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  المستخلص 

ف�ي موض�وع ا#ستش��راق عل�ى ق�در كبي�ر م�ن ا�ھمي��ة، وھ�ذه ا�ھمي�ة مس�تمدة م��ن  يع�د البح�ث   
ف�الغرب ك�ان وم�ا ي�زال يم�د  .تداخل أطرافه التي يمثلھا الغرب من جھة، والشرق من جھة أخرى

أعينه على العديد من بقاع الشرق، بغية تكوين تصوٍر يساعد في تسھيل مھمة الھيمنة علي�ه وذل�ك 
ُمقابٍل له، وھذا ال�نمط ق�د تجل�ى ض�من منطقي�ات الص�راع م�ن أج�ل ا#عت�راف كم�ا " آخرَ "بَعَدِ◌ِه 

يعم��ل عل��ى ص��ناعته فس��وف " اMخ��ر"، وإن عج��ز ف��ي بحث��ه ع��ن إيج��اد ذل��ك "ھيج��ل"عب��ر عن��ه 
  .في الفترة الراھنة" الجيوسياسي"وإنتاجه، وھو ما نجده على ساحة الصراع 

لقد حاول البحث الدوران حول مفھوم ا#ستشراق بغي�ة بي�ان المع�الم الرئيس�ية الت�ي تمث�ل الش�كل   
 الذي يب�دو علي�ه للعي�ان، وذل�ك بغي�ة التوطئ�ة لعم�ل ا�ذھ�ان ال�ذي م�ن ش�أنه الكش�ف ع�ن المع�اني
الھاجعة خل�ف مح�او#ت المستش�رقين والمتمرس�ة وراء دع�اواھم، والت�ي كان�ت متباين�ة إذا م�ا ت�م 
قياسھا وفق منطق ا`نصاف والحيادية مقارنةً مع منطق الميول تحت مختلف ال�دوافع والبواع�ث، 
ومتباين��ة ك��ذلك إذا م��ا ت��م قياس��ھا وفق��اً لمنط��ق البح��ث العلم��ي الھ��ادف والمج��رد مقارن��ةً بمنط��ق 

  .لتوظيف ا�يديولوجي الذي تحركه الفلسفة البراغماتيةا
وأم��ا ع��ن مفھ��وم ا#ستش��راق وص��لته ب��العلم، ف��إن البح��ث ي��رى أن��ه بعي��د ع��ن تخ��وم العل��م، وم��ن   

الصعوبة له أن يتاخم حدوده، وذلك لسبب بسيط متمثل بكون العلم ينشد على الدوام معرفة الحقيقة 
وا�ھواء، با`ض�افة إل�ى وج�وب اس�تخدام وس�ائل المعرف�ة  المجردة، وإن كانت # تeئم العواطف

الممكن��ة لرص��د الظ��اھرة الت��ي ھ��ي قي��د ال��درس، وذل��ك لمeحق��ة التط��ورات الجاري��ة عليھ��ا، بغي��ة 
الوصول إلى قانون علمي يفسر ھذه الظاھرة أو تل�ك، وھ�ذا الق�انون ب�دوره يتوج�ب في�ه أن يك�ون 

يمكن عد ا#ستشراق علما من العلوم، ل�ه خصائص�ه الذاتي�ة قابe للتعميم وللتكميم، ومن ثم فإنه # 
كأي علم آخر، �نه من الصعب إثبات ذلك نظراً لطبيع�ة ھ�ذه الدراس�ة الش�مولية الت�ي تناول�ت ك�ل 
شيء عن الشرق، وبا`ضافة إلى ذلك فإن ا#ستشراق ينتمي إلى الحقل ا�يديولوجي في كثير م�ن 

يراد من وراءھا ترويج تصورات معينة عن ا`سeٍم بص�رف زواياه، إذ أن له أيديولوجية خاصة 
  . النظر عما إذا كانت تلك التصورات قائمة على حقائق أو مرتكزة على أوھام وافتراءات

  
Abstract                                                                                                  

  Research in Orientalism is very important due to the intersection of its 
western and eastern lines. The west still has eye on many countries in the 
east in order to dominate it. This act of seer tiny in the geographical, 
social, economic, and political nature of east, one can dare say, is 
proportionate with the advance in the western self understanding of its 
geographical, social, economic, and political nature. Interest in east was 
not that important to the western mentality at times of intellectual 
darkness. The inception of awareness is a search for the self in an other 
which acts as a self – mirror. This is clear in the logic of conflict or 
struggle for recognition as expressed by "Hegel". The inability to find 
such an "other" can lead to a production of such an "other" and this is 
case on the contemporary arena of the geo – political in this time. 
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    One of the major reasons to search into this phenomenon is that 
Orientalism efforts are not limited to the 18th and 19th centuries. Thus 
Orientalism as an attempt to understand the east, for dominance or mere 
knowledge, would only end with the termination of its causes. 
Dominance in the western mind is correlated with knowledge. This shows 
that the western attempt to conquer the Islamic east extends across all 
time. This makes necessary the study of  the works of all concerned 
scholars and thinkers to understand Oreintalism. This should be dont to 
encounter  the western attempt to keep the keep the Islamic Arabic east 
inferior to the west intellectually and eras eastern memory by using 
globalization as its main means.                                                                                              

  
  المقدمة 

  أھمية البحث
ا�ھمية مستمدة من ت�داخل  يعد البحث في موضوع ا#ستشراق على قدر كبير من ا�ھمية، وھذه 

ف�الغرب ك�ان وم�ا ي�زال يم�د أعين�ه . رىخ�التي يمثلھا الغرب من جھة، والشرق من جھة أ أطرافه
ن�ة علي�ه، وفع�ل على العدي�د م�ن بق�اع الش�رق، بغي�ة تك�وين تص�وٍر يس�اعد ف�ي تس�ھيل مھم�ة الھيم

إمعان النظر في طبيعة الشرق الجغرافي�ة وا#جتماعي�ة وا#قتص�ادية والسياس�ية يمك�ن للباح�ث أن 
يذھب إلى الق�ول بأن�ه يتناس�ب ط�رداً م�ع مق�دار التق�دم الحاص�ل ف�ي الفھ�م الغرب�ي لذات�ه ولطبيعت�ه 

يك�ن يش�كل أھمي�ة عل�ى  الجغرافية وا#جتماعية وا#قتصادية والسياسية، إذ أن ا#ھتمام بالشرق لم
فالوعي حين يتبلور فإنه سوف يتبل�ور عل�ى . الساحة الفكرية الغربية في فترات تصحرھا وجفافھا

 ھيئة استفھام يبحث ع�ن إجاب�ة، وتبل�ور ال�وعي س�وف ي�ؤدي بالت�الي إل�ى البح�ث ع�ن آخ�ٍر يتمث�ل
أجل ا#عتراف كم�ا ضمن منطقيات الصراع من  ، وھذا النمط قد تجلىذاته عبره كمرآٍة له الوعي

فس��وف يعم��ل عل��ى ص��ناعته " اMخ��ر"، وإن عج��ز ف��ي بحث��ه ع��ن إيج��اد ذل��ك "ھيج��ل"عب��ر عن��ه 
  .في الفترة الراھنة "الجيوسياسي"على ساحة الصراع  ، وھو ما نجدهوإنتاجه

وجب��ة �ھمي��ة البح��ث ف��ي موض��وع ا#ستش��راق ھ��و ع��دم توق��ف المح��او#ت وم��ن ا�س��باب المُ    
ل��ه ح��ظ غي��ر قلي��ل م��ن  تص��ورالق��رن الث��امن عش��ر والتاس��ع عش��ر وھ��و ود ا#ستش��راقية عن��د ح��د

، إذ أن ا#ستش��راق محاول��ةٌ لفھ��م الش��رق م��ن قب��ل الغ��رب س��واٌء ك��ان م��دفوعاً بأي��ديولوجيا ال��ذيوع
أم ك��ان تواق��اً للمعرف��ة المج��ردة، وھ��ذه المحاول��ة ل��ن تنتھ��ي إ# بانتھ��اء أس��بابھا، وم��ن  ،الھيمن��ة

الرغبة بالھيمنة سوف تبرح الفكر الغربي في عين الوقت الذي يصعب  الصعوبة بمكان القول بأن
مع��ه الق��ول بإمكاني��ة زوال الرغب��ة ف��ي المعرف��ة، وتش��ھد عل��ى الحض��ور المس��تمر لكلت��اً العقبت��ين، 

وھ�ذه ا#س�تمرارية ف�ي التع�رض . الحروب الت�ي ل�م يخ�ل زم�ان و# مك�ان ف�ي الش�رق م�ن آثارھ�ا
 البح�ث ف�ي طبيع�ة ا#ستش�راق ِعب�رس�eمي تؤك�د ض�رورة للشرق وخصوصاً الش�رق العرب�ي ا`

المؤلفات التي ألفھا المفكرون العرب والغربيون، توطئة للوصول إلى طرائق ناجح�ة ف�ي التعام�ل 
مع ھذا النوع من النشاط الفكري الغربي، وتقييمه ومواجھة التيارات التي تحاول أن تبقي الش�رق 

جمل�ة اMلي�ات الت�ي تس�لح بھ�ا  غ�رب الثقافي�ة والعلمي�ة، ِعب�رالالعربي ا`س�eمي عال�ةً عل�ى موائ�د 
إبق�اء الش�رق عل�ى وض�عه الس�قيم وجعل�ه تابع�اً امتeكھا وحاول ا#نف�راد بھ�ا، بالغرب وتمكَّن من 

للغرب، وذل�ك بالعم�ل عل�ى مح�و ال�ذاكرة الش�رقية، ومص�ادرة مخزونھ�ا الھائ�ل م�ن ك�ل ذكري�ات 
  .من جھود، ومستفيدة من العولمة كأحد أبرز أوجه الھيمنة ماضيھا الذھبي، مستغلة كل ما وسعھا

  مشكلة البحث
لعل من أبرز المشاكل التي يواجھھا الباحث في شأن ا#ستشراق ھي مشكلة الفصل بين الخطاب   

تحليلھ��ا وإعط��اء المش��ورة  حق��ائق ووق��ائع الش��رق والمس��اھمة ف��يا#ستش��راقي كخط��اب ع��اكس ل
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ق الت�ي ق�د تعت�رض طريقھ�ا، بعي�داً ع�ن منط�ق الھيمن�ة، وھ�ذا م�ن والدعم في التغل�ب عل�ى العوائ�
جھة، وبين الخطاب ا#ستشراقي المسؤول عن تصوير ألوان من التمثيل تتحجب الق�وة ب�ين ثناي�اه 

وھ�ذه المش�كلة س�وف تول�د . خلف�ه والمؤسسة الراغبة في تحقيق تلك المصلحة المصلحةوتتمترس 
راق كمنھج معرفي إبستمولوجي من المفترض ب�ه ا#لت�زام بالتالي مشكلة أخرى ھي بروز ا#ستش

  .بمبادئ المعرفة، بروزاً متزامناً مع الشرق كواقع # تربطه صلة أو انعكاس بالمنھج المعرفي
والمش��كلة ا�خ��رى الت��ي تواج��ه البح��ث ف��ي موض��وعة ا#ستش��راق ھ��ي مش��كلة الت��داخل ب��ين    

لeستشراق قد بدأ م�ع الش�عور بحاج�ة الغ�رب إل�ى ا�زمان، إذ أن من المفترض أن يكون التنظير 
متنفس لتصريف منتوجه، من جھة، وحاجته إلى المصادر ا�ولي�ة للص�ناعات الت�ي ب�دأت تتط�ور 
بشكل مطرد بعد الثورة الصناعية التي استھلتھا إيطاليا وفرنسا أثناء عص�ر ا�ن�وار وبع�ده، وھ�ذا 

ل��دى ال��دول الغربي��ة وخصوص��ا الممتلك��ة  م��ن جھ��ة ثاني��ة، وت��زامن ك��ل ذل��ك م��ع تن��امي الرغب��ة
لuساطيل البحرية في الھيمنة على المناطق الحيوية في العالم، ا�مر ال�ذي أدى إل�ى ان�د#ع حم�ى 

ولكن الفرض بانتھاء الفترة ا#ستعمارية التقليدية والتوقف الظاھري التقليدي لعملي�ات . ا#ستعمار
" المراك�ز"عث لفكرة الھيمنة وا#ستعمار واس�تغeل ا#ستشراق شيء، وما يشھده عالم اليوم من ب

الض�عيفة، والس�يطرة " ا�ط�راف"القوية لمصادر قوتھا من أجل الھيمنة على مص�ادر الطاق�ة ف�ي 
على سلوك دول الشرق وخصوصا العربية وا`سeمية، ومواجھة أزمة الشعور بالنقص الحاد في 

. القرن التاس�ع عش�ر وب�دايات الق�رن العش�رين الھوية، شيء آخر مختلف تماماُ عما يفترضه واقع
ا�م�ر ال�ذي س�وف . فالتداخل في المفاھيم يشكل بحد ذاته مشكلة لكل باحث في قض�ايا ا#ستش�راق

وتبع�اً ل�ذلك فينبغ�ي عل�ى . يضطر معه الباحث إل�ى تتب�ع إش�كالية ا#ستش�راق م�ن أص�ولھا ا�ول�ى
في الكشف عن العeقات الھاجعة خل�ف الظ�واھر الباحث توخياً لxحاطة بھذه ا`شكالية أن يستمر 

التي يشھدھا عالم اليوم والتي يعد ا#ستعمار الجديد، والحروب ا�يديولوجية الت�ي يش�ھدھا الع�الم، 
  .والنظريات التي توطئ لھا، من أبرز معالمھا

  التوطئة
وادره ف��ي ظھ��ر ا#ستش��راق كفعالي��ة م��ن فعالي��ات التمرك��ز الغرب��ي ح��ول ال��ذات، وال��ذي ب��دأت ب��  

الظھور منذ مبارحة الغرب للعصور الوسطى وتفج�ر الث�ورة الص�ناعية، وال�ذي ت�زامن م�ع أف�ول 
وق��د ش��كل الش��رق ف��ي إط��اره موض��وعاً لتفكي��ر نتج��ت عن��ه دراس��ات . الش��رق وخف��وت أض��واءه

وأبحاث وأقوال مختلفة، بدا فيھا الشرقي نمطاً ملتبساً ومفعماً با�س�اطير والتص�ورات المغلوط�ة، 
لك��ن ا�بح��اث وواح��داً، كيان��اً  ل��م يك�نه، م��ع أن الش��رق مغ��ايراً ومفارق�اً لواقع��ھ�ر فيھ��ا الش��رق وظ

فالفص�ل ب�ين الغ�رب . عل�ى أحك�ام التمرك�ز الغرب�ي اً بن�اء ك�ذلك والدراسات ا#ستش�راقية ص�ورته
والش��رق ل��م يؤخ��ذ باص��طeحه المك��اني والجغراف��ي، ب��ل ف��ي تأكي��د التب��اين الثق��افي والسياس��ي 

وجي بينھم��ا ف��ي انفص��امھما، ل��ذلك ف��إن ا#ستش��راق ل��يس ظ��اھرة خلقتھ��ا ظ��روف تاريخي��ة وا�ي��دل
محددة، كما أنه لم يشكل، عبر تاريخه، إفرازاً لحاجات ومصالح الغرب الحيوية المتصاعدة، بقدر 

طبيعي�اً لعق�ل ميت�افيزيقي متمرك�ز عل�ى ذات�ه، ھّم�ه ا�س�اس  -قد # نغالي إذا قلن�ا  -ما كان إفرازاً 
نتاج اMخر، أي آخر، وفق صور رغبوية ومتخيلة، تعتريھا تشوھات ا`حالة والفصل والمع�ايير إ

وھك��ذا، تُظِھ��ر ميتافيزيق��ا . الميتافيزيقي��ة الت��ي وس��مت مجم��ل ت��اريخ الفلس��فة الميتافيزيقي��ة الغربي��ة
لش�رقي، ا#ستشراق الذات الغربية في زھوة تفوقھ�ا وقوتھ�ا وس�طوتھا، بينم�ا تزيِّ�ف ثقاف�ة اMخ�ر ا

وخصوصاً ا`س�eمي، وتحتق�ر ثقافت�ه ولغت�ه وديانت�ه ووج�وده، وتض�عه خ�ارج الت�اريخ، وخ�ارج 
الفضاء الكوني المشترك الذي يناضل من أجله الجميع، مجردة إياه من الق�يم ا`نس�انية المش�تركة، 

إذ ذھ��ب إل��ى أن " منت��دى الش��رق ا�وس��ط"وھ��و م��دير " دانيي��ل ب��ايبس"وھ��و ع��ين م��ا ذھ��ب إلي��ه 
  .)١(لشعب العراقي لم يعرف الحرية والحضارة إ# بعد مجيء القوات ا�مريكيةا

وقد # ينطبق ھذا التوصيف على توجھات وجھود بعض المستشرقين، إنما عل�ى مجم�ل حركي�ة   
وفعالية ا#ستشراق التي ارتبطت بالمد ا#ستعماري، فe يمكن الح�ديث ع�ن الغ�رب بوص�فه كيان�اً 

و لم يكن كذلك في يوم من ا�يام، وكذلك فإن الشرق لم يكن موحداً في يوم م�ا، واحداً موحداً، إذ ھ
لكن مفھ�ومي الغ�رب والش�رق اس�تخدما ووظف�ا ف�ي س�ياقات غامض�ة، وس�اھم ھ�ذا ا#س�تخدام ف�ي 
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فقد تحول كل من الغرب والشرق إل�ى مفھ�وم . إنتاج صور نمطية ملتبسة عن الغرب وعن الشرق
على ميتافيزيقا تنھض على تمركٍز ذاتي محاط بتمركزاٍت عديدٍة داعمٍة له، متمثَّل أو تمثيلي، بناء 

فابتع��د الوج��ود المتع��ين لواق��ع ك��ل منھم��ا، وغ��اب ب��ذلك المعط��ى ال��واقعي للمفھ��وم، حي��ث نس��جت 
مكونات��ه ومركبات��ه وف��ق أش��كال متخيل��ة ونمطي��ة تس��تلھم ك��ل إمكاني��ات التھم��يش وا`لغ��اء، ليفق��د 

  .)٢( والرأي والتواصل المفھوم أي إمكان للجدل
  التعريف با�ستشراق

ا#ستشراق لغ�ةً مش�تٌق م�ن كلم�ة ش�رق، وھ�ي جھ�ة ش�روق الش�مس، والتش�ريق ھ�و ا�خ�ذ ف�ي    
قوا ذھب�وا إل�ى الش�رق أو أت�وا الش�رق ، ويص�ح أن تك�ون مش�تقة م�ن كلم�ة )٣(ناحية المشرق، وشرَّ

اء، ومعناھ�ا طل�ب الن�ور والھداي�ة ثم أضيف إليھا ثeثة حروف ھي ا�ل�ف والس�ين والت�" إشراق"
ولم�ا . وا`شراق من الشرق حيث نزلت الديانات الثeث اليھودية والنص�رانية وا`س�eم. والضياء

كان ا`س�eم ھ�و ال�دين الغال�ب فأص�بح معن�ى ا#ستش�راق البح�ث ع�ن معرف�ة ا`س�eم والمس�لمين 
تفي�د " ا#ستش�راق"والس�ين ف�ي كلم�ة . )٤(وبeد المسلمين عقيدة وشريعة وتاريخاً ومجتمعاً وتراث�اً 

ول�م . ومفھوم الشرق من وجھة نظر ا�وربي يتمثل في كل ما قد وقع ف�ي اتج�اه الش�رق. )٥(الطلب
يكن مألوفاً بعُد في مصادر العصور الوسطى ا�وربية ذلك التمييز العميق الجذور الذي ج�اء فيم�ا 

ا�قصى، فقد كان الشرق بالنس�بة �ورب�ا بعد بين كل من الشرق ا�دنى والشرق ا�وسط والشرق 
العص��ور الوس��طى يمث��ل تل��ك ال��بeد الواقع��ة عل��ى الس��واحل الش��رقية والجنوبي��ة الش��رقية للبح��ر 

وق��د اس��تعمل المح��دثون كلم��ة . )٦(المتوس��ط، كم��ا يمث��ل تل��ك ال��بeد المتغلغل��ة ف��ي اتج��اه الش��رق
"Orientalism "ق�ون والم�دققون فيس�تعملون ب�د#ً والتي تدل على معنى المستش�رقين، أم�ا المحق

" مستش�رقين"و"  استش�راق"و" مستش�رق"و" استش�رق"، ولك�ن لفظ�ة "علماء المش�رقيات"منھا 
  .)٧(شاع استعمالھا بين الناس ولم يكن في ذلك بأس عند جمھرة الباحثين

: بقول���ه" رودي ب���ارت"أم���ا تعري���ف ا#ستش���راق م���ن حي���ث ا#ص���طeح، فيعرف���ه المستش���رق   
ق علم يختص بفقه اللغة خاص�ة، وأق�رب ش�ي إلي�ه إذن أن نفك�ر ف�ي ا#س�م ال�ذي أطل�ق ا#ستشرا(

وكلم�ة ش�رق تعن�ي مش�رق الش�مس، وعل�ى ھ�ذا " ش�رق"وكلمة استشراق مشتقة م�ن ك�ـلمة . عليه
ويعتم��د المستش��رق ا`نجلي��زي . )٨(.)يك��ون ا#ستش��راق ھ��و عل��م الش��رق أو ع��ـلم الع��الم الش��رقي

م�ن تبّح�ر ف�ي لغ�ات الش�رق :(الذي يع�رف المستش�رق بأن�ه" فوردقاموس أكس"تعريف " آربري"
إلى أن ا#ستشراق كدائرة في الفكر والخبرة يشير بالطبع إل�ى " إدوارد سعيد"ويذھب . )٩(.)وآدابه

العديد من الميادين المتقاطعة، أولھا العeقة التاريخية والثقافية بين أوربا وآسيا، وھي عeق�ة تمت�د 
لت�اريخ، وثانيھ�ا النظ�ام التدريس�ي العلم�ي ف�ي الغ�رب وال�ذي أت�اح ف�ي مطل�ع سنة من ا ٤٠٠٠في 

الق�رن التاس��ع عش��ر إمكاني��ة التخص�ص ف��ي دراس��ة مختل��ف الثقاف�ات والتراث��ات الش��رقية، وثالثھ��ا 
ا#فتراضات ا�يديولوجية والصور وا�خيلة الفانتازية عن منطقة م�ن الع�الم اس�مھا الش�رق مھم�ة 

والقاسم النسبي بين ھذه الجوانب الثeث�ة م�ن ا#ستش�راق . المعنى السياسيبصورة راھنة وملحة ب
الجغرافي�ا " س�عيد"يس�ميھا  -ھو الخط الفاصل بين الش�رق والغ�رب وھ�و حقيق�ة م�ن ص�نع البش�ر 

أكث��ر م��ن كون��ه حقيق��ة طبيعي��ة، ولك��ن ذل��ك # يعن��ي الق��ول ب��أن ا#نقس��ام ب��ين الش��رق  –المتخيل��ة 
إن�ه بالتأكي�د يعن�ي، وتمش�ياً م�ع الجوان�ب الت�ي . ا # يعني أنه خيالي فق�طوالغرب ثابت # يتبدل كم

أن الشرق والغرب حقيقتان أنتجھما البشر ويتوجب بالتالي أن يدرسا " عالم ا�مم" "فيكو"يسميھا 
و�ن الع�الم الطبيع�ي ينط�وي . وليس العالم المقدس أو الطبيعي. كعناصر مكونة للعالم ا#جتماعي

شخص أو الموضوع بالدراسة، فمن المحت�وم إدخالھم�ا بع�ين ا#عتب�ار عن�د النظ�ر إل�ى على قيام ال
ا#ستش��راق �ن��ه م��ا م��ن استش��راق ب��دون مستش��رقين م��ن جھ��ة أول��ى، وب��دون ش��رقيين م��ن جھ��ة 

ظ�اھرة مح�ددة بدراس�ة : (فيعرف ا#ستش�راق بأن�ه" علي بن إبراھيم النملة"أما الدكتور . )١٠(ثانية
ير المسلمين، بغض النظر عن الوجھ�ة الت�ي ينطل�ق منھ�ا المستش�رق، س�واء علوم المسلمين من غ

أتى م�ن الغ�رب أم م�ن الش�رق، ب�ل إن�ي أزع�م أن الع�رب غي�ر المس�لمين ال�ذين يدرس�ون ا`س�eم 
  . )١١( .)يدخلون في مفھوم ا#ستشراق
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eحي وبا`ض��افة إل��ى التعري��ف ال��ذي اتس��م بالعمومي��ة وال��ذي تن��اول التعري��ف اللغ��وي وا#ص��ط  
لeستشراق آنفا، يوجد مفھوم خاص با#ستشراق وھذا المفھ�وم يعن�ي الدراس�ات المتعلق�ة بالش�رق 
ا�وس��ط ولغت��ه وآداب��ه وتأريخ��ه وعقائ��ده وتش��ريعاته وحض��ارته بوج��ه ع��ام، ويطل��ق عل��ى ال��ذين 

و# ب��ـد أن نلح��ق با#ستش��راق م��ا ينش��ره الب��احثون . )١٢("المس��تعربون"يقوم��ون بتل��ك الدراس��ات 
سلمون الذين تتلمذوا على أيدي المستشرقين وتبنوا كثيراً من أفكار المستشرقين حتى إن بعض الم

ھؤ#ء التeميذ تفوق على أساتذتھم في ا�س�اليب والمن�اھج ا#ستش�راقية، وي�دل عل�ى ذل�ك احتف�ال 
ة دور النشر ا#ستشراقية بإنتاج ھؤ#ء ونشره باللغات ا�وروبيـة عل�ى أنھ�ا بح�وث علمي�ة رص�ين

  .)١٣(أو ما يترجمونه من كتابات بعض العرب والمسلمين إلى اللغات ا�وروبية
فيعن��ى بالكت��اب الغ��ربيين ال��ذين يكتب��ون ع��ن الفك��ر ا`س��eمي وع��ن " المستش��رقين"أم��ا مفھ��وم    

الحضارة ا`سeمية، ويمكن تصنيف أسمائھم بشكل يقترب من تصنيف الطبقات في التاريخ، وھم 
  :صنفينفي ھذا النحو على 
، وطبق�ة المح�دثين "توما ا�ك�ويني"والقديس " جربر أورياك"طبقة القدماء مثل : من حيث الزمن

  ".جولد تسيھر"و" كاره دوفو"مثل 
فھناك طبقة المادحين للحضارة ا`سeمية، وطبقة : من حيث ا#تجاه العام نحو ا`سeم والمسلمين

  .)١٤(المنتقدين لھا والمشوھين لسمعتھا
يخص الجانب المتعلق بالمستشرق، فإن شخصيته لم تكن بمنأى ع�ن دائ�رة النق�اش، م�ن  وفي ما  

حيث المحيط الجغرافي الذي ينتمي إليه، ومن حيث الدين أو ا�يديولوجيا التي يحملھا، ومن حيث 
دائرة اھتمامه، وكذلك من حيث سعة ا`حاطة بالموضوع ال�ذي ذھ�ب مستش�رقا للبح�ث والتقص�ي 

إل�ى إن " محم�د ج�eء إدري�س"ھ�ذا الص�عيد ي�ذھب البح�ث إل�ى ع�ين م�ا ذھ�ب إلي�ه وعلى . )١٥(فيه
يقيم�ون ف��ي  –م�ثeً  –المستش�رق ل�يس بالض�رورة أن يك�ون غربي��اً، فالمستش�رقون ا`س�رائيليون 

كما أن حصر أعمال ا#ستشراق على أھل الذمة، سوف يُخ�ِرج . الشرق، وينتمون جغرافياً للشرق
دائ��رة ا�عم��ال ا#ستش��راقية ق��ام ب��ه مستش��رقون # ينتم��ون لليھ��ود و# كم��اً كبي��راً وھام��اً ع��ن 

للنصارى، فھناك العلمانيون والملحدون، ولعل إنتاج المستشرقين الشيوعيين ممن ھم ليسوا بأھ�ل 
ذمة و# أھل دين، دليٌل على سقوط شرط ا#نتماء �ھل الذم�ة ال�ذي يس�قطه ال�بعض م�ن المھتم�ين 

أما في ما يخص إحاطة المستش�رق بموض�وع بحث�ه . خصية المستشرقبمباحث ا#ستشراق في ش
الخاص بالشرق، فإنه من المفترض أن يكون اشتراط العلم للباحث الذي يخوض دراسة موض�وع 

ھو أمٌر # مناص منه، ومع ھذا توجد أعماٌل عديدةٌ تحتس�ب ض�من  –أياً كان ھذا الموضوع  –ما 
أصحابھا غمارھا دون عل�م بھ�ا، ول�يس م�ن دلي�ل عل�ى  اھتمامات ا#ستشراق، وتُحسب له، خاض

ذلك أكثر م�ن العدي�د م�ن المستش�رقين ال�ذين كتب�وا ع�ن الق�رآن و# يعرف�ون العربي�ة، وكتب�وا ع�ن 
  .)١٦(أركان ا`سeم ولم يطلعوا على أي منھا

  البدايات
ستش�راق م�ن إن ھذا البحث يھدف إلى ضرورة إعادة النظر في ا�سس التي ُصنِّف بموجبھا ا#   

حيث البدايات، إذ # بد من الوقوف عل�ى الد#ل�ة المفاھيمي�ة لمف�ردة ا#ستش�راق، لك�ي يتس�نى بع�د 
ذلك الوقوف على ذات المفردة بع�د أن تعرض�ت �دوات ال�ذين عمل�وا عل�ى توظي�ف ھ�ذه المف�ردة 

ن ب�ين لغايات تخدم مصالحھم أو مصالح الدوائر التي عملوا لمص�لحتھا، ول�يس م�ن ش�ك ف�إن الب�و
والف��رق شاس��ع ب��ين المفھ��وم العلم��ي وب��ين المص��طلح الموظَّ��ف، كم��ا أن��ه ل��يس م��ن ش��ك ف��ي ك��ون 
التعاطي مع المفھوم ھو أسھل وأيسر من التعاطي مع المصطلح، بسبب درجة النقاوة العالية الت�ي 

  .يتمتع بھا ا�ول والضبابية الكبيرة التي يمكن أن تعتري الثاني
المتعل��ق أب��داً ب��النزوع نح��و المعرف��ة واكتش��اف المجھ��ول، ق��ام عل��ى  ا#ستش��راق" مفھ��وم"إن    

الترحال والتجوال في بقاع جديدة وغريبة، واكتشاف طبيعة تل�ك البق�اع وطبيع�ة المجتمع�ات الت�ي 
تسكنھا ليتعرف الرحالة بتلك البقاع ويعرفھا �ھل بلده بغية زيادة المعرفة الجغرافية وا#جتماعية 

سفية، وھذا السلوك ف�ي ج�وھره س�لوك يت�رجم واحدي�ة الفك�ر البش�ري واش�تراك وا#قتصادية والفل
النوع البشري في الخاصية الت�ي ترفع�ه ع�ن ب�اقي ا�ن�واع الت�ي تع�يش عل�ى ظھ�ر ا�رض، وھ�و 
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وق�د أدت . )١٧(سلوك ا#جتماع والتواصل للتطور، وليس سلوك ا#جتم�اع والتواص�ل لحف�ظ الن�وع
الت��ي ش��يدت عليھ��ا العدي��د م��ن المجتمع��ات " المعج��زة"يم مقول��ة إل��ى تحط��" المفھ��وم"الع��ودة إل��ى 

مبانيھا المعرفية والسياسية، وعلى رأس�ھا ك�ان المجتم�ع اليون�اني ال�ذي ك�ان نس�يجه الفك�ري يحي�ا 
بواسطة ا`دمان على نظرية أنه الذي وصل إلى ما كان قد وصل إليه على غير مثال سابق، حتى 

يخب��رھم ب��أنھم غي��ر ال��ذي يقول��ون وأنھ��م ليس��وا أول م��ن ص��نع ع��اد إل��يھم م��ن غ��ادرھم مستش��رقاً ل
، والتي تأثر بھ�ا كثي�ر م�ن المستش�رقين ولع�ل )١٨(الحضارة والثقافة والمدنية على غير مثال سابق

ال�ذي ذھ�ب إل�ى أن الفلس�فة ا`س�eمية ليس�ت س�وى فلس�فة اليون�ان " آرنس�ت رين�ان"أبرزھم ك�ان 
  .)١٩(القديمة مكتوبةً بحروٍف عربية

، وإن كان ق�ول ∗لقد اختلف المفكرون كثيراً حول تحديد بداية حركة ا#ستشراق على أقواٍل عدة   
من أرجعه للقرن السادس عشر الميeدي أكثر وضوحا، و# يمنع أن يك�ون ھن�اك مح�او#ت غي�ر 

 ، فقد قام ا#ستشراق في البداية على)٢٠(منظمة ظھرت قبل ھذا التاريخ من القرن العاشر الميeدي
جھود فردية لم تكن ذات تأثير على مجرى التفكي�ر الغرب�ي، مم�ا أدى إل�ى ع�دم اتخ�اذ نقط�ة بداي�ة 

وق�د انعك�س ع�دم ا#تف�اق عل�ى مض�مون مح�دد لeستش�راق، . )٢١(لeستشراق لدى بعض الب�احثين
وھوي���ة واض���حة للمستش���رق، عل���ى عملي���ة الت���أريخ لھ���ذه الظ���اھرة، فتع���ددت اMراء وتباين���ت 

ما كان ھذا التع�دد والتب�اين بس�بب فھ�م الب�احثين لeستش�راق، وي�ذھب البح�ث إل�ى ا#تجاھات، ورب
الق��ول ب��أن تحدي��د ت��أريخ مع��ين لك��ل م��ن مفھ��وم ا#ستش��راق م��ن جھ��ة والقض��ايا المتعلق��ة بالنش��اط 
ا#ستشراقي من جھة أخرى، قد أصبح ض�رورة # مح�يص ع�ن التوس�ل بھ�ا، وھ�ذا ي�أتي انطeق�اً 

سة التاريخ والذي يجعل م�ن ا�ش�عة المس�لطة عل�ى موض�وع الدراس�ة من مبدأ التخصص في درا
  .أكثر تركيزا وأقدر على الكشف عن دقائق وحيثيات الموضوع

يع�ود " مستش�رق"ففيما يتعلق بالتأريخ لمفھوم ا#ستشراق يمكن الق�ول ب�أن أول اس�تعمال لكلم�ة   
، وأن تبن�ي كلم�ة )٢٢(يوناني�ةح�ين أطل�ق عل�ى أح�د أعض�اء الكنيس�ة الش�رقية أو ال ١٦٣٠إلى س�نة 

ف�ي " استش�راق"م، فيم�ا ظھ�رت كلم�ة ١٧٧٩في اللغة ا#نكليزية قد كان حوالي س�نة " مستشرق"
م، وعل���ى ھ���ذه الص���ورة م���ن التط���ور اللغ���وي دخ���ل ١٨٣٨ق���اموس ا�كاديمي���ة الفرنس���ية س���نة 

ملي�ة وق�د ج�اءت ع. )٢٣( Orientalismا#ستشراق إلى القاموس العربي مترجم�اً ع�ن المص�طلح 
مفھوم ا#ستشراق تلبيةً للحاجة إلى إيج�اد ف�رع متخص�ص م�ن ف�روع المعرف�ة لدراس�ة " استيeد"

الش��رق، فق��د كان��ت الحاج��ة ماس��ة لوج��ود متخصص��ين للقي��ام عل��ى إنش��اء المج��eت والجمعي��ات 
لظھ�ور قض�ايا ا#ستش�راق، فس�وف يك�ون " التأريخ"أما إذا قُصد إلى عملية  .)٢٤(وا�قسام العلمية

علي�ه الص�eة (مكان رد الكثي�ر منھ�ا إل�ى الب�دايات ا�ول�ى لظھ�ور ا`س�eم وبعث�ة النب�ي محم�د با`
تُرسل لقيصر ال�روم ) صلى هللا عليه وسلم(عندما علم الغرب بھا حين كانت وفود النبي ) والسeم

ن ، وي�رى ال�بعض أ)٢٥(وغيره، مما دفع الغرب إلى توجيه اھتمامه إلى ھذا الدين الجديد وأصحابه
ف�ي " مؤت�ة"نشأة ا#ستشراق ترجع إلى بداي�ة الغ�زوات والفت�وح ا`س�eمية، وبخاص�ة م�ع غ�زوة 

شمال جزيرة العرب في السنة الثامنة للھج�رة، والت�ي تع�د ا#نطeق�ة ا�ول�ى للم�د ا`س�eمي، تل�ك 
ايا وھ�ذه القض�. )٢٦(ا#نطeقة التي ينظر إليھا ك�أول محاول�ة لتھدي�د الوج�ود غي�ر ا`س�eمي آن�ذاك

وھ�ي مرحل�ة ي�رى البح�ث أن " ا#ستش�راق البس�يط"التي تتاخم ا#ستشراق يمكن إدراجھ�ا ض�من 
بيان حدودھا أمر ضروري بغية الوصول إلى مفاھيمي�ة دقيق�ة `ش�كالية ا#ستش�راق والت�ي توقفن�ا 

  ".ا#ستشراق المنظم"على 
وانھزمت أمام�ه جي�وش الغ�رب  لقد تبلورت د##ت ا#ستشراق حينما َعمَّ ا`سeم بeد ا�ندلس،  

العسكرية، وبان عوار تأخره ثقافياً وحضارياً، فما كان منه إ# أن وجه كل اھتمامه للتع�رف عل�ى 
ھ��ذه الق��وة الت��ي قھرت��ه وتغلغل��ت ف��ي أرض��ه حت��ى دك��ت أب��واب دول��ه وعواص��مه، فأرس��ل طeب��ه 

وا كثي�راً م�ن كتب�ه وعل�ى ينھلون من العلوم ا`س�eمية ف�ي معاق�ل العل�م ف�ي دي�ار ا`س�eم، فترجم�
رأس��ھا الق��رآن الك��ريم للتع��رف عل��ى ھ��ذا ال��دين، كم��ا طلب��وا مدرس��ين يعلم��ونھم ف��ي مراك��ز العل��م 

وم�ن . عندھم، إلى غير ذلك من ا�مور التي تدل على اھتمامھم بالشرق ا`سeمي من وقت مبك�ر
  :تلك البعثات الدراسية التي جاءت تنھل العلم من ديار ا`سeم
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  .ملك فرنسا" لويس السادس"ابنة خالة " إليزابيث"الفرنسية برئاسة ا�ميرة البعثة  -١
 .صاحب مقاطعة ويلز" جورج"ابنة ا�مير " دوبان"البعثة ا`نكليزية برئاسة ا�ميرة  -٢
طال�ب وطالب�ة، وك�ان  ٧٠٠م، والتي بلغ تعداد طeبھا ١٢٩٣البعثة ا`سبانية التي كانت سنة  -٣

 .)٢٧(لرھبان، فرجع ھؤ#ء لبeدھم يحملون علوم الشرق ا`سeميمن بين ھؤ#ء الطeب بعض ا
وك��ان م��ن ب��ين ال��دعاة المتحمس��ين ال��ذين ط��البوا بض��رورة تعل��م لغ��ات الش��رق لغ��رض التنص��ير   
فرنس�ي يخل�ف أول " باب�ا"، وأول ١٤٦رق�م " الباب�ا"وھ�و " م١٠٠٣ – ٩٣٨جربر دي أورياك "

ق��ن العل��وم عن��د الع��رب، وعل��ى أي��دي الع��رب ف��ي ألم��اني، وھ��و الوحي��د ال��ذي تعل��م العربي��ة وأت
، وق��د قص��د ا�ن��دلس وأخ��ذ م��ن أس��اتذتھا ف��ي م��دارس ريب��ول وأش��بيلية وقرطب��ة، حت��ى )٢٨(إس��بانيا

أصبح أوسع علماء عصره ثقافةً بالعربية والرياضيات، ولما ارتح�ل إل�ى روم�ا س�ما عل�ى أقران�ه 
مدرس�تين ع�ربيتين ا�ول�ى كان�ت ف�ي  ، وأم�ر بإنش�اء"سلفس�تر الث�اني"وانتخب حبراً أعظم باس�م 

كانت تعد قبلة المستشرقين ا�وروبيين وساھمت في صبغ ا#ستش�راق بالص�بغة الفرنس�ية روما و
والثاني��ة كان��ت ف��ي رايم��س وھ��ي موطن��ه ا�ول، ث��م أض��يف إليھ��ا مدرس��ة ، )٢٩(م��دة م��ن ال��زمن

طاجنة، ورحل إل�ى الذي ولد في قر" ١٠٨٧قسطنطين ا�فريقي ت "وكذلك برز اسم . )٣٠(شارتر
خراسان وبغداد والشام ومصر والقيروان والھند، وقد ت�رجم العدي�د م�ن الكت�ب ف�ي الط�ب والفل�ك 

ال��ذي ألف��ه " الع��eج الع��ام"كم��ا ت��رجم كت��اب " إس��حق ب��ن عم��ران"م��ن العربي��ة إل��ى الeتيني��ة ع��ن 
وجميعھم  –" أحمد بن الجزار"لتلميذه " زاد الحاضرين"و" التقاسم"وكتاب " إسحق ا`سرائيلي"

، وبعض رسائل "علي بن العباس"الذي وضعه " الملكي"والقسم النظري من كتاب  –قيروانيون 
حن�ين ب�ن "الذي ألف�ه " المقا#ت العشر في العين"، ولكنه انتحل بعض ما ترجم ككتاب "الرازي"

، وق�د جمع�ت آث�اره وع�ددھا "كتاب قس�طنطين ا�فريق�ي ف�ي ط�ب العي�ون"فجعل عنوانه " إسحق
" أدل�ر"وك�ذلك لم�ع اس�م . ١٥٢٩، وب�ال بسويس�را س�نة ١٥١٥مصنفا ونشرت في ليون سنة  ٢٤

المولود ف�ي مدين�ة ب�اث البريطاني�ة والمنس�وب إليھ�ا، وال�ذي انخ�رط ف�ي س�لك " ١١٣٥ – ١٠٧٠
الرھبان، وطلب العلم في تور وا�ندلس وصقلية ومصر ولبنان وأنطاكية واليونان والقدس، وعند 

، وأھ�دى إلي�ه أح�د "ھن�ري الث�اني"الذي أصبح فيما بعد المل�ك " ھنري"ماً لuمير عودته عين معل
يوحن�ا "وك�ذلك اش�تھر . كتبه، وقد تضلع من ثقافة العرب الذين آثر مذھبھم على مذھب أھل بeده

، كم�ا ت�رجم "اب�ن رش�د"الذي عاش منتصف القرن الثاني عشر، ت�رجم فلس�فة " بن داود ا`سباني
لمؤلف��ه " الجب��ر"، وكت��اب "اب��ن البطري��ق"ع��ن ترجم��ة " أرس��طو"ال��ذي ألف��ه " السياس��ة"كت��اب 

، وكت���ابي "كت���اب الخ���وارزمي ف���ي الحس���اب العمل���ي"، وص���نف كتاب���اً بعن���وان "الخ���وارزمي"
يوحن�ا "وم�ن ا�ع�eم المھم�ة ف�ي ع�الم ا#ستش�راق ك�ان . ف�ي النج�وم وأبع�اد الكواك�ب" القبيسي"

أب��ي معش��ر "ني عش��ر، وال��ذي ت��رجم أربع��ة كت��ب ل��ـ ال��ذي ع��اش منتص��ف الق��رن الث��ا" ا`ش��بيلي
آ#ت "، وكتاب�اً ف�ي "المجريط�ي"الذي ألف�ه " رسالة في ا#سطر#ب العربي"، كما ترجم "البلخي

وبا`ضافة إلى ھؤ#ء النَقَلة انخ�رط ف�ي س�لك ا#ستش�راق كثي�ر م�ن ". ثابت بن قرة"لـ " الساعات
جي��رار دي كريمون��ا "و" ١١٨١ثال��ث ت دومنغ��و جون"و" روب��رت أوف تشس��تر"الرھب��ان مث��ل 

 – ١١٧٠ليون����اردو فيبوناتش����ي "و" ١٢٣٦ – ١١٧٥ميخائي����ل س����كوت "و"  ١١٨٧ - ١١١٤
، )٣١("١٢٨٤ – ١٢٣٠رايمون�����د م�����ارتيني "و" ١٢٧٤ – ١٢٢٥توم�����ا ا�ك�����ويني "و" ١٢٤١

والل�ذان " م١٣١٤ – ١٢٣٥ريمون�د لولوي�و "و" م١٢٩٤ – ١٢١٤روجر بيكون "با`ضافة إلى 
ا ا�ث�ر الكبي�ر ف�ي إنش�اء َك�راٍس لت�دريس اللغ�ة العربي�ة ف�ي الجامع�ات الغربي�ة عل�ى أث�ر كان لھم�

وكامبريدج عام  ١٦٣٨مثل ُكرسي أوكسفورد عام  ،)٣٢(م١٣١٢قرارات مجمع فيينا الكنسي سنة 
وك����ان تأس����يس الجمعي����ات العلمي����ة مث����ل الجمعي����ة ا�س����يوية البنغالي����ة والجمعي����ة . )٣٣( ١٦٣٢

يكية والجمعية الملكية اMس�يوية البريطاني�ة وغيرھ�ا بمنزل�ة ا#نطeق�ة الكب�رى ا#ستشراقية ا�مر
لeستشراق حيث تجمعت فيھا العناصر العلمية وا`دارية والمالية فأس�ھمت جميعھ�ا إس�ھاماً فّع�ا#ً 
ف�ي البح�ث وا#كتش�اف والتع��رف عل�ى ع�الم الش��رق وحض�ارته فض�eً عم�ا ك��ان لھ�ا م�ن أھ��داف 

إن إمعان النظر في ت�اريخ ا#ستش�راق المرتك�ز إل�ى معرف�ة الظ�روف . )٣٤(اريةاستغeلية واستعم
المحيط��ة بتبل��ور النش��اط ا#ستش��راقي، س��وف يجع��ل م��ن الس��ھل ا#س��تد#ل عل��ى أن المؤلف��ات 
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ا#ستش�راقية ا�ول��ى الت��ي اختص��ت بالش�رق ق��د غل��ب عليھ��ا الط�ابع الع��دائي الحاق��د عل��ى ا`س��eم 
، وأن ھ�ذه الدرج�ة م�ن العدائي�ة م�ا كان�ت لتظھ�ر بھ�ذا ) علي�ه وس�لمص�لى هللا (وعلى النبي محمد 

المستوى لو أن ھذه المؤلفات كتبت في ظل ظروف طبيعية، وعليه # فe بد من القول إنھ�ا كتب�ت 
التي بدأت التعبئ�ة لھ�ا ف�ي مجم�ع كليرمون�ت س�نة  -أثناء الحمeت الصليبية على الشرق ا`سeمي

/ وفي ظل احتدام الصرع المسيحي -" م١٠٩٩ – ١٠٨٨بان الثاني أور"م على عھد البابا ١٠٩٥
ومن جھة أخرى ف�إن ظھ�ور التوج�ه المس�يحي نح�و ب�eد ا�ن�دلس ا`س�eمية للدراس�ة . ا`سeمي

والتعلم على يد المسلمين، والذي كان من ثمراته إعجاب الطالب المسيحي بلغة العرب وعلومھم، 
إيج�ابي ف�ي نف�س الم�واطن الغرب�ي وال�ذي س�بق الحم�eت  ھذا الظھور وما نج�م عن�ه م�ن انطب�اعٍ 

دت تل�ك المنھجي�ة  ،)٣٥(الصليبية، لم يوجد له أثٌر مدوٌن في المؤلفات ا#ستشراقية القديم�ة وق�د ج�رَّ
العدائية في تعاملھا مع ا`سeم، المستشرقين م�ن الموض�وعية وا�مان�ة العلمي�ة، بحي�ث اس�تمرت 

eا�مر الذي يدفع وبقوة إلى ا#عتقاد بأن  .)٣٦(حقة من المستشرقينھذه الدراسات تغذي ا�جيال ال
، وف�ي ظ�ل الفش�ل )٣٧(لم يبدأ إ# في ظ�ل ظ�روف الح�روب الص�ليبية" المنظم"العمل ا#ستشراقي 

فبع��د ذل��ك الفش��ل أدرك الغ��رب أن ق��وة . ال��ذي لح��ق بمجم��ل تل��ك الحم��eت عل��ى الع��الم ا`س��eمي
وتجزئتھا، سلك الفكر الغرب�ي المتعص�ب س�بيل التبش�ير وھ�و  المسلمين من الصعب بمكان تفتيتھا

ا�سلوب الذي رأى أنه ا�مثل لتحقيق الھدف المنشود لتغيير الواقع المشھود، وشتان بين الحالين، 
فق�د رك�ز التبش�ير عل�ى كس�ر الوح�دة ا`س�eمية، �ن�ه . حال التوحد والقوة وحال الفرقة والتش�رذم

eمي إذا تحقق أصبح لعنة وخطراً على العالم، وإذا ما س�يطرت الفُرق�ة كان يؤمن أن ا`تحاد ا`س
لذلك سعى المبشرون بتبشيرھم إلى تحويل . على بeد ا`سeم، فإنه يظل حينئٍذ بe وزٍن و# تأثير

مجاري التفكير في الوحدة ا`سeمية من أجل تغلغل النصرانية ف�ي المس�لمين وھ�ذا م�ا دع�ى إلي�ه 
وقد اتفق الباحثون والمؤرخون على إن ا`رساليات التبش�يرية الت�ي . )٣٨("راونلورنس ب"المبشر 

حلَّت محل الحمeت الصليبية كانت طليعة الغ�زو ا#س�تعماري الجدي�د، وق�د ركَّ�زت تل�ك الطeئ�ع 
على استدراج الشعوب ا`سeمية نحو الحضارة الغربية، انطeقاً من القاعدة التبشيرية القائلة بأنه 

ارى القرآن ومدينة مكة عن ب�eد الع�رب أمك�ن رؤي�ة العرب�ي يت�درج ف�ي س�بيل الحض�ارة متى تو
وغي�ره ف�ي " وليم بيل كراف"التي لم يبعده عنھا إ# محمد وكتابه، وھذا ما  رسخته أفكار المبشر 

  .)٣٩(أذھان الغرب
  بواعث ودوافع ا�ستشراق

س��وف يك��ون م��ن الس��ھولة مeحظ��ة إذا م��ا تناولن��ا النش��اط ا#ستش��راقي عل��ى مس��توى الس��طح، ف  
مجموعة من العوامل التي تظافرت لتشكيل مفھوم ا#ستشراق، منھا ما ھو نفسي يكمن في طبيع�ة 
ا`نسان نفسھا من حيث ھ�و ك�ائن ح�ي مفك�ر، ل�ه خصائص�ه، ول�ه آمال�ه وأحeم�ه وأطماع�ه، ول�ه 

ي والفك�ري والنفس�ي عل�ى أھدافه ونزواته ورغباته وإحساساته، و# بد له أن يتمتع بوج�وده الم�اد
ح��دٍّ س��واء، وم��ن ھ��ذه البواع��ث رغب��ة ا`نس��ان الطبيعي��ة ف��ي المعرف��ة وا`ط��eع ونزعت��ه الظامئ��ة 
للتعرف على حياة اMخرين وأفكارھم، وغريزته التواقة لمعرفة أخبار الناس وأسرارھم وخباياھم 

فه الش�ديد بالتج�ارة، ولذته في تحمل المصاعب للوصول إلى ميادين مبھمة، ومسائل غامضة وشغ
وكسب ا�موال واكتناز الخيرات والسيطرة عليھا وولعه الكامن في نفسه للسيطرة على اMخرين، 
وجعلھم يتعلقون به، ورغبته الشديدة في أن يعتنق غيره ما يعتنق�ه ھ�و م�ن عقائ�د وأفك�ار وسياس�ة 

ه المتواص��ل ف��ي عقي��دة وفلس��فة، وميل��ه إل��ى التف��وق عل��ى غي��ره بطريق��ٍة أو ب��أخرى، وأخي��راً بحث��
اMخرين للتأكد من سeمة عقيدته واتجاھه ومذھبه في الحياة، وھدفه منھا، فا`نسان مفط�ور عل�ى 

�وه ع�ن . حب ا#طeع ولذلك كله كان للرحeت التي قام بھا ا�وربيون في ب�eد الش�رق، ولِم�ا قصُّ
به ف�ي إيق�اظ الرغب�ة ف�ي مش�اھدة  مشاھداتھم فيھا أثٌر بالٌغ في تاريخ ا#ستشراق، ودور # يستھان

وإذا ما أُخذ بنظر ا#عتب�ار جاذبي�ة الش�رق . تلك البeد، ودراسة كل ما يتعلق بتاريخھا وحضارتھا
. )٤٠(وروعة مآثره من قديم الزمان، وما أحدث ا`سeم فيه، فإن ا`نسان # بد أن يلھبه الشوق إليه

ي نش��ر الديان��ة المس��يحية، وتبلي��غ دعوتھ��ا، وك��ذلك م��ن البواع��ث م��ا ھ��و دين��ي تمث��ل ف��ي الرغب��ة ف��
وتصوير ا`سeم تصويراً يثبت فضل المسيحية ورجحانھا عليه، ويبعث في الطبقة المثقفة إعجاباً 
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بالمس��يحية وحرص��اً عليھ��ا، للحيلول��ة دون دخ��ول بقي��ة طبق��ات المجتم��ع ف��ي ا`س��eم، ول��ذلك ت��م 
خاص��ةً وا`س��eم عام��ة، ول��ذلك يeُح��ظ أن التركي��ز عل��ى إث��ارة الش��بھات وا�باطي��ل ح��ول الق��رآن 
وم�ن تل�ك العوام�ل م�ا ھ�و سياس�ي تمث�ل ف�ي . ا#ستشراق والتبشير يسيران في أغلب ا�حوال معاً 

شعور بعض المستشرقين بالواجب في إمداد دولھم بالمعلومات عن الش�رق ف�ي ك�ل ش�ؤونه، لك�ي 
امل ا#قتصادي فقد تمثل في أن الكثي�ر أما الع. يتسنى لتلك الدول بسط النفوذ والھيمنة على الشرق

من المثقفين قد اتخذ من ا#ستشراق تجارة رابحة ومھنة ناجح�ة، فش�جعوا نش�ر الكت�ب الت�ي ت�دور 
حول ا`سeم والعلوم الش�رقية، واش�رفوا عل�ى نش�رھا لم�ا ي�رون لھ�ا م�ن س�وق رائج�ة ف�ي أورب�ا 

ي المحض فقد كان ذا تأثير محدود في نشأة أما العامل العلم. وآسيا وغيرھما من بلدان العالم اليوم
ا#ستش��راق، إذ أن ع��ددا قل��يeً فق��ط م��ن المستش��رقين ك��ان الش��غف العلم��ي غ��ايتھم ف��ي رحeتھ��م 

  .)٤١(وتعد ھذه العوامل من ا�سباب الرئيسية في نشأة ا#ستشراق ودفع عجلته لuمام. ا#ستشراقية
ورة ا#ستش�راق عل�ى ص�يغته الحالي�ة الت�ي ومن أجل الوق�وف عل�ى العوام�ل الت�ي دفع�ت إل�ى بل�  

تمظھرت بالشكل ا#ستعماري الذي بدأ بالتبش�ير وانتھ�ى بالت�دمير، ف�e ب�د م�ن تش�ريح دقي�ق لھ�ذه 
الظاھرة بغرض الوقوف على تلك ا�سباب والدوافع والبواعث، ا�مر ال�ذي س�وف ينقلن�ا مباش�رة 

الوق��وف عل��ى أس��باب تك��اثف وتض��خم إل��ى مس��توى العم��ق، وھ��ذا التش��ريح #ب��د م��ن أن يب��دأ م��ن 
الشعور بالتفوق في الروح الغربية، فھذه الطاقة المتضخمة كان # بد لھ�ا م�ن أن تج�د لھ�ا َمْص�ِرفاً 
بدونه لن تكتمل دورة حياة الغ�رب، فھ�ذا الَمْص�ِرف يلع�ب دوري�ن م�زدوجين ف�ي نف�س اMن، فھ�و 

الرغب��ة الت��ي # تھ��دأ ف��ي ال��ربح  خ��افض للض��غط ال��داخلي الن��اجم ع��ن الزي��ادة ف��ي ا`نت��اج، وع��ن
توم��اس "وتك��ديس الث��روات الت��ي ش��رعتھا الفلس��فة السياس��ية الغربي��ة الت��ي كان��ت فاتحتھ��ا فلس��فة 

، وھذا من جھة، وھ�و ك�ذلك مس�تودع الطاق�ة الت�ي # يمك�ن "جون لوك"وعززتھا فلسفة " ھوبس
جموع��ة م��ن ا�نظم��ة للغ��رب أن يس��تغني عنھ��ا، وھ��ذا المس��تودع يق��ع جغرافي��اٍ عل��ى مقرب��ة م��ن م

السياسية التي تضمر العداء للغرب، ا�مر الذي مكَّن ا`ستراتيجيا الغربية من تحويل ھذا الش�عور 
بوجود الخطر الكامن إلى قوة تدفع ا`دارات الحاكمة في الغ�رب نح�و ا�م�ام ف�ي س�بيل المحافظ�ة 

الفراغ الماھوي فسوف ل�ن تغضب آلھة الغرب حينما تشعر ب فعندما .على سeمة تدفق النفط نحوه
فاً لَِسْوَراِت غضبھا، وھذا ما دلت عليه الحروب الكثيرة التي دارت رحاھ�ا  تجد غير الشرق ُمَصرِّ
على أراضي الش�رق س�واء أك�ان ف�ي وس�طه أو ك�ان ف�ي أقص�اه، وعن�دما يتول�د ل�دى آلھ�ة الغ�رب 

حس�ابھا م�ع الع�دو  شعور بالخوف من خطر محتمل فلن تختار سوى أرض الش�رق مكان�اً لتص�فية
  .  المحتمل وھذا ھو حال ا#ستشراق في صوره ا�خيرة التي تم إخراجھا على الطريقة ا�مريكية

وكي # نبتعد عن موضوعة ا#ستشراق ونستغرق إلى حد الغرق في وصف الزاوية التي ننظر    
ة وثب�ات بع�د أن ول�د من عبرھا إليه، نقول إن الفكر ا#ستشراقي الغربي قد انطلق نحو أھداف�ه بق�و

قوياً بعد مخاٍض طال زمنه واستغرق زھاء ما يربو على ستة ق�رون وھ�ي الفت�رة الواقع�ة م�ا ب�ين 
الق��رن الثال��ث الم��يeدي والق��رن التاس��ع الم��يeدي، ك��ان الش��رق بع��دھا ق��د ش��رع ف��ي دخ��ول نف��ق 

تدافع ع�ن ا`س�eم، السجا#ت الفكرية المظلم والذي لمعت في غياھبه سيوٌف كثيرةٌ كلھا أُشھرت ل
وجل حامليھا لم يق�رأ ال�نص المنق�ول إ# ق�راءة اجتزائي�ةً اض�طرته إل�ى تأوي�ل المحك�م فض�اع ف�ي 

فتفرق��وا واختلف��وا وولج��وا ع��والم الحن��ادس بع��د أن ك��انوا شمس��اً تس��طع عل��ى . متاھ��ات المتش��ابه
  .اMخرين

  التوظيف ا�يديولوجي ل@ستشراق
عل�ى " ش�رق"ظ�ور الجھ�وي المَوظَّ�ف، فس�وف يeَُح�ظ أن كلم�ة إذا ما نظر إلى الشرق من المن   

الرغم من كثرة استعمالھا منذ حوالي ألفي سنة على ا�قل، ليس لھ�ا مفھ�وم واض�ح مح�دد وثاب�ت، 
-وھذا # يتقاطع مع التعريف اللغوي للمف�ردة  –وھي # تدل على الجھة التي تشرق منھا الشمس 

ف�ي وق�ت واح�د بحس�ب م�ا يك�ون موق�ع الش�خص ال�ذي ، فكل بقعة من ا�رض ھي شرق وغرب 
ومع بروز اتجاھاٍت جديدة على صعيد الدراسات التاريخية العلمي�ة س�وف . يتحدث عن ھذه البقعة

تزداد سرعة تواري عقدة الجھات أمام ھيمنة النظريات الذاھبة إلى أن ھذه العقدة الجھوية إن ھ�ي 
ة م�ن يقط�ن ف�ي الجھ�ة المقابل�ة ل�ه، وھ�ذا م�ا يب�دو إ# توظيف #تجاٍه معين من ا#تجاھات لمص�لح
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 Calturalالمادي�ة الثقافي�ة "جلياً عند الفلسفات م�ا بع�د البنيوي�ة، إذ دعم�ت ھ�ذا التص�ور مدرس�تا 
Materialism"التأريخاني��ة الجدي��دة"، وNew Historicism " ف��ي أواس��ط الثمانين��ات م��ن ،

فيلي�ب فرنان�ديز "بنظري�ة  وتعمق�ت ھ�ذه الرؤي�ةالقرن العشرين ف�ي بريطاني�ا والو#ي�ات المتح�دة، 
، والذي قل�ب ك�ل المف�اھيم Rewriting Historyعن إعادة كتابة التاريخ  ٢٠٠٥سنة " آرميستو

الغربي���ة من���ذ انھي���ار ا`مبراطوري���ة الروماني���ة إل���ى فت���رة النھض���ة المت���أخرة، فأص���بح انھي���ار 
عص��ور القديم��ة، ونف��ى مفھ��وم اكتش��اف ا`مبراطوري��ة الروماني��ة عن��ده # يع��دو أن يك��ون نھاي��ة لل

العالم الجديد �نه # يوجد اكتشاف إ# في ع�ين ا�ورب�ي و# يوج�د ع�الم جدي�د إ# عن�د ا�وربي�ين 
إصeحا بل ھو مجرد تحول سياسي محلي " كالفن"و" مارتن لوثر"ولم يعد ا`صeح الكنسي مع 

ي الشرق والغرب، ففي كتاباته أطلق كان يدرك مفھوم" ھيرودوتس"ويبدو أن . )٤٢(محدود التأثير
مفھ��وم الش��رق عل��ى منطق��ة آس��يا، ومفھ��وم الغ��رب عل��ى منطق��ة أورب��ا، وعل��ى م��ا يب��دو ف��إن ھ��ذا 
ا`دراك جاء متأثراً بالحرب الفارسية اليونانية، التي تركت تأثيراً عميقاً على اليونانيين، فجعل�تھم 

. ة شرق بeدھ�م ويعب�رون عنھ�ا بمفھ�وم الش�رقينظرون بأھمية بالغٍة إلى الرقعة الجغرافية الواقع
الغرب�ي، ُعن�ي بمفھ�وم  وفي عھد الرومان حيث كان�ت مدين�ة روم�ا تمث�ل المرك�ز ا�ھ�م ف�ي الع�الم

الشرق تلك البeد الواقعة شرق إيطاليا، وتجلى ھذا الفھم بش�كل واض�ح بع�د انقس�ام ا`مبراطوري�ة 
وا`مبراطورية الشرقية، وتبعه الخeف المذھبي م إلى ا`مبراطورية الغربية ٣٩٥الرومانية عام 

ب��ين البابوي��ة ف��ي روم��ا وب��ين البطريركي��ة ف��ي القس��طنطينية م��ا أدى إل��ى قي��ام الكنيس��ة الش��رقية 
  .)٤٣("الكاثوليكية"إلى جانب الكنيسة الغربية " ا�رثوذكسية"

ين، يطلق عموماً ثم تطور الفھم الغربي للشرق، فصار بعد ظھور ا`سeم، وتوسع دولة المسلم   
وأثن��اء الح��روب الص��ليبية أص��بح ال��دين ا`س��eمي رم��زاً للش��رق، وأورب��ا . عل��ى ال��بeد ا`س��eمية

وھنا # بد من القول بأن نظرة العالم الغربي للشرق، على الرغم من قدمھا، إ# أنھا . رمزاً للغرب
أنه ذلك اMخ�ر ال�ذي # ب�د لم تكن إ# مزيجاً من الشعور بالخوف، وعدم ا`طمئنان من الشرق، وب

ونتيجةً لھذا الشعور ترسَّخت في أذھان الغرب نظرة الغرب إلى الشرق . من التغلب والتفوق عليه
كنظرة عداٍء وتعاٍلٍ◌ لم تس�تطع إزالتھ�ا م�ن الذھني�ة الغربي�ة حت�ى ا�ق�eم المنص�فة والم�ؤثرة ف�ي 

الغرب، كما يكتسب الولي�د ب�الفطرة القارئ الغربي، وكأن ھذا الشعور أضحى شعوراً مكتسباً عند 
، وكل تل�ك التص�ورات للش�رق إنم�ا ت�دل عل�ى أن ت�اريخ التوظي�ف )٤٤(فن الرضاعة من صدر أمه

  .ا�يديولوجي لمفھوم الشرق ھو تأريخ تمتد جذوره عميقاً في الزمن الماضي
التي كانت تتطور تماش�ياً م�ع  لقد تعرض حقل ا#ستشراق إلى سلسلة من التغييرات والتعديeت   

جمل��ٍة م��ن ا�ھ��داف المس��بقة لuط��راف الت��ي كان��ت تتن��اوب عل��ى الس��يطرة عل��ى مس��رح الت��اريخ 
ف�الھزة ا`بس�تمولوجية الت�ي عرفتھ�ا العل�وم ا`نس�انية أمس�ت تف�رض . العالمي في مختلف ا�زمنة

فتھم الت��ي ھ��ي ض��رورة تعري��ف ا#ستش��راق بوص��فه منھج��اً ش��غله المستش��رقون عل��ى م��ادة مع��ر
الشرق بتحويله إل�ى موض�وع للدراس�ة والبح�ث والتمث�ل والتمثي�ل والتق�ويم مم�ا جع�ل ا#ستش�راق 
يُبدع، على صعيد التصور، شرقاً، متَخيeًَّ # ص�لة ل�ه بالش�رق الحقيق�ي، يح�ول الش�رق إل�ى م�رآة 

ى الش��رق ف��الغرب من��ذ العص��ور الوس��طى ينظ��ر إل��ى ذات��ه كغ��رب عب��ر نظرت��ه إل��. يق��رأ فيھ��ا ذات��ه
ولم يفعل الشرقيون في تصديھم لeستشراق سوى أن كرسوا نفس اMليات ا�يديولوجي�ة . المختلف

 ًe٤٥(مما جعلھم # يفرزون، في الغالب، إ# استشراقا معكوسا يخلق غربا متخي(.  
 لقد كانت فترة الحداثة التي شھدتھا أوربا ھي السبب ا�برز `صابة الغرب بمتeزمة المركزي�ة   

فقد قامت الحداثة عل�ى أس�ٍس جدي�دٍة كلي�اً، ويك�اد فع�ل قيامھ�ا يك�ون راديكالي�اً نازع�اً نح�و . الغربية
تقويض كل الموروث واقتeعه من جذوره، ھادفاً إل�ى إقام�ة بن�اٍء جدي�ٍد يت�واءم م�ع فلس�فة الحداث�ة 

م�ن ثق�ٍة مطلق�ٍة فا#نطeق م�ن مفھ�وٍم للتق�دم المط�رد بخ�ٍط مس�تقيم # يل�وي عل�ى ش�يء، و. الثائرة
ت��داني الجبري��ة بالعق��ل والعقeني��ة وم��ن عل��ٍم كل��ي الق��درة، إض��افة إل��ى ا#نط��eق م��ن مب��دأ الحري��ة 
والمساواة المدنيتين، وقد نجم ذلك كله إبان عص�ر ا�ن�وار ح�ين حص�ل في�ه ال�وعي لس�كان الق�ارة 

أن تك�ون أص�غر  ا�وربية بأنھم مجموعة بشرية متميزة ينتظرھا مستقبل زاھر، ول�يس م�ن المھ�م
أجزاء العالم من حيث مساحة أرضھا، ما دامت أكبر من غيرھ�ا عل�ى مس�توى التج�ارة والمeح�ة 
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والخصب وعلى مستوى أنوار شعوبھا وصناعتھم ومعارفھم وفنونھم وعلومھم ومواردھم، وأھ�م 
أفضى إل�ى  إن ذلك مجتمعاً . )٤٦(من ذلك كله المسيحية التي تقود أخeقھا نحو السعادة للمجتمع كله

مت في سائر الحقول المجتمعية، سواٌء منھا المادية أو الثقافية  تكوين نماذج أساسية إستراتيجية ُعمِّ
والروحي��ة، وم��ن موق��ع ھ��ذه النم��اذج نُِظ��ر إل��ى اMخ��ر الق��ابع وراء أورب��ا با#عتب��ارين النظ��ري 

الت�ي انطلق�ت منھ�ا عل�ى واح�د م�ن المفاص�ل  –عل�ى ا�ق�ل  –والقيمي، ولعل ھذا القول يضع الي�د 
الحركة ا#ستشراقية الغربية الحديث�ة، ويeح�ظ ف�ي واح�د م�ن أوجھھ�ا الكب�رى الحاس�مة تشخيص�اً 
وتخصيصاً شرقياً للنزعة المركزية ا�وربية التي كان�ت ق�د أفص�حت ع�ن نفس�ھا عل�ى نح�ٍو أول�يٍّ 

ت من�ه الكثي�ر كان ھذا الفيلس�وف ممھ�داً �خط�ر تص�ور استش�راقي اس�تفاد ، فقد)٤٧(" ھيجل"لدى 
وينبغ�ي ھن�ا  والعرقي�ة ض�داً عل�ى الج�دل الھيجل�ي ذات�ه،" الش�مولية"أو " الكلياني�ة"من النظري�ات 

أص��ل الفلس��فة حي��ث اعتبرھ��ا ذات أص��ول غربي��ة خالص��ة، " ھيج��ل"ت��ذكر الكيفي��ة الت��ي ح��دد بھ��ا 
المسيح م�ع دائما، ُولدت في أرض اليونان إبان القرن الخامس قبل ميeد " ھيجل"فالفلسفة، حسب 

، حيث تم اكتشاف مبدأي الذاتية والحرية الل�ذين ل�م يك�ن بمق�دور الص�ينيين أو الھن�ود أو "سقراط"
الفرس أو المصريين إدراكھما، �نه يعتق�د ب�أنھم ك�انوا مفت�ونين بالوح�دة إل�ى ح�د يجعلھ�م ج�اھلين 

العك�س م�ن ذل�ك،  تماما بمفھوم عن الف�رد يك�ون في�ه ح�را ومالك�اً لحق�وق، أو �نھ�م ك�انوا، وعل�ى
غارقين ف�ي عب�ادة تام�ة لeختeف�ات، منغمس�ين ف�ي تألي�ه الطبيع�ة، وھ�و م�ا جعلھ�م ع�اجزين ع�ن 

كل ذلك من دون الحديث عن . ممارسة النشاط المفاھيمي الذي يستدعي فصe بين الكلي والجزئي
" ھيج�ل"س�فة وبھذا يمك�ن الق�ول إن فل .)٤٨(يشك حتى في كونھم أناسا" ھيجل"ا�فارقة الذين كان 

التاريخية ليست سوى تبرير نظري لمشروعية ھيمنة السيد العقeني على ا`نسان الشرقي الغارق 
، إذ وص��ف أفريقي��اً بأنھ��ا تمث��ل ال��روح غي��ر المتط��ور ال��ذي # )٤٩(ف��ي ض��e#ت ال��وھم والتعص��ب

وق�د كان�ت  .)٥٠(تأريخ له، و# تطور و# نمو، و# ي�زال منغلق�اً تمام�اً وف�ي حال�ة الطبيع�ة المح�ض
الس��مة الب��ارزة لتل��ك الحرك��ة ا#ستش��راقية ھ��و الن��زوع ا�ي��ديولوجي التس��ويقي إل��ى إظھ��ار الثقاف��ة 
الغربي��ة بمثاب��ة بني��ة واح��دة ذات نس��ق واح��د وبُع��ٍد واح��د وھ��و ذاك ال��ذي يق��وم عل��ى التموي��ه عل��ى 

مش��روع وھ��ي م��ن ثم��رات الحداث��ة وال –فالحرك��ة ا#ستش��راقية . الغ��رب كم��ا عل��ى الش��رق كليھم��ا
م الغرب بوصفه تلك البنية لشعوب الغرب ذاتھا ولشعوب الشرق، بقدر ما  –الحداثوي الغربي  تقدِّ

تقدم الشرق كذلك بمثابة بنية واحدة وذات نسق واحد وبُع�ٍد واح�د لش�عوب الش�رق ذاتھ�ا ولش�عوب 
" الغ��رب"الغ��رب، فتنج��ز ب��ذلك وعي��اً أي��ديولوجياً وھمي��اً وتوھيمي��اً يض��ع الف��ريقين الم��ذكورين 

الشرق لم يكن عنص�را دوني�اً لھ�ذه ف. )٥١(في موضع التقابل والتضاد المؤسسين معرفيا" الشرق"و
الثنائية على الدوام فبالنسبة للبيزنطيين ُعد الشرق المركز ا�كثر حظوة للعالم ا�وربي المتحض�ر 

ى بالبربري�ة ولعدة قرون بعد سقوط ا`مبراطورية الرومانية في وقت لم يك�ن الغ�رب مقرون�ا س�و
والغلظة، ولم يتم تحويل الش�رق مب�دئياً إل�ى العنص�ر ا�ق�ل امتي�ازا ف�ي الثنائي�ة إ# بع�د أن س�قطت 

وأف��ول الكنيس��ة ا#رثذوكس��ية و#س��يما م��ع النھ��وض ا#قتص��ادي  ١٤٥٣القس��طنطينية ف��ي ع��ام 
  .)٥٢(�وربا

ني�ة الغربي�ة بأن�ه ذل�ك وھكذا ساعد التنظير ا�يديولوجي على التس�ويق لص�ورة الش�رق ف�ي الذھ   
المكان الذي يمثل بالنسبة للغرب، بeد السحر والفن، ومسكن الروح، ومنبع الخيرات، وأن بل�دان 

، )٥٣(الشرق، ھي بل�دان الث�راء والكن�وز، متمثل�ة بآث�اره، و# س�يما آث�ار ب�eد الراف�دين وب�eد الني�ل
مستثمر، و# يوجد مستثمر غيره، ومن ثم فإنه يمثل في ذھن الغربي تلك ا�رض التي تحتاج إلى 

فھو من يمتلك العقل والتقنية متمثلة بالعلم، بينما الشرق جاھل يعيش عوالم السحر والش�عوذة، و# 
ب��د م��ن مع��ين يعين��ه عل��ى أن يع��ي أھمي��ة المك��ان ال��ذي يع��يش في��ه، وھ��ذا # ي��تم إ# ع��ن طري��ق 

تل�ك  .)٥٤(ق�ت نفس�ه د#ل�ة ا#س�تعمارا#ستعمار، تل�ك الكلم�ة الت�ي تحم�ل د#ل�ة ا#س�تغeل وف�ي الو
الفكرة التي جعلت التصور الغربي للمجتمع الشرقي عل�ى أن�ه مجتم�ع يغل�ب العاطف�ة عل�ى العق�ل، 
 ،ويغل��������������������������������������������ب ال��������������������������������������������دين عل��������������������������������������������ى العل��������������������������������������������م

وم��ن جمل��ة التص��ورات ع��ن العق��ل . وبالت��الي فھ��و مجتم��ع جاھ��ل # يس��تطيع أن ي��دير نفس��ه بنفس��ه
 ھما مك�ونين أساس�يين م�ن مكون�ات ذل�ك العق�ل، وأن�ه الشرقي ھي وصفه له بأن السحر والشعوذة
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ليست لديه القدرة على استثمار ا�رض والخيرات نتيجة لھذه العقلية الخرافية التي تت�داخل عن�دھا 
ا�سطورة مع الدين، مما يجعل ھذا العقل بعيدا عن ا`يمان بالسببية والضرورة، بمعنى أن العق�ل 

ل الغربي الذي ھو بطبيعته عقل برھ�اني اس�تد#لي، وذل�ك م�ا الشرقي عقل عرفاني في مقابل العق
المستشرق الفرنسي الذي بنى نظريته ف�ي ض�وء " رينان"ذھب إليه أغلب المستشرقين، و# سيما 
عقل سامي بطبيعت�ه وھ�و عق�ل س�حري غنوص�ي ب�اطني : ا#عتقاد القائم على القول بوجود عقلين

بطبيعت�ه اس�تد#لي برھ�اني يمثل�ه الي�وم الغ�رب متم�ثe يمثله اليوم العرب والمسلمون، وعقل آري 
، وم��ن ھن��ا فق��د درج��ت الجھ��ات الراعي��ة لعملي��ة التوظي��ف ا�ي��ديولوجي لeستش��راق عل��ى بأورب��ا

تصوير الشعوب المسلمة على أنھا تمثل تھدي�دا حقيقي�ا للع�الم المس�يحي، وق�د تص�ورت أورب�ا ف�ي 
، ص��ورتھم ھ��ذه ∗∗"السراس��نة"الع��رب أو  مطل��ع العص��ور الوس��طى أن ھن��اك ش��عبا ھائج��ا اس��مه

  .)٥٥(يغزون إسبانيا وإيطاليا" برابرة"ا�سطورة على أنھم 
 –ف�ي أغل�ب ا�حي�ان  –المولِّ�د " المعن�ى"إن الفكر ا#ستشراقي يذھب لeلتقاء والتزاوج بمفھوم   

وة، يمتد بظله وأقنوم المعنى المتحايث مع الق. للصراع المعتمد على امتeك عناصر القوة المتفوقة
في كل مكان من ساحة الفكر العالمي، فعلى ص�عيد الفك�ر الش�رقي والعرب�ي ا`س�eمي عل�ى وج�ه 

ق�وتين متص�ارعتين " المنش�ود"وأنص�ار الخط�اب " الموج�ود"الدقة يمثل أنصار كل من الخطاب 
عل��ى ط��ول جبھ��ٍة عريض��ة، ولك��ل فري��ق س��لطته المھيمن��ة عل��ى إخ��راج خطاب��ه المتض��من ل��رؤاه 

وتتمظھر أشكال القوة بجمل�ة . فته التي ھي بمثابة القابلة المأذونة المسؤولة عن توليد المعانيوفلس
المب�ارك "أو " المحرم الممنوع"من تشريعاٍت تعمل السلطة على صياغتھا تأخذ ھيأتھا من صور 

" المب�ارك المش�روع"، تستمد فاعليتھا من الطبقة المحكومة المضطرة إلى التوجه نحو "المشروع
ِعبر طقوس أيديولوجي�ة ھ�ي ف�ي ا�غل�ب تخف�ي خل�ف خمارھ�ا " المحرم الممنوع"والعزوف عن 

رفضاً مضمراً قد ينتمي إلى نطاق النفاق الثقافي وقد ينتمي إلى نطاق الكر والف�ر ريثم�ا تت�وفر ل�ه 
به ف�ي حرك�ٍة تش�" المنش�ود"لصالح تحقي�ق " الموجود"مقومات التمكين المؤھِّلة للقيام بثورة على 

وھذا الواقع الذي يسم التعامل مع . إلى حد كبير الحركة الدائرية لتأريخ يسير بمنطق العود ا�بدي
، فثمة نسخ من كe الجبھتين المتص�ارعتين )٥٦( فكرة المعنى في الشرق يجد له أصداءاً في الغرب

تھا تلك الس�لطات كما توجد نسٌخ للسلطة التي تحميھما، وكذلك توجد نسٌخ لھيئات المباني التي شاد
وعل�ى  .لتكون مقراٍت لھا ومراكز تشريعية تحدد ما ھو محرم وممنوع وما ھ�و مب�ارك ومش�روع

، عرفت عل�ى أنھ�ا "عبد الحميد الثاني"سبيل المثال # الحصر فالدولة العثمانية في زمن السلطان 
ئه رسالة تحملھا على دولة تقوم على مبادئ ا`سeم وتتخذ من مقو#ته منطلقاٍت لعملھا، ومن مباد

عاتقھا، وم�ن ثوابت�ه أھ�دافاً تعم�ل عل�ى تحقيقھ�ا، وعل�ى ال�رغم م�ن ك�ل ھ�ذا فإنھ�ا ل�م تك�ن ممانع�ةً 
`جراء بعض التحديث والتعديل على سياستھا، وھذا ا`طار التصوري للدولة العثمانية عل�ى ھ�ذه 

وھ�ي ف�ي  –تك�ون الق�وة الشاكلة ھو المتاخم للص�واب والقري�ب م�ن الحقيق�ة والواق�ع، ولك�ن ح�ين 
وتكون عناصر التفوق في يد طرٍف آخر مختلف ف�ي الفك�ر  –بعض دورات الزمن صانعةً للقرار 

والمنھج، وحامeً لشحناٍت أيديولوجية مغايرة للطرف اMخر الذي غالب�اً م�ا يك�ون ض�عيف الح�ول 
عب�د الحمي�د "السلطان  والقوة فإنه ليس من الصعوبة بمكان أن يتم إخراج الدولة العثمانية في عھد

دولةً ذات بعٍد قومي، يأتي ال�دين ا`س�eمي عقي�دةً ومنھج�اً ومب�ادئ ف�ي المرتب�ة الثاني�ة أو " الثاني
وھو رائد ا#تجاه ا#ستشراقي " برنارد لويس"الثالثة من أولوياتھا، وھذا ما سار عليه المستشرق 

ال�ذي يعم�ل " س�تانفورد ش�و"والمستش�رق  اليھودي والكتابة في الدول�ة العثماني�ة وتركي�ا الحديث�ة،
وھ��ي منح��درة م��ن يھ��ود " أزل ش��و"أس��تاذاً للت��اريخ ا`س��eمي ف��ي جامع��ة كاليفورني��ا، وزوجت��ه 

الدونمة في تركيا وتعمل معه في نفس الجامعة، واللذان عنيا بتاريخ الدول�ة العثماني�ة وعكف�ا عل�ى 
قرن أو يزيد، وقد اعتمد ھؤ#ء وغيرھما  دراسة وتحليل أغلب الوثائق المتعلقة بھا على مدى ربع

على أسلوٍب مختلٍف عن أس�لوب المستش�رقين الق�ديم ال�ذي يعتم�د المباش�رة والوض�وح ف�ي إظھ�ار 
، إذ يلجأ رواد ھذا ا#تجاه في كتابة أفكارھم إلى الحذر والدقة وافتع�ال حس�ن الني�ة ف�ي ∗∗∗المقاصد

لعبث بذھن قارئه باستخدام مصادر ضعيفة، وھ�ذا الكتابة، وإلى المغالطة عبر لَي ذراع النص، وا
يھدف إلى بلورة رأي يؤَمل أن يشكل تياراً مھماً ذات ي�وم ي�دعو إل�ى ض�رورة التخل�ي ع�ن ت�راث 
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ا`س��eم ال��ذي عمل��ت الكثي��ر م��ن المؤسس��ات والمنظم��ات الراعي��ة لeستش��راق المعاص��ر عل��ى 
  .ھه # يأِت بخيرتصويره على أنه أصبح تراثاً كeًّ على مو#ه أينما يوج

  أھداف ا�ستشراق
إن التعريج على ا#ستشراق، يعني من ب�ين م�ا يعني�ه، تحلي�ل ص�ورة اMخ�ر الممثَّ�ل با`س�eم أو   

بالعرب، وسائر الشعوب ا�خرى غير ا�وربية، وتفكيك الرؤية التي كونھا الغرب لنفسه ول�خر 
ربية أمست الحاجة ت�دعو إل�ى نق�د أسس�ھا، أو اMخرين على ا�صح، وھذا يعني أننا أمام معرفة غ

ومراجعة تلك ا�سس، ذلك أن كل معرفة تناول المجتمع ا`نس�اني خeف�اً لتل�ك الت�ي تتن�اول الع�الم 
ومعنى ذلك أن الحق�ائق تس�تمد . الطبيعي ھي معرفة تاريخية، لذا فھي تقوم على ا�حكام والتفسير

تعتم�د اعتم�ادا كبي�را عل�ى م�ن يق�وم بھ�ا، وعل�ى م�ن  أھميتھا مما يسبغه التفسير عليھا، والتفاس�ير
يخاطبھم المفسر، وعلى من ينشدھم ھدفاً لتفسيره، وعلى اللحظة التاريخية التي يتم التفسير إبانھا، 
وإ# كيف يستطيع المرء أن يفسر ثقافة أخرى إن لم تكن ظروف سابقة قد وضعت تلك الثقافة ف�ي 

وق�د كان�ت الظ�روف دوم�ا ف�ي م�ا يخ�تص با#ھتم�ام ا�ورب�ي  متناول التفسير في الدرجة ا�ولى؟
  .)٥٧(بالقافات العربية ظروفا تجارية واستعمارية، أو ھي ظروف التوسع العسكري

بدأ ا#ستشراق بالرھبان، واستمر على ذلك الحال لفترات طويلة نس�بياً إذا م�ا : الھدف الديني: أو#ً 
مك�ان ال�تخلص م�ن تل�ك النش�أة ذات البع�د ال�ديني وق�د ك�ان م�ن الص�عوبة ب .قيس بعمر ا#ستشراق

المؤدلج، ويؤيد ھذه الخلفية أن ا#ستشراق قد انطلق من ا�ديرة والكنائس وقام به في البدء رھبان 
وقساوسة، وحتى الذين حاولوا التجرد في دراستھم لxسeم ديناً وثقافةً وتراثاً للمسلمين ل�م يس�عھم 

ستشراقية السابقة التي وقعت ف�ي مش�كلة ھ�ذا الص�راع الحض�اري، إ# ا#عتماد على الدراسات ا#
والذين أرادوا دراسة ا`سeم ديناً وثقافةً وتراثاً فدرس�وا اللغ�ة العربي�ة ليأخ�ذوا ا`س�eم م�ن لغت�ه، 
وبلغته وقعوا في مشكلة محدودية الفھم للنصوص التي اقتبسوھا م�ن كت�ب الت�راث، وعج�زوا ع�ن 

، وذل�ك �نھ�م ل�م يتمثلوھ�ا ول�م يعيش�وھا فتع�ذر عل�يھم التعبي�ر )٥٨(ھا من الفھمفھمھا على ما أُريَد ل
وقد تطور ا#ستش�راق ليتمث�ل ف�ي التش�كيك ف�ي ص�حة رس�الة النب�ي . )٥٩(عنھا بموضوعية وتجرد

صلى هللا عليه وسلم، والزعم بأن الحديث النبوي إنما ھو من عمل المسلمين أثن�اء الق�رون الثeث�ة 
الخبي�ث م�ن وراء ذل�ك ھ�و محارب�ة الس�نة بھ�دف إس�قاطھا حت�ى يفق�د المس�لمون ا�ول�ى، والھ�دف 

 ، وب�ذلك يفق�د)ص�لى هللا علي�ه وس�لم(الصورة التطبيقية الحقيقية �حكام ا`س�eم ولحي�اة الرس�ول 
وك��ذلك التش��كيك ف��ي ص��حة الق��رآن والطع��ن في��ه، حت��ى ينص��رف . ا`س��eم أكب��ر عناص��ر قوت��ه
ن مصدر قوتھم، وتنأى بھم اللھجات القومية المسلمون عن ا#لتقاء على ھد ف واحد يجمعھم ويُكوِّ

ع��ن ال��وحي باعتب��اره المص��در ا�ساس��ي لھ��ذا ال��دين، و# ري��ب ھن��ا ف��ي رؤي��ة المستش��رقين وھ��م 
يعزفون على وتر الفرق والجماعات ا`سeمية، ويركزون دراساتھم على علم الك�eم، ويس�لطون 

ا لھا مزيدا من الطاقة والحيوية، وھذا مما تجب ا`شارة إلي�ه أضوائھم على الفرق المتأخرة ليعطو
وك�ذلك التقلي�ل م�ن قيم�ة الفق�ه ا`س�eمي واعتب�اره . وا#نتباه نحوه وخصوص�اً ف�ي الفت�رة الراھن�ة

مستمدا من الفقه الروماني، والنيل من اللغة العربية واستبعاد ق�درتھا عل�ى مس�ايرة رك�ب التط�ور 
الفص�حى، وإرج�اع ا`س�eم إل�ى مص�ادر يھودي��ة  تح�ل مح�ل العربي�ةوتك�ريس دراس�ة اللھج�ات ل

ونصرانية بد# من إرجاع التشابه بين ا`سeم وھاتين الديانتين إلى وحدة المص�در، والعم�ل عل�ى 
تنصير المسلمين، مؤسسين عملھ�م با#عتم�اد عل�ى ا�حادي�ث الض�عيفة وا�خب�ار الموض�وعة ف�ي 

لق�د ك�ان الھ�دف ا#س�تراتيجي ال�ديني م�ن حمل�ة التش�ويه ض�د  .مسبيل تدعيم آرائھم وبناء نظرياتھ
ا`س��eم ھ���و حماي���ة أوروب���ا م���ن قب���ول ا`س���eم بع���د أن عج���زت ع���ن القض���اء علي���ه ب���الحروب 

  .)٦٠(الصليبية
لقد ظلت الكنيسة تتحكم في تشكيل العقلية الغربية إلى ما بعد عصر التنوير، ول�م يقتص�ر دورھ�ا   

غربي وذلك بمحاولة تشكيله وفق رؤية معينة، بل امتد نفوذھا إلى ال�بeد على توجيه الرأي العام ال
ا`سeمية ذاتھا عبر بوابة ا#ستشراق الموجه س�لفاً، فأنش�أت مؤسس�ات ف�ي ال�بeد العربي�ة لخدم�ة 
ا#ستشراق ظاھرياً، ولكن ھدفھا في الحقيقة خدمة ا#ستعمار والتبشير الكاثوليكي والبروتستانتي، 

ى ذل��ك ف��ي مص��ر المعھ��د الش��رقي ب��دير ال��دومينيكان والمعھ��د الفرنس��ي والجامع��ة والمث��ال عل��
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ا�مريكية، وفي لبنان جامعة القديس يوسف والجامعة ا�مريكية، يضاف إلى ذلك إشكالية ابتع�اث 
الطeب المسلمين إلى معاقل المستشرقين في جامعات الغرب، وما تحدثه من انشطار وازدواجي�ة 

مس��لم أدت إل��ى إنج��اح مخطط��ات ا#ستش��راق ف��ي خل��ق النم��وذج الثق��افي ف��ي ف��ي بني��ة العق��ل ال
وإن مراجعة بسيطة في لقائمة أعeم المستشرقين تجع�ل م�ن الس�ھل إدراك . المجتمعات ا`سeمية

الرؤية الكنسية لeستشراق وأھمية الدافع الديني له، إذ أن ھؤ#ء ا�عeم ھم في ا�س�اس م�ن آب�اء 
رغ��م " الكي��ف"ف��أدى ھ��ذا إل��ى أن تظ��ل الرؤي��ة ا#ستش��راقية ثابت��ة م��ن حي��ث  الكنيس��ة وتeم��ذتھم،
وعلى الرغم من أن ا#ستشراق ق�د ب�دأ يتخف�ف ف�ي الق�رن الث�امن عش�ر ". الكم"تطورھا من حيث 

الميeدي من ضغط الكنيسة، إ# أن صورة ا`سeم المشوھة بفعل ا#ستشراق الeھ�وتي ل�م تتغي�ر 
وإذا ك���ان الھ���دف ال���ديني ل���م يع���د ظ���اھراً اMن ف���ي الكتاب���ات . Mنف���ي أذھ���ان الغ���ربيين حت���ى ا

ا#ستش��راقية، فل��يس معن��ى ذل��ك أن��ه ق��د اختف��ى تمام��اً، فھ��و # ي��زال يعم��ل م��ن وراء س��تار، وم��ن 
أن  –وأكث�رھم مت�دينون  –الصعب على معظم المستشرقين النصارى المشتغلين بدراس�ة ا`س�eم 

د أساسية في النصرانية، ويھاجمھا ويفندھا، مثل عقيدة التثليث، ينسوا أنھم يدرسون ديناً ينكر عقائ
كما أن�ه م�ن الص�عب عل�يھم أن ينس�وا أن ال�دين ا`س�eمي ق�د قض�ى عل�ى . وعقيدة الصلب والفداء

  .)٦١(النصرانية في كثير من بeد الشرق وحل محلھا
الحض��ارية كان��ت ف��ي عن��دما ب��دأت أوروب��ا نھض��تھا العلمي��ة والص��ناعية و: الھ��دف التج��اري: ثاني�اً 

حاجة إل�ى الم�واد ا�ولي�ـة الخ�ام لتغذي�ة مص�انعھا، كم�ا أنھ�ا أص�بحت بحاج�ة إل�ى أس�واق تجاري�ة 
لتص��ريف بض��ائعھا، ك��ان # ب��د لuوربي��ين أن يتعرف��وا إل��ى ال��بeد الت��ي تمتل��ك الث��روات الطبيعي��ة 

�فريقية واMسيوية ھي فكان الشرق ا`سeمي والدول ا. ويمكن أن تكون أسواقاً مفتوحة لمنتجاتھم
ھ���ذه ال���بeد فنش���طوا ف���ي استكش���افاتھم الجغرافي���ة ودراس���اتھم ا#جتماعي���ة واللغوي���ة والثقافي���ة 

  .)٦٢(وغيرھا
 ً لقد أفاد ا#ستعمار كثيرا من التراث ا#ستش�راقي، كم�ا أن ا#س�تعمار عم�ل : الھدف السياسي: ثالثا

ض�خم ف�ي مؤسس�ات ا#ستش�راق، وف�ي على تعزيز موقف ا#ستشراق، وتواكب�ت مرحل�ة التق�دم ال
وق���د اس���تطاع ا#س���تعمار أن يجن���د طائف���ة كبي���رة م���ن . مض���مونه م���ع مرحل���ة التوس���ع ا�ورب���ي

المستش��رقين لخدم��ة أغراض��ه، وتحقي��ق أھداف��ه، وتمك��ين س��لطانه ف��ي البل��دان المس��تعمرة، أمث��ال 
، وق�د أج�رى م، وھ�و مؤس�س مجل�ة ا`س�eم ا�لماني�ة١٩٣٣المت�وفى ع�ام " كارل ھينريش بيكر"

المت��وفى ع��ام " بارتول��د"وك��ذلك  ،∗∗∗∗دراس��ات تخ��دم ا�ھ��داف ا#س��تعمارية ا�لماني��ة ف��ي أفريقي��ا
م، وھو مؤسس مجلة ا`سeم الروسية، والذي كلفته الحكومة الروسية بالقيام ببحوث تخدم ١٩٣٠

ذي ت�ولى ال�" س�نوك ھورنجرني�ه"مصالحھا في آسيا الوسطى، وكذلك عالم ا`سeميات الھولن�دي 
وھك�ذا نش�أت رابط�ة وثيق�ة ب�ين ا#ستش�راق . )٦٣(مناصب في السلطة ا#س�تعمارية ف�ي اندونيس�يا 

وقد كان التراث ا#ستشراقي بمثابة الدليل لeستعمار لف�رض س�يطرته عل�ى الش�رق، . وا#ستعمار
أن  وكان��ت المعرف��ة با�جن��اس المحكوم��ة أو الش��رقيين ھ��ي الت��ي تجع��ل حكمھ��م س��ھeً ومج��دياً، إذ

المعرف��ة تم��نح الق��وة، والمزي��د م��ن الق��وة يتطل��ب مزي��داً م��ن المعرف��ة، فھن��اك حرك��ة جدلي��ة ب��ين 
ويذھب بعض الباحثين إلى أن أوربا تكتشف الفك�ر ا`س�eمي ف�ي . المعلومات والسيطرة المتنامية

المرحلة العصرية ا#ستعمارية مرة أخرى، # من أجل تعديل ثق�افي، ب�ل م�ن أج�ل تع�ديل سياس�ي 
لوضع خططھا السياسية مطابقة لم�ا تقتض�يه ا�وض�اع ف�ي ال�بeد ا`س�eمية م�ن ناحي�ة، ولتس�يير 
ھذه ا�وضاع وف�ق م�ا تقتض�يه السياس�ات ف�ي ال�بeد ا`س�eمية لتس�يطر عل�ى الش�عوب الخاض�عة 

وعلى ھذا الصعيد دأبت الجھات الراعي�ة لعملي�ة ا#ستش�راق الموظَّ�ف بالعم�ل عل�ى . )٦٤(لسلطانھا
روح ا`خاء بين المس�لمين والعم�ل عل�ى ف�رقتھم `حك�ام الس�يطرة عل�يھم، وذل�ك بالعناي�ة  إضعاف

فق�د ك�انوا يوجھ�ون . باللھجات العامية ودراسة العادات السائدة لتمزيق وح�دة المجتمع�ات المس�لمة
م��وظفيھم ف��ي ھ��ذه المس��تعمرات إل��ى تعل��م لغ��ات تل��ك ال��بeد ودراس��ة آدابھ��ا ودينھ��ا ليعرف��وا كي��ف 

وف�ي كثي�ر م�ن ا�حي�ان ك�ان المستش�رقون ملحق�ين ب�أجھزة ا#س�تخبارات . نھا ويحكمونھ�ايسوسو
  .لسبر غور حالة المسلمين وتقديم النصائح لما ينبغي أن يفعلوه لمقاومة حركات البعث ا`سeمي
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لم يكن كل المستشرقين ذوي نوايا مشحونٍة بالعداء للش�رق عموم�اً : الھدف العلمي الخالص: رابعاً 
xم خصوص��اً، وھ��ذا م��ا يج��ب أن يش��ار إلي��ه توخي��اً للحقيق��ة وإنص��افاً لت��اريخ ا#ستش��راق، ولeس��

فالفض���ل ف���ي الحف���اظ عل���ى الكثي���ر م���ن النص���وص والمخطوط���ات المش���رقية عموم���ا، والعربي���ة 
وا`سeمية على وجه التحديد، يعود إلى المستشرقين، فكان لبعضھم الفضل ف�ي تعري�ف الب�احثين 

كر العربي وا`سeمي، وھذا يعود إلى اھتمام المستشرقين بنشر قسم # يستھان بجانب مھم من الف
فق�د اتج�ه بعض�ھم إل�ى البح�ث والتمح�يص لمعرف�ة الحقيق�ة خالص�ة، ن�ذكر . )٦٥(به من ذلك التراث
ف��ي أواس��ط الق��رن التاس��ع عش��ر، " أب��ي الف��داء" "جغرافي��ة"ال��ذي ت��رجم " رين��و"م�نھم المستش��رق 
" س�يديو"ال�ذي بفض�له انتش�رت ا�ن�وار العربي�ة ف�ي إس�بانيا، وك�ذلك  "دوزي"وكذلك المستشرق 

لق�ب المكتش�ف لم�ا " أب�ي الوف�اء"الذي عمل جاھداً طوال حياته من أجل أن يحق�ق للفلك�ي العرب�ي 
الذي كشف ع�ن المص�ادر " آسين بeثيوس"، و"القاعدة الثانية لحركة القمر"يسمى في علم الھيأة 

من ا`نصاف القول بأن ا#ستشراق ا�لماني # يمكن أن و .)٦٦("ا ا`لھيةالكوميدي"العربية لملحمة 
يدخل ف�ي ص�ف ا#تج�اه المع�ادي لxس�eم، إذ ل�م تك�ن دراس�ات المستش�رقين ا�لم�ان ع�ن الع�رب 
وا`سeم متصفة على ا�غلب بروح عدائية، على الرغم من وجود بعض المستشرقين ال�ذين أت�وا 

ع��ن الش��عر " نولدك��ه"س��لمين، أو ب��آراء خاطئ��ة تمام��اً، ك��بعض آراء ب��آراء # تواف��ق الع��رب والم
فا#ستش�راق ا�لم�اني ل�م يع�رف . عن الق�رآن وتھذيب�ه" فوللرز"الجاھلي والقرآن الكريم، أو آراء 

مستش��رقين جعل��وا دي��دنھم ع��داء ا`س��eم، وتعم��دوا ال��دس والتش��ويه ف��ي دراس��اتھم، ب��ل رافق��ت 
شھيد "الذي سمى نفسه " رايسكه"وإنصاف، كما نجدھا عند دراساتھم روح إعجاب وتقدير وحب 

زيغري��د "و" أث��ر الش��رق ف��ي العص��ر الوس��يط"ف��ي كتاب��ه " ج��ورج ج��اكوب"، و"ا�دب العرب��ي
، وعند أعظ�م المستش�رقين ا�لم�ان ف�ي العص�ر "شمس هللا تسطع على الغرب"في كتابھا " ھونكه
دراساته المتأخرة، بل إن بعضھم اس�لم  في" باريت"وعند " شبولر"وعند " ھلموث ريتر"الحالي 

، وبعضھم اتخذ لنفس�ه اس�ماً عربي�ا "عثمان"الذي سمى نفسه " ريشر"حبا بالعربية وا`سeم مثل 
" طبق�ات ا�طب�اء"وال�ذي نش�ر " ام�رؤ الق�يس ب�ن الطح�ان"الذي سمى نفس�ه " أوغست ملز"مثل 

  .)٦٧( "ابن أبي أصيبعة"للمؤرخ 
  خاتمة البحث

حاول الدوران حول تأريخ ا#ستشراق، ثم حاول النف�اذ إل�ى كنھ�ه، والوق�وف عل�ى  كان ھذا بحثاً   
أبرز المثابات المميزة له، وقد استعان البحث بالعديد من المصادر توخياً لxنص�اف ال�ذي يتوج�ب 
على دارس التاريخ التحلي به، وتوخياً `خراج الحقيقة التي كثيراً ما تكون ھاجعة ومتمترسة بين 

  .ر وخلف ظواھر ا�حداثالسطو
فأم��ا ع��ن مفھ��وم ا#ستش��راق وص��لته ب��العلم، ف��إن البح��ث ي��رى أن��ه بعي��د ع��ن تخ��وم العل��م، وم��ن  

الصعوبة له أن يتاخم حدوده، وذلك لسبب بسيط متمثل بكون العلم ينشد على الدوام معرفة الحقيقة 
س�تخدام وس�ائل المعرف�ة المجردة، وإن كانت # تeئم العواطف وا�ھواء، با`ض�افة إل�ى وج�وب ا

الممكن��ة لرص��د الظ��اھرة الت��ي ھ��ي قي��د ال��درس، وذل��ك لمeحق��ة التط��ورات الجاري��ة عليھ��ا، بغي��ة 
الوصول إلى قانون علمي يفسر ھذه الظاھرة أو تل�ك، وھ�ذا الق�انون ب�دوره يتوج�ب في�ه أن يك�ون 

وم، ل�ه خصائص�ه الذاتي�ة قابe للتعميم وللتكميم، ومن ثم فإنه # يمكن عد ا#ستشراق علما من العل
كأي علم آخر، �نه من الصعب إثبات ذلك نظراً لطبيع�ة ھ�ذه الدراس�ة الش�مولية الت�ي تناول�ت ك�ل 
شيء عن الشرق، وبا`ضافة إلى ذلك فإن ا#ستشراق ينتمي إلى الحقل ا�يديولوجي في كثير م�ن 

ينة عن ا`سeٍم بص�رف زواياه، إذ أن له أيديولوجية خاصة يراد من وراءھا ترويج تصورات مع
 .)٦٨(النظ�ر عم��ا إذا كان��ت تل��ك التص��ورات قائم��ة عل��ى حق��ائق أو مرتك��زة عل��ى أوھ��ام وافت��راءات

ومم��ا يري��د ھ��ذا البح��ث أن ي��ذھب إلي��ه ھ��و التنوي��ه إل��ى كث��رة م��ا كت��ب ويكت��ب ع��ن موض��وعة 
عن�د  ا�مر الذي ي�دعو للوق�وفا#ستشراق، مقابل قلة ما كتب ويكتب عن موضوعة ا#ستغراب، 
تعم�ل عل�ى توظي�ف  أي�ديولوجياھذه ا`شكالية، وأسبابھا، والسبيل إلى حل عقدھا، ومن ثم تش�كيل 

 الكتابات وا�بحاث المتعلقة با#ستغراب لمص�لحة ا�م�ة العربي�ة، وھ�ذا ا�م�ر # يمك�ن إتمام�ه إ#
يل ح�ول ن�واة قوي�ة ق�ادرة عل�ى تش�ك نھض�وي عرب�ي مس�تقبلي يتش�كل بلورة مشروع بالعمل على
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التفاعل م�ع ادرة على عنصر عربي قادر على مواجھة التحديات اMنية، والقوى المتربصة به، وق
عالم الي�وم، و# س�يما وا�م�ة العربي�ة تش�ھد مح�او#ت عدي�دة لeلتف�اف حولھ�ا وتجزئتھ�ا وتمزي�ق 

 فھ�ذا البح�ث ھ�و دع�وة. في تمزيق أرضھا وسمائھا ومياھھافكرھا بعد أن نجحت تلك المحاو#ت 
لeستفادة من تطور الغرب العلمي والتقني، وا#س�تفادة م�ن تجرب�ة الغ�رب الت�ي ن�راه اMن يقط�ف 
جنيَّ ثمارھا، # عن طريق استنساخ التجربة ونقلھا من بيئتھا إلى البيئة العربية ولكن عن طري�ق 

ص�ورة توظيف العلم في سبيل تعزيز المقدرة على المواجھة وخل�ق التوازن�ات المطلوب�ة، وتغيي�ر 
المؤسسات التي عني�ت با#ستش�راق عل�ى تص�ويره ب�الخمول والتواك�ل  تالعربي المسلم التي عمل

، وفق منطق ثنائي�ة نه ليس أھe إ# �ن يكون محكوماً وإخراج صورته وفق العين ا�وربية على أ
  .ثنائية الشرق والغرب، أو وفق منطق العوالم الثeثة أوالشمال والجنوب 

  

 ھوامش البحث
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إب���راھيم "و" إس���حق موس��ى الحس��يني"و" نجي��ب العقيق��ي"و" محم���د البھ��ي"و" مص��طفى الس��باعي"و" جريش��ة
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يوس�ف "و" رودي ب�ارت"، كما كانت موضوعة ا#ستشراق مث�ار خ�eف ب�ين المفك�رين الغ�ربيين وم�نھم "مدكور
بُن��ي ع��امر، محم��د أم��ين حس��ن محم��د، . ينظ��ر. "م��اكس فانت��اجو"و" برن��ارد ل��ويس"و" ا�ب #م��نس"و" جي��را

س��مايلوفتش، أحم��د، فلس��فة . ك��ذلك ينظ��ر. ٢٦، ٢٥، ٢٤،  ٢٣المستش��رقون والق��رآن الك��ريم، مص��در س��ابق، ص 
  .٥٨ا#ستشراق وأثرھا في ا�دب العربي المعاصر، مصدر سابق، ص 

 .٢٤، مصدر سابق، ص ١ه، جرضوان، عمر بن إبراھيم، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسير )٢٠(
، فيرجيني�ا، ١النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوي�ة، المعھ�د الع�الي للفك�ر ا`س�eمي، ط )٢١(

 .١٧، ص ١٩٩٧الو#يات المتحدة، 
  .٢٢، ص ١٩٨٠سمايلوفتش، أحمد، فلسفة ا#ستشراق وأثرھا في ا�دب العربي المعاصر، دار المعارف، القاھرة،  )٢٢(
  .١٦، ص ٢٠١٠، بنغازي، ليبيا، ١المحجوبي، خالد إبراھيم، ا#ستشراق وا`سeم، أكاديمية الفكر الجماھيري، ط )٢٣(
محم��د . رودنس�ون، مكس��يم، الص��ورة الغربي�ة والدراس��ات الغربي��ة ا`س�eمية ف��ي ت��راث ا`س�eم، القس��م ا�ول، ترجم��ة )٢٤(

  .١٠١، ٢٧، ص١٩٧٨جلس ا�على للثقافة والفنون واMداب، الكويت، زھير السمھوري، سلسلة عالم المعرفة، الم
، عم��ان، ١عب��د هللا، عب��د القھ��ار داود، ا#ستش��راق والدراس��ات ا`س��eمية، دار الفرق��ان للنش��ر والتوزي��ع، ط )٢٥(

  .٧، ص٢٠٠١المملكة ا�ردنية الھاشمية، 
  .١٧ية، مصدر سابق، ص إدريس، محمد جeء، ا#ستشراق ا`سرائيلي في المصادر العبر )٢٦(
، ص ٢٠٠٨، بي��روت، ١الغزال��ي، مش��تاق بش��ير، الق��رآن الك��ريم ف��ي دراس��ات المستش��رقين، دار النف��ائس، ط )٢٧(

 .٥٢سمايلوفتش، أحمد، فلسفة ا#ستشراق وأثرھا في ا�دب العربي المعاصر، مصدر سابق، ص . كذلك ينظر. ٢٠
  .١٧٨، ص ١٩٩٣، بيروت، ٣العلم للمeيين، طبدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقين، دار  )٢٨(
  . ١٤٠، دار المعارف، القاھرة، ب ت، ص ١ج. العقيقي، نجيب، المستشرقون )٢٩(
النشمي، عجيل جاسم، المستشرقون ومصادر التش�ريع ا`س�eمي، المجل�س ا�عل�ى للثقاف�ة والفن�ون واMداب،  )٣٠(
  .١١، ص ١٩٨٤، الكويت، ١ط
  .١٣، ١٢المصدر نفسه، ص  )٣١(
 .٢٤، مصدر سابق، ص ١رضوان، عمر بن إبراھيم، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، ج )٣٢(
 .١٧النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوية، مصدر سابق، ص  )٣٣(
راس��ات وبح��وث بلحبي��ب، رش��يد أحم��د، ا#ستش��راق ا�مريك��ي طبيعت��ه وخلفيات��ه، مرك��ز المدين��ة المن��ورة لد )٣٤(

  .www.cerhso.com، ١٩/٤/٢٠٠٩ا#ستشراق، وجدة، الجزائر، 
 .٢٤الغزالي، مشتاق بشير، القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، مصدر سابق، ص  )٣٥(
 .١٧النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوية، مصدر سابق، ص  )٣٦(
 .٢٤لكريم في دراسات المستشرقين، مصدر سابق، ص الغزالي، مشتاق بشير، القرآن ا )٣٧(
 .٢٠بُني عامر، محمد أمين حسن محمد، المستشرقون والقرآن الكريم، مصدر سابق، ص )٣٨(
 .٢٠المصدر نفسه، ص )٣٩(
  .٤١، ٤٠سمايلوفتش، أحمد، فلسفة ا#ستشراق وأثرھا في ا�دب العربي المعاصر، مصدر سابق، ص  )٤٠(
  .٣٠ا#ستشراق والتاريخ ا`سeمي، مصدر سابق، ص فوزي، فاروق عمر،  )٤١(
ا#ستش�راق، .المنصوري، المبروك، الدراس�ات الديني�ة المعاص�رة م�ن المركزي�ة الغربي�ة إل�ى النس�بية الثقافي�ة )٤٢(

، ت��ونس، ١الق��رآن، الھوي��ة والق��يم الديني��ة عن��د الع��رب والغ��رب والياب��انيين، ال��دار المتوس��طية للنش��ر والتوزي��ع، ط
  .٩ ، ص٢٠١٠

 .١٧الغزالي، مشتاق بشير، القرآن الكريم في دراسات المستشرقين، مصدر سابق، ص  )٤٣(
 .١٨المصدر نفسه، ص  )٤٤(
يفوت، سالم، ا#ستشراق ال�وعي بال�ذات م�ن خ�eل ال�وعي ب�اMخر، مجل�ة م�دارات فلس�فية، الجمعي�ة الفلس�فية  )٤٥(

  . www.philosophiemaroc.org، ٢٠٠٨، ١٣المغربية، ع 
الج��وراني، عل��ي جب��ار، الت��راث والخط��اب ا`عeم��ي للعولم��ة، الم��ؤتمر الفلس��في الث��امن لبي��ت الحكم��ة، بي��ت  )٤٦(

  .٥٠٩، ص ٢٠٠٩، بغداد، ١الحكمة، ط
نق�د، الم�ؤتمر العلم�ي إش�كالية و. ا`ط�ار النظ�ري المف�اھيمي. تيزيني، طيب، م�ن الحداث�ة إل�ى م�ا بع�د الحداث�ة )٤٧(

، عم��ان، المملك���ة ٢، منش��ورات جامع���ة فيeدلفي��ا، ط١٩٩٩/ ديس��مبر / ٧ – ٥الخ��امس لكلي��ة اMداب والفن���ون، 
  .٣٢، ٣١، ص ٢٠٠٠ا�ردنية الھاشمية، 

ع��ادل خ��دجامي، مجل��ة م��دارات، .بيس��ينييه، ج��ان ميش��يل، ا�فك��ار ا�ساس��ية لفلس��فة الق��رن العش��رين، ترجم��ة )٤٨(
 . www.philosophiemaroc.org، ٢٠٠٨، ٦لسفية المغربية، الدار البيضاء، عالجمعية الف

عب�د اللطي��ف، الخمس�ي، الھوي��ة الثقافي��ة ب�ين الخصوص��ية وخط��اب العولم�ة الھيمن��ي، مجل��ة فك�ر ونق��د، ال��دار  )٤٩(
  .www.fikrwanakd.aljabriabed.net، ٢٠٠٠، كانون ا�ول ١٤البيضاء، ع 
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سeَّم، محمد شكري، أطروحة نھاية الت�اريخ ب�ين الفلس�فة وا�ي�ديولوجيا، مجل�ة فك�ر ونق�د، ال�دار البيض�اء، ع  )٥٠(

 .www.fikrwanakd.aljabriabed.net، ٢٠٠٠، كانون ا�ول ٣٤
  .٣٢،  ٣١إشكالية ونقد، مصدر سابق، ص . ا`طار النظري المفاھيمي. تيزيني، طيب، من الحداثة إلى ما بعد الحداثة )٥١(
عل��ي، ص���باح واج��د، ا#ستش���راق والبلقن��ة وخط���اب أنس��اق الھيمن���ة، معھ��د ا�بح���اث والتنمي��ة الحض���ارية،  )٥٢(
٤/٧/٢٠٠٩ ،www.alhadhriya.net .  
، المجلس ٣٤٦شوقي جeل، سلسلة عالم المعرفة، . كeرك، جي جي، التنوير اMتي من الشرق، ترجمة )٥٣(

 .١٥، ص ٢٠٠٧الوطني للثقافة والفنون واMداب، الكويت،
صراع، معھد ا�بح�اث والتنمي�ة الحض�ارية،  بين الشرق والغرب حوار أم المرھج، علي عبد الھادي، العeقة )٥٤(

16/02/2008 ،www.alhadhriya.net .  ،الخط��ابي، ع��ز ال��دين، مكس��يم رودنس��ون وا#ستش��راق، ، وك��ذلك
  .١٠٠، ص ١٩٨٣، السنة السادسة، مستغانم، المغرب، ٣٠مجلة الثقافة الجديدة، ع

  .ة زوج النبي إبراھيمنسبة إلى سار ∗∗
  . بين الشرق والغرب حوار أم صراع، مصدر سابق المرھج، علي عبد الھادي، العeقة )٥٥(
، ٣١عبد زيد، عامر، القراءات النقدية العربية في الخطاب ا#ستشراقي، مجلة دراسات فلسفية، بيت الحكمة، بغداد، ع  )٥٦(

  .٧٢، ص ٢٠٠٨
ب، ولكنه سيء النوايا، وھو يجيد بعضاً من اللغات الشرقية ومنھا التركية، باحٌث ُمجٌد دؤو" برنارد لويس" ∗∗∗

ويعلم أن ھذه المصادر تقول أن جامعة إسطنبول أقيمت في عھد . ويعرف جيداً المصادر العثمانية ا�صلية
برنارد "عقب فتحه للقسطنطينية، وكان مشروع الجامعة مشروعاً إسeمياً بحتاً، لكن " محمد الفاتح"السلطان 

" عثمان أركين"من ھذا الشرف، فلجأ إلى مصدر عثماني حديث ومدرسي كتبه " الفاتح"أراد أن يحرم " لويس
في العھد الجمھوري التركي الثاني بھدٍف قومّيً بحت متمثل بطمس مآثر العثمانيين قبل عھد الجمھورية وعنوانه 

وقفية محمد الفاتح `نشاء "مانية ا�صلية القديمة مثل ، وترك مقابل ذلك المصادر العث"تاريخ المعارف التركية"
فقد أسھما في التشكيك في إسeمية الدولة العثمانية من جھة والتشكيك في " شو"أما الزوجين ". جامعة إستانبول

قدرة التشريع ا`سeمي على ا#ستمرار في التعامل مع مستجدات التاريخ وتطورات العصر، فقد ذھبا إلى أن 
ان العثماني قد وضع قوانين علمانية في المجا#ت التي لم يستطع التشريع ا`سeمي أن يشملھا بدقة، وبذلك السلط

حرب، محمد، العثمانيون في التاريخ والحضارة، المركز المصري . ظھر نظام قانوني ثنائي في الدولة العثمانية
  .٧٦، ٧٤، ص ١٩٩٤للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، القاھرة، 

  ٨، ٧، ص ١٩٨٩، بيروت، ١يفوت، سالم، حفريات ا#ستشراق في نقد العقل ا`ستشراقي، المركز الثقافي العربي، ط )٥٧(
اس�تقراء للمواق�ف، مكتب�ة . النملة، علي بن إبراھيم، مص�ادر المعلوم�ات ع�ن ا#ستش�راق والمستش�رقين.ينظر )٥٨(

 .٨، ص ١٩٩٣سعودية، الملك فھد الوطنية، الرياض، المملكة العربية ال
 .١٢المصدر نفسه، ص  )٥٩(
مطبقاني، مازن بن صeح، ا#ستشراق، مركز المدينة المنورة لدراسات وبح�وث ا#ستش�راق، المدين�ة . ينظر )٦٠(

 .١٦، ص ١٩٩٩المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 .٢١ابق، ص النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوية، مصدر س )٦١(
مطبق��اني، م��ازن ب��ن ص��eح، ا#ستش��راق، مرك��ز المدين��ة المن��ورة لدراس��ات وبح��وث ا#ستش��راق، المدين��ة  )٦٢(

 .١٧، ص ١٩٩٩المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 ١٩١٩إن الدراس�ات ا�لماني�ة ح�ول الع�الم ا`س�eمي قب�ل ع�ام " أولريش ھارمان"يذكر المستشرق ا�لماني  ∗∗∗∗

كان من كب�ار مستش�رقينا، منغمس�اً ف�ي النش�اطات : (بأنه" كارل ھينريش بيكر"ءة وصفاء نية، وقد وصف أقل برا
شديد الحماس لمخطط استخدام ا`سeم في أفريقيا والھند كدرع سياس�ية ف�ي  ١٩١٤السياسية، حتى أصبح في عام 

اس�تقراء للمواق�ف، . ق والمستش�رقينالنملة، علي بن إبراھيم، مص�ادر المعلوم�ات ع�ن ا#ستش�را.). وجه بريطانيا
  .١٢مصدر سابق، ص 

. وك�ذلك. ، الھ�امش٢٢النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوية، مص�در س�ابق، ص. ينظر )٦٣(
 ..www.arabic.rt.com، ١/٢/٢٠١١قناة روسيا اليوم الفضائية، برنامج ا#ستشراق في روسيا، 

 .٢٣النعيم، عبد هللا محمد ا�مين، ا#ستشراق في السيرة النبوية، مصدر سابق، ص  )٦٤(
،  ٢ينظر تقديم ألبير نصري نادر لمؤلف الفارابي المسمى آراء أھل المدينة الفاضلة، دار المشرق، ط  )٦٥(

 .٧، ص ١٩٦٨بيروت، 
 .٨لى الفكر ا`سeمي الحديث، مصدر سابق، ص بن نبي، مالك، إنتاج المستشرقين وأثره ع )٦٦(
، دار ١تراجمھم وما أسھموا به ف�ي الدراس�ات العربي�ة، ج. المنجد، صeح الدين، المستشرقون ا�لمان. ينظر )٦٧(

  ..٧، ص ١٩٧٨، بيروت، ١الكتاب الجديد، ط
  .١٣ إدريس، محمد جeء، ا#ستشراق ا`سرائيلي في المصادر العبرية، مصدر سابق، ص )٦٨(


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

