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مقدمة

أساٍس عىل هاَجموه لالسترشاق اًدا نُقَّ طويل، وقٍت منذ واإلسالمي، العربي العالم عَرف
من كثرٍي كتابات له رسمتْها التي امُلتَجنِّية ورة الصُّ ضدَّ اإلسالم عن الدفاع إىل وسَعوا ديني،
َجمعوا قد اد النُّقَّ هؤالء من الكثريين إنَّ بل الحد، هذا عند يِقف لم األمر ولكنَّ امُلستِرشقني.
العربية، األمة أو اإلسالم وأعداء امُلستِرشقني بني أو وامُللِحدين، امُلستِرشقني بني واحدة فئٍة يف
األلُسن. عىل ُوروًدا التَّعبريات أكثر من امُلستِرشقني» أكاذيب أو «افرتاءات التعبري وأصبح
لهم يَكيد كما وللعَرب لإلسالم يَكيدون امُلستِرشقني بأنَّ َوعٌي هناك كان األحيان بعض ويف
البُعد هذا ولكن االسترشاق، ملوضوع السيايس بالبُعد َوعٌي هناك كان إنه أي امُلستعِمر؛
عنارصه؛ من عنٍرص شكل ويتَِّخذ الدِّيني البُعد تحت يندِرج األحيان أغلب يف كان السيايس
من كثريًا أنَّ هي اد، النُّقَّ هؤالء نَظِر يف الكربى، فالحقيقة واألهم؛ األكرب الكلِّ من جزءًا أعني
أبنائه وتشكيك تعاليمه وتشويه اإلسالم تجريح تستهِدف مؤامرٍة يف يُشاركون امُلستِرشقني
يَظلُّ التي اإلسالم، عىل الصليبية للحملة امتداد أنها عىل إليها يُنَظر قد مؤاَمرة وهي فيه،
عىل املسيحية أوروبا هزيمة من انتقام أنها عىل أو لها، رين ُمتأخِّ ُممثِّلني امُلستِرشقون هؤالء
لو حديثة إسالمية نهضٍة وجه يف دود والسُّ العوائق لوضع ُمحاَولة أو العثماني. اإلسالم يد
امُلستِرشقون. هؤالء إليها ينتمي التي امُلجتَمعات لحياة حقيقي تهديٌد فيها لكان قامت

الديني، بُعده يف بوضوٍح ظهر وقد إذن، قديمة ظاهرًة االسترشاق إىل ه امُلوجَّ النَّقد كان
رأسهم وعىل العربية، النهضة ُروَّاد كتابات يف الدِّين، عىل املرتِكز السيايس بُعده يف أو
أكانوا سواء الحديث، اإلسالمي الفكر ُروَّاد من خلفاؤه يرتدَّد ولم األفغاني، الدين جمال
لإلسالم، االسترشاقي التصوير ِضدَّ املعارك َخوض يف السلفيِّني، من أم اإلصالحيِّني من
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رضا ورشيد عبده محمد الشيخ اهتمام من قليٍل غري قْدًرا تحتلُّ املعارك هذه وكانت
ِجيل حتى الرُّوَّاد هؤالء عهد منذ شأن، ذي إسالمي ُمفكٍر كلَّ إنَّ بل، وجدي فريد ومحمد
أو لحظٍة يف كتاباته، يف وظهرت املعركة، هذه يف بَدْلِوه أدىل قد شاكر، ومحمود اد العقَّ
َسعيهم إطار ِضمن تدخل ودعاواهم، امُلستِرشقني ُحَجج عىل ُعنًفا، تتفاوت ردوٌد أخرى،
وخارجها. اإلسالمية البالد داخل صورته عن الشوائب وإزالة اإلسالم عىل الهجمات صدِّ إىل
الحديثة الفكرية النهضة عرص صاَحب قد االسترشاق نقَد إنَّ القول يُمكن هذا وعىل
عليه تدلُّ الذي باملعنى دفاعيٍّا، دينيٍّا النقد هذا ِمحور وكان بدايته. منذ اإلسالمي العالم يف
األحيان، من كثرٍي يف غائبًا فكان فيه السيايس العنرص ا أمَّ .Apologetic اإلنجليزية الكلمة
امَلوجة فإن وهكذا الديني. الهَدف ِخدمة إىل األمر نهاية يف يرتدُّ هاِمشيٍّا كان فقد ُوِجد وإذا
هو واسعًة ُشهرة أحَرز كتاٌب معاملها أهمَّ كان التي االسترشاق، عىل الهجوم يف الحالية
أن هو ا حقٍّ الجديد ولكن اإلطالق. عىل العربي العالم يف جديدة ليست سعيد، إدوارد كتاب
الدِّيني الجانب ا أمَّ الجديد. النقد األسايسلهذا امِلحور أصبح قد السيايس-الحضاري الطابع
سيايس هدٍف عنارص من فقط واحًدا إالَّ معه يُمثِّل يُعد لم حدٍّ إىل توارى أو اختفى فقد
العاَلم ُمساعدة هدف هو االسترشاق، إىل يُنَسب اآلن أصبح بكثري، مًدى أوَسَع حضاري
يف االهتمام، بؤرة فإن وهكذا الكلمة. هذه معاني بأوسع الرشق، عىل السيطرة يف الغربي
لم لواءه حملوا الذين ألن امُلستغَرب؛ باألمر ذلك يكن ولم انعكست. قد الجديد، النقد هذا
فون ُمثقَّ أساًسا هم وإنما ِدينيِّني، ُدعاًة يكونوا أن الثقايف، تكوينهم بُحكم منهم، ع يُتوقَّ يكن
كانت ثَمَّ وِمْن مسيحيون، سعيد، وإدوارد امللك عبد أنور مثل هم، أهمَّ إن بل علمانيون،

ل. األوَّ املحلِّ يف حضارية سياسيًة اإلسالم إىل نظرتُهم
هاتني، اد النُّقَّ ِفئتَي بني اتِّصال هناك يكن لم أنه هو إليه ننتِبه أن ينبغي الذي واألمر
الخاص. ُمنطَلَقها منهما لكلٍّ ألنَّ ذلك اتِّصال؛ أيُّ بينهما يقوم أن ر امُلتَصوَّ من يكن ولم
منظوٍر من االسترشاق تنُقد التي فالفئة ضعف. ونواحي قوٍة نواحي امُلنطَلق هذا ويف
ولكن دة، امُلتوقِّ ينية الدِّ حماستها عن فضًال اإلسالمية، ُجذورها بُعمق تتميَّز كانت إسالمي
زاويٍة من لها وتأمُّ امُلستِرشقني أعمال إىل النظرة سطِحيَّة األحيان من كثرٍي يف يَعيبُها كان
أحكاًما االسترشاق عىل يُطِلقون كانوا أفرادها بعض إنَّ بل يني، الدِّ ُمحتواها هي واحدة،
ن ممَّ الغاِلب يف هم وهؤالء ُمتأنِّية، ودراسة كاٍف اطالٍع عىل َمبنية تكن لم عة ُمترسِّ منقولة
فضًال األصلية، لُغاتها يف امُلستِرشقني أعمال معرفة لهم تُتيح أجنبيَّة ثقافٍة إىل يفتِقرون
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تنُقد والتي عهًدا، األحَدُث الفئة ا أمَّ الحديثة. البحث مناهج اسِتيعاب عن التامِّ عجِزهم عن
عىل ُقدرتَها فإن السيايس-الحضاري، البُعد عىل ُمرتِكٍز علمانيٍّ منظوٍر من االسترشاق
درستُْه بما استطاعتها، يف أن كما بكثري، أعظم ُمباِرشة بصورٍة امُلستِرشقني أعمال معرفة
بأسلحٍة امُلستِرشقني ِضدَّ املعركة تخوض أن الحديثة، الغربية البحث مناهج من وأتقنَتُْه
إىل واالفتقار ذاته، الرشقي اث بالرتُّ اإلملام َضعف األحيان ُمعظم يف يَعيبُها ولكن ُمتكافئة،
بالقياس بل فحسب، اإلسالميِّني اد النُّقَّ إىل بالقياس ال اإلسالمية، الثقافة يف عميقة ُجذوٍر

أنفسهم. امُلستِرشقني إىل أيًضا
الحاالت أغلب يف تنُقصهم تقليدي إسالمي ُمنطَلٍق من االسترشاق اد نُقَّ فإن وهكذا
بامَلصَدر الكافية املعرفة — ة هامَّ استثناءات دائًما هناك ألنَّ الحاالت؛ جميع يف أقول وال —
هو حيث من االسترشاق منها انبَثَق التي بالحضارة أعني ذاته؛ االسترشاق منه ينبُع الذي
ا أمَّ امَلبحث. هذا لنواتج الحقيقية والداللة أبحاثه. يف تُتَّبَع التي وباملناهج علمي، َمبْحٌث
عنه يتحدَّث الذي باملوضوع الكايف اإلملام فينُقصهم الحضاري السيايس امُلنطَلِق من اده نُقَّ
هجمات يَصدُّوا أن يُريدون الذي الرشقي اث الرتُّ ذلك تفاصيل كانت ثَمَّ وِمْن امُلستِرشقون،
منهما كالٍّ ألنَّ تلتَِقيا؛ لم الِفئتني فإن وهكذا بعيد. حدٍّ إىل لَديهم مجهولة عليه، امُلستِرشقني
أعمال عىل تَطَِّلع لم منهما كالٍّ أنَّ الظنِّ وأغلب األخرى. عن تباُعًدا يزداد خطٍّ يف تسري
خصٍم ِضدَّ واحدة معركًة نظريٍّا، يُحاِربان، أنهما من بالرغم نادرة، أحواٍل يف إالَّ األخرى
أعمال عىل االطالع فرصة الفئتني إحدى ألفراد أُتيحت لو أنَّه عندي األرجح إن بل واحد،
ُمرتابة بعنٍي إليها نظروا وربما معركتهم، يف يُعينُهم ما فيها َوجدوا ملا األخرى، الفئة
التي العيوب نفس العلماِنيِّني اد النُّقَّ يف اإلسالميُّون يرى إذ الُخصوم؛ فئة ِضمن وأدَرُجوها
الغربية. التفكري بأساليب للتأثُّر نتيجًة العلمانية يف اإلفراط أعني امُلستِرشقني، يف يرونَها
عام. بوجٍه الغرب تراث من امُلستَمدَّة واملنهجية الدخيل األجنبي امُلصطَلح أْرسِ يف والوقوع
تلك عن تشويهها يف تَقلُّ ال للرشق صورًة ترُسم اإلسالميِّني أعمال أنَّ فريَون العلمانيُّون ا أمَّ
نتيجة جاء األوىل الحالة يف التشويه أنَّ هو واحد، فارٍق مع له، امُلستِرشقون يرُسُمها التي

امُلفِرط. التحاُمل عن الثانية الحالة يف نَجَم بينما الزائد، س التحمُّ
الجانب. أُحادية األحيان أغلب يف بأنها االسترشاق عن الحالية الكتابات تتَِّسم وهكذا
تركيز أن أعني وإنما االسترشاق، موضوع يف آخر جانٍب أيَّ تتجاَهل أنها بذلك أعني ولسُت
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والحضارية السياسية األبعاد بوضوٍح تُدِرك أن من يَمنُعها الدِّيني الجانب عىل منها فئٍة
ُمشِكالت األخرى الفئة إرجاع أنَّ حني عىل أهمية، من ه تستحقُّ ما وتُعطيها للُمشكلة
للبُعد كاٍف حساٍب عمل وبني بينها يَُحول الحضاري السيايس العامل إىل كلها االسترشاق
األهمية، يف ُمتساوية بطريقٍة الجوانب، هذه مُلختِلف الشاملة امُلعاَلجة أنَّ وأعتقد الدِّيني.
التي البحوث َسيِل إىل الجديد البحث هذا إضافة نظرنا يف تُربِّر التي النقاط إحدى هي

املوضوع. هذا حول أخريًا َقْت تدفَّ
البحث هذا فيها يختِلف السابقة، من شأنًا أخطر كانت ربما أخرى، ِسمًة هناك أنَّ عىل
إذا واحد، اتِّجاٍه يف بالسري يكتفي ال أنَّه هي املوضوع، هذا يف ظهرْت التي البحوث بَقيَّة عن
موضوع تُعاِلج الحالية فاألبحاث ثالثة. يف وربما اتِّجاهني، يف يسري وإنما التعبري، هذا جاز
وحارضه. ماضيه وعن عنه الغربيُّون يَكتُبه ما إىل الرشقي نظرة زاوية من االسترشاق
يدُرس، ُمقاَرن ببحٍث ارتبَطْت لو بكثرٍي أْخَصَب تغدو امُلعاَلجة هذه أن نظرنا يف يبدو ولكن
بتَحيُّزاتنا. وتَحيُّزاتهم بأخطائنا، أخطاءهم ويُقاِرن الغرب إىل نحن نظَرتَنا حالة، كل يف
نظرة بني أخرى ُمقاَرنٍة إجراء إىل ُمضطرِّين كثرية، أحياٍن يف أنفسنا، نِجد سوف إننا بل
ن ممَّ ُكنَّا ولو املوضوع. إىل ثالثًا بُعًدا بذلك فنُضيف أنفسنا، إىل نحن ونظرتنا إلينا الغرب
كما الكامل، «Sysmmetry «التماثل وتحقيق الشكيل البناء تناُسق اسِتكمال إىل يَميلون
حتى نفسه، إىل الغْرب نظرة هو رابًعا، بُعًدا ألَضْفنا عادًة؛ املذاهب أصحاب الفالِسفة يفعل
يف والرشق الرشق، نظر يف والغرب الغرب، نظر يف الرشق اكتملت: قد األربعة األركان تكون
ُخصوبة، من فيه ا ممَّ الرغم عىل األخري، البُعد هذا أنَّ غري ذاته. نظر يف والغرب ذاته، نظر
من تبلُغ أبوابًا أمامنا يفتَح سوف بحِثنا، موضوع عىل أضواءٍ من يُلِقيَه أن يُمكن وما
وهكذا نَستبِْعَده. أن آثَْرنا فقد ثَمَّ وِمْن األصيل، الهدف معاِلم بَضياع يُهدِّد قد ا حدٍّ ب التَّشعُّ
بحٍث إطار ِضمن االسترشاق ملوضوع ُمعاَلجًة تُشكِّل لكي األخرى الثالثة األبعاد ى تتبقَّ
األهمية عظيمة أضواءً يُلقي الذي اإلطار وهو الحضارات، بني االلتقاء ُمشكالت يف أوَسَع
من أعني ُمنعِزلة، بصورٍة يُبَحث دام ما بوضوٍح َمعاِلُمه تَستبني أن يَستحيل موضوٍع عىل
إىل — علمية غري أو كانت علمية — الغربية النظرة تَحيُّزات أو أخطاء عىل الرتكيز زاوية

الرشق.
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الذين اد النُّقَّ وكان األسبق. هو قلت، كما الدينية، الزاوية من االسترشاق عىل الهجوم كان
أي بحثهم، ملوضوع ُمعالجتهم يف امُلستِرشقني إىل ينِسبون الدينية النظر وجهة يتَِّخذون
مثل أوصاف فتُستخَدم تشتدُّ اللهجة كانت األحيان أغلب يف ولكن التَّحاُمل، صفَة اإلسالم،
يُوَصف الغربيني إىل املنسوب الَفهم ُسوء كان ُمعيَّنة حاالٍت ويف إلخ. … واالفرتاء الكِذب
بدأ املسيحي، الغرب يف اإلسالمية للعقيدة تَشويٍه من طويل تاريٍخ تأثري عن ناِجم بأنه
هذا ومثل اليوم. حتى متفاوتة، بَدَرجات باقية، منه آثاٌر وظلَّْت الوسطى العصور منذ
إىل بإرجاعه امُلعاِرص الغربي للخطأ الُعذر الِتماِس من قْدًرا األقل، عىل ن، يَتضمَّ التفسري
ديني، أساٍس عىل االسترشاق ناقدي بني األغلب، االتِّجاه أنَّ غري قديًما. تاريخية أصوٍل
تعاليم لتشويه امُلستِرشقني لدى ُمبيَّتة ِنيَّة بوجود القول أي التآُمري؛ التفسري اتجاه هو
رصيحة بصورٍة امُلستِرشقني بعض عند يتمُّ التشويه هذا أن هو الشائع والرأي اإلسالم.
اآلخر البعض وعند اإلسالم، يف أساسية لحقائق باطلًة وتفسرياٍت ُمباِرشًة هجماٍت ن تتضمَّ
ولكن التفاُهم، إىل الدَّعوة أو املدح من بيشءٍ أحيانًا اقرتنَت ربما ُمباِرشة، غري بصورٍة
لإلسالم « «الدسُّ هو يظلُّ — الحالة هذه يف أذكى بطريقٍة إليه ل التوصُّ يتمُّ الذي — الهدف
يف الباِطلة األحكام «تمرير» أجل من اإليجابية األحكام بعض تقديم مع صورته، وتشويه

موضوعي. أنه يُفرتَض إطار
امُلهاِجم أن هو االسترشاق عىل الدِّيني امُلنطَلق من الهجوم هذا يف يحُدث كان والذي
أنه له يُثِبت أن ُمحاوًال لإلسالم»، «عدوٍّ مع ُمباَرزة يف يدُخل فهو ُمدافًعا؛ األمر واِقع يف كان
صورته اإلسالم إىل يُعيد أن إىل وساِعيًا مقصودة، غري أو مقصودة أساسية، أخطاء يف وَقع
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أنه عىل امُلستِرشق عند الصورة هذه عن خروٍج كلِّ إىل وناظًرا املؤمن، امُلسِلم عند النَِّقيَّة
«املؤامرة». من ُجزء

أرضيٍَّة عىل املعركة تُدور حني واِسًعا يَغدو «امُلباَرزة» َمجال فإن الحال، وبطبيعة
عقيدٍة إىل — األقل عىل رسميٍّا — ينتمي باحٍث وبني جهة، من س ُمتحمِّ ُمداِفٍع بني ِدينية
هذه يف الهجوم ميدان يُصِبح إذ أخرى. جهٍة من اإلسالم بتعاليم نفسه يُلِزم وال أخرى،
وُسلوكه الرسول شخصية وإىل اإلسالم، يف األلوهية معنى إىل امُلستِرشقني نظرة هو الحالة
يف الوحي طبيعة وإىل األخرى، امُلقدَّسة بالُكتُب عالقته ويف ذاته يف القرآن وإىل وتاريخه،
حابة والصَّ البيت كآل الرئيسية، اإلسالمية الشخصيات إىل األصول هذه من يمتدُّ ثم اإلسالم،
َمسار يشَمل أنه عن فضًال فرعية، شخصياٍت إىل ذلك بعد امتدَّ وربما الراشدين، والُخَلفاء
وأحكامهم اإلسالمية الحضارة وإسهامات له، امُلستِرشقني وتفسريات اإلسالمي التاريخ
اإلسالم عن امُلداِفعني بني الساِخن الَجَدل فيها يَدور التي امليادين من بعض هذه عليها.
كتابات عىل العرب امُلفكِّرون اطَّلع أن منذ ا ُممتدٍّ ظلَّ لهجوٍم ساحاٌت وهي امُلستِرشقني، وبني

اليوم. حتى الحديثة العربية النهضة فجر من اإلسالم عن الغرِبيِّني
هذه عند امُلستِرشق ِقيمُة به تُقاس الذي األحيان، أغلب يف واألوَحُد األسايس، واملعيار
عن ابتِعاده أو امُلستِرشق اقِرتاب مدى هو ديني، منظوٍر من االسترشاق تنُقد التي الفئة
القيمة تُنىس الحاالت ُمعَظم ويف بهم. تنديده أو للعَرب تمجيده ومدى اإلسالم، تعاليم
ويتمُّ العقيدة، أصول عن كثريًا يبتِعد يكتُب ما كان إذا امُلستِرشق ألبحاث والعلمية، الذاتية،
به، ح يُرصَّ ال مبدأ عىل النَّْقد هذا ينطوي وهكذا وحده. الدِّيني املنظور من عليه الُحكم
املطلوب أن هو اد، النُّقَّ هؤالء كتابات كافة يف الِعيان إىل يقِفز يكاد ولكنه الحال، بطبيعة
إذا ا أمَّ ُمنِصًفا، يُعدُّ الحالة هذه ويف عقيدتهم، يف للُمسِلمني ُمشارًكا يكون أن امُلستِرشق من
فيها ينِطق التي تلك هي بالطبع، الحاالت، وأفضل ُمتآِمًرا. ُمفِرتيًا يغدو فإنه عنها ابتعَد
نموذجيٍّا، ُمستِرشًقا اد النُّقَّ هؤالء نظر يف يُصِبح إذ إسالمه، ويُشِهر بالشهاَدتنَي، امُلستِرشق
املنهجية ة الدقَّ أو فيها بُِذل الذي الُجهد ومدى ألعماله، الكامنة القيمة ا أمَّ ُمنصًفا، أمينًا،
بني الخلط إنَّ بل الُحسبان، يف يُؤَخذ ما آِخر اد النُّقَّ هؤالء نظر يف فهي فيها، ُروِعيَت التي
هو بأنه اإلسالم تعاليم مع يتعاطف الذي امُلستِرشق يُوَصف إذ حد، أبَعِد إىل شائع األمَرين

ومنهجه. الِعلم ُروح عن بعيًدا يكون أن بدَّ فال عنها يتباَعُد الذي ا أمَّ واألعمق، األدق،
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أفضل بالقْطع ليس الفئة، هذه ُممثِّيل من لواحٍد االسترشاق عن بِكتاٍب مثًال وألرضْب
ِكتاب فُمؤلِّف فحسب؛ الُكتُب هذه أحَدِث من ألنه اخرتتُه ولكنَّني املوضوع، عن ظهر ما
الدِّين اعتنَُقوا الذين هم امُلستِرشقني أفضل أنَّ إىل رصاحًة يذَهب االسترشاق»1 عىل «أضواء
هؤالء ألعمال الِعلمية القيمة ا أمَّ ون»، وامُلبرشِّ واملاركسيُّون «اليهود هم وأسوأهم اإلسالمي،
حالة يف حَدث (كما امُلستِرشق مُلهاَجمة سببًا تكون قد إنها بل قليل، أو كثرٍي يف ه تُِهمُّ فال
من َمزيًدا آرائه عىل يُضفي ِعلميٍّا امُلستِرشق ق تفوُّ ألن تسيهر)؛ وجلود وجب مرجليوث
ُمؤلِّفني يُِدين إنه بل اإلسالم، يف التشكيك هو األصيل هَدَفه أنَّ حني عىل التصديق، قاِبلِيَّة
تُوَصف كانت بُمؤلَّفاٍت كبرية دعائية ًة ضجَّ أحدثوا أن بعد العَرب الكتَّاب ُمعظم امتَدَحهم
توينبي، حالة يف حَدَث كما اإلسالمية، النظر وجهة من قريبة أي «ُمنِصفة»، بأنها عادًة
اإلسالمية، الدينية والوقائع الحقائق من لكثري «الدنيوية» تفسرياته امُلؤلِّف له يَغِفر لم الذي
ذلك ومثل للصهيونية.2 امُلعادية الرصيحة َمواِقِفه بسبب به الكثريين إعجاب من الرغم عىل
العَرب) شمس (أو هللا «شمس كتاب ُمؤلِّف هونكه»، «زيجريد من املؤلِّف َموقف عن يُقال
عن األخرية السنوات يف العَرب املؤلِّفون يكفُّ ال الذي الكتاب وهو الغرب»، عىل تسَطع
تَدين الذي الدَّين وضخامة الحضارية أمجادنا عىل الغرب من شهادًة بوصِفه منه االقِتباس
بعض يف ربطْت ألنها بَدورها يُهاِجُمها فهو اإلسالمي. والفكر للِعلم الغربية الحضارة به
فيها أقواًال الرازي زكريا ابن إىل نَسبَت وألنها القديمة، العقائد وبني اإلسالم بني املواضع
األقوال). هذه ة صحَّ مدى من ق التحقُّ ة َمشقَّ نفسه املؤلِّف يُكلِّف (ولم اإلسالم ضدَّ هرطقة
«يُمرِّروا» لكي اإلنصاف، من إطاٍر يف م» السُّ وا «دسُّ الذين أولئك ِضمن يُدِرُجها وهكذا

الظاهرية.3 َموضوعيَّتِهم خالل من الباِطلة أحكامهم

.١٩٨٠ الكويت، العلمية، البحوث دار عليان، الفتاح عبد محمد د. 1

اإلسالمي «الفكر يف البهي محمد أكَّده ُحكًما يُكرِّر هنا املؤلِّف أن ويُالَحظ ص٧١–٧٤. نفسه، املرِجع 2
دراسته يف توينبي موضوعية جعل حني (١٩٨١ القاهرة، (ط٩، الغربي» باالسِتعمار وِصلته الحديث

(ص٤٣٥). الشديدة» «خطورته يف سببًا للتاريخ
والباِحثني امُلستِرشقني كتابات بني «اإلسالميات النَّدوي: الحسن أبي عند َحرفيٍّا الرأي هذا يَتكرَّر 3

ص١٧-١٨. ،١٩٨٣ ط٢، بريوت، الرسالة، مؤسسة امُلسلمني»،
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عن إيجابية أحكاًما قدَّموا الذين امُلستِرشقني بعض هاَجم قد الناِقد هذا كان وإذا
َمدِحهم من واتََّخذوا الخلفية، األبواب من اإلسالم ُمهاَجمة حاَولوا أنهم أساس عىل اإلسالم،
آَخر ناقًدا هناك فإنَّ اإلسالمية، العقيدة ملوضوعات علمانيٍة تفسرياٍت لترسيب وسيلًة
«امُلستِرشقون كتاب ففي نفسه. األسايس امَلوِقف عن يُعربِّ ولكنَّه العكيس، االتِّجاه يف يسري
امُلستِرشقني، بني «امُلنِصفني» من أقليَّة هناك أنَّ هاشم» «زكريا امُلؤلِّف يرى واإلسالم»
امَلْزج (الِحظ والتَّبشري االسِتعمار من بوحي لإلسالم «يَكيدون» غالِبيَّتهم أن حني عىل
املْدح، يَستحقون الذين املنِصفني ضمن امُلؤلِّف، يََضُع ثم والسيايس). الدِّيني العامل بني

إسالمه. أشَهَر ألنه فيلبي» «جون املعروف اإلنجليزي امُلستِرشق
الفئة هذه تُطبِّقه الذي األوحد فامِلعيار ُصوِره؛ بأجىل الفكري التشويه يظهر هنا
يكون وهكذا كعقيدة. اإلسالم من امُلستِرشق َموقف ُقلنا، كما هو، االسترشاق ناقدي من
يُنَظر امِلعيار هذا ولكن اإلسالم. ِدين يف يدخلون الذين هم بالطبع، امُلستِرشقني، أفضل
أو َمنهجيته نوع أو امُلستِرشق ق تَعمُّ مدى مثل األخرى؛ املعايري جميع عن ُمنفصًال إليه
ع يَتورَّ وال لإلسالم، يكيد االسِتعمار أنَّ يُؤكِّد عنه نتحدَّث الذي الكاتب إنَّ بل إنتاجه. أهمية
جون املشهور الجاسوس وهو الربيطاني، االسِتعمار أعِمدة من واحٍد امِتداح عن قليٍل بعد
يؤدِّي لكي أي امُلسلمني؛ لدى أفضل َقبوًال ينال لكي اإلسالم اعتنق أنه ح يُرجَّ الذي فيلبي،
بعض يف يكون قد أحيانًا، واعِتناقه اإلسالم، عن فالدفاع الفعالية. من بمزيٍد األصلية ته ُمِهمَّ
إالَّ هذا وليس نابوليون؟) «إسالم» تذكر (هل ُمهاَجمته من لالسِتعمار فائدة أكثَر األحيان
ُمستِرشق أيِّ عمَل يَِقيسون الذين ألولئك الشديدة الفكرية ذاجة السَّ عن يكِشف واحًدا مثًال

اإلسالم. عن «دفاعه» بمدى
عف الضَّ موقف يف نفسه وَجَد عندما شكَّ وال فادحٍة أخطاءٍ يف املسيحي الغرب وَقع لقد
الحروب عهد حتى امليالدي السادس القرن منذ الفتية، اإلسالمية الحضارة أمام واالنهيار
بصورة وجيز زمٍن يف اإلسالم، وصَل فقد القسطنطينية، فتْح عهد حتى وربما الصليبية،
املسيحية الحضارة فيه ترى أن الطبيعي من وكان األوروبية، القارَّة قلِب إىل ُمذِهلة،
نَِبيَّه وتُهاِجم الجديد الدين صورة تُشوِّه أن هو ع امُلتوقَّ فعلها ردُّ وكان لها، خطريًا تهديًدا
نشأت هنا ومن التاريخية. الحقائق ألبسط وزنًا تُقيم ال شديدة بَقسوٍة امُلقدَّس وكتابَه
الوسطى، العصور يف اإلسالم عن املسيحية أوروبا كوَّنَتْها التي امُلختلَّة امُلهتزَّة الصورة تلك
دوَر بكثرٍي يُفوق َدوًرا فيها يلَعُب ب والتََّعصُّ والَعداء بالَخوف امَلشوب الَخيال كان والتي
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يف الباحثني من كثري بها يعِرتف تاريخية حقيقة امُلشوَّهة الصورة هذه الفعلية. املعرفة
رودانسون.5 وماكسيم سعيد إدوارد حتى دانيل»4 «نورمان من بدءًا والغرب الرشق

أمٌر أنه عىل الوسطى، العصور يف لإلسالم، الغربيَّ التَّشِويه هذا نعِرض إذ ولكنَّنا
حقيقتنَي إطار يف نَضَعه أن املنهجية، الناحية من ينبغي، التاريخية، الوجهة من ُمؤكَّد

بهما: االعِرتاف من َمفرَّ ال أساسيَّتنَي

العصور يف فالغرب الطرَفني؛ بني ُمتباَدل التآُمري التفسري أنَّ هي األوىل الحقيقة (١)
معرفته تشويه إىل ذلك وأدَّى املسيحية، عىل «مؤاَمرة» اإلسالم يف يرى كان الوسطى
الذات. عن الدفاع وهَدف املعرفة هَدف بني التمييز عن الَعْجز إىل األصحِّ عىل أو باإلسالم،
حاَكها ُمؤاَمرة ذاته االسترشاق أنَّ بَدورهم يََرون اإلسالمية النزعة ذَوي الباِحثني ولكن
امُلسلمني. إيمان وزعزعة اإلسالمية العقيدة هْدم أجل من يهود أو َمسيحيُّون باحثون
بها يُدين أن أحِدهما حقِّ من وليس الطرَفني، نظر ِوجهتَي تسود امُلؤاَمرة فكرة فإنَّ وهكذا

الطَرَفني: بني امُلتباَدل االرتِياب هذا نُعلِّل أن الصعب من وليس وحَده. اآلخر

يؤِمن حيث العالم؛ إىل ينية الدِّ النظرة فيها تُسود التي األوقات يف ِحدَّة يزداد فهو (أ)
اآلَخرون يكون أن بد فال ثَمَّ وِمْن امُلطَلقة، الحقيقة يمِلكون بأنَّهم عقيدة أيَِّة أصحاب
العصور يف أوروبا لدى ظهوًرا يزداد التفسري هذا األساسنِجد هذا وعىل ُمتآِمرين. ُمخاِدعني
الدينية». حَوة «الصَّ فرتات من بفرتٍة مرَّ كلَّما اإلسالمي العالم يف شوكتُه تقوى كما الوسطى،
يتَِّخذ الذي األضعف، الجانب عىل دائًما، نفسها، تفِرض املؤامرة ِفكرة فإن كذلك (ب)
فكرة سادت وهكذا النفس. عن الدِّفاع وسائل من وسيلًة األقوى الجانب مَلوِقف تشويهه من
العصور يف الظاِفرة اإلسالم َموجة أمام األضعف هي كانت عندما أوروبا لدى امُلؤاَمرة
واقتصاديٍّا، حضاريٍّا األضعف، هم ألنهم امُلعاِرصين؛ املسلمني لدى وسادت الوسطى،

الطاِغية. الغربية امَلوجة إىل بالِقياس

ُمتباَدل الصورة تشويه أنَّ فهي األوىل، عىل ُمباَرشة ترتتَّب التي الثانية، الحقيقة ا أمَّ (٢)
ُمشوَّهة صوًرا قدَّم قد الوسيطة أوروبا يف املسيحي الغرب أنَّ فكما الطرَفني. بني أيًضا

.Islam and the West. Edinburgh 1960 4

عالم سلسلة ل، األوَّ امُلجلَّد اإلسالم» «تُراث يف ُمرتَجم بحث لإلسالم، الغربية والدِّراسات الغربية الصورة 5
.١٩٧٨ (آب) أغسطس الكويت، املعرفة،
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إىل يُشريوا أن امُلتَديِّنني امَلسيحيني من كثرٍي استطاعة يف فإنَّ اإلسالم، عن بعيد حدٍّ إىل
لحقائَق امُلسِلمني ر تَصوُّ يف ُمواِزية «تشويهات» ة، الخاصَّ نظِرهم وجهة من يَُعدُّونه، ما
— عقيدته أبناء نظر يف — املسيح أنَّ امُلسِلمني من كثرٍي كاعِتقاد امَلسيحية: يف أساسية
َمضموٍن من يَخلو ال فهًما واأللوهية العذراء مريم بني الَعالقة وَفْهم املادِّي، باملعنى هللا ابن
هناك وبأنَّ ُمحرَّفة الحالية األناجيل بأن والقول الجنسية، اإلشارة من َمْسَحٌة فيه بَرشيٍّ
أن الطَرَفني من كلٌّ يستطيع وهكذا د. ُمحمَّ بظهور تَنبًُّؤا فيه ألنَّ إخفاؤه تمَّ أصليٍّا إنجيًال
الطَرف نظر يف لُصورتِه «تشويهات» أنه ة، الخاصَّ نظره وجهة من يعتقد، ما إىل يُشري

اآلَخر.

منظوٍر من هذه الَفهم ُسوء مسألة ل نتأمَّ أن واجِبنا من أصبََح ذلك لنا اتَّضح فإذا
أن بد فال واحد. اتِّجاٍه يف سائًرا تَشويًها يََرونه الذين االسترشاق اد نُقَّ منظور من أْوَسَع
أنَّ بد وال النحو، هذا عىل االتِّجاَهني يف يسري حتَّى عميقة أبعاد هذا الَفهم لسوء تكون
كان سواء الرشق، إىل نظرته يف الغربي األُفق ِضيق ُمجرَّد من أوَسَع ُحدوًدا كلِّها للمسألة
أو َخوٍف عن ناتًجا أم الصحيحة، املعلومات إىل وافِتقاٍر جهٍل عن ناتًجا هذا األُفق ِضيق

يطرة. السَّ يف رغبة أو احِتقاٍر أو كراهيٍة

الدِّيني النقد يف امَلنهجيَّة األخطاء

تدريًجا سيَتَِّضح خالله، من كلِّها املشكلة ل تأمُّ إىل نَْدُعو الذي األوسع امَلنظور هذا كان وإذا
املنهجية األخطاء من مجموعٍة إىل نُنبِّه أن نودُّ فإننا البحث، هذا من ية امُلتبقِّ األجزاء خالل
إليها يُشري ال أخطاء وهي ينية، الدِّ النظر وجهة من االسترشاق اد نُقَّ يرتَِكبُها التي األساسية
إليهم ه تُوجَّ أن من َخوًفا أو بالحَرج، عور الشُّ بداِفع ا إمَّ عادة، املوضوع هذا يف الباِحثون
لهذه سنعِرض فإنَّنا االعِتباَرين، هذَين يتَجاَوز هدُفنا كان وملَّا االسترشاق. عن الدِّفاع تُهمة
وامُلجاَمالت يِّقة، الضَّ الحساِسيَّات ِنطاق تتخطَّى الِعلمية الحقيقة بأن ِمنَّا إيمانًا األخطاء

امُلزيَّفة.

يَتبنَّون الذين االسترشاق اد نُقَّ من قليٍل غري عدًدا أنَّ ا حقٍّ األَسِف إىل يدعو مما (١)
العلمي؛ املنهج قواِعد أبسط معرفة إىل افِتقاٍر عن كتاباِتهم يف يكِشفون دينية، نظٍر وجهَة
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بأوَّليَّات ك يتمسَّ ِذهٍن أيِّ إقناع عن عاِجزًة يجعلها ا هشٍّ طابًعا انِتقاداتهم عىل يُضفي ا ممَّ
صارًخا: مثًال لذلك وسأِرضب السليم. امَلنِطق

تُوَجد ال إذ غريب؛ بمنهٍج االسترشاق املؤلِّف يُهاِجم التغريب»6 «ُشبهات كتاب ففي
ال الحاالت هذه يف وحتى األصابع، عىل تَُعدُّ حاالٍت يف إالَّ املراِجع إىل إشاراٌت الِكتاب طوال
بل أكاديمي، نقٍد ُمجرَّد هذا وليس الطبع. سنوات أو النرش ُدور أو الصفحات أرقام تُذَكر
دون تَِرُد التي الكثرية االقتباسات إنَّ إذ امُلؤلِّف، عنها يُداِفع التي القضايا صميم يََمسُّ إنه
للَموِضع تحديٍد أيِّ دون … فالن» «يقول عبارة ُرها تتصدَّ التي أو مصدرها، إىل إشارٍة
يَقرأ بأنه أو التصديق بعَدم إحساًسا الواعي القارئ عند تُثريَ أن بد ال ذلك، فيه قال الذي
٢٠٧ صفحتي ففي امِلثال سبيل وعىل قة.7 ُملفَّ تكون أن يُستبَعد ال ُموثَّقة، غري أحكاًما
اإلسالم»، عىل الحملة هَدف تكِشف التي الُكربى الوثائق من «واحدة إىل امُلؤلِّف يُشري و٢٠٨
الفكرية ذاجة السَّ عن النظر وبغضِّ اإلنجليزية. التَّيمس لجريدة َمقال هي الوثيقة وهذه
يذُكر ال امُلؤلِّف فإن يَوِميَّة، جريدة يف ملقاٍل الكربى» «الوثيقة ِصَفِة إعطاء يف تتَِّضح التي
االقِتباس ِنصف أنَّ عن فضًال السنة، أو اليوم تاريخ وال العَدِد رْقم وال املقال كاِتب اسم
يُصدِّق أن الواعي القارئ من ع نَتوقَّ فكيف مكتوب. هو ِلما ِعنده من ورشوح إضافات

نفسه؟ الكاتب تأليف من بأنها االعِتقاد من يمنُعه الذي وما كهذه إشارًة
وفيها (ص٤٢٦)، املذكور الِكتاب من األخرية الفقرة يف جاء أخطر، مثًال ل لنتأمَّ ولكن،

يقول:

عرش، التاِسع القرن أوائل يف إنجلرتا يف ُعِقد خطريًا مؤتمًرا أنَّ نعِرف ونحن
انهيارها أَمَد يُطيلوا فلكي ُمنهارة، الغربية الحضارة أنَّ َمفاُدها بُمقرَّراٍت وخرج
وتُراِثها بِدينها اإلسالمية ة األُمَّ وهو الوريث، عىل القضاء يَِجب األصل) يف (هكذا
لكي األمة هذه تَفتيت عىل عملوا وقد اإلسرتاتيجي، موقعها) (يقِصد: وموقِفها

١٩٧٨م. دمشق اإلسالمي، املكتب الجندي، أنور تأليف 6
اإلسالمية، للشئون األعىل (املجلس هاشم زكريا تأليف واإلسالم» «امُلستِرشقون ِكتاب عىل أيًضا هذا ينطِبق 7
فيه وليس الهواِمش، يف صفحاتها بأرقام امَلراِجع إىل اإلشارة من يَخلو يكاد فالِكتاب ١٩٦٠م). القاهرة

يطَرُحها. التي للقضايا واِحدة كاِملة توثيٍق حالُة
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َال َجاءَ إِذَا ِهللا و﴿أََجَل حضارتهم ُسقوط روا ويُؤخِّ (!) انهيارهم أَمِد يف يُطيلوا
تَْعَلُموَن﴾. ُكنْتُْم َلْو ُر يَُؤخَّ

التَّشويه عنارص من فيه ما بعَض يُدِرك لكي االقِتباس هذا ل يَتأمَّ أن القارئ من أودُّ
العامة. الثقافة لِيَّات وأوَّ بل امَلنهج، ُمقوِّمات أبسط إىل واالفِتقار الِفكري

كاتب، أيُّ يَستطيع أال مصدر؟ أيِّ ومن عرف، أين فمن نعرف.» «نحن يقول: إنه
ق؟ ُملفَّ َخٍرب أيَّ ُقرَّائه عىل يُمرِّر أن البداية، هذه بِمثل

حرضوه؟ الذين ومن نَظَّمه؟ الذي ومن املؤتمر؟ هذا اسم ما خطريًا.» «مؤتمًرا ويقول:
مدينة؟ أيِّ ففي «إنجلرتا» يف ُعِقَد قد كان وإذا

والشهر بالسنة يُحدَّد تاريخ للُمؤتَمرات أليس عرش.» التاِسع القرن أوائل «يف ويقول:
واليوم؟

«مضمون» هو ذلك من األخطر ولكنَّ واحدة. بكلمٍة عنها يُجاُب ال أسئلة كلها هذه
االقتصادي طموحها أوِج يف كانت عرش، التاسع القرن أوائل يف فإنجلرتا، نفسه. الخرب
الذي العرص ذلك بقليل، الصناعي العرص بداية بعد يُعَقد ُمؤتَمٌر ينتهي فكيف والسيايس،
والبحر، الرب سيدة وأساطيلها جيوُشها فيه وأصبََحت العالم إنجلرتا مصنوعات فيه َغَزت
وببساطٍة ُمنهارة؟ الغربية الحضارة أنَّ إىل بالذات املرحلة هذه يف يُعَقد مؤتمر يَنتهي كيف
ومتى؟ الوريث. هي اإلسالمية األمة أنَّ إىل املؤلِّف، قول حْسب نفسه، املؤتمر ينتهي شديدٍة
فيه تُعاني كانت الذي الوقت ويف تماًما، َمنِسيَّة اإلسالمية ة األُمَّ فيه كانت الذي الوقت يف
عندئٍذ كانت منطقٍة من يخاف كان الصاِعد الَفِتيَّ الَغرب أنَّ أي التَّخلُّف؛ حاالت أشدِّ من
عىل فيعمل مادية، أو برشية إمكاناٍت وال ُطموح وال موارد بال الجهل، ُظلمات يف تَعيش
عن مرَّتنَي) املؤلِّف كرَّره الذي امُلخطئ التعبري حسب انهياره، أمَد يُطيل (أو انهياره تأخري
يَحيك لكي معقول، غري وزماٍن مجهول مكاٍن يف املؤتمر، اجتمع وهكذا تَفتيتها. طريق
أنها يُفرتَض أحد، الِحني ذلك يف بها يَشُعر يكن لم ٍة أُمَّ ِضدَّ «مقرَّرات» ويُصِدر مؤاَمرًة

ُمناِفس! بال وحَدها تِقف عندئٍذ كانت التي الغربية الحضارة تُهدِّد
هذا مثل أصًال يَستحقُّ يكن لم نصٍّ عن الحديث يف أطْلُت أنَّني القارئ يرى قد
وقتنا يف ُعظَمى أهمية الكتابة يف امُلشوَّهة الطريقة لهذه أنَّ أؤكد أن أودُّ ولكنَّني االهِتمام،
الجماعات من كثرٍي لدى الثقافة ونَرش املعلومات لنْقل أساسية وسيلًة تُشكِّل فهي الحارض.
قة، ُمحقَّ غري بأحكاٍم تحفل ُخطبًا يَسمعون أو ُكتبًا أنصارها يقرأ التي امُلعاِرصة، اإلسالمية
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عىل عقليٍّا به ُمغرَّر شباب يُردِّدها محفوظة قوالب إىل األحكام تلك ل تَتحوَّ ما وُرسعان
منهج تتَِّبع التي والكتابات يشاءون. كما أتباِعهم بعقول يتالَعبون ُروحيِّني ُمعلِّمني يد
طريق عن ُقرَّائهم عىل يؤثِّرون الذين وامُلؤلِّفون نطاق، أوَسِع عىل تُباع هذا، نعلم» «نحن
األغلبية مع حدٍّ أقىص إىل ناِجحون املعارصة، ثقافتنا يف هم، كهذا، ُمثري خٍرب أيِّ ابتِكار
يُدِرك لكي الُكتب َمعاِرض إحصاءات إىل ذلك يف يشكُّ من ولريِجع الواعية، غري الجماهريية

انتشاره. وَسَعَة املنهج هذا تأثري خطورة
هذا إىل واِسًعا نجاًحا كهذا البُطالن واضُح منهٌج يُحِرز كيف أنفسنا: لنسأْل ولكن، (٢)
الجماهري عقول إىل قة امُللفَّ الروايات هذه مثل وصول تجعل التي األسباب هي وما الحد؟
رأيي، يف التعليل، إن بالرباهني؟ وامُلؤيَّد باملصادر، امُلدَعم امُلوثَّق، الرأي وصول من أيَْرسَ
فالجماعات هائًال. نجاًحا بينها املنهج هذا يُحِرز التي الجماعات طبيعة يف يَْكُمن واِضح،
أنَّ وكما التصديق. إىل قويٍّا َميًال يُولِّد الذي اإليمان مبدأ عىل تفكريها يف ترتِكز الدينية
لدى التصديق إىل امَليل هذا من اإلفادة عىل يعملون الجماعات لهذه الرُّوِحيِّني هني امُلوجِّ
ووأْد «الطاعة» إىل اتِّجاههم وتأكيد تَقويتِه عىل يَحِرصون ذاته الوقت يف فإنهم أتْباِعهم،
يخُدم التأليف يف املنهج بهذا األْخذَ فإن وهكذا عقولهم. يف التساؤل أو النَّقد إىل نزوٍع أيِّ
دون امُلؤلِّف أهداف تخُدم قة ُملفَّ ٍة قصَّ أية تمرير عىل جهٍة من يُساعد فهو ُمزدوًجا، غَرًضا
جهٍة من يدعم وهو الكتابة، يف العلمي املنهج يقتضيه الذي والَعناء الُجهد بذِْل إىل الحاجة
هذا لَقبول استعداده من يَزيد مما القارئ، لدى والطاعة والتَّبِعية التصديق ُروح أخرى
نقَد ال فحْسب، واستقبال إرسال عالقة وقارئه الكاتب بني الثقافية العالقة ويجعل املنهج،

تساؤل. وال شكَّ وال فيها
املنظور يتَِّخذون الذين اد النُّقَّ ترديد من جميًعا نَشهُده ما هي كلِّه هذا وحصيلة
األحكام هذه أصل السِتقصاء ُمحاولٍة أية دون االسترشاق، عن محفوظٍة لعباراٍت الدِّيني
ومبدأ لطة، السُّ فكرة َقبول عىل تَنِشئتَهم أن فيه شكَّ ال الذي واألمر تها. صحَّ من والتأكُّد
يف ُمدَعٍم غري زعٍم أو تاِفٍه مقاٍل أيِّ يف الواِردة لألفكار َقبوَلهم ل يَُسهِّ والطاعة، السمع
عن أو كتاباتهم، من سطٍر كلِّ يف وجودها يُفرتَض التي امُلستِرشقني «مؤامرات» عن كتاب،
دام وما يُقدِّمونه. الذي البديل الفكر إىل بالِقياس وَعجزه وُعيوبه الغربي الفكر تَحيُّزات
واالكتفاء بها واالستشهاد النصوص باقِتباس االكتفاء هو العقل عليه أ يُنَشَّ الذي األسلوب
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نصٍّ أيُّ ل يتحوَّ أن عندئٍذ امُلستغَرب من فليس دليل، وأبلغ ة ُحجَّ أعظم أنها عىل بشهادتها
تُناَقش. ال فكرية ُسلطة إىل عليهم يُعَرض

حسني طه ِضدَّ األزهر شنَّها التي الحملة أنَّ بوضوٍح لنا يَتبنيَّ َدد الصَّ هذا ويف
بعثَتْها التي الحملة وهي — الفكري «للتغريب» نماذج أنها ِة بُحجَّ الدِّيكارتي» «ومنهجه
عن ِدفاًعا إال األمر واِقع يف تكن لم — جديد من الحياة إىل امُلعاِرصة اإلسالمية بعضالتيارات
الدِّيكارتي فاملنهج التعليم. من كاِمل نَوع عليه يقوم الذي امُلطَلق واإليمان لطة» «السُّ منهج
واخِتبار والنَّقد الشكِّ إىل يدعو ألنه يُهاَجم كان ما بقْدِر امَلنشأ، َغربي ألنه يُهاَجم يكن لم
بل ديكارت، تتجاَوُز فكرية ِقيَم وتلك العقل. َمحكمة أمام واستدعائها امُلسلَّمات ِة صحَّ
يُفيد قواعد فهي مراحلها، من ملرحلٍة ُمؤكَّد ِنتاج أنها رغم ذاتها، الغربية الحضارة تتجاَوز
واِقع يف كانت لها األزهر ُمهاَجمة فإنَّ هنا ومن رشقيٍّا. أم كان غربيٍّا اإلنساني الفكر منها
عىل وهجومه يُبدِّده. ساِحٍق خطٍر ِضدَّ واإلذعان والتصديق التسليم منهج عن ِدفاًعا األمر
الُجذور عىل ُهجوًما حقيقته يف كان الحكم» وأصول و«اإلسالم الجاهيل» «الشعر ِكتاب
أخرى َميادين عىل تطبيُقها يؤدِّي أن يُمكن والتي امُلؤلَّفات، هذه عليها بُنيَت التي املنهجية
لم الذين امَلسيحيني، الدِّين رجال مع ديكارت َمعركة ذاتها هي إنها خطورة. أشدَّ نتائَج إىل
باالمِتداد يُهدِّد الذي منهجه أجل من هاَجموه ما بقْدر فلسفته مضمون أجل من يُهاِجموه

اإليمان.8 ميدان يف حساسيًة وأشدِّها املناطق أخطر إىل
فهو إسالمي، ُمنطَلٍق من االسترشاق اد نُقَّ فيه يََقع الذي الثالث، املنهجي الخطأ ا أمَّ (٣)
وعىل معياًرا، اإلسالمية الحضارة عىل يُطبِّقون األحوال جميع يف فهم املعايري؛ ازدواجية
يف ونستطيع فيه. يَقُعون الذي التناُقض إىل يَنتِبهوا أن دون آَخر، معياًرا الغربية الحضارة

هذه: املعايري ازدواجية من أنواٍع لثالثة أمثلًة نُقدِّم أن َدد الصَّ هذا

أنَّ كتابه، من األوَّل الفصل ُمستَهلِّ يف واإلسالم» «امُلستِرشقون ِكتاب ُمؤلِّف يرى (أ)
أمٌر هو األندلُس، يف ة وخاصَّ ازِدهارهم، أيام بالعَرب أوروبا وتََشبُّه باإلسالم الغرب تأثُّر

أنَّ إىل امَلسيحي الدين رجال مع ديكارت ومعركة األزهر مع حسني طه معركة بني امُلقاَرنة هذه تُشري 8

ويُشري األوروبية. النهضة عرص مستوى األحيان من كثرٍي يف تتجاَوز لم يني الدِّ العهد يف الِفكرية رصاعاِتنا
لم ينية الدِّ الفكرية املعارك مستوى أنَّ إىل هذه أياِمنا يف الرازق عبد وعيل حسني طه ِضدَّ امَلعركة إحياء

الَقْرن. أول يف عليه كان ا ممَّ هبوًطا أشدَّ اآلن كان ربما بل كامل، قرٍن طوال اإلطالق عىل يرتَِفع
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رننُي «َسَحَرُهم الذين اإلسبان فني امُلثقَّ ملوِقف وصًفا «دوزي» عن ينِقل وهو بالثَّناء. جدير
عىل ويُعلِّق غريها.» ُدون قاِهريهم بلُغِة يكتُبون وجعلوا الالتينية فاحتََقروا العربي األدب
يف سيَّما ال العَرب، حضارة من قبًَسا كلُّها الغربية الحضارة كانت لقد «نعم، بقوله: ذلك
العربية بالحضارة امُلتأثِّرين يِصف التالية الصفحة ويف (ص١٧)، األندلُس.» ازِدهار أيام

اإلسبان». «ُعقالء بأنهم بها وامُلعَجبني
تأثُّر حالة يف ُمتناِقَضني ِمعياَرين نَضع أن املنهجية، الناحية من امُلستحيل من إنَّ
نعتِربَه أن أو خريًا، التأثُّر هذا نَعتِرب أن نا حقِّ فمن ُمتفوِّقة. أخرى بحضارة حضارٍة
هذا منهج فأيُّ أخرى. حالة يف ا ورشٍّ حالٍة يف خريًا نعتِربه أن نا حقِّ من ليس ولكن ا. رشٍّ
وننُقد أوروبا، عىل خريًا ونراه العربية، بالثقافة الغرب بتأثُّر نفَخر بأن لنا يَسَمح الذي
االسترشاق إىل وننُظر امُلعاِرصين العرب أبحاث يف الغربية األفكار تأثري ذاته الوقت يف
يِصف أن األندلُس من إسبانيٍّ راهٍب اسِتطاعة يف يكن ألم اسِتعمارية؟ ُمؤاَمرة أنه عىل
فخِّ يف وَقُعوا ُعَمالء بأنهم اإلسبان» «عقالء ويتَِّهم ثقايف، غزٌو بأنه للعَرب الفكري التأثري
امُلتفوِّقة؟ العربية الحضارة يف شخصيتُهم وانسَحَقْت ُهويَّتهم وَفقدوا العربي» «االسِتعمار
التناُقِض من إن فقط أقول وإنما يحُدث، أن ينبغي كان ما هو هذا بأنَّ بالطبع أقول ال إنَّني
العَرب، من يأتي حني وبركًة خريًا التأثري فيُصِبح بَكيَْلني، الثقايف التأثُّر موضوع يف نَكيل أن
ُميولِنا عن النَّظر بغضِّ — السليم واملنهج الغرب. من يأتي حني ا وفخٍّ ُمؤامرًة ويُصِبح

الحالتنَي. كلتا يف واحٍد بِمعياٍر نأُخذ أن علينا يُحتِّم — الذاِتيَّة
تعاليم احِرتام من امُلستِرشق اقِرتاب من يَجعلون اإلسالِميُّون اد النُّقَّ هؤالء كان وإذا (ب)
تَناُقٍض عىل يَنطوي ذاته امِلعيار هذا أنَّ نَذُكر أن بد فال امُلستِرشق، هذا ملكانة ِمعياًرا اإلسالم
أفضل. باِحثًا يُصِبح لكي ة الخاصَّ عقيدته عن الباحث إىلخروج ِضمنًا يدعونا إنه إذ واضح؛
يُصِبحوا كيما عقائدهم ُمهاَجمِة إىل اآلَخرين يدعو عقيدته عن امُلداِفع املؤمن فإن وهكذا
يَمتِدح فامُلؤلِّف االسترشاق»: عىل «أضواء كتاب يف نَِجُده ذلك عىل الصاِرخ وامَلثَل َمقبولني.
العقيدة يف ُمعيَّنة مسائل يف تشكََّك ألنه رينيه»؛ «إسحق اسمه اإلسالم، اعتنق ُمستِرشًقا
«أشياء اإلنجيل يف وَجَد كما املسيح، وَصْلب هلل، امَلسيح وبُنوَّة البابا، ِعصمة مثل امَلسيحية،
الذي امَلسيحي إىل نَنُظر أن ألنُفسنا أَجْزنا لو ولكنَّنا (ص٧٦). يشء» يف العقل مع تَتَِّفق ال
نكون لكي الواِجب من لكان «ُمنِصف»، أنه عىل العقل مع متفٍق غري ويَِجُده ِدينِِه عن يَتخىلَّ
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بنفس نحن عقيدِتنا يف يبَحث الذي امَلسيحي إىل َرحٍب بصدٍر ننُظر أن َمنهجيٍّا ُمتَِّسقني
به يقيض ما هذا اإلسالم. عىل ُمفرتيًا اًسا دسَّ ُمتآِمًرا نراه وال النقدية، العقالنية الطريقة
الذاتي الطابع بذلك فنؤكِّد ُمزدَوجة، معايري ونُطبِّق االتِّساق نرُفض ولكنَّنا السليم، املنطق

إسالمي. ُمنطلٍق من االسترشاق لنَْقد امَلْحَض
النََّزعات ذوي من امُلستِرشقني بعَض أن إىل نُشري أن بد فال ورة، الصُّ تكتِمل ولكي
أحَدَث البحث هذا عىل يُطبِّقون فهم لإلسالم، بحِثهم يف نفَسه الخطأ هذا يرتِكبون الدينية
بعقيدِتهم ُمتعلًِّقا األمر يكون حني املعايري هذه يَستبِعدون ولكنَّهم النقدية، العلمية املعايري
الحالة ويف ناِقدون، عقالِنيُّون األوىل الحالة يف إنهم يهودية؛ أم كانت َمسيحية ة، الخاصَّ
من ُمؤِسًفا مثًال بوصِفه قوٍة بكلِّ يُنَقد أن يَستحقُّ موقٌف وهو ُمذِعنون، إيماِنيُّون الثانية

املعايري. ازِدواجية أمثلة
ولكنه الساِبَقني، امَلثََلني من خفاءً أشدَّ يبدو فإنه االزِدواجية، لهذه الثالث امَلثَل ا أمَّ (ج)
عىل دائًما يَحكمون اإلسالميني اد النُّقَّ هؤالء ألن ذلك خطورة؛ عنهما يقلُّ ال الواِقع يف
والتمزُّق االنِحالل صفات عن فضًال والتآُمر، السيطرة إىل عي بالسَّ الغربية الحضارة
اإلسالمية الحضارة يَِصفون فإنهم ذلك ُمقاِبل ويف إلخ. … املادِّية يف واإلغراق واالغِرتاب
تعِرف ال التي وهي سليم، تواُفٍق يف والَجَسد الرُّوح بني تجَمع التي وهي امُلتكاِملة هي بأنها

إلخ. … والتَّمزُّق الَقَلِق أزمات

إىل تحتاج الحالتنَي ِكلتا يف كانت وإن — صحيحة الصورة هذه بأنَّ إذن فلنسلِّم
هؤالء أنَّ الواِقع الحالتنَي؟ يف واحٌد امُلطبَّق امِلعيار هل ولنتساءل: — امُلناَقشة من كبري قْدٍر
معيار اإلسالمية الحضارة وعىل «الواقع»، ِمعيار الغربية الحضارة عىل يُطبِّقون اد النُّقَّ
هؤالء، يراه كما الغرب هذا واِقع تِصف الغرب إىل يَنسبونها التي فاألوصاف األعىل»؛ «امَلثَل
ذلك هو ِمثاليٍّا نموذًجا تِصف وإنما واِقَعه، تِصف ال اإلسالمي للعالم أوصاَفهم ولكن
بال يَعرتفون، وهم اإلسالم. صْدر يف الصالح َلف والسَّ نة والسُّ الِكتاب لنا يَرُسمه الذي
ال فإنهم ذلك ومع الراِهن، املسلمني واِقع عن البُعد كلَّ بعيٌد األعىل امَلثَل هذا بأن د، تردُّ
اآليات يف األعىل» «امَلثَل إسالم وبني فعًال» «املوجود الغرب بني امُلقاَرنة يف تناُقٍض أيَّ يََرون
الواِقع هذا ألنَّ اإلسالمي؛ العالم لواِقع َوزٍن أيَّ يُِقيمون ال وهم األوىل. نَِن والسُّ واألحاديث
يقِرتب كما — لإلسالم الفعيل الواِقع من أحُدهم اقرتَب ولو «اإلسالم». يُمثِّل ال نظِرهم يف
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النفسية األزمات وأفَدح واألنانية، املادية ُصور أبشَع فيه لوجَد — للغرب الفعيل الواِقع من
املعيار، د نَُوحِّ فحني وإذن، السياسية. امُلماَرسة أنواع وأسوأ واالقتصادية، واالجتماعية
امِلثايل املعيار طبَّْقنا لو ا أمَّ َشك. بَغري تَميَُّزه اإلسالمي العالم سيفِقد «الواقع»، هو فنجعله
وأعمال وُحكمائه وُشعرائه الغرب فالسفة كتابات يف سنَِجد أنَّنا يف ِجدال فال الحالتنَي، عىل

املثايل. اإلسالم مع امُلقاَرنة يف األقلِّ عىل يَصمُد يَجَعلُه امِلثاِليَّة من قْدًرا فنَّانيه
الحديث عند لنا، املالئم املثايل، املنهج يُطبِّقون اد النُّقَّ هؤالء أنَّ هو يحُدث الذي ولكن
ألوهامنا) ُمالئًما كان (وإن للغرب املالئم فهو الواِقعي، املنهج ويُطبِّقون حضارتنا، عن

حضارته. عن الحديث عند
عىل إرصارهم فهو اإلسالمي، املنظور من االسترشاق اد لنُّقَّ الرابع املنهجي الخطأ ا أمَّ (٤)
ص لخَّ وقد اإلسالمية. الحضارة ُمعاَلجة يف الرسمي» «اإلسالم نطاق عن يخرج ما رفضكلِّ
يركز والتبشري، التغريب أداة بوصفه «االسترشاق، أن أكَّد حني املوقف هذا الجندي أنور
كالقراِمطة لإلسالم، امُلضادَّة الثورات (٢) الوجود. ووحدة التصوُّف (١) موضوَعني: عىل

إسالمية.»9 بأنها وصفها مع والزِّنج،

ُمجرَّد ولكن بحث، دون املوضوعات بقيَّة يرتُك لم االسترشاق فإن الحال، وبطبيعة
وفقهائهم، الُخلفاء إسالم الرسمي، اإلسالم نطاق عن الخارجة املوضوعات هذه يف َخوضه
تاريخ تصوير هو تجنُّبه إىل اد النُّقَّ هؤالء يهدف ما أنَّ األمر وواِقع شديد. لنقٍد يُعرِّضهم
تاريًخا أعني َضعفه، ونقاط قوَّتِه نقاط له برشي، تاريخ أنه عىل اإلسالمية الحضارة
ويرتِكب مظلومون، أنهم وا أحسُّ إذا الُحكَّام عىل الناس فيه ويتمرَّد ثَورات فيه تحُدث
للقداسة، تاريخ يُريدونه الذي فالتاريخ قاتلة. أخطاء األحيان، بعض يف أنفسهم، الحكام
بد وال الفانني البرش مستوى فوق بَدوره يُصِبح أن بد فال «إسالمي»، التاريخ هذا وألن
فإن كذلك يتمرَّدون. أو يَثورون آلخر آٍن من الناس جعلت التي املظالم تلك منه تُمحى أن
كان ثَمَّ وِمْن امُلبارشة، للتفسريات تَجاُوز وفيه الرسمي، الخطِّ عىل خروج بَدوره التصوُّف

الدكتور هو قوية، غربية ثقافٍة ذا كاتبًا أنَّ للنظر امُللِفت من ص٤٤. ١٩٧٨م، دمشق، التغريب، شبهات 9

فييت، لجاستون اإلسالم» مجد «كتاب عن مقاٍل يف االسترشاق إىل ذاته النقد هذا ه وجَّ قد مؤنِس، حسني
ص٤٦٧-٤٦٨. قبل، من املذكور البهي محمد لكتاب كُملَحق نُِرش
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بأِرسه التاريخ من الستأصلوا امُلفكِّرين هؤالء بيد األمر تُِرك ولو استبعاده. الرضوري من
للِخالفة. الرسمية سة املؤسَّ تُمثِّله الذي الرئييس التيار ذلك عن يخرج ما إىل إشارٍة كلَّ

ألناٍس تاريًخا بوصِفه التاريخ هذا عىل املرء يتعرَّف أن الظروف، هذه يف عب، الصَّ ومن
يكون أن بد ال ذاتها املؤسسة إطار عن يخُرج ما فكل وعيوبهم؛ أخطاؤهم لهم عاديِّني
اإلسالمي التاريخ خضوع تؤكِّد التي الحركات لدراسة ُمحاولٍة وكل وُمروًقا. وزندقًة ُكفًرا
وبِمثل واالتِّهام. والتشكُّك باالسِتنكار تُقابَل آخر، برشى تاريخ أيُّ لها يخَضع التي للقوانني
التاريخ ويرتدي امُلتعاِرضة، القوى بني ُعنرصالرصاع عنارصه: أهم التاريخ يفِقد املنهج هذا

سوء. غري من بيضاء ُمزيفة عباءًة

ح يُرصِّ ال أسايس مبدأ عىل األمر نهاية يف يَنطوي اإلسالمي املنظور من االسترشاق نقد إن
أصحاب أننا هو يكتُبون، مما حرٍف كلِّ يف ضمنًا موجود ولكنه امَلوقف، هذا أصحاب به
خطأ. عىل يُعاِرضها من وكلُّ صواب، عىل امُلطَلقة حقيقتنا يؤيِّد من وكلُّ ُمطَلقة، حقيقة
يكون أن بدَّ ال أنه هو مثًال املعايري كازدواِجيَّة نقٍد إزاء فعلهم ردَّ بأن أوِقُن ألكاد وإني
عىل وضعهما امُلستحيل ومن كالباطل، يُعاَمل أن يُمكن ال الحقَّ ألن ُمزَدوج؛ معيار هناك
إشعاع ألنَّ منه؛ بد ال يشء مثًال اإلسالمية بالحضارة الغربية الحضارة فتأثُّر املساواة. قَدم
الوقت يف بالَغْرب اإلسالمية الحضارة تأثُّر ا أمَّ دائًما، إيجابية ظاهرة الباطل عىل الحقِّ

الحق. يُلوِّث فيه الباطل ألن مذموم؛ أمٌر فهو الراهن
منطقية، ُمناَقشة كلِّ أمام الطريق يُغِلق الذي املبدأ بهذا االنتقادات جميع تُواَجه وهكذا
رددَت ولو «اآلخرون». يَمتِلكها وال «نحن» نَمتِلكها التي امُلطَلقة الواحدة الحقيقة مبدأ
أنفسهم ون يُسمُّ وأنهم امُلطلقة، حقيقتهم بَدورهم لَديهم «اآلخرين» هؤالء بأن عليهم
قلَت لو — امُلطَلقة الحقيقة من املحرومون «اآلخرون»، نظِرهم يف أنَّنا حني عىل «نحن»،
ها تَمسَّ أن يُمِكن ال يمتلكونها التي الحقيقة مكانة ألن لسماعك؛ استعداٍد عىل كانوا ملا ذلك

«السطحية». املنطقية األفكار تلك
عىل أساًسا يرتِكز لالسترشاق اإلسالمي النقد أن هو أخرى، بعبارٍة ذلك، ومعنى
قابلة ُحَجٍج عىل يرتكز وال العقيل، املستوى عىل حقيقية مشكلًة يُثري وال إيماني، موقف
وأقلَّها املنظورات أضعف هو االسترشاق نقد يف الدِّيني املنظور هذا كان ثَمَّ وِمْن للنِّقاش.

بامُلناَقشة. جدارًة
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امُلستِرشقني، أعمال تقويم عند ا تامٍّ استبعاًدا العلمية املعايري استبعاد إىل يؤدِّي فهو
ة.10 بشدَّ مُلهاَجمِته سببًا امُلستِرشق بذََله الذي العلمي الُجهد ضخامة يف يرى ما وكثريًا

تعاليم «االنِتقاصمن يَستهِدف بأنه أصًال االسترشاق قيام فيُفرسِّ تَطرًُّفا، يزداد وهو
الصليبية.»11 هزائم عن وتعويًضا … اإلسالم

الحديثة املناهج ة كافَّ ومعه بأكمله، االسترشاق رفض هي لذلك الطبيعية والنتيجة
اإلسالم به يكون ما وسائر وُسنَنه وآدابه اإلسالم «أخالق أن أساس عىل التاريخ، كتابة يف
املنهج هو هذا اإلسالم.» أهل تاريخ يتعرَّضلكتابة ملن عنه ِغنى ال الذي األصل هي إسالًما،

الحديث.12 العرص يف البحث مناهج تُعرَّف كما البحث، مناهج من غريه ال
حيث من ويرُفض— نفسها، عىل ثقافة كلَّ يغِلق مسدود، طريٍق إىل يؤدِّي منهج إنه

الَغري. رؤية — املبدأ

أساس عىل امُلستِرشقني لتقويم (٢ (رقم كامًال ُملحًقا قبل) من املذكور (الكتاب البهي محمد ُص يُخصِّ 10
امَلوقف. بهذا اإلسالميني الباحثني من كامل ِجيٌل تأثَّر وقد فحسب، اإلسالمية العقيدة من َموِقفهم

هذه الصليبي» الحقد عن «التنفيس نظرية أساس وعىل ص١٨. األوىل، الطبعة مقدمة نفسه، امَلرِجع 11
ط٥، بريوت، الرسالة، مؤسسة الغربية». والحضارة «اإلسالم هو كامًال كتابًا حسني محمد محمد يبني

١٩٨٣م.
يف املقال نرش (أُعيد ١٩٥٢م يناير ٢ العدد «املسلمون»، مجلة إيمان، بال تاريخ شاكر، محمد محمود 12

١/ ٣/  ١٩٨٥م). عدد الكويتية، «الوطن» جريدة
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السيايساحلضاري النقد

لم النقد من آخر نوٍع ظهور هو االسترشاق، من العرب الباحثني موقف يف الجديد كان
حني وعىل ل. األوَّ املحلِّ يف حضارية سياسيًة كانت وإنما اإلطالق، عىل دينيًة دوافعه تكن
«التشويهات» ِضدَّ اإلسالمية العقيدة عن الدفاع إىل يهدفون كانوا الديني النقد أصحاب أنَّ
أصحاب فإن اإلسالم، إىل امُلستِرشقني من كثرٍي نظرة بها تتميَّز التي «االنحرافات» أو
والتشويهات السياسية األهداف فضح إىل يشء، كلِّ قبل يهدفون الحضاري السيايس النقد

الفكري. امَليدان يف الرشق عىل الغرب لَهيْمنة أداة هو حيث من لالسترشاق الثقافية
ال الحضارية، والسياسية الدينية اد، النُّقَّ من الفئتنَي هاتنَي أنَّ بالذِّكر الجدير ومن
فاإلسالميون لالسترشاق؛ نقِدها يف إليها تُشري حتى أو عليها تعتِمد وال باألُخرى، تعِرتف
وال الحضاري، السيايس املنظور من االسترشاق اد نُقَّ إىل بعيد أو قريٍب من يُشريون ال
يف والسبب تكميلية. أو ثانوية صورة ذلك كان ولو حتى بُحَجِجهم، يَستعينوا أن يَقبلون
كثرٍي يف يتحدَّثون اآلخرين أنَّ حني عىل كعقيدة، اإلسالم عن يُداِفعون أنهم هو واضح، ذلك
اإلسالم به يقِصدون فإنما اإلسالم عن تَحدَّثوا وإذا عام، بوجٍه «الرشق» عن األحيان من
العقيدة. عىل امُلستِرشقني «افرتاءات» بتفنيد لهم شأن وال كحضارة، اإلسالم أو السيايس

مظهًرا االسترشاق نقد من — نسبيٍّا الجديد — النوع هذا ظهور نُعدَّ أن ويُمِكننا
بالثقافة االنِبهار عهد أنَّ يؤكِّد فهو الحديثة. العربية للثقافة العقيل النُّضج مظاهر من
لدى ُمتماِسكة قوية فعٍل ردود فيه تظهر الذي العهد ببَْدء يؤِذن إنه بل انتهى، قد الغربية
هذا يظلُّ ولكن حصيلتهم. من األكرب الجزء ن تُكوِّ التي الغربية الثقافة عىل العَرب فني امُلثقَّ
نحن التي الحالة يف األصيل الفعل ألنَّ أصيًال؛ فعًال وليس فعل»، «ردَّ يشء كلِّ برغم النقد
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العربية الثقافة دراسة فيه تُعاد ببديٍل عنه االسِتغناء وإنما االسترشاق نقد ليس بصَدِدها
األصيل، الفعل وهذا تَحيُّزاتهم. وتجاُوز امُلستِرشقني أخطاء من التخلُّص فيه يتمُّ نحٍو عىل

بعد. يحُدث لم جميًعا، نعلم كما
أساسية تساؤالٍت يُثري فعل، ردِّ ُمجرَّد هو حيث من حتى لالسترشاق، النقد هذا إنَّ بل
الحايل. سياقنا يف إليها اإلشارة تكفينا ولكن التفصيل، من بَمزيٍد بعد فيما سنطَرُحها
يَُعدُّ وهل ينتقدونه؟ الذي الغربي املنظور هؤالء، االسترشاق اد نُقَّ تجاَوز مًدى أيِّ فإىل
يَستخدمونها، التي املفاهيم جميع كانت إذا بحق، ِجذريٍّا نقًدا به يقومون الذي النقد
هل االسترشاق، منها نبع التي الغربية الثقافة من ًة ُمستمدَّ يُطبِّقونها، التي املناهج وجمع
من — دائًرا وتفصيالته ُمجمِله يف يظلُّ الذي النقد بذلك ا حقٍّ الغرب نواِجَه أن نستطيع
املنظور من االسترشاق نقد حركة تستطيع هل الغربية؟ الثقافة فلك يف — الفكرية الناحية
أفَقهم الغربية الثقافة د تُحدِّ الذين العرب فني امُلثقَّ لدى نِجُدها كما الحضاري، السيايس
الغربية للحضارة الذاتي النقد أشكال من شكًال كونها تُهمة نفسها عن تدَفع أن العقيل،

نفسها؟
اإلسالمي امُلنطَلق بني الكبري االختالف إيضاح بهدف اآلن، بطرِحها نكتفي أسئلة هذه
أن بدَّ فال لها، التفصيلية امُلعاَلجة ا أمَّ االسترشاق. نقد يف الحضاري السيايس وامُلنطَلق

ة. الهامَّ مراحله البحث هذا يقطع حتى تنتِظر

الحضاري السيايس لنقده أساًسا يُقدِّم الذي االسترشاق، من َموقفه سعيد إدوارد ص يُلخِّ
تعكسه َميدان أو للبحث، سيايس موضوٍع ُمجرَّد ليس فاالسترشاق ذلك «وعىل بقوله: له،
النصوص ليسمجموعة أنَُّه كما سلبية، بطريقٍة األكاديمية سات املؤسَّ أو الدراسة أو الثقافة
لعينة «غربية» إمربيالية مؤامرة عن يُعربِّ أو يُمثِّل هو وال الرشق، عن امُلتنوِّعة أو الضخمة
جمالية نصوٍص عىل الجيوبوليتيكي للَوعي توزيع إنه بل «الرشقي». العالم إخضاع أجل من
ُجغرايف لتمييز توسيع وهو وفيلولوجية، وتاريخية وسوسيولوجية واقتصادية وأكاديمية
من كاملة ولسلسلٍة والغرب) الرشق ُمتساِوينَي، غري جزأين إىل العالم تقسيم (هو أسايس
الفيلولوجي والتحقيق العلمي الكشف خالل من عليها ويُحاِفظ االسترشاق يخلُقها املصالح
التي الحقيقية الفكرة أنَّ والواقع … واالجتماعي الجغرايف والوصف النفساني والتحليل
السياسية الحديثة الثقافة أبعاد من هامٌّ بُعٌد ذاته هو االسترشاق أن هي عنها أداِفع
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يَتعلَّق مما أكثر «بعاملنا» يَتعلَّق فإنه ثَمَّ وِمْن الثقافة، لهذه ُممثِّل ُمجرَّد وليس والعقلية،
االسترشاق إن آَخر موضع يف فيقول إيضاًحا األخرية الفكرة هذه يزيد وهو بالرشق.»1
ِصلة فلالسترشاق الرشق، أي بموضوعه، يرتبط ا ممَّ أكثر الغرب، أي بمصدره، يرتِبط

أنتَجته.2 التي امُلسيِطرة بالحضارة وثيقة
يف كاملة مدرسًة آرائه حول جمع قد سعيد إ. إن القول يُمكن العام اإلطار هذا يف
تتمُّ ال ُمسلَّماٍت لكونِها انتقاداتها إليها ه وتُوجِّ القضايا من مجموعًة تطَرح االسترشاق، نقد
رشوط إىل افتقار عن أو ظاهرة، تَحيُّزات عن تعبريًا أو رصيحة، ُمغالطات أو ُمناقشتها،

العلمية: املوضوعية

األوروبية الوسطى العصور تَحيُّزات من إليه انحَدر قديم برتاٍث تأثَّر فاالسترشاق (١)
الصليبية)، الحروب يف واملسيحية اإلسالم بني الدَّعوي للعداء نتيجة ة (وبخاصَّ اإلسالم ِضدَّ
من يكن لم إن عليهم عب الصَّ من يكون بحيث امُلستِرشقني كتابات يف كاِمن اث الرتُّ وهذا

منه. التخلُّص امُلستحيل
يعِكس أصبح بحيث السيطرة، إىل والنُّزوع السياسية باالعتبارات تأثر قد وهو (٢)
االسترشاق يَستخِدمها التي املقوالت كانت وهكذا الضعيف. الرشق إىل «القوي» الغرب نظرة
عالقة من كلها تُستَمدُّ الرشق إىل نظرًة وكانت األوروبية، باملركزية أساًسا تتَِّسم مقوالٍت
ره تطوُّ له ُمستقالٍّ كيانًا بوصِفه الرشق تتناَول وال والغرب، الرشق هذا بني ُمفرتَضة

الخاص.
الِكيان هذا عىل ويُضفي «اإلسالم»، أو «الرشق»، باسم ثابٍت ِكياٍن عن يَتحدَّث وهو (٣)
وتنوع، ٍد تَعدُّ من فيه ما ويُنكر وتاريخ، كِديناِميٍَّة الرشق يُنكر إنه أي رة. ُمتحجِّ صفاٍت

التغيري. أو للنموِّ قابل غري «جوهًرا» منه يجعل وإنما

أو وباألبستمولوجيا باملنهج، ُمتعلِّقة مشكالت تُثري واضح، هو كما االنتقادات، هذه
يف نسري أن وعلينا أخرى. جهة من االسترشاقي الِعلم وبَمضمون جهة، من املعرفة علم
ه تُوجَّ التي االتهامات ة ِصحَّ مدى يف نبحث لكي ال التقسيم، لهذا وفًقا للموضوع بحثنا

.Edouard Said: Orientalism, Routledge & Kegan Paul, 1978 1

ص٢٢. نفسه، املرجع 2
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أنفسهم، االسترشاق ناقدي موقف — األهم وهو — نَختِرب لكي بل فحْسب، االسترشاق إىل
ذاتها. مع ُمتَِّسقة انتقاداتُهم كانت حدٍّ أيِّ إىل ونرى

واألبستمولوجية املنهجية املشكالت

خالل من اإلنسانية العلوم يف املوضوعية مشكلة لالسترشاق السيايسوالحضاري النقد يُثري
سعيد، أ. يرى كما الرشق، يف فالبحث وحريته. االسترشاقي البحث نزاهة مدى يف البحث
النزاهة، عن تُبِعده العتباراٍت دائًما خاضع ألنه حرٍّا؛ أو موضوعيٍّا يكون أن يُمكن ال
تداخل عن فضًال الذات، حول األوروبي التمركز أو السيطرة يف الرغبة أو كاالسِتعالء
األوروبية. الوسطى العصور منذ امَلوروثة النفسية واالتِّجاهات النَّمطية َور والصُّ الخيال
مظهًرا يكون أن إىل أقَرب حقيقته يف إنه بحيث االسترشاق، يف أسايس تشويه إذن فُهناك
ألحوال صاِدًقا َوصًفا يكون أن إىل منه الرشق، عىل واألطليس أوروبا تُماِرسها التي للقوَّة
َفهم أجل من ضخمة، مصالح ذات كربى قوى إىل ينتمون ُعلماء من ُمحاولة فهو الرشق.3
مع ُمتداِخلة فيه السياسية العوامل كانت هنا ومن عليه. للسيطرة تَوطئًة لهم، ُمغاِير عالم
تضَمن التي هي والسياسية واالقتصادية االجتماعية سات املؤسَّ وكانت الثقافية، العوامل

حلقاته. بني الروابط وإحكام استمراريته،
االختبار أمام كثريًا تَصُمد ال التي امُلسلَّمات من مجموعًة يَفِرتض النقد هذا ولكن

الدقيق: العقيل

اإلنسانية. العلوم ميدان يف خاِلصة موضوعية قيام إمكان هي امُلسلَّمات هذه أوىل (١)
وجود تأكيد إىل تتَِّجه للعلم، االجتماعي والتاريخ املعرفة، اجتماع عالم أبحاث أنَّ والواِقع
بحيث الُحكم هذا م وتُعمِّ بأخرى، أو بدرجة برشية معرفٍة كلُّ له تخَضع أيديولوجي طابع
كالعلوم واملوضوعية، الِحياد من قدٍر أكرب فيها نفِرتض التي العلوم تلك عىل حتى يرسي
العلوم أنَّ املؤكد فِمن النقاش، تقبَل امُلتطرِّفة األخرية الحالة هذه كانت وإذا الطبيعية.
نَطلب أن نا حقِّ من كان ثَمَّ وِمْن أكرب. بوضوح األيديولوجي الطابع هذا تكِشفعن اإلنسانية
املجهول املعنى ذلك لنا يُحدِّدوا أن املوضوعية، إىل افِتقاره بسبب االسترشاق ينُقدون من إىل

.Ibid, p. 6 3
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إنساني. علٍم أيِّ يف أصًال ُممِكنة هذه كانت إن نرى لكي به، يُطاِلبون الذي «للموضوعية»
يكون أن يستطيع ال املؤرِّخ بأنَّ طويل وقٍت منذ اعرتفوا قد امِلثال سبيل عىل امُلؤرِّخني إن
تأريخ كل وأنَّ الخاص، منظوره من األحداث تفسري يف ل يتدخَّ ال ُمحايًدا ُمشاهًدا الدَّوام عىل
اد نُقَّ أن يبدو وهكذا التحيُّزات. كافة من ُمتحرِّرة النزاهة، ة تامَّ رواية وليس «رؤية» هو
امَلعرفة أنواع كلِّ مع فيها يشِرتك ألسباٍب ينتقدونه أو امُلستحيل، منه عون يتوقَّ االسترشاق
ُمعيَّنة. حضارة إىل ينتمي إنسانًا كان إذا — أعني — اإلنسان من موضوًعا لها تتَِّخذ التي
البديل إليه م يُقدِّ أن االسترشاق ناقد إىل يطلُب أن القارئ حقِّ من فإن الحال وبطبيعة
يُقدِّم االسترشاق أن عىل — جَدًال — الناقد هذا نواِفق أن ُوسِعنا ففي يُريده. الذي املنهجيَّ
نسأله: أن عندئٍذ الواِجب من ولكن السيطرة، يف والرغبة التحاُمل شوََّهها صورًة للرشق
إجابات واجَهتْنا السؤال، هذا عىل ردٍّ عن بحثنا فإذا الرشق؟ ر يُصوِّ أن منه تُريد كنَت كيف

ُمقِنعة. غري أنها هو به تُوَصف ما أقلُّ
فسعيد املطلوب، البديل منها نَستنِتج أن نستطيع التي املواِضع من موضًعا ولنأُخذ
الحملة يف لنابوليون امُلصاِحبون الُعلماء ألَّفه الذي مرص» «وصف بكتاب مثًال يَِرضب
الرشق يجعل أن هو هَدُفه كان إذ األخرى، االسترشاق لُكتُب نموذج إنه فيقول الفرنسية،
ألنَّ «ذلك بقوله: ذلك عىل ويُعلق الغرب. إىل بالنسبة مأمونًا، اإلسالم ويجعل مفهوًما،
عن ال امُلستِرشقني، قوَّة عن تُعربِّ مقولة أنه عىل فصاعًدا اآلن من سيظهر اإلسالمي الرشق
نَستنِتج أن نستطيع التعليق هذا من كتاريخ.»4 تاريخهم عن وال كبرش، اإلسالمي الشعب
عن الغربي الباحث يَنسِلخ أن هو االسترشاقي، املنهج َمحلَّ يَحلَّ أن يُراد الذي البديل أنَّ
وحده، الشعب بهذا خاصٍّ منظوٍر من إليه وينُظر آَخَر شعبًا يُعاِيَش لكي وثقافته ماضيه
التي األوروبية العلمية املناهج َوصف حدِّ إىل يَِصل األمر إن بل ُمستحيل. َمطلٌب وهو
عن التخيلِّ هو املطلوب وكأن األوروبية،5 السيطرة عن تعبري بأنها الكتاب يف استُخِدمت
التناُزل أو فيه الرتاُجع يستحيل مستًوى وهو — العلمي البحث طُرُق بَلَغتْه ُمعنيَّ ُمستًوى

يطرة. السَّ ُشبهة إبعاد أجل من — عنه
الذي النصِّ ذلك من أوَضَح بصورٍة املطلوب البديل نَستنِتج أن ُوسعنا يف كان وربما
خام، بأنها أبًدا تتَِّصف ال «معرفة دائًما تصويره يف يقدِّم امُلستِرشق إنَّ ُمؤلُِّفنا فيه يقول

.Ibid, p. 87 4

.Ibid, p. 85-86 5
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Never raw, unmediated or simply فحْسب موضوعية أو ط، توسُّ بال ُمباِرشة أو
بالتشويه، االتِّهام من يتخلَّص لكي امُلستِرشق، من املطلوب أنَّ يبدو وهكذا 6،«objective
هناك فهل امُلجرَّدة. موضوِعيَّتها ويف ط، توسُّ بال الخام، ُصورتِها يف امَلعرفة يُقدِّم أن هو
املعرفة هذه مثل وهل أخرى؟ لحضارة مواجهته يف كهذه معرفًة يُقدِّم أن يستطيع باِحث
الغاِمض الُهالمي اليشء هذا سيكون وهل لإلنسان؟ اإلنسان بحث َميدان يف ُممِكنة أصًال

ط»؟ «توسُّ أو تفسري بال الخام، صورته يف تقديمه أمكن لو حتى ُمفيًدا،
إىل الوصول استحالة يُؤكِّد نفسه الكاِتب أنَّ للنَّظر امُللِفت فمن حال، أيَِّة عىل
أن يؤكِّد أن فبعَد عام. بوجٍه اإلنسانية املعرفة َميدان يف امُلطَلق الحيادي الغَرض هذا
تصوير قيام امُلمكن من كان إْن يتساءل أساسية، بصورٍة اإلسالم تصوير أساء الغرب
وثقافته به القائم للغة يخَضع تصوير أيَّ أنَّ ويرى يشء، أليِّ صحيح Representation
يستطيع ال عقيل وجوٌّ وتاريٌخ تُراٌث فيه يتحكم َميدان يف ويتمُّ السيايس، َوَجوِّه ساِته وُمؤسَّ
جديد بحٍث أيَّ فإن وهكذا فيه. بالجديد يُسِهم كان وإن عنه، يستقلَّ أن امُلنفِرد الباحث
امَليدان.7 هذا تثبيت عىل نفسه الوقت يف يُساعد ولكنه َميدانه، يف التغيري من قدًرا يُحِدث

الحاالت جميع عىل وتطبيقه والثقافية، العقلية النسبية هي مألوفة لفكرٍة اإلدراك هذا
إىل ف يُخفِّ بأن كفيل أخرى، ثقافة بتصوير ُمعيَّنة ثقافٍة إىل ينتمي باِحث فيها يقوم التي
لهذا وفًقا فامُلستِرشق االسترشاق. عىل َقبْل من أُطِلقت التي األحكام َغلواء من بعيد حدٍّ
هنا ومن وامُلؤرِّخ. األدبي والناقد االجتماع عاِلم لها يَخَضع التي القيود لنفس يخضع الرأي
من الغربي الباِحث تُعفي إنها قائًال هذه النسبية فكرة إىل أشار حني حقٍّ عىل «العظم» كان
إىل تنتمي لصفٍة يَستجيب إنما بذلك ألنه الرشق؛ لصورة د امُلتعمَّ التشويه عن مسئولية أية
له.8 مالئم يشءٍ إىل عنه، تصوًرا لنفسه ن يُكوِّ يشءٍ كلَّ يُحيل أنه وهي نفسه، العقل طبيعة
معينة، حضارة إىل ينتمي الذي ف امُلثقَّ رؤية أنَّ هي عنها نُداِفع أن نَودُّ التي والفكرة
النََّمط لذلك إخضاُعها يُمِكن وال التعقيد، بالغة ظروٍف يف تتمُّ رؤية هي أخرى، لحضارة
الذي التشويه نَمط أعني االسترشاقية، الرؤية لها يُخِضع أن «سعيد» حاول الذي الواحد

.Ibid, p. 273-274 6

.Ibid, p. 272-3 7

١٩٨١م، الثالث، العدد الجديدة، الحياة مجلة معكوًسا». واالسترشاق «االسترشاق العظم: جالل صادق 8

ص١٤-١٥.
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خالل الحقيقة هذه لنا ف تتكشَّ وسوف ق. بالتفوُّ والحماس والسيطرة القوة بداِفِع يَتمُّ
بالتدريج. البحث هذا

يعِرتف كتابه ُمستهلِّ منذُ فهو االنِتقائية. خطأ يف «االسترشاق» كتاب مؤلِّف يَقع (٢)
االسترشاق عىل تنَصبُّ واإلمربالية االسترشاق بني الرَّبط يف األساسية قضيَّته بأن بوضوٍح
األملاني االسترشاق بأهمية يعِرتف وهو القريب. العهد يف األمريكي ثم واإلنجليزي، الفرنيس
واإلسباني وامَلَجري الرُّويس نُضيف: أن (ونستطيع والسويرسي والهولندي واإليطايل
يستحقُّ الذي األخري، النوع هذا عىل تنطِبق ال أحكامه أنَّ يرى ولكنه إلخ)، … والفنلندي،
اإلنجليزي أي ل، األوَّ النوع أن يُؤكد آخر موضع يف وهو ُمستقلَّة. بطريقٍة عنه يُكتَب أن
واالسِتعمارية والتجارية الثقافية الجوانب بني يجَمع الذي وهو األساس، هو والفرنيس،
لة الصِّ تلك من ُمستَمدٌّ االسترشاق أنَّ هي نظري وجهة «إنَّ واحد. مركٍب يف والخيالية
نهاية حتى يعني كان الذي الرشق، وبني وفرنسا إنجلرتا بني ترِبط التي ة الخاصَّ الوثيقة

فقط.»9 امُلقدَّس الكتاب وأرض الهند عرش التاِسع القرن
والفرنيس اإلنجليزي االسترشاق إن القائل الُحكم عىل الباحثني بعض اعرتَض وربما
هذا مثل يف تكُمن ال نظِرنا يف ة الهامَّ املسألة ولكن والرويس، واإليطايل األملاني من أهمُّ
السؤال يظلُّ ولكن ته، عالَّ عىل الحكم هذا نقبل أن استطاعِتنا ففي التقويم، يف االخِتالف
تختِلط ال االسترشاق، من آخر نوًعا تُنِتج أن األوروبيَّة الحضارة استطاَعِت كيف هو: األهمُّ
ر نتصوَّ أن نستطيع أنَّنا هو ذلك معنى إن العلمية؟ باالعِتبارات عية التوسُّ األطماع فيه
الحضارة أنَّ معناه النوع هذا ووجود سياسية. َمضامني بدون أو َهيمنة، بدون استرشاًقا
— األوَّل املحلِّ يف تخضع ال أو — تَخَضع ال للرشق دراسة تُنِتج أن استطاَعت الغربية
ظالٍّ تُلِقي أن يُمكن ذاتها الظاهرة وهذه السيطرة. إىل يسعى ٍق ُمتفوِّ مجتمع مَلطاِلب
ُمميزة ِسمًة هنا لإلمربيالية الخضوع يعود ال إذ بأكملها، سعيد قضية عىل الشكِّ من
أبَدِت ُمعيَّنة، ُمجتمعات تُميِّز ِسمًة يُصِبح بل ِعلمية، سة مؤسَّ هو حيث من لالسترشاق
«جوهر» إىل ُمنتِميًا يكن لم وإن ة، الخاصَّ ألطماعها تحقيًقا باالسترشاق ا خاصٍّ اهتماًما
واإلنجليزي، الفرنيس االسترشاق عىل الرتكيز أنَّ ذلك عىل ويرتتَّب ذاته. يف االسترشاق
الربَهنَُة ت وتمَّ ًما، ُمقدَّ ُوِضع اسِتنتاًجا تخُدم التي الَعيِّنة انِتقاء معناه بعد، فيما واألمريكي

وحَدها. له املؤيِّدة النماذج خالل من عليه

.Ibid, p. 4 9
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العالم يف االسترشاق اد نُقَّ من كبري عدٍد َموقف تُميِّز ثالثة َضعٍف نُقطة وهناك (٣)
،Genetic Fallacy امَلنشئيَّة امُلغاَلطة أشكال من شكٍل يف وقوُعهم هي امُلعاِرص، العربي
حالته وبني أصله أو اليشء َمنشأ بني نَخِلط أن للَمنِطق دارٍس كلُّ يَعِرف كما الخطأ فمن
لحاجات تلبيًة نشأ قد ُمعينة، بالٍد يف االسترشاق، يكون أن ا ِجدٍّ امُلمِكن ومن الراهنة.
َمساره طوال عليه، ُحكمنا يف ويؤثِّر يُالِزمه، أن يَتعنيَّ ال األصل هذا ولكن اسِتعمارية،
الذي األصل عن امُلستقلِّ ر التطوُّ عىل ُقدرًة الزَّمن بميضِّ يكتِسب الِعلم ألنَّ ذلك الالِحق؛
له. ُمضادٍّ اتِّجاٍه يف ري السَّ حدِّ إىل األصل هذا عن بالتدريج يتباَعَد أن امُلمكن ومن منه، نشأ
الخاص، ونموه الخاصة، حياته امُلستمرَّة، امُلمارسة بُحكم له، تُصِبح أن الِعلم طبيعة ومن

ظهوره. إىل أدَّْت التي والدَّوافع فيها نشأ التي الظروف عن النظر بغضِّ
الطبيعية العلوم ميادين إىل تنتمي لها، حرص ال أمثلًة لذلك نِرضب أن ونستطيع
وقراءة بالتَّنجيم ُمرتبًطا تاريخه من األكرب الُجزء طوال ظلَّ الفلك فعلم مًعا. واإلنسانية
قصرية غري لفرتٍة ظلَّ الحديث، العرص َمطَلع يف دقيًقا علًما أصبََح عندما وحتى الطالع،
نَحكم أن الحال بطبيعة خرية السُّ إىل يدعو ا ِممَّ ولكن ل. األوَّ األصل هذا من بآثاٍر ُمحتِفًظا
الكيمياء، عن يُقال هذا ومثل منه. نشأ الذي األصل خالل من امُلعاِرص الفلك ِعلم إنجازات عىل
يف نشأت قد الفضاء علوم أنَّ نعَلم وكلُّنا وُخرافاتها. السيمياء أوهام إىل ُجذورها ترِجع التي
يستطيع هل ولكن دفاعية، أو ُعدوانية عسكرية بأهداٍف وارتبََطت الباردة الحرب ظروف
منه، نشأت الذي األصل عن استقلَّت قد العلوم هذه إنجازات من كثريًا أن يُنِكر أن أحٌد
فإن وأخريًا، العسكرية؟ األغراض نطاق بكثرٍي تتجاَوُز وامُلستقبَل الحارض يف ِقيمتَها وأن
ذاته، الِعلم سو مؤسِّ يُنِكرها لم رصيحة بصورٍة باالسِتعمار ُمرتِبطة كانت األنثروبولوجيا
يَستطيع كيما الداخل» «من والقديمة البدائية الشعوب َفهم إىل يسعى كان ق امُلتفوِّ فالغرب
للنظر، ُملِفتة بصورٍة ُمتواٍز، َخطٍّ يف يسري الناحية هذه يف (وهو عليها سيطرته يُحكم أن
العلم هذا اكتسبَها التي الِقيمة نُنِكر أن ذلك يعني هل ولكن لالسترشاق). األوىل األصول مع
به؟ بدأ الذي األصل عن تختِلف جديدة صفاٍت واكتسب الخاص، مساره له أصبح أن بعد
كذلك؟ كانت نشأتها أنَّ مُلجرَّد األبد، إىل «استعماريٍّا» علًما األنثروبولوجيا تظلَّ أن ينبغي هل
يف كاِمٍن تناُقٍض إىل فتُشري لالسترشاق، السيايس النقد عىل األخرية امُلالَحظة ا أمَّ (٤)
األسلحة أحد جهٍة من هو النقد هذا ألصحاب وفًقا اِالسترشاق ألنَّ ذلك النقد؛ هذا صميم
ليس السبب لهذا وهو الرشق؛ عىل السيطرة أجل من ق امُلتفوِّ الغرب يَستخِدمها التي
القضيَّتنَي هاتنَي أن رأينا ويف ُمشوَّه. ِعلم هو وإنما حرٍّا، أو موضوعيٍّا، أو خالًصا، ِعلًما
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ها نحُرصَ أو الثانية نرُفض أن الرضوري من كان األوىل، بالقضية سلَّْمنا فإذا ُمتناِقضتان،
نطاق. أضيِق يف األقلِّ عىل

التناُقض هذا فيه يظهر العهد، حديث َمقاٍل من ا نصٍّ نقتِبس أن نودُّ دد، الصَّ هذا ويف
تام: بوضوٍح

امُلسلمني؟ وعن الرشقيِّني عن يشءٍ كلِّ َمعرفة الغربيُّون يُريد ملاذا –
«اآلخر» عن الكاملة املعرفة أنَّ ل: األوَّ األمر أمَرين: يف ص تتلخَّ نظِرنا يف اإلجابة –
الثقافية األصعدة كلِّ وعىل اآلخر، هذا مع التعاُمل وكيفية طريقة املعنيِّ للشخِص ل تُسهِّ
داخل اإلسالمية الحضارة دراسة أنَّ الثاني: األمر واالقتصادية. والعسكرية والسياسية
غري والنوايا امُلسبَقة، واألفكار واملقوالت واملفاهيم وباملناهج الغربي، الثقايف املرشوع إطار
يُريد كما ألصحابها الحضارة هذه تقديم من يُمكِّنه ذلك كلُّ االسِتعماري، للغرب الخاِلصة

تكون.10 أن هو لها
الذي اآلَخر مع الناِجح التَّعاُمل لالسترشاق: هدفان — الرأي لهذا وفًقا — إذن هناك
لهم الغرب يُريد كما للُمسلمني اإلسالمية عرضالحضارة ثُمَّ الكاملة»، «املعرفة حد إىل يِصل
االسترشاق يَستطيع فكيف بالِخداع. وَمشوبًا وُمزيًَّفا ُمشوًَّها عرًضا عرضها أي يَروها، أن
التعاُمل ألنَّ صحيًحا؛ فهًما «اآلخر» يقتيضَفهم األوَّل الهدف إنَّ مًعا؟ الهدَفني هذَين تحقيق
كما جمهورهم، ون ويغشُّ أنفسهم ون يغشُّ امُلستِرشقون كان إذا ُمستحيًال يُصِبح الناِجح
االستعمارية، امُلسيطرة الثقافية األداة هو االسترشاق كان فإذا الثاني. الهدف يف واِرٌد هو
السيطرة لهذه د يُمهِّ أنه بدليل الحقائق، من كبري قْدٌر األقلِّ عىل فيه يكون أن بد فال
ق ُمعوِّ االسترشاق أنَّ ذلك معنى لكان عليه الغاِلب هو والتزييف التشويه كان ولو بالفعل.
إىل أشار حني العَرب الباحثني أحد الحقيقة هذه أدرك وقد له. ُمساعًدا وليس لالستعمار
فهمونا ملا كذلك كانت ولو َوْهمي، برشٍق ُمتعلقة جميعها تكن لم امُلستِرشقني دراسات أنَّ

علينا.11 وسيطروا

/١٧/ ١٢ الكويتية، الوطن جريدة والحقيقة»، الَوْهم بني اإلسالمية «الحضارة الحميد: عبد حسن 10

 ١٩٨٤م.

ص١٠. ١٩٨١م، يناير العربي، املستقبل االسترشاق، عصب سالمة: غسان د. 11

35



املعارصة العربية الثقافة وأزمة االسترشاق نقد

،Savoir Pour Pouvoir والسيطرة الُقدرة أجل من معرفة االسترشاق بأنَّ لنُسلِّم
منذ واإلنساني، الطبيعي منه سواء الغربي، العلم ِشعار هو هذا يَُكن ألم ولنتساءل:
وماِلكيها» الطبيعة «سادة تجعلنا بمعرفٍة ديكارت يُطاِلب ألم اليوم؟ حتى بيكن عهد
أن يُمِكن جوانبه بعض يف االسترشاق إن Maîtres؟ et Possesseurs de la Nature
Maîtres et Possesseurs ومالكيه الرشق «سادة الغربيني تجعل معرفًة بَدوره يكون
معرفًة وديكارت بيكن إليها دعا التي امُلسيطرة امَلعرفة كانت هل ولكن ،«de l’Orient
النظرية امَلعرفة ِشعار أنَّ الواقع الخالص؟ الِعلم شعار ترَفع لم ألنها ُمشوَّهة أو ُمزيَّفة
يف وتشويهه الِعلم تزييف إىل يُؤدِّي كان الذي هو فحْسب، لذاِتها املقصودة الخاِلصة
للِعلم هدًفا الواِقع امتالك عىل والُقدَرة السيطرة اتِّخاذ وأنَّ والوسطى، القديمة العصور
َدد الصَّ هذا يف لنا بد وال نجاح. إىل نجاٍح ومن كشف، إىل كْشٍف من ينتِقل جَعَله الذي هو
املحتوى يظلُّ ذلك ومع موضوعيٍّا، الهَدف يكون ال فقد وُمحتواه، الِعلم هَدف بني نُميِّز أن
كالسيطرة ُمغِرضة، ألهداٍف توظيفه يُمكن صحيح محتوى وكل صحيًحا. املضمون أو
وهنا البرشي. العقل ُقدَرة وتوسيع واملعرفة الَفهم ألهداف توظيفه يُمِكن كما واالسِتعمار،
يف تَستهِدف ال العلوم هذه أنَّ فصحيح الفضاء، لعلوم ِمثاٍل رضب إىل أخرى مرًَّة نعود
ن وتُكوِّ الخصوم، وَقْهر السيطرة تَستهِدف وإنما خاِلصة، معرفيًة غاياٍت األحيان ُمعَظم
العلوم هذه أنَّ هذا يَنفي هل ولكن الكبريَين، امُلعسكرين بني االسرتاتيجي الرصاع من جزءًا
رصيًدا وأضافت الخارجي، والفضاء الطبيعة من الحقائق من هائلة مجموعٍة إىل وصَلْت قد
الذي والسيطرة القوة هدف تحقيق من تَمكَّنَت ملا ذلك ولوال املوضوعية، املعرفة إىل ضخًما

إليه؟ تسعى
«غري أهداف هناك كانت لو حتى أنه، هي ذلك من إليها نخلُص التي والنتيجة
بالرضورة، الحقيقة ِصفة املعرفة هذه يسلُب ال هذا فإن املعرفة، من ُمعنيَّ لنوع موضوعية»
«غري أهدافها تحقيق عىل تُساعدها التي هي — وتشويهها َزيفها وليس — حقيقتها إن بل

املوضوعية».

هذا أنَّ لالسترشاق، السيايس للنقد املنهجية امُلعاَلجة هذه خالل من لنا، ينكِشف هكذا
وليس والجدل. امُلناقشة من كبريًا قدًرا تقبل التي امُلسلَّمات من مجموعٍة عىل يرتِكز النقد
قد كما — العيوب من االسترشاق تَنزيه هو بالطبع هنا أجريْناها التي امُلناقشة من الهدف
مع ُمتَِّسقني نكون أن هو الحقيقي الهدف إنَّ بل — البحث إىل السطحية النظرة من يُفَهم
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التناُقض نتجنَّب وأن كاالسترشاق، هامٍّ مبحٍث إىل جذريٍّا نقًدا ه نُوجِّ أن نُريد عندما أنفسنا
راِسخة ثقافٍة عىل ًعا ُمترسِّ تمرًُّدا الغربيني نظر يف فونا ُمثقَّ هه يُوجِّ الذي النقد يبدو ال حتى

النُّضوج. مرحلة بعد تبلُغ لم أخرى ثقافٍة أصحاب من

الثقافات بني االتِّصال حدود ومشكلة االسترشاق

أُسٍس عىل لالسترشاق العرب ِفني امُلثقَّ نقد يُثريها التي الحقيقية املشكلة أنَّ اعتقادي يف
لِعلم نموذج فاالسترشاق الثقافات. بني االتِّصال حدود مشكلة هي حضارية، سياسية
بدراسٍة ُمعيَّنة ثقافة إىل ينتمون باِحثون فيه يقوم إذ هذه؛ االتِّصال فكرة عىل كله يرتكز
هي فما إليهم. بالنسبة أجنبية أخرى لثقافٍة كلها، حياتَهم منهم استغرَقْت ربما قة، ُمتعمِّ
انِدماٍج إىل التامُّ ص والتَّخصُّ غ التفرُّ يؤدِّي وهل بلوَغها؟ هؤالء يستطيع الذي الَفهم حدود
ويف التفكري يف آخر نََمٍط إىل للُمستِرشق األصيل االنتماء أنَّ أم األخرى، الثقافة يف كامٍل
أن حاول مهما األخرى، بالثقافة التِّصاله ُمعيَّنة حدوٍد وجود يُحتِّم الحياة إىل النظرة

فيها؟ يندمج
موضوع يف واألساسية الكربى امُلشكلة هي هذه أنَّ هي عنها أُداِفع التي القضية إنَّ
التي الهيَمنة مسألة من بكثرٍي أوسع املشكلة هذه فإنَّ بوضوح، يظهر وكما االسترشاق.
ومن عليها، للسيطرة وسيلًة أخرى مُلجتمعات دراستها من تتَِّخذ مجتمعات تُماِرسها
ال نطرُحها، التي القضية ضوء ففي الرشق. إزاء الغرب يتملَّك الذي ق بالتفوُّ اإلحساس
آَخر طرٍف إزاء ُمسيِطٍر أو قوي واحٍد طرٍف من تَتمُّ عمليًة والتجويف التشويه يعود
كلِّ قبل وترِجع مًعا. الطَرفان فيها يشِرتك ُمتباَدلة عملية يُصِبح وإنما خاضع، أو ضعيف

ُمتباينتنَي. ثقافتنَي بني اتِّصاٍل أيُّ يتخطَّاها أن يستطيع ال التي الحدود تلك إىل يشءٍ
الَفْهم وُسوء للتَّشويه امُلتباَدل الطابع ذلك عىل القاِدم الُجزء يف بحثْنَا نركِّز وسوف
كلٍّ من ُجزء إال هي ما لالسترشاق الجانب األحادية النظرة أنَّ نُثِبَت لكي الثقافات، بني
الخاص، َمنِطِقها خالل من إالَّ األخرى الثقافة تُدِرك ال ثقافة كل وأنَّ بكثري، منها أوَسَع
بطريقة هي منظورها من األمور ورؤية األخرى الثقافة منطق يف االندماج عن وتَعِجز

كاملة.
قوله: يف وذلك ًما، ُمقدَّ عليه ويردُّ بأكمله، املنظور يرُفضهذا سعيد إ. أن امُلالَحظ ومن
يختِلف الحقيقي ق الرشَّ إن بالقول تفسريُها يُمكن ال لالسترشاق املنهجية الُعيوب «إن
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هم الذين امُلستِرشقني من ع يُتوقَّ ال إنَُّه بالقول أو له، امُلستِرشق ُمها يقدِّ التي الصورة عن
القضيَّتان فهاتان الرشق، بحقيقة داخيل ِحسٌّ لَديهم يكون أن األحيان ُمعَظم يف غربيُّون
الرشق اسُمه شيئًا هناك بأنَّ يُوحي الذي املوِقَف يَتَِّخذ ال الكتاب هذا ألنَّ ذلك مًعا؛ باِطلتان
املنظور أنَّ يؤكِّد ال أنه كما آخر)، يشءٍ أيَّ أم عربيٍّا أم كان (إسالميٍّا الصحيح أو الحقيقي
ذلك عكس عىل عنه أدافع ما إنَّ بل … «الخارجي» املنظور عن بالرضورة ُمتميِّز «الداخيل»
ُسكَّان لها ُجغرافية أماكن بوجود القائلة الفكرة وأن مصنوع، ِكيان ذاته «الرشق» أن هو
ِعرقي َجوهر أو ثقافة أو عقيدٍة أساس عىل تعريفهم يمكن ِجذريٍّا «ُمختلفون» أصليُّون

بعيد.»12 حدٍّ إىل فيها َمشكوك فكرة ِبَدورها هي الجغرايف املكان بذلك خاصٍّ
أمًرا نقُدها يُصِبح ُجغرافية أماكن إىل تُختَزل حني القضية فإن الحال، وبطبيعة
منها كلٌّ يحِمل وُمجتمعات ثقافات بني تقابُل هو إنما الحقيقي التَّقابُل أن غري يسريًا.
يدعو أمر امُلطَلق النحو هذا عىل وإنكاره بينها االختالف طمس وُمحاولة كامًال. تاريًخا
بأسباب يُعلَّل أن ويُمكن يُشوَّه، أن يُمِكن االختالف هذا أنَّ صحيح بحق. االسِتغراب إىل
من حقيقة ببساطة ألنه السهولة، بهذه إنكاره يُمكن ال أمر ذاته هو وجوده ولكن باطلة،

التاريخ. الحارضوخالل يف الحياة حقائق
من امُلشِكلة أبعاد عرض يف ونميض االعِرتاض هذا عن سنتجاَوُز فإننا هنا ومن
صعوبات أنَّ نُثِبت لكي الثقافات، بني امُلتباَدل اإلدراك حدود منظور األوسع؛ منظورها

املنظور. هذا خالل من أفضل نحٍو عىل تُفرسَّ االسترشاق

نصف فيه يُقتَطع الذي الجغرايف التقسيم يف غرابًة يَِجدون االسترشاق اد نُقَّ إن (١)
التقسيم لهذا في التَّعسُّ الطابع ويؤكِّدون «الرشق»، هي ُمتجاِنسة واحدة كتلًة ليُصِبح العالم
«غرباء» حدودهم عن يخرج من كل ون ويُسمُّ أنفسهم حول سوًرا البعض فيه يضع الذي
فقط، مكانيٍّا ال ثقافيٍّا، تُميُِّزهم ِسماٌت لهم ألناٍس َمقرٍّا الُغَرباء أرض وتُصِبح «برابرة»، أو

«أرضنا».13 يسكنون ن عمَّ
إذن نقول ماذا الرشق؟ من امُلستِرشقني موقف عىل تقتِرص حالة هذه هل واآلن،
اليهودية وصف وعن «الربابرة»، من بأنه يوناني غري هو من لكلِّ اليونانيِّني وصف عن

.Said, Ibid, p. 322 12

.Ibid, p. 54 13
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بلفظ لهم املسيحية وصف يف نقول وماذا (جوييم)؟ «األغيار» هم بأنهم األخرى عوب للشُّ
تَمييز اإلسالم ففي وضوًحا؛ أشدَّ يُصِبح امَلوقف فإن باإلسالم، يتعلَّق فيما ا أمَّ Gentiles؟
تمييز ُمجرَّد األمر يكون ال وهنا الحرب». و«دار اإلسالم» «دار بني امَلعاِلم د ُمحدَّ واضح
عن يخُرج من فكلُّ الَعداء، بصبغة البدء منذ العالقة تَصطِبغ وإنما ثقايف، أو جغرايف
يكون أن هذا ولعلَّ للحرب. موضوع بأنه يُعرَّف واملكانية والثقافية العقيدية حدودنا
واحًدا مظهًرا إال ورشق غرب إىل التقسيم يُعدُّ ال التي الثنائية الِقسمة لتلك تأكيد أقوى
باالسِتعالء ال الثقافات، بني االتصال بحدود تتعلَّق أسباٍب إىل ترِجع والتي مظاهرها، من
والغربي األوروبي، النطاق خارج مظاهرها أن بدليل وحَدها، األوروبية املركزية أو الغربي

الوضوح. كلَّ واضحة ة، عامَّ
يَتتبَّعه الذي أوروبا، يف الرشق لُصورة التاريخي التشويه عن يُقال هذا وِمثل (٢)
واألَُدباء عراء الشُّ من وغريهم ويوريبيدس هومريوس عهد حتى «االسترشاق» كتاب ُمؤلِّف
صميم يف نِجد ألننا ذلك الحد؛ هذا إىل البُعد أُحادية ليست فالصورة القديمة. العصور يف
إىل نُنبِّه أن وحْسبُنا به. وانبهاًرا ق للرشَّ هائًال تَمجيًدا ذاته الكالسيكي األوروبي العرص
وُسخريَّته الحكمة، َمنبَع أنه عىل طيماوس، ُمحاَورة يف الرشق، إىل املشهورة أفالطون إشارة
الِعلم خ ُمؤرِّ عليها يُعلِّق التي اإلشارة وهي إليه، بالِقياس أطفاًال بوصِفهم اليونانيني من
امُلعاِرص األوروبي يتحدَّث كما اليونانيني عن تحدَّث قد أفالطون إن بقوله «سارتون» الكبري
عن امُلختِلفة الُكتُب إشارات عن يُقال هذا ومثل ثقافة، «ُمحَدثي» بوصِفهم األمريكيِّني، عن
أهمُّ بها قاَمْت التي الرشق، إىل التقليدية الرحلة تلك إىل القديم العاَلم يف الفالسفة» «حياة
دعا ما وهذا الفلسفية. للحياة ُمهيَّأة ناِضجًة بعَدها وعادت اليونانية الفلسفية الشخصيات
االختالف. كلَّ ُمختِلفًة أحكاًما املوضوع هذا عىل يُصِدروا أن إىل اآلَخرين العَرب الباِحثني
بروز «مع فرح: لسهيل اآلتي والرأي سعيد إ. رأي بني نُقاِرن أن َدد الصَّ هذا يف ويكفي
تأثَّر التي الرشق-أوسطية، للحضارات الطبيعي االمِتداد شكَّلت التي اليونانية الحضارة
اليونان، باستثناء الباِردة، أوروبا بأنَّ اإلغريقي الفيلسوف يَعتِرب كان كثريًا، أرسطو بها
األوروبي العقل ألنَّ رأيه؛ حْسب ذلك ر، التطوُّ عىل قاِدرة غري الخارجية، طبيعتها بُحكم
األوسط الرشق لشعوب والُقدرة امِلقياس يرى وكان . ُمتحرضِّ مجتمع لبناء كفءٍ غري خاِمل
ُجغرايف رصاع هو آنذاك امُلفكِّرون حدَّده الذي اع فالرصِّ عريقة. حضارات أنتَجت التي
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مسألة أنَّ يتَِّضح كله هذا ومن الجاحد.»14 البارد والغرب الديناميكي ر امُلتنوِّ ق الرشَّ بني
سعيد إ. بها يعِرُضها التي بالبساطة ليست القديم الرشق عىل ثقافيٍّا، اليونانيِّني، تحاُمل
تَشويًها ليست ورة فالصُّ الغرب، لدى الرشق لصورة َده حدَّ الذي العام القالب يف تدخل كيما

واِضح. تمجيد التشويه هذا جانب إىل يُوَجد وإنما خاِلًصا،
يحِرص التي األفكار من أيًضا فهي امُلتشاِبه» «الرشق أو امُلختِلف» «الرشق فكرة ا أمَّ (٣)
يُفهم، الرشق إنَّ بكثري. أوسَع ظاهرٍة من كبري ُجزء بَدورها ولكنَّها إبرازها، عىل االسترشاق
الرشق ولكن نقيضه. أو الغرب عن «امُلختِلف» هو أنه عىل امُلستِرشقني، من كثرٍي كتابات يف
ويُعاد غربية، مفاهيم خالل من يُدَرك بحيث تحويله يُعاد الذي للغرب، امُلشاِبه أيًضا هو

الغرب.15 إىل تُقرِّبه بطريقة تَمثُّله
يُنَقد فكيف شكليٍّا، اعرتاًضا النقد من النوع هذا عىل يَعِرتض أن املرء ُوسع ويف
أيًضا يُنَقد ثم «امُلضاد»، أو «املختلف» أو «اآلخر» هو بأنه الرشق ر َصوَّ إذا االسترشاق
تُريحنا، التي الصورة هي ما الغرب؟ بمقوالت إالَّ يُفَهم ال الذي «امُلشابه» بأنه َره صوَّ إذا
وصورة اعرتاَضنا، تُثري االختالف كانتصورة إذا الغربيني، الدَّارسني من ونقبلها كرشِقيِّني،
ُمختلفون بأنَّنا رونا صوَّ إذا ُمنِصفني؛ نظِرنا يف امُلستِرشقون يكون ومتى تُعِجبنا؟ ال التَّشابُه

لهم؟ ُمشاِبهون بأنَّنا أم لهم، وُمضادُّون عنهم
مًعا واالختالف التَّشابُه إن بالقول عنه يُجاب أن يُمكن الشكيل االعِرتاض هذا ولكن
الباحثني لدى الذات حول الرتكُّز هي واحدة، لُعملٍة َوجهان أنهما عىل إليهما يُنَظر أن يُمكن
إليه ويُنَظر غربية، بمقوالت الرشق يُفَهم أن الذات حول الرتكُّز هذا مظاهر فمن الغربيني.
يف ليس بما الرشق ر يُصوَّ أن َمظاِهِره من أنَّ كما ُمكتِمل»، غري أو ناِقٌص «غرب أنه عىل
ويُقال الغرب، عقالنية ُمقاِبل يف العاطفي أو الالعقالني أو حري السِّ هو إنه فيُقال الغرب،

إلخ. … الغرب، ديناميكية ُمقاِبل يف ر، امُلتحجِّ هو إنه
األوروبية، املركزية من النوع هذا من تَخُل لم ذاتها املاركسية أنَّ سنِجد الحالة هذه ويف
سار الذي الخطُّ هو امُلجتمعات، ر لتطوُّ واحًدا خطٍّا هناك أنَّ هو ِضمني افِرتاض ففيها

املذكور العربي» «الفكر مجلة عدد يف مقال التاريخية. ومراحله نشأتُه الرويس، االسترشاق فرح: سهيل 14

ص٢٢٥. قبل، من
Anouer Abdel-Malek: Orientalism in Crisis. Diogenes أيًضا: انظر ص٦٧. نفسه، املرِجع 15

.1963, p. 108-109
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ُمفتَقًدا الخطُّ هذا كان وإذا الرأسمالية. إىل اإلقطاع إىل العبودية من األوروبي التاريخ عليه
الصناعي املجتمع إىل يِصل لكي يكتِمل لم ناقًصا نموٍّا تُشكِّل فإنها الرشقية، امُلجتمعات يف
األوروبية املركزية هذه لتعويض ُمحاَولة حدثت ولقد الغرب. إليه َوصل الذي الديمقراطي
الفكرة يف ع يتوسَّ أن يُحاِول لم ولكنه اآلسيوي»، اإلنتاج «نمط إىل ماركس إشارات يف
االجتماعي ر بالتطوُّ ة الخاصَّ النظرية جانب إىل تِقف نظرية معه تُكوِّن الذي الحدِّ إىل
التي الوحيدة هي الغربية املقاييس أن هو ِضمني افرتاض هناك يظلُّ وهكذا األوروبي.
عَدم مثل السلِبيَّات، أو النواِقص من سلسلًة إال ليس الرشق تاريخ وأن بها، االعرتاف يُمكن
سياسية، حقوق وجود وعَدم رأسمايل، نظام أكتاِفها عىل يُبنَى الة فعَّ ُوسطى طبقٍة وجود

الصحيح.16 باملعنى اجتماعية ثَورات وجود وعدم
يُرِجع الذي التقليدي االسترشاقي امَلوقف عن ُجزئيٍّا املاركيس املوِقف يختِلف وهكذا
املاركسية تُرِجع بينما املجتمعات، هذه يف كامنة سلبية ِسماٍت إىل الرشقية املجتمعات تَخلُّف
املجتمعات يجعل الذي العاملي، العمل وتقسيم االقتصادية العالقات طبيعة إىل التخلُّف هذا
الخام املواد ِقوامه ُمبعثَر إنتاٍج ذات هامِشيَّة مجتمعات إىل حاجٍة يف امُلتقدِّمة الرأسمالية
هو يظلُّ اإلشارة مركز أن يف مًعا يشِرتكان امَلوِقَفني ولكن بتصنيعها. الغرب يقوم التي
تَضادٍّ عالقة أكانت سواء املركز، بهذا عالقتها يف إالَّ الرشقية املجتمعات تُفَهم وال الغرب،

باألصل. اللَّحاق عن عاِجٍز ُمتخلٍِّف ناقص نُموٍّ عالقة أم
ولكنَّه جوهره، يف صحيح إذن هو العَرب االسترشاق اد نُقَّ يُقدِّمه الذي التحليل هذا
يكتِمل، لم غْرٌب أو ُمضادٌّ غرب بأنه للرشق الغربيِّني اتهام ُمواَجهة ففي ناِقص؛ تحليٌل
إطار عن الخروج عن وعاِجزون ذاتهم حول ُمتمرِكزون بأنَّهم الغربيني هؤالء العرب يتَِّهم
لحقيقٍة مظهران مًعا ولكنَُّهما ذاتها، يف صحيحًة تكون أن يُمِكن وَرتنَي الصُّ وِكال مقوالتهم.
ذلك عىل دليل وأبسط الحضارات. بني التفاُعل اها يَتعدَّ أن يُمِكن ال التي الحدود هي أعمق،
التي لتلك بعيد حدٍّ إىل ُمشاِبهة منهجية أخطاء يف يقع الغرب، إىل نظرته يف الرشق، أن هو

امُلستِرشقني. بعض لدى نُالِحظها

B. S. Turner: Marx & the End of Orientalism. Allen & كتاب: يف ع بتوسُّ املسألة هذه عولجت 16

.Unwin, 1978
مجلة املاركيس، الفكر يف بالغرب الرشق وعالقة األوروبية املركزية نوفل: ميشال مقال أيضا وانظر

١٩٨٣م. عدد٣١، العربي، الفكر
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من نَوع أنها عىل للمسيحية ر تَصوُّ اإلسالمية االتجاهات أصحاب من الكثري فلدى
بوجود تقول التي االنتشار الواسعة اإلسالمية الفكرة إىل قبل من أْرشنا وقد الناِقص. اإلسالم
عمًدا أُخفَي ثم محمد، اسمه نَبيٍّ بظهور يَتنبَّأ كان املعروفة، األناجيل غري حقيقي إنجيل
كلها املسيحية وتُقاس األصل، هو اإلسالم يُعدُّ هنا «امُلحرَّفة». الحالية األناجيل َمحلَّه وحلَّْت
لالسترشاق الديني النقد عن الحديث عند أْرشنا فإننا كذلك منه. اقرتابها مدى أساس عىل
حكًما يُصِدرون عندما اإلسالميني الباحثني من كثري يَضعه الذي األسايس امِلقياس ذلك إىل
بغض اإلسالمية، العقيدة بحقائق االعرتاف من اقِرتابه مدى وهو ُمستِرشق، عىل تقويميٍّا
الحالتنَي هاتنَي ويف امُلستِرشق. ذلك به قام الذي العلمي واإلسهام الُجهد مدى عن النظر
األخرى. الحضارة أفكار أساسها عىل تُقاس اإلسالمية»، «املركزية من نوع أيًضا يُوَجد

يف امُلغِرق ق الرشَّ صورة هي امُلستِرشقني، كتابات يف للرشق أخرى ُصورًة ل ولنتأمَّ (٤)
عند هانم» «كوتشوك بشخصية مثًال سعيد إ. لها رضب التي الصورة تلك املادية، امَللذَّات
ترُفض، وال تَشبَع ال التي الشهوانية ية الِحسِّ للمرأة نموذج فهي فلوبري. الفرنيس األديب
الرشقية الطبيعة عن تعبريًا بوصِفه امُلستِرشقني لدى كثريًا يَتكرَّر النموذج وهذا إلخ. …

عام. ِبوجٍه
الروحاني، النموذج أعني امُلضاد، النموذج أنَّ هو سعيد إليه يُِرش لم ما فإنَّ ذلك، ومع
امُلتصوِّف، الرشق عن حديث دائًما فهناك امُلستِرشقني. لدى كثريًا ترتدَّد صورًة بَدوره ن يكوِّ
اإلنسانية للحياة يُقدِّم الذي الرشق بهذا افِتتان وهناك واألصيلة، العريقة بالِقيَم ك امُلتمسِّ
بها تحتِشد األخرى الصورة هذه الغرب. لدى عقالنيته يف امُلفِرط الوجه ل يُكمِّ آخر وجًها
األَُدباء لدى لة ُمفضَّ نغمة أنها عن (فضًال بريك جاك حتى جوته منذ الغربيِّني كتابات
حسني). كامل ومحمد هيكل وحسني الحكيم وتوفيق وإقبال طاغور أمثال من الرشِقيِّني
باإلفراط الغرب وصِف إىل أقوى َميًال الرشق يف لَدينا أنَّ امُلؤكد فِمن أخرى، جهة ومن
واملساجد، املنابر يف وُخَطبنا الراِهنة، الصحفية كتاباِتنا فُمعَظم ية. الِحسِّ والنَّزعة املادية يف
عربي شابٍّ وكلُّ الِجنس، يف وإغراقه الُخلُقي وانِحالله الغرب فساد من الشباب تُحذِّر
النِّساء مع ُمغاَمراته عن ُمختَلقة) أو (حقيقية بِقَصٍص ًال ُمحمَّ يعود الغرب إىل يُساِفر
بها ينُظر التي النََّهم نظرة نُشاِهد وُكلنا األسمر. للرشقيِّ طلبًا يرُفضَن ال الالتي الغربيات
باريس، أو لندن مطار من نزوله ِبُمجرَّد الطريق يف تُصاِدُفه امرأٍة أية إىل الرشقي الرجل
بأِرسها الغربية الحياة إنَّ بل إغرائه. مقاومة عن وتعِجز له ستستجيب أنها ًرا ُمتصوِّ
العلم حياة أم اليومية الحياة ذلك يف سواء «مادية»، بأنها كتاباتنا يف تُوَصف أصبحت
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حدِّ إىل مجتمعاتنا يف األلُسن عىل جاِريًا الغربي» املادي «الِعلم تعبري أصبح وقد وامَلعِرفة.
وتضليل. ُمغاَلطة من عليه ينطوي فيما تفكرٍي أدنى دون يُردِّدونه الجميع أن

األحيان من كثرٍي يف إنَّنا بل ُمتباَدلة، أيًضا املجال هذا يف امُلشوَّهة ورة الصُّ فإن وهكذا
واتِّصالنا احتكاكنا وَمظاهر َمعرَفِتنا مصادر وأن سيَّما ال يُشوِّهنا، ا ِممَّ بأكثر الغرب نُشوِّه
أقل. التشويه هذا يف ُعذَرنا فإن ثَمَّ وِمْن بنا، َمعرِفِته مصادر من بطبيعتها وأوَسع أكرب به
بوجٍه الرشقي للعاَلم االسترشاقي ر التَّصوُّ إىل ه تُوجَّ التي االنِتقادات أهم ومن (٥)
الرشقية. املجتمعات عىل تُطبَّق كما «الثبات» فكرة خاص، بوجٍه اإلسالمي والعالم عام،
االستعداد وعَدم قديم، عٍرص عند د التَّجمُّ ِصفَة الرشقي العاَلم إىل يَنِسبون فامُلستِرشقون
عىل يَحكمون وهم الزَّمن. طبيعة َفهم عن والعجز التغيري، يف الثقة وعَدم الجديد، لَقبول
كلِّ تَجاُهل مع السابع، القرن إسالم أو القرآن إىل اإلشارة خالل من امُلعارص اإلسالم
بوجود يعِرتفون ال فهم االسِتعمار.17 وتأثري السياسية رات والتَّطوُّ امُلعاِرصة التغيريات
وذلك التقليدي، الرشقي النََّمط إىل ُمعاِرص رشقي هو ما كلَّ ويردُّون للرشق، ُمتميٍِّز حاٍرض
أمثال: من ٍة عامَّ أنماٍط إىل الخاصِّ أو الُجزئي وإرجاع التَّعميم إىل نزعِتهم من كُجزء
ُحكم هو الرشقي اإلنسان عىل الحكم إن بحيث إلخ، … والعربي، واإلسالمي، الرشقي،
مًعا واألصل الحارض نرى أن امُلمِكن من «فليس إنسانًا. يكون أن قبل «رشقي» بأنه عليه
التي هي للرشقيِّني القديمة واألصول الرشقيني.» الساِميِّني يف نرى ا ممَّ أكثر شعٍب أيِّ يف
حالة وصف حني االسترشاقي امَلوقف رينان َص لخَّ وقد مفهوًما. وتجعله حارضهم تُفرسِّ
ال الذي ر التطوُّ أي ،«Development Arrêtéامَلوقوف ر «التَّطوُّ حاالت من بأنها الساميِّني

الكالسيكي.18 العرص يتجاَوز وال الزمان يف يَتقدَّم

هو حيث من الرشق إىل النظر عن َعجزوا ألنهم امُلستِرشقني إىل اللوم ه يُوجَّ هكذا
تلك إىل كلِّه الرشق تاريخ باختزال واكتَفوا وأمانيه، ورصاعاته ُمشكالته له ر ُمتطوِّ حارض
كله، التاريخ عىل اللحظة هذه م وتعمَّ ر، التطوُّ عندها يِقف التي املاضية الثابتة اللحظة

إلخ. … «اإلسالم» أو «الرشق» هو شامًال تجريًدا فتُصِبح

ص٣٠١. سعيد، إ. 17
ص٢٣٤. نفسه، املرجع 18
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اإلسالمي؟ العالم إىل هذه نظرتِهم يف بالفعل ُمخطئني امُلستِرشقون كان هل ولكن،
يَخلُقها التي العقلية أوهام من َوْهًما اإلسالمي أو الرشقي للتاريخ التثبيت هذا كان وهل
َموِقف لنا تأمَّ لو أننا الواِقع الرشق؟ إزاء واالسِتعالء بالقوَّة شعورهم أو امُلستِرشقني خيال
الصورة تلك عن يشء يف يختِلف وجدناه ملا أشكالها، بُمختِلف السلفية، اإلسالمية التيارات
دعوة نُها تتضمَّ رات وتصوُّ أفكاٍر عىل االسترشاق نلوم فكيف االسترشاق. رَسَمها التي
األعىل امَلثَل أليس اإلسالمية؟ الحركات أقطاب وكبار ُقطب وسيِّد البنا وحسن امَلودودي
بالفعل التاريخ ف يتوقَّ ألم األكثر؟ عىل السابع أو السادس القرن إسالم هو جميًعا لهؤالء
الذهبي» «العرص بني الواقعة رات التطوُّ كل منه تُمحى تكاد بحيث «القمة»، هذه عند
اإلسالم َمْجد ازِدهار إىل أدَّت التي الحلول ِتكرار إمكان دعوتهم تؤكد أال الحارض؟ والعرص
اإلسالم آِخر يَصلُح ال كله، برنامجهم يف األساسية القضية هي هذه أليست ل؟ األوَّ عرصه يف

أوله؟ به َصَلَح بما إال
زماٍن لكلِّ اإلسالم «صالحية وهو اإلسالمية، الدَّعوة مبادئ من أساسيٍّا ً مبدأ ل فلنتأمَّ
تفاصيل عىل بل فحسب، للدِّين العامة القواعد عىل ال املبدأ، هذا يُطبَّق كيف ولنَر ومكان»،
بنود أحد يف فرعي تغيري أدنى حَدث لو الحاِشدة امُلظاهرات تقوم بحيث اليومية، الحياة
معنى ما الزَّوجات، د تعدُّ أو للطالق التقييد من يشء أو مثًال، الشخصية األحوال قانون
التيارات هذه إىل نَسبَت قد املوقوف» ر «التطوُّ فكرة إن يُقال أن هذا بعَد يُمكن هل هذا؟
«الصالحية ومفهوم املوقوف» ر «التطوُّ مفهوم بني كبريًا فرًقا هناك أنَّ أو ُمختَلًقا، شيئًا

أنفسهم؟ املسلمون بها يُنادي كما ومكان» زماٍن لكلِّ
موجوًدا شيئًا تعِكس االسترشاقية ورة الصُّ إنَّ نقول أن نستطيع الحالة هذه يف
األقلِّ عىل ولكنَّه اإلسالمي، للعاَلم الكامل الواِقع عن تعبريًا اليشء هذا يكون ال وقد بالفعل.
ما نموِّ مع أهميَّتَه وتزداد خاص، بوجٍه امُلعاِرصة حياتنا يف ِثَقله له هامٍّ تيَّاٍر عن تعبري
تربيًرا الخاصِّ الفكري إطارها خالل من تُقدِّم ورة الصُّ فهذه اإلسالمية». حوة «بالصَّ ى يَُسمَّ
جوانب ة كافَّ يف تتحكَّم أثرية» «عقيدة بوصِفِه اإلسالم إىل االسترشاقية النظرة لتلك قويٍّا
أصحاب يُطبِّق وعندما اإلسالمي. بالعاَلم اة امُلسمَّ املنطقة تلك يف وُسلوكهم الناس تفكري
جميع تحُكم العقيدة يَجَعلون بحيث وُدنيا» ِدين «اإلسالم مبدأ امُلعاِرصة االتجاهات هذه
لنا يَحقُّ فعندئٍذ وجهه، وشكل حديثه وطريقة َملِبِسه نوع يف حتى الفرد، سلوك تفاصيل
سلوك جوانب كافة يَحكم ثابتًا َجوهًرا اإلسالم من يجعلون الذين ألولئك ُمربًِّرا نَِجد أن

امُلسِلم. اإلنسان
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املوقوف». ر «للتطوُّ صارًخا نموذًجا بوصِفه السادات، الرئيس مقتل حاِدث ل فلنتأمَّ
مالِبس من سِخر ألنَُّه القتَل يَستحقُّ كان أنه التحقيق محاِرض يف اعرتَفوا قد قتلوه الذين إنَّ
نصوص من خرج وألنه بوعده، يَِف ولم اإلسالمية الرشيعة بتطبيق وََعَد وألنه بات، امُلحجَّ
عىل بناء اتُّخذ قد القتل وقرار بتعديله. قام الذي الشخصية األحوال قانون يف الرشيعة
من نوًعا وأقام التتار، وعرص تيمية ابن كتابات إىل وفيلسوُفهم ُمفكُِّرهم فيها عاد فتوى

السادات. العرصوعرص ذلك بني التَّوازي
ِميُّون التقدُّ امُلفكرون تَخيَّلها التي والقومية، واالجتماعية الوطنية األخرى، الدَّوافع ا أمَّ
تُكن فلم السادات، لنظام الفاِدحة الحقيقية األخطاء عىل ترتِكز كانت والتي لها، قوا وصفَّ
امُلعاِرصة اإلسالمية التيارات أكثر من ا هامٍّ تيَّاًرا أنَّ ذلك ومعنى اإلطالق. عىل قاِتليه ِذهن يف
من إالَّ عرصه يف به تُحيط التي الهائلة األحداث يف يُفكِّر أن يستِطع لم ودينامية، فعالية
بمنِطِقه الحارض ُمعاَلَجة عن تماًما وعِجز البعيد، املايض يف حَدثَْت ُمواِزية أحداٍث خالل
للتكرار. قابل غري غابر عٍرص حدود عند فيه يَعيش الذي للعرص رؤيتُه َفت وتوقَّ الخاص،
بَعينِها. الجماعة هذه من بكثرٍي انتشاًرا أوسع الفكري النََّمط هذا أنَّ إىل ننتَِبه أن وينبغي
تختِلف كانت وإن التفكري، يف الطريقة هذه تشاركها بكثري، منها أكرب جماعات فهناك
الِجهاد عىل السلمية الدَّعوَة إيثارها ويف امُلعاِرصة، األحداث عىل فعِلها ردِّ طريقة يف عنها
يكن لم وإذا يكون؟ فماذا موقوًفا» ًرا «تطوُّ التفكري من النََّمط هذا يكن لم فإذا والُعنف.
يكون؟ فماذا والالَزَمني» «الالتاريخي ِنطاق وامُلعارصيف الزَّمنيِّ إلدراج صارًخا نموذًجا
الغربية الصورة أنَّ من امُلعاِرصين العَرب بني لالسترشاق األكرب الناِقد شكا فإذا
الرصاعات وتتجاَهل اإلسالم»، «جوهر ى يَُسمَّ وما اإلسالمي العالم بني تخِلط لإلسالم
الغرب اضِطهاد تتجاَهل كما اإلسالمية، للمجتمعات املرشوعة واملطالب الفعلية البرشية
تتجاَهل — باختصار — أي واالستقالل، التَّحرُّر يف رغبتِها ِضدَّ ووقوفه املجتمعات لهذه
باإلسالم19 ى امُلَسمَّ والتَّجريد التعميم بذلك ُمكتَِفيًة اإلسالمي، للعاَلم امُلعاِرصة الحقائق
امُلمثِّلة هي أنها تؤكد ة هامَّ تيَّارات يف أيًضا تتكرَّر مة السِّ هذه بأنَّ عليه نُردَّ أن بد فال
ِمعياًرا الذََّهبي عرصه يف اإلسالم جعل إىل تتَِّجه َدعوتها بأنَّ وتفَخر لإلسالم، الحقيقية

Couering Islam. وهو: نفسه، املوضوع حول سعيد إلدوارد الثاني الكتاب أساس الفكرة هذه تُشكِّل 19
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بأن للَقول الحالة هذه يف ِقيمة وال العرص. ُمشكالت مُلواَجهة وحيدًة ووسيلًة للتقدُّم، وحيًدا
التي هي أنها تؤكد هذه دعوتها يف أنها امُلهمَّ ألنَّ كله؛ اإلسالمي العاَلم تُمثِّل ال التيَّارات هذه
اإلسالمي العاَلم يف للشباب جاِذبيَّة األكثر هي أنها عن فضًال اإلسالم، «جوهر» عن تُعربِّ
هؤالء االسترشاق اد نُقَّ رؤية أنَّ نَستنِتج أن من لنا َمفرَّ فال كذلك، األمر دام وما امُلعاِرص.

بعيد. حدٍّ إىل خارجية رؤية أنها عن فضًال ناِقصة، اإلسالمي للعاَلم
التقاءً هناك أنَّ سعيد، إ. آراء عىل ِفعِلهم ردود يف العَرب الباِحثني بعُض الحظ ولقد
عنارص بتَعداد العظمة» «عزيز وقام اإلسالمية، األصالة ُدعاة وموَقِف االسترشاق موِقف بني
تَعداد من تُستخَلص أن ينبغي التي الحتمية النتيجة إىل ينتِبه لم أنه غري هذه.20 االلتقاء
اإلسالمي العاَلم إىل نَسبوا قد امُلستِرشقون كان َلَما ذلك َصحَّ إذا أنَّه وهي هذه، االلتقاء ِنقاط
اإلسالم، عىل ة الخاصَّ راتهم تَصوُّ يفِرضوا أو شيئًا يَخرتعوا لم أنهم كما إليه، تنتمي ال ِسماٍت
بالِفعل موجودة صفاٍت عن يكشفون فهم إلخ؛ … عليه السيطرة أجل من دوه يُجمِّ ولم
يف عربَة وال اإلسالم. بأصول ًكا تَمسُّ الجماعات أشدُّ أي اإلسالمية»، «األصالة ُدعاة عند
أيًضا ِعربَة وال األصوليِّني. وبني امُلستِرشقني بني واألهداف الدوافع باخِتالف الحالة هذه
ِنطاق يف اإلسالم يحُرص أن الحديثة، بالثقافة امُلتشبِّع أو امُلستنري، العربي ف امُلثقَّ برْفِض
فهذه امُلعاِرصين، املسلمني حياة جوانب كافة يف يتحكَّم أن له يُراد الذي «الجوهر» هذا
أن ينبغي لإلسالم ثابٍت َجوهٍر وجود فكرة أنَّ هي األساسية القضية وإنما أخرى. قضية
امُلعاِرصين، امُلسلمني بني االنِتشار واسعة فكرة هي امُلسِلم، الفرد حياة جوانب كافة يَحُكم
تعبريًا فني امُلثقَّ بعض نظر يف كانت ولو حتى ولعقيدتهم، لهم فخٍر َموِضَع فيها يَجِدون

مرفوض. واِقٍع أمٍر عن
ألن «العظمة»؛ َموقف من أفضل كان املوضوع هذا من «العظم» َموِقف فإن هنا ومن
ِكيانًا بوصِفه اإلسالم إىل امُلستِرشقني نظرة بني الواضح التشابه ذلك حقٍّ عن يُالِحظ ل األوَّ
امُلعاِرصة الجماعات نظرة وبني املسلمني، حياة جوانب كافة يُنظِّم ثابتًا وعقيديٍّا فكريٍّا
ال ُمتفرًِّدا شامًال كيانًا اإلسالمية العقيدة ترى والتي «اإلسالمانية». اسم عليها يُطلق التي
اإلقالل إىل يدفُعهم سببًا فة الصِّ هذه يف َوجدوا قد امُلستِرشقون كان وإذا بذاته. إالَّ يُفهم

١٩٨١م. ربيع الثاني، العدد الكرمل، مجلة األصالة، استرشاق العظمة: عزيز 20
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والتَّمجيد بعقيدتهم للَفْخر موضوًعا فيها َوجدوا قد «اإلسالمانيني» فإن اإلسالم، قْدِر من
لُرتاِثهم.21 الذاتي

تفصيليَّتنَي: نُقَطتنَي يف معه أختِلف فإني العام، اتِّجاهه يف «العظم» مع اتِّفاقي ومع
امُلعاِرصة و«اإلسالمانية» االسترشاق نَظر ِوجهتي بني االلتقاء هذا ل يُسجِّ أنه هي األوىل:
واِقعيٍّا يلتِقيان كانا وإن ناحية، يف منهما كلٌّ يتطرَّف َموِقَفني بني «تشابُه» ُمجرَّد أنه عىل
أكثر «سببيَّة» عالقة املوِقَفني بني الَعالقة أنَّ رأيي ويف عليها. يرتِكزان التي األسس يف
الذي هو األصويل اإلسالمي الفكر يف مة السِّ هذه وجود أنَّ بذلك وأعني تَشابُه. ُمجرَّد منها
يُصِدُره الذي التقويمي الُحكم عن النظر بغضِّ كتاباتهم، يف يؤكِّدونها امُلستِرشقني جعل
إثبات مُلجرد مة السِّ هذه يُؤكِّدوا لم فهم التخلُّف. مظاهر من مظهًرا بوصِفها عليها بعضهم
هذا عىل أنفسهم إىل يَنظرون ذاتهم امُلسلمني ألنَّ بل عليه، الغرب ق وتفوُّ اإلسالم انِحطاط
مة السِّ هذه تعميم يف أفَرطوا ُمستِرشقون هناك يكون أن من بالطبع ذلك يمنع وال النحو،
ُمغِرضة، بطريقٍة املسلمني، إىل النُّصَح هوا َوجَّ أو لها، ُمغاِيرة حركٍة كلِّ تجاُهل حدِّ إىل
االختالف نقطة ا أمَّ األمر. آِخَر بالدهم َمصاِلح تخُدم التي هي ألنها عليها يُحاِفظوا كيما
امُلعاِرصة اإلسالمية التيارات يف مة السِّ هذه وجود إىل ننظر أن يكفي ال أنه فهي الثانية
الحالية التَّيَّارات هذه الِتقاء به (ويَقِصد العظم فعل كما معكوس»، «استرشاق أنه عىل
بهذه التفاُخر مع اإلسالم، يف للتغيري قابلٍة غري ثاِبتة طبيعٍة وجود تأكيد يف االسترشاق مع
قديمة ُجذور لها مة السِّ هذه ألنَّ ذلك امُلستِرشقون). يفعل كما بها التنديد من بدًال فة الصِّ
أسماء هنا نذُكر أن وحسبُنا وحديثه، قديِمه اإلسالمي، التاريخ طوال ترتدَّد ظلَّت العهد،
بكثرٍي أقدم ظاهرًة تُمثِّل فهي إلخ؛ … واألفغاني وامَلهدي الوهاب عبد بن ومحمد تيمية ابن
تعبري يُوحي قد كما االسترشاق، لعملية اآلَخر الوجه اإلطالق عىل وليَسْت االسترشاق، من
لإلسالم، الثابت الَجوهر لهذا تأكيده يف االسترشاق أن األمر وحقيقة املعكوس». «االسترشاق
اجتماعية (ألسباٍب بعيد عهٍد منذ اإلسالمي العالم به اتََّسم فكريٍّا واقًعا يعِكس الذي هو
تاريخيٍّ تشويٍه عن تَعبري إال هي ما امُلشوَّهة االسترشاقية الصورة وأنَّ دة)، ُمعقَّ وتاريخية
ليس اإلسالمي الفكر يف والالتاريخية الُجمود فإنَّ وهكذا اإلسالمي. العالم يف بالفعل حَدث

بعَدها. وما ص٣٣ قبل، من املذكور املرِجع العظم: جالل صادق 21
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بعض يف له تكون (قد انعكاًسا االسترشاقية الصورة تظلُّ وإنما معكوًسا»، «استرشاًقا
الزََّمن. ِنطاق عن خَرج بأنه يفَخر الذي ر امُلتحجِّ الفكر لهذا ُمغِرضة) دوافع األحيان

الرشق عن يُكوِّن بأنه ُمتََّهم الغرب إنَّ العكيس: َوجهها من املسألة إىل لننُظر واآلن،
يسُهل تُهمة (وهي الِحيسِّ واِقُعه بها يَموج التي التغيريات ويتجاَهل رة، ُمتحجِّ صورًة
األحيان من كثرٍي يف هي والتي ذاته، عن الرشق يكوِّنها التي الصورة ضوء يف تفسريها
عن الرشق يُكوِّنها التي الصورة طبيعة ما ولكن، كذلك). بأنها وتفَخر دة، ُمتجمِّ صورٌة
الواقع؟ يُشوِّه الذي النََّمطي التثبيت ذلك من ة هامَّ عنارص أيًضا فيها تُوَجد أال الغرب؟

الغرب صورة فتثبيت املطلوبة؛ النتيجة إىل لنا تَُوصِّ قليلة أمثلًة نَختار أن هنا يكفينا
االتِّجاهات يف تفكريهم إنَّ إذ امُلعاِرص، اإلسالمي الفكر أصحاب لدى الوضوح كلَّ واِضح
الصليبية امُلؤاَمرة قالب يف ينصبُّ زال ما اإلسالمية امُلجتَمعات إزاء الغربي للعاَلم الحالية
عن تغيب بحيث القالب هذا يف الغرب د يُجمِّ وهو اإلسالم. من النَّيل تَستهِدُف التي امَلسيحية
وامَلصاِلح السياسية والتكتُّالت العسكرية كاألحالف امُلعاِرصة: الحياة مقوالت أهمُّ عينيه

االقتصادية.
ولكن الغرب، دون يُجمِّ ِبَدورهم فإنهم العربي، العالم يف الحديثة الثقافة أصحاب ا أمَّ
وكْشِف الطبيعة عىل والسيطرة والعقالنية الِعلم غرب بني فيه يَخِلطون آخر، نحٍو عىل
عىل والسيطرة االسِتعمار وغرب وماركوني، ودارون ونيوتن ديكارت غرب أعني أرسارها،
الَوجَهني أنَّ صحيح وهتلر. ونابوليون وكتشنر رودس سيسل غرب واسِتعبادهم: البََرش
أن أعني الثاني؛ إىل منه جانب يف أدَّى ل األوَّ الوجه أنَّ بدليل االنفصال، تمام ُمنفِصلني ليسا
الذي والعسكري املاديَّ َق التفوُّ ذلك الغرب أعَطِت التي هي الطبيعة عىل والسيطرة امَلعِرفة
يظلُّ الَوجهني هذَين بني التَّمييز فإنَّ ذلك ومع العالم. عىل قرون، ِة عدَّ طوال به، سيطر
هو وإنما رضوريٍّا، أو َمنطقيٍّا ارتباًطا ليس بينهما حَدث الذي االرِتباط أن كما أساسيٍّا،
عقالنية عالقات ظلِّ يف والتكنولوجيا الِعلم اسِتخدام إمكان (بدليل فحْسب واِقعي ارتِباط

اسِتغاللية). غري
الَوجَهني بني يَجَمعون العربي العالم يف امُلعاِرصين العلمانيِّني فني امُلثقَّ فإن ذلك ومع
حماستُهم بهم وتَِصل واِحدة، زكيبة يف السلبيِّ مع اإليجابيَّ ويَضعون دة، ُمتعمَّ بصورٍة
وكأنه ذاته، العقالنية مبدأ رفض حدِّ إىل الغربية الهيمنة من والتحرُّر االستعمار مُلحاربة
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قبل اإلنسانية حضارات كلُّ فيه أسهَمْت طويٍل ٍر لتطوُّ ِنتاًجا وليس وحده، للَغْرب ِحْكر
السنني.22 بألوف الغربية الهيمنة فرتة

عىل يَرسي والهيمنة، السيطرة جوهر هو للغرب، واحد» «جوهر هناك يكون وهكذا
الَحذَر بكلِّ معه التَّعاُمل وينبغي الغربية، للُمجتمعات واملادي الرُّوحي النشاط جوانب ة كافَّ

اإلغراء. شديِد خارجي بِطالءٍ الباِطنة املسمومة حقيقته يَصِبغ ألنه والتشكُّك؛
والتقدُّمية امُلحافظة اتجاهاته يف الحايل فكرنا يَُسود الذي — امَلوِقف هذا يختِلف فهل
الشكِّ إىل ذلك بنا يؤدِّي أال نُهاِجمه؟ الذي االسترشاقي امَلوِقف عن حقيقيٍّا اختالًفا — مًعا
تَعدِّيها يُمكن ال حدود مسألة هي ما بقْدر وهيمنة، سيطرٍة مسألة تكون ال قد املسألة أنَّ يف

الثقافات؟ بني امُلتباَدل اإلدراك يف
ولكن مظاهره. أهمِّ من واحًدا االسترشاق يَُعدُّ الذات، حول أوروبي تَمرُكز إذَْن هناك
ُمتعلًقا األمر يكون حني منه َمفرَّ ال أمٌر الذات حول التَّمرُكز هذا أنَّ هو نُثِبتَه أن نَودُّ ما
ولكنَّه ذاك، أو الباحث هذا بني يزيد، أو يَقلُّ قد أنَّه صحيح أخرى. لثقافة ثقافٍة بإدراك
إدراك يف واضحة ِبصورٍة وجوده هو منه التخلُّص اسِتحالة عىل دليٍل وأكرب دائًما. هناك
امُلفكر عند للبحث «حرٍّا» موضوًعا الرشق يُصِبح أن امُلستَحيل من كان فإذا للغرب. الرشق
العدائي اث والرتُّ االقتصادية واملصالح السياسية السيطرة عواِمل ل لتدخُّ نتيجًة الغربي،
للبحث حرٍّا موضوًعا «الغرب» يُصِبح أن املقدار بنفس املستحيل من فإن إلخ، … القديم
الحضارية الَفجوة اتِّساع وبعد كربى، تاريخية عداوات تراُكم بعد الرشقي، امُلفكر عند
وخضوعها للغرب، الرسيع التقدُّم أمام الرشقية املجتمعات وتراُجع والغرب، الرشق بني

الحاالت. من كثرٍي يف االسِتعمارية لسيطرته
وتظَهر األوروبية، املركزية تُقاِبل «Islamo-Centrism إسالمية «مركزية ُهناك إنَّ
املستوى فعىل امُلستَويات. ة كافَّ عىل الغرب عن نُكوِّنُها التي ورة الصُّ يف بوضوٍح عالماتُها
نطلُب ونكاد دينِنا، بتعاليم ُمصدِّقني طيِّبني ُمؤِمنني يكونوا أن امُلستِرشقني من نُريد يني، الدِّ
الحضاري، املستوى وعىل «وُمنِصفني». َمقبولني يُصِبحوا حتى هاَدتنَي الشَّ يقرءوا أن إليهم
بامُلتناِقضات مليئًا ُمفرًطا، َدوًرا تُعطي التي ة، الخاصَّ ِقيِمنا خالل من ُمجتمعاتهم عىل نحكم

العلوم مجلة العروي»، هللا عبد لفكر ُمناَقشة يف والتاريخ والثقافة «العَرب بعنوان: بحثًا للمؤلِّف انُظر 22
الكويت. جامعة ١٩٨٤م، ،٢ عدد ،١٢ ُمجلَّد االجتماعية،
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«ُمنحلِّني». أصبحوا نحن َمعايرينا مع َحياتهم تتطابَْق لم فإذا الِجنسية، للحياة وامُلفاَرقات،
األندلس»، «فتح يف الغربي واملنظور منظورنا بني نُقاِرن أن يكفي التاريخي، املستوى وعىل
كربى.23 تاريخية تَحرُّر حركة الغربيِّني عند هي التي منها، العرب خروج نَكبِة إىل ونظرتِنا
و«امُلختِلف»، «الثابت» للرشق ُممثِّلني تجَعلُنا ألنها الغربية؛ واملناهج املعرفة نُهاِجم ونحن
الغرب نُعاِمل أننا عن فضًال للتاريخ، رنا تَصوُّ يف الثَّبات هذا إىل ندعو الذين نحن أننا وننىس
لنا. ُمضادٌّ هو حيث من إالَّ يُفَهم وال بالُعدوانية، كلُّه يتَِّسم واحًدا، كيانًا كان لو كما بَدوره
كان وإذا الطَرَفني. بني ُمتباَدل االسم، هذا عليه نُطِلق أن جاَز إذا التَّشويه، إن
هناك فإن بنجاح، الرشق مع التَّعاُمل يف والرَّغبة والسيطرة القوة إليه تؤدِّي تَشويه هناك
واللَّحاق منه االنِتقام يف والرَّغبة الَخصم ق وبتفوُّ ْعف بالضَّ عور الشُّ إليه يؤدِّي آَخَر تَشويًها
يََروا أن يستطيعوا لم أنهم هي سعيد، إدوارد رأِسهم وعىل االسترشاق، ناقدي وُمشكلة به.
يف الرغبة ألنَّ ذلك نتائجه؛ يف وأفَدَح أخطر كان ربما الثاني النوع أنَّ مع ل، األوَّ النوع إالَّ
تحقيق يُمكن حتى لآلَخر الصحيح الَفهم من أدنى ا تَقتيضحدٍّ الناِجح والتعاُمل يطرة السَّ
الُعدوان من االنِتقام أو النَّقص تعويض يف الرغبة ا أمَّ امُلمكنة. السبل بأيَْرس الهَدف هذا

لإلصالح. قابٍل وغري أخطر، يكون فيها التَّشويه فإنَّ
النقطة هذه عىل الضوء من امَلزيد إلقاء البحث هذا من األخري الُجزء يف نُحاِول وسوف
وذلك أضَعف، مركًزا يَحتلُّ مجتمع يف االسترشاق إىل النقدية النظرة َموقع أعني بالذات،
مبحثًا بوصِفه االسترشاق يف املوضوعية غري للجوانب عَرَضت التي الناِقصة ورة للصُّ إكماًال

القوة. َموِقع من يُماَرس علميٍّا

الحقيقة إىل املنظورات تعدُّد إىل إشارة ُمجرَّد هو وإنما أخرى، عىل نَظر ِوجهة تفضيل ليس هنا الهدف 23
فيها انهَزم التي «بواتييه» معركة هي بالغرب لِحَقت كارثٍة أكرب إنَّ فرانس أناتول قال لو وحتى الواحدة.
نخُرج أن نستطيع ال أننا يُثِبُت ة، امُلضادَّ األقوال مئات وتجاُهل وحده، القول بهذا كنا تََمسُّ فإن العرب،

الخاص. منظورنا عن

50



االسترشاق اجتامعي-نفيسلنقد حتليل

من الخمسينيات يف والحضارية السياسية الزاوية من االسترشاق نقد َموجة بدأت لقد
كتََب أن ومنذ بكثري. ذلك من أقَدَم كان ينية الدِّ الزاوية من نَقَده أنَّ ِحني عىل القرن، هذا
دارت املوضوع، هذا حول جادٌّ حواٌر بدأ االسترشاق، أزمة عن الهام مقاَلُه امللك عبد أنور
الخارج يف املشكلة َر فجَّ الذي العمل ولكن العربي. الوطن حدود خارج حلقاته ُمعَظم
ذلك ومنذ االسترشاق. عن سعيد إدوارد ِكتاب هو الداخل، إىل َحيَّة ِبصورٍة ذلك بعد ونقلها
كانوا العَرب فني امُلثقَّ بأن تُوحي بطريقٍة املوضوع هذا حول ُمتعدِّدة كتابات تواَلْت الحني
وُسخٌط غَضٌب إليه يؤدِّي الذي الُعنِف بكلِّ االسترشاق عىل للُهجوم البَْدء إشارة يَنتظرون

بعيد. أمٍد منذ ُمختََزنان
اتِّجاٍه من إليها يُنَظر أن يَستحيل االسترشاق نقد حركة أنَّ قبُل من أوضحنا قد أننا عىل
الثقافات. بني امُلتباَدل اإلدراك هي وأهم، منها أوسَع ظاهرٍة من ُجزءٌ بطبيعِتها ألنها واحد؛
يف الغرِبيِّني الباِحثني طريقة عىل الجاِنِب أحاديَّ ُحكًما نُصِدَر أْن ة قَّ الدِّ وعَدم الُقصور فِمن
املوضوع بحث ألن للغرب؛ الرشِقيِّني رؤية عىل آخر حكٌم ذلك ل يُكمِّ أن دون الرشق، دراسة
بِسَمٍة تَتَِّسم للرشق الغربية الرؤية أنَّ وصحيح وأشمل. أوسع آفاًقا يفتح املنظور هذا من
رؤية أنها هي امُلعاِرصين)، العَرب من االسترشاق اد نُقَّ تحليلها يف ع يتوسَّ التي (هي فريدة
مقصودة غري معرفة إنها أي السيطرة، يف برغبٍة ُمقِرتن طويل، تاريخي َعداءٍ ظروف يف تَتمُّ
تَكِملَة ولكن موضوعيٍّا. أو ُحرٍّا بحثًا — سعيد إدوارد تعبري حدِّ عىل — تُشكِّل ال لذاتها،
— البحث هذا يف نفَعَل أن حاَوْلنا كما — «استغرابية» أخرى برؤية االسترشاقية الرؤية
ُحرٍّا بحثًا يُشكِّل أن يُمِكن ال ِبدوِره الغرَب أنَّ هي ة، هامَّ حقيقة عن لنا تَكِشف بأن كفيلة
من الخروج أن هو هامٍّ فاِرٍق مع امُلسِلم، أو العربي، أو الرشقي، إىل بالنسبة وموضوعيٍّا
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الحالة هذه يف يتمُّ — اللفظ هذا نَستخِدم أن جاَز إذا التَّشويه، أي — واملوضوعية الحرية
جديدة أبعاٌد لنا ف تتكشَّ وهكذا والتبعية. الُخضوع ُمقاَوَمِة يف والرغبة عف، الضَّ َموِقِع من
اإلنسانية، العلوم يف املوضوعية إىل لالفِتقار ودوافُع الثقافات، بني امُلتباَدل اإلدراك ملشكلة
أو التَّبعيَّة، من فالَخوف َمصاِلِحه. تحقيق إىل وَسْعِيه القوي فرضسلطٍة ُمجرَّد من أوسُع
أساطريَها تخلُق التاريخي، الَقْهر مع الِحساب تَسوية أو السابقة، السيطرة من االنتقام
تخلُُقها التي األساطري تلك عن يزيد، كان ربما بل يقل، ال نحٍو عىل «اآلخر» عن ة الخاصَّ

للُمسيِطرين. عية التوسُّ املصالح
وتفِرض الشديد، والتعقيد بالتعدُّد تَتَِّسم الثقافات بني لاللِتقاء التاريخية ياقات السِّ إن
وإذا األخرى. الثقافة َفهم ُمحاولتها يف اها تتعدَّ أن ثقافة كلُّ تستطيع ال حدوًدا بالرضورة
الذي البُعد لذلك اآلَخَر الوجَه يُشكِّل جديد بُعٍد بإضافة السابقة امُلحاَوالت يف اكتَفينا قد ُكنَّا
يَجلُبه الذي الَفهم ُسوء بُعَد أضْفنا قد ُكنَّا إذا أي — امُلعاِرصون االسترشاق ناِقدو عليه َركَّز
استنَفْدنا قد نكون ال اإلضافة هذه بَعَد حتى فإننا القوة، عن الناتج الَفْهم ُسوء إىل عف الضَّ
العرص ففي التاريخ؛ مدى عىل والغرب ق الرشَّ بني الثقايف االلتقاء لظاِهرة الشديد التعقيد
اليونان أَُدباء أبداه الذي واالسِتعالء التحاُمل بذلك فقط تتَِّسم العالقة تكن لم القديم،
ذلك — قبل من ُقلنا كما — هناك كان بل سعيد، إ. أشار كما الرشق، تجاه وشعراؤهم
التي الرشق إىل الرحلة وتلك الُقَدماء، املرصيني بِحكمة أفالطون أبداه الذي امُلفِرط اإلعجاب
نمًطا نِجَد أن نستطيع ال كذلك للفيلسوف. والرُّوحي العقيل التكوين من أساسيٍّا ُجزءًا كانت
وحَدثَت عداوات تكوَّنَت فقد الوسطى، العصور يف والرشق الغرب بني للعالقة ثابتًا واحًدا
التجارة ُطُرق عىل والنِّزاع الدِّيني والرصاع الصليبية الحروب بسبب وتَحاُمالت تشويهات
ملوك بالط (يف واإلسالم بالعَرب ُمفِرط إعجاٌب ذاته الوقت يف هناك كان ولكن الرشق، مع
حتى العربية واألخالق والِقيَم باملعرفة انِبهار هناك وكان مثًال)، إيطاليا وجنوب صقلية
ما الرشق: نظر يف الغرب صورة َدت تعقَّ الحديث العرص ويف ذاته. الصليبي الَعداء قلب يف
والتقدُّم للِعلم الزائد والتمجيد البعض، عند به يرتِبط ما وكلِّ لالسِتعمار الشديد العداء بني
الجاِمدة الصورة يؤكد الغرب كان أخرى جهٍة ومن اآلخر. البعض عند الغربي االجتماعي
العربي، البرتول عرص بداية بعد ولكنه بالسيطرة، وُشعوره الستعالئه نتيجًة لإلسالم
العقيدة ديناميات يف للبحث محموم بجهٍد يقوم خاص، بوجٍه اإليرانية الثورة بعد ثم
املستقبل. يف لتحرُّكها امُلحتَملة باالتجاهات التنبُّؤ يف أمًال امُلختلفة، بطوائفها اإلسالمية،
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أجل من «التشويه نَمط إىل اختزالها يُمكن ال التعقيد، كلَّ دة ُمعقَّ صورة إذن إنها
اد النُّقَّ ركَّز ملاذا هو: األهمية من كبري جانٍب عىل سؤاٍل إثارة إىل يؤدِّي وهذا السيطرة».
لظاهرة األُخرى الجوانب وتركوا بالذات، النَّمط هذا عىل والعلمانيون امُلعاِرصون العَرب

جوانبها؟ من واحًدا جانبًا إال النََّمط هذا يُشكِّل ال التي الثقافات، بني االلِتقاء
من بنوع نقوم أن علينا ِلزاًما سيكون الهام، السؤال هذا عن نُجيب أن ُمحاَولتنا يف
التحليل وهذا امُلعاِرص، العربي املجتمع يف االسترشاق نقد االجتماعي-النفيسلحركة التحليل
الحال وبطبيعة لالسترشاق». امُلعاِرص النقد لباثولوجية «دراسة ى يَُسمَّ أن الواقع يف يَستحقُّ
فالُجزء بأكمله. يُرَفض أن يُمِكن شخيص اجتهاٌد إالَّ هو ما النوع هذا من تحليٍل أيَّ فإن
.Explanatory تَفسريِي فهو الُجزء هذا ا أمَّ ،Factual الواقعي الجزء هو البحث من السابق
إلقاء يف يُسِهم أنه أعتِقد جانبي من كنُت وإن التفسري، بهذا يَقتنعوا أالَّ الكثريين حقِّ ومن
من ا هامٍّ جانبًا تُمثِّل ما بقدر امُلعاِرصين، العرب لدى االسترشاق نقد حركة عىل هامٍّ ضوء

امُلعارصة. العربية الثقافة أزمة جوانب

اجتماعي-نفيسلالسترشاق لتحليٍل ُمحاولة

االسترشاق»، «نقد حركة تحليل هو البحث من الُجزء هذا يف هَدَفنا أنَّ من الرغم عىل
االسترشاق حركة لتحليل شك، بَغري وناِقصة اإليجاز، شديدة بُمحاولٍة نَبدأ أن من بأَس فال

اجتماعي-نفيس. ُمنظوٍر من ذاتها
يُماِرسها التي ب التعصُّ نَزعات أصحابه من الكثريين عند يُريض االسترشاق إنَّ
االسِتعالء نَزعات وكذلك أخرى، لثقافٍة ُعنرصيٍّا، وأحيانًا دينيٍّا، ُمعادية ثقافٍة إىل امُلنتَُمون
أضعَف الراهنة التاريخية املرحلة يف أصبَحْت ثقافٍة نحَو ُمتفوِّقة ثقافة بها تشُعر التي
موضٍع إىل الكالم فلنُرجئ التعقيد، شديدة صورٍة من واحد جانب هذا ولكن بكثري، منها
تتَِّخذُها التي امُلباِرشة وغري امُلباِرشة امُلختِلفة األشكال ل ولنتأمَّ ب التعصُّ ظاهرة عن الِحٍق

االسِتعالء. نزعة
ثقافته حدود عن العقل وخروج Expansion التوسيع إىل َميٍل شكَل تتَِّخذ النزعة هذه
فتأُخذُ النَّزعة هذه تتسامى وقد الُعمق. يف َفهِمه ُمحاَولة أجل من اآلَخر إىل ه والتوجُّ الخاصة،
عنارص ويَِجد اآلَخَر هذا يَمَدح أن للُمستِرشق يَسَمح وتَواُضٍع أُُفق وَسعِة عقيل كَرٍم شكَل
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عتيق تاريخي إليه بالنِّسبة هو الذي حياته نََمِط يف أو بها، يُؤِمن ال التي عقيدته يف إيجابية
.Archaic

يف ق تُدقِّ التي امُلفِرطة، الِعلمية النَّزعة شكَل ع التوسُّ هذا يتَِّخذ كثرية حاالٍت ويف
يف واإلفراط التفصييل التدقيق هذا ولكن الكامل. االسِتيعاب بهَدف موضوعاتها تفاصيل
بحيث بحثُه، يتمُّ الذي املوضوع صورة تغيري إىل أحيانًا يؤدِّي قد امُلنضِبط امَلنهج اسِتخدام
بها يقوم التي وامُلقاَرنات املعلومات من الهائل الَحْشد ذلك وسط األصلية معامله تَختفي

وغربية. رشقية بني ما مثًال لغًة ِعرشين يَعرفون باِحثون
الِعلمي، االسِتشهاد وربما التضحية، شكل عية التَّوسُّ النَّزعة هذه تتَِّخذ كثريٍة أحياٍن ويف
أسوار بني يقيضحياتَه غربي لباحٍث امَلجازية) أو (الِفعلية الرَّهبنة من نَوًعا تُشكِّل بحيث

آخر. مُلجتمع والرُّوحية العقلية الحياة
الِوصاية شكل هو هذه، عية التوسُّ النَّزعة تتَِّخذها التي األشكال أهم كان ربما ولكن
املجتمعات ِتجاه ُمتقدِّم مجتمع إىل ينتمي غربي باحث يُمارسها التي Paternalism األبَِويَّة
شكل تتَِّخذ وقد وإرشاد، توجيه أو تَعاُطف شكل عىل الوصاية هذه تكون قد تخلًُّفا. األكثر
دراسة يف امُلستِرشق يبذُله الذي الُجهد ر تُربِّ الحاالت جميع يف ولكنها الَخِفيَّة، خرية السُّ

تضحيته. ُمقاِبل إليها يحتاج معنوية ُمكافأًة إليه وتُقدِّم «اآلخر»
كانت أيٍّا — اآلخر للُمجتمع امُلستمرَّة امُلعايَشة هذه تؤدِّي أن امُلمِكن فِمن ذلك، ومع
من واقرتاب امُلجتمع، هذا يف ُروحيٍّ انِدماج وإىل حقيقي، تعاُطٍف إىل — األوىل دوافعها
عن — ُمتفاِوتة بدَرجاٍت — انِسالخ وإىل بل عاَلَمه، اآلخر هذا به ل يتأمَّ الذي املنظور َفِهم

امُلستِرشق. انطالق نُقطة تُشكل كانت التي الغربية الُجذور
والتي أخرى، تارًة وبالتعاُطف تارًة َف بالرتَّ املصحوبة عية، التوسُّ النَّزعة هذه ولعلَّ
الفريدة الظاهرة تلك تُفرسِّ التي هي األبَِويَّة، الِوصاية من نَوًعا األحيان من كثرٍي يف تُمثِّل
نحَو يتَِّجه كان َمساَره أنَّ وهي األخرى، امَلعرفة ُفروع عن االسترشاق َمبحَث تُميِّز التي
تَتعلَّق ما بقدر داخله، يف صات التَّخصُّ أنواع جميع واستيعاب باطِّراد، مجاله توسيع
ص التخصُّ من مزيٍد نحَو يسري األخرى الفروع يف املألوف االتِّجاه أنَّ حني عىل «بالرشق»،

امُلستقل.1 ِكيانها لها علوٍم إىل الُجزئية الفروع ر وتطوُّ الدقيق،

ص٦٣. ١٩٨٣م، ،٣١ عدد العربي»، «الفكر مجلة يف مقال باالسترشاق؟ االهتمام ِلَم النجار: شكري د. 1
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اإلشارات هذه من بكثرٍي أكثر هو ما إىل َقطًعا يحتاج ملوضوٍع ة عامَّ خطوط هذه
االسترشاق. إىل هة امُلوجَّ النقد حركة تحليل هو األصيل موضوعنا ولكن العاِجلة،

االسترشاق نَْقد لحركة تحليل

االسترشاق؟ ِخطاب ه يوجَّ ملن هو: التحليل هذا يف عنه نُجيب أن نَودُّ سؤاٍل ُل أوَّ (١)
يستهدف إنه أي نفسه، الغرب إىل ه يُوجَّ أنَّه ا إمَّ احتماالت: ثالثُة النظرية، الِوجهة من هناك،
ا وإمَّ الغربية، الثقافة إىل — امُلستخَدم املنهج نوع كان أيٍّا — َمنهجيَّة بصورة الرشق تقديم
ط» «توسُّ خالل من وبثقافته بنفسه الرشق تعريف يَستهِدف أنَُّه أي الرشق، إىل ه يُوجَّ أنه
الصحيح. َوحَده هو األوَّل االحِتمال أنَّ رأيي ويف مًعا. الَهَدَفني له أنَّ ا وإمَّ الغربي، الباحث
عملهم أهداف من وليس ثقافِتهم، ألبناء واإلسالم والعرب الرشق عن يَكتُبون فامُلستِرشقون
األمر هذا أن صحيح خالله. من بنفسها وتعريفها الرشقية الثقافة إىل توصيله الِعلمي
واسع، ِنطاق عىل امُلستِرشقني أعمال من ننتِفع كرشِقيِّني وأنَّنا واقع، كأمٍر ُق يتحقَّ األخري

مقصود. غري هدف هذا ولكن
يرتِبط ا ِممَّ أكثَر الغرب، أي بمصدره؛ «يرتبط مبحثًا فقط ليس فاالسترشاق
امُلسيِطرة بالحضارة لة الصِّ َوثِيَق املعرفة من نوًعا َفَقط وليس الرشق.»2 أي بموضوعه،
إىل ويهدف إليه ه ويُوجَّ وحَده الغرب إىل «ينتمي» مبحث أيًضا هو وإنما أنتَجتْه، التي

أيًضا. الغاية ناحية من بل فقط، األصل ناحية من ال بالغرب، ُمرتِبط إنه أي خدمته،
الرشق عىل تتعرَّف لكي أساًسا، نفَسها، الغربية الثقافة تُخاِطب االسترشاق ففي

ة: هامَّ نتائج ة عدَّ البسيطة الحقيقة هذه عىل وترتتَُّب معه. وتتعاَمل
فُمشكلة وُمجتمِعنا، لفكرنا االسترشاقية الصورة ِبَقبول ُملَزمني لْسنا أنَّنا هي األوىل:
امُلستِرشقني، كتابات عن باالسِتغناء أرْدنا، إذا منها، التَّخلُّص يُمِكن بأكملها االسترشاق
هذه يف نًة ُمتضمَّ تكون قد تَشويهات أو أخطاء أية نتائج ل يتحمَّ نفسه الغرب وترك
يُصِدُرها التي باألحكام الغاِلب يف تتأثَّر وال تقرأ ال الغربية الثقافة أنَّ وكما الكتابات.
إراديٍّ بفعل نحُن استطاعتنا ففي مثًال، شعراوي الشيخ أو محمود مصطفى عنها

ص٢٢. سعيد، إ. 2
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بكلِّ عنه نَستَغِنَي بأن االسترشاقي للفكر ُمحتَمَلة تشويهات أو أرضاٍر أيََّة نَتجنَّب أن
بساطة.

التي د، امُلتعمَّ والتشويه املؤاَمرة نظرية أنَّ هي األوىل، عىل ترتتَّب التي الثانية: والنتيجة
ة، الخاصَّ طريقته عىل كلٌّ والَعلماني، الدِّيني امُلعسَكَرين من االسترشاق اد نُقَّ بها يقول
الغرب. إىل أساًسا ه ُموجَّ االسترشاقي الخطاب أنَّ أدركنا إذا بعيد حدٍّ إىل تضُعف
َعزيمته وتثبيط ق الرشَّ تضليل تستهِدف ُمؤاَمرة يف يُشاركون ال الغربيُّون فالباِحثون
حُدوث ُدون يَمنَع ال بالطبع هذا أصًال. يُخاِطبونه ال ببساطٍة ألنهم تاريخه، وتشويه
ففكرة ذلك وعىل عليه. التآُمر أو ق الرشَّ ِخداَع ُمستهِدًفا يكون ال حَدَث إذا ولكنَّه تشويه،
أيَّ ألنَّ فادًحا؛ يكون أن يُمكن فال التشويه ا أمَّ لها، معنى ال السياق هذا يف املؤامرة
ُمجتَمٍع َفْهم يَستهِدف كان إذا ة وخاصَّ ذاته، يَخدََع أالَّ إمكانه بقدر سيُحاِول مجتمع

عليه. السيطرة أجل من آَخَر
حضارتهم، إىل امُلنتِمية واملقوالت للمناهج امُلستِرشقني اسِتخدام أن هي الثالثة: والنتيجة
الرشق عن كان إذا فخطابُهم طبيعيٍّا، أمًرا عندئٍذ يغدو الرشق، يفهموا أن ُمحاولتهم يف
اتِّباع أعني — نَظِرنا يف غريبًا يبدو ما فإن ثَمَّ وِمْن الغرب، إىل الغرب من ه ُموجَّ فإنه
العقائدي الجانب صميم إىل تنتمي ظواهر تفسري يف مثًال التاريخي أو العقالني املنهج
هذا يستخِدم الغرب ألن ذلك فيه؛ غرابة ال عاديٍّا شيئًا نظرهم يف يكون — اإلسالم يف
العقائد أصول ب يتعقَّ أنه كما بَدورهما، واليهودية امَلسيحية تفسري يف العقالني املنهج
املعرفة فإن أخرى، وبعبارة بكثري. العقيدتنَي ظهور من أسبق تاريخية مراحل إىل فيهما
تفسريًا الدينية الظواهر تُفرسِّ عندما بالذات اإلسالم من النَّيل تستهِدف ال االسترشاقية
وأصبح بعيد، عهٍد منذ الغربي العلم عليه ساَر منهج هذا إنَّ بل تاريخيٍّا، أو عقالنيٍّا

يبحثه. الذي املوضوع كان أيٍّا فيه، راسًخا تقليًدا
وجود عن نشأ االسترشاق أنَّ هي جميًعا، النتائج أهمَّ كانت ربما التي الرابعة: والنتيجة
الرشق يعِرف أن الغرب إىل بالنسبة األفضل من كان فقد ذاته، الرشق لدى علميٍّ فراٍغ
دقيقة علمية مناهج تَتَِّبع كافية كتابات تُوَجد كانت لو أهله، عنه يكتُبه ما خالل من
ناقصة، بصورٍة وجودها أو الكتابات، هذه وجود عدم ولكن متكاملة. معرفة وتُقدِّم
ل تَحمُّ إىل الغربيني الباحثني يدعو كان الذي فما االسترشاق. ظاهرة ولَّد الذي هو
التعريف ة ُمهمَّ ل تحمُّ وإىل وعاداته، الرشق تراث وُمعايشة الرشقية اللغات تعلُّم ة مشقَّ
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هذا عن يُغني ما أنفسهم الرشِقيِّني أعمال يف يَِجدون كانوا لو أهله، من بدًال بالرشق
الزِدهار أسايسٌّ سبٌب الواِقع يف هو بها نحن نقوم التي الدراسات َضعف إن الجهد؟
يُضطرُّ الذي اليوم «يف إنه يقول الذي الرأي مع تماًما أتَِّفق فإني هنا ومن االسترشاق.
باعِتبارها بُلداننا، عن واالجتماعية والسياسية االقتصادية دراساتنا لرتجمة الغرب فيه
ولكنه االسترشاق، نعش يف األوىل املسامري دقَّ بدأنا قد نكون َعنَّا، رة امُلتوفِّ املراِجع أفضل

بعيد.»3 نهار شكَّ وال
ملن البسيط: السؤال هذا أنفسهم عىل طَرحوا قد كانوا لو االسترشاق اد نُقَّ فإن وهكذا
كفيلًة كانت التي ة الهامَّ النتائج من مجموعٍة إىل منه لوا لتوصَّ االسترشاقي؟ الخطاب ه يوجَّ

وانتقاداِتهم. تساؤالتهم من كثرٍي عىل ُمبارشًة ردوًدا تُقدِّم بأن
فإنَّ الغرب، إىل الغرب من ًها ُموجَّ الرشق عن خطابًا أساسه يف االسترشاق كان فإذا
التي األسباب عن نبحث أن اآلن، نُقدِّمه الذي االجتماعي النفيس التحليل هذا يف واجبنا، من
من ُجزء أيًضا هو والذي العربي، بالوطن يه نُسمِّ الذي الرشق من الُجزء هذا يف جعلتنا،
مؤاَمرة بوصفه وننُقده إلينا، ًها ُموجَّ خطابًا كان لو كما إليه ننظر اإلسالمية، الحضارة
مجتمعاتنا. يف الغرب مصالح تحقيق تستهِدف موضوعية غري معرفة أو نا، ِضدَّ تُحاك
وهو الحايل، هدفنا ضوء يف األسباب، هذه أهمَّ نُعدِّد أن التالية النقاط يف نُحاِول وسوف

واجتماعيٍّا. نفسيٍّا االسترشاق نقد تحليل
عن العجز مظاهر من مظهًرا منه جانٍب يف يَُعدَّ أن يُمكن لالسترشاق رفضنا إنَّ (٢)
بما ناِضجني ُكنَّا ولو اآلخرين. بعيون أنفسنا رؤية عن واالمِتناع األخرى، النظر وجهة تَقبُّل
بعد موضوعية، غري كانت ولو حتى لنا، اآلخرين رؤية من اإلفادة عىل لعِملنا الكفاية فيه
استبصاًرا نكتِسب أن نستطيع أنَّنا والواِقع ة. الخاصَّ بطريقِتنا أنفسنا رؤية من شِبعنا أن
الصواب مسألة عن النظر بغضِّ الرؤيتنَي، بني امُلقارنة خالل من وتاريخنا بحياتنا عميًقا
بأن ك والتمسُّ إلينا، األخرى» «العني نظرة رفض عىل اإلرصار ولكن منهما. كلٍّ يف والخطأ
«إنصاف» يه نُسمِّ ما وهو — أنفسنا إىل النظر يف لطريقتنا ُمطابقة النظرة هذه تكون
النُّضج. إىل االفِتقار عالمات من عالمًة يبدو أن الحالة هذه يف بد ال — اإلسالمية الحضارة
ونُريد أنفسنا، نرى كما ويرانا «آخريته»، عن يتخىلَّ أن يرانا حني اآلخر من نُريد إننا
أسباب تتعدَّد وقد «َغرِييَّتهم». ويُلغوا ذاتنا، تجاه نظرنا وجهة صوا يتقمَّ أن الَغري من

ص١١. ١٩٨١م، يناير العربي، املستقبل االسترشاق، عصب سالمة: غسان د. 3
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كله هذا وراء من ولكن وحضارية، وسياسية دينية بني ما امُلستِرشقني، لرؤية رفضنا
أن نظِرنا يف رائًعا يكون وكم ُمغايرة. بَعنٍي تتمُّ التي النظرة رفض هو واحد، موقف يَْكُمن
الكثريين، رأي يف امُلستِرشقني، أعظم كان ولهذا إلينا. بها لينظر نحن عيوننا اآلخر يستعري
ألعنُهم ا أمَّ إنجازاته،4 ويمَدحون معه يتعاطفون من يليهم اإلسالم، يعتِنقون الذين هم

امُلغايرة. بعيونهم يَرونا بأن كون يتمسَّ الذين أولئك فهم جميًعا
«رؤية عن تعبري هو حيث من االسترشاق، عىل الحملة يف نرى أن نستطيع إننا بل
عقولنا. عىل الجانب، األحادي لطوي، السُّ التفكري سيطرة مظاهر من مظهًرا لنا، أخرى»
يقول وإنما فحسب، الدين َميدان يف امُلطلقة» أو الواحدة «بالحقيقة يقول ال العربي فالعالم
ُسلطة وتتَِّسع امُلعارضة ِنطاق يضيق يوم كلِّ ويف مًعا. واأليديولوجيا السياسة َميدان يف بها
أنَّ ويبدو «خيانة»، عداها ما كلَّ وتَُعدُّ الخاصة، تفكريها طريقة إال ل تتحمَّ ال التي األنظمة
يُمكن بحيث بَدوره، الثقايف امَليدان إىل بَت تَرسَّ قد الجانب األحادية التَّسلُّطية النزعة هذه

الوعي. كلَّ بنفسه واعيًا مظهًرا يكن لم وإن لها، مظهًرا االسترشاق نقد يَُعدَّ أن
امُلستِرشقني أعمال عىل حملِتنا وراء من نلمح أن نستطيع السابقة مة السِّ ضوء ويف (٣)
فيها كان إذا تُرَفض امُلغايرة فالرؤية الذاتي، والغرور النفس عن الرِّضا من هائًال قدًرا
أن يُمكن التي النِّعم أعظم من الشعبية وأمثالنا ِقيَُمنا ه تَُعدُّ الذي «السرت»، لحجاب هتٌْك
وتفخيمها، الذات تضخيم يف سايرتْنا إذا مقبولًة تُصِبح الرؤية وهذه لإلنسان. هللا يمنحها
َقبولنا ِمقياس كان هنا ومن ُمستطريًا. ا رشٍّ تُصِبح فإنها الغرور ِقرشة اخرتقت إذا ا أمَّ
هذا أن مالحظة (مع ويمدحوننا الغرب، عىل أفضالنا يُعدِّدون حدٍّ أي إىل هو: للُمستِرشقني

«املوضوعية»). اسم نظرنا يف يستحقُّ الذي وحده هو املديح
خالصة، علمية معايري لهم يضع أن عىل للُمستِرشقني تقييمه يف ِمنَّا أحد يجرؤ فهل
«الذاتية» املعايري تلك من بدًال معرفًة، واألوسع ُجهًدا واألكثر بحثًا األعمَق ل يُفضِّ بحيث
امُلستِرشق يتقبَّل أن عىل أحد يجرؤ هل العرب؟ مع التعاُطف مدى مثل بها، ك نتمسَّ التي

معنا؟ يَتعاطف يكن لم لو حتى مة العالَّ

عن (٣١ (عدد ل األوَّ املجلد السيد رضوان د. بها َصدَّر التي املمتازة املقدمة أنَّ بالذِّكر الجدير من 4

االتجاه هذا من تماًما تتخلَّص أن تَستِطع لم ١٩٨٣م) (يناير–مارس العربي» «الفكر مجلة يف االسترشاق
القرآني النصِّ أصالة عن «الدفاع يف النصِّ نقد يف التحلييل املنهج استخدَمِت أملانية بباحثٍة أشاد حني

(ص١٠). وِقَدمه» ووحدِته
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أنفسنا عىل نطَرح أن — نظريٍّا حتى — نستطيع ال امُلستِرشقني مع تَعاُملنا يف إننا
بد وال صحيحة؟ َعنَّا السلبية مالحظاتهم بعض تكون أن يجوز أال األسايس: السؤال هذا
باطلة، أم بالِفعل صحيحة املالحظات هذه كون اإلطالق عىل ليس أعِنيه ما أنَّ هنا أؤكد أن
العيوب. تكِشف التي الصورة تقبُّل عىل ُقدرتها ومدى الذهنية حالتنا هو ني يُهمُّ ما إنَّ بل
هذه يف فإننا لنا، ناِقد ولكنه وموضوعي، ونَزيه عالٍم مُلستِرشٍق خيالية حالًة افرتضنا ولو
الذاتي ُغروَرنا ألن أصًال؛ السؤال بباِلنا يخطر ال بل السابق، السؤال نطرح أن نخىش الحالة
االستعداد عن ناهيك السؤال، بطرح يسَمح ال هذا كل وتخلُّفنا، بل وِقيَمنا، تربيتِنا وطريقة

عليه. إيجابي ردٍّ لَقبول
يؤدِّي لنا، ُمرِضية تكون ال صورة أية رفض من به يرتِبط وما الذاتي، الغرور هذا (٤)
ُمتَِّصلة مؤامرة لنا الغرب رؤية تكون فحني ر. َ الرضَّ فاِدح ذاتي ِخداٍع إىل األمر واِقع يف
وطُرق واملفاهيم املناهج تكون وحني القرون، عرب دوافعها اختلفت ولو حتى الحلقات،
ُمضللة. أكذوبًة لنا نقديٍّ تصوير أيُّ يكون املؤامرة، هذه من ُجزءًا ذاتها الغربية البحث
السحرية والعقلية الالمنطقي والتفكري التخلُّف مثل ِسماٍت أنَّ فنعتِقد أنفسنا نخدَع وهكذا
بعض بها أقنع وربما عمًدا، إلينا وينقلها الغرب يُروِّجها أساطري إال هي ما الُخرافية، أو
عن نرىض التفكري، من الحدِّ هذا إىل نِصل وحني علينا. سيطرتُه تكتمل حتى فينا، ُمثقَّ
الذي «التزييف ِمشَجب عىل وعلَّقناها العيوب، من أنفسنا أعَفينا فقد الرضا، كلَّ أنفسنا

َمعنوياتنا.» يُحطِّموا لكي اآلَخرون به يقوم
البناء، أجل من شاقٍّ ِنضال بمرحلة تمرُّ مجتمعات عىل أرضَّ ليس أنه اعتقادي ويف
تُقِنع أن من ورصاحة، بوضوٍح مشاكلها وتُواِجه التخلُّف عنارص تُكاِفح أن عليها ويَتعنيَّ
لم أم امُلستِرشقون بها قال سواء واقعة، حقيقة فتخلُّفنا الخاِدعة. األوهام هذه بمثل نفسها
أنفسنا، وإىل العالم، إىل النظر يف طريقتنا عىل الُخرايف والفكر الالمعقول وسيطرة يقولوا.
إليه. يُشريون عندما ودوافعهم امُلستِرشقني نوايا عن النظر بغضِّ إنكاره، يستحيل أمر هي
ُمقاَومة ِة بحجَّ عيوبَنا، ونُنِكر أنُفسنا نخدَع أن ليس النُّهوضالحقيقي إىل ل امُلوصِّ والطريق
الخطوة هو اعرتافنا يكون حتى العيوب بهذه نعِرتف أن هو وإنما للغرب، الثقافية الهيمنة

منها. التحرُّر نحو األوىل
والالعقلية التخلُّف صفات إلينا يَنِسب أنه يف تكُمن ال االسترشاق ُمشكلة فإن وهكذا
لكي فني امُلثقَّ من الُعليا الرشيحة ِنطاق عن نخُرج أن (فيكفي والُخرافة حر بالسِّ واإليمان
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أنه يف تكُمن وال حد)، أبعد إىل الشعبية الفئات بني االنتشار واسعة مات السِّ هذه أن نُدِرك
مشكلته إنَّ بل الزمن، مجرى عن وُمستِقلٌّ التاريخ عن خارج أنه عىل اإلسالم إىل ينُظر
امُلستِرشقني إشارة يف فليس الحقيقية. أسبابها إىل السمات هذه ينِسُب ال أنه هي الحقيقية
امُلعاِرصين)، العرب من االسترشاق اد نُقَّ يقول (كما مؤامرة أو تجنٍّ أو ظلٌم مات السِّ هذه إىل
النقد ولكنَّ شعوبنا. من الغالبة الكثرة بها تتَِّصف زالت ال صحيحة سمات بالفعل إنها بل
ظروف إىل ينسبُها وال «ثابتة»، أو «ُمتوطِّنة» ِسمات يجعلها أنه هو لالسترشاق الحقيقي
من األكرب الُجزء طوال عموًما، والرشقي العربي، اإلنسان عاناها التي واالضطهاد القهر
للتغيري، قابلة مات السِّ هذه أنَّ ذلك معنى لكان األخرية الحقيقة بهذه اعرتفنا ولو تاريخه.
يقهر أن استطاع إذا منها يتحرَّر أن عىل قاِدر امُلسِلم أو الرشقي أو العربي اإلنسان وأن
عن وعزلناها والتطور، التاريخ من مات السِّ هذه أخرجنا إذا ا أمَّ إليها. أدَّت التي الظروف
ُمستحيًال. والتحرُّر التَّجاُوز يُصِبح فعندئٍذ ظهورها، إىل أدَّت التي االجتماعية الظروف

ٍة بشدَّ ويستنِكر نفسه، العربي اإلنسان يخدَع أن هو يشءٍ أسهل فإنَّ ُموَجزة، وبعبارٍة
فريُفض ُهويته، أنه يَعتِقد عما دفاًعا والَرشف الكرامة ُحسام ويمتِشق ُعيوبه، كشف عملية
األصعب، الطريق ولكن ًدا. ُمتعمَّ تزييًفا بوصِفها االسترشاق عنها يكِشف سلبية صفٍة كلَّ
من كثريًا فينا إن نعم، نقول: أن هو األصيل، والتحرُّر الحقيقية الشجاعة طريق هو الذي
سيئة ظروٍف نتاج هي وإنما فينا، لة ُمتأصِّ طبيعٍة إىل ترِجع ال هذه ولكن العيوب، هذه

نتحرَّر. أن نستطيع حتى بأيدينا ها نُغريِّ أن علينا ينبغي
امُلتشنِّج املوِقف وبني االسترشاق، من الناِضج املوقف بني الفرق القارئ يُدِرك ولكي
بأنفسنا، ر َ الرضَّ أكرب إلحاق إىل األمر واِقع يف ويؤدِّي النفس، عن ُمفِرٍط رًضا عن يُعربِّ الذي
االسترشاقية فالحركة السياسية. العلوم أساتذة كبار من لواحٍد التالية العبارات ل نتأمَّ دعونا
العربية القيادات يف القناعة تَخلُق «أن بينها: من أموٍر يف األستاذ، هذا نظر يف نجحت، قد
التخلف تربط أن وِحنكة بوعي استطاعت التخلف. عن تعبري إال هو إْن اإلسالمي الرتاث بأنَّ
لتخلُق اإلسالمية بالثقافة و٢٠ ١٩ القرننَي خالل عاشته والذي العربية ة األمَّ تعيشه الذي
بالتخلص إال التخلُّف ذلك للتخلُّصمن سبيل تخلفوال َمصدر هي الثقافة هذه بأنَّ القناعة
الحركة نجاح تأكيد يف وضوًحا التعبريات أكثر ولعلَّ … اإلسالمية للثقافة االنتماء ذلك من
اث الرتُّ من للنَّيل بوًقا لتصري امُلفكرة قياداتنا ع تُطوِّ أن استطاعت أنها هي االسترشاقية
الثقافة أعمدة به قام الذي امُلخرِّب الدَّور يُغِفل أن ُمحايد ٍخ مؤرِّ أيُّ يستطيع هل القومي.
األسماء لتلك ذكر دون الحكيم وتوفيق حسني طه أمثال من و٢٠ ١٩ القرننَي يف العربية
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العرب امُلؤرِّخني أحد كتََب عندما ولبنان. سوريا يف العربية األقليَّات إىل تنتمي التي األخرى
الحقيقة.»5 هذه عن عرب إنما الداخل، من أعداؤنا املشهورة: َقوَلتَه

فعندما األرضار. أشدَّ بأنفسنا نُلِحق أن إىل النفس عن الزائد الرِّضا بنا يؤدِّي هكذا
«مؤرِّخ أي أن ويؤكد العربية»، الثقافة «أعمدة به تقوم ُمخرٍِّب َدوٍر عن الكاتب يتحدَّث
الُكتَّاب من ويجعل الثقافة، تلك ُممثِّيل كبار إىل التخريبيَّ الدَّور هذا ينِسَب أن بد ال ُمحايد»
الثقافة جسد إىل جديد دٍم إدخال يُحاِولون ألنهم ذلك كل — الداخل» من «أعداءنا الكبار
واالكتفاء الذات تضخيم إليها يؤدِّي التي املأساة ُعمق نَتبنيَّ أن نستطيع فعندئٍذ — العربية
ُمرتبِّص ُكلُّه العاَلَم بأنَّ واالعتقاد عنها، خارٍج مصدٍر من يأتيها ما كلِّ يف واالرتِياب بها
وَجنَّدوا صفوِفنا إىل تَسلَّلوا قد األعداء وأنَّ العيوب، من الخالية مة، امُلتضخِّ الذات بهذه

تَدَعم! أن من بدًال تَهِدم األعمدة أصبحت حتى ثقافتنا» «أعمدة لصالحهم
به ُمعرتًفا يكن لم وإن االسترشاق، عىل الحملة وراء يَْكُمن أسايس عامل وهناك (٥)
لدى الواعي الحضور مستوى إىل يصَعُد يكن لم ربما بل الَحملة، هذه أصحاب لدى رصاحًة
والحضارة التاريخ َصبِغ عىل ينبني االسترشاق أنَّ هو العامل هذا به. يتأثَّرون ن ِممَّ الكثريين
امُلستِرشقني ُمعاَلجات يف يُصِبح فالتاريخ إنسانية. ِبصبَغٍة عامة) (والرشقية اإلسالمية
يخَضع ونُموُّها اإلسالمية الحضارة ومسار للخطأ، ُمعرَّضون بَرشٌ صنََعه ُدنيويٍّا تاريًخا
وهذه الحضارات. سائر لها تخضع التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية للعوامل
امليتافيزيقية أو الالهوتية النظرة تلك أركان زعزعة إىل ضمنًا تؤدِّي امُلعاَلجة يف الطريقة
ألنها أذهاِننا يف راِسخًة أصبَحْت التي النظرة وهي اإلسالمي، وامُلجتَمع التاريخ وقائع إىل

الزمن. مرِّ عىل سادت التي هي
الكثريين نظر يف وهذه األرض، إىل السماء من اإلسالمي التاريخ يُنزل االسترشاق إنَّ
تاريٍخ عن القداسة هالة نزِع إىل ببساطٍة تؤدِّي ألنها عليها؛ كوت السُّ يَستحيل ُكربى جريمة
إىل بدايتِه من يُضيئه ظلَّ ُمقدَّس) لفظ ذاته يف (وهو «والِخالفة» النُّبوَّة إشعاع أنَّ يُفرتَض
امُلستِرشقني بأنَّ سلَّْمنا لو حتى بل والخطأ، واب الصَّ مسألة جانبًا تركنا لو ولكنَّنا نهايته.
هذه بأنَّ نعِرتف أن بد فال بَرشيٍّا، تاريخه جعلوا عندما لإلسالم الكيد ِنيََّة يُبيِّتون كانوا

امَلوقف دار القاهرة، القومي، التكاُمل وإرادة الصهيوني الغزو بني العربية الثقافة ربيع: حامد د. 5

الكاتب). إىل تُنَسب أن ينبغي األسلوب وعيوب حرفيٍّا، منقول (النصُّ ص١٧ ١٩٨٣م، العربي،
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ِنطاق عن تاريخهم أخرجوا الذين امُلسِلمون إليها يحتاج «صدمة» إحداث يف تُفيد النظرة
لنا وتُتيح قبل، من نَعتْده لم «ُمختلًفا» نموذًجا تُقدِّم فهي الفناء. وقابلية والتَّغريُّ الزَّمن
قبل. من حسابًا له نعمل لم جديًدا بُعًدا إليه تُضيف ألنها أعمَق بصورٍة تاريخنا ل نتأمَّ أن
اإلسالمي التاريخ من ُمعينة ُمقدَّسة فرتاٍت َصبغ يف أفرطوا امُلستِرشقني أنَّ افرتْضنا ولو
الحديث يف عوا وتوسَّ اإلسالم، صْدر فرتة عن مثًال القداسة هالَة فنََزُعوا برشية، ِبِصبغٍة
أنها ر نتصوَّ ُمناَزعات وا فرسَّ أو فيها، تدور كانت التي واملؤاَمرات وامُلناَورات امُلناَزعات عن
التقليدية النظرة تأباه أمٌر وهو اقتصادية، أو اجتماعية بأسباٍب بْحتة، فكرية أو دينية
حتى جديد، منظوٍر أبواب يفتح ألنه ُمفيًدا أمًرا يَظلُّ هذا فإنَّ إمكانها، قْدر عنه وتَبتِعد
عًرصا اإلسالم صدر فرتة من يجعلون الذين أولئك نظر يف ة الصحَّ عن بعيًدا يبدو كان لو

الدنيوية. ودسائسهم البرش أطماع عن وتَنزَّه القداسة ساَدتْه ذهبيٍّا
كلَّ دقيقًة األحيان جميع يف تكون ال قد امُلستِرشقني مناهج أنَّ أؤكد أْن أودُّ وهنا
فإن ذلك ومع اإلنسانية. العلوم َميدان يف املنهجية رات التطوُّ أحَدَث تُتاِبع ال وقد الدِّقة،
املنهج يف الحال هي كما وأقَدِمها، العلمية أشكالها أبسط يف حتى الحديثة، املناهج هذه
يرفعون الذين الرشِقيِّني الباحثني إىل بالنسبة وُمخيًفا وغريبًا جديًدا شيئًا تظلُّ التاريخي،
كهذا منهًجا يُطبِّق من ويَظلُّ العلمي، والتفسري الترشيح ُمستوى فوق «القداسة» مفهوم
عليه. والتآُمر لإلسالم بالَكيد لالتهام ُمعرًَّضا — تَجاَوَزتْه قد رات التَّطوُّ كانت لو حتى —
بالِحرص تفسريه يُمكن االسترشاق عىل الحملة جوانب من ا هامٍّ جانبًا فإنَّ وهكذا،
من إنزالها إىل دقيقة عقالنية ملناهج الخاضعة الرؤية تُؤدِّي أن من والَخوف امُلقدَّسات عىل

تماًما.» إنسانية إنسانية، «أموًرا نيتشه يقول كما وَجْعِلها عليائها

االسترشاق اد لنُّقَّ تحليل

إىل ُجذورها تنتمي فئة وهي ِديني، ُمنطَلٍق من االسترشاق تنُقد التي الفئة جانبًا تركنا إذا
(هناك كافيًا إملاًما الحديثة بالثقافة ألمَّ من بينها نَِجد أن وينُدر التقليدي، التعليمي اث الرتُّ
الساِحقة األغلبية أنَّ نظَرنا يلفُت فسوف ا). ِجدٍّ قليلة ولكنها اد، العقَّ مثل واِضحة استثناءات
وأهمُّ الغربية، بالثقافة تَشبَّعوا قد وحضاري سيايس ُمنطَلٍق من االسترشاق ينُقدون ن ممَّ
امللك عبد (أنور دائمة بصورٍة الغرب يف يعيشون الذين العَرب من فيهم الشخصيات
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بلٍد بني حياتُهم توزََّعت أو طويلًة سنواٍت الغرب يف قَضوا الباقني وُمعَظم سعيد) وإدوارد
األصيل. وبلِدهم غربيٍّ

اجتماعي بتحليٍل القيام يُمكن هل الحقيقة؟ هذه من شيئًا نَستنِتج أن نستطيع فهل
فضح إىل تهدف التي الحملة ويقود طويًال، الغرب يُعايش الذي العربي ف للُمثقَّ نفيسٍّ
إال يَسَمح ال َميدان هذا أنَّ شكَّ ال موضوعيته؟ يف والتشكيك لالسترشاق الخِفيَّة الدَّوافع
االجتهاد ومجال والُربهان، الدليل عىل امَلبنيَّة املعرفة شكَل تأُخذ أن يستحيل باسِتبصاراٍت
يشء ال أنه إىل وضوٍح بكلِّ أُشري أْن ويكفي حد. أقىص إىل االتجاهات وُمتعدِّد واِسع فيه
تعديلها القارئ يستطيع شخصية استنتاجاٌت سأقدِّمه ما وكلُّ كهذا، موضوٍع يف مؤكد

أراد. إذا كلها رفَضها أو يشاء، كما

أعَقُد االسترشاق إىل فني امُلثقَّ هؤالء أمثال نظرة أنَّ هو نُالِحظه أن ينبغي ما أول (١)
بني ُمباِرشة ُمواجهة هناك األخرية الحالة ففي الديني. امُلنطَلق أصحاب نظرة من بكثرٍي
وبساطة: بوضوٍح املواِقف د وتتحدَّ والتحليل، التَّسليم بني عقالنية، ونظرة إيمانية نظرٍة
(أو منهجه ويَتَّبِع الخاصة، لَُغته ويتكلم الخاصة، أرضه عىل يِقف الرتاث عن فامُلدافع
نتائجه وتتصاَدُم هو، ثقافته قوالب يف الرتاث يُصبُّ امُلستِرشق بينما الخاص، ال-منهجه)

تاريخه. طوال لنفسه الرتاث رسمها التي التقليدية الصورة مع حتًما
ه يُوجِّ الذي الغربي وبني الغربية، واملناهج بالثقافة امُلتشبِّع العربي بني امُلواَجهة ولكن
ُمستِرشق. وغربي ُمستغرب رشقي بني مواَجهة إنها بكثري، ذلك من أعَقُد الرشق، إىل بحثَه
الذي الواضح البسيط التَّضادُّ ذلك يف ويختفي العالقات وتتشابَك الُخيوط تتداخل فهنا
العربي يتساءل أن الطبيعي ومن الناقد. والغربي امُلؤِمن الرشقي بني يَفِصل أنه رأيْنا
ُمندِمج» «غري امُلستِرشق يجعل الذي السبب عن فيه، اندَمج والذي الغرب، يَستوِطن الذي
وبني فيها، ُمندمًجا أصبح التي الثقافة مع للحواجز هو إزالته بني يُقاِرن وأن الرشق، يف
دراسته موضوع إىل ونظرته الرشق، إزاء ة الخاصَّ ثقافته حواجز من لكثرٍي امُلسترشق إقامة

بالتعاُطف. َممزوًجا كان ولو حتى ع، الرتفُّ من تخلو ال بطريقٍة
ومن امُلقاَومة، من قدٍر من تخلو ال الغرب، يف العربي ف امُلثقَّ انِدماج عملية أنَّ عىل (٢)
الطبيعي ومن حياته، من لحظة كلِّ يف أمامه تُثار الهوية مشكلة إن الذات. تأكيد يف الرغبة
ُمقاَوَمة من كنوٍع األوىل أصوله تأكيد إىل ثقافته، غري ثقافة وسط يعيش وهو يتَِّجه، أن

الجديدة. الهوية يف الذََّوبان
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الغربية، بالثقافة امُلتشبِّعون العَرب عنه يُداِفع الذي الحضاري، اإلسالم أو الرشق، إنَّ
عن األحيان من كثرٍي يف «رومانتيكية» يَقلُّ ال دائمة، إقامة الغرب يف يُقيمون الذين أو
َغمرة ففي الغربيني. الة الرحَّ من كثريٌ يَِصُفه الذي Exotic الغريب الساحر ب الخالَّ الرشق
تأخري عن فضًال ر، املتأخِّ االنتماء ومقاومة األوىل، أصولهم عن الدفاع أجل من الَحماس
تقلُّ ال وهمي» «رشق عن صورة تقديم إىل فون امُلثقَّ هؤالء يلجأ الوطن، عن الطويل االبتعاد
ُمتخلًِّفا، رشًقا يُصوِّر بأنه ُمتََّهم فاالسترشاق امُلستِرشقني. صورة عن الفعيل الواقع عن بُعًدا
االسترشاق اد نُقَّ أنَّ ذلك ومعنى والزمان. التاريخ عن خارًجا ثابتًا جوهًرا يظلُّ ًرا، ُمتحجِّ
يَحيَوا أن لهم ُقدِّر لو ولكن الصفات. بهذه ُمتَّصًفا الرشق يكون أن يُنِكرون العرب من
تُسيطر اآلن أصبحت ِدينية جماعاٌت تنرشه الذي الفكر نوَع لوا ويتأمَّ مجتمعاتهم، يف طويًال
بالثَّبات تُنادي ذاتها هي لوجدوها العربي، املجتمع شباب من بها يُستهان ال أغلبية عىل
عرصية، مشكلة كلِّ عىل أحكامها ولوجدوا اإلسالم)، (صدر التاريخ من واحدة نُقطٍة عند
١٩٧٣م حرب ولوجدوا عام، وأربعمائة ألف منذ إليها ل التوصُّ تمَّ ُحلول أساس عىل تَصُدر
(أكثر باإلنسان تَتعلَّق رشعية أحكاٍم بوجود القول أنَّ ولوجدوا بدر، بَموِقعة حرفيٍّا تُقاس
لم أحًدا أنَّ حدِّ إىل راسًخا أصبح قد القول هذا ومكان؛ زماٍن لكلِّ وتَصلُح ًا) تغريُّ الكائنات
القطاعات لدى اليوم يُتَمثَّل كما واإلسالمي العربي الواقع هو هذا يه. تَحدِّ عىل يَجرؤ يَُعد
التي الرومانتيكية الصورة تلك منه فأين اإلسالم، عن أصيلة ُمداِفعًة نفَسها تَُعدُّ التي

لالسترشاق؟ امُلعاِرصون العَرب اد النُّقَّ بها يتمسك
العرب لدى للرشق، فيها امُلباَلغ الصورة هذه وراء من بأنَّ أقول أكاد إنَّني بل (٣)
واتجاًها ومهجور، َمرتوك أصيل مجتمع إىل االعتبار ردِّ يف رغبًة وامُلستغِربني، امُلغرتبني
يف باحثًا إنَّ املجتمع. هذا عن تَخلِّيهم ولَّدها التي الذَّنب ُعقدة من التخلُّص إىل شعوريٍّا ال
عىل الحادِّ الهجوم طريق عن تركها، التي األصلية للثقافة الدَّين سداد إىل يَتَِّجه كهذا وضٍع
ثقافة عن الواِقعية الرُّؤية ُفقدان َحدِّ إىل يِصل الذي امُلتطرِّف، والدفاع الجديدة، الثقافة
امُلستِرشقني عند الرشق ُصور بها يرُسمون التي مات السِّ تلك يف يلَمُح املرءُ ويكاد املنشأ.
الجميع كان وإن ِلذاته، أحد يريده ال الذي ر، امُلتحجِّ الخاضع، السلبي، الرشق ِسمات —

بالذنب. امُلثَقل للضمري آثاًرا — فيه يطمعون
وتخفيف األصيل املوطن اعتبار ردِّ يف الرَّغبة إليها تؤدِّي التي الطبيعية والنتيجة
بيئته وبني بينه الفوارق طمِس إىل يَتَّجه أن هي امُلهاجر، الرشقي لدى بالذنب الشعور
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هو عنه أُدافُع ما «إنَّ سعيد: إدوارد لدى نَِجده ما هو ذلك عن تعبري وأوضُح الجديدة.
ُجغرافية أماكن بوجود القائلة الفكرة وأن ،Constituted مصنوع ِكيان ذاته «الرشق» أنَّ
أو ثقافة أو عقيدٍة أساس عىل تعريفهم يُمكن جذريٍّا، «مختلفون» أصليون، سكان لها
بعيد.»6 حدٍّ إىل فيها مشكوك فكرة ِبَدورها هي الجغرايف، املكان بذلك خاصٍّ عرقيٍّ جوهر
املعرفية العوامل َدور عن يزيد دوًرا النفسية-االجتماعية العوامل فيه تلَعب ر تَصوُّ هذا
ليس فيه أصبحُت الذي الوطن إنَّ لنفسه: يقول الذي العربي امُلغِرتب ر تَصوُّ إنه والعلمية.
األصيل لوطنه الحقيقية الصورة ا (أمَّ جذريٍّا عنه مختلًفا وليس األصيل، وطني من أفضَل
عىل Sublimated ُمتساِمية أصبحت أو بُعد، عن الرؤية بُحكم َت تغريَّ أو عنه، غابت فإنها

التعويض). سبيل
ُمختِفية، الغرب، يف يعيش الذي الرشقي نظر يف االختالفات، تكون أن الطبيعي فِمن
ألنَّ األقلِّ عىل وذلك بذاته؛ قائم ِكيان الرشق أنَّ له يؤكد من بشدَّة ينتِقد وأن وَمطموسة،
نتيجة وهي بينهم، يعيش الذين الغربيني عن ُمختلًفا كإنساٍن ذاته هو لكان َصحَّ لو هذا
الغرب عن اخِتالفه يؤكد ذاته الرشق أنَّ لَوجْدنا الواِقع عالم إىل ُعدنا ولو ومكروهة. ضارَّة
بذاتها. القائمة ُهويته وتأكيد تفرُِّده إثبات عىل التقليدية اثية الرتُّ اتجاهاته يف ويَحِرص
الوحيد ولكن ُمختِلفة. دوافع عىل بناءً االختالف، هذا يُؤكد امُلستِرشق الغربي أنَّ نَِجد كذلك
ال أنه منها أسباٍب لعدَّة وذلك الغرب، يف يَعيش الذي الرشقي هو االختالف َمحَو يريد الذي
الرشق بمكانة االرتفاع يف رغبته ومنها فيها، يعيش التي البيئة من ثقافيٍّا أدنى بأنه يَشُعر
ومنها أيرس، حياته يجعل والغرب الرشق بني االختالف َمحَو أنَّ ومنها إليه، ينتمي الذي
لو كما األقلِّ عىل منه جانب يف هنا األمر يبدو وهكذا عنه. ابتعد الذي للرشق يْن الدَّ سداد
يَّة، بالنِّدِّ فيه يشُعر جديد مجتمع وسط ة الخاصَّ لحالته العربي الباحث من إسقاًطا كان

كله. األصيل ُمجتِمعه عىل
بالذنب شعور أم األصيل، املوطن تجاه طيبة نوايا مسألة املسألة أكانت سواء ولكن،
ُمتخلًفا، وال مختلًفا، هؤالء نظر يف يعود ال الرشق أن هي النتيجة فإن التعويض، يف ورغبة
«كيانًا إالَّ ليس ألنه عليه إطالقه يصحُّ ال ذاته االسم إن بل أسطوريٍّا، وال راكًدا، وال
أمًدا فيه أقام الذي أو الغرب، يف امُلقيم للعربي ُمفيًدا ر التصوُّ هذا يكون وقد مصنوًعا».

.Orientalism, p. 322 6
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الطويل. املدى يف األصيل ِبَموطنه ضارٌّ َقطًعا ولكنه الداخيل، تُواُزنه إليه يُعيد ألنه طويًال؛
إىل إشارة كل وُمهاَجمة عيوبنا وبإنكار س، امُلتحمِّ الدفاع هذا بمثل أنفسنا نخُدم ال فنحن
وال منك، أقلَّ لسنا إنَّنا له: ُقلنا لو الغرب إزاء مكانَتنا نُثبُت ال ونحن امُلتخلِّف، َوْضعنا
نعم، بشجاعة: فيها نقول التي اللحظة منذُ الحقيقية مكانتنا نكتِسب وإنما عنك. ُمختِلفني
ويف تكويننا، من ُجزءًا وليس علينا، ُفِرض قد تَخلُّفنا ولكن وُمتخلِّفون، ُمختِلفون، نحن

عليه! نتغلَّب أن استطاعتنا
أن إرادته عن خارجة ألسباٍب يستطيع ال الغرب يف يعيش الذي العربي ف امُلثقَّ إنَّ
«العظم»، قال كما فقط، يُعربِّ ال فهو إليها. األصل يف ينتمي التي للبيئة حقيقيٍّا ُممثًال يكون
ط التوسُّ من بمرحلتنَي يَمرُّ ُمزَدَوج»، «استرشاق من يُعاني وإنما معكوس»، «استرشاق عن
رؤية هي األوىل فاملرحلة فعل. ردِّ عىل فعٍل ردُّ عنه يتحدَّث الذي الرشق ألنَّ Mediation
عىل فعله ردِّ خالل من للرشق امُلغِرتب الرشقي رؤية فهي الثانية املرحلة ا أمَّ للرشق، الغرب
رؤية هي فال الرشق، إىل الفريدة النظرة لتلك الحقيقية الدراما تكُمن وهنا الغربية. الرؤية
تفسري ويُمكن عنها، ُمختِلفة ثقافٍة إىل ثقافٍة نظرة عن تعبريًا بوصِفها تُفَهم خاِلصة غربية
ُمعايشٍة من ُمنبِعثة خاِلصة رشقية رؤية هي وال األساس، هذا عىل وانحرافاتها تَشوُّهاتها
َمقبولني غري العلمانيني العَرب من االسترشاق اد نُقَّ فإن هنا ومن وتاريخه. للرشق حقيقية
فهم اِثيِّني. الرتُّ ِقيِّني الرشَّ لدى َمقبولني غري أيًضا أنهم ذلك من األهمَّ ولكنَّ امُلستِرشقني، لدى
يُداِفع التي النظرة وهي اإلسالم، إىل كونية، والسُّ الجاِمدة امُلطَلقة، النظرة تلك يُحاِربون
تلك يف يِقفون وبذلك الخاص، جاِنِبه من كلٌّ السلفيون، واإلسالِميُّون امُلستِرشقون عنها

مًعا. الطرفان بها يَعِرتف ال التي No-man’s Land الحرام األرض
ألهمِّ الدِّيني الوضع التحليل، هذا يف تَُفوتَنا أن ينبغي ال التي الُجزئية النِّقاط ومن (٤)
ُمقيمان مسيحيان سعيد وإدوارد امللك عبد فأنور االسترشاق. نقد حركة يف العرب امُلَمثِّلني
بني واضًحا اختالًفا هناك أنَّ املؤكَِّد ومن إسالمية. أرٍض من وُمهاِجران مسيحية، بالٍد يف
فجيل الغربية. الحضارة من املوِقف يف السابق العرب امَلسيحيني فني امُلثقَّ وجيل ِجيلهما
لالتهام التعرُّض حدِّ إىل الغربية الحضارة عن يُداِفع كان موىس وسالمة شميل شبيل
املوضوعية من كبريًا قدًرا أثبَت قد بالبحث هنا نَتناَولُه الذي الجيل ولكن الغرب. ِبُمماألة
صحيح اإلسالمي. والتاريخ امُلجتمع عن والدِّفاع للرشق الغرب ر تصوُّ عىل الهجوم قاد حتى
هذا ولكن كعقيدة، اإلسالم عن ال الحضاري»، «اإلسالم عن األحيان ُمعَظم يف يتحدَّث أنه

يشء. كلِّ قبل علمانيٍّا لكونه بل فحْسب، َمسيحيٍّا لكونه ال منه، ع امُلتوقَّ هو
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طابع ذي آخر عامٍل إىل بنا يؤدِّي االجتماعي النفيس التحليل هذا فإنَّ وأخريًا، (٥)
بالثقافة امُلتشبِّعني العرب بني االسترشاق نقد حركة تفسري عىل بعيد حدٍّ إىل يُساِعد أعم،
النُّضج ِسنَّ بَلُغوا أنهم معه يَشُعرون الذي الحدِّ إىل ِعلميٍّا ذاتهم أكدوا قد َفُهم الغربية؛
بعض ومن بل العلمانيني من سبََقهم الذي الجيل شعار كان وإذا الغرب. عن واالستقالل
باقِتباس إالَّ عليه َق نتفوَّ ثم بالغرب نَلَحَق أن نستطيع ال أننا هو الديني امُلعسكر أنصار
وأنه مداها، أخذت قد التجربة هذه بأنَّ يَشُعر الحايل الجيل فإن وفكره، حياته أساليب
خالل من أنفسنا نرى أن عن نَُكفُّ بحيث الغرب، عن الفكري االستقالل إلعالن األوان آَن
مناهج عىل الشكِّ من ظلٍّ إلقاء حدِّ إىل يِصل االستقالل تأكيد إىل االتجاه إن بل مرآته.
بُطولية ُمحاولة إنها السيطرة. إىل الغرب نُزوع من يتجزَّأ ال ُجزءًا ِبوصفها الغربية الفكر
أنها ويبدو ألوانها، سابقًة كانت لو كما تبدو الواِقعية، النظرة َضوء يف ولكنها، شك. وال

ذلك: عىل والدليل بها. نَُمرَّ أن الرضوري من زال ما َمراِحَل حرِق إىل تَسعى

خالصة. غربية ومناهج ُمصطَلحات خالل من تتمُّ ذاتها االستقالل ُمحاَولة أنَّ (أ)
التي االنتقادات تظهر أْن امُلستحيل من كان القوية، الغربية الثقافية الخلفية فِبدون
دوافعها حيث من الغربية، الثقافة وإىل االسترشاق إىل العرب فون امُلثقَّ هؤالء هها يُوجِّ
الذي الَفَلك نفس يف دائرًة االستقالل إىل الدعوة هذه تظلُّ وهكذا ومضامينها. ومناهجها

عنه. تَستقلَّ أن تُحاول
أخرى: بعبارٍة أو بالبديل. اإلتيان طريق عن إالَّ ُق يَتحقَّ ال الحقيقي االستقالل إنَّ (ب)
صاَحبَها إذا إال اإلقناع كلَّ ُمقِنعًة تكون لن امُلعاِرصين العَرِب بني االسترشاق نقد حركة إن
حتى حَدَث الذي ولكن االسترشاق. يَُسدُّه كان الذي الفراغ بملء العربية الثقافة قيام
تضَمن ناِضجة حركة تظهر أن دون األطراف، كافة من انتُقد قد االسترشاق أن هو اآلن

عنه. استغناءنا
تَُمرُّ ثقافٍة يف امُلبكِّر النُّضوج ُحلم عن تعبريًا هذه االسترشاق نقد حركة تبدو وهكذا
ِبحدودنا نعِرتف أن هو رأيي يف ذلك من األنضج امَلوِقف ولكن الذاتي. الوعي مراحل ِل بأوَّ
يُمكننا الذي اليوم تقريب أجل من أي تَجاوزها، أجل من ُجهدنا قصارى ونبذُل امَلعرِفيَّة

ومحتوى. منهًجا لذاتنا، ة الخاصَّ برؤيتِنا نَستقلَّ أن فيه
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املوقوف النمو حاالت من حالة بأنها ثقافتنا اتََّهَم قد االسترشاق كان إذا أنه، يبدو هكذا
سارت قد االتهام، هذا عىل الردِّ يف منها رغبًة الثقافة، هذه فإن Arrested Development
قبل املراحل من كثريًا يَحِرق الذي Accelerated Development امُلتساِرع النُّموِّ طريق يف

بها. يَُمرَّ أن
ألنفسنا ق نُحقِّ حتى بهما َوعٍي عىل نكون أن ينبغي اتِّجاَهني، يف يسري التَّساُرع هذا

لني: امُلتعجِّ امُلراهِقني استقالل ال الناضِجني، استقالل
الحديثة، والتجريبية العقالنية املناهج تطوير َوحَده الغرب إىل فيه نَنِسب معريف، األوَّل
ألن يَستحق؛ ا ممَّ أكثَر الغرب نُعطي أننا هي الفعلية النتيجة فتكون تَجاُوزها، إىل وندعو
الثقافات من طويلة سلسلٍة يف — قطًعا األخرية تكون لن — رة ُمتأخِّ حلقًة إال ليس الغرب
يف نُباِلُغ حني فإنَّنا أخرى جهٍة ومن البرشية. امَلعرفة إليه وصلْت فيما كلها أسَهَمْت التي
األوروبية) السيطرة (نزعة منها نشأ التي بالُجذور (كاالسترشاق) معريف نظاٍم أيِّ ربط
الخاص، مسارها الزمن بُميضِّ لنفسها ن وتُكوِّ أصلها عن تستقلَّ أن عىل املعرفة ُقدَرة ننىس

األوىل. ُجذورها عن النظر بغضِّ
العيوب من أنُفسنا تربئة عىل فيه نعمل اجتماعي، فهو واألخطر، الثاني، االتجاه ا أمَّ
تلك عن تقلُّ ال ُمشوَّهًة صورًة ألنفسنا ونخلُق العيوب، هذه يؤكدون خصومنا أنَّ مُلجرَّد
ونجعل والتعدُّد، والتغريُّ الديناميكية تَسوُده ُمجتَمع أنَّنا نؤكد إذ االسترشاق؛ يَخلُقها التي
من نتِّخذ وبذلك امُلستِرشقون، خلَقُه وهٍم ُمجرَّد األسطوري والطابع ر والتَّحجُّ الثَّبات من

الذاتي. الِخداع أنواع أخطر إىل لنا يَُوصِّ ُسلًَّما االسترشاق



املعارصة العربية الثقافة وأزمة االسترشاق نقد

هو النطاق، َمحدود ٍص ُمتخصِّ موضوٍع عىل ُمنَصبٍّا ظاِهِره يف يبدو البحث هذا إنَّ
أهم يََمسُّ بحٌث حقيقته يف ولكنه امُلعاِرصين، العرب بني االسترشاق نقد حركة تقييم
البحث اتِّجاه أنَّ والواقع بالغرب. عالقتها يف العربية الثقافة بها تَمرُّ التي األزمة جوانب
النتائج أهمِّ من كان إذ والكيل؛ العام إىل والُجزئي الخاصِّ من االنتقال هذا إىل يؤدِّي ذاته
ُمنعزلة، ظاهرة هو حيث من يُبَحث أن ينبغي ال االسترشاق أن تأكيد أُثِبتها، أن حاولُت التي
هو بكثري، أوسَع إطار يف إليه النظر يِجب بل للرشق)، الغرب (رؤية واحد اتجاٍه يف تسري
طابع أحيانًا تَتَِّخذ قد وُمعقدة، ُمتباينة تاريخية ظروٍف يف الثقافات بني امُلتباَدل اإلدراك

إلخ. … والحذر الَخوف أو الضعف، طابع أو السيطرة،
ُمهاجمة يف ِرسنا قد أننا هي البحث، هذا ِختام يف أؤكدها، أن أودُّ التي والِفكرة
باآلخرين. عالَقتنا وعن أنفسنا عن ة الخاصَّ تشويهاِتنا َخْلق حدِّ إىل االسترشاق تشويهات
هذا أنَّ َجيًِّدا يعلم العرشين القرن من الثاني النصف يف العربي العقل عايَش من وكلُّ
ه يُغريِّ لم الذي امُلطَلق الجوهر ذلك عن يبَحث وشعبية، فاعليًَّة تيَّاراته أكثر يف زال ما العقل

األوحد. َخالَصُه فيه ويرى التاريخ،
أنَّ حدِّ إىل األسطورية بالنظرة ُمتعلًقا زال ما أنه يعلم العقل هذا عايََش من وكلُّ
َزواج بإمكان قضاِئيَّني ُحكَمني — األخريتني نتنَي السَّ خالل — فيه تُصِدر الرسمية امَلحاكم
الجامعة ب ُطالَّ من كبرية نسبًة أنَّ حدِّ إىل بالُخرافة ُمتعلًقا زال ما وهو … ِجنِّية من رجٍل
والَحَسد حر بالسِّ االعتقاد عن التخيلِّ إىل يدعوها من بشدَّة تُقاِوم — تعليمية أعىلرشيحة —
البالد يف الُكتُب َمعاِرض أنَّ حدِّ إىل بالعرص لة الصِّ مفقود بماٍض ُمرتِبًطا زال ما وهو …
مئات َقبِلها من ِقيل ما وتُعيد نفسها تُكرِّر كتابات من طاغية نسبًة تَُضمُّ زالت ما العربية

السنني. مئات منذ املرَّات
ُهجوٍم ألوسع تعرَّض نفسه البحث هذا كاتب أنَّ حدِّ إىل الِعلم عن بعيًدا زال ما وهو
قوا حقَّ الذين إنَّ القول عىل تجاَرسَ أنه ملجرَّد املساجد، وُخطباء واملجالت حف الصُّ من
عرصيٍّا.1 تدريبًا ُمدرَّبني ُجنوًدا كانوا وإنما املالئكة، ُهم يكونوا لم ١٩٧٣م حرب يف الُعبور
ُصور هناك القاِتمة ور الصُّ هذه جانب فإىل الِهَمم؛ تَثبيط هو فيه أفكِّر ما آِخر إن
النِّطاق. َمحدوَد كان ولو حتى يَّة، بجدِّ طريِقه يف يَسري تنوير وهناك فيها، شكَّ ال ُمضيئة

أيًضا وانظر ١٩ / ١١/ ١٩٧٣م. األهرام، الالعقيل. والتفكري معركتنا مقال: البحث هذا لكاِتب انظر 1
التالية. األيام يف املرصية واملجالت حف الصُّ يف عليه الفعل ردود
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أو علينا يَتجنَّون اآلَخرين أنَّ إثبات مُلجرَّد أنُفَسنا نخدَع أال هو منه أُحذِّر أن أودُّ ما ولكن
بإنصاف. إلينا ينظرون ال

يف يَْكُمن األكرب الخطر ولكن الشوائب، من بَريئة معرفًة بالَقطع ليس االسترشاق إنَّ
املرحلة يف الثقايف َدورنا إن موضوعية. غري ألهداٍف بها يقول َغريَنا أنَّ مُلجرَّد عيوبنا نُنِكر أن
التي ورة الصُّ نَنُقَد أن قبل أنفسنا ننُقد وأن َقرنَيه، من التَّخلُّف ثَوَر نُمِسك أن هو الراِهنة

التَّشِويه. إال تَستهِدف ال صورًة هذه كانت لو حتى َعنَّا، اآلخرون يُكوِّنها
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