادية بدون إخضاااع أو توجيه  نعه من إصاادار األحكام والدراسااات والرؤى 

 اليت يراها مناسبة من عمق دراسته . 

                                                           

 ،م1998األردن من منشااااااااااااورات جامعة آل البي   ،م1996أوران املؤدر الدويل الثال،  ،أورواب واإلسااااااااااااالم  (323)
 77ص:

 77ص:املرجع السابق ، (324)
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إن ما ينطبق على املفكر االساا اتيجي الذي ينظر يف الدراسااات الشاارقية     
يف الغرب هو ما ينطبق على نظاه يف الشااااااااااارن.. ونعرب عن هذا االنشاااااااااااغال 

هام واساااتفساااار يصااايغه إدوارد ساااعيد يف النص التايل " هل يف ض أن ابساااتف
يكون ا با املوضااوعي فون السااياسااة أو انه ينبغي أن يكون ملحقا سااياساايا 
للحكومات .. هل هنان وساايلة ما يعتمدها املفكر املسااتقل للمحافظة على 

ء الاسااااااااتقالله ح  يعمل يف خدمة الدولة مباشاااااااارة ؟ وما هي العالقة ب  الو 
 (325)السياسي والرؤية الثاقبة ". 

إن فتجميع النخب املاهرة يف ميدان التحليل والتنظا واالسااااااااااااااتشااااااااااااااراف    
املساااتقبلي لألمة، وتنظيمها يف مراكز دراساااات إسااا اتيجية اساااتغرابية أضاااحى 
ضرورة حضارية وفريضة إسالمية، نظرا الستحالة فهم الغرب فهما مشوليا إال 

اإلشااااااااااااااااارة هناااا إىل أن هاااذا اللون من التفكا   اااذه الوسااااااااااااااااائااال ، وتكفي
االساااااا اتيجي كان متجذرا يف اقافتنا اإلسااااااالمية السااااااياسااااااية مع قلة تطبيقها 
بشاكل مؤساساايت النعدام هذا املنحى يف ذلك الزمان ، فقد روى أن ا ليفة 
عمر بن عبااد العزيز رضااااااااااااااي هللا عنااه ،قااال: وددت أن  يل ليلااة من عبيااد هللا 

بياا  املااال، فقياال لااه اي أما املؤمن : مثلااك يقول هااذا مع  أبلف دينااار من
سوفك! فقال: إنكم ال تدرون، إين أرجع منه أبضااااااااعاف ذلك فيما أنتفع به 

.إشااااارة إىل خربته وقوة اسااااتشاااارافه ومعرفته املوسااااوعية الشاااااملة عن (326)منه"
 أحوال املسلم  وغاهم .

                                                           

 ،م1996أوران املؤدر الدويل الثال،  ،نقال عن أورواب واإلسااااااااااالم  ،54،اإلسااااااااااالم والغرب صادوارد سااااااااااعيد "  (325)
 77ص: ،م1998األردن من منشورات جامعة آل البي  

 144، ص 6ها ، ج1417التذكرة احلمدونية ،دار صادر باوت الطبعة األوىل  ، اء الدين البغدادي  (326)



- 391 - 
 

 
 اثلثا : أتسيس الوقفيات العلمية لالستغراب 

يسااااااااااااااااهم قطاع األوقاف يف الغرب اليوم يف دويل مشااااااااااااااااريع وأعاة       
الدراسااااااااااات املوجهة إىل التعرف على الشاااااااااارن اإلسااااااااااالمي من خالل برامي 
مباشرة يف اجلامعات ككليات االستشران أو معاهد دراسات الشرن األوسط 

 يف،والكثا من هذه املراكز املهتمة مبوضااااوع الشاااارن يف جتلف جوانبه تندرج 
أن نطلق هنان ما  كن ،  Endowmentالغرب حت  مسمى األوقاف 

الكباة ب  الغرب والشاااااااااااارن يف دويل املشاااااااااااااريع  (327)عليه  ابلفجوة الوقفية
العلمية الوقفية ا اصااااااة ابلدراسااااااات الشاااااارقية، ويكفي أن نعلم أن يف أمريكا 

   جتلف  (328)ألف مشاااااااااااروع وقفي"  400لوحدها ما يربو عن مليون و
قطاعات وب ل اجملتمع والنشاااااااااااااا  املدين، تندرج الكثا من مراكز دراساااااااااااااات 
الشااااارن األوساااااط وبرامي التعرف على الشااااارن واإلساااااالم حت  مسااااامى هذه 
الوقفيات ."وابلنظر إىل حجم الوقفيات يف بعض اجلامعات األمريكية والبالغ 

مليار  132م  2004جامعة جند أن مال الوقف فيها بلغ عام  50عددها 
دوالر، وهو ابلقطع أكرب من مجيع أموال األوقااااف يف البالد اإلسااااااااااااااالمياااة 

                                                           

 ومصاااااااطل  نطلقه هنا ونقصاااااااد به ذلك التفاوت الكبا بيننا وب  الغرب يف اساااااااتغالل األوقاف الفجو  الوقفية  (327)
اف وتعين فيما تعنيه الفارن الكبا ب  الشااعوب والدول اليت تنتشاار فيها الثقافة الوقفية ومدى اسااتغالل األوق،اسااتثمارها 
  جتلف قطاعات اجملتمع املدين ، وهذا رقم لوحده مليون وقفية خاية د 10، ففي أمريكا مثال ما يزيد عن يف التنمية

 يدلنا على حجم هذه الفجوة ويقدر بعضهم حجم الفجوة الوقفية بيننا وب  الغرب مبئات السنوات . 
 http://media-plus-tn.com/?p=28694موقع ميداي بلوى اا موقع إخباري معلومايت اا  (328)
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، وجامعة واحدة مثل جامعة هارفارد األمريكية "تصاااااااااااااال قيمة أوقافها (329)"
ملياااااار دوالر، وابلتاااااايل فهي تزياااااد عن رؤوى أموال مجيع البنون  32إىل 

  (330)" .السعودية  تمعة

إلقبال لوقفية يف اجلامعات الغربية  ال تزال حتضى ابومع هذه الوفرة املالية ا   
الل أعلن األما الوليد بن ط على التربع السخي من جهات عربية داعمة، إذ

لصاااااااااااا  اجلامعة  2005مليون دوالر قد مها عام 20" عن هبة مالية قدرها 
يف إطار تطوير برانمي الدراسات اإلسالمية ابجلامعة، ويعترب بذلك اثين أكرب 

 أعلن عن تقااادمي هباااة قيمتهاااا  2005ان  يف اتريخ اجلاااامعاااة ،ويف عاااام مااا
بعاصمة    Georgetown مليون دوالر ملصلحة جامعة جورج اتون20

-الوالايت املتحدة واشااااانطن لدعم مشاااااروع توساااااعة مركز التفاهم اإلساااااالمي
واملركز يعد رائدا  يف العامل فيما يتعلق ابلبحوة   .(CMCU)املساااااااااااااايحي

-والدراسااااات الدينية، وخاصااااة الدراسااااات اإلسااااالمية والعالقات اإلسااااالمية
 .Edmund Aاملساااااااااااااايحيااة، وهو جزء من ماادرسااااااااااااااااة اياادمونااد والش 

Walsh   املختصاااااااااااااااااااة ابلعالقااااااات ا ااااااارجيااااااة يف جااااااامعااااااة جورج اتون
Georgetown   ر أمريكي لصا  اجلامعة مليون دوال5، كما تربع مببلغ

األمريكية بباوت لتأسااااااااااااااي  مركز للدراسااااااااااااااات والبحوة األمريكية، ومبلغ 
                                                           

، مقدم على ع،نظام الوقف والنظم املشاااااا ة يف العامل الغري : دراساااااة مقارنة  ،أنظر :  مد عبد احلليم عمر  (329)
 34ص:  ،جامعة ام القرى مكة املكرمة،املؤدر الثاين لألوقاف "الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية 

 http://www.alriyadh.com/701796ض :موقع صحيفة الراي (330)

http://www.alriyadh.com/701796
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مليون دوالر للجاااامعاااة األمريكياااة ابلقااااهرة لتاااأسااااااااااااااي  وتشااااااااااااااغيااال مركز 10
، قد م .. هبه قدرها مليون 2003للدراسااااات والبحوة األمريكية. ويف عام 

 Exeter ة إكزتريورو ملعهاااد الااادراسااااااااااااااااات العربياااة واإلسااااااااااااااالمياااة جباااامعااا
مليون جنيه اسااااااااااااا ليين لصاااااااااااااا  جامعة  16كما قدم " هبة قدرها .الربيطانية

 وجااااااااامااااااااعااااااااة إدنااااااااربة Cambridge University كااااااااامااااااااربياااااااادج
Edinburgh University  يف بريطانيا إلنشااااااااااء مركزان للدراساااااااااات

  (331)" .اإلسالمية يف اجلامعتان

 مراكز الدراساااااات اليت حسااااابما هو معلن يف موقع املؤساااااساااااة املاَنة ،فإن    
أسااااااسااااااها أو دعمها رجل األعمال السااااااعودي من خالل  موع هذه ا بات 

ربط العالقااااات واملثاااااقفااااة ب  الشاااااااااااااارن والغرب وتعريف الغرب هتاااادف إىل 
عتبارها ابابإلسااااااالم ، ومنها تلك املراكز اليت أسااااااساااااا  يف باوت أو القاهرة 

يات إطار تشااااااااااجيع الوقف مراكز هتتم بدراسااااااااااة الغرب... هي مبادرة تثمن يف
العلمية االسااااااتغرابية ولكن األجدر واألفضاااااال أن تؤساااااا  هذه املؤسااااااسااااااات 
الوقفية االساااااااتغرابية بناء  على أرضاااااااية معرفية واحتياج دقيق للعامل اإلساااااااالمي 
حيدده العلماء يف هذا الشأن، وال أبى أن يكون  ا بعد ذلك فروع ومشاريع 

                                                           

 -م 2008مايو  11-هاااااااااااااااااااااااا 1429مجادى األوىل 6صااااااااحيفة الرايض اليومية الصااااااااادرة بتاريخ األحد  انظر : (331)
 14566العدد
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 ة ابعتبار هذه الفكرة سااااتخدم مشااااروعتوأمة فكرية مع جامعات ومراكز غربي
 االستغراب يف العامل اإلسالمي .

البد من اإلبداع والذكاء املايل يف توجيه األوقاف إىل خدمة البنية التحتية   
العلمية، وسصاااااااايص جزء هائل منها  ذا اجملال املعريف املهم ، والذي أصااااااااب  

يع أن خر جيدا يسااااتطاحد أدوات الصااااراع والساااايطرة يف العامل، فمن يفهم اآل
عماال كهااذا ساااااااااااااااتقي  ااا إىل ميااادين مل  حياااوره جياادا ويتغلااب عليااه جياادا.
. على غرار ما نشااااااااااااااهده من ازدهار حركة تعهدها الثقافة الوقفية من قبل 

الوقف يف تركيا منذ العشااارية األخاة، فقد قام األتران مؤخرا بكسااار الساااقف 
يادين ال ا  ابألوقاف اإلسالمية مالوقفي النمطي املتعارف عليه سابقا ليدخلو 

تزال بكرا على أنظمة األوقاف حي، أصااااب  الوقف يغطي "مشاااااريع متطورة 
وفائقة التكاليف مثل: النانوتكنولوجي، والبيوتكنولوجي، واحلاسبات الفائقة، 
وعلوم البالزما، والطاقة النووية وغاها، واعتمدوا عليها كأسااااااااااااااى للنهضاااااااااااااة 

ن ا أنشااااأ األتران كلية وقفية لعلوم الفضاااااء، وقرروا إطالال كية احلديثة. وأخا 
م أبموال األوقاف. وهكذا 2022أول مكون فضااااء تركي إىل الفضااااء سااانة 

 كن للوقف اإلسااااااالمي أن يقود حياة املساااااالم  إىل مراشاااااادها، َنو التنمية 
   (332) والبناء، ومن مث الرخاء." 

                                                           

انظر جرياااادة أخبااااار ا ليي : مقااااال أ ااااد علي ساااااااااااااااليمااااان : األوقاااااف تصاااااااااااااااااال ابألتران إىل الفضاااااااااااااااااااء .  ( 332)
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12579/article/47202.html 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/12579/article/47202.html
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إننا ندعوا من خالل هذه الدراساااااة إىل ضااااارورة إنشااااااء وقفيات للدراساااااات   
اإلس اتيجية املتنوعة ا اصة ابلبح، االستغراي، كما ندعوا معها إىل ضرورة 

 سصيص أصول مالية وعقارات وجصصات وقفية اثبتة يف اجملاالت التالية:

كل من ة  لوقفيات املن  ا اصاااااااااة ابالساااااااااتغراب ، حي، تقدم من  معترب  -
يرغب يف سصااااايص رساااااالة املاجساااااتا أو الدكتوراه يف موضاااااوع من مواضااااايع 

 الدراسات الغربية يف أي جامعة يف العامل سواء كان يف الشرن أو الغرب .

وقفيات خاصااااااة بدور نشاااااار ت جم أهم ما يكتب يف الغرب عن اإلسااااااالم  -
 والعامل اإلسالمي.

  ال سااااانوية لألعمال املتميزة يفوقفيات سصاااااص جلوائز عربية وإساااااالمية  -
 الدراسات الغربية. 

وقفيات خاصاااة مبراكز دراساااات األعاة االساااتغرابية كمراصاااد املعلومات   -
 اليت توفر قاعدة بياانت دقيقة عن جتلف القطاعات يف الغرب.

وقفيات داعمة لكليات االسااااااااتغراب يف اجلامعات تساااااااااهم يف دعم برامي  -
 ات اليت هتتم بدراسة الغرب. وأقسام ومساقات الكلي

 رابعا: إحياء االبتعاث االستغرايب 
                                                           

 

 



- 396 - 
 

يعترب االبتعاة اليوم أحد أهم املوارد اإلسااااااا اتيجية الضااااااارورية لفهم اآلخر    
عن قرب دون وساااااااااااااائط قد تكون ساااااااااااااببا يف القراءة ا اطئة ملقدرات اآلخر 

و هذا لوال خيفى على ذي ابل أن االساااااااااتشاااااااااران ما كان له أن يعوطبيعته ، 
العلو يف ذاء املعرفة  إال ح  اعتمد هذه املنهجية، فقد بدأ االستشران يوم 
أن بدأت البعثات الغربية جتوب أراضااي وحواضاار العامل اإلسااالمي شاارقا وغراب 
بسااابب الرايدة احلضاااارية لألمة واليت اساااتقطب  وأاثرت العقول الغربية كشااافا 

ان كان  لألمة اإلسااااااالمية، فك  واسااااااتزادة ،ولك أن تقول بساااااابب الغلبة اليت
من الطبيعي أن يولع املغلوب اااااا الغري اااااا نإتباع الغالب اااااا اإلسالمي، وقد كان 

. 

 أ :      االبتعاث: أحد أدوات الصراع بني الشرق والغرب    

ال يزال "نظام االبتعاة "  ثل أحد أدوات الصاااراع واملغالبة احلضاااارية ب     
الشاااااااااارن والغرب، فقد اهتم الغرب وحرص أكثر من  العامل اإلسااااااااااالمي على 
أتطا حركااة االبتعاااة من اجلااان  والتااأاا فيهااا حىت ساادم أهاادافااه ، حتاادة 

 يف مواجهة ه أوروابالدكتور مازن املطبقاين عن هذا األساااااااالوب الغري يف كتاب
اإلسااااااالم مبينا فلساااااافة الغرب وطريقته يف هذا املنحى بقوله :" والشااااااك وأن 
املبشاارين فيما يتعلق بتخريب وتشااويه عقيدة املساالم  قد فشاالوا ،ولكن هذه 
الغاية  كن الوصول إليها من خالل اجلامعات الغربية فيجب أن ستار طالاب 

ن ة املمزقة ، والسلون املنحل من الشر من ذوي الطبائع الضعيفة ، والشخصي
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،والساااايما البالد اإلسااااالمية ، ودنحهم املن  الدراسااااية ،وتبيع  م الشااااهادات 
أبي سااااااااااعر ، ليكونوا املبشاااااااااارين اجملهول  لنا،لتأسااااااااااي  الساااااااااالون االجتماع 
والسياسي الذي نصبوا إليه يف البالد اإلسالمية .مبشرين ووعاظ ، ومدرس  

  (333)ا ابسم اإلسالم واملسلم  ".ألهدافنا ،ومنربن

واألدهى واألمر أن هذه املسااااااااألة مل تعد ساااااااارا ، فالغرب يفتخر عالنية أن    
هذه الفئة هم وكالؤه وعمالؤه يف بالدهم،  وساااااانورد فيما يلي نصااااااا للمفكر 
ضااار  والفيلساااوف الغري " ساااارتر " يساااخر من هذه الطبقة قائال :  "" كنا َن 

وأبناء األشااااااراف واألارايء والسااااااادة من أفريقيا وآساااااايا ، أبناء رؤساااااااء القبائل 
ونطوف  م بضاااااااااعة أايم يف لندن وابري  وأمسااااااااا دام ، فتتغا مالبساااااااااهم ، 
ويلتقطون بعض أمنا  العالقات االجتماعية اجلديدة ، ويرتدون الساااااااااااااا ات 
والساااااااااراويل ، ويتعلمون لغتنا وأسااااااااااليب رقصااااااااانا وركوب عرابتنا ، وكنا نزوج 

أوراب ، ونلقنهم أسااااالوب احلياة على أاثة جديد ، وطرز جديد  بعضاااااهم من
من الزينة ، واساااااااااتهالن أوري ، وغذاء أوري ، كما نضاااااااااع يف أعمان قلو م 
أوراب ، والرغبااة يف حتوياال بالدهم إىل أوراب ، مث نرساااااااااااااالهم إىل بالدهم حياا، 

حلوض، ايرددون ما نقوله ابحلرف داما  مثل الثقب الذي يتدفق منه املاء يف 
هذه أصواتنا سرج من أفواههم ، وحينما كنا نصم  كان  اقوب األحواض 
هذه تصاام  أيضااا  ، وحينما كنا نتحدة كنا نساامع انعكاسااا  صااادقا  وأمينا  
ألصااااااااااااااواتنا من احللون اليت صاااااااااااااانعناها، وَنن وااقون أن هؤالء املفكرين ال 

                                                           

 .188ص،أورواب يف مواجهة اإلسالم  ،مازن املطبقاين  (333)
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حسب ولي  هذا ف  لكون كلمة واحدة يقولورا غا ما وضعنا يف أفواههم ،
 (334)، بل إرم سخللبوا حق الكالم من مواطنيهم."

هذا عن فهم الغرب ألمهية وخطورة مسااألة االبتعاة ..أما العامل اإلسااالمي   
فال يزال يفكر بعيدا عن هذا املساااااااااااتوى من االهتمام  ذا اجلانب ا طا يف 
أوساااا  الشاااباب والنخب العلمية، وقد حتدة مالك بن ن  حول أمهية هذا 

لعامل ل ب  ااملوضااااااااااااوع واعتربه أحد أدوات الصااااااااااااراع الفكري واحلخلكخلم الفصاااااااااااا
اإلسااااااالمي الغري. فقال:" إن البالد املسااااااتعمرة ال تعرف على العموم ما هو 
الصااااااااااااااراع الفكري، وهذه البالد على العموم، جتهل قيمة الفكرة يف مصااااااااااااااا 
اجملتمعات، كما جتهل ا طط اليت ترسم من أجل التحكم يف مصا الشعوب 

ب رج بعثااة من الطالاملتخلفااة عن طريق أفكااارهااا فحينمااا ترساااااااااااااااال إىل ا ااا
للدراسااااات العليا، فقد قام  تلقائيا  بعمل يتصاااال ابلصااااراع الفكري، ولكنها 
ال تعلم ابلضااااابط مقتضااااايات هذا الصاااااراع، وأسااااالوبه ووساااااائله وأهدافه وعلى 

  (335)ذلك فإن عملها ينتهي مبجرد ما سرج البعثة من أرضها. "
لعلمي بسحب الكادر ا ولذا يهتم الغرب يف إطار معركة العقول واالبتعاة   

العري اإلسااااااااالمي من بيئته  دمة أهدافه يف إطار مشااااااااروع الساااااااايطرة  على 
مقدرات األمة وجزورا االس اتيجي املمثل يف الكادر العلمي ، ولذا يعمدون 
إىل هتيئااة املناااخ الالزم حلركااة البحاا، العلمي يف بلاادارم مع غلق كاال األفق 

ي، يقول الدكتور عمر عبيد حساااانة : "حفة، املمكنة  ا يف البالد املسااااتضااااع

                                                           

 270ية ب  ا رافة والتخريب " ص حيىي هاشم فرغل " العلمان (334)
م، 1988الطبعة الثالثة ، ،مالك بن ن ، الصااااااااااراع الفكري يف البالد املسااااااااااتعمرة، دار الفكر دمشااااااااااق سااااااااااوراي  (335)

   33ص
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البد أن ندرن أن اليد اليت دن  املسااااااااالم ، احلرية هنان ، هي اليد نفساااااااااها ، 
اليت دنعها هنا ، ليتم االسااااااااااااااتقطاب ، والتحكم من جانب ، وإلعطاء دليل 
عملي واقعي ، على أن حضااااااااااااااارة الغرب ، بعطائها ، تتميز عن حضااااااااااااااارة 

  (336)إليها ، وهتاجر األجنة إىل بالدها."  املسلم  ، فتهفو النفوى
 
     ملاذا مل يشكل االبتعاث ِف َترُينا قاعد  لالستغراب :ب:     
مناااذ باااداايت القرن التااااسااااااااااااااع عشاااااااااااااار والوفود والبعثاااات العلمياااة العربياااة    

واإلسالمية تتهاطل على العامل الغري لدراسته واالستفادة من تطوره وحضارته 
، ولكن سااارعان ما كان مفعول هذه البعثات ينقلب عك  املقاصاااد املرجوة 

شاااران، تمنها، بعك  بعثات املساااتشااارق  اليت كلل  ابكرا نإنشااااء علم االسااا
 فلماذا جن  الغرب حي، فشلنا.؟ 

منذ أن بدأ  مد علي ابشاااااا يف مصااااار نظام االبتعاة فت  على األمة اباب     
كان شره مستطاا على ما تبقى من القيم اإلسالمية، وعوض أن جيلبوا العلم 
جلبوا العلمانية، وبدل أن يكونوا سااااااافراء األمة اإلساااااااالمية يف دراساااااااة الغرب 

تاي كورم بيننا، هذا، ويكفي أن تطلق بصرن مليا يف كتاب  أضحوا عيون عي
الطهطاوي "سليص اإلبريز يف تلخيص ابريز" و"مناهي األلباب املصااااااااااارية يف 
مباهي اآلداب العصاااااااااااارية " لتجد ذلك االنبهار ابحلضااااااااااااارة الغربية دومنا أي 
حتفظ. وصااادن يف حق هؤالء وأضااارا م مقولة مالك بن ن  ح  قال" وكان 

                                                           

، ذو احلجة 44إلسالم و صراع احلضارات، سلسلة كتب األمة :وزارة األوقاف القطرية  العدد اأ د القديري،  (336)
 27ها، السنة الرابعة عشرة، ص  1415
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بتعثون العرب إم ا يف " مزابل الغرب " وإم ا يف " مقابره " ، وهكذا عاشاا  امل
  (337)الثقافة العربية ب  فكرت  " ميتة " و "  يتة ".

حتادة األسااااااااااااااتااذ ماالاك بن ن  يف كتااباه " مشااااااااااااااكلاة األفكاار يف العاامل    
اإلسااااالمي " يف الفصاااال السااااادى عشاااار عن األفكار امليتة واألفكار املميتة، 

 ر مناذج تطبيقية على أوالئك املبتعث  إىل الغرب ليدرساااوا النموذج الغريوذك
ا وهو شاهد على ذلك العصر وهذه الظاهرة  و خذوا من اجيابيات حضارته ا
، فمشكلة من يدرسون الغرب ليستفيدوا منه يقعون كما يقول مالك بن ن  

من  تمع ما  يتة النامجةب  أنياب األفكار امليتة واألفكار املميتة، األفكار امل
بعد املوحدين وهي أفكار تسااااااااعد على القابلية لالساااااااتعمار واألفكار املميتة 
هي أفكار مسااااتعارة من الغرب تولد االسااااتعمار..وهنا يتساااااءل عن الساااابب 
الذي جيعل خنبنا املثقفة أو من يرومون دراسااااااااة الغرب ال يسااااااااتفيدون منه إال 

 من نفاايته ..
لك بن ن  يف مشااااااااكلة تكمن لدينا وب  مشااااااااكلة الغرب هكذا  ييز ما    

اليت هي مشااااااااااااكله،ومع ذلك يقول بلغة املنصاااااااااااف  "أن العامل الثقايف الغري 
لي  كله  يتا . إذ أنه ما يزال يبع، احلياة يف حضاااارة تنظم حىت اآلن مصاااا 

إذا مشاااكلة الطهطاوي كما طه حسااا  و ساااالمة موساااى ومن .(338)العامل." 

                                                           

/ جطط االَناادار وإعااادة البناااء. الاادكتور: خااالص جل ، الرايض:  32أنظر :  لااة جااامعااة أم القرى العاادد :  (337)
./مالك بن ن ، ترمجة الدكتور، بسام بركة، 103ص ،م  1996منشورات كتاب الرايض، مؤسسة اليمامة الصحفي ة،  

فكر املعاصاااار، ودمشااااق دار الفكر الطبعة األوىل، والدكتور: أ د شااااعبو وإشااااراف وتقدمي عمر مسااااقاوي، باوت، دار ال
 .146ص ،م  1992

دمشاااااااق -باوت لبنان / دار الفكر -دار الفكر املعاصااااااار ،مالك بن ن  مشاااااااكلة األفكار يف العامل اإلساااااااالمي (338)
 149ص:  ،م 1988: 1م /  2002ها = 1423الطبعة: ،سورية 



- 401 - 
 

يف الدعوة إىل دراساااااااة الغرب واألخذ منه مجلة وتفصااااااايال  سااااااالك مسااااااالكهم
 توصيفها وجوا ا عند مالك بن ن  وال ينبئك مثل خبا .

مل يهتم طالب البعثات العربية بدراسة الغرب، ولرمبا مل خيطر على اب م أن    
يدرسوه ،ألرم فقدوا وعيهم وإحساسهم  ذا املقصد جملرد أن نزلوا بالد القوم 

ا قبضاااة من أار حضاااارهتم وكذلك ساااول   م أنفساااهم ، وبذلك كان فقبضاااو 
مردود هذه البعثات يف أغلب األحيان عك  املطلوب ، بل األدهى واألمر 
أن هذه الفئات املبتعثة كان  وابال وحراب ضااااااااروسااااااااا على القيم اإلسااااااااالمية، 
ويكفي أن نعلم أن أساااااااط  وفالساااااافة التغريب يف العامل اإلسااااااالمي هم من 

 ي اجلامعات واملعاهد الغربية.خرجي
فالطالب املساااااالم كما يقول مالك بن ن  " الذي يلتحق مبدرسااااااتها هو      

ب  منوذج : الطالب اجملد، والطالب السائ .وكاال الطالب : اجملد والسائ ؛ 
ال يااذهبااان إىل منااابع احلضااااااااااااااااارة، باال إىل حياا، تتقطر فيهااا أو تلقى فيهااا 

دة يف ال جيدان: حياهتا، حرارهتا، حقيقتها املتجساااا   نفاايهتا.يذهبان إىل حي،
الفال إل واحلريف والفنان والعامل، هذا احلشد من الرجال والنساء الذين يصنعون  
كل يومق يف مدرم ويف قراهم  دها اليومي.هذا الوجه األساسي قد أفل  منا 

عيننا سحابة أجيال ألن )األفكار امليتة( وعصر ما بعد املوحدين قد وضعا أل
ما يوضاااااااع للفخلرى من كمامات دنع من إجالة الرؤية؛ فلم يساااااااتد لنا شااااااايٌء 

  (339)آخر غا التافه واجملرد، وحىت املمي .
 الرغبة يف دراساااااااة اآلخر، ومل تكن هذه الظاهرةلقد فقد الطالب املبتع،     

ب  العرب فحساااااااب ،بل كان السااااااامة العامة يف األمة يف األعصااااااار املتأخرة، 
                                                           

 152اإلسالمي ،ص: مالك بن ن  ، مشكلة األفكار يف العامل  (339)
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حىت يف زمن الدولة العثمانية رغم قوهتا ومساي  حاجتها إىل معرفة امل بصا  
 ا ، مع ضاااااااااااااارورة التعرف على مظاهر وأساااااااااااااارار القوة عند أعدائها. يذكر 
صااااحب كتاب "اإلساااالم " مشتز دومالن مقولة للصااادر األعظم رشااايد ابشاااا 

 أوراب ىلحياا، يقول يف حق الطلبااة املبتعث  الغرب :" إننااا نرسااااااااااااااال أبناااءان إ
ليتعلموا املدنية اإلفرنكية فيعودون إلينا مرضااااااااااااااى ابلداء اإلفرنكي .." ،وكان 
يقصد ابلداء اإلفرنكي اااااااااااااااااا السفل  اااااااااااااااااااااااا وهو نوع من األمراض اجلنسية إىل 

 (340)الدولة العثمانية حي، كان  خلوا من مثل هذا. 
ليسااااا  املشاااااكلة إذا يف التلمذة على يد الغرب فيما  كن التعلم والتتلمذ    

منه واالساااااااااتفادة من منجزاته، وما ال يتعارض مع فلسااااااااافة املبادئ ودساااااااااتور 
األخالن يف اجملتمع اإلسااااااااااااااالمي، فتلك ساااااااااااااانة هللا عزوجل يف علم املداولة 

لميذ أمام قف التوالتداول يف شؤون الدنيا ، فقد وقف الغرب مرارا وتكرارا مو 
أسااااتاذه ) احلضااااارة اإلسااااالمية (، ولكنه أخذ منها ما كان يعتقد أنه يصاااال  
له، وكان يف ذلك  تاطا حذرا مهووسااااااااااااااا بقلق معريف كبا كان ينتابه أاناء 
النقل واالنتقال . فلم ينقل دارسااااااااوا الغرب من العرب واملساااااااالم  من الغرب 

فة الغربية بتعبا العنصاااااااااااار املمي  يف الثقا جلفاته ونفاايته الفكرية والثقافية أو
 فقيه احلضارة مالك بن ن  ر ه هللا، وي كون لبها ولبنا ا.

 
 
 
 

                                                           

  414ص:  ،قالوا عن اإلسالم  ،نقال عن عماد الدين خليل  (340)
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 ج : االبتعاث االستغرايب وأثره على جود  مؤسساته: رؤية استشرافية 

اساااتدراكا على ما طرإل يف موضاااوع االبتعاة يف مشاااروع االساااتغراب البد    
وآلياته ومقاصاااااااااااااده ومتطلباته، وإذا كان الغرب  من مراجعة دقيقة لشاااااااااااااروطه

حيرص أشااااااد احلرص على أن يكون املبتع، العري واملساااااالم إىل البالد الغربية 
صاااااافرا يف ميدان فقه احلضااااااارة ، فإنه البد من احلرص أشااااااد احلرص على أن 
تتشاااااااااااااابع هذه الفئات ابلقدرات املنهجية واملعرفية وأدوات حتليل مضاااااااااااااامون 

 حىت يصاابحوا مراجع يف مسااائله وقضاااايه يف العامل اإلسااالمياحلضااارة الغربية 
 مستقبال .

ومن هنا، فالبد من سااااااااياسااااااااة يف ترشاااااااايد البعثات العلمية يف العامل العري    
واإلساااااااااالمي ابعتبارها أحد الروافع واملوارد اإلسااااااااا اتيجية املؤساااااااااساااااااااة للفكر 

ة اسااتشاارافية وذجياالسااتغراي . وعلى ساابيل املثال ال احلصاار لو أخذان عينة من
ل شاااااااااااايد هذه احلركة يف العامل العري فلنأخذ على ساااااااااااابيل املثال السااااااااااااعودية 
ابعتبارها من أكرب البلدان العربية من حي، حجم البعثات العلمية إىل ا ارج 

 يف السنوات األخاة.

فإذا ما أخذان يف احلسااااااااااااابان أن عدد الطالب الساااااااااااااعودي  املبتعث  إىل     
ألف طالب وفق بعض اإلحصائيات  30جتاوز  2012عام  أمريكا فقط  يف
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، 2014األمريكية، فإن مرصاااااااد التعليم العاملي الساااااااعودي ويف إحصااااااااءات 
 117.455يف العامل كله  2012قال" إن عدد الطلبة املبتعث  قد بلغ سنة 

طالب مقارنة بعدد الطلبة الذين يدرسااااون على حسااااا م حي، بلغ تعدادهم 
نة ذاهتا   ألف طالب  132طالب أي ما يفون إمجايل   15.087الساااااااااااااا

 . (341)سعودي يف السنة الواحدة "

وهذا رقم ابملوازين االس اتيجية املستقبلية ولغة احلضارات رقم مرج ، لو     
لتوجيههم إىل الدراساااااااااات االساااااااااتغرابية املتنوعة، فإننا  % 2.5ساااااااااخران منه 

على  %1م طالب يف كل سااااااااانة، وإذا فرغنا منه 3300سااااااااانحصااااااااال على 
طالب يف كل  1320اف اض أن النسااابة الساااابقة كباة، فان العدد سااايكون 

سنة يتوجهون ملختلف سصصات االستغراب الثقافية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصااااااادية ..يف العامل الغري. وهذه عينة اسااااااتشاااااارافية لبلد عري واحد من 

تؤساا  االسااتغراب وساا موع البلدان، حتما سااتحدة نقلة نوعية يف أعاة 
ملدرسااة سااعودية اسااتغرابية منوذجية شاار  أن تتوفر اإلرادة السااياسااية ملثل هذه 
املبادرات احلضااااااارية، وحينها  كن االرتقاء  ذا الفضاااااااء املعريف إىل مسااااااتوى 
املؤساااااااساااااااات ومراكز الدراساااااااات ابعتبار وجود اكتفاء ذايت يف نوعية وجودة 

 هذه املشاريع احلضارية املرجحة .الكادر العلمي املؤهل لقيادة مثل 

                                                           

يف اململكة العربية  التعليم العايل ،وكالة وزارة التعليم العايل للتخطيط واملعلومات مرصااااااااد التعليم العايل السااااااااعودي  (341)
 .153ص ،2014السعودية : مؤشرات  لية ومقارانت  لية 
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إذا تكمن أمهية حركة االبتعاة النوعي إىل الغرب ابإلضاااااااااااااافة إىل التعرف    
املباشاااااار على طبيعة  الغرب فإرا سااااااتتي  الفرصااااااة املناساااااابة لتطوير املشاااااااريع 
املساااااااتقبلية "لالساااااااتغراب" وتغذيتها فكراي وإداراي ابلكادر املناساااااااب املشااااااابع 

سااة  ذا العلم ابلثقافة اإلدارية ، ال ،فاالسااتثمار الذكي يف املورد البشاارية املؤساا  
يقتصااااار على  ال التنظا وإنتاج الدراساااااات العلمية ا كمة فحساااااب، وإمنا 
 تد إىل ضاااااااااااااارورة وجود كفاءات تتمتع بذات القدر من ا ربة يف التنظا مع 

تنزيل املوارد و  القدرة على اإلدارة الذكية لبيئة العمل التنظاية ولفرن البح،
املالية ا اصااااااة مبراكز الدراسااااااات االسااااااتغرابية املتنوعة حسااااااب اساااااا اتيجياهتا 
املخططة ،ساااااواء كان  معاهد أو كليات أو مراكز ومجعيات أو دور نشااااار.. 
وهاذا حىت جنمع ب  االحتيااجاات املعرفياة واالحتيااجاات اإلدارياة يف معاادلاة 

 عامل العري واإلسالمي .  شاملة تعود ابملتميز  ذا القطاع يف ال
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 اْلامتة والتوليات

 
تتوزع خادة البح،  والدراساااة على مجلة من التوصااايات املعروضاااة على      

شاااااااااااااكل مالحظات تقيمية وتقو ية ومشااااااااااااااريع ومق حات ، دثل يف أغلبها 
خالصات دقيقة وإجاابت شافية ألسئلة االستغراب وإشكاالته اليت تصاحبه 

له من كمن مرحلة التأسي  إىل مراحل التقعيد والتنظا واالستشراف، وذلك  
زاوية ومنظور النظام املعريف اإلسااالمي والرؤية الكلية الكونية. ساانعرضااها فيما 

 مشاريع مستقبلية:يلي على شكل مالحظات منهجية فكرية و 

 أوال: املالحظات والتوليات الفكرية واملنهجية : 
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أن النظر يف مثل هذه القضااي املصاية ودراستها من زاوية املنظور املعريف    -
ساااالمي من شاااأنه أن جييب عن الكثا من األسااائلة واإلشاااكاليات ابعتبار اإل

املنظور املعريف هو البوابة والقالب الذي نسااااااااتطيع من خالله اإلجابة عن كل 
ففي النظام املعريف نستطيع أن نفهم موضع كل شيء ،  سؤال واستشكال، 

ظام ن وحينما نضااااع مفردة الشاااارن والغرب  أو االسااااتشااااران واالسااااتغراب  يف
معريف مااا، ونبحاا، من خاللااه على أجوبااة  ااددة للعالقااات اليت تربط ب  
هذه املفردات؛ فإن األجوبة اليت َنصااااال عليها يف النظام اإلساااااالمي، ستلف 
عن تلك اليت َنصل عليها يف أي نظام معريف آخر ااا وإن سجلنا هنا التقاطع 

تلف ذلك أن اجلواب خي واالتفان يف بعض اجلوانب واملقوالت ااااااااااااااا واملرجع يف
الختالف املنطلقات واملناهي والقطعيات واملراجع اليت يستمد منها كل نظام 
أدلته، و ذا فإنين أوصاااااااي من خالل هذه الدراساااااااة ابعتماد هذا النموذج يف 
الدراساات اإلساالمية حىت نساتطيع حترير املضامون املعريف للكثا من األسائلة 

دى فيا. وقد تب  لنا واحلمد ا إىل أي ماليت حتمل طابعا فكراي أو فلساااااااااااااا
 أخذت الدراسة أبعادها الكلية الشمولية يف ظل النظام املعريف اإلسالمي. 

أن معرفة اآلخر ضااااااااااارورة إنساااااااااااانية وفريضاااااااااااة شااااااااااارعية تقع حت  مطالب  -
ومتطلبات فقه االسااااااااااااااتخالف، وهذه املعرفة ال تتأتى من دون تلك القواعد 

ايت اليت جيب مدارسااااتها يف إطار ما يساااامى "بعلم والكليات واملناهي والنظر 
االستغراب". وهو من العلوم األساسية اليت جترى  رى الضرورة لكونه يندرج 
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ضمن االحتياجات االستخالفية لألمة والندراج الكثا من املقاصد الشرعية 
واملقاصد الكونية حت  أسجافه ومسائله وقضاايه ،ومن هنا كان االضطالع 

عبة املعرفية واجبا من الواجبات احلضاااااااارية ، فكما يطلب الشاااااااارع  ذه الشااااااا
احلكيم السلم االجتماعي واالستقرار الداخلي ابعتباره كلية شرعية مقاصدية 
، كذلك يطلب السلم الدويل والكوين واإلنساين، وينخله خنال وهذا ماال يتم 

التعارف  تإال مبعرفة كل طرف لآلخر معرفة تعارفية علمية تنطلق من كليا
 الكونية، وتنتهي عند االستثمار يف ساحات  املعروف اإلنساين وما أوسعها. 

الكشااااااف عن هذا العلم الذي يندرج ضاااااامن إطار الفقه احلضاااااااري مث إن  -
إخراجاااه من دائرة القوة إىل دائرة الفعااال، هو نوع من النظر يف ملكوت هللا 

فهم ساااااااا يف  لكته، و واساااااااتجابة نوعية حضاااااااارية ألصاااااااداء النداء اإل ي، لل
 آايت األنف  واآلفان املبثواة يف اجملتمعات اإلنسانية املختلفة واجملتمع الغري
واحد من هذه اجملتمعات، وما يربطهما من قوان  وسااااااااانن ونوامي ، ابعتبار 
اإلنسااانية كلها بشاارقها وغر ا قطعة من االبتالء اإل ي البيين، مصااداقا لقوله 

كم لبعض فتنة أتصااااااااربون "، ولذلك أدرج هذه ا اولة تعاىل:" وجعلنا بعضاااااااا
كما قال   ""جمر  التض        رع إى هللا تعاى ِف اس        تنزال هذا العلم من عنده

اإلمام الرازي، وإمداده بتوفيقات إ ية لكل من ألقى قلمه وأفكاره ومق حاته 
 ضمن هذا اإلطار. 
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ضاااااارورة الرجوع إىل ما كتب يف ال اة اإلسااااااالمي عن اآلخر، وعلى وجه  -
ا صااااوص العامل الغري، وإعادة اسااااتخراجه، وقراءته، يف إطار املراجعات اليت 
تصااااب يف التجديد واإلصااااالإل ومجع مادة هذا العلم يف ال اة اإلسااااالمي ، 

كما   فلي  صااااااااااااااحيحا أن العامل اإلسااااااااااااااالمي كان جيهل طبيعة اآلخر الغري
يشاااااااااااااااع، بل كان على دراية واطالع مبقدراته وقدراته، إال أن جهلنا بثقافة 
وأدب االسااااااتغراب يف اترخينا جعلنا َنكم على املوروة اإلسااااااالمي خبلوه من 
هذا االجتاه الفكري، ومن هنا فإن إعادة اسااااتخراج مادة االسااااتغراب املتنوعة 

ة صافرية  مشاروعنا هذا بدايمن تراانا اإلساالمي خطوة اجيابية حىت ال نبدأ يف
 . 

تنوع  مدارى االسااااااتغراب املعاصاااااارة تنوعا اراي جيعل دراسااااااته ومالحظته  -
ضاااااااارورة من ضاااااااارورات تطوير هذا االجتاه املعريف يف األمة ..من االسااااااااتغراب 
اإلصااااااااااااااالحي الذي قاده ونظ ر له الرواد األوائل أمثال األفغاين و مد عبده، 

 تبنته احلركات اإلساااالمية من بعدهم وصاااوال إىل إىل االساااتغراب احلركي الذي
االستغراب املعريف الذي قادته مدرسة إسالمية املعرفة، و االستغراب اليساري 
اإلسالمي الذي قاده حسن حنفي من خالل مقدمته، مث االستغراب التغري  
الذي دعا له دعاة التغريب يف العامل اإلسااااااااااالمي ، وانتهاء  عند االسااااااااااتغراب 

 الذي نظ ر له فالسااافة الفكر اإلساااالمي املعاصااار وعلى رأساااهم مالك السااانين
بن ن  ..كاال ينطلق من رؤيتااه وفلساااااااااااااافتااه وتصااااااااااااااوره للكيفيااة واملنطلقااات 
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واألهداف واملقاصد ا اصة  ذا العلم، ويف كل خا ..إال أننا نوصي اا وهذا 
داية ب لي  حتيزا اااااااااااااااااااااا ابالستثمار أكثر ضمن إطار ) االستغراب السنين ( يف

األمر ،  لكونه األقدر على رؤية املشاااهد الغري كامال من املنظور احلضااااري، 
 مث البناء عليه فيما بعد يف كل متعلقات هذا العلم .

ضاااااااااارورة إعادة قراءة واعية للفكر االسااااااااااتشااااااااااراقي القدمي واملعاصاااااااااار قراءة  -
ي ر اساااااااااااااتغرابية جديدة ، ابعتباره أحد قطاعات الفكر اليت غذت العقل األو 

والغري طيلة قرون ابملعلومات عن الشاااااااارن، مع ال كيز على الروافع واآلليات 
والنظرايت اليت جن  من خال ا يف دراسااة واقع الشاارن اإلسااالمي، لالسااتفادة 

  ا  كن االستفادة منه وللحذر من الوقوع يف مطباته وأخطائه ومزالقه .

على منجزات  حىت ال يكون االسااااااااااااااتغراب فتناااااااة وكي ال يكون كال   -
االستشران البد من اإلبداع والتجديد يف آليات دراسة الغرب وأدوات حتليل 
الظاهرة الغربية، وهنا جيب االساااااااااتعانة بكل العلوم املعاصااااااااارة املمكنة يف فهم 
الظاهرة الغربية وحتليل عناصاااااااااااااارها الظاهرة وا فية ..وال أبى مثال بتوظيف 

ها حصااايلة ا واالانولوجيا واالنثربولوجيا ..ومععلوم والكارتوغرافيا  واالانوجرافي
 العلوم االجتماعية ولكن بنسختها السننية ال مبفاهيمها الغربية . 

 اثنيا : املقيحات والتوليات اْلالة بملشاريال  :
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در اإلنسانية اليوم يف مرحلة تعترب ذاهتا األساسية " املؤسسة واملؤسساتية  - 
والربامي واملشاااااريع وأصااااب  كسااااب الرهاانت ال يتم " يف املرافعة عن األفكار 

وال يتحقق إال من خالل هاااذه اآللياااات السااااااااااااااننياااة ولاااذا فاااإن ترمجاااة فكرة 
االستغراب يف أوعية مؤسساتية ضرورة ال تقل عن ضرورة هذا العلم يف أصله 
..حىت جتمع الطاااااقااااات والكفاااااءات واملواهااااب واملكنااااات العلميااااة يف إطااااار 

 راي مجاعي . اجتهاد تنظاي استغ

 نق إل يف هذا اإلطار أتسي  وقفيات استغرابية، تشبه تلك الوقفيات اليت -
قطع الغرب شااااااااااوطا هائال يف دراسااااااااااة الشاااااااااارن من خال ا، مثل اجلامعات، 
واملعاهد، والكليات ، أو مراكز الدراسااااااااات اإلساااااااا اتيجية املتخصااااااااصااااااااة يف 

تمع ة جتارب اجملجتلف معارف االسااتغراب .كأن تكون مراكز خاصااة بدراساا
املاااادين الغري ،ومراكز تعل مبتااااابعااااة احلركااااات الفكريااااة يف الغرب ، وأخرى 
تتخصاااااااااااص يف اجلانب االقتصاااااااااااادي ، ومراكز يف تقييم اجلانب العساااااااااااكري 
..وكذا مراكز يف فهم اجلوانب املشااااااا كة ب  العامل  لالساااااااتثمار فيها ومراكز 

 . أخرى فقط لرصد اجلانب املعلومايت واإلحصائي

نوصااااااي املشااااااتغل  يف هذا امليدان ابل كيز على اقافة التخصااااااص يف  ال  -
الدراساااااات االساااااتغرابية يف جزئيات و اور دقيقة،  فلم يعد العصااااار ليسااااام   
كما كان من قبل ابحلدي، عن الغرب أو الشاااااااااااارن يف جزئية من جزئياته إال 

لفكري ا للمتخصص فيها، كالتخصص يف االستغراب السياسي أو الثقايف أو
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أو االقتصااادي أو العلمي أو االجتماعي ،ألن التخصااص مثرة للفكر كما أن 
 الفكر مثرة للتخصص .

نوصاااي يف هذا اإلطار سصااايص جصاااصاااات مالية كباة البتعاة طلبة من  -
العامل العري واإلساااااااااااالمي إىل الغرب لدراساااااااااااته ملعاينته عن كثب وفق برانمي 

ة ذلك وفق أرضية تعد سابقا تضمن سالساملن  االستغرابية ..شر  أن يتم 
ا وفعالية وجودة األعاة اليت تعد يف هذه البلدان من الطلبة املبتعث  مع توف

 بيئة ومناخ البح، العلمي  م يف تلك البلدان .

نوصااي بتأسااي  جوائز مالية عربية إسااالمية عاملية ساانوية سصااص ملواضاايع  -
ياساااااااية ة والفكرية واالقتصاااااااادية والسااااااااالساااااااتغراب يف جتلف اجملاالت الثقافي

 والدينية ..

نوصااااااي اجلامعات بتخصاااااايص وتشااااااجيع طلبتها على رسااااااائل املاجسااااااتا  -
والااادكتوراه اليت تتجاااه إىل هاااذا االجتااااه يف أقسااااااااااااااااام جاااامعاااات العاااامل العري 
واإلسااااااااااالمي املتنوعة ،والتفكا اجلدي يف برامي التوأمة مع جتلف اجلامعات 

يف  تبادل البعثات قصاااااااااد توسااااااااايع أفق احلوار العلمي واملعر الغربية وال حرج يف
 ب  الطرف  .
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نوصاااااااااااي بتكثيف حركة ال مجة الواعية من اللغات الغربية املتنوعة إىل اللغة  -
العربية خاصااة للكتاابت اليت تصااب يف إطار حتساا  هذا املسااعى ،فمعرفة ما 

 يكتبه اآلخر عنا جزء ال يتجزأ من فهمه ودراسته .

    
 
 
 
 
 
 

 فهرس املصادر واملراجال :

 اااا القرآن : رواية حفص عن عاصم 

 ااا صحي  البخاري 

 اااا صحي  مسلم 

 الكتب :

ابن عاااابااادين ، رد ا تاااار على الااادر املختاااار ،دار الفكر باوت ،الطبعاااة  -
 1992الثانية 
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حلضاري اإبراهيم  مود عبد الباقي ،ا طاب العري املعاصر :عوامل البناء اااااااااااا 
يف الكتاابت العربية ،املعهد العلمي للفكر اإلسالمي ،أمريكا ، الطبعة األوىل 

 337م ،ص:2008

ااااااااا ابراهيم  مود عبد الباقي ،ا طاب العري املعاصر :عوامل البناء احلضاري 
يف الكتاابت العربية ،املعهد العلمي للفكر اإلسالمي ،أمريكا ، الطبعة األوىل 

 م.2008

 م1981احلاج املدخل،دار الفكر ، د ، ابن  -

ابن الفراء ، رساااااال امللون ومن يصاااااال  للرسااااااالة والساااااافارة ،حتقيق صااااااالإل  -
 م 1979الدين املنجد ، دار الكتاب اجلديد باوت الطبعة الثانية 

ابن بطوطااة ،رحلااة ابن بطوطااة ، مقاادمااة ا قق ،أكاااد يااة اململكااة املغربيااة  -
 ها ،د ،دت1417،الراب  ، 

 1964ابن جبا ، رحلااااة ابن جبا ، ، دار ومكتبااااة ا الل ، باوت ، -
 م،د ،دت

 ااا دار صادر أفس  ليدن، باوتابن خرداذبه، املسالك واملمالك ،  -

ابن منظور ،لسان العرب ، حتقيق عبد هللا علي الكبا، مد أ د حسب  -
  4، هاشم  مد الشاذيل ، دار املعارف القاهرة ، د  ، دت، ج 
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ا  سريي الدالالت السمعية على ماااااااااااااااا أبو احلسن ابن ذي الوزارت  ا زاعي ، 
حتقيق ، كان يف عهد رساااااول هللا من احلرف والصااااانائع والعماالت الشااااارعية،

 ه  1419احسان عباى ، دار الغرب اإلسالمي باوت ، 

كتبة املاااااااااااااااااا أبو حامد الغزايل ،املنقذ من الضالل ، حتقيق  مد  مد جابر ، 
 الثقافية باوت لبنان ،  د ،دت

أ د الشااااايخ ،من نقد االساااااتشاااااران إىل نقد االساااااتغراب :املثقفون العرب  -
 م2000والغرب " املركز العري للدراسات الغربية ، الطبعة األوىل :

ااااااااااااااا أ د بن حيي بن فضل هللا القرشي العدوي تقي الدين، مسالك األبصار 
 ها 1323ع الثقايف أبو ض  الطبعة األوىل : يف  الك األمصار، اجملم

أ د عبد احلميد غراب ، رؤية إسالمية لالستشران ،املنتدى اإلسالمي، اااااااااااااااا 
 ها، لندن 1411الطبعة الثانية 

ااااااااااااااااااااااااااااااااا أ د  مد سامل : إشكالية ال اة يف الفكر العري املعاصر .دار رؤية 
 2010الطبعة األوىل :’للنشر والتوزيع ،القاهرة 

ا أ د  مد سامل :إشكالية ال اة يف الفكر العري املعاصر .دار رؤية للنشر  ا ا
 2010والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة األوىل : 
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اااااااااااااااا آدم متز ،احلضارة االسالمية يف القرن الرابع ا جري ،ا يئة املصرية العامة 
  م1994للكتاب ، القاهرة: ، 

، دار  إلبداع واإلتباع عند العرب عليااااااااا أدوني ، الثاب  واملتحول ع، يف ا
 م1994الساقي، باوت، الطبعة السابعة 

اااااااااااااااااا آربري، املستشرقون الربيطانيون ، تعريب  مد الدسوقي النويهي، لندن: 
 1946وليم كولينز ، 

اااااا أسامة بن منقذ، كتاب االعتبار، حترير : فيليب حيت ،الدار املتحدة للنشر 
 ام  1981باوت لبنان ،

اإل اتريخ األدب اجلغرايف العري ، ترمجة ص،  أغناطيوى كراتشكو فيسكي -
الاادين عثمااان هاااشاااااااااااااام ،طبعااة جااامعااة الاادول العربيااة ،جلنااة التااأليف وال مجااة 

 م1963والنشر ، 

التنصاااااا خطة لغزو العامل اإلساااااالمي ،ال مجة العربية لواثئق مؤدر كولورادو  -
 1991اإلسااااالمي ، مالطا ، ساااانة  ..طبعة مركز دراسااااات العامل 452ص: 

 .م

اااااااااااااااااااااااا اجلابري، اإلسالم والغرب ،الشبكة العربية لألعاة والنشر ،اجلزء األول 
 .    122م،  ص 2009،الطبعة األوىل :
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اجلاحظ ، التارج يف أخالن امللون ، حتقيق :أ د زكي ابشااااااااا ، املطبعة اااااااااااااااااااااا 
 م1914األماية 

 األقطار ، حتقيق إحسان عباى ، اااااااااااااااااااااااااااااااااااا احلماي ، الروض املعطار يف خرب
 م ا1980مؤسسة انصر الثقافية دار السراج باوت الطبعة الثانية 

دهللا السورقي أبو عب حتقيق :ا طيب البغدادي ، الكفاية يف علم الرواية ،  -
 ، املكتبة العلمية املدينة املنورة ، د  ، دت   ، إبراهيم  دي املدين

احلضاااااااااااااارات يف ظل ا يمنة األمريكية هل هن السااااااااااااايد أ د فرج ، حوار  -
 . 2004 كن ؟، دار الوفاء ،مجهورية مصر العربية ، الطبعة األوىل

اااااااااااا الشاط ، أبو إسحق. املوافقات، تعليق الشيخ عبد هللا دراز باوت: دار  
  املعرفة للطباعة و النشر، د.ت

ون  ت –ية للنشر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونس
 ه1984

الفخر الرازي ،التفساااا الكبا ، دار الكتب العربية ، باوت لبنان ،الطبعة  -
 م2000األوىل 

القرضاااااااااوي ، فقه األولوايت : دراسااااااااة جديدة يف ضااااااااوء القرآن والساااااااانة  -
 م 1999،املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، الطبعة األوىل: 
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 واخبار العباد ، دار صادر باوت ، د ، دتااا القزويين ، آاثر البالد 

اااااااااااااااااااااااااااااا الكرماين، أسرار التكرار يف القرآن، حتقيق أ د عطا، دار االعتصام،  
    ها1396القاهرة، الطبعة الثانية: 

 ااااا املسعودي، التنبيه واإلشراف، دار الصاوي القاهرة ،د ،دت، 

ر دار الشرون للنش ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا املساي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،
  2004،  16والتوزيع، ج

شر دار سولز للن اااااااااااااااا النورسي ، كليات رسائل النور ، ملحق أما دا  الثاين،
 م1995ها 1415القاهرة، الطبعة األوىل:

اا الواقدي ،فتوإل الشام /، األزدي ، فتوإل الشام ،/ البالذري ، فتوإل البلدان  ا ا
/ 

سيحية ، سلسلة عامل املعرفة ، اجملل  اإلسالم وامل -اااااااااااااااااا أليسكي جورافسكي
 م.1996الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكوي  ، 

 البشرية حىت منتصف القرن احلادي، جغرافية دار اإلسالم اااااااااااااااااااا أندريه ميكيل
 1. الطبعة األوىل : منشورات وزارة الثقافة السورية .جعشر

مكتبة األجنلو املصرية، ،  أعالم القرن الرابع ا جرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنور اجلندي ،
       د ،دت
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دار  البناية شرإل ا داية، ،شرإل البناية شرإل ا داية اااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا بدر الدين العيل
 م2000الطبعة األوىل  باوت، لبنان، -الكتب العلمية 

اااااااااااا  اء الدين البغدادي ، التذكرة احلمدونية ،دار صادر باوت الطبعة األوىل 
         ه ا1417

اجلزء  8تراة اإلسالم ، موعة من املؤلف  ، سلسلة عامل املعرفة العدد  اااااااااااااااااااااااا
 م1985األول ، 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ترمجة سعد غراب ،مقدمة املسالك واملمالك للبكري ، دار الغرب 
 م  1992اإلسالمي ،

مجال الشااال  ، صاااورة العرب واملسااالم  يف اإلعالم الغري : حالة فرنساااا،   -
 م،جامعة آل البي  األردن 1996لثاين ،أوراب واإلسالم أوران املؤدر الدويل ا

مجال الشل  ، صورة العرب واملسلم  يف اإلعالم الغري : حالة  -
م،جامعة  1996فرنسا،  أوران املؤدر الدويل الثاين ،أوراب واإلسالم 

 آل البي  األردن

تصرف . بااا مجعة سيد يوسف ، سيكولوجية اللغة واملرض العقلي وما بعدها 
 م145/1/1990سلسلة عامل املعرفة 
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جوسااتاف أ. فون غرونيباوم : حضااارة اإلسااالم  ترمجة عبد العزيز توفيق ،  -
 ا يئة العامة املصرية للكتاب ، القاهرة ، د ت 

ا  ا جولدزيهر، العقيدة والشريعة يف اإلسالم، ترمجة:  مد يوسف موسى، دار ا
 ، 2الكتب احلديثة، القاهرة،  

حامد  مد ا ليفة ، املوقف اإلسالمي وأتصيل ا وية ،دار القلم دمشق ااااااااااااااا 
 م 2005،الطبعة األوىل :

املؤسسة اإلسالمية للطباعة والصحافة،  حسن البنا،  موعة الرسائل ،اااااااااااااااااااااااااااا 
 ا، د ، دت باوت

الظاهرة الغربية يف الوعي احلضاري اااااا أمنوذج مالك اااااااااااا حسن بدران مسعود ، 
 73ب األمة ، وزارة األوقاف قطر ، العدد   بن سلسلة كت

املؤسااسااة اجلامعية للدراسااات  حساان حنفي ، مقدمة يف علم االسااتغراب ، -
 م1992والتوزيع والنشر القاهرة ، الطبعة االوىل 

اااااااااااااااااا حسن مصطفى عبد املعطي وهدى  مد قناوي، علم نف  النمو ، دار 
 1قباء للنشر والتوزيع ج

دور  دان خوجة يف تطوير النهضة الوطنية. دار البع،  يدة عمااوي: اااااااااااا 
 ،قسنطينة اجلزائر ،د  ،
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ااااااااااااااااااااا خالص جل  جطط االَندار وإعادة البناء. ، الرايض: منشورات كتاب 
 م 1996الرايض، مؤسسة اليمامة الصحفي ة، 

اااااا خا الدين التونسي ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك، مطبعة الدولة 
 م ا1867ها/ 1283تونسية، ال

ااااااااااااااا خا الدين الزركلي ،األعالم للزركلي ، دار العلم للمالي  الطبعة ا امسة 
 7، ج 2002عشر ،

اااااااااااااااااااااااااااااااا رفاعة الطهطاوي ، تلخيص اإلبريز يف تلخيص ابري  ،شركة كلمات 
 عربية لل مجة و النشر القاهرة

مجة امعات األملانية ، تر رودي ابرة ، الدراسات العربية واإلسالمي يف اجلاااااااااااا 
، 1784مصااااااااااااااطفى ماااهر ، املركز القومي لل مجااة مصاااااااااااااار القاااهرة ،العاادد 

 م 2012

إدوارد ،االستشران ، ترمجه : كمال أبو ديب، مؤسسة األعاة  ااااااااااااااااااااااااااا سعيد
 م 1984العربية ، باوت ، الطبعة الثانية 

ري، يساااعيد، إدوارد. تعقيبات على االساااتشاااران، ترمجة وحترير صااابحي حر  -
 1966باوت: املؤسسة العربية للدراسات والنقد، 
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اااااااااااااااااااا سليمان الرحيلي ،السفارات اإلسالمية إىل الدول البيزنطية ،مكتبة التوبة 
 ه1414الرايض ،الطبعة األوىل 

اااااااااااا شذرات من كتب مفقودة يف التاريخ ، إحسان عباى ،درا الغرب باوت. 
 .1988الطبعة الرابعة 

شكيب أرسالن. حاضر العامل اإلسالمي: دار الفكر، باوت لبنان الطبعة ااا  
 م 1973الرابعة  

اااااااااااااااااااااااااااااااا شيخ اإلسالم ابن تيمية، الفتاوى الكربى ،دار الكتب العلمية باوت 
 م 1987لبنان، الطبعة األوىل :

اااااااااااااااااااااااااااا طه حس  ، مستقبل الثقافة يف مصر ،ا يئة املصرية العامة للكتاب ، 
  1م، ج 1993

طه عبد الر ن ، العمل الديين وجتديد العقل ،املركز الثقايف العري،الدار اااااااااااااااااااا 
 م1997البيضاء، الطبعة الثانية 

عادل عيساوي ، فقه السنن اإل ية وأارها يف البناء احلضاري ،وزارة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 2012األوقاف قطر ،الطبعة األوىل 

باوت ، لبنان  –الدار العربية للعلم  – 2001سبتمرب  11عامل ما بعد اااااااااااااااا 
–   1 – 2005 –  
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عبد الباسااااااط عبد املعطي ، اجتاهات نظرية يف علم االجتماع  ، ساااااالساااااالة -
 لكوي ا اجملل  الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكوي  ،  عامل املعرفة ،

ألساى احلضارية القرآنية : املنطلق اعبد احلميد أبو سليمان الرؤية الكونية  -
 ام  2008إلصالإل اإلنساين ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا عبد احلميد بن ابدي  ، آاثر ابن ابدي ، حتقيق عمار طال  ، دار 
 م 1968ومكتبة الشركة اجلزائرية ،الطبعة األوىل 

اهرة: لواحد وايف، القحتقيق علي عبد ا اااااااااااااااااااا عبد الر ن ابن خلدون ، املقدمة
 1965جلنة البيان العري، 

عبد الفتاإل  مد وهيبة ، مكانة اجلغرافية من الثقافة اإلسالمية جامعة اااااااااااااااااااااااااااا 
 ا م 1979باوت ، 

عبد الفتاإل، ساااااااااااااايف الدين. القرآن وتنظا العالقات الدولية، يف املداخل  -
م، ساااااااااالساااااااااالة 1996املنهاجية، القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسااااااااااالمي، 

 3العالقات الدولية، ج

ري عبد هللا ابراهيم ، الثقافة العربية ومرجعيتها املسااااتعارة ، املركز الثقايف الع -
 1999، الدار البيضاء ،باوت ، الطبعة األوىل :
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عبااد هللا صاااااااااااااااا  أبو بكر ،حوار احلضاااااااااااااااارات : حتلياال نقاادي لظاااهرة  - 
فكرية الساااااااااودان ا رطوم ، الطبعة اإلساااااااااالموفوبيا ،إصااااااااادار هيئة األعمال ال

 ا م2002الثانية: 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عبد هللا صاااا  أبو بكر، حوار احلضاااارات : حتليل نقدي لظاهرة 
اإلساااااااااالموفوبيا ،إصااااااااادار هيئة األعمال الفكرية الساااااااااودان ا رطوم ، الطبعة 

 م 2002الثانية 

ىل و النجار ،فقه التحضر ، دار الغرب اإلسالمي الطبعة االاااااااااااااااااااااااااااااا عبد اجمليد 
 1م ، ج1999

 علي القريشي ، اآلخر يف املنظور اإلسالمي  -

علي بن إبراهيم احلمد النملة ، التنصا ، مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل اااااااااااااا 
 ها  1419مواجهته ، الطبعة الثانية ،

اااااااااااااااااااااااااااا علي بن ابراهيم النملة ،االستشران واإلسالم يف املراجع العربية ،بيسان 
 م2010وىل الرايض ، الطبعة األ

نقد النص،  املركز الثقايف العري، الدار البيضاء، الطبعة  اااااااااااااااااااااااااااااا علي حرب، 
 م ا2000الثالثة 
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اااااااااااااااااااااااااااااا علي حس  الشامي ، الدبلوماسية : نشأهتا وتطورها وقواعدها . دار 
 م 1994العلم للمالي  باوت 

علي عزت بيجوفيتش ، اإلسالم ب  الشرن والغرب ، ترمجة  مد يوسف اااااااااااا 
   1997عدى ،دار النشر للجامعات ، الطبعة الثانية :

عماد الدين خليل ،قالوا عن اإلسالم ، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، اااااااااااا 
 م1992الرايض ، الطبعة األوىل ،

لدين برمدا، " وزارة الثقافة، اااااااااااااا غارديه، لوي : أهل اإلسالم، ترمجة صالإل ا
 .312"، الطبعة األوىل: ص 1981دمشق،

اااا غريغوار منصور مرشد مقدمات االستتباع ،الشرن موجود بغاه ال بذاته، ، 
املعهاااد العااااملي للفكر اإلسااااااااااااااالمي ، فرجيننياااا واشاااااااااااااانطن ، الطبعاااة األوىل 

 م1996:

شاار وطها ،دار الناااااااااااااااا فتحي شااهاب الدين ،الساانن اإل ية يف قيام األمم وسااق
 م2008للجامعات القاهرة ،الطبعة األوىل: 

اااا فخر الدين الزيعلي احلنفي ،كتاب تبي  احلقائق شرإل كنز الدقائق وحاشية 
 هاا 1313الشل ، املطبعة الكربى األماية القاهرة الطبعة األوىل 
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هورة شمقدمة التحقيق، كتاب آكام املرجان يف ذكر املدائن املااا فهمي سعد، 
يف كل مكان ،البن اساااااحان بن احلسااااا  املنجم ،عامل الكتب باوت الطبعة 

 ه1408األوىل :

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فيصل خرتش ، رحالت رافق  احلروب الصليبية ،جريدة الشرن  
 2005اغسط   3هاااااااااا ، 1426مجااااااااااادى الثاين  27االربعاااااااااااء األوسط، 

  9745العدد 

اااااااااااااااا مازن املطبقاين ،أورواب يف مواجهة اإلسالم : الوسائل واألهداف .،مكتبة 
 م1993الطبعة األوىل : ،وهبة القاهرة 

مام أار اململكة العربية السعودية الرائد يف االهت مازن بن صالإل املطبقاين ، -
  2005ابلدراسات االستشراقية خالل ربع قرن ،الطبعة األوىل :

االسااااااااااااتشااااااااااااران واالجتاهات الفكرية يف التاريخ  :طبقاينمازن صااااااااااااالإل امل -
ة، مكتبة امللك فهد الوطنيدراساااااااااااااته وتصااااااااااااانيفه بغية اإلساااااااااااااالمي، الرايض، 

1995. 

ااااااااااااااااااااا مازن صالإل مطبقاين ، الغرب من الداخل :دراسة للظواهر االجتماعية 
 م، الرايض  2005،الطبعة الثانية 
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اا   ا ا  مد بن حوقل البغدادي املوصلي، صورة األرض ، دار صادر ، افس   ا
  ليدن باوت ،د 

ا مالك بن ن  ، وجهة العامل اإلسالمي ، دار الفكر املعاصر باوت ، لبنان  ا ا ا
 2002،الطبعة األوىل:

مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ، دار الفكر املعاصرة اااااااااااااااااااا مالك بن ن  ،
 م 1988، الطبعة األوىل  باوت / سوراي

اااااااااااااااااااااااااااااا مالك بن ن ، الصراع الفكري يف البالد املستعمرة، دار الفكر دمشق 
 م1988سوراي ، الطبعة الثالثة ،

ا مايكل كرايتون: أكلة املوتى ، ترمجة تيسا كامل  ا ا ا ا الل  سلسلة رواايت -ا
 م 1999، الطبعة الثانية:  -

 ملعجم الوسيط ، الطبعة الثالثة ،دتااا  مع اللغة العربية ابلقاهرة. ا

ترمجة عفيف البعلبكي، دار العلم للمالي ،  اااااااااااا  مد أسد ،الطريق إىل مكة،
 م1956باوت ، 

 اااا  مد الغزايل ،الطريق من هنا ،دار رضة مصر للطباعة والنشر ،دت،د 

 تداااا  مد الغزايل ،الفساد السياسي ، دار رضة مصر ،الطبعة األوىل ،د ،
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 مد أم  انشااااار النعم ، املشاااااكالت الثقافية لألقليات املسااااالمة حلول اااااااااااااااااااا 
ومق حات ،اجملمع العاملي للتقريب ب  املذاهب اإلسااااااااااالمية ، الطبعة االوىل 

 م،طهران ايران .2006
 مد جالء إدري  ، االساااااااتشاااااااران اإلسااااااارائيلي يف املصاااااااادر العربية، دار  -

  1995لطبعة األوىل العري للنشرو التوزيع القاهرة، ا

اااااااااااااااااااااااا  مد راتب احلالن َنن واآلخر : دراسة يف بعض الثنائيات املتداولة يف 
الفكر العري احلاادياا، واملعاااصاااااااااااااار ، من منشااااااااااااااورات احتاااد الكتاااب العرب  

1997  

م، 1990اااااااااااا  مد رشيد رضا ، تفسا املنار ،ا يئة املصرية العامة للكتاب ،
 7ج

، اية مد رضوان الد،  التوقيف على مهمات التعاريفاااا  مد عبد الرؤوف، 
باوت اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ، دمشق الطبعة األوىل ،  –دار الفكر املعاصر ، دار الفكر 

1410 

 مد عبد الغين، الشاااااااريف اإلدريساااااااي أشاااااااهر جغرايف العرب واإلساااااااالم، - 
، 1971، ا يئة العليا للتأليف والنشر، د.ن، 97سلسلة أعالم العرب، رقم 

    77-76ص 
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ااااااااااااااااااااااااااااااااا  مد عز الدين توفيق ، التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية ،دار  
 م2002السالم للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

 مد علي أبو هندي، مشروع النهضة ب  اإلسالم والعلمانية ، دراسة يف ااااااااا 
اهرة والنشااار ،الق فكر  مد عمارة و مد عابد اجلابري ،دار الساااالم للطباعة

 م 2010، الطبعة األوىل :

ااااااااااااااا  مد علي الصالي، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقو  ، 
 2001دار التوزيع والنشر اإلسالمية مصر ، الطبعة األوىل :

ااااااااا  مد علي مجعة ،الطريق إىل ال اة اإلسالمي ) مقدمات معرفية ومداخل 
 2005، 2للطباعة والنشر والتوزيع ،  منهجية ( دار : رضة مصر

 مد عمارة ، احلضارات العاملية تدافع أم صراع ،دار رضة مصر القاهرة اااااااااااااااا 
 م1998،الطبعة األوىل 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مد عمارة، األعمال الكاملة لإلمام  مد عبده، ، املؤسسة العربية 
 1972للدراسات العربية والنشر، باوت، 

دي ، االستشران أهدافه ووسائله، ، دار قتيبة دمشق، اااااااااااا  مد فت  هللا الزاي 
 م2002الطبعة الثانية:

 1998ااا  مد قطب،واقعنا املعاصر، مؤسسة املدينة جدة، الطبعة الثانية:  
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 مود  دي زقزون: االستشران وا لفية الفكرية للصراع احلضاري سلسلة  اا 
 ه1404 -كتاب األمة، الدوحة 

،االستشران واملستشرقون ،ما م وما عليهم ، دار اااااااااااااااااااااااااااااااااااا مصطفى السباعي 
 الوران للنشر والتوزيع املكتب اإلسالمي الرايض ،د ،دت

اااااااااااااا مصطفى  مد  يداتو، عبد احلميد بن ابدي  وجهوده ال بوية ،سلسلة  
 هاا1418، السنة 57كتب األمة وزارة األوقاف قطر ،العدد 

قرن سي يف النصف األول من الااا مصطفى نصر املساليت ، االستشران السيا
 م1998العشرين، دار اقرأ ، طرابل  ،ليبيا ،الطبعة األوىل : 

اااااااااااااااااا مطاع صفدي ، نقد العقل الغري ، احلدااة مابعد احلدااة ، مركز االمناء 
 1990القومي باوت لبنان ، د ، 

مكسيم رودنسون الصورة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية يف تراة اااااااااااااااااااااااا 
اإلسالم القسم األول تصنيف اااااااااااااااااااا  ااااااااااااااا شاخ  وبوزورة. ترمجة  مد زها 

 م1978السمهوري، الكوي ؛ عامل املعرفة، أغسط  

مهدي كلشين ، القرآن ومعرفة الطبيعة ، مطبعة سبهر ،طهران ، الطبعة اااااااااااااااااااا 
  م 1985األوىل: 
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ألوىل ة ااااااااااااااااا موسى، سالمة: األدب للشعب،" مكتبة األجنلو املصرية ، الطبع
 1956القاهرة، 

ااااااااااااااا موسى، سالمة: اليوم والغد، ، املطبعة العصرية، الطبعة األوىل : القاهرة، 
1927 

هاوزين عمر، صاااااباإل الربزجني، معامل يف املنهي القرآين: حوار مع األساااااتاذ  -
الدكتور طه جابر العلواين، ،املعهد العاملي للفكر اإلساااااااالمي، مطبعة شااااااافان 

 م 2009ستان العران، الطبعة األوىل: السليمانية، كرد

اااااااااااااااااااااااا هنري لورن  ،األصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصر االستشران 
م،ترمجة بشا السباعي،دار شرقيات  1798اااااااااااااااااااا 1698املتأسلم يف فرنسا :

 م1999للنشر والتوزيع القاهرة ،الطبعة األوىل: 

ان على مصر االستشر  اااااااااااااااااااااااا هنري لورن  ،األصول الفكرية للحملة الفرنسية
 م 1798ا1698املتأسلم يف فرنسا :

ااا ويل ديوران  ،قصة احلضارة ،ترمجة زكي جنيب  مود ، دار اجليل باوت،  ا ا
 م1988

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يوسف كمال ،منهي املعرفة من القرآن، دار الوفا ، مصر القاهرة 
 ها 1406،
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الطبعة األوىل أجبد العلوم، أجبد العلوم ، دار ابن حزم ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالقنوجي ، 
 م2002:

 املؤمترات والندوات :

اااا أعمال ندوة العالقات الدولية  ب  األصول اإلسالمية  وب  خربة التاريخ 
م 2000اإلسالمي , مركز البحوة والدراسات السياسية جامعة القاهرة,

 .1,ج

م, األردن من 1996اااا أورواب واإلسالم , أوران املؤدر الدويل الثال، 
 م1998منشورات جامعة آل البي  

اااا دور مراكز األعاة يف الوطن العري: الواقع الراهن وشرو  االنتقال إىل 
 2013فاعلية أكرب , مركز العري لألعاة ودراسة السياسات قطر ، يناير 

اااا يف التواصل مع اآلخر: معامل وضوابط ووسائل ورقة مقدمة إىل املؤدر 
ها 1427صفر لعام  8-6واآلخر املقرر انعقاده ما ب   السنوي الثاين: َنن

 م بدولة الكوي 2006مارى لعام  8-6املوافق 

ااا كالة وزارة التعليم العايل للتخطيط واملعلومات مرصد التعليم العايل 
السعودي , التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية : مؤشرات  لية 

 2014ومقارانت  لية 
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الوقف والنظم املشا ة يف العامل الغري : دراسة مقارنة ,ع، مقدم  ااا نظام
على املؤدر الثاين لألوقاف "الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية ,جامعة ام 

 .القرى مكة املكرمة

اااأعمال ندوة أس  العالقات الدولية يف اإلسالم ، مطبوعات أكاد ية 
 ه1408رجب  28اململكة املغربية,

 ت والدورَيت :اجملال 

ااا   لة االجتهاد , دار االجتهاد لألعاة وال مجة والنشر ، باوت , لبنان : 
 53/ 52/ 22/49/50العدد:

/ 13/  5اا إسالمية املعرفة : املعهد العاملي للفكر اإلسالمي , العدد: / 
21/22/25 /31/32//40/43 /45/48 /52 . 

 . 2010التاسع , اااا جريدة األهرام  الرقمي ,العدد 

اغسط   3ها  1426مجاادى الثاين  27اااا جريدة الشرن األوسط االربعااء 
 9745، العدد  2005

/  540/ 518اا  لة " العري" ،وزارة اإلعالم بدولة الكوي ، العدد :  /
544  



- 434 - 
 

/ 37اااا  لة املسلم املعاصر ,السنة السابعة والثالاون ,القاهرة , العدد : 
148/108/113 /148/.. 

 .م1906اا  لة املنار , 

 مواقال االنينت : 

-http://www.akhbar .: جريدة أخبار ا ليي
alkhaleej.com/12579/article/47202.html 

 موقع صحيفة الرايض
:http://www.alriyadh.com/701796 

 موقع
:http://site.matariaonline.com/dindetail.asp?id=

29 

-http://www.alriyadh.com/Contents/28-08 اااااا
2003/Mainpage/Thkafa_7565.php 

 . اااا موقع :إسالم ويب

http://www.islamweb.net/mohammad/index.p
hp?group=articles&lang=A&id=20482 



- 435 - 
 

 :اااا موقع جريدة الثورة

 
:ttp://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?F

ileName=18765021920070509220810 

-www.onefd.edu.dz/infpe/2MEF/cours : اا موقع
Pdf-2mef/.../L3-ENV3-GEO.pdf 

 : اااا مركز بي  املقدى للدراسات التوايقية
http://www.aqsaonline.org/default.aspx 

 اااا موقع يومية إيالف االلك ونية
:http://www.elaph.com/Web/Culture/2008/11/

379740.htm 

 . مؤمنون بال حدوداااا موقع 
http://www.mominoun.com/arabic/ar-

sa/articles/ 
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 ::ااااا موقع األلوكة, رابط املوضوع
http://www.alukah.net/sharia/0/46306/#ixzz34

PyKLVcz 

 ::رابط املوضوع اااا شبكة األلوكة
http://www.alukah.net/culture/0/44566/#ixzz3

4vT04kA8: 

 : األوسطاااا جريدة الشرن 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=19
&article=315646&issueno=9745#.U5mlQyjuE

3Y 

 http://ar.wikipedia.org/wik i ااااموسوعة ويكيبيداي

-http://media-plus اااا موقع ميداي بلوى اا موقع إخباري معلومايت اا
tn.com/?p=28694 

 ااا موقع اجلزيرة
:http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opini

ons/2013/9/14/35 
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 اااا موقع جتارات من ال اة اإلسالمي:
:http://www.bibalex.org/reissuingtheclassics/Ho

me/StaticPage_Ar.aspx?page=15 

 ,اااا موقع مركاز تشبيك للتنمية والدراسات
http://www.alshirazi.com/world/article/426.ht

m 

 . اا معهد اإلمام الشاازي الدويل للدراسات واشنطناا

http://www.siironline.org/alabwab/nadawat%20
&%20motamarat%20%2808%29/039.htm 
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