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االستشراق قراءة يف املنهج وقصدية اخلطاب

االستشراق
قراءة يف املنهج وقصدية اخلطاب


د .زاهدة حممد الشوخ

د .فارس عزيز املدرس

تاريخ القبول2010/11/4 :

تاريخ التقديم2010/9/19 :

الملخص
تتمخص فكرة البحث بالدعكة إلى (الكشؼ) عف البعد المنيجي لػ "فعؿ
االستشراؽ"في تشكيؿ المعطى المعرفي ،كفي تحميؿ إسياـ المنيج بتشكيؿ صكرة
اآلخر ؛ كالكصكؿ إلى معطيات تخص المكشكؼ عنو ؛ عبر استخداـ أدك و
ات
أسس الكصكؿ إلى الحقيقة ،لكف قسما مف
منيجية كانت يكضعت ابتداء
ى
لتككف ى
المستشرقيف جعمكا مف المنيج كاالدعاء األكاديمي كسيمة لتصنيع صكرة اآلخر؛
الكشؼ عف ىذا البعد القيمةى التكاصمية
ألىداؼ كقصديات مختمفة؛ لذا سيخص
ي
لفعؿ الكتابة ،كىذا يقتضي تفكيؾ منيجية االستشراؽ عمى كفؽ آليات تعتمد
األسمكب التحميمي عبر كسائؿ معرفية مناسبة ،كاعادة قراءة لغة الخطاب
كقصديتيا القبمية.
كإلنجاح ىذا اليدؼ يحتاج الباحث إلى متابعة أفؽ ارتباط المستشرقيف
الجدد كصالتيـ بالعديد مف المجاالت الثقافية كالسياسية ذات البعد االستراتيجي؛
ات كاسعة عمى صعيد المصطمح كعمى مستكل
بعد أف لحقت مناىجيـ تطكر ه
البحكث كالمؤتمرات العالمية؛ ثـ عمى صعيد تطكر عالقات االستشراؽ بإبعاد
حضارية جديدة ذات إطار عكلمي خطير.
كعميو ينبغي كضع منتجات المستشرقيف قيد در و
اسات (عاب ورة لممكضكعات)
فاليدؼ
التي تناكلكىا؛ كالتي ستبقى في ذات الكقت محطَّ عناية دراسات أخرل؛
ي
اآلف يركز عمى تفكيؾ المنيج كآليات عمؿ الخطاب المتمخض عنو ،كالكشؼ عف
 قسـ المغة العربية /كمية اآلداب /جامعة المكصؿ.
 قسـ التاريخ /كمية التربية /جامعة دىكؾ.
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قصدياتو المعرفية المصنعة لمصكرة في ذىف القارئ بعد أف امتدت منتجات
االستشراؽ إلى أف و
ؽ كاسعة تؤثر مباشرة في اإلنساف العادم ،كلـ تكتؼ  -كما
كانت في السابؽ  -بأف تككف رىينة المختصيف؛ حيث يكشؼ نشاط االستشراؽ
عف فاعمية عميقة في المتمقي الغربي كالشرقي كمييما مباشرة مدعكما بدعـ جديد
ىك دعـ اإلعالـ كالمؤتمرات السياسية كالثقافية كالندكات كالنشريات المختصرة
كالكتب كحتى السينما كالتمفزة؛ ككؿ ىذا بغية تصنيع الرأم كتحديد مسارات
االتجاه.
يكشؼ البحث أيضا عف أف دكافع دعكات إلغاء مصطمح استشراؽ
كاالستعاضة عنو بمسميات جديدة يعني تجاكز حمكالتو الثقيمة عبر مراكغة تريد
أف تستمر في استثمار معطيات االستشراؽ لكف تحت مسميات أخرل ذات مسحة
أكاديمي كحتى إنسانية.
ة
كمف ىنا بات مف الالزـ دراسة "فعؿ االستشراؽ "عبر تحميؿ لغتو كتفكيؾ
قصديتو؛ لما لو مف اثر خطير كفاعؿ في التغيرات السياسية كالثقافية في العالـ.
االستشراق
قراءة في المنهج وقصدية الخطاب
تقكـ البنية األساسية ليذا البحث عمى فكرة الكشؼ عف البعد المنيجي
لػ "فعؿ االستشراؽ "كأثره في تشكيؿ المعطى المعرفي ،كمدل إسيامو في تشكيؿ
معني
صكرة اآلخر ؛ كفي الكصكؿ إلى معطيات تخص المكشكؼ عنو  .فيك
ٌّ
بالكشؼ عف مدل إسياـ المنيج بتحقيؽ المعرفة الصحيحة أك بتحطيـ معطياتيا
معالميا؛ عبر استخداـ أدك و
ً
أسس الكصكؿ
ات منيجية كانت يكضعت
كطمس
ى
لتككف ى
إلى الحقيقة ،أم أنو يمس القيمة التكاصمية لفعؿ الكتابة.
عمى مدل العقد الماضي اعتمدت دراسات"تاريخ"العالـ الثالث إلى حد
كبير عمى نظرية ما بعد البنيكية كما بعد الحداثة ،كىي نزعة كثفيا الناقد كالكاتب
الفمسطيني ادكارد سعيد(  )2003-1935في كتابو (االستشراؽ ) لجيؿ جديد مف
المؤرخيف كعمماء األنثركبكلكجيا تمتزج بالنقد الثقافي  ،لتعرية النيج المؤسساتي
السمطكم ،لكف إلى أم مدل نجحت ىذه الرؤية في إعادة كتابة تاريخ العالـ الثالث
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اعتمادا عمى مناىج مستحدثة؛ إلى أم مدل أسيمت بنيكية العالـ الفرنسي ليفي
شتراكس( ،)2009-1908أك التفكيكية كاالنثربكلكجيا الثقافية عبر رؤية الفيمسكفيف
الفرنسييف جاؾ دريدا(  )2004-1930كفككك(  )1984-1926في معالجة الخمؿ
التصكرم الذم رافؽ االستشراؽ؟ ألـ تنطك مثؿ ىذه النظريات عمى مخاطر جديدة
ميما ادعت مجاكزة التاريخ القكمي؛ كاإلسياـ بكتابة تاريخ محايد يمغي فكرة
المركزية اإلمبريالية أك الككلينيالية .ىؿ فعال ستحررنا المناىج الحديثة مف كطأة
المنظكر القديـ لنقد االستشراؽ ؟ كىؿ سيفرض ىذا النيج كاقع ا جديد ا ،في الدكائر
األكاديمية الغربية ( )1؟ كيؼ يتسنى لنا عبر فضح المنيجية كالخطاب الداعميف
لقصديات المستشرقيف المؤسساتييف إنقاذ التراث الشرقي كالثقافة الشرقية كىي
صنع كتطرح عمى مستكل أكاديمي كحتى جماىيرم بشكؿ ال يعبر عف ركح
تي ٌ
الحقيقة كال يخدـ التجمع اإلنساني بعامة؟.
ىؿ بالفعؿ تـ اإلقرار بخمؿ االنثركبكلكجيا االستشراقية ،كجرل فضح الخمؿ
المعرفي فييا مف خالؿ تشكيميا لشرؽ نصي؛ يصب في حساب مركزية الغرب؟
كصؼ األنثركبكلكجي ا االستشراقية
النقاد الجدد (ادكارد سعيد مثال)
لقد صكر
ى
ي
ؿلمجتمعات الشرقية مف خالؿ المنتج مف العقائد كالمذاىب ،بدال مف التركيز عمى
الطريقة التي تـ عمى أساسيا إنشاء ىذه األكصاؼ االجتماعية كالسياسية،
كالفكرية  ،متجاكزة البناء االستشراقي النصي ؿلمجتمعات الشرقية "لذا ىـ يركف
إمكانية تجاكز ىذا الخمؿ؛ مف خالؿ بنيكية ليفي شتراكس" ( .)2ألنيا ذات يبعد اقؿ
أثنية ،كذات نزعة شبو عالمية؛ غير كصفية.

(1)See: After Orientalism: Culture, Criticism, and Politics in the Third
World Author(s): Rosalind O'Hanlon and David Wash brook Source:
Comparative Studies in Society and History, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1992),
pp. 141-167
(2)Occidentalism: The World Turned Upside-down Author(s): James G.
Carrier Source: American Ethnologist, Vol. 19, No. 2 (May, 1992), pp.
196-197
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"

لكف كفي الجية المعاكسة تعالت أصكات تصدت لمصادرة مصطمح
استشراؽ "بزعامة كاحد مف عتاة المستشرقيف المحديثف كىك المستشرؽ برنارد
لكيس( )1916داعيا إلى ضركرة التكقؼ عف استخدامو قائال:
"إف ىذا المصطمح قد ألقي بو في ميمالت التاريخ ،ألنو ينطكم عمى حمكالت
تاريخية كدالالت سمبية؛ كأفق لـ يعد يفي بكصؼ الباحثيف المتخصصيف في العالـ
اإلسالمي"  .فصدر في عاـ  1973قرهار مف منظمة المؤتمرات العالمية يقضى
باالستغناء عف ق ،كأف يطمؽ عمى ىذه المنظمة (المؤتمرات العالمية لمدراسات
اإلنسانية حكؿ آسيا كشماؿ أفريقيا (ICHSAN؛ لكف تـ تغييره مرة ثانية إلى
(المؤتمرات العالمية لمدراسات اآلسيكية كالشماؿ أفريقية  ،)3()ICANASكمع ذلؾ
ففي المؤتمر الدكلي الخامس كالثالثيف لمدراسات اآلسيكية كالشماؿ أفريقية الذم
عقد في بكدابست بالمجر كاف مصطمح استشراؽ يستخدـ دكف أم تحفظات ،مما
يعني أف األكركبييف الغربييف كاألمريكييف ىـ األكثر اعت ارضػان عمى ىذا المصطمح؛
إذ اختاركا تسمية "باحثكف في العمكـ اإلنسانية"  Humanistsأك"متخصصكف في
الدراسات اإلقميمية كاالجتماعية كاالقتصادية" ،كربما كاف دافع التنصؿ مف ىذا
التخمص مف كطأتو؛ كبدء خطاب جديد يصرؼ الذىف عف اإلرث
المصطمح
ي
السمبي لمصطمح اسشتراؽ.
كالسؤاؿ المحكرم ىنا :إلى أم مدل تغيرت أىداؼ االستشراؽ ،كاختمفت مناىجو
كخطاباتو؟ لإلجابة عمى التساؤؿ سيتـ الحقا اختيار عينة مف مستشرقيف محدثيف
يجرم تسميط الضكء عمى مناىجيـ كخطابيـ ،كىذا يعني أف البحث يدعك إلى
العناية بفيـ المنيج عمى أسس تشترؾ فييا نظريات القراءة كتحميؿ الخطاب
– ىي
لمكشؼ عف قصديات المنيج بمعزؿ عف مكضكعاتو التي مف الالزـ
األخرل  -االستمرار بدراستيا كالكشؼ عنيا؛ فالبحث يطمح إلى مالحقة المنيج
االستشراقي الجديد (في الكتابة التاريخية كفي مجاؿ االنثركبكلكجيا كالمغة
كاالجتماع كالسياسة) لمكعي بتغيراتو كقصدياتو الجديدة؛ عبر فيـ آلية عممو.
(3) Bernard Lewis.” The Question of Orientalism. In New York Times
Review of Books. June 24,1982. Pp. 49-56
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القيمة المعرفية للمنهج

ً
لمكصكؿ إلى الحقيقة؛
مف المعركؼ أف المنيج الذم يضعو الباحث كسيمةه
كي تسير عممية البحث عمى كفؽ نس و
ؽ مترابط يضمف لمباحث النأم عف الخطأ،
كالبعد عف االستطراد ،كتقرير األحكاـ دكف أدلة كافية .ثـ ىك عمؿ إجرائي يتحرل
المحافظة عمى البحث العممي مف ضياع الكقت كالجيد .لذا فالمنيج أداة لترصيف
البحث بطرؽ استداللية تتناسب كطبيعة المكضكع؛ لتجعمو عمال يسيـ في الكشؼ
عف الحقيقة بتقديـ معطى معرفي ىدفو الكازع العممي ليس إال.
كالمنيج مف جية أخرل ضابطه أخالقي يجعؿ مف نزكع النفس كاألىكاء
و
كالمؤثرات الخارجية ذات و
( )4فإنو
ضئيؿ نسبيا ،لكنو متى ما خضع لمنسؽ
اثر
يتحكؿ إلى كسيمة تخدـ الخطاب كتتبنى طابعو كأىدافو ،كبيذا يتحكؿ مف و
أداة
الغايةي منيا الكصكؿ إلى الحقيقة؛ إلى كسيمة لتحقيؽ قصدية الكاتب؛ مف بعد كبت
الحقيقة أك إخراسيا أك تشكيييا.
كاذا كاف المنيج يدخؿ في تكجيو نتائج البحث فيك إذف عمؿ إجرائي؛
حتى في مجاالت العمكـ التجريبية .كغالبا ما أفضى المنيج غير المناسب إلى
و
تعارض مع القكانيف العممية لينتيي أخي ار إلى عجز النظرية عف الكصكؿ إلى

الحقيقة أك الصكاب؛ لذلؾ فإف التعكيؿ عمى األىكاء أك الحدس ،أك (إلى
افتراضات ال تسكيغ منطقي ليا) ،أك الجنكح إلى التعميـ كاالختصار مف دكف
ضابط كمسكغ سيؤدم إلى نتائج تككف عمى خالؼ ما َّ
يدعيو كاضع المنيج ،أك ما
يقكـ عميو تعريؼ المنيج العممي عامة.
منذ كقت مبكر رأم الفيمسكؼ اإلنكميزم فرنسيس بيككف( )1626-1561
تستند إلى اآلراء (المحضة) ككجيات النظر يككف استخداـ الحدس
أف" العمكـ التي
ي
( )4النسق :مجمكعة مف األحكاـ المرتبة في نظاـ معيف ىك النظاـ االستنباطي المستند عمى
مجمكعة مف القضايا التي تكضع كمقدمات تسمى مسممات ييقرر صدقيا عمى سبيؿ التسميـ.
كالنسؽ المنيجي ىك الذم يسير عمى كفؽ مكاقؼ كمقررات يرل ثبكتيا مقدما .فيقيس عمييا أك
3
عمى مشابياتيا .ينظر  :عبد المنعـ الحفني ،المعجـ الشامؿ لممصطمحات الفمسفية ،ط
(،القاىرة ،.مكتبة مدبكلي ،)2000 ،صػ .877
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ً
تحصيؿ المكافقة عمييا بغض النظر عف
فييا أم ار مبررا؛ حيث الحاجة إلى
اجتمعت يك ٌؿ اؿعقكؿ سكية كتكافقت في أعماليا لبمكغ
ماىيات األشياء ،لكف لك
ٍ
تقدـ عظيـ يستخمص مف و
عمكـ مبنية عمى الحدس
أفكارىا  ،لىؼٍف يككف ىناؾ ٌ
ً
فحسب؛ ألف ىناؾ أخطاء جذرية تتصؿ بالمنظك ً
ً
صح ٍح أك
األساسية
مة
لمعقؿ ؿف تي ٌ
ى
()5
تعاؿج ميما بدت رائعة  .كمف ىنا يبدأ النقصاف ،فضال عف االنحراؼ الذم
يتعارض مع قصدية البحث العممي؛ فتتحكؿ المعرفة إلى أداة حاليا كحاؿ أم مف
األدكات المضرة ببنية التجمع البشرم.
ككثير ما كاف الخطاب االستشراقي فريسةن لكىـ الرصانة المنيجية؛ مدعيا
القدرة عمى تفكيؾ بنية النص الشرقي كالكلكج إلى مكامنو ،ىذا الكىـ ىك ما أبعد
الخطاب االستشراقي عف المكضكعية ككاف يكقعو في نطاؽ الحدس؛ حيف يعجز
عف طمب األدلة .كمما عزز كاقع ذلؾ االنحراؼ محاكلة الخطاب خمؽ نسؽ
منيجي يضفيو عمى تأكيالتو التي كانت تقع تحت كطأة النسؽ؛ كذلؾ عمى نحك
ما فعمو المستشرؽ النمساكم فكف كريمر  1889 - 1828( Kremerـ) حيف
سعى إلى إضفاء الطابع التنظيرم المحض عمى أفكار المفكريف المسمميف أمثاؿ
الفقيو البغدادم الماكردم (ت 450ىػ1058 /ـ) عبر معالجات اتسمت بالبعد عف
المكضكعية()6؛ فكانت الفيمكلكجيا( Philology )7أداة لتدمير الحقيقة في كقت أنيا
كضعت لمبحث عنيا.
كمنذ كقت مبكر شعر كثير مف المنصفيف باالنحراؼ المعرفي جراء
الخضكع لمنسؽ؛ فدعكا إلى خطاب استشراقي جديد قكامو النظر بمنظار أكثر
(5) FRANCIS BACON. The New Organon. Edited by LISA JARDINE.
Queen Mary and Westfield College, University of London. First
published in printed format 2000. pp. 38.
( )6لممزيد ينظرLittle, "A New Look at Al-Ahkam-Al-Sultaniyya" , MW , :
" Vol. LXIV, 1974, p.1
()7الفيلولوجيا دراسة اآلثار الفكرية كالركحية دراسة تقكـ عمى النصكص كتحقيؽ الكثائؽ في
التراث الفكرم المكتكب باعتباره صكرة لتطكر العقؿ اإلنساني مف اجؿ الكشؼ عف الحقيقة.
الفسمفي  .صػ  .632مصدر سابؽ
ة
انظر :المعجـ الشامؿ لممصطمحات
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اعتداال في تشكيؿ لغة الخطاب ،مع مراعاة َّ
أف اغمب ركاد لغة الجديد مثمتو
و
تماس مباشر بالمجتمعات الشرقية كتعايشت في
شخصيات غربية كانت عمى
ه
ظالليا()8؛ لذلؾ امتازت لغة الخطاب الجديد بمنيج تبدك سياقاتو أكثر مكضكعية
"ليتماشى
مف لغة الخطاب القديـ ،لكف بعضو اتخذ ىذا التغير مجرد مراكغة
كتفاعؿ الغرب مع المعطيات الفكرية لمثقافة اإلسالمية لمكلكج إلى خمفياتيا
الحضارية بأبعادىا المختمفة عف طريؽ خمؽ ركاد جدد يقع عمييـ مستقبال عاتؽ
صياغة أسس جديدة تبمكر مفاىيـ أكثر مركنة كمكضكعية "( )9كتضمف ديمكمة
الكشؼ عف صكرة الشرؽ مف دكف استف اززات كمجافاة لألساليب العممية.
عمى إف قسما مف الخطاب الجديد عمؿ عمى تشكيؿ منظكمة مف "األسس
االستشراقية لتطكيع العقؿ الغربي نحك آلية مبرمجة تجاه الشرؽ تديرىا المؤسسة
االستشراقية "()10؛ تحاكؿ تعريؼ المجتمع الشرقي بذاتو عبر صياغة مفاىيـ
صنعيا االستشراؽ .ككفقا
تستيدؼ خمؽ أسس كمعايير تضمف قبكؿ صكرتو التي ٌ
لذلؾ كاف فعؿ االستشراؽ الجديد يصكغ خطابو عمى "تمثيالت تتبنى إسقاط الرؤية
الغربية لمحركات اإلصالحية في الغرب ،عمى أحداث التاريخ اإلسالمي كعمى
األحكاؿ المعاصرة؛ انطالقا مف خمفياتيـ التاريخية؛ كعمى كفؽ مناىج معتمدة في
لغة الخطاب قائمة عمى مبدأ النفي كاالفتراض"(.)11

 H.A.R Gibb, "Edward Denison Ross 1871-1940", JRAS,لممزيد ينظر(8) :
1941, pp. 49-50
(9) T.W. Arnold, "The Study of Arabic", BSOS, 1917-1920, Vol. 1, pp.
114-115.
(10)The Opening Ceremony", BSOS, 1917-1920, Vol. 1, p. 24
( )11مناىج المستشرقيف البحثية في دراسة القرآف الكريـ ،حسيف عزكزم ،ندكة القرآف الكريـ في
الدراسات اإلسالمية .24 ،2006 ،
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في تعريف االستشراق

ربما يستمزـ األمر تعريؼ االستشراؽ دعما لممكضكع  ،لكف البحث لف
يختار تعريفا حرفيا؛ كما لف ِّ
يقدـ تعريفا شرقيا بحتا؛ الف غالب تعريفات الشرقييف
 كبسبب ما ناليـ مف مكاقؼ كثير مف المستشرقيف  -قد انحسرت في نسؽتعميمي يكتنفو ارتياب عميؽ؛ كبذلؾ شكؿ التعريؼ الشرقي إجحافا بحؽ جيكد
و
قسـ مف المستشرقيف( .)12لكف كمف جية أخرل لف يختار تعريفا يكافؽ
حسنة أبداىا ه
كجية نظر غربية ال ترل في ً
جيد االستشراؽ أم منقصة؛ ألف البحث يتبنى فكرة
مفادىا :أف االستشراؽ المؤسساتي ذا االرتباطات السياسية كالالىكتية ىك نزكع
و ()13
يعرفو أصحابو تعريفا ذرائعيا ال يتطابؽ مع كقائع
متعاؿ  ،كمف الطبيعي أف ٌ
األحكاؿ.
مستجد لالستشراؽ مف كجية نظر غربية
مفيكـ
إذف فالتعريؼ المعتمد ىنا
ه
ه
ىي اقرب إلى التعريؼ الشرقي؛ لكنيا تصحح بعض مساربو كمساراتو ،ليتكافؽ
نسبيا مع عالقة المنيج بالخطاب االستشراقي؛ عمى اعتبار أف ىذا التعريؼ كما
فيو مف مسحة غربية كشرقية مشتركة يكشؼ عف حقيقة الثقؿ الداخمي لفعؿ
الكتابة ،صحيح أنو لف يستكعب َّ
جؿ التصكرات الغربية لمفيكـ االستشراؽ؛ لكنو
أية حاؿ يعبر عف شر و
عمى ً
يحة ثقافية ميمة تجاكزت معنى االستشراؽ المؤسساتي
المتعالي.
في معجـ ( المصطمحات األدبية كنظرية األدب Dictionary of
اء مغايرة لما
 ) Literature Terms & Literary theoryبطبعتو المحدثة آر ه
كاف عميو تعريؼ االستشراؽ ،يتكشؼ مف خاللًيا أف التعريؼ القائـ عمى اختصار
( )12أحمد الشيخ ،حكار االستشراؽ،مقابمة مع مكسيـ رزنسكف ،ط ،المركز العربي لمدراسات
الغربية.39 ،1999،
( )13المتعالي في الفمسفة المدرسية اسـ يطمؽ عمى  :بعض المحمكالت التي تعتبر أعمى كأعـ
مف غيرىا .كاشيرىا ثالث ىي :الكاحد كالحؽ كالخير ،كىي أعـ مقكالت أرسطك ألنيا تصدؽ
عمى المكجكدات ...كالمعرفة المتعالية ىي التصكرات القبمية التي تسبؽ أية خبرة ،كالمتعاليات
Transcendentalىي المبادئ األكلى البدىية .ينظر :الحفني ،المعجـ الشامؿ ،صػ.735 .
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رؤل
المفيكـ بالمكضكعات التي تناكليا جيد المستشرقيف قد تغير ،كأف ىناؾ ن
بات لصكتيا حضك ار في الساحة الثقافية الغربية،
كمك ى
اقؼ في تعريؼ االستشراؽ ى
فاالستشراؽ ((مصطمح يخص الشرؽ كما اكتشفو كسجمو ككصفو كتخيمو كأنتجو
مصطمح يدؿ عمى الخطاب الغربي
كاخترعو الغرب .كفيما يخص األدب؛ فيك
ه
كما ىائال مف النصكص األدبية كاالجتماعية
حكؿ الشرؽ؛ كالذم يتضمف ٌ
كالتاريخية كالمغكية كالسياسية كاالنثركبكلكجية كالتكبكغرافية ؛ التي تراكمت منذ
عصر النيضة))(.)14
محممة ؿ لنزكع المؤسساتي
ىذا التعريؼ الجديد يستمر ليبدم نظرة
لالستشراؽ؛ كاشفا عف البعد النفسي كالسياسي الذم ىيمف عمى مناىج
المستشرقيف ،مبينا اؿمكقؼ مف مكضكع حضارم كانساني كاف لو بالغ األثر في
فصاحب المعجـ يرل(( :إف
صياغة األحداث السياسية كالثقافية في العالـ الشرقي،
ي
معظـ الخطاب االستشراقي كاف متحي از كمتحامال ،كفيو كثير مف الشعكر
بالتفكؽ؛ ....ككؿ ذلؾ يكشؼ عف قدر كبير مف التكبر كالشعكر بالتفكؽ ،كمعظـ
ذلؾ قد امتزج بعنصرية كافتراض مسبؽ كجيؿ ٌبيف ؛ افرز الكثير مف العمكميات
السطحية مف لدف أناس كاف عمييـ أف يعممكا الكثير عف الشرؽ؛ خالفا لتمؾ
األحكاـ الغامضة التي صدرت عنيـ ....كما أف بعض الكتاب كالباحثيف كانكا
يكرركف أفكار مف سبقيـ ليتبنكا مجمكعةى آر و
اقؼ تشبو تمؾ التي قاؿ عنيا
اء كمك ى
ى
الكاتب الفرنسي فمكبير (  :)1880-1821أنيا مبتذلة كمتدنية  ،كتكىـ بأنيا
تتضمف الحقيقة)) ( .)15كؿ ىذا يتحصؿ – كما قاؿ تكدكركؼ  -بحضكر خطاب
ال يكاد يتخمى عف فكرة التفكؽ ،يعززىا شعكر بالقدرة عمى فيـ األخر(.)16
تيار االستشراؽ
قد يخص مفيكـ االستشراؽ الكارد في ىذا التعريؼ ى
المؤسساتي الذم مارس سمطتىو عبر كشكفات المستشرقيف كمباحثيـ؛ فيك يعبر
(14) Dictionary of Literature Terms & Literary theory. J.A Cuddon.
Revised C. E. Preston. Pp. 618-622.
(15) Dictionary of Literature Terms & Literary theory. Pp. 618-622.
( )16فتح أمريكا .تكدكركؼ .مسالة اآلخر صػ  .259تػ بشير السباعي .سبنا لمنشر .القاىرة.
ط.1992 .1
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عف سمطة سياسية؛ تمثؿ التمحكر حكؿ مركزية غربية  Eurocentricityفي
و
لكف  -كفي نطاؽ الجيد
تفسير التاريخ الشرقي كحضارتو مف منطمؽ نزكع
متعاؿٍ ،
معطيات كبيرة ليست
المؤسساتي بكؿ مسارب سمطتو تمؾ  -فقد تمخضت عنو
ه
بالضركرة تصب كميا في ىذا النزكع التعسفي لالستشراؽ.
كاذ يدعك البحث إلى دراسة الخطاب فذلؾ مف منطمؽ أف القكة المييمنة
ؿلغرب لـ تقـ مف دكف االعتماد عمى فعؿ /الكتابة ؟ الذم يرسخ إيحاءات تنتج
مكقؼ يدكر في فمؾ المركز ( .)17كعمى ىذا فاالستشراؽ مف منظكر معرفي ىك
ا
الخطاب الذم قد يخفي المركزية ليرتفع كيسجؿ لنفسو مساحة كثبكتا كتفكقا ،كىك
و
ظيكر مباشر؛ لكف ىذا األداء ال يتحقؽ
نزكع خفي يحقؽ السيادة حتى مف دكف
إال بعد اإليحاء المستمر بأنو عمؿ عممي محايد ذا منيج رصيف ً
مدقؽ.
كمنطقيا يعني الكصك يؿ إلى أدلة النقض
ترسيخ أدلةى اإلثبات؛ كما أف العمةى
ى
فالبحث في ذات
تدكر مع معمكلًيا كجكدا كعدمان كما يقكؿ عمماء األصكؿ؛ لذا
ي
و
أم
الكقت يشكؿ
دفاعات عف االستشراؽ خارج نطاؽ المؤسسة ،كيدخؿ في ىذا ُّ
جيد استشراقي قدـ معطياتًو بمعزؿ عف قصديات االستشراؽ المؤسساتي؛ الذم
أساء إلى المتمقي شرقيا كاف أـ غربيا.
إذف تجدر معالجة مفيكـ االستشراؽ بتجاكز ىاجس ثنائية الشرؽ كالغرب،
كالتعامؿ معو بكصفو جيدا معرفيا خاضعا لمنقد ،كلمرفض كالقبكؿ؛ بعد أف سممنا
بشيئيف:
األكؿ :ىك أف مكتسبات االسشتراؽ االيجابية في أم مرحمة كأم لكف كانت تعكد
بالنفع اإلنساني لكؿ األطراؼ.
كالثاني :أف االسشتراؽ صار لو امتدادات كمتشابيات كمتالزمات ثقافية اتخذت
ً
أىدافو كمناىجو كخطاباتو أدكات ليا ،حتى مع تغيير كتبديؿ مصطمح"استشراؽ
مف
"Orientalismإلى مصطمحات كمسميات أخرل ،فمكضكع حكار األدياف ،كحكار
(17) Under the Sign of Orientalism: The West vs. Islam Author(s):
Mahmut Mutman Source: Cultural Critique, No. 23 (Winter, 1992-1993),
pp. 165-197
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الحضارات ،كاآلفاؽ السمطكية لمعكلمة كما يتمخض عنيا مف إعالـ كجيكد ثقافية
امتداد كاسع ،كتشابو في ً
آليات االستشراؽ المؤسساتي في السابؽ
ىذه كميا ليا
ه
ه
كفي الحاضر.
أثر االنحراف المنهجي في التواصل الحضاري

غالبا ما تتسمح السمطة (أم سمطة) بمقدمات أخالقية تسكغ فعميا ،ككذلؾ
تفعؿ سمطة المعرفة؛ ألنيا تحتاج عمى الدكاـ إلى غطاء يضفي عمى سمككيا
فصؿ القكؿ فييا الفيمسكؼ
طابعا تجريديا ال يبتعد كثي ار ع ف تمؾ الفضائؿ التي ٌ
فضائؿ ىَ يسبغكف
ى
يصنع السادةي
األلماني فردريؾ نيتشو( )1900-1844؛"حيث ٌ
ً
نقيض معانييا
جكىرىا
عمييا ىالةن مف القداسة يصدقييا الناس؛ كىي تحمؿ في
ى
األصمية ،فيي أخالؽ منتخبةه تعبر عف أخالؽ السادة كمصالحيـ قيبالة أخالؽ
()18
صنعيا ليـ أكلئؾ السادة.
العبيد" ؛ أم العامة الذيف خضعكا لقيـ كفضائؿ ٌ
أف
كىكذا تفعؿ األكاديمية فعميا
لتخرس َّ
أم معارضة الستنتاجاتيا ؛ بحجة ٌ
ى
و
 ،كيصؿ األمر عند بعض
كتابات قابمة لمنقض
ىذه بحكث عممية؛ ال مجرد
المستشرقيف إلى جعؿ نزكعيـ المركزم المعبِّر عف مصالح السادة (بالمعنى
النيتشكم) مينة ليا طابعيا كثكابتيا؛ فيي ال تقبؿ النقد ،كترل أف ما تفعمو ىك
شرؼ ميني؛ مع رفض أم نقد ِّ
مناىجيا في خانة تمس نزكعيا المركزم
يصنؼ
ى
ق
الخاضع لييمنة سياسية .لذا نرل كيؼ اعترؼ احد ناقدم ادكارد سعيد :باف
( .)19كشرؼ المينة عنكاف
اضطر إلى نقكده تمؾ حفاظا عمى شرؼ المينة
َّ
فضفاض ربما يعني بو مصالح المؤسسة أك كىـ الكطنية التي تستكجب معاداة
األخر الذم ِّ
صنؼ مسبقا عدكا كمنافسا ،أك ربما تعني اليالة األكاديمية كالمكانة
ً
السمطة
مؤسسات
كمف سكاه؛ كالتي تسبغ عمييـ
ي
االجتماعية التي يتمع بيا ىك ى
الجاه كالماؿ؛ إذف فميبقى االستشراؽ يمارس مينيتىو كيسير في ركاب السمطة يكفر
 .22تػ حسف قبيسي .المؤسسة

( )18انظر .فريدريؾ نيتشو .أصؿ األخالؽ كفصميا .صػ
الجامعية لمدراسات كالنشر .بيركت .ط.1981.
(19) Edward W. Said Orientalism Reconsidered. Cultural Critique, No. 1.
(Autumn, 1985), pp. 99.
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ليا الغطاء األخالقي كالعممي؛ فيذا  -كعمى كفؽ مفيكمو  -أمر ليس إلى التنازؿ
عنو مف سبيؿ ،فأيف مكانة المنيج العممي كأيف معيار الحقيقة كالعمـ لدل نخبة مف
المستشرقيف الجدد عمى الخصكص !! كفي أحسف األحكاؿ فاف منيج ىذا
تنازؿ عنو ا ،كأف مصالح
المستشرؽ منيج قبمي يؤكد عمى أف مركزية الغرب ال
ى
السياسة تقتضي الدعـ الشامؿ حتى لك اقتضى األمر تطكيع النصكص ؿتصب في
تشكيؿ صكرة األخر كالتي اختصرىا أخي ار ىاجس الفكبيا بكصفيا ذركة الخطاب.
التعسؼ في استخداـ المنيج يسيـ كبشكؿ فاعؿ في ً
جعؿ أم تكجُّيات
إف
ى
عممية في الدراسات اإلنسانية  -كخصكصا ذات العالقة باآلخر  -تقع بيف جذبيف
ٌ
متناقضيف ىما :الرفض كالقبكؿ كالسمب كاإليجاب ؛ ىذا التعسؼ في استخداـ
المنيج ىك الذم محدد  -غالبا  -المكقؼ مف معطيات البحث العممي كاالستشراقي
مباحث و
قسـ مف المستشرقيف مشكككا
عمى الخصكص  ،ىك الذم يعمؿ ىلـ كانت
ي
بنكاياىا كبقيمتيا العممية مف لدف اآلخر ،مما جعؿ الكثير مف جيكد المستشرقيف
تذىب سدل ؛ مف دكف أف تصؿ إلى نتيجة تفيد كال الطرفيف :الشرقييف كالغربييف
عمى مستكل البحث في المكضكع ،كعمى مستكل التكاصؿ الحضارم.
خطاب االستشراؽ عف باقي الخطابات
يكشؼ تعسؼ المنيج ىلـ تميز
ي
بخصكصية تصنيفية؛ فظؿ يينظر إليو عمى انو استشراؽ فحسب؛ ال بحكث عممية
شأنيا شأف أم جيد معرفي؛ فكانت جيكده عرضةن لمرفض أك االرتياب ،مع أف
الكاقع  -ككما أيشير إلى ىذا  -يشيد بأف كثي ار مف جيكد االستشراؽ قدمت
و
و
ككشكفات ليس مف اإلنصاؼ نكرانيا.
معطيات
ً
بحكث االستشراؽ إلى اإلعماـ في فرض
كمثمما لجأت الكثير مف

جيكدىا كمنتجاتيا إلى رد فعؿ مف لدف اآلخر
تعرضت
التصكرات كاآلراء؛ كذلؾ
ي
ٍ
بحث لمستشرؽ يعني تصنيفو في و
خانة ليا
(الشرقييف)؛ فبمجرد أف يقاؿ ىذا ه
ميزاتيا كمخاطرىا ،كبيذا ذىبت معطيات كاف مف الممكف أف تجكد بيا مثؿ ىكذا
معقد؛ يشترؾ في تفعيمو الطرفاف :المستشرقكف مف
بحكث .كالحؽ فإف ىذا الخمؿ ه
جية كالقراء الشرقييف مف جية أخرل؛ كك هؿ لو مبرراتو كأسباب تطرًفو؛ لكف الخمؿ
القبمية،
األكبر يتأتٌى مف االستشراؽ ذاتو عبر خطابو كعبر منيجو ذم المسحة ٍ
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كىذا يشير إلى أف البحث معني تماما بالدعكة إلى دراسة مستحثات االنفصاـ
الحضارم التي تشكؿ مناىج المستشرقيف القسـ األكبر مف منابعو األكلية.
قد يبدك االنحراؼ في مباحث المستشرقيف عمى مستكل المنيج كالخطاب
أم ار مض ار بالنسبة لمشرقييف فحسب؛ لكف الكاقع – كفي حالة تسميمنا بأف غالب
– يدلؿ عمى أف الخمؿ
نصكص المستشرقيف لـ تكف مكجية إلى قارئ شرقي
كالتعسؼ الذم صدر عف مستشرؽ ما؛ ميما كانت أسبابو كتسكيغاتو؛ ففي النياية
أدل إلى النتيجة السمبية ذاتيا بالنسبة لمقارئ الغربي؛ خارج نطاؽ المؤسسة
مآرب ذاتية ليـ في
الداعمة لتكجو المستشرقيف؛ ألف الغربييف كبكصفيـ قراء ال
ى
تغييب الحقيقة؛ كفي النياية سيطاليـ الخمؿ في المنيج كفي الخطاب المكجَّو؛
فغياب الحقيقة كبأم كسيمة كانت ستؤثر في المتمقي بمعزؿ عف إثنيتو كمعتقده؛
لت ىذه المغالطات أك التعسفات أىكاء القارئ الغربي كمشاعره،
حتى في حاؿ غاز ٍ
أك لبت ما تراكـ في ذىنو مف مكقؼ استعالئي مركزم ،أك غير حيادم تجاه
الشرؽ كالشرقييف.
يتكشؼ إذف  -كعمى أساس البعد االستراتيجي لممعرفة بكصفيا معطيات
بشرية مشتركة َّ -
أف الخمؿ في مناىجيا كقصدياتيا؛ كبالتالي نتائجيا لف يعكد
بالضرر عمى طرؼ دكف آخر؛ فاالنفصاـ الحضارم يتعمؽ بإحساس احد الطرفيف
بالغبف ،كبالتعالي المقصكد ضده ،كبمصادرة الحقيقة أك تشكيييا أك إخفائيا ،كىذا
ات
ىك الشعكر العاـ لدل الشرقييف تجاه االستشراؽ؛ كالجيد الذم تتبناه مؤتمر ي
التكاصؿ الحضارم ذات الجذب أحادم الطرؼ.
إف ىاجس االرتياب حالة تراكمية تك اررية مف اإلحساس بالغبف
كباالنتقاص؛ تؤدم بالنتيجة إلى اتخاذ مكقؼ سمبي مف الصعب نزعو أك استبدالو؛
كىذه طبيعة بشرية متأصمة حيث يؤدم التكرار كالتمقيف إلى تصنيع المكقؼ كجعمو
يتخذ إطا ار جماعيا نفسيا؛ كذلؾ اإلطار الذم تحدث عنو المؤرخ الفرنسي غكستاؼ
ِّ
المشكمة لركح الجماعات ،كمف ىنا أسيـ
لكبكف( )1931-1841بخصكص الدكافع
المنيج في قسـ مف الدراسات االستشراقية المدعمة بالخطاب المتعالي في تعميؽ
ىكة الصراع الحضارم بيف الشعكب؛ كقد كاف بامكانو أف يفعؿ العكس .كعامة
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الناس غالبا ال تتجشـ تحرم الحقيقة كانما تأخذىا جاىزة بطريقة أشبو ما تككف
معمبات ثقافية؛ يرسخيا التكرار ،ففرط االستعداد لمتمقيف مف الصفات العامة في
ً
االستنتاجات؛ كال يعنييا
معود ( ،)20كالعامةه مف الناس تأخ يذ
الجماعات كىك أمر ٍ
كثي ار التمحيص كطمب األدلة.
إف الخمؿ المنيجي المفضي إلى تغييب الحقيقة أك تشكيييا لف يمس
بعيد المدل أثػٌر كسيؤثر سمبا عمى الجميع بكصفيـ
الشرقييف فحسب؛ بؿ أف زخمو ى
شعكبا يتقاسمكف كاجباتيـ كحقكقيـ اإلنسانية بمعزؿ عف أم تصنيؼ سياسي أك
أيديكلكجي؛ أك أم تصنيؼ كاف .كما يتـ تصنيعو مف مكقؼ كاتجاه كيرسخ في
األذىاف ليس مف السيؿ تبديمو أك تالفي عقباتو األخالقية كاإلنسانية كالمعرفية.
كذلؾ يسيـ التمييز اإلثني كالديني الضاربة جذكرىما في الذىف الغربي في
إحداث خمؿ في عممية التكاصؿ الحضارم مع المجتمعات الشرقية ،ىذا الخم هؿ
يفعؿ الشرخ النفسي بيف الغرب كالشرؽ عمى السكاء ميما ٌادعت كسائؿ الدعاية
ٌ
السياسة "البركباجندا "Propagandaأنيا أسيمت في مضمار التكاصؿ كاالنفتاح
عمى اآلخر؛ فالرؤية قصيرة المدل لف ترل ما يكتنؼ ىذا الشرخ مف خطكرة؛ لكف
 كعبر حركة التاريخ  -كاف لمثؿ ىذه العكامؿ نتائج كخيمة لف يمنع كقكعيا أكو
طرؼ عمى آخر.
تفكؽ
يخفؼ مف كطئتيا
ي
كلنا أف نتساءؿ ىنا ىؿ بقى األثر السمبي في ذىف الشرقييف محصك ار في
و
أفعاؿ نفسية كثقافية؛ أـ تطكر إلى مراحؿ كمستكيات
ردكد
عممية التمقي مككنا ى
أخرل؛ بفعؿ ىاجس العداء كىضـ الحقكؽ ككبت الحقيقة؟.
في الكاقع كبعممية متراتبة تحكلت عمميةي التمقي السمبي لخطاب االستشراؽ
 المتمخض عف المناىج القبػٍمية  -لدل اإلنساف الشرقي كعبر المقاالت كالخطبالدينية كالثقافية كالبحكث ذات الطابع األكاديمي إلى خطاب يشبو في طبيعتو األثر
التحريضي ضد الشرقييف كالذم رسخوي في أذىاف القراء الغربييف مستشرقكف مارسكا
( )20ينظر :غكستاؼ لكبكف ،ركح الجماعات .صػ  .26كما بعدىا .تػ عادؿ زعيتر(،القاىرة،
دار المعارؼ ،)1950 ،كفيو تكسع كتحميؿ لألمكر النفسية كاإلجرائية التي تسيـ في تككيف
مكاقؼ الجماعات النفسية كالتي يعني بيا الشعكب كالمجتمعات.
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ً
التعسؼ المنيجي كالخطاب المراكغ ،أم أنتج كس يػينتج عمى الدكاـ ُّ
الفعؿ ىذا
رد
بحكثا شرقية كخطابات مشحكنة بياجس التحريض ،سينتج شكا دائبا بنكايا الغرب
جممةن؛ كربما مف دكف تمييز أحيانا .كليس بغريب أف تمتد آثار ىذا االنفصاـ إلى
مجاالت أخرل تخرج إلى مستكيات ً
الصداـ بكؿ سبميا كأشكاليا؛ فيذه اآلثار تعمؿ
عمؿ القكة الميتافيزيقية في حركة التاريخ؛ أم كفعؿ العكامؿ الكامنة غير الظاىرة
في الفعؿ التاريخي؛ لتنفجر فجأة عف نتائج كمتغيرات مركعة" .حيث ىناؾ خمؼ
األسباب القريبة أسباب بعيدة تخمع عمى تفسير التاريخ طابعا ككنيا ميتافيزيقيا"()21؛
فالكمكف ظاىرة خطيرة في الفعؿ التاريخي؛ كليس ألحد مصادرتيا أك التقميؿ مف
خطكرتيا ،كىذا ما ال تريد أف تستشعر أثره المؤسسات السياسية في الغرب؛ فيي
 400-460ؽ.ـ) حيف يبتر
تؤمف ضمنا بمقكلة المؤرخ اإلغريقي تكسيديد (
المفيكـ التاريخي بقكلو":إف حدثا ميما لـ يقع في العالـ قبؿ عصره"(.)22
من المنهج االستشراقي إلى استراتيجيا السياسية
إف التعارض الداخمي بيف أسباب الحياة كالمكت في أية عممية بايكلكجية
نمكه ثـ إلى نياية تحممو ،أما في المجاؿ
ىك الذم يؤدم بالكائف إلى قمة ِّ
االجتماعي فإف ىذه الحتمية محدكدة بؿ مشركطة ،ألف اتجاه التطكر كأجمو
يخضعاف لعكامؿ نفسية زمنية؛ يمكف لممجتمع المنظـ أف يعمؿ في نطاقيا حيف
يعدؿ حياتو كيسعى نحك غاياتو في صكرة متجانسة منسجمة .كالعكس صحيح
()23
.
تماما فاف التعارض الدائب يؤدم إلى االنحالؿ كالتفكؾ طاؿ األمر أـ قصر
كلنا أف نتساءؿ لك أجرينا عممية إحصائية لنرل إلى أم مدل أسيـ المستشرقكف
في تكصيؿ عرل المحمة بيف الشرؽ كالغرب ،كالى أم مدل عكسكا في مراياىـ
صكرة الشرؽ لمغرب أك الغرب لمشرؽ بعيدا عف أم تأثير كمحرض كنزكع نفعي؛
( )21ينظر :مالؾ بف نبي،كجية العالـ ا إلسالمي .كفيو شرح مفصؿ ألثر العكامؿ الميتافيزيقية
في تشكيؿ حركة التاريخ .ترجمة عبد الصبكر شاىيف (،القاىرة ،مؤسسة األىراـ ،)1998 ،صػ
.24
( )22المصدر السابؽ .صػ .27
( )23المصدر السابؽ .صػ .27
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م معرفية
معمؿ أنثركبكلكج ا
سنجد أف ىذا قميؿ ،كانما مناىجيـ جعمت مف الشرؽ
ى
عمى كفؽ نزعة
قبمية تضع نتائج ييبحث ليا سمفا عف مقدمات،
دككماتية  Dogmaticظاىرة.
كىكذا نرل كيؼ ُّ
يمتد"فعؿ"االستشراؽ إلى تخكـ بعيدة تطاؿ حتى الدعكات
العالمية لمتكاصؿ الحضارم؛ ليجيضيا في ميدىا ،كيسيـ في تعميؽ الشرخ بيف
الجنكب كالشماؿ؛ بيف الشرؽ كالغرب؛ لتترسخ بالتالي كاقعة خطيرة مفادىا :أف
و
لفصاـ حضارم عميؽ؛ بينما ىك
جيد االستشراؽ استخدـ في التنظير كالتييئة
خالؼ ىذا تماما.
يدعي عمى الدكاـ
ى
الرحى
كعمى الرغـ مف كؿ ىذا
ي
فالبحث العممي ينبغي أال يبقى يدكر دكر ى
اف ى
فييمؿ العكامؿ األخرل التي تسيـ في تفعيؿ ما يتمخض عنو االنحراؼ المنيجي
ِّ
المصنع لممكقؼ ،فال يصح االدعاء بأف الخمؿ في
االستشراقي ،كما يسكغو خطابو
اقي كخطابو كانا السبب األكحد في تعميؽ الشرخ الحضارم
المنيج االستشر ى
كالنفسي بيف الشرؽ كالغرب عامة ،فمف المؤكد أف التركيب ة الذىنية لمشرقييف كىـ
تحت طائمة التخمؼ التقني كالحضارم الذم امتد إلى حضاراتيـ ،ثـ االستفزاز
القيمي كالتبدؿ الحاد في معايير حياتيـ كالتي أتت قس ار متزامنة مع النزكع
االستعمارم كالتدخؿ في شؤكف الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية؛ كؿ ىذه
شكمت ىزات عنيفة كارباكا جعال مف العسير استيعاب الغرب كما ييعرض عمييـ؛
خصكصا كىك يتمثؿ صيغة المتفكؽ المستعمر في غالب األحكاؿ ،كالشؾ فإف ذلؾ
الخمؿ كاف احد مركجي كاقع أالزمة؛ لينشط فعؿ االستشراؽ المؤسساتي ،أك
المنحدر مف أمزجة شخصية كثقافات فردية لـ تتخمص مف كطأة نظرتيا المعمبة
عف الشرؽ؛ فيي ما تنفؾ تعكسيا في ذىف القارئ الغربي بطريقة آلية معمنة أك
و
و
كخطاب مكجَّو.
متعاؿ قبمي،
متخفية كراء منيج
إف الحديث عف ىذا الخمؿ غالبا ما ييقابؿ عمدا مف لدف المؤسسات
–
السياسية بالتغييب كاإلخراس؛ كيكضع بدال عنو  -خصكصا كقت أالزمات
تساؤالت كتبريرات معمبة ،أك تبدأ سمسمة مف التحميالت النفسية كالعقدية لألدياف
تعتمد عمى نبش التراث الستخالص أك اقتطاع نصكص ترسخ كازع الكره لمغرب
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كاالرتياب فيو؛ أك تضخـ كجيات نظر "متطرفة "تصدر عف أناس سرعاف ما
يكصفكف  -كبتعميـ حاد  -عمى أنيـ أصكليكف ،إرىابيكف ،متخمفكف ....،كبيذا
ى
()25
()24
المركع
بأس كسطكة مف
ِّ
يتشكؿ الرىاب  phobiasالمدعـ بميديا خطيرة ليا ه
إنيا تصدر عف جيات سياسية تمتمؾ ثقال خطي ار في حركة التاريخ الحديث ،كىذا
الرىاب غالبا يستمد مكاده األكلية كدعمو المعرفي مف تصكرات قسـ مف
المستشرقيف .كليس مف العسير عمى المتخصصيف رؤية التكاشج بيف تصكرات
المستشرقيف عبر مناىجيـ كخطاباتيـ كبيف "ميديا "اإلعالـ كمصنعي االتجاه ،لكف
ىؿ حقا ييجاب في كؿ مرة عف مثؿ ىذه االتيامات الفجة؛ كيكضع لمحد منيا حمكال
حيادية أكثر إنسانية كمسؤكلية ؟ إف مثؿ ىذا لـ يحصؿ إال عمى نطاؽ ضيؽ،
(ِ )24
الرهاب أك الفكبيا  : phobiaالخكؼ الشديد الذم يحدث لمبعض عند مكاجية مكاقؼ

معينة حقيقية أك كىمية .كؿ ق ثالث مستكيات تتداخؿ مع بعضيا أك تفترؽ مشكمة مككنات
التعرض
أساسية لمحالة ،أكليا المككف النفسي الذم يمتاز بشعكر اليمع الذم يصيب الفرد عند ٌ
لمشيء المرىكب ،كىناؾ أيضا المككف البدني الذم غالبا ما يتمثؿ بخفقاف القمب كاضطراب
المككف السمككي الذم ييدؼ إلى تفادم الشيء المرىكب
التنفس .. .لكف اغمب المككنات ىك
ِّ
باالبتعاد عنو؛ أك بمياجمتو بقسكة بغية تفاديو .كتحدث حاالت الرىاب في غالب األحكاؿ بالتعمـ
كاالكتساب مف اآلخريف ،فاألـ التي تياب القطط تنقؿ ألكالدىا ىذه الرىبة ،كبالتمقيف كالتكرار
تتشكؿ لدل الفرد أنكاع مختمفة مف الرىاب تخرج إلى مستكل عقيدم أك عرقي خطير األثر .إف
مصطمح إسالمكفكبيا لـ تفرزه أحداث سبتمبر  2001حيث كجد عديد مف المسمميف أنفسيـ في
الغرب مكضعا لمشبيات كالتحرش كالتمييز العنصرم ،كأشيع بيف الغربييف أف اإلسالـ عقبة في
ت مف نحتو مف لدف مؤسسة
حد ذاتو معارض لمغرب  ،بؿ كاف سابقا عمى ىذه األحداث ،إذ ـ
راني ماد  Runnymedeالفكرية المستقمة في بريطانيا  1997كذلؾ لتكصيؼ كضعيف مختمفيف
مف التمييز العنصرم كذلؾ إزاء الكياف الييكمي العاـ لمكتمة (األمة اإلسالمية) ،كأيضا بالنسبة
لمتعصب ضد المعتقدات الثقافية كالدينية لدل المسمميف .انظر  :المنظكر السسيكلكجي الحضارم
لإلسالمكفكبيا  .أ.د.صالح عبد المتعاؿ .العدد  .2010 .533مجمة الكعي اإلسالمي  -ك ازرة
األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية  -الككيت
( )25الميديا ( :كسائؿ اإلعالـ ) كىي المثرات االعالمية المرئية كالسمكعة منيا كالتي غالبا ما
تعرض عمى الناس لتصنيع اتجاىاتيـ كمكاقفيـ تجاه األشياء كاألحداث .كأخطرىا كأكثرىا شيكعا
في العصر الحاضر الميديا المرئية التي تمرر خطابيا عبر مؤثرات نفسية كجمالية متنكعة.
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كاذا كاف حصؿ فانو استخدـ خطابا ذرائعيا يبتغي في النياية إما تمرير حمكؿ
أصحابيا
أحادية تجيَّر لمصمحة أصحابيا؛ أك ىي مجرد تمميع صكروة يبتغي بيا
ي
كاأليدلكجية
جراء التعسؼ في المكاقؼ السياسية
النأم عف أية إدانة أخالقية؛ َّ
المعمنة أك المتخفية.
كمف الضركرم في ىذا المقاـ لفت النظر إلى إف دراسة "فعؿ االستشراؽ
عبر"تحميؿ المنيج"كتفكيؾ عرل المركزية الغربية في مقاصد المستشرقيف قد تعني
االقتراب مف استنتاجات إدكارد سعيد البنيكية؛ مع أنيا ال تمثؿ المنيج البنيكم
لكف البحث يفترؽ عف استنتاجات سعيد في إعماماتو الحادة عف
تماما؛ ٍ
االستشراؽ؛ حيث يقكؿ عنو":أنو استجابة لمثقافة التي أنتجتو أكثر مما ىك استجابة
لمكضكعو المزعكـ؛ الذم كاف أيضا مف نتاج الغرب"(.)26
إننا لف نفعؿ الكثير إذا حممنا مقكلة سعيد تمؾ عمى إطالقيا؛ مع َّ
أف رؤيتىو
خارج نطاؽ االعماـ حقيقةه ال يطاليا ٌّ
شؾ ؛ خصكصا فيما يتعمؽ باالستشراؽ
المؤسساتي ذم الصبغة الالىكتية أك اإليديكلكجية .كاف ينبغي عمى سعيد أف
يفصَّؿ القكؿ في تحميؿ التطكرات التي لحقت باالستشراؽ عمى مستكل المنيج؛
ففرؽ كبير بيف استشراؽ كاف ىمو ككازعو األكبر إحصاء كرصد الحكادث ثـ
تشكيؿ التصكرات عنيا؛ كبيف استشراؽ الحؽ انصبت َّ
جؿ عنايتو عمى استثمار
المكضكعات التي أنتجيا المستشرقكف السابقكف كتسخيرىا لتصنيع صكرة اآلخر
تصنيعا إجرائيا مف بعد ما تـ تصنيع الشرؽ "فيمكلكجيا "عمى كفؽ ثقافة الغرب
كأيدلكجيتو.
في مراحؿ االستشراؽ األكلى كاف الكازع الديني ثـ الكازع االستعمارم
يبتغياف االحاطة بالشرؽ لفيمو كمعرفة طرؽ التعامؿ معو كالتأثير فيو ،كمحاكلة
تصنيعو عمى كفؽ ما يتناسب مع األحكاؿ كاألمزجة كالمصالح ،بينما في المرحمة
الالحقة كخصكصا منذ انتقاؿ جيد االستشراؽ إلى أمريكا أخذت دراسات
منحى استراتيجيا يتعامؿ مع كياف ىك أشبو بالعدك الذم ينبغي أال تناـ
المستشرقيف
ن
( )26االستشراؽ،ترجمة :كماؿ أبك ديب .55 ،ط (،2إيراف،دار الكتاب العربي.)1984،
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عنو عيف .كبمغ ىذا النمط أك َّج مستكياتو بعد تفكيؾ االتحاد السكفيتي كبركز العالـ
اإلسالمي؛ النقيض األكثر خطكرة لقيـ الحضارة الغربية المتمثمة بنظاـ أمريكا
العكلمي؛ بحسب ما يركج اإلعالـ الغربي المؤسساتي .كىذا ما أكغؿ فيو سعيد
حتى كصؿ إلى حالة متضخمة اختصرت مكضكع النقد االستشراقي في ىذا
المجاؿ .لذا سينأل البحث قميال عف ىذا اإلطار ؛ ليركز عمى دكر المنيج في
تشكيؿ نمطية المعرفة كأثره في لحمة أك تغييب التكاصؿ الحضارم؛ أم أف
تاريخانية ( )27الفكر ينبغي أف تأخذ حي از مناسبا كي يتـ فيـ ديناميكية فعؿ
االستشراؽ مف قىبؿ الشركع بتفكيؾ منيجو ،فمنذ القرف التاسع عشر شيد الخطاب
االستشراقي تكجيا ممفتا لمنظر نحك السياسة كالقكة بتحكؿ العديد مف المستشرقيف
إلى الفمؾ السياسي؛ فطبعكا الخطاب بطابع زاكج بيف المعرفة كاالستراتيجيا
السياسية .فمثال انتقؿ المستشرؽ اليكلندم سنكؾ ىكرجركنج ( )1936-1857مف
صفتو كمستشرؽ محترؼ في دراستو لإلسالـ إلى مستشار الحككمة اليكلندية في
الشؤكف اإلدارية لمستعمراتيا االندكنيسية  ،كما عمؿ كؿ مف المستشرؽ البريطاني
دنكاف بالؾ ماكدكنالد(  )1943-1863كالمستشرؽ الفرنسي لكيس ماسنيكف
( )1962-1883في المستشارية بكصفيما خبيراف بالقضايا اإلسالمية ،كمف ىذا
المنطمؽ فقد شيد الخطاب االستشراقي عممية تحكؿ أحدثت مزاكجة بيف الجانبيف
المعرفي كالسياسي( )28كاالجرائي.
ككثي ار ما كاف الخطاب االستشراقي ينتقي األمكر التي كانت مثار اىتماـ الساحة
يصنع فيمكلكجيا تمس عصب االىتماـ الغربي أك
الغربية آنذاؾ ،فكاف االستشراؽ ٌ
باىتماماتيا العامة ،فسعى إلى تقديـ المكضكع كالنصكص عمى كفؽ صياغات
تتجاكز الحقائؽ العممية؛ بؿ عمؿ عمى تطكيع معطيات الفيمكلكجية بعمميات
( )27التاريخانية شعكر الذات بما حققتو مف مظاىر نشاطاتيا المختمفة .كالشعكر التاريخي ىك
الذم يكضح تاريخية اآلني كيتبدل في كؿ حالة أريد فييا أدراؾ العمك؛ أم الكعي بسبؿ الخركج
عف مكاقؼ معينة كالعمك عمييا ابتغاء تحقيؽ حالة جديدة .أنظر :المعجـ الشامؿ لمصطمحات
الفمسفة .د .عبد المنعـ الحفني .صػ .179
( )28ادكارد سعيد ،االستشراؽ.221،
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متداخمة مف التقطيع كالحذؼ كادخاؿ تأكيالت غريبة في محاكلة عنيدة لجرؼ
الفعؿ التاريخي مف مساره الطبيعي إلى مسار آخر مختمؼ ينصب في معيف
السياسة الغربية.
كىنا تطمب األمر خطابا كمنيجا لصياغة بعض األسس كالمفاىيـ التي
تنحدر في األصؿ مف صمب المعرفة الشرقية أك اإلسالمية سكاء أكانت تمؾ
المعرفة ترتبط بأمكر الديف أك الفقو أك التاريخ أك األدب ....فمثال كاف المستشرؽ
البريطاني السير تكماس ارنكلد( )1930-1864قد ربط بحثو في مكضكع الخالفة
اإلسالمية بتاريخ يعكد إلى عاـ  ،1787كمحكر ذلؾ الربط التاريخي يعكد إلى
إيصاؿ فكرة لمعقؿ الغربي مفادىا أف الحركات اإلسالمية المناىضة لفكرة إلغاء
الخالفة العثمانية في اسطنبكؿ عاـ  1924ليس لدييا أساس شرعي إسالمي،
لككنيا ال تستند إلى أم برىاف تاريخي يشرعف فكرة انتقاؿ الخالفة مف المماليؾ
إلى العثمانيف ،كلمتدليؿ عمى فكرتو اعتمد عمى منيج الشؾ المدعـ بأدلة كشكاىد
ضعيفة كمتضاربة كردت في بعض مصادر الفقو اإلسالمي تديف شرعية الحركات
اإلسالمية في كقتيا بيدؼ حماية مصالح بالده في المستعمرات الشرقية .كمف ىذا
المنطمؽ غدا ذلؾ الخطاب في كقتو مف القكة بحيث لـ يستطع كؿ مف جاء بعد
ارنكلد مف المستشرقيف تجاكز الحدكد التي رسميا ذلؾ الخطاب كحتى الكقت
الحاضر ( .)29كما ال يحتاج الباحث إلى كبير جيد ليدرؾ مثال العالقة العميقة
بيف كتابات المستشرؽ الييكدم برنارد لكيس( ( )1916األخيرة منيا خاصة) كبيف
االستراتيجية السياسية كالعسكرية كالثقافية التي تشنيا أمريكا عمى الشرؽ
اإلسالمي؛ فػ لكيس بعد انقالبو الظاىر مف مستشرؽ أكاديمي عريؽ إلى مجند في
ركاب السياسة حطـ كؿ مسارات فيـ "الفعؿ التاريخي "ثـ قكلبو في نسؽ حتمي
يستكجب مف الغرب مكقفا حادا مرتابا كشكفينيا أحيانا .كىذا ال ينفي ما كتبو مف
كتابات أعطت في كقت ما لممسمميف حقيـ كأنزلتيـ منزلتيـ .لكنو استخمص في
مفادىا :أف ىناؾ فئات مف المسمميف يرزحكف تحت
كتاباتو الالحقة فكرةن يكحي ي
(29) Hogarth," Review of Thomas Arnold , The Caliphate", IA, 1925,
Vol., 4, p.48.
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كطأ ة عبء ثقيؿ مف الكراىية المكجية لمغرب عمى التحديد؛ لتحمؿ رفضا شامال
لكؿ مكتسبات الحضارة الغربية برمتيا( .)30كيحاكؿ اإليغاؿ في تسكيغ خطابو ىذا
بإيجاد جذكر أخرل ليذه الكراىية ال في المعتقد اإلسالمي كتاريخو؛ بؿ في الكافد
ً
المحتقر لمحضارة األمريكية كالتي يصكرىا عمى
عمى المسمميف مف اإلرث النازم
أنيا حضارة خاكية ال فمسفة ليا كال ركح كال قيـ ( .)31كىذا خطاب مراكغ يستيمؾ
خفية تحاكؿ الربط بيف النازم كبيف اإلسالـ؛
فيو مشاعر القراء في عممية استدعاء ٌ
ربطا نفسيا يقع القارئ ضحيتو ،ليتشكؿ لديو ىاجس الفكبيا؛ فمف ال يعرؼ اإلسالـ
ليتذكر إذف فظاعة النازم ،ىذا ىك اإليحاء التي حممتو لغة لكيس .كىكذا يتحكؿ
و
كصؼ لمعالـ الحضارة اإلسالمية لينتيي بقكلبة ىذا التاريخ
المنيج االستشراقي مف
في سياؽ تاريخي سياسي جديد؛ فكاف اإلسقاط أسيؿ الطرؽ لنفي اآلخر؛ بينما
رسخ االستدعاء الذىني صكرة جاىزة يمتمئ بيا ذىف السامع فال يحتاج إلى مزيد
شرح كتفصيؿ لتحديد مكقفو مف اإلسالـ .كبيذا يسيـ الخطاب كالمنيج القبمي
بتدمير التكاشج التاريخي ليختمؽ حالة الفكبيا كنتيجة تطكرية لإلسالـ؛ كىك ال
يعالج األسباب التي تتسبب في كره المسمميف لمضطيدييـ كمستعمرييـ؛ كانما
يحمميا لممعتقد اإلسالمي بصيغة آلية تنفي عف الغرب أم تبعة؛ ثـ يحاكؿ بطريقة
أخرل رد مشكمة االنفصاـ بيف الشرقييف كالغربييف إلى االستعمار األكربي
القديـ(.)32
كىنا يتَّحد كؿ مف المنيج كالخطاب ليرسخا قصدية "فعؿ الكتابة "في ذىف
القارئ ،عبر استعماؿ جمؿ إخبارية كأدلة كصفية سريعة ذات منطؽ تبسيطي كذم
صبغة مطمقة تفضي إلى اختالؽ حالة الفكبيا كطريؽ مضمكف إلقناع القارئ.
إف ذركة منيج لكيس كخطابو تنتيي عند دانياؿ بايبيس؛ حيث يصبح كؿ
تاريخ اإلسالـ مشكمة ذاتية ال يمكف حميا مف الداخؿ بؿ مف الخارج ،كعمى
( )30اإلسالـ األصكلي في كسائؿ اإلعالـ الغربي مف كجية نظر أمريكية .صػ
لكيس .إدكارد سعيد .دار الجيؿ .بيركت.1994 .
( )31المصدر نفسو .صػ .18
( )32المصدر نفسو .صػ .19
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السياسة األمريكية أف تقكـ بيذا الدكر نيابة عف المسمميف؛ فالمسممكف ليسكا فقط
عاجزيف عف فيـ سكاىـ؛ بؿ عاجزكف عف رؤية أنفسيـ؛ كىذه مقكالت سيعمف عنيا
فكككياما بكصفيا حتميات فمسفية مفركغ منيا.
أما دانياؿ بايبس في كتابو :في"سبيؿ اهلل "In The Bath of Godفيرل
أف دراسة (القرآف) ليست بكافية لمعرفة اإلسالـ كأحكاؿ المسمميف؛ بؿ مف
الضركرم قرأءة تاريخ اإلسالـ كشريعتو بدقة لمكشؼ عف أحكاؿ المسمميف الذيف
جاء ىك لمساعدتيـ؛ ألف المسمميف المتطرفيف معاديف لمغرب؛ فيـ يعيشكف عمى
ىاجس االنتقاـ لعدة قركف عانكىا مف االزدراء( .)33كالمعركة ضد ىؤالء ليست
دعكة لصداـ الحضارات؛ بؿ ىي معركة مف أجؿ النضاؿ دفاعا عف ركح اإلسالـ؛
كتطكير نسخة منو تتكافؽ مع الحداثة(.)34
ال تبدك طركحات بايبس رغـ خطابيا األخالقي كىيمنة فكرة المخمػِّص
(بالمعنى الالىكتي) مجندة ألغراض المعرفة ؛ أك إليجاد حمكؿ لمشكالت إنسانية
عالقة؛ بؿ لخدمة دكلة عدكانية يحاكؿ ىك الدفاع عف مكتسباتيا كمصالحيا .كىك
إذ يتحدث عف فكضى اإلسالـ ،كاحساسو بالدكنية ،كنزعتو الدفاعية ( ،)35فمًيبرر
كأف اإلسالـ ذلؾ الشيء
مركزية الغرب كيعطي لمكصاية (االنتداب) بعدا أخالقيا :ك ٌ
اؿيسير ،الذم البد مف استيعابو كتصنيعو مف جديد.
"يكتب بايبس استنادا إلى اإلشاعة كيتحدث عف مادة ال برىاف عمييا،
سكل"القيؿ كقاؿ " ،كحفنة مف األخبار .إف بايبيس يعجز عف إخفاء التعصب
تتدخؿ
كطمس معالـ األحادية ،فاإلسالـ لديو كياف متقمٌب كخطير ،كحركة سياسية ٌ
في شؤكف الغرب ! كتبذر االضطراب فيو .كجكىر كتابق ال يقتصر عمى إحساسو
يتعدل إلى أطركحتو التي مفادىا َّ :
أف المسمميف أنفسيـ أسكأ
النفعي الشديد بؿ ٌ
تعج باإلشارات إلى عجز
مصدر لتاريخيـ .كصفحات في كتابو "في سبيؿ اهلل" ٌ
(33) In The Bath of God. Islam and Political Power. Daniel Pipes. with a
new preface by the author. Second Printing. Transaction Publishers.
New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.) 2003.Pp. 297.
( )34المصدر السابؽ.7 .
( )35المصدر السابؽ .صػ .297
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المسمميف عف تمثيؿ ذاتو ـ ،كىي األمثكلة األكثر شيكعان بيف المستشرقيف الجدد :
أف يمثٌميـ آخركف يعرفكف عف اإلسالـ أكثر مما يعرؼ اؿ مسممكف عف
لذا ٌ
البد ٌ
انفسوـ(.)36
مف المفيد اإلشارة ىنا إلى مراكغة المنيج فالمعرفة تحتاج بالفعؿ إلى تأمؿ
إلف يفكر شخصاف أك ثالثة في و
أمر
كتنكع في مشارب الثقافة كمستكيات المكعي ،ك ٍ
فالشؾ سينتجاف معرفة اقرب إلى الصكاب ،كاآلخر سيعطيؾ فرصة لمعرفة عيكبؾ
التي ال تراىا عينؾ ،كخطاب بايبس يشرعف لو القياـ بيذا الغرض .كبيذا يضع
قانكنا أخالقيا يدعـ منيجو عبر خطاب يعج بدالالت السالـ كالتعايش كالتكافؽ
كالتحديث كالتطكر ،ليستخمص قانكنا مفاده :ال تفكر ...ال تعترض ؼ َّ
أف الخارجييف
بطبيعتيـ أكثر إحساسان بؾ أنت الداخمي  ،كاإلسالـ يحتاج إلى مف ينظر إليو مف
الغرب أكلى بيا  .ثـ يتكقؼ بايبس ليأتي المفكر األمريكي
خارج كىذه الميمة
ي
فرنسيس فكككياما شرقيا مستغربا ينظٌر ىذه األفكار كيخرجيا عف سذاجتيا
كيعطييا بعدا فمسفيا يمأل فراغ األيدكلكجيا اإلمبريالية ليحيؿ حمكؿ بايبس تمؾ إلى
)1831-1770
مضاف فمسفية تمتد إلى الفيمسكؼ األلماني فردريؾ ىيجؿ(
كالفيمسكؼ الفرنسي الكسندر ككجيؼ(  .)1968-1902كىكذا كتب كتابو نياية
التاريخ  The End of Historyأم أف حضارة اإلنساف كصمت ذركتيا في
بعد إلى تنظير كفمسفة فينا كفقط ىنا ذركة النمك
النظاـ العالمي الجديد ،فال حاجة ي
كالتكامؿ كعمى الجميع ترؾ حركة التاريخ تأخذ مجراىا" .ليس ىناؾ آ مديكلكجية أك
ِّ
نفسوي عمى
عقيدة يمكف أف تح ٌؿ مح ٌؿ
التحدم الديمكقراطي الغربي الذم يفرض ى
الممىكية ،كال الفاشيَّة كال الشيكعيَّة كال ً
غيرىا .)37(".ىا ىنا ذركة التاريخ !
الناس ،ال ى
أف ال كجكد لدل بايبس  -كما يقكؿ
لنتأمؿ الحقائؽ عمى األرض كسنرل ٍ
أم تفاعؿ بيف آراء الغرب كآراء
ادكارد سعيد  -كال لدل لكيس كفكككياما
ٌ
(36) Orientalism Reconsidered. Edward W. Said Cultural Critique, No. 1.
(Autumn, 1985), pp. 97.
( )37ينظر :فرنسيس فكككياما ،مقدمة نياية التاريخ ،صػ  .19تػ حسيف َّ
الشيخ( ،بيركت  ،دار
ً
العمكـ العربية.
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الخارجي :ال حكار ،ال اعتراؼ متبادؿ ؛ ليس ثمة سكل التأكيد السيؿ عمى تمؾ
ٌ
المنزلة الرفيعة التي يحكزىا صانع السياسة الغربي ،بفضؿ ككنو غربيان ،كأبيض،
كغير مسمـ ( .)38أما معالجة مشاكؿ الشرؽ اإلسالمي بما فييا التطرؼ كالعدكانية
ضد الغرب كما يقكلكف ،كالفساد السياسي كاالقتصادم كدعـ الديكتاتكريات،
كطمس الحريات الحقيقية كاإلصالح التعميمي كالكؼ عف نيب الحقكؽ كاثارة
نعرات الطائفية كاالقميات ،فيذه أمكر ال يعتدكف بيا كال يشير إلييا إال إشارات
ىزيمة.
كتأتي خطكرة المنيج في دعـ مثؿ ىذه الطركحات  -التي تركب مكجة
المزج بيف السياسة كالتاريخ  -بككنيا مكجية إلى قطاع كاسع مف القراء الذيف ال
يركف في اإلسالـ ثقافةن كدينا كمعتقدا لو جذكره كرقيو كعمقو كانو منيج لما يزيد
ً
قراء سيقرنكف ،في
عمى مميار مف البشر ،بؿ شيئان بغيضان ٌ
مسببان لإلزعاج؛ كمعظـ اؿٌ
أذىانيـ ىاجس الفكبيا التي تتشكؿ باسـ الميج العممي كالخطاب الذم يشتؽ
الحاضر مف تاريخ يكتب سمفا بطريقة معينة .كىكذا تتحكؿ الفيمكلكجيا إلى معمؿ
منيجي ينتج خطابا يجيَّر لصالح السياسة كعمى كفؽ لغة بارعة في طمس الحقيقة
كفي تشيكؿ صكرة اآلخر لصيره في بكتقة الفعؿ التاريخي الغربي.
ىكذا يتحكؿ فعؿ االستشراؽ كعمى كفؽ األمثمة التي مر ذكرىا إلى منتىج ذم طابع
شعبي في الغرب كفي الشرؽ كمييما مف خالؿ ميديا اإلعالـ كمف خالؿ التدخؿ
اإلجرائي عبر المؤتمرات كالتعميـ كالسياسة كحتى التدخؿ العسكرم؛ لذا فإف خطاب
االستشراؽ الجديد كمنيجو المراكغ بحاجة دائمة كدائبة لمتفكيؾ عبر الجديد مف
نظريات التحميؿ كالقراءة؛ لمكشؼ عف مقاصده كأىدافو كلإلسياـ في تحاشي
مؤثراتو كتبعاتو اآلنية كالقابمة.
خاتمة
تبدل مف خالؿ البحث أنو تمحكره حكؿ الدعكة إلى مغايرة إجرائية في
قراءة االستشراؽ باستبطاف نصكصو مف داخؿ؛ لمكشؼ عف فعمو فيما كراء النص
( )38المصدر السابؽ.
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المباشر؛ بمعزؿ عف االنشغاؿ بنقد األفكار بذاتيا؛ فاالنشغاؿ بيا عمى مستكل
النقد الفكرم لو مجاالت أخرل كىك متمـ لمدعكة التي يطرحيا ىذا البحث.
قد يبدك االنحراؼ في مباحث المستشرقيف عمى مستكل المنيج كالخطاب
أم ار مض ار بالنسبة لمشرقييف فحسب؛ لكف الكاقع – كفي حالة تسميمنا بأف غالب
نصكص المستشرقيف لـ تكف مكجية إلى قارئ شرقي – يدلؿ عمى أف الخمؿ الذم
صدر عف مستشرؽ ما؛ ميما كاف أسبابو كتسكيغاتو؛ ففي النياية أدل إلى النتيجة
السمبية ذاتيا بالنسبة لمقارئ الغربي؛ خارج نطاؽ المؤسسة الداعمة لتكجو
مآرب ذاتية ليـ في تغييب الحقيقة؛
المستشرقيف؛ ألف الغربييف كبكصفيـ قراء ال
ى
كفي النياية ناليـ الخمؿ في المنيج كفي الخطاب المكجَّو في جيد المسشترقيف؛
فغياب الحقيقة كبأم كسيمة كانت أثرت في المتمقي بمعزؿ عف إثنيتو كمعتقده.
يتكشؼ  -كعمى أساس البعد االستراتيجي لممعرفة بكصفيا معطيات
بشرية مشتركة َّ -
أف الخمؿ في مناىجيا كقصدياتيا؛ كبالتالي نتائجيا لف يعكد
بالضرر عمى طرؼ دكف آخر؛ فاالنفصاـ الحضارم يتعمؽ بإحساس احد الطرفيف
بالغبف ،كبالتعالي المقصكد ضده ،كبمصادرة الحقيقة أك تشكيييا أك إخفائيا ،كىذا
ات
ىك الشعكر العاـ لدل الشرقييف تجاه االستشراؽ؛ كالجيد الذم تتبناه مؤتمر ي
التكاصؿ الحضارم ذات الجذب أحادم الطرؼ.
كىكذا ُّ
يمتد"فعؿ"االستشراؽ إلى تخكـ بعيدة تطاؿ حتى الدعكات العالمية لمتكاصؿ
الحضارم؛ ليجيضيا في ميدىا ،كيسيـ في تعميؽ الشرخ بيف الجنكب كالشماؿ؛
بيف الشرؽ كالغرب؛ لتترسخ بالتالي كاقعة خطيرة مفادىا :أف جيد االستشراؽ
و
خالؼ ىذا تماما.
لفصاـ حضارم؛ بينما ىك يدعي
استخدـ في التنظير كالتييئة
ى
كيشكؿ المنيج أحد األسس الداعمة لخطاب االستشراؽ كقصديتو ،كىما
األساس األكؿ في فعؿ االستشراؽ؛ إذ يدخؿ المنيج في تكجيو نتائج البحث ألنو
و
تعارض مع القكانيف
عمؿ إجرائي ،غالبا ما أفضى المنيج غير المناسب إلى
العممية لينتيي إلى العجز عف الكصكؿ إلى الحقيقة.
ككثير ما كاف الخطاب االستشراقي فريسة سيمة لكىـ العممية كالرصانة
األكاديمية؛ مدعيا القدرة عمى تفكيؾ بنية النص الشرقي كالكلكج إلى مكامنو
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الفيمكلكجية ،كىذا الكىـ ىك ما كاف يبعد الخطاب االستشراقي عف مكضكعيتو
كيكقعو في نطاؽ الحدس ،كمما عزز كاقع ذلؾ االنحراؼ محاكلة الخطاب خمؽ
نمط ذىني كاضفاءه عمى تأكيالتو التي غالبا ما كانت تقع تحت كطأة ضحالة
النسؽ المنيجي كالتنظير.
كلقد تأسس خطاب االستشراؽ الجديد عمى أىداؼ إستراتيجية أكسع مما
كانت عميو في السابؽ مع ظيكر دعكات راحت تكىـ بانتفاء استخداـ مصطمح
استشراؽ ألنو يمثؿ حمكالت اتريخية كتبعات بات مف الجدير صرؼ الذىف عنيا؛
"األسس االستشراقية
فعمؿ قسـ مف الخطاب الجديد عمى تشكيؿ منظكمة مف
لتطكيع العقؿ الغربي نحك آلية مبرمجة عف الشرؽ تديرىا المؤسسة االستشراقية ".
ككفقا ليا احتاج فعؿ االستشراؽ الجديد صياغة خطابو عمى "تمثيالت قائمة عمى
منيج يقكـ بإسقاط الرؤية الغربية المعاصرة لمحركات اإلصالحية الغربية ،عمى
التراث اإلسالمي انطالقا مف خمفياتيـ التاريخية".
إف سمطة المعرفة في اؿغرب لـ تقـ مف دكف االعتماد عمى فعؿ /الكتابة ؟ حيث
يرسخ (فعؿ الكتابة) إيحاءات كتصكرات ال تنتج سكل مكقؼ ال يتج أز مف السمطة
كالمركز  .كعمى ىذا فاالستشراؽ مف منظكر معرفي ىك الخطاب ذاتو؛ الخطاب
الذم يخفي مكضكع المركزية ليرتفع كيسجؿ لنفسو مساحة كثبكتا كتفكقا ،كىك نزكع
و
ظيكر مباشر؛ لكف ىذا األداء ال يتحقؽ إال بعد
خفي يحقؽ السيادة حتى مف دكف
اإليحاء المستمر بأنو عمؿ عممي محايد ذا منيج رصيف ً
كىكذا تفعؿ
مدقؽ.
األكاديمية فعميا لتخرس أم معارضة تجاه استنتاجاتيا بحجة أف ىذه بحكث
و
كتابات عادية قابمة لمنقض؛ بؿ يصؿ األمر عند بعض
عممية؛ ال مجرد
المستشرقيف إلى جعؿ نزكعيـ المركزم كتعبيرىـ عف مصالح السادة (بالمعنى
النيتشكم) مينة ليا طابعيا كثكابتيا؛ فيي ال تقبؿ النقد ،كترل أف ما تفعمو ىك
شرؼ ميني البد مف الدفاع عنو؛ مع رفض أم نقد ِّ
يصنؼ استنتاجاتيا في خانة
تمس نزكعيا المركزم.
التعسؼ في استخداـ المنيج يسيـ كبشكؿ فاعؿ في ً
جعؿ أم تكجُّيات
إف
ى
عممية في الدراسات اإلنسانية  -كخصكصا ذات العالقة باآلخر  -تقع بيف جذبيف
ٌ
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متناقضيف ىما :الرفض كالقبكؿ كالسمب كاإليجاب ؛ ىذا التعسؼ في استخداـ
المنيج ىك الذم محدد  -غالبا  -المكقؼ مف معطيات البحث العممي كاالستشراقي
مباحث و
قسـ مف المستشرقيف مشكككا
عمى الخصكص  ،ىك الذم يعمؿ ىلـ كانت
ي
بنكاياىا كبقيمتيا العممية مف لدف اآلخر ،مما جعؿ الكثير مف جيكد المستشرقيف
تذىب سدل ؛ دكف أف تصؿ إلى نتيجة صالحة تفيد كال الطرفيف الشرقييف
كالغربييف عمى مستكل البحث في المكضكع ،كعمى مستكل التكاصؿ الحضارم.
يسيـ الخطاب كالمنيج القبمي بتدمير التكاشج التاريخي ليختمؽ حالة
الفكبيا كنتيجة تطكرية لإلسالـ؛ كىك ال يعالج األسباب كال الدكافع التي تتسبب في
كره المسمميف لمضطيدييـ كمستعمرييـ؛ كانما يحمميا لممعتقد اإلسالمي بصيغة
آلية تنفي عف الغرب أم تبعة؛ ثـ يحاكؿ بطريقة أخرل رد المشكمة إلى االستعمار
األكربي القديـ .كىنا يتَّحد كؿ مف المنيج كالخطاب ليرسخا قصدية"فعؿ الكتابة "في
ذىف القارئ ،عبر استعماؿ جمؿ إخبارية كأدلة كصفية سريعة ذات منطؽ تبسيطي
كذم صبغة مطمقة تفضي إلى اختالؽ حالة الفكبيا كطريؽ مضمكف إلقناع
القارئ .كتأتي خطكرة المنيج في دعـ مثؿ ىذه الطركحات  -التي تركب مكجة
المزج بيف السياسة كالتاريخ  -بككنيا مكجية إلى قطاع كاسع مف القراء الذيف ال
مسببان
يركف في اإلسالـ ثقافةن كدينا كمعتقدا لو جذكره كرقيو كعمقو ،بؿ شيئان ٌ
قراء سيقرنكف ،في أذىانيـ ىاجس الفكبيا التي تتشكؿ باسـ
لإلزعاج ؛ كمعظـ اؿٌ
الميج العممي كالخطاب الذم يشتؽ الحاضر مف تاريخ كتب سمفا بطريقة معينة.
ىكذا تتحكؿ الفيمكلكجيا إلى معمؿ منيجي ينتج خطابا يجيَّر لصالح
السياسة كعمى كفؽ لغة بارعة في تشيكؿ صكرة اآلخر لصيره في بكتقة الفعؿ
التاريخي الغربي .ىكذا يتحكؿ فعؿ االستشراؽ إلى منتج ذا طابع شعبي في الغرب
كفي الشرؽ كمييما مف خالؿ ميديا اإلعالـ كمف خالؿ التدخؿ اإلجرائي عبر
المؤتمرات كالتعميـ كالسياسة كحتى التدخؿ العسكرم؛ لذا فإف خطاب االستشراؽ
الجديد بحاجة دائمة كدائبة لمتحميؿ كالتفكيؾ عبر الجديد مف نظريات التحميؿ
كالقراءة لمكشؼ عف مقاصده كأىدافو كلإلسياـ في تحاشي مؤثراتو كتبعاتو اآلنية
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كالقابمة .ثـ ىك ضركرم لتفعيؿ االستشراؽ المحايد كاالستفادة مف مكتشفاتو
كمنتجاتو.
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Orientalism: A Study in the method and
intentionality of the discourse
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Abstract
The basic idea of this paper is an invitation to explore
the methodological dimension of the action of orientimic data,
analyzing its participation in parting the other's image. It also
tries to gain the data of the explored one. All these objectives
could be achieved throughout using methodological tools were
set early to be the foundations that lead to the truth, but some
of the orientalists made the methodology as a means to
manufacture the image of the other in order to achieve certain
objectives and intention. Hence, this paper deals with
exploring the communicative value of the action of writing,
then there must be a process of deconstructing the
methodology of orientalism according to machineries depend
upon the analytical way of methodology via suitable epistemic
methods as well as rereading the language of discourse and its
formerly intention.
This paper also aims at explaining the motives that
demand to cancel the term of orientalism and giving it new
names to pass over its heavy loads through dangerous trickery
intends to continue in utilizing the data of oreintalism but in
new names of academic appearance and even a human one. It
highly it important to study the “ action of oreintalism “ for
having an effective influence in the cultural and political
changes all over the world.
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