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تتبع الدراسات املختلفة يف ميدان االستغراب، والدراسات  بموضوع البحث حرًصا، واملنهج االستقرائي من خالل 
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Abstract

Purpose: The research wanted to confirm the cognitive possibility of astonishment, by proving the exis-
tence of a clear space and field for knowledge related to it, and restoring and tightening the fragmented 
and scattered knowledge about the Occident, to build an appropriate objective approach in the study of 
oddity.  

Methodology: This research followed the historical method by examining the events and facts in the 
occidentern environment that are exclusively related to the topic of the research, and the inductive method by 
tracing the various studies in the field of occidentalism  and occidentern studies, with the help of nearby 
knowledge fields. Then, critically analyzing all of this, delves far into its understanding and awareness of 
its relationships in order to reach a solution to the problem at hand, the answer to it, and the achievement 
of the objectives of the established research.

Findings: The research demonstrated the possibility of tightening an occidental knowledge, based on 
a preliminary treatment of the existence of a field and space that can be achieved and studied in this 
knowledge, and methodological and objective starting points, by ridding the knowledgeable critical self 
of the problems of bias and the dominance of Western centralism in the use of methods and tools.

Originality: The scientific value of the research is shown by proving the independence of the concept, 
the scientific material and the approaches related to the field of studying the occidentalism in the Islamic 
environment from simulating Orientalism and from reproducing other overlapping knowledge.
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المقدمة

يتشابه احلديث يف االستغراب، ويتداخل إىل حّد إثارة الغموض يف مفهومه، وواقعيته، بسبب تعدد زوايا املعاجلات 
املعرفية، والرؤى النقدية، واخللفيات الفكرية والبيئية، ُيضاف إليها اختالف حقل املعرفة التي يتم فيها دراسة موضوعاته، 
ا بنوع املعرفة وجماهلا، وبالتايل اختالف وجهات النظر يف األهداف  مما ينعكس عىل املناهج املستخدمة التي ترتبط عضويًّ
املراد حتقيقها، وهو ما جتىل يف عدم التفرقة لدى الكثري من الراغبني يف اقتحام جمال االستغراب، بني االستغراب باعتباره 
مصطلًحا خاًصا ملعرفة خاصة، وبمناهج مناسبة، وبني دراسة علوم الغرب عموًما، أو تارخيه ومناهجه، أو آدابه؛ حيث 
يعتقد البعض أنه بدراسته لفرتة مهمة من تاريخ أوروبا، أو ملنهج فلسفي بعينه، أو شخصية فلسفية مؤثرة، قد أحكم 
النظر يف موضوعات االستغراب، وفتح بعض مغاليقه، وذلك خطأ ناجم عن عدم إدراك احلّيز املعريف لالستغراب، 
وبرؤية شاملة، وأهداف واضحة؛  نقدية مستقلة،  برؤية  لدراسة موضوعات غربية  الالزمة  باألسس  اإلحاطة  وعدم 
والشامل،  الدقيق  وبمفهومها  اجلديد،  تشّكلها  يف  الغربية  احلضارة  استيعاب  االستغراب،  حركة  لنجاح  يلَزم  حيث 
مع إنفاذ الذات األصيلة القارئة يف جتليات، ومظاهر هذه احلضارة يف خمتلف املعارف، واألحداث، والوقائع املرتبطة 
دة يف جتليات العقل الغريب  باحلقبة التارخيية، أي رضورة توطني الوعي الذايت النقدي يف قلب الظاهرة الغربية املتجسِّ
اجلديد؛ ألنه دون هذا األمر، فإنه لن يكون هناك االستغراب الذي يعتمد عىل املفاعلة يف اشتقاقه، واصطالحه، ويروم 
استكشاف اآلخر بمنظور الذات، خاصة وأّننا قد وجدنا بعض الباحثني الغربيني ينفون أيَّ أصالة لالستغراب، ومنهم 
عىل سبيل املثال، مؤّلَفْي كتاب »االستغراب: تاريخ النزعة املعادية للغرب«، حيث يعتربانه تقليًدا لالسترشاق، وحماكاة 
له، ورد فعل شعوري؛ فمعظم الثورات عىل اإلمربيالية الغربية، وعىل فروعها املحلية - حسب رأهيام - استعارت بكثرة 
من األفكار الغربية، وحتى الدفاع عن أصالتهم ضد االستعامر الغريب؛ كان دفاًعا بالتنّكر، أو التقليد، أو املحاكاة؛ كأن 

ُمُثَلهم قد ُأخذت مبارشة من األرض القديمة اجلديدة)١(. 

التأكيد عىل أن أطروحات عربية وإسالمية  بد من  وملحاولة تقليص مساحة اخلالف، وحرص حمل املحاججة، ال 
وعاملية كثرية، تلتقي يف بعض املبادئ األساسية يف منهج دراسة الظواهر)٢(؛ بغية توفري اإلطار، أو اإلمكان، أو احلّيز 
املعريف لدراستها، ومن أمهها؛ رضورة االنطالق من احلقل املعريف الشامل، أو النموذج الكيل، أو البنية الكلية، بغض 
النظر عن خلفية الذات، أو األنا املبارشة للدراسة؛ فالغرب حمل دراسة االستغراب مثاًل؛ ليس مصطلًحا مصَمًتا ذا بنية 

– موجز تاريخ النزعة املعادية للغرب، ترمجة: ثائر ديب )الرياض: العبيكان، ط. ١، ٢٠٠8(،  ))) انظر: يان بوروما وأفيشاي َمْرغليت، االستغراب 

ص. ١٠٠.
انظر: عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفية يف احلداثة الغربية )القاهرة: دار الرشوق، ط. ١، ٢٠٠6(، ص. 8٥؛  مطاع صفدي، ماذا يعني أن   )٢(
ر اليوم: فلسفة احلداثة السياسية - نقد االسرتاتيجية احلضارية )بريوت: مركز اإلنامء القومي، ط. ١،  ٢٠٠٢(، ص. 3٥٤؛ جورج كانغيالم،  نفكِّ

دراسات يف تاريخ العلوم وفلسفتها، ترمجة: حممد بن سايس )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، ط. ١، ٢٠٠7(، ص. ٤٠-٤3. 
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وداللة مفردة، بل هو داّلة مفهومية، تشري إىل جمموعة مفاهيم معرفية، ووقائع تارخيية، ورؤية متجددة إىل العاَل، ولذلك 
من الصعوبة وضعه يف مصاف الفنون، أو املصطلحات التي تتأّسس داللتها عىل رشعية اللغة، أو بساطة املفهوم، ولن 
معرفة  ألنه  والدراسات؛  اجلهود  كانت  مهام  والرسم،  احلّد  يف  دقيٌق  مفهوٌم  يتحقق  ولن  مكتملة،  صورة  هناك  تكون 

متمددة، وتتشكل باستمرار، وتتغرّي بعض معطياهتا الداخلية، بناًء عىل تغرّي بنية الغرب الداخلية.

أسئلة البحث:

بناًء عىل التوطئة التي استهللنا هبا هذا البحث، تربز أسئلة حمورية مهّمة، حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنها، وهي:

هل متتنع دراسة الغرب - نظًرا لغموض مفهومه، وهيمنة مناهجه ومصطلحاته - وبالتايل استحالة تأسيس معرفة 
ننا من إدراج مئات، أو آالف من الدراسات  استغرابية منهجية وموضوعية؛ منّظمة وشاملة؟ وأّي حّيز، أو جمال يمكِّ
والبحوث حول احلضارة الغربية يف الرشق عموًما، ويف العال العريب واإلسالمي خصوًصا؟ وهل هناك إمكانية ملعرفة 

حميطة بالغرب؟ وكيف تتحقق؟ وما هي أسسها ومنطلقاهتا؟

هذه األسئلة، أزعم أنه يمكن العثور عىل أجوبة عنها، إذا بحثنا عنها، مضافًة إىل الفرضيات اآلتية:

الفرضية األوىل: تتعلق بغموض مفهوم وداللة الغرب؛ الذي هو حمل الدراسة، وجوهرها، وماهيتها؛ وبالتايل  	−

التشكيك يف وجود جماٍل كاٍف للمعرفة املتعلقة به.
والفرضية الثانية: تتعلق بتنوع هويات املعرفة االستغرابية عىل حسب البيئة، واإليديولوجيا، والثقافة، أي: تنوع  	−

فاعل املعرفة، واملستكِشف للغرب، وتنوع مناهجه، وأدواته، ووسائله، واألغراض التي يبتغيها من استكشافه، 
ودراسته للغرب.

ماهية  وقابلية  إمكانية  الغربية، ومدى  اهلوية  أصيلة؛ هي دعوى وحدة  وليست  تابعة،  الثالثة: وهي  والفرضية  	−

الغرب للتجزئة.

أهداف الدراسة: 

هتدف الدراسة إىل حتقيق الغايات اآلتية:

تأكيد اإلمكانية املعرفية لالستغراب، بإثبات وجود حّيز، وجمال واضح للمعرفة املتعلقة به.. ١

ترميم وإحكام املعرفة املتشظية، واملتناثرة حول الغرب، لبناء منهج موضوعي مناسب يف دراسة االستغراب.. ٢

بحقل . 3 تتعلق  ومتداخلة  متشابكة،  وتارخيية  علمية  ومعطيات  ومفاهيم،  مصطلحات،  يف  العلمي  التحقيق 
االستغراب؛ مثل: املركزية الغربية، الفكر الغريب، الغرب، الغربوية، النقد الغريب، االسترشاق، وغريها.

ا، من خالل تتبع  منهج الدراسة: وقد اعتمدُت يف دراسة املوضوع املختار، منهًجا تارخييًّا، واستقرائّيا، وحتليليًّا نقديًّ
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الدراسات املختلفة يف ميدان االستغراب، والدراسات الغربية، مع االستعانة باحلقول املعرفية القريبة، واالطالع عىل 
ا، يغور بعيًدا يف فهمها، وإدراك عالقاهتا؛ للوصول إىل حل املشكلة  األحداث والوقائع، ثم حتليل كل ذلك حتلياًل نقديًّ

املطروحة، واإلجابة عنها، وحتقيق أهداف البحث املنصوبة.

وقد قّسمُت البحث إىل ثالثة مباحث، هي:

املبحث األول: اإلمكان املعريف لالستغراب وحدوده.

املبحث الثاين: املنطلقات املنهجية لالستغراب.

املبحث الثالث: املنطلقات املوضوعية لالستغراب.

المبحث األول: اإلمكان المعرفي لالستغراب وحدوده

يرجع االختالف احلاصل يف تعريف الغرب إىل غموض بعض الدراسات، التي أرادت أن حتاكي املركزية األوروبية، 
وهتب املصطلح ذاًتا مكَتملة، ومفهوًما كامل األركان، بينام هو يف الواقع داّلة متمّددة، تتكّشف حسب خلفيات الدارسني، 
أو العارفني، فلم يكن الغرب موجوًدا أصاًل يف الكيان، واملخيال الفردي واإلقليمي للشعوب األوروبية، بل ُأنتج يف 
مرحلة صعود مطرد ملجموعة من الدول، والكيانات األوروبية التي مجعتها املصالح واجلغرافيا، وقّدمت نفسها بمنظور 
اللغة الواحدة، والتاريخ الواحد، واحلضارة الواحدة، والشعب الواحد، أي هبوية واحدة، وأخرجت خرافة »الغربنة« 
وسّوقتها يف الداخل واخلارج، وزرعتها يف املخيال األورويب والعاملي، مع أن املوجود حقيقًة مغاير متاًما ملا يتم التسويق 

له.

ومهمة االستغراب األساسية؛ تكمن يف إثبات زيف هذه الصورة اخليالية واألسطورية، وحموها يف الذات املستقبِلة، 
وإبراز الغرب عىل حقيقته، ودراسته كام هو؛ وفًقا لكيانه التارخيي ومساراته، هبوياته املختلفة واملتناقضة، وشعوبه وأديانه 

ومذاهبه ولغاته ودوله؛ ويقتيض هذا األمر أن تستند الذات العارفة عىل أربعة مناهج: 

املنهج التارخيي؛  -

اًم بالفلسفة التفسريية التي تعتمد عىل دراسة الظواهر يف السياق الغريب، ومساءلتها، وردها  واملنهج التحلييل مدعَّ  -

إىل أصوهلا وجذورها؛

ومنهج دراسة احلالة، أو العّينة؛ باستخدام البحث امليداين التطبيقي؛  -

واالستناد إىل اإلحصاء واألرقام والوقائع، والوثائق احلسية )عامئر - لغات - جغرافيا مناطقية - شعوب...(؛   -

إلبراز احلقيقة يف صورة واقعية.
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ن هذه املناهج من االحتكام إىل املعرفة العلمية، ومن ثم التأسيس حلقائق قريبة من الواقع، وفهم الغرب اليوم  ومتُكِّ
كام كان، وكام يتغرّي باستمرار، انطالًقا من فكرة التحقيب احلضاري، التي تبنّاها عدد من فالسفة احلضارة، من أبرزهم 
الظاهرة  فهم  رضورة  يف  صفدي...  ومطاع  املسريي،  الوهاب  وعبد  نبي،  بن  ومالك  وديورانت،  واشبنغلر،  توينبي، 
الغربية من خالل بنيتها الزمنية، والفكرية، فالغرب احلديث واحلداثي، ُبني عىل هذه الفرضية الضمنية؛ وهي أن الكائن 

زماين، وبالتايل؛ فإن ديمومة اتصاله بذاته؛ إنام هي اتصال باملتغرّي فيه، وبام حوله)١(.

اإلنسان،  علوم  ومعطيات  التاريَخ،  للميالد،  عرش  الثامن  القرن  من  بداية  احلديثة  األوروبية  املركزية  زّيفت  لقد 
واإلثنوغرافية،  احلضارية،  التصنيفات  ترسيخ  عىل  والصلبة  الناعمة  بالقوة  وعملت  واألنثروبولوجيا،  واجلغرافيا، 
سة عىل الطهارة العرقية، والتفّوق احلضاري، وعمدت إىل  والثقافية، استناًدا إىل مبادئها، ومصاحلها، وأساطريها املؤسَّ
مجلة وسائل وأدوات، واسرتاتيجيات خطرية؛ لرتسيخ التفوق األورويب الغريب عىل اآلخر، والتي كانت ذات أثر كبري 
عىل خمتلف املنظومات احلضارية يف العال؛ لعل من بينها: االستعامر، واالسترشاق، وتنميط اإلنسان الغريب، وتصيريه 

إنساًنا سائاًل قاباًل للتشّكل حسب احلاجة الوضعية، واملصلحة السياسية.

كام سّوغ األوروبيون ألنفسهم احتالل بلدان كثرية، واستعامرها، باسم نقل التنوير، واحلضارة األرقى، وصّوروا 
ذلك عىل أنه مرشوع هنائي للمجتمعات يف سعيها الدائم والدائب للتطور، واملشكلة الكربى أن الضمري األورويب، أو 
الغريب، وصل إىل االستكانة التامة، والقناعة هبذه اخلرافة؛ بصالحية نظرية االنتخاب الطبيعي، والبقاء لألقوى، بدعوى 
واملحور  املركزي،  العنرص  توجيه  حتت  باستمرار،  فتية  قوية  عنارص  ظل  يف  والوجود  احلياة  وديمومة  العموم،  فائدة 
األساس؛ حيث تدور بقية العنارص يف فلكه وجماله، وتظل هوامش تابعة تسَبح يف هذا الفضاء املرسوم بدقة، تستمد 
من املحور قوهتا، فإذا خرجت عن املسار واملجال، كان مصريها العدم؛ قال جورج قرم: )ال بد من األخذ يف االعتبار: 
النرجسّيات اجلامعية، وشهوات القوة والسطوة، واملصالح االقتصادية، واملطامح املفرطة؛ اخلاصة بأناٍس جيّسدون هذه 
النرجسّيات، وتلك الشهوات، ويشعرون بأن ما يمكن أن نطلق عليه »القدر«؛ الفتقارنا إىل كلمة أفضل إيفاء باملعنى - 

هو الذي يدفعهم إىل امُليض ُقُدًما يف مشاريع القوة واهليمنة()٢(.

وعمدْت املركزية الغربية إىل فرض قرسي خمالف للحقائق التارخيية والعلمية، ملركزية اللغة واجلغرافيا واإلنسان؛ 
والبقاء  الطبيعة،  نقاء  مبدأ  إىل  حتتكم  النظرية  أن  واملعروف  عداها،  ما  وتزييف  الداروينية،  التطور  نظرية  باستغالل 
لألقوى، وخضوع األدنى له، وكّرست املركزية الغربية املبدأ، وجّسدته يف اإلنسان األورويب، بابتداع حكايات وقصص 
أسطورية لألورويب األول، والتحديات التي واجهته، وصور استجابته هلذه التحديات، وقدرته عىل تطويعها من خالل 

ر اليوم، مرجع سابق، ص. 3٥٤.  )))  صفدي، ماذا يعني أن نفكِّ

)٢(  جورج قرم، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترمجة: رىل ذبيان )بريوت: دار الفارايب، ط. ١، ٢٠٠١(، ص. ٢١. 
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خ ذلك بالفرض القرسي؛ من خالل فلسفات مثالية، ووضعية طاغية، أريد  اعتامده عىل ذاته، وعقله، وقدراته، ثم ُرسِّ
هلا أن تكون منطلًقا يف العلوم، ومعرفة احلقائق، عىل غرار مركزية الذات »الكوجيطو«)١(، واحتاد الذات مع املوضوع يف 
املعرفة والتفكري، وُسمي كذلك ألنه يبدأ بفعل »كوجيتو« الاّلتيني، بمعنى أفكر، وقد تم رهن التفكري باللغة، ومّر ذلك 
بمراحل وُأطر، رّسختها اإليديولوجيا االستعامرية واالسترشاقية، وأكملتها النخب املنّمطة، مثل ما قام به عال اللسانيات 
الشهري »إميل بنفنست« )١9٢3ـ ١976م(، وهو من أهم علامء اللسانيات العامة، واللسانيات املقارنة، واللغات اهلندية 
األوروبية، والذي اعتنى عناية كبرية بالعالقة بني مقوالت الفكر ومقوالت اللغة، وأهيام بيُت الوجود)٢(؛ فقد وضع مبدأ 
ا يف التفكري اللساين والفلسفي، ومسلمة نظرية ومنهجية، وّجهت أبحاثه لرهن التفكري باأللفاظ، ويف حتديد طبيعة  عامًّ
اللفظ؛ استند إىل اإلرث اللساين الالتيني واجلرماين، باعتباره اإلرث احلي، واألقدر عىل متثيل النظرية يف جمال عالقة 
األلسنية بأنامط التفكري)3(، وتبعه مجهرة كثرية من نخبة الفكر األورويب، يتقدمهم دي سوسري، وليفي شرتوس؛ حيث 
استطاع األخري نقل اللسانيات إىل جمال االجتامع واإلناسة، خمِضًعا تطور املجتمعات للبنى اللسانية املكتشفة يف اللغات 
األوروبية األشهر: الالتينية، واجلرمانية)٤(، ويف هذا السياق، يصف برنارد توسان ما واجهته اللغة الصينية من انتقادات 
انتقادات  الصينية  اللغة  )واجهت  بقوله:  الغريب؛  اللساين  للقالب  وفًقا  بنائها؛  وإعادة  تفكيكها،  ملحاولة  متهيًدا  غربية 
انتقائية، وُوِصفت بأهنا شديدة التعقيد، باملقارنة مع نموذج اللسانيات الغربية، بسبب أهنا تأيت فيها صيغة التعبري خمتلفة، 

وتتعلق برسم املفاهيم، أكثر من رسم األلفاظ الصوتية()٥(.

ولفضح جنس التوظيف اإليديولوجي الغريب للمعارف والعلوم، الذي أبرزنا بعض جوانبه سابًقا، اشتغل املفكر 
عرص  يف  انبالجه  منذ  الغريب  الفكر  هبا  حفل  التي  اللسانية)6(،  املعرفية  التحيزات  فضح  عىل  جارودي  رجاء  الفرنيس 
احلداثة يف القرن السادس عرش للميالد؛ حيث يفرّس إنكار الفكر الوضعي الغريب للميتافيزيقا )الغيب( بالعالقة التي 
حكمته بنظرية فقه اللغة، التي ترفض - يف رأيه - إعطاء املفاهيم معنى موضوعيًّا، مع التوّسع اإلمربيايل الغريب؛ ألن نفي 
املوضوعية؛ هو التربير النظري لتزوير الواقعات، والتالعب باملعارف واملصطلحات، واألساس لسفسطة سياسية، كام 
أهنا تقوم بدور خطري يف تكبيل اإلنسان، وانتزاع ما يؤمن به من مقومات عقدية صلبة؛ عىل غرار اإليامن بالغيب، وجتاوز 

املستوى األنطولوجي املادي؛ ألمهيته احلساسة لإلنسان يف الوجود، ويف إدراك احلقيقة واليقني.

)١(  انظر: عبد املنعم احلفني، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة )القاهرة: مكتبة مدبويل، ط. 3، ٢٠٠٠(، ص. 69٤.
)٢(  انظر: ميشال زكريا، األلسنية - علم اللغة احلديث، قراءات متهيدية، )بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، ط. ٢، ١٤٠٥هـ، ١98٥(، 

ص. 6١، 6٥.
)3(  انظر: املرجع نفسه. 

)٤(  انظر مثاًل كتاب: كلود ليفي شرتاوس، األنثروبولوجيا البنيوية، ترمجة: مصطفى صالح، )دمشق: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ١977(.
)٥(  برنارد توسان، ما السيميولوجيا؟، ترمجة: حممد نظيف، )الدار البيضاء: إفريقيا الرشق، ط. ١، ٢٠٠٠(، ص. ١3.

)6(  انظر: روجيه جارودي، البنيوية فلسفة موت اإلنسان، ترمجة: جورج طرابييش )بريوت: دار الطليعة، ط. ١، ١979(، ط. ١، ص. ٢3-3٤.
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النفي،  أو  قابلة لإلثبات،  إىل تعميم فرضيات  أو اإلمربيايل،  التحّيز والتوظيف االستعامري،  ثم تطورت جماالت 
من حيث نفي أسبقية الكتابة عىل الكالم، وبالتايل رمي كل الرتاث الشفهي املحفوظ الذي خيص احلضارات إىل املزبلة، 
واستحداث قوانني عامة لثبوت الكتابة، وصحتها، وفهمها، وفك طالسمها؛ مع التأكيد عىل االنفصال التام بني الذهن 
واللفظ غري املكتوب، نظًرا العتباطية العالمات، وعدم القدرة عىل حتصيلها، فال مناسبة طبيعية منطقية أيًضا بني الذهن 
واملعاين، أو األفكار؛ ومن ثم ينتفي الرتّكز اللفظي الشفهي)١(، وما دام الذهن قد تالشى بفعل غياب الذاكرة، فقد أصبح 
املركزي  للعقل  وفًقا  وإنتاجه  تسويقه  وأعادوا  املستعمرون،  األوروبيون  عليه  استوىل  الذي  املكتوب  لألرشيف  رهنًا 
هلذا  إبستمولوجية  أسس  إرساء  تم  وقد  الغريب،  الوضعي  بالتفكري  التصاًقا  واألكثر  املتطورة،  املنترشة  واللغة  الغريب، 
املوروث اللساين، كام يؤكد إدوارد سعيد)٢(، وكان من زعامء هذا االجتاه مفكرون ُسّوقوا عىل أهنم األقدر فكًرا وعلاًم، 
م رؤية مفادها أنه ما كان للبرشية أيُّ تاريخ، فالتاريخ املحكي  وجتّسدت مقوالهتم فيام يعرف بالتوجه التارخياين، الذي قدَّ
واملتداول، هو من نِتاج البرش؛ رجااًل ونساء، وتم فهمه يف مستويات خمتلفة، حسب ظروف الزمان واملكان، ولذلك؛ 
فإن التاريخ اإلنساين الواحد األقرب للحقيقة، والذي يسهم يف توحيد البرشية؛ هو إّما ذاك الذي بلغ الذروة يف أوروبا، 
وال  أوروّبا،  ترصده  ال  ما  فكل  الغرب؛  أو  أوروبا،  حتتلُّه  الذي  األفضلية  موقع  من  ُيرصد  الذي  ذاك  أو  الغرب،  أو 
توّثقه، هو »ضائع«، إىل أن يتّم إدماجه يف وقت الحق، من ِقَبل العلوم اجلديدة يف األنثروبولوجيا، واالقتصاد السيايس، 

واأللسنية...وحتى هذه االستعادة املتأخرة، خّصها الناقد الغريب إريك وولف، بالشعوب التي ال تاريخ هلا.

السوسيولوجيا االستعامرية، واألبحاث  الغرُب يف مرشوعه االستعامري والتنميطي للشعوب؛  وهكذا؛ استخدم 
اللغوية، وأنثروبولوجيا اإلثنيات... وغري ذلك من املجاالت املعرفية التي تمَّ فيها توظيف اآللة اإليديولوجية، املتمركزة 

عىل الذات الغربية، باعتبارها ذاًتا فاعلة يف التاريخ، هبدف ضامن استمرار فاعليتها بأكثر من وسيلة.

أو  األورويب،  اإلنسان  تنميط  وتم  الذكر،  سابق  االستعامري  للقالب  وفًقا  الغربية  املنظومات  معظم  صيغت  لقد 
الغربية،  احلضارية  األطر  عن  اخلارج  النقدي،  التفكري  أشكال  كل  عن  التام  فصله  مع  املنظومات،  هلذه  وفًقا  الغريب، 
عامة،  وثوابت  مبادئ  ظالل  يف  الغريب  املركزي  العقل  هبا  حفل  التي  املستمرة  التغرّيات  إيقاع  عىل  شخصيته  وضبط 
انبثاق عرص احلداثة، أو عرص الغرب وسقوط احلكم الكنيس، الذي سيطر عىل أوروبا منذ هناية القرن  لت إبان  تشكَّ
اخلامس للميالد؛ حيث اتصف العقل احلداثي املنّمط بالتامهي مع الصريورة، والتشّيؤ املادي، والتمركز حول الطبيعة، 

والغريزة الداروينية الدافعة للتطور املستمر.

وقد أشار إىل املضمون السابق مطاع صفدي، يف كتابه املخصص لنقد احلضارة الغربية »نقد العقل الغريب«: )ما ارتاح 
)١(  انظر يف مراحل خروج اللغة للوجود، وعالقتها باحلضارة: أسوالد اشبنغلر، تدهور احلضارة، الغربية، ترمجة: أمحد الشيباين )بريوت: دار مكتبة 

احلياة، د. ت(، ج. ٢، ص. ٢٠٤-٢٠7.
)٢(  انظر: إدوارد سعيد، تأمالت يف املنفى١، ترمجة: ثائر ديب، )بريوت: دار اآلداب، ط. ٢، ٢٠٠7(، ص. ١٤8.
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عقل الغرب إىل ذاته، وال إىل أية منظومة ثقافية، أو جمتمعية، أو تقنية، بل حّفزه نقد النقد دائاًم أن يفّك عقاله من كل جهاز 
حياول احتباسه()١(، وتوّصل إىل أن تفكيك بنية الفكر الغريب رضورية لفهم العالقات الداخلية، ومصادرها وجذورها، 
وكيفية عملها وإنتاجها لألفكار، وعملية التفكري. وخيلص إىل أن مدخل فهم احلضارة الغربية احلديثة واملعارصة كامن 
الواقع  حمله  ليحل  الديني،  املرجع  تفكيك  تم  حيث  والدين؛  الفلسفة  أو  والدين،  العلم  بني  التارخيية  العالقة  فهم  يف 
والصريورة، وكان له أثره عىل اإلنسان الغريب، من حيث السعي والنزوع الدائم للسيطرة والتوسع، وفًقا ملعطيات العلم 

الذي أنتجه، والفلسفات التي طّورها، يف سياق النظرية الداروينية، وقانون التطور والبقاء لألصلح واألقوى.

التحقيق والنقد مهمتني  الغربية، ليربز  الناقد للمنظومة  العقل  الذي يقوم عليه  ولعل كل ما سبق، يدور يف احلّيز 
مهمة  وتلك  والتاريخ،  الطبيعة  ملعطيات  وتغيري  تزوير  دون  التارخيية،  الطبيعية  صورهتا  يف  أوروبا  إلبراز  أساسيتني، 
حماًل  الغربيني  واملكان  الزمان  من  كلٍّ  ووضع  أبعادها،  وإدراك  وتفهمها،  تتبعها،  ينبغي  التي  األساسية  االستغراب 
للدراسة والتساؤل والبحث)٢(، حتى ال يكون جمال االشتغال املعريف بعيًدا عن املناط، وحتى ال يّتسم هذا االستغراب 
انبثقت من  تارخيية كبرية،  لتطورات  فيه؛ خضع  الغريب  اإلنسان  الوجود، ودور  أو  العال،  ففهم  بالسطحية والتعميم؛ 
العالقة اجلدلية بني العلم والدين، ثم الفلسفة والدين يف مرحلة الحقة، وحتى ال يعطى أيًضا أيُّ بعد إيديولوجي هلذه 

املعرفة.

ينجح يف رصد  أن  يمكن  منهجية علمية صارمة، ومعايري موضوعية،  مبني عىل  أو حقل معريف  بروز معرفة،  إن 
بدياًل  فلسفات ومناهج؛ كانت مرشوًعا  للتأثري يف احلضارات األخرى، عرب  الغريب  الفكر  منها  التي تسلل  الفجوات 
للظالم الكنيس الذي ساد قرابة عرشة قرون، منذ سقوط اإلمرباطورية الرومانية، وإظهار انفالت هذا املرشوع، وعدم 
قدرة فكر األنسنة الغريب عىل التعامل مع اإلنسان، باعتباره الطبيعي واملاهوي، وعدم قدرة العقل احلداثي عىل التحكم 
يف  لنشأته  الرشعي  األساس  كانت  التي  النظرية  الوحدة  سقوط  إىل  أدى  بام  منظومته،  ووحدة  مرشوعه،  حتوالت  يف 
أّواًل  فالغرب  األرقى،  واحلضارة  األطهر،  والعرق  األعىل،  اإلنسان  خرافة  إسقاط  وبالتايل  الكنيسة؛  مركزية  مواجهة 
وأخرًيا - كام يقول رجاء جارودي -: عرض زائل، أو إن احلداثة هناية مطافه)3(، وهي مهمة من أقدس املهامت، كام 
يرى جورج ُقُرم: )إن الذي يريد رشح التحّوالت التي خضعت هلا كّل القاّرات األخرى، منذ القرن اخلامس عرش، ال 
يستطيع أن يقتصد يف املقال، فيمتنع عن استذكار الطابع الفّتاك لتلك النزاعات العسكرية، والفلسفية التي نشبت داخل 
أوروبا، والتي قامت بدور رئيس يف دينامية تدّخالت األوروبيني؛ العسكرية، والعلمية، والثقافية، والدينية، يف جهات 

)١(  صفدي؛ مطاع، نقد العقل الغريب: احلداثة وما بعد احلداثة، )بريوت: مركز اإلنامء القومي، ١99٠(، ص. ٠٥.
)٢(  املرجع نفسه، ص. 38.

)3(  انظر: روجي جارودي، األصوليات املعارصة: أسباهبا ومظاهرها، ترمجة: خليل أمحد خليل )باريس: دار عام ألفني، ٢٠٠٠(، ص. ٢3.
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العاَل األربع()١(.

كام تتجسد اإلمكانية املعرفية لالستغراب، يف القدرات املنهجية، والعلمية النظرية والتطبيقية يف مواجهة املفاهيم 
ل فالسفتها املؤّسسون إىل  ينبغي املس هبا، وُحوِّ التي ُحّولت بفعل اإلحياء املركزي إىل مطلقات ال  الغربية الضاغطة؛ 
أقانيم مقّدسة، فمن الصعب التفكري )يف خمّيلة الغريب( يف إنزال الغرب من سّدة العلم، والسلطة التي أخذها مدة ٤٠٠ 
عام، لتحديده يف إطار حدودنا املعرفية؛ ألن الغرب حّدد بنفسه حدود اإلدراك واملعرفة، وال يمكن ملن يوجد يف إطار 

تلك احلدود تصّور ما وراءها)٢(.

ويف املجال املعريف الذي كشفناه، ويف احلّيز املتاح لالشتغال الفكري والعلمي، يمكن أن نرصد االجتاهات العامة يف 
احلقل االستغرايب النقدي )اإلجيايب(، الذي يسهم يف تطور املعرفة االستغرابية؛ يف ثالثة اجتاهات، هي:

التي جاءت يف سياق  الغربية، وخاصة  والعلمي لألطروحات  التارخيي  بالتحقيق  الذي هيتم  العلمي:  االجتاه   -١
والنقد  بالرد  املسترشقون؛  استخدمها  التي  واملعارصة  احلديثة  املنهجيات  ويتتبع  واالسترشاق،  االستعامر 

والتمحيص.

٢- االجتاه املعريف: الذي يدعو إىل تفكيك ودراسة ونقد النموذج املعريف املتحكم يف العقل الغريب؛ من خالل املفاهيم 
التي استند عليها، وتطور يف إطارها، ورضورة فهم الظاهرة الغربية من خالل بنيتها الزمنية، والفكرية احلديثة 

واملعارصة، وجتّسد يف مناهج، وحركات فكرية، وعلمية كثرية.

الذي ينطلق من قوانني احلضارة، ودورها يف تأصيل فقه العالقة مع اآلخر الغريب، وأمهية  ٣- االجتاه احلضاري: 
االستفادة من سنن التاريخ والطبيعة يف التدافع، واالسترشاف احلضاري. 

المبحث الثاني: المنطلقات التأسيسية المنهجية لالستغراب

ل النواة الصلبة لبحث موضوعي متوازن يف حقل شائك وملّغم،  نقصد باملنطلقات املنهجية، تلك األسس التي تشكِّ
ويّتسم بأقىص درجات احلساسية، التي ترجع يف جزء كبري منها إىل عدم أصالة الذات الواعية، وحماولة ابتداع علم له 
أصوله ومناهجه دون حقيقة وواقع حال االستغراب ودراسة الغرب يف حقول معرفية كثرية؛ ُتستعمل فيه مناهج غري 

مناسبة لطبيعة املوضوع املدروس، وغريها.

وأهم هذه املنطلقات املنهجية:

)١(  جورج قرم، تاريخ أوروبا وبناء أسطورة الغرب، ترمجة: رىل ذبيان )بريوت: دار الفارايب، ط. ١، ٢٠١١(، ص. ٢٢-٢3.
)٢(   رضا داوري األردكاين، »يف إمكانية معرفة الغرب: مالحظات منهجية«، ترمجة: عيل فخر اإلسالم، ضمن كتاب نحن والغرب )بريوت: سلسلة 

اسرتاتيجيات معرفية، ط. ١، ٢٠١7(، ج. ١، ص. ٤8.
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المنطلق األول: تحديد الذات الواعية المباشرة لدراسة الغرب، أو تحديد هوية االستغراب

من  بّد  ال  الصحيح،  الفهم  ولفهمه  ومتداخاًل،  ومبهاًم،  معّقًدا،  ومنطقيًّا؛  فلسفيًّا  اهلوية  موضوع  يف  البحث  يعد 
غري  اخلام  »اليشء  وهي:  املاهية،  تعني  فاهلوية؛  فيه،  وتعمل  تنشأ  الذي  والوسط  ومكاهنا،  اهلوية،  عالقة  استحضار 
املوجود، الذي لن ُيتعّرَف عليه إالّ بواسطة وجوده«، ومن هنا تعتمد هذه املاهية عىل غري املاهوية، أي: إن صورهتا اخلام 
ال جُتّسد إالّ عرب خارجها، وليس من داخلها، ومن ثمة فإن اهلوية يف الفكر والفلسفة؛ هي الصورة املتجّسدة يف الوجود 

الواقعي املشّخص املطابق للصورة غري املرئية)١(.

فاهلوية جانبان)٢(: جانب أسايس، وجانب غري أسايس؛ أي داخيل وظاهر، فالظاهر هو الوجود عينه، وهو الغريية، 
والداخيل: هو الصورة املوّحدة غري املرئية هلذا الوجود.

وهناك اختالف بني مدرستني معروفتني يف نظرية املعرفة، ويف أسبقية املاهية، أو الوجود، من حيث عالقة العقل 
باملوضوع؛ ومها: املدرسة املثالية أو العقلية، واملدرسة الوضعية أو التجريبية، وينحو الفكر اإلسالمي منحى واضًحا 
ۡسَمآَء ُكََّها ُثمَّ َعَرَضُهۡم َعَ 

َ
يف أسبقية املاهية واملبادئ العقلية، استناًدا إىل النص القرآين يف قوله تعاىل: ﴿وََعلََّم َءاَدَم ٱۡل

املختلفة)3(.  الفكر  املنطق وقوانني  ]البقرة: 3١[، وإىل  َصِٰدقنَِي﴾  ُكنُتۡم  إِن  ُؤَلٓءِ  َهٰٓ ۡسَمآءِ 
َ
بِأ ۢنِب ُٔوِن 

َ
أ َفَقاَل  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ 

عىل أن املعرفة لن تكتمل يف التصور اإلسالمي إالّ بتضافر وسائل املعرفة واإلدراك؛ من حس، وعقل، ووجدان، مع 
تأسيس النظر عىل مبادئ ثابتة وواضحة، يكون منها منطلق املعرفة؛ حيث يتحقق بذلك إثبات العلم واحلقيقة، وإمكان 

اليقني)٤(.

وبروز املاهية، أو اهلوية، يتجسد بأشكال خمتلفة يف الوجود، لعل من أمهها، إعامل الوعي، أو املبادئ احلاكمة بالنظر 
والتفكري، فوجود النظر، هو وجود للامهية واهلوية، وتفاعل ألهم خاصية يف املخلوق املكّرم، وبتفاعلها مع الواقع؛ فإنام 

تتحقق أحكام مهمة يف سياق التسلسل املنطقي لتجيل الوعي اإلنساين؛ تتألف من )٥(:

أحكام متعالية عن الوجود احليس لإلنسان، ومرتبطة بالوجود املجّرد؛ أي العقائد واملبادئ. أ- 

ه الفعل البرشي يف دائرة احلياة االجتامعية. أحكام قيمية، توجِّ ب- 

أحكام جتريبية مستمّدة من استبطان، أو تأمل العقل للمبادئ، أو القوانني الطبيعية. ج- 

واألصناف الثالثة مهمة، ورضورية، والزمة لعمليات التفكري، وال يمكن للعقل البرشي أن يوّجه الفعل اإلنساين 

)١(  انظر: مراد وهبة، املعجم الفلسفي )القاهرة: دار الثقافة اجلديدة، ط. 3، ١979(، ص. ٤6١.
)٢(  انظر: املرجع السابق نفسه.

)3(  انظر: راجح عبد احلميد الكردي، نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة )الرياض: مكتبة املؤّيد، ط. ١، ١٤١٢هـ/١99٢م(، ص. ٤٢9-٤3٠.
)٤(  انظر: املرجع نفسه.

)٥(  انظر: الكردي، ص. ٤78. 
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الذين  العدمية،  اإلبستمولوجيا  أنصار  يّدعيه  الذي  باملفهوم  ميتافيزيقيًّا  تفكرًيا  ليس  توليدها، وحتصيلها، وذلك  دون 
يرّصحون أن )املوجود خيرج من نفسه، بعد تقّلصه الاّلهنائي، باعتباره بال قياس، وينقل املوجود إىل حدود إشارته، ومن 
الالزم أن ينكمش إىل بعده اخلاص يف الوقت ذاته، الذي يزيل السياج، ويعطي نوًعا من الاّلمادة )antimatiere(، إنه 
عاجز عن احلضور اإلجيايب يف احلقل املعريف،...يكمن اخلطأ امليتافيزيقي إًذا يف جتاوز هذا التناقض يف األفكار، عندما 
يبقى، ويقّدم خدماته  الذي  الكائن يف حضوره  الكائن، ماهية  العطية بسوى خاصية موّجهة من  ال حتتفظ من حدث 
املفهومية بعد إزالة السياج، باستقالل عنه، والذي خيفي بذلك املعنى غري امليتافيزيقي للوجود()١(، وخالصة وفحوى 
الكالم يّتجه إىل نفي إمكانية العلم يف صورة اليقني واملوضوعية، فاملستهدف، واملحتقر هو العلم، كام يّدعي بيري فاغنري 
يف كتاب »الفالسفة والعلم«)٢(، وهو ما يعيدنا إىل نقد روجي جارودي للميتافيزيقا وكشفه لتالعباهتا اللفظية واملنطقية، 
يف  نصيب  هلايدغر  كان  )والتي  اللغة  فقه  مدرسة  بعالقة  الوضعية،  إنكار  فرّس  حني  األول؛  املبحث  يف  ذكرناه  الذي 
تأسيسها توجهها الفلسفي؛ واشتهر بمقالته: اللغة بيت الوجود( التي ترفض إعطاء املفاهيم معنى موضوعيًّا؛ ألن نفي 
باملعارف واملصطلحات، واألساس لسفسطة سياسية)3(،  الواقعات، والتالعب  لتزوير  النظري  التربير  املوضوعية هو 
فاملعرفة اإلسالمية املؤسسة عىل األصناف الثالثة التي عرضناها سابًقا، ترتفع لتكون تفكرًيا علميًّا نابًعا من حماولة حتييد 
كل األحكام غري املوضوعية، التي تّتصف بالنمطية؛ الستنادها إىل تدخل الشعور، وتشابكات املوجود، وجمازات اللغة 

ودالالهتا غري املحكمة، بمعزل عن أدوات ومصادر الوعي األخرى.

أو  قبوهلا،  ثّم  ومن  وثقافاته،  الغرب  أفكار  فدراسة  وتراثه،  الغرب  دراسة  عىل  ينطبق  والتنظري  التأصيل،  وهذا 
رفضها، ينبغي أن تستند إىل معايري حمايدة من جهة؛ وتكون الذات مكتملة الثقة هبويتها، ووعيها من جهة أخرى؛ ألنه 
يف حالة اختالل أحد األمرين؛ فإنه من الصعب اإلدراك املوضوعي ملاهية الغرب، واستيعاب أصوله ومبادئه وتارخيه، 
لسلوك  امُلوّجهة  القيمية  األحكام  ُتكّملها  للهوية،  املشّكلة  باملبادئ  املرتبطة  املتعالية،  األحكام  بوجود  ذلك  ويتحقق 
الغرب يف مجيع  تاريخ  إىل  الواقع، أي  املستندة عىل  العيانية  ملبادئ اآلخر وثقافته؛ واألحكام  املستغِرب، واملستكِشف 
مراحله، والواقع الغريب كام هو، مع إعامل النظر، والتأمل للوصول إىل استنباط صحيح، وأحكام موضوعية؛ فاإلنسان 
الذي يصف مظهًرا طبيعيًّا مثاًل، وفق أدوات البالغة املستقرة، ولكن بوعي مستنبت من إنسان آخر، ال يمكن أن ُينَسَب 
إليه بديُع الوصف؛ ألنه يف الواقع واحلقيقة هو لوعي إنسان آخر، وهذا ما ُيطلق عليه يف الُعرف الثقايف باالستالب)٤(؛ 

وُيرى يف نمطني:

)١(  بيري فاغنري، الفالسفة والعلم، ترمجة: يوسف تيبس )املنامة: هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ط. ١، ٢٠١9(، ص. 3٢3.
)٢(  املرجع نفسه، ص. 3٢٥.

))(  انظر: املرجع نفسه.
)٤(  انظر: عز الدين معميش، »فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص: نحو رؤية علمية موضوعية يف استكشاف اآلخر«، جملة الفكر اإلسالمي 

املعارص، فرجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ع. ١٠٠، صيف ٢٠٢٠. ص. ٥7.
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نمط اهلوّية املائعة: وهي تتوّلد من النظر إىل الذات بعني الغري، والنظر إىل الغري بعني الغري. أ- 

ب-  نمط اهلوّية اللّينة: وتتوّلد من النظر إىل الذات بعني الغري، والعكس أيًضا، النظر إىل الغري بعني الذات، وكالمها 
ال خيرجان عن األخذ بأفكار اآلخرين، وعن حّد التشّبه بعقوهلم، وهذا ال يسمى عطاء؛ وإنام هو تقليد، والتشّبه الذي 

ليس معه استقالٌل؛ ال يكون إالّ اعتقااًل، وامُلعَتَقُل؛ مسَتَلُب احلرية من مجيع اجلهات)١(.

ولذلك؛ فإن جتسيد اهلوية يف دراسة الغرب، وكشف خفايا تارخيه، وطبقات جمتمعاته، وتنوع طوائفه، وسجاالت 
مذاهبه، وتياراته، وبواطن إنسانه، ال يكون إالّ بأصالة الذات القارئة، أو الّدارسة، أي أن يكون الوعي املبارش للقراءة 
والنقد غري متأثِّر بحيثيات املوضوع، وبيئته، وحميطه، وبذلك تكون املعرفة باملوضوع صحيحة، ومستقلة، وموضوعية، 
من حيث اتصافها بالشمول، واختالف النمط، وإمكان اليقني يف قضايا كثرية، مع البعد عن احلدس واالرتداد الذي 
تتصف به املعرفة الوضعية الغربية يف الغالب، مع اإلحاطة باملوضوع من كل جوانبه، باكتشاف جذور ماهيته، وتشّكله، 

وعالقاته.

لقد حّدد الغرب بنفسه حدود املعرفة واإلدراك، وال يمكن ملن يوجد يف تلك احلدود تصّور ما وراءها، وال يتحقق 
اإلدراك املوضوعي ملاهيته وواقعه إالّ بالتحّرر منه عرب التحّرر التارخيي من عامله، واخلروج من أرسه: )إن التحّرر من 
الغرب ال يمكن أن يتحّقق إالّ من خالل خلق حالة من الثورة يف رؤية الناس، ووجودهم، وهذا ال يتم إالّ من خالل 
البحث  بمجّرد  بلوغها  يمكن  وال  واملشقة،  األل  إىل  حيتاج  واألمر  ومبادئه؛  أصوله  واستيعاب  الغرب،  ماهّية  إدراك 

والدراسة()٢(.

يبتعد  النقدي، الذي  املبارشة، يتحقق ما يمكن أن نصطلح عليه باالستغراب  الواعية  الذات  ومن خالل حضور 
يف  عليها  والبناء  احلقيقة،  إىل  الوصول  منها:  األساس  الغرض  بحثية؛  ورصامة  معرفيًّا،  ضغًطا  ويامرس  التحّيز،  عن 
استصدار األحكام، وضبط العالقة مع اآلخر الغريب، بام حيقق احلوار والتعايش؛ املؤسس عىل عالقة تواصلية متكافئة 
بني اجلانبني، تؤيت ثامرها لصالح اإلنسانية مجعاء، ويتم فيها استخدام الكتابة النقدية املتخصصة التي تنظر إىل الظاهرة 
بالتحليل،  ناهتا  إىل كل مكوِّ واملثاقفة، وتتوجه  واملعايشة،  املستمرة،  املدارسة  بشكل شامل ودقيق وميداين؛ من حيث 
العقل  وحي  من  دارسيه  وعي  تشكل  الذي  السلبي  االستغراب  عكس  عىل  والتوجيه؛  والنقد،  واملقارنة،  والدرس، 
بمظاهرها  منبهًرا  الزمام،  منفلت  وكان  الغربية،  احلضارة  دراسة  يف  وأدواته  مناهجه  استخدم  حيث  املركزي،  الغريب 
واخلارجية  الداخلية  معايبها  يف  النظر  ودون  والتارخيي،  البنيوي  تشكلها  إىل  الولوج  دون  واملدنية،  والفكرية  الثقافية 

)١(  انظر: طه عبد الرمحن، روح احلداثة: املدخل لتأسيس احلداثة اإلسالمية )الدار البيضاء، بريوت: املركز الثقايف العريب، ط. ١، ٢٠٠6(، ص. ١٥8؛ 
عبد الوهاب املسريي، دراسات معرفية يف احلضارة الغربية، مرجع سابق، ص. 67-68. 

)٢(  األردكاين، ج. ١، ص. ٤8. 
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)عالقتها مع األغيار يف احلروب الصليبية مثاًل، ويف مرحلة االستعامر(، كام خيتلف االستغراب النقدي عن االستغراب 
احليادي، الذي يصف نفسه باالستغراب املوضوعي، مّدعًيا االبتعاد عن النقد؛ ألنه طريق اإليديولوجيا، وهي خصم 
لإلبستمولوجيا، والرصامة املوضوعية، وهذه مغالطة، من ناحيتني؛ الناحية األوىل: أن طرح النقد جانًبا، يعني االبتعاد 
عن تفهم الظواهر، وذلك خمالف لنمط املعرفة املوضوعية، حتى عند مؤسسيها من الغربيني، عىل غرار هورسل مؤسس 
املنهج الظاهرايت، أو كارل بوبر منّظر األداتية واملوضوعية يف العلوم، والناحية الثانية: أن رصد الغرب ودراسته دون 
إعامل النقد املوضوعي، سيحّول الدراسة والقراءة إىل جمرد تأريخ ورسد لألحداث والظواهر، بام يبتعد عن رشوط العلم 
واملعرفة، ويكون أقرب إىل القصص والبيبلوغرافيا، كام أن أصحاب هذه املواقف، ال َيْسَلمون من إصدار األحكام، كام 
يثبت ذلك يف الغالب عند املؤّرخني، حيث يّتسم عرضهم لتفاصيل الوقائع بإحياءات تعبريية، تؤدي غرًضا ومقصوًدا 

ظاهًرا أو خفيًّا للمتكلم.

المنطلق الثاني: توطين المعرفة االستغرابية

من  مهامًّ  جزًءا  منها  وتستمد  وميداهنا،  جماهلا،  يف  تعمل  التي  والعلوم  املعارف  من  االستغرابية  املعرفة  قيمة  تنبع 
مرشوعيتها، ومفهوميتها، ولذلك وجب أن ينصّب مضمون االستغراب يف حقل وميدان، يتجاوب مع نمط الشخصية 
الرسايل  والبعد  احلضارية،  القيم  عن  التعبري  ناحية  من  واضحة  مقاصد  وفق  الغريب،  لآلخر  القارئة  الواعية،  املسلمة 
للعالقة واحلوار، ويتكامل مع مجلة معارف، وحقول معرفية أخرى الستيعاب التاريخ احلضاري للغرب بشكل عام، 
وهذه املعارف تقرتب، أو تبتعد عىل حسب اجلزئية التي يتم معاجلتها؛ ومن أمهها: التاريخ واجلغرافيا، وعلم املناطق 
اللغات  وتاريخ  وتارخيها،  الغربية  واآلداب  واللسانيات  االجتامع،  وعلم  األديان،  وتاريخ  واإلثنوغرافيا،  والفلسفة 
واللهجات الغربية، وأعالم الغرب ورموزه؛ دراسة عامة متقاطعة؛ إضافة إىل املعارف احلديثة املتصلة، واللصيقة بانبالج 
العقل الغريب اجلديد؛ فـ»مرشوع االستغراب رهٌن بمعرفة منشأ ومعنى كلٍّ من العلم احلديث والثقافة احلديثة، واحلقوق 
احلديثة، والسياسة احلديثة ... لذلك طاملا بقينا نطلق أحكامنا عىل هذه الثقافة، والفكر والسياسة، من منطلق املشهور 
السائد، فال يمكننا أن نكون »مستغربني«، فال نتوّقع من مؤيدي الديمقراطية؛ االشرتاكيني، والفاشيني، والنازيني، أن 

ينتموا لتلك الفئة«)١(.

المنطلق الثالث: التفاعل مع حركية االستغراب، وتنوع مجال تداوله واستعصائه عن الحّد والرّسم

ال بد من التأكيد عىل أن االستغراب؛ ُيعد َحركة فكرية ومعرفية، وليس علاًم، وجيب أن يسري يف سياق علمي هادئ؛ 
يطبعه التأمل املستويف لبحث موضوعي شامل؛ ومن املهم أن يظل داّلة مفهومية، تتوسع داللتها ومفهومها باستمرار، 
كام هو الشأن يف معارف قريبة الصلة به؛ مثل »االسترشاق«، )مع تأكيدنا عىل مبدأ فك االشتباك بني احلركتني واملعرفتني، 

)١(  املرجع نفسه، ص. ٤٥.
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كام سنعرض لذلك يف املبحث املوايل(، بمعنى قابلية املعرفة االستغرابية للتوسع عرب التنقيب، والبحث، واالستقصاء، 
من  هي  والتي  واملنع،  باجلمع  تتصف  وحدود،  وتوصيفات  وقواعد  أصول  إىل  حتّوهلا  وعدم  والرتاكم،  واملراجعة، 

ًدا بحّيز معريف واحد، وإطار فكري واحد، ومقاصد حمددة لوظيفة معنوية أو مادية. خصائص العلم؛ ألن له دوًرا حمدَّ

يتعلق بضبط  األمر ال  أن  التأسييس؟ واجلواب،  املنطلق  »االستغراب« مفهوًما مستحياًل يف ضوء هذا  ُيعترب  فهل 
الصحيحة،  املعرفة  بأسس  حمكوم  واقعي،  تشخيص  بإعطاء  يتعلق  ما  بقدر  الذهن،  يف  الكاملة  ماهيته  حترض  مفهوم، 
ا مفهوميًّا للبحث، إنام هو استيعاب واستكشاف علمي لتاريخ الغرب  فاالستغراب ليس اختاذ الغرب موضوًعا نظريًّ
الناقدة  عليه  تطلق  ما  وذلك  ثانية،  جهة  من  التاريخ  ضوء  يف  املاهية  عن  والبحث  جهة،  من  ماهيته  ضوء  يف  وواقعه 
الفرنسية املختصة يف املفاهيم والغراماتولوجيا )علم الكتابة( جوليا كريستيفا)١(؛ بالقراءة العمودية واألفقية، مع حضور 
الوعي، واندراجه وانخراطه بسلطة حضورية مؤثرة يف الواقع، لفهم موضوعي يرّتب أحكاًما منصفة ومطابقة، وهو 
نوع أيًضا من املنهجية الظاهراتية يف جانبها اإلجيايب، إذ يستلزم فهم الغرب؛ رضورة االحتكاك بعامله، وفهمه من الناحية 
التجريبية، أو الواقعية، وذلك ليس بعيًدا عن طرق املعرفة، واإلدراك التي حيفل هبا فكرنا اإلسالمي)٢(، يف النقد الداخيل 
واخلارجي، وأبعاده، وتفهم الواقعة، وتتبع أوجه الشبه والنظائر؛ الستصدار احلكم املناسب، كام أن تصور اآلخر، قد 
خيتلف باختالف البيئة والزمان واملكان، ليكون بذلك فعالية نفسية، حتاول أن تصبغ عىل اآلخر توصيًفا، أو تنميًطا، قد 
يكون سلبيًّا أو إجيابيًّا، بناًء عىل معطيات هذه البيئة، ومستوى العالقة مع اآلخر، لذلك يتم استبعاد احلدس، واالسرتداد 
يف عملية التفهم، ويتم قبول حضور الشعور يف حّده املبدئي، املتعّلق بالقيم والسلوك املتوّلد عن العقيدة الكربى، وذلك 
اختالف جوهري مهم عن املنهجية االسترشاقية التي توظِّف املناهج النفسية بإجيابياهتا، وسلبياهتا يف تنميط اآلَخر، وفًقا 

للرغبات واملصالح.

المنطلق الرابع: دراسة الغرب في سياق مبدأ الدورة الحضارية

عىل  يصدق  ما  عليها  يصدق  حضارية،  وحركية  وجودية،  ظاهرة  باعتباره  ودراسته؛  الغرب  تفهم  مبارشة  تتم 
احلضارات األخرى، فاحلضارات كلها حسب االتفاق العام لفالسفة احلضارات، مع بعض االختالف يف حتمية زوال 
احلضارة وبقائها؛ حاصل يف أن احلضارات متر بطور امليالد والتشكل، فالنضج، فاالكتامل، فالضعف واالنحدار، ثم إما 

الصعود جمّدًدا أو االندثار والفناء، بحسب املبادئ واألفكار الفاعلة التي تنفخ فيها احلياة.

والغرب ال خيرج عن هذه الدورة والسننية الكونية، املعرّب عنها يف القرآن بمصطلح »التداول«؛ قال تعاىل: ﴿َوتِۡلَك 
ٰلِِمنَي﴾  ُ َل ُيِبُّ ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنواْ َوَيتَِّخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَءۗ َوٱللَّ ُ ٱلَّ يَّاُم نَُداوِلَُها َبنۡيَ ٱنلَّاِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ

َ
ٱۡل

)١(  انظر: جوليا كريستيفا، علم النص، ترمجة: فريد الزاهي )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، ط. ١، ١99١(، ص. 8-٢٠.
)٢(  انظر: عيل سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم )بريوت: دار النهضة العربية، ١98٤(، ص. ١٠٠-١١٠.
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املنطق،  هلذا  الغربية  احلضارة  بإخضاع  اشبنغلر،  واملؤرخ  األملاين  الفيسلوف  قام  وقد   .]١٤٠ اآلية  عمران،  ]آل 
القريب  املنظور  يف  وزواهلا  تدهورها  وتوقع  التارخيي،  ومسارها  واقعها،  ضوء  يف  ومستقبلها  مسارها،  واسترشف 
)توّقعه؛ كان يف بدايات القرن العرشين(، ورد هذا التدهور، وإمكانية الزوال ألسباب عدة؛ أمهها: املادية الصامء 
العملية،  واملوهبة  القوية،  واإلرادة  العزيمة  وتغييب  الفردية،  تكريس  يف  أسهم  بام  احلداثة،  فجر  منذ  طبعتها  التي 
إىل  ذلك  يف  استند  وقد  الكبري)١(؛  واالجتامعي  املذهبي  واالنقسام  النبيلة،  والقيم  الروحي،  العامل  وتراجع 
عليها يف  التي حتدثنا  املظاهر  كافة  يستهدف  بمنطق علمي،  داخلية  قراءة غربية  أي  نقدي شامل،  داخيل  استغراب 
النقدية  النصوص  أفضل  يف  اشبنغلر  قال  الغرب؛  ودراسة  لالستغراب،  املعريف  واإلمكان  احليز  يف  األول  املبحث 
أن  الغربية،  احلضارة  قدر  القدر؛  هلا  يريد  الذي  الشكل  نكتشف  أن  أردنا  ما  )إذا  الغربية:  احلضارة  مقاربة  يف 
املنظور؟  بالتاريخ  ارتباطاهتا  وما  احلضارة؟  هي  ما  بوضوح:  نعرف  أن  أّواًل  علينا  فيه،  ومكتملة  منجزة،  تتبدى 
األشكال  هذه  متتد  مدى  أّي  وإىل  مظاهرها؟  أشكال  وما  وبالفكر؟  وبالطبيعة،  وبالروح،  باحلياة،  عالقتها  وما 
والقوانني  والعلوم  والفنون  واآلهلة  والدول  واألفكار  والعقائد  واملعارك  التارخيية  والعصور  واللغات  »الشعوب 
واإلشارة  هبا،  القبول  ويمكن  الضخمة«،  واألحداث  العظام  والرجال  العاملية  واألفكار  االقتصادية  واألنظمة 

وُمثاًل؟()٢(.  نامذج  بوصفها  إليها 

المبحث الثالث: المنطلقات التأسيسية الموضوعية لالستغراب

المنطلق األول: فك االشتباك بين االستشراق واالستغراب)3(

وأن  واالستغراب،  االسترشاق  بني  وثيقة  العرب وغريهم، ُيرصون عىل وجود عالقة  الباحثني  من  كثرٌي  يزال  ال 
األخري ما هو إاّل رد فعل ضد األول، متغافلني السياقات اللغوية )االشتقاق(، واملعرفية والتارخيية، وترّتب عن هذا 
للمناهج  حماكاة  االستغراب  مضمون  يكون  أن  إىل  يدعو  تلفيقي؛  موقف   -١ األول:  متناقضان:  موقفان  اإلرصار 
االسترشاقية الغربية، والعقل الثقايف األورويب، باعتباره أرقى العقول، أو باعتبار املناهج الغربية أكثر صدقية من مناهج 
التغريب، وليس االستكشاف واملثاقفة واحلوار، ٢- وموقف سلبي؛  أتباعه يف موقف  احلضارات األخرى، مما جعل 
يدعو إىل هدر هذه املعرفة، واالستعاضة عنها باملقاطعة التامة ألي جهد معريف أو حضاري، يروم تفهم اآلخر الغريب 
ومعرفته، ألنه ال فائدة منه يف ظل سيادة األنموذج الغريب بسياساته املتغطرسة، وإرصاره عىل منطق القوة والطهورية 

)١(  انظر: اشبنغلر، ج.١، ص. ٤9.
)٢(  املرجع نفسه، ص. ٤٠-٤١.

)3(  انظر: عز الدين معميش، ملخص ندوة يف موضوع »االسترشاق واالستغراب: أوجه االتفاق واالفرتاق«، جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 
جامعة الكويت، ع. ١٢3، شتاء ٢٠٢٠، ص. 36١.
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احلضارية والعرق األسمى. 

وال بد من فك االشتباك، بالرجوع إىل حقيقة االسترشاق، والفرق بينه وبني كنه وماهية االستغراب؛ فاالسترشاق 
شهدت  حيث  املظلمة،  األوروبية  والعصور  الكنسية،  الفرتة  أواخر  يف  األوىل  مالحمه  برزت  قديم،  علمي  حراٌك 
الُعْدَوَتان )بالد األندلس واملغرب( قدوم موجات من مواطني أوروبا املسيحية، أو الغرب الاّلتيني، ومن بعض املدن 
مثل  اإلسالمية؛  احلارضة  يف  وناضجة  راقية  كانت  حيث  الفنون،  شتى  يف  والعلم  املعرفة  لطلب  املفتوحة،  األندلسية 
وبعض  املعّربون،  الطليطيليون  وبرز  ...وغريها،  والتاريخ  واألدب  والرياضيات  والفلك  واحلساب  واهلندسة  الطب 
الرهبان الفرنسيسكان، وأشهرهم الراهب »جربرت دي أورالياك Gerbert d`Aurillac « الذي تقّلد البابوية يف الفرتة 
)999-١٠٠3م(، واشتهر بلقبه »سلفسرت الثاين«، ثم توسع االستعراب، ليأخذ صفًة مغايرة، أسهم يف تغيريها رئيس 
»دير كلوين«؛ الراهب »بطرس املحرتم«، حني سعى لتأليب املاملك القشتالية املحاذية لألندلس ضد املسلمني؛ ملبارشة 
عىل  املسيطر  هو  املسيحي  الديني  احلس  فيها  يكون  جديدة،  صليبية  حلروب  طموحه  توّسع  ثم  االسرتداد،  حروب 
النفوس واأللباب، وجّسد كل ما سبق، بتخطيط مدّبر قائم عىل ترمجة املصادر الدينية يف احلضارة اإلسالمية، وافتتحها 
بالقرآن الكريم؛ ليضع األساس ألول ترمجة للقرآن الكريم سنة )١١٤3م( عن طريق الراهب اإلنجليزي »روبرتوس 
مضمون  وكان  العربية،  باللغة  امللّمني  الرهبان  من   »Dalmatian الداملايت  »هريمان  ُيدعى  آخر  وراهب  كيتينيسيس«، 
ملف الرتمجة الذي سلّمه بطرس ملستخلفه يف رئاسة دير كلوين: ــــ مراسلة من بطرس يستنهض فيها عزيمة النصارى؛ 
الستئصال الوجود اإلسالمي يف األندلس، ومبارشة حروب اسرتداد صليبية، تسرتجع ما يسموهنا باألرايض املقّدسة يف 
القدس – جمموعة خمترصة من الوثائق الشيطانية املضادة للطائفة الكافرة )يقصد املسلمني( – ترمجة كينيتيسيس للقرآن 
)وهي ترمجة مشّوهة، تم الرتكيز فيها عىل يّل ترمجة اآليات بام يناسب استنهاض مشاعر النصارى، كام ينقل املسترشق 
النزيه »يوهان فوك«()١(، مع مقدمة يف صورة خطاب موّجه لرئيس دير كلوين، كام ُأحلقت هبا نسخة خمطوطة مرتمجة 
ونشوئها،  حممد،  أمة  عن  مرتجم  وخمطوط  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممد  النبي  تعاليم  من  املبجل  بطرس  مراد  بحسب 

وخمطوط عن تاريخ املسلمني)٢(.

أن كان من قبل، وإىل حد  بعد  املبجل،  ب( منذ بطرس  )التعرُّ االستعراب  بارًزا يف حركة  الديني  الدافع  لقد كان 
بعيد يروُم االستفادة العلمية واملعرفية، واستثامرها يف إجياد احللول إلخراج أوروبا؛ خاصة الالتينية منها، من ظلامت 
التخلف واالنقسام، واحلروب العرقية واملذهبية، والرصاعات بني األباطرة ورجال اإلقطاع برعاية كنسية؛ الستدامة 
باللغة  للعناية  األوروبيني  لدى  مسبقة  رشوًطا  الصليبية  احلروب  هّيأت  وقد  احلياة،  مقاليد  كل  عىل  البابوية  السيطرة 

)١(  انظر: يوهان فوك، تاريخ حركة االسترشاق: الدراسات العربية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين، ترمجة: عن األملانية عمر لطفي العال )بريوت: 
دار املدار اإلسالمي، ط. ٢، ٢٠٠١(، ص. ١7.

)٢(  انظر: املرجع نفسه، ص. ١9.
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العربية وآداهبا، عىل األقل لالطالع عىل الرتاث اليوناين يف جماالت الطب والفلسفة والعلوم الطبيعية.

عن  منبثقة  جديدة،  مناهج  استخدام  مع  مرة،  ألول  و»ُمسترِشق«  »االسترشاق«،  مصطلح  ظهور  شهدنا  ولذلك 
االجتاهات الفلسفية، ونظريات املعرفة املؤسسة يف مرحلة احلداثة، ثم مرحلة التنوير يف القرن الثامن عرش)١(.

السياسية واالجتامعية والثقافية واحلضارية، جنًبا إىل جنب مع توسيع  املتخصصة ذات األبعاد  الكتابات  وبدأت 
احلضارات  عىل  والسمو  والتعايل،  الكامل  مقصَد  تؤدي  التي  املقدسة  اهلالة  تلك  ليأخذ  »الغرب«؛  مصطلح  مدلول 
األخرى، وتم نحت تعاريف خمتلفة ملهمة رجل االسترشاق، كي يلقى قبواًل يف األوساط الرشقية، باعتباره ناقاًل للتنوير 
ا بعهد جديد، ال يكون للدين أيُّ دور فيه؛ باعتبار الدين عامل ختّلف، وتفّتت، وترشذم، استحضاًرا  ً واحلضارة، ومبرشِّ
للتجربة الغربية املريرة؛ ولعل من أهم هذه التعاريف والتوصيفات؛ أن االسترشاق يشتغل عىل مقصد حتويل الرشق 
إىل موضوع منفعل، يتم فيه قراءة جديدة لعلوم وثقافات وأديان الرشق؛ طبًقا ملسّلامت العقل الوضعي اجلديد، ومنهم 
من ذهب إىل حّد اجلزم املطلق؛ أن االسترشاق هو أداة استعامرية لتطويع شعوب الرشق، ومتزيق تارخيها وحضارهتا، 
بأنه؛  فعّرفه  والثقايف،  الفكري  والرصاع  املعرفة،  زاوية  من  إليه  نظر  وبعضهم  املستعِمر،  وحضارة  بتاريخ  واستبداله 
أسلوٌب يف الفكر قائم عىل متييز وجودي )أنطولوجي(، ومعريف )إبستمولوجي( بني الرشق والغرب، ُتصاغ له شتى 

النظريات واملالحم والروايات واألوصاف االجتامعية، واملسارد السياسية، واألحكام التقييمية)٢(.

وُتعترب هذه املرحلة، والتي تبدأ مع مرحلة االستعامر )١77٠-١96٠م(، أزهى مراحل االسترشاق منذ أن كان 
»استعراًبا«؛ حيث ازدهرت حركة التأليف يف شتى املوضوعات، متخذة عدة مناهج، وأساليب للتفسري، ونقد تراث 

الرشق وعقله، وخصوًصا تراث احلضارة اإلسالمية.

 ومن أهم هذه املناهج التي تم استخدامها، ويتم تسويقها عىل أهنا أمُّ اليقني، وأن نتائجها علمية ال تقبل الرد:

املنهج الطبيعي - املنهج اجلديل التارخيي - املنهج الفيلولوجي - املنهج البنيوي - املنهج الظاهرايت.  -

وكل هذا العرض يثبت االفرتاق بني االسترشاق واالستغراب؛ يف أوجه كثرية؛ خاصة يف طبيعة املعرفة ونمطها، 
املعرفة  الغالب )نستثني االجتاه املوضوعي( بجملة خصائص، ختتلف عن خصائص  فاملعرفة االسترشاقية تتصف يف 
االستغرابية باملفهوم املناسب لالستغراب، الذي خيتلف عن التغريب والتغرب؛ ومن أهم هذه اخلصائص االسترشاقية 

الناجتة عن املناهج املشار إليها سابًقا:

)القاهرة: دار الرشوق، ط. ٢،  تاريخ االسترشاق وسياساته: الرصاع عىل تفسري الرشق األوسط، ترمجة: رشيف يونس  انظر: زكاري لوكامن،    )١(
٢٠٠8(، ص. ١٢9.

)٢(  انظر: املرجع نفسه، ص. ١٥8-١7٠.
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وضعية شكية - حدسية اسرتدادية - نفعية - جزئية انتقائية - مركزية مغلقة.

المنطلق الثاني: إدراك الفوارق البنيوية الداخلية للغرب، وتنوع عناصره العرقية والثقافية والدينية

تتشكل أوروبا التارخيية، التي اصُطلح عىل تسميتها يف العصور احلديثة بـ »الغرب«، من بلدان، وشعوب، وأمم 
تّتسم باختالفات بنيوية عميقة، حتى داخل املجموعة العرقية الواحدة، ومن أشهر العرقيات: اجلرمان، والنورمانديون، 
والقوط الغربيون، والقوط الرشقيون، والربغنديون، واللمبارديون، واإلنكليز)١(؛ وداخل املذهب الديني الواحد )مثال 
بحسب  وتنوعاته  االشرتاكي  )احلزب  الواحد  السيايس  واحلزب  وطوائفها(،  والربوتستانتية  وتشعباهتا،  الكاثوليكية 
الواحدة )الرأساملية واجتاهاهتا، واملاركسية وجمموعاهتا(، واللغة وفروعها )الالتينية  الفكرية  الدولة(، واإليديولوجيا 

وهلجاهتا(، واملجتمع وطبقاته.

جلملة  طبيعيًّا  نتاًجا  كانت  مهمة،  وتغرّيات  حتّوالت،  عرش  السادس  القرن  يف  احلداثة  فجر  منذ  الغرب  شهد  لقد 
عوامل مرتاصة، لعل العامل الديني من أمهها، خصوًصا مع بروز مذهب إصالحي كبري، قّسم أوروبا والغرب تقسياًم 
ا، وكانت هذه التحوالت يف ثالث حقب أساسية: األوىل: بعد انبالج فجر احلداثة إىل القرن الثامن عرش للميالد،  أبديًّ
يومنا هذا، مع  إىل  الثانية  العاملية  بعد احلرب  والثالثة:  الثانية،  العاملية  إىل هناية احلرب  الثامن عرش  القرن  والثانية: من 

مالحظة أن كل حقبة تعِرف مراحل متنوعة أيًضا.

وُيعترب إصالح مارتن لوثر)١٤83-١٥٤6م(؛ مواكًبا لبزوغ حقبة حضارية جديدة منفصلة عام قبلها، وكان من 
أهم األسباب امُلْسهمة يف توّسع ما ُيعرف بحركة االستنارة واملدنية، ثم مرحلة احلداثة يف أوروبا، وكان النتشار التعليم 
منذ بداية ظهور املطابع يف القرن الثالث عرش امليالدي؛ خاصة يف أملانيا، أثٌر مهم يف نجاح الدعوة اإلصالحية ملارتن 
نجاح  بني  ربط  عندما  الكنيسة«،  »تاريخ  كتابه  يف  »لوريمر«  القس  به  ورّصح  ضّمنه،  ما  عىل  التأكيد  وينبغي  لوثر)٢(، 
إصالح لوثر وانتشار املطابع والروح العلمية يف ذلك الوقت؛ أي يف القرن اخلامس عرش للميالد، قال: )جيب أن يكون 
واضًحا لدى القارئ أن الزيادة يف التعليم والتهذيب؛ لعبت دوًرا له داللته يف إعداد قاعدة »اإلصالح«، ومن املفيد أن 
ر ذلك إذا أخذنا يف االعتبار ما تعنيه »العصور املظلمة« بالنسبة للمعرفة العامة لدى الشعب؛ فلم تكن هناك مدارس  نقدِّ
شعبية، أو مدارس خاصة عىل اإلطالق، باستثناء األديرة. ل يكن ممكنًا العثور عىل كتب؛ الكتب املوجودة كانت هي 
املكتوبة بخط اليد، نسبة األمية كانت تقريًبا 99%؛ لذلك فإن افتتاح »كوليت« مدرسة لألوالد يف لندن؛ كان هذا حدًثا 

)١(   انظر: جفري براون، تاريخ أوروبا احلديث، ترمجة: عيل املرزوقي )عاّمن: دار األهلية للنرش والتوزيع، ط. ١، ٢٠٠6(، ص. 76-١٠٠.
)٢(  انظر: عبد العظيم رمضان، تاريخ أوروبا والعال يف العرص احلديث: من ظهور البورجوازية األوروبية إىل احلرب الباردة )القاهرة: اهليئة املرصية 

العامة للكتاب، ١997(، ص. ١٠9.
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مما  ُيطبع وينترش)٢(؛  كتاب  أول  الالتينية، سنة ١٤٥٥م، وكان  باللغة  »اإلنجيل«  املقدس  الكتاب  ُطبع  ا()١(، وقد  ثوريًّ
أصبح االّطالع عليه مشاًعا للعامة، ول يعد خمطوًطا حمجوًبا عنهم، ول يعد الفهم واالستنباط رهنًا بُفهوم واستنباطات 
د لالستنباط، عىل غرار أصول الفقه يف السياق اإلسالمي:  القساوسة، خاصة وأنه ل تظهر علوٌم يف السياق املسيحي ُتقعِّ
)وبذلك ل يعد – اإلنجيل- خمطوًطا حُمَجًبا باألرسار يف حوزة رجل الدين، الذي يتوىل وحده التفسري، بل أصبح كتاًبا 
من الكتب املتداولة يف كثري من البيوت، التي كان رهّبا وأوالده يعرفون اللغة الالتينية، فأخذت أرٌس بأمجعها تقرأ الكتاب 
املقّدس )وكان ذلك خمالًفا لقوانني الكنيسة(؛ فتبنّي للناس أن القساوسة كانوا يقّصون عليهم أشياء كثرية ختتلف عام هو 

موجود يف النص األصيل، فأثار ذلك يف نفوسهم الشك يف رجال الدين، واحلملة عليهم()٣(.

وذلك ما استغله »لوثر«، وهو اإلصالحي الوافد من خارج الكنيسة؛ فقد كان راهًبا، ثم أستاًذا للفلسفة والالهوت 
والقانون)4(، وجعله  الفلسفة  بني  أكاديميًّا، مجع  األوىل من شبابه  املرحلة  أمىض  أن  بعد  اجلديدة«،  »فتنربج  يف جامعة 
يقرتح ِعلاًم جديًدا؛ ُعرف بداية بـ »اهلريمنيوطيقا الدينية«، أو »علم التفسري الديني«، حيث يتم فهُم املعنى وفًقا للعهد 
القديم، ومواضعات الواقع)5( دون حاجة لرجل الدين أو القس، وقد تطّور هذا العلم مع املصلح الثاين »كالفن« ليصري 
تأوياًل واضح املعال، يعتمد عىل النص األصيل، ويتجاوز رشوح واستنباطات رجال الكنيسة وفقهائها طوال التاريخ 
املسيحي)6(، ومع ظهور ترمجات كثرية للكتاب املقدس، خاصة الرتمجة اليونانية التي عّرت النسخة الالتينية، وأبانت 
عن الكثري من األخطاء فيها، تدهورت الثقة يف التفسري الكهنويت ورجال اإلكلريوس؛ ُيضاف إليها الفساد املسترشي 
داخل الوسط الكنيس والبابوي يف ذلك العهد، فقد كان عدد كبري من رجال الكنيسة، وعىل رأسهم البابا؛ يعيشون حياة 

الرتف واملجون)7(.

وقد ترّتب عىل كل تلك املفاسد التي ذكرناها واخلدع الدينية، إمهال الواجبات احلقيقية املوكولة إىل رجال الكنيسة، 
واهتزاز ثقة العامة فيها، وتزعزع مكانتها الروحية، ومرجعيتها املقّدسة، مما كان سبًبا رئيًسا يف تأسيس مذهب ديني مدين 
جديد واسع االنتشار يف كل أرجاء أوروبا، أسهم يف تغرّي البنية املذهبية الدينية فيها، وأحدث رشًخا عظياًم يف العالقة 
بني قسمي أوروبا الشاميل واجلنويب، وتسبب يف حروب دينية امتدت لثالثة قرون، وحروب عرقية وجغرافية )بني فرنسا 

)١(  جون لوريمر، تاريخ الكنيسة، ترمجة: قسم تاريخ الكنيسة القبطية )القاهرة: دار الثقافة، ٢٠١3(، ج. ٤، ص. 8٤.
)٢(  انظر: رمضان، ص. ١٠9.

)3(  املرجع نفسه.
)٤(  انظر: جون لويمر، تاريخ الكنيسة، ج. ٤، ص. 97-١١3؛ برون،  ص. ١8٤-١8٥؛ رمضان، ص. ١١٥.

انظر: مارتن لوثر، أصول التعليم املسيحي: الكتاخيسمس الصغري، ترمجة: املركز اللوثري للخدمات الدينية يف الرشق األوسط، )بريوت،  املركز   )٥(
اللوثري للخدمات الدينية، د. ت(، مقدمة الرشح، ص. 7؛ سكوت إتش هندريكس، مارتن لوثر: مقدمة قصرية جدا، ترمجة: كوثر حممود حممد، 

)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط. ١، ٢٠١٤(، ص. ٥١-٥٤. 
)6(  انظر: لويمر، تاريخ الكنيسة، مرجع سابق، ج. ٤، ص. ١98-٢٠9.

)7(  انظر: رمضان، ص. ١١٠.
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واإلكلريوس،  للقسس  فيه  دور  ال  حيث  التاريخ؛  هامش  عىل  الكنيسة  وأصبحت  عام،  ملئة  امتدت  مثاًل(  وبريطانيا 
العلم  ورجال  آنذاك،  اإلصالح  رجال  تطلُّعات  الَءَم  بام  ودنيوية(،  )دينية،  الواسعة  والصالحيات  البابوية  وللعصمة 
والصناعيني اجلدد الذين كانوا يف رصاع مع رجال اإلقطاع، واملزارعني النبالء )املحظيني بحامية الكنيسة(، يف تقزيم دور 
الدين يف احلياة، وعالقة الفرد بيسوع، واعتباره شأًنا شخصيًّا وقناعة فردية)١(، وكل ذلك ِسمة العهد اجلديد، واحلقبة 

احلضارية التي ستولد خمتلفة كليًّا عن احلقب السابقة.

وقد كانت حلركات االستنارة املنبعثة من داخل الكنيسة وجهود مارتن لوثر يف حتوالت هناية اإلقطاع املتحالف مع 
رجال الدين والسلطات البابوية، وبدايات الصناعة يف أملانيا وإيطاليا؛ دوٌر مؤّثر يف ظهور وعي جديد خارج سيطرة 
نة أساًسا من ماّلك األرايض، ورجال الدين، وانترشت يف أملانيا املطابع املمّولة من رجال الصناعة اجلدد،  الطبقة املكوَّ
وهو ما أسهم يف نرش تعاليم مارتن لوثر)٢(، ُيضاف إليها احلقد التارخيي لألملان ضد الكنيسة الكاثوليكية يف روما؛ إذ 
البابا واإلمرباطور األملاين )والذي ُيطلق عليه إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقّدسة(،  كان هناك نزاع مستمر بني 
وّلد عداء مستمًرا، مع اخللفية التارخيية القريبة، التي تشري إىل سيطرة األمراء املحيطني باإلمرباطور األملاين عىل صناعة 
القرار، وأكثرهم كان متعاوًنا مع جمموعة من البورجوازيني الذين كانوا من جهتهم حتت السيطرة املطلقة للقساوسة 
بدايات  البابوات يف  التي كانت هواية مفّضلة لدى  الكنائس الضخمة  لتشييد  الذين كانوا جيمعون األموال  واملطارنة 

العرص اإلصالحي )القرن الثالث عرش امليالدي( وقبله أيًضا)٣(.

ومما يلفت االنتباه يف نجاح دعوة مارتن لوثر، وانتشارها الرسيع، وتـأسيس املذهب الربوتستانتي؛ أن »لوثر« ربط 
اإلسالم  صعود  وبني  الكاثوليكي،  الكنيس  شكلها  يف  املسيحية  للديانة  الرتدي  هذا  بني  الدهاء  من  كثرٌي  فيها  بطريقة 
ووصوله إىل البلقان، واستثارة احلس الديني والقومي األورويب)4(، وأرجع كل ذلك الرتدي واهلزائم املتتالية أمام الدولة 
العثامنية؛ إىل البابا الذي وصفه بأنه هو روح املسيح الدجال: )ومن اجليل متاًما أن »لوثر« كان يناضل ضد البابا والكنيسة 
عىل املستوى الروحي اخلالص، ويناضل ضد اإلسالم عىل املستويني السيايس واملادي بسبب خطره املستمر()5(، ومن 
وجهة نظر املؤرخني وفالسفة احلضارات وباحثي األديان؛ فإن أهم ما نجح فيه لوثر لدى اجلمهور املسيحي، ورجال 
العلم، واالستنارة واإلصالح آنذاك، هو حتويل املسيحية إىل عقيدة قلبية منفصلة عن مسألة العمل؛ تقرتب نحو العقيدة 

)١(  انظر: برون، ص. ١8٢-١8٥. 
)٢(  انظر: صموئيل حبيب، وآخرون، تاريخ املعارف الكتابية )القاهرة: دار الثقافة، ط. ٢، ١998(، ج. ٢، ص. ٢9٥؛ لوريمر، ج. ٤، ص8٤-8٥؛ 

رمضان، ص. ١٠8. 
)3(  برون، ص. ١٠9.

)٤(  انظر: عدنان سيالجيتش، مفهوم أوروبا املسيحية لإلسالم، ترمجة: مجال الدين سيد حممد )القاهرة: املركز القومي للرتمجة، ط. ١، ٢٠١6(، ص. 
١١3؛ عز الدين معميش، »مراجعة كتاب: مفهوم أوربا املسيحية لإلسالم - تاريخ احلوار بني األديان«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، 

الدوحة، م. 3٥، ع. ٢، ٢٠١8، ص. ٢٥9.
)٥(  سيالجيتش، ص. ١١٤.
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املدنية التي ترفع شعار »ما لقيرص لقيرص، وما هلل هلل«، ومن ثّم اهتداؤه للخالص احلقيقي لإلنسان، والذي ال يتمثل 
الرباين، واحلج، واهلمس يف  للشموع، والعشاء  إيقاد  التقليدية من  املسيحية  الصلوات، والشعائر، واملظاهر  حسبه يف 
العقاب والعذاب األبدي، وبذلك  املسابح...، وإنام يف اإليامن املطلق برمحة اهلل، وأنه هو الوحيد الضامن للنجاة من 
إليها  واهتدى  استقاها،  التي  العقيدة  هذه  وُعرفت  واخلطايا،  والرشور  الذنوب  من  اخلالص  يستطيع  العميق  اإليامن 
من رسالة بولس الرسول إىل مسيحيي روما؛ باسم عقيد «التربير باإليامن'')١(، وبذلك التقى العقل الديني املسيحي مع 
تطلعات العقل العلمي، واستوى عود االستنارة احلداثية، وما بقي إالّ انطالقها، وخروجها العلني، وإسقاط املرجعية 

نات البنيوية للحضارة الغربية، يف جمالني)٢(: الكنسية. ويمكننا أن نرصد املكوِّ

جمال املبادئ: هي التي حتكم ماهية الغرب، وجتعلها خمتلفة عن ماهية احلضارات السابقة؛ سواء يف أوروبا، أو يف  أ- 

القارات واحلضارات العاملية األخرى، ويف الوقت نفسه حتاول مجع العنارص املتفرقة داخل بنيته، شعوًبا وثقافات 
ودواًل؛ أفكاًرا وحركات؛ وأهم هذه املبادئ؛ هي:

العلامنية )اجلزئية، والشاملة( -النزعة اإلنسانية والوضعية - الدين املدين، والتدّين الفردي.  -

التعددية الثقافية والفكرية والقومية - الفلسفة السياسية احلّرة )الديمقراطية(.  -

النزعة االستعالئية واملركزية.  -

ب-  جمال الواقع: وهو جمال التطورات املتالحقة التي تنجّر عن تطبيٍق خمتِلٍف للمبادئ؛ عىل حسب الِعرق واجلغرافيا، 

والفكر واملذهب الديني والثقايف والسيايس، فام يوجد يف الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا خمتلف يف جوانب 
كثرية منه عن جمموعة أوروبا اجلنوبية؛ وقد أدرك هذا األمر فيلسوف احلضارة وناقدها أسوالد اشبنغلر حني 
الذي أدى إىل تعدد  املبّجل لدى كل طائفة ومذهب وعرق،  باهلوى  الغريب؛  الكيان  املوجود يف  التنابذ  وصف 
اهلويات وتناقضها)٣(، وتبعه زعيمه هتلر؛ الذي كان إىل غاية ترصحيه أوروبيًّا بحسب اهلوية اجلغرافية والتارخيية؛ 
حيث قال يف وصف الواليات املتحدة )معترًبا إياها حضارة خمتلفة(: )احلضارة األمريكية ذات طبيعة آلية حمضة، 

ولوال هذه اآللية لتفّككت أمريكا بأرسع ممّا تفّككت اهلند()4(.

)١(  انظر: رمضان،  ج. ١، ص. ١١6. 
)٢(  انظر: معميش، فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص، مرجع سابق، ص. ٤٠.

)3(  انظر: اشبنغلر، ج. ١، ص. 87-77.
)٤(  انظر: أدولف هتلر، حديث املائدة، حترير: تريفور روبري، ترمجة: ن. كلريون ور. ستيفنس )لندن: مطبوعات جامعة أوكسفورد، ١9٥3(، ص. 

.١88
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المنطلق الثالث: استيعاب دور الجماعات اليهودية الوظيفية في اختراق مركزية الغرب وعقيدته 

السياسية والحضارية، وتبنيه لنظريات الصراع والصدام

بعد سنة ١٤9٢م، تاريخ سقوط األندلس، التي كان يعيش فيها أغلبية اليهود يف أوروبا يف ظل التسامح اإلسالمي، 
اجلرب  حالة  بسبب  أوروبا)١(؛  باقي  يف  األندلسيون  اليهود  تشتََّت  حقوقهم؛  لكل  والرعاية  واألمان  احلامية  كنف  ويف 
واإلكراه والقرس التي تعّرضوا هلا عىل غرار ما حدث للمسلمني؛ من ِقبل الكاثوليك اإلسبان املسيطرين عىل األندلس، 
الدول األوروبية، وخاصة يف  باقي  القتل؛ فاختاروا االنتشار يف  أو  النفي واإلبعاد،  أو  النرصانية،  اعتناق  وا بني  فُخريِّ
أوروبا الرشقية، مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا وتشيكيا، وبدرجة أقل يف بعض مدن أملانيا الرشقية )سابًقا()٢(، ومنهم 
عدد قليل اختار الدول الشاملية، خاصة بريطانيا، ومتّكنوا من التغلغل يف دواوين صناعة القرار السيايس واالقتصادي؛ 
ين الذين  وهؤالء، كان أغلبهم من الطبقة االرستقراطية اليهودية، أو من الطبقة املتعّلمة، واألمر نفسه لليهود املتنرصِّ
بقوا يف إسبانيا والربتغال بعد سقوط األندلس من املسلمني؛ حيث استطاعوا التغلغل يف بالط احلكم، وممارسة التجارة 
والرصافة التي يتقنوهنا عىل نطاق واسع، مما مّهد لألجيال اليهودية الاّلحقة الفرصَة للتأثري يف شتى جماالت احلياة يف 

أوروبا الغربية)٣(.

واجلامعة الوظيفية، هي مجاعة دينية يف األصل، لكن حتّولت وظيفتها، لتقوم بأدوار سياسية واقتصادية رسية، لصالح 
خ لذلك عبد الوهاب املسريي)4(، وأغلب هذه اجلامعات تارخيًيا ظهرت يف البيئة  الطائفة أو الفئة، وبطرق رسية، كام ُيؤرِّ
انترشت  الباطنية، والتي  الصوفية  النزعة  Kaballah( ذات  القباله  إىل  القبالية )نسبة  اليهودية األوروبية مع اجلامعات 
يف الوسط اليهودي منذ اإلعالن عنها عن طريق سليامن بن جربيل يف القرن احلادي عرش للميالد، وبرّش هبا، إلعادة 
القباليني، يف  الديني األسايس لدى  الكتاب  »للزوهار«  العربية  الطبعة  اليهودي)5(، وتوّسعت مع  الشعب  أجماد  إحياء 
القرن الثالث عرش يف اإلسكندرية، والذي أصبح يقّدم عىل التلمود والتوراة، وقد اشتهر منهم مخُس فرق: السفارديم، 
واللوريانيون، والنبويون، واحلسيديس، واحلسيديم، وعاش كثري من السفارد واحلسيدوس واللوريانيني يف األندلس يف 

ظل احلضارة اإلسالمية)6(.

)١(  انظر: عبد الوهاب املسريي، اجلامعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسريي جديد )القاهرة: دار الرشوق، ط. ٢، ٢٠٠٢(، ص. ٢93-33١؛ إسامعيل 
راجي الفاروقي، امللل املعارصة يف الدين اليهودي )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، ١968(، ص. 3١-33؛ هدى  

درويش، أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، )القاهرة: عني للدراسات والبحوث االجتامعية واإلنسانية، ط. ١، ٢٠٠8(، ص. ٢9.
)٢(  انظر: عبد الوهاب، املسريي، اجلامعات الوظيفية اليهودية،  مرجع سابق، ص.  ٢93-33١. 

انظر: هدى درويش، أرسار اليهود املتنرصين يف األندلس، مرجع سابق، ص. ١6-١8.  )3(
)٤(  انظر: عبد الوهاب املسريي، اجلامعات الوظيفية اليهودية، مرجع سابق، ص. ١٠9-9٥.

)٥(  انظر: احلسيني معدي، القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم )القاهرة: دار الكتاب العريب، ط. ١، ٢٠٠7(، ص. ٤8-٥3.
انظر: املرجع نفسه، ص. ٥8-67.  )6(
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لكن مع سقوط األندلس، انتقلت معظم هذه اجلامعات إىل أوروبا، وعاشت الكثري من العائالت يف الغيتو والشتتل)١(؛ 

يف روسيا، وبولندا، وأوكرانيا، وتشيكيا، وأملانيا، ومعظم دول أوربا الرشقية، حيث املجمعات السكنية اخلاصة هبم، فقد 

واألحياء  السكنية  املجمعات  هذه  وأكثر  املستضيفة،  الدول  من  بالنبالء  يسمون  ومن  اإلقطاعيني،  سطوة  حتت  كانوا 

ختضع لالبتزاز من طرف هؤالء البورجوازيني، واسُتغلوا يف السمرسة لصاحلهم عىل حساب الطبقات االجتامعية من 

الفالحني للسكان األصليني، بام كّرس حالة إقطاعية متوحشة وسائطها سكاُن الغيتوهات)٢(، لكْن استطاع زعامء هذه 

يقوموا  وأن  الدول،  تلك  يف  السياسية  البالطات  تلك  خيرتقوا  أن  واحلسيدوس،  السفارديم  من  وأكثرهم  اجلامعات، 

بأدوار اقتصادية مؤثرة، بدؤوها بالسمرسة يف املدن املعروفة بالشتتل؛ حيث كانوا يتوسطون عمليات البيع والتجارة بني 

الفالحني الريفيني من السكان األصليني، وبني النبالء وكبار اإلقطاعيني يف عواصم الدول املستضيفة، فحّققوا أرباًحا 

اليهودي  ن  املكوِّ يصبح  أن  من  ذلك  ومّكنهم  لعقود،  امتدت  والبورجوازيني،  السياسيني  عند  خاصة  ومكانة  كبرية، 

جزًءا من الثقافة واالجتامع الغريب يف مرحلة احلداثة، رغم ثورة شعوب بعض الدول عليهم يف مراحل الحقة )حالة 

أوكرانيا وبولندا خصوًصا()٣(، وحدث هذا التأثري عىل مراحل متفاوتة؛ لعل بداياهتا، مع إصالحات مارتن لوثر، وربط 

صالحية تفسري اإلنجيل بالعهد القديم، وجتاوز التفسري الكنيس، وهو ما مّكن اجلامعات اليهودية يف القرن السابع عرش 

والثامن عرش للميالد من حتويل إصالحات لوثر ضد العصمة البابوية، ومركزية التفسري البابوي، لصالح عقيدة املاشّيح 

تتلخص  التي  اليهودية)4(؛  الرجعة  عقيدة  والتدبريية،  واملورمونية  اإلنجيلية  الطوائف  تبنّت  حيث  اليهودي،  والبعث 

يف أن املسيح عند الربوتستانتيني أو املاشّيح عند اليهود لن يرجع إالّ بعد إقامة مملكة إرسائيل من جديد يف فلسطني، 

وعودة الشعب اليهودي املشّتت إليها، وهو ما حّفز زعامء اجلامعات اليهودية الوظيفية يف أوروبا يف التعجيل بتأسيس 

ممن  الوقت،  ذلك  يف  الغربيني  من  كبرية  نسبة  وجود  من  الرغم  عىل  الغربية،  السياسة  وصهينة  الصهيونية)5(،  املنظمة 

يمقتون اليهود، ويتحّينون الفرص إلبعادهم، أو إبادهتم، انطالًقا من عقيدهتم املسيحية، ودور اليهود يف صلب املسيح 

)حسب اعتقادهم(، أو من منطلق اجتامعي وسيايس، نظًرا للدور املشؤوم الذي قامت به اجلامعات اليهودية الوظيفية 

)١(  انظر: الفاروقي، ص. ٢3-٢9؛ وانظر: فهد حجازي، الوظيفية اليهودية من أرحتششنا إىل بلفور )بريوت: دار الفارايب، ط. ٢، ٢٠١6(، ص. 6٤-
7٠؛ والغيتو هو: املعزل؛ الرديف ملصطلح »حارة اليهود« عند العرب ولكن بمحتوى غري الذي يف أوروبا، ففيها كان يعرب عن حمتوى عنرصي، 
انظر: حجازي، ص. 66.  بإيطاليا سنة ١٥6١م.  البندقية  الغيتو ألول مرة يف  أدخل  السكان األصليني، وقد  وُيعَزلون عن  اليهود،  جُيّمع  حيث 
والشتتل: كلمة مشتقة من »شتوت« اليديشية؛ وتعني مدينة، وهي عبارة عن جتمع سكاين هيودي، شّكل حلقة بني الفاّلحني يف الريف األوكراين 

وبني املدن، ومثل اليهود فيه اإلقطاع البولندي االستيطاين يف أوكرانيا. انظر: حجازي، ص. 69.
)٢(  انظر: املرجع السابق، ص. 66.

)3(  انظر: املرجع نفسه، ص. 69. 
)٤(  عبد الوهاب املسريي، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )القاهرة: دار الرشوق، ط. ١، ١999(، م. 7، ج. ١، ص. ١7. 

)٥(  املرجع نفسه، ص. ١3؛ وانظر: الفاروقي، ص. 86-87؛  معدي، ص. ٤63.
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يف استغالل الشعوب التي استضافتها)١(، كام استطاعت هذه اجلامعات أن توظف الرأساملية لصاحلها، ولصالح اللويب 

الشاملة  دراسته  املسريي يف  الوهاب  عبد  أكده  ما  الغربية، وهذا  الدول  أفراده يف كل  ينترش  والذي  العاملي،  اليهودي 

والفاحصة، لعالقة اليهودية بالرأساملية والربوتستانتية)٢(.

المنطلق الرابع: استحضار التأثير الحضاري الشرقي في الحضارة الغربية

إىل  نقلها  تّم  التي  العلوم واملعارف واحِلرف  الغربية، بفضل  ازدهار للحضارة  شّكلت احلضارة اإلسالمية عنرص 

أوروبا، من األندلس وصقلية والقسطنطينية...وغريها من احلوارض املتامخة ألوروبا، وحتّول هذا التأثري بفعل الرتاكم 

إىل وعي حّي يف الذاكرة الغربية، بالرغم من حالة اجلحود التي تطبع النفسية الغربية املعارصة، يقول »جفري براون« يف 

أحد أهم النصوص املهمة يف شهادات املؤرخني األوروبيني: )إن الفتح اإلسالمي لبالد األندلس غرّي جمرى تاريخ هذه 

البالد، وجعله مغايًرا لتواريخ مجيع األمم األوروبية األخرى؛ فقد كان من نتائجه األوىل حتويل شطر كبري من السّكان 

إىل الدين اإلسالمي، وبفضله بلغت إسبانيا درجة عالية من التقّدم خالل القرن العارش؛ )يف( ذلك القرن كانت أوروّبا 

تتخبط يف ظلامت اجلهل، وفوىض اإلقطاع، ففي تلك األّيام نضجت مدينة الّسالم، وتم امتزاج أهل األندلس من قوط 

وعرب وبربر، ورضبت الزراعة والصناعة والتجارة بأقدام من الرقي، وازدهر العلم، وتفّتحت زهور الفن؛ فتعالت 

خام الذي متّر به  أصوات الشعراء واملغننّي عىل اجلداول، وارتفعت القصور الشاخمة تزّينها النقوش اجلميلة، وهياكل الرُّ

من خالله جداول املّياه، وجيتمع فيها الندمان حول كؤوس الراح؛ يتبادلون احلديث يف خمتلف نواحي احلياة؛ من شعر 

وفلسفة وأدب()٣(.

العلمية  النهضة  تارخييًّا للحضارة اإلسالمية؛ استفادة املسيحيني يف غرب أوروبا من  القوي املالحظ  التأثري  ومن 

اإلسالمية التي كانت يف األندلس، والعلوم الكثرية املكتشفة، خاصة يف الطب والكيمياء والفلسفة وعلوم الفلك ...، 

الذي حدث مع سقوط  نفسه  األمر  اليونانية، وهو  العلوم  األخرى؛ خاصة  احلضارات  املرتمجة عن علوم  واملؤلفات 

القسطنطينية، وإن كان بدرجة أقل، حيث تم نقل كنوز من املخطوطات اليونانية، وعلوم احلضارات املجاورة إىل دول 

الغرب األورويب، وذلك أحدث وعًيا متزايًدا بإمكان اكتشاف احلقيقة لدى اآلخر غري املسيحي، وغري األورويب، وتنامى 

وعي علمي حترري ضد وعي الكنيسة امُلصاِدر للبحث احلر والعلوم الدقيقة؛ وكل ذلك ظل حمفوًرا يف الذاكرة األندلسية 

القيم والعادات، والكلامت والصوتيات ذات  والالتينية، وال يزال يظهر بأشكال خمتلفة يف العامئر واملعارف، وبعض 

األصل العريب،...إلخ.

)١(  انظر: حجازي، ص. 69-7٠.
)٢(  انظر: املسريي، موسوعة اليهود، مرجع سابق، ص. ١٢3.

)3(  براون، ص. ١69.  
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وشدة  الغربية،  الشخصية  وحتليل  الغربية،  املجتمعات  طبقات  لدراسة  متصدٍّ  كل  يستحرضه  أن  بد  ال  ما  وهو 
تارة،  اإلسالمية  احلضارة  ومدنية  بثقافة  واإلعجاب  والتسامح  التأثر  إىل  أحياًنا؛  متناقضة  أشكال  يف  ولو  انجذاهبا، 
والتعصب والكراهية تارة أخرى، وحضور اآلخر املسلم دائاًم يف الوعي الغريب، ألن الوراثة علم ثابت حتى يف السلوك 
البرشي، ولو يف جزئيات من الاّلشعور، فعندما نتحدث عن تأثري سحري عظيم سابق للحضارة اإلسالمية يف جزء 
من احلضارة الغربية، فإن ذلك مدعاة للبحث عن جتلياهتا اليوم؛ وهو ما يشري إليه الكاتب واملسترشق األنثروبولوجي 
يف  اإلسالمي  الثقايف  واالمتزاج  املسيحي،  الشباب  صورة  استحرض  حني   )Zachary Lockman( لوكامن  زكاري 
الوجدان الشعبي املسيحي إبان الوجود اإلسالمي يف األندلس، يف نص لبول ألفاروس )Paul Alvarus(، شاكيًّا من 
اجلاذبية القوية التي متارسها الثقافة العربية اإلسالمية؛ قائاًل: )حيب املسيحيون قراءة أشعار وقصص العرب، ويدرسون 
أعامل الفقهاء والفالسفة العرب، ال ليفنّدوها؛ ولكن ليكتبوا بلغة عربية صحيحة وفصيحة، أين العلامنيون )غري رجال 
الكنيسة( الذين يقرأون الرشوحات الاّلتينية للكتب املقّدسة، أو يدرسون األناجيل، وأعامل الرسل واحلواريني؟()١(؛ 
ويفرّس املسترشق لوكامن ذلك، بأن اإلسالم قد احتل موقًعا فريًدا يف ختّيالت األوروبيني الغربيني منذ القرن احلادي 
عرش، أو الثاين عرش للميالد عىل األقل، ذلك أنه كان »آَخر« أوروبا بمعنى خاص)٢(، عىل خالف »اآلخر« غري املسلم، 
أو »األغيار« اآلخرين،؛ فقد كان اليهود يف متناول اليد )كام يعتقد لوكامن(، ولكنهم كانوا خاضعني، وكانوا أحياًنا قّلة 
معزولة، ورغم ذلك اعُتربوا مشكلة إيديولوجية داخل أوروبا، عمل األوروبيون عىل التخلص منها طوال قرون، كام أن 
ا للهيمنة املسيحية يف احلوض احلضاري القريب والبعيد، لضعفهم  ا أوسياسيًّا أو عسكريًّ لوا هتديًدا حضاريًّ اليهود ل يشكِّ
وترشدهم، وكانت الصني واهلند وكل الشعوب، واألماكن األخرى غري الغربية، بعيدة للغاية، ول تشّكل بدورها أّي 
الغربيتني؛ عىل نقيض  الغربية، وحضوًرا يف الشخصية والنفسية  لوا ضغًطا عىل املخّيلة  هتديد مبارش للغرب؛ ول يشكِّ
اإلسالم والعال اإلسالمي، الذي كان متامًخا للعال املسيحي )الغرب اليوم(، وكانت املجتمعات اإلسالمية اجلريان غري 
للعال  القوي  الثقايف والسيايس واالقتصادي  البديل  املسيحية، وشكل  القروسطية  الغربية  املسيحيني األقرب ألوروبا 
املسيحي الالتيني؛ وعليه كان اإلسالم فعاًل، »آَخر« أوروبا بطريقة خمتلفة متاًما)٣(: )لقد ظل اإلسالم لقرون، ولكن ليس 
أبًدا، بشكل بسيط أو غري رصاعي، شاشة، يستطيع األوروبيون أن يعرضوا عليها، وعَرضوا بالفعل قلقهم ورصاعاهتم 
بشأن: َمن هم؟ وما هم؟ أو ما ليسوا عليه، ومرآة يستطيع األوروبيون فيها أن يتبّينوا اخلصال التي يبدو أهنا جتعلهم 

فريدين، بالتشديد عىل مدى اختالف ونقص وسوء اإلسالم()4(.

)١(  انظر: املرجع السابق، ص. 7١. 
)٢(  انظر: املرجع نفسه، ص. 8٥.
)3(  انظر: املرجع نفسه، ص. 86.
)٤(  انظر: املرجع نفسه، ص. 86.
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ا مهامًّ يف إبراز انقالب مضمون الصورة، حيث تقبل فئة واسعة من شباب العال العريب  وما سبق ذكره؛  يعّد نصًّ
واإلسالمي اليوم يف هوس منقطع النظري عىل اللغات الغربية والثقافة الغربية، دون اهتامم ُيذكر بحضارهتم وهويتهم، 
واألمر حيتاج بال شك لترشيح عميق عرب حقل معريف متني، يتعلق بفهم منطق احلضارة الغربية، ودورة صعودها ونزوهلا 

يف عالقتها باألغيار، وخاصة باحلضارة اإلسالمية.

الخاتمة

مّكنتنا املناهج املستخدمة يف معاجلة إشكاليتنا املطروحة، أن نقف عىل إمكانية التأسيس املعريف املوضوعي للحركة 
العلمية يف جمال دراسات الغرب، بام يتم االصطالح عليه، وعىل نطاق واسع اليوم؛ بـ»االستغراب«، فقد تبني وجود بنية 
معرفية مهمة قابلة لالنكشاف للذات الواعية املستقلة، من خالل منطلقات علمية منهجية وموضوعية، وقد اجته اجلهد 
والتأصيل والتنظري نحو كشف هذه اإلمكانية، ومنطلقاهتا يف دراسة الغرب وتراثه. فدراسة أفكار الغرب وثقافاته، ومن 
ثّم قبوهلا، أو رفضها، ينبغي أن تستند إىل معايري حمايدة من جهة، كام جيب أن تكون الذات مكتملة الثقة هبويتها ووعيها 
الغرب، واستيعاب  ملاهية  املوضوعي  اإلدراك  الصعب  فإن من  األمرين؛  اختالل أحد  من جهة أخرى؛ ألنه يف حالة 
األحكام  لها  ُتكمِّ للهوية،  لة  املشكِّ باملبادئ  املرتبطة  املتعالية  األحكام  بوجود  ذلك  ويتحقق  وتارخيه،  ومبادئه  أصوله 
إىل  أي  الواقع،  إىل  املسنَدة  العيانية  وثقافته؛ واألحكام  اآلخر  ملبادئ  واملستكِشف  املستغِرب،  لسلوك  هة  امُلوجِّ القيمية 
تاريخ الغرب يف مجيع مراحله، والواقع الغريب كام هو، مع إعامل النظر والتأمل للوصول إىل استنباط صحيح، وأحكام 
الدراسة، وقد حرصناها، دون  ملنطلقات  وأيًضا  البحث ونطاقه وحدوده،  املوضوعي ملجال  اإلدراك  موضوعية، مع 
اعتمدنا يف  منهجية، ومنطلقات موضوعية؛  منطلقات  نوعني:  الناقص( يف  االستقراء  )أي عىل سبيل  للحرص  مفهوم 
األوىل أربعة منطلقات؛ هي: حتديد الذات الواعية املبارشة لدراسة الغرب، أو حتديد هوية االستغراب، وتوطني املعرفة 
ودراسة  والّرسم،  واحلّد  الِعلمية  عن  واستعصائه  تداوله  جمال  وتنوع  االستغراب،  حركية  مع  والتفاعل  االستغرابية، 

الغرب يف سياق مبدأ الدورة احلضارية.

الفوارق  وإدراك  واالستغراب،  االسترشاق  بني  االشتباك  فك  وهي:  أيًضا؛  منطلقات  أربعة  الثانية  يف  واعتمدنا 
يف  الوظيفية  اليهودية  اجلامعات  دور  واستيعاب  والدينية،  والثقافية  العرقية  عنارصه  وتنوع  للغرب،  الداخلية  البنيوية 
اخرتاق مركزية الغرب، وعقيدته السياسية واحلضارية، وتبنيه لنظريات الرصاع والصدام، واستحضار التأثري احلضاري 

اإلسالمي يف احلضارة الغربية.

وال شك أن جمموع نتائج هذا البحث، وأسلوب معاجلة املشكلة املطروحة، وحتديد منطلقاته املوضوعية يف دراسة 
الغرب؛ كل ذلك سيسهم يف توسيع احلراك الفكري يف احلقل املعريف املتعلق باالستغراب، وسيضع األسس الالزمة 
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لتحويله إىل معرفة متكاملة ومتوازنة، ذات مضمون ساٍم؛ تؤدي الوظائف واملقاصد الرسالية يف فقه الدعوة، واحلوار 
احلضاري، والعالقة مع اآلخر.
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