


 مجلة علمية محكمة تصدر عن "مؤسسة وعي للدراسات واألبحاث" 
   تعنى بجميع شؤون الغرب من حيث هو كائن معرفي مؤثر



مؤسسة وعي للدراسات واألحباث

مركز مناء للبحوث والدراسات

جملة علم االستغراب

• 	  wa3efoundation@hotmail.com     : الربيد االلكرتوني

• 	www.wa3efoundation.net       : املوقع االلكرتوني

• 	 info@nama-center.com     : الربيد االلكرتوني

• 	www.nama-center.com       : املوقع االلكرتوني

• املشرف العام :                           د. نايف بن نهار	

رئيس مؤسسة وعي للدراسات واألحباث 

والعميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا جبامعة قطر

• رئيس التحرير:                      أ.د عبد القادر خبوش	

• جلنة التحرير : 	

  أ.د عز الدين معميش 

  أ.د حممد أمزيان 

  أ.د ثناء الندوي

   د. أمحد زايد 

• املراجعة واإلخراج الفين:   خالد التايدي	

• 	  wa3efoundation@hotmail.com     :الربيد االلكرتوني للمجلة

• 	www.wa3efoundation.net                           : املوقع االلكرتوني



فهرس المحتويات

1438هـ/ 2017مالعدد األول   -   ربيع

المستهل 

مقاربات 

مقاالت 

في البنية النظرية 

في البنية العملية 

  كلمة المشرف العام  
                  د.نايف بن نهار       

  كلمة رئيس التحرير  
                  أ.د عبد القادر بخوش

 قراءة الغرب من منظور مدرسة التجديد الحضاري اإلسالمي 

                       مالك بن نبي وعبد الوهاب المسيري نموذجا
                   أ.د عبد القادر بخوش

  مدرسة التفكيك 
                   أ.د عز الدين معميش     

  نحو منهجية مقترحة لعلم االستغراب
                  د.نايف بن نهار       

 استغراب بال اغتراب وال َغْرُبـُفوبيا 
                     أ .د عدنان المقراني   

  مراكز األبحاث في إسرائيل وتأثيرها على دائرة صنع القرار
                    د. صالح النعامي      

7

18

47

90

114

136

13



في البنية النظرية 



18

في البنية النظرية

1438هـ/ 2017مالعدد األول   -   ربيع

نحو منهجية مقترحة لتأسيس علم االستغراب

الدكتور: نايف بن نهار
العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا جبامعة قطر

             مقدمة

لقد كانت هناك حماوالت عديدة للبدء بعلم االستغراب، لكن يف اعتقادي أنَّ هذا املشروع بدأ 
بدايًة خاطئة، واحنرف عن مساره تبًعا لذلك. فقد كانت حماولة الدكتور حسن حنفي هي احملاولة األبرز، 
العلمي املنهجي إل  التعويل عليها؛ لكوهنا نقلت علم االستغراب من اخلطاب  لكنها حماولة ال ميكن 
اخلطاب األيديولوجي االنتقامي الذي ال يؤمن سوى مبنطق االنتصار أو االنكسار، الفوز أو اخلسارة، 
وعلم االستغراب ال ميكن إال أن يكون خاضًعا للمنطق العلمي ال للمنطق األيديولوجي. وصوَّر آخرون 
علم االستغراب على أنه حمض سرد اترخيي ملطلق االحتكاك بني احلضارتني اإلسالمية والغربية. وهذا 
ما جعل املهمة أكثر تعقيًدا؛ إذ صار من الواجب قبل البدء ابلبحث أن تنفي اللبس املتوّلد من بعض 

احملاوالت السابقة، وليس البدء ابتداًء وأصالًة.

خاضعٌة كل  حماولٌة  االنطالقة،  ترتيب  إلعادة  حماولة  هي  أقّدمها؛  اليت  املقرتحة  الدراسة  وهذه 
اخلضوع لتقييم األساتذة والباحثني يف هذا الشأن الستخراج سلبياهتا؛ كي نصل يف هناية املطاف إل أفضل 

السبل املؤدية إل أتصيل هذا العلم أتصياًل منهجًيا. 
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وقد حبثُت يف هذه الدراسة مخسة أسئلة: 

 ما موضوع علم االستغراب وتعريفه؟
 هل االستغراب علم؟

 ما غاية علم االستغراب؟
 ما منهج دراسة علم االستغراب ؟

 ما قضايا علم االستغراب ومباحثه؟

 هذه األسئلة _اليت من شأن اإلجابة عليها أن حُتدد هويّة هذا العلم وبوصلته_ مل نصل بعُد إل 
اإلجابة عليها بصورة واضحة، وابستثناء مسامهة الدكتور حنفي اليت حَرفت العلم عن مساره، فإنَّ كلَّ 

الدراسات اليت اطّلعُت عليها؛ هي حديٌث »عن« االستغراب وليست حديثًا »يف« االستغراب.
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                 املبحث األول: علم االستغراب: املوضوع والتعريف

لن خنوض هنا يف نقد تعريفات علم االستغراب املقرتحة من ِقبل الباحثني العرب،))) بل سنشرع 
مباشرًة يف تبيني التعريف املختار؛ إجيازًا واختصارًا، فنقول: كلمة »استغراب« تبدأ حبروف: مهزة الوصل 
والسني والتاء، وهذه احلروف الزائدة على الفعل األصلي تدلُّ من حيث األصل)2) على طلب شيٍء ما، 
كما هو مقرٌَّر يف علم الصرف.)3) فحني نقول »استغفار« فإننا نطلب املغفرة، وحني نقول »استعالء« 

فإننا نطلب العلو، وحني نقول »اسرتضاء« فإننا نطلب الرضا، وهلم جرا.

تفريًعا على ما سبق، حني نقول »استغراب« فإننا نطلب شيًئا ما، وهذا الشيء هو الغرب. لكن 
السؤال: أي غرب نطلب؟، هل نطلُب الغرب مطلًقا أم ابعتبارات معّينة؟. علُم االستغراب ال يطلب 
الغرَب إال من اعتبار حمدد، وهو: اعتبار التأثري املعريف، أي أننا نبحث عن الغرب ابعتباره كائًنا معرفًيا 
مؤثرًا. فالغرب له صرح معريف كّلي _منذ العصر األثيين إل العصر احلديث_ مت تدويله بصور خمتلفة، هذا 

الصرح هو موضوُع علم االستغراب.

إذن التعريف املقرتح لعلم االستغراب أنَّه: العلم الذي يدرس الغرب من حيث هو كائن معريف 
مؤثّر.)4)

يبدو هذا الكالم عاًما جًدا؛ ألن احلديث عن الغرب ابعتباره 
كائًنا معرفًيا يعين احلديث عن مجيع جماالت املعرفة، سواًء كانت مرتبطة 
ابلعلوم التطبيقية أو العلوم االجتماعية واإلنسانية أو األدبية أو الفنية أو 
غري ذلك، وال ميكن _بطبيعة احلال_ أن يكون هذا كلُّه موضوًعا لعلٍم 
واحد. ولذلك حنتاج هنا إل حتديد أكثر، ولفعل ذلك ال بد أن نوضح 

نقطتني:
))) سنتعّرض لبعضها يف ثنااي البحث.

)2) نقول من حيث األصل؛ ألهنا قد أتيت لغري الطلب، فقد أتيت للتحويل مثل: “استحجر الطني” أي صار حجرًا. وقد أتيت لإلخبار عن 
املطاوعة، مثل “استقام” و “استحكم”. راجع يف ذلك: الرائقي املالكي، محد بن حممد، فتح الفّعال على القصيدة املسماة المية األفعال، 

حتقيق: إبراهيم البعيمي )السعودية، اجلامعة اإلسالمية، ط)، 8)))( ص 0)2.
)3) املرجع السابق، املكان نفسه.

))) نالحظ على هذا التعريف إخراَج اآلليات والغاايت؛ ألنَّه ليس من صناعة التعريف أن يتضّمنهما، وإنا غاية التعريف هو تبيني ماهية 
الشيء؛ ألن الشيء قائم بذاته سواء حتققت غاايته أم مل تتحقق، وسواء اتفقنا على آليات الوصول إليه أم مل نتفق. ومن هنا خيطئ بعض 

الباحثني حني يُدخل غاية الشيء يف تعريفه.

علم االستغراب هو: العلم 
الذي يدرس الغرب من حيث 

هو كائن معرفي مؤّثر
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أمٌر  االستغراب  علم  موضوع  يف  الغربية  املعرفية  اجملاالت  مجيع  إدخال  عملية  أن  األولى:  النقطة 
مستحيل.

النقطة الثانية: أن الذي يهمنا يف علم االستغراب هو اإلنتاج الفكري عند الغرب، وليس اإلنتاج 
العلمي؛ لسببني:

األول: أن اإلنتاج العلمي ال خالف يف قبوله بني املسلمني، فليس مثة َمن يرفض استعمال 
املنتجات املادية الغربية لكوهنا غربية، حىت "داعش" تستعمل بكل فخر أحدث املنتجات العلمية الغربية. 
أما اإلنتاج الفكري الغريب فهو مناط اخلالف بني املسلمني، وهو الذي ساهم يف إعادة تشكيل بعض 
عناصر املشهد الثقايف العام مما أدى إل خلق اختالفات كربى يف الصف اإلسالمي؛ ولذلك تعنّي الرتكيز 

عليه.
الثاين: إن البحث يف املنتجات العلمية حيتاج إل أدوات حبثية مغايرة تاًما ألدوات البحث يف 
املنجزات الفكرية، وهذا يعين أنه مل يعد صاحلًا لُيطرح يف أروقة العلوم اإلنسانية. أما ما يتعلق ابآلداب 
والفنون فهذه خُيرجها كلمة »علم« اليت نصف هبا االستغراب؛ ألنه ال اآلداب وال الفنون يصدق عليها 

أهنا علم. 
إذن، حنن ال نطلب مطلق الغرب وال نطلب الغرب مطلًقا، ال نطلب مطلق الغرب؛ ألننا ال هنتم 
إال إبنتاج الغرب املؤثِّر، وليس كل الغرِب مؤثرًا كما سوف نعرف. وال نطلب الغرب مطلًقا؛ ألننا ال هنتم 

بكل أشكال اإلنتاج الغريب، وإنا ابإلنتاج املعريف النظري الذي يشّكل الفكر عماًدا له.))) 
بعد أن انتهينا من حتديد تعريف علم االستغراب نوّضح أنَّه تعريٌف للبُنية النظرية فقط، ذلك أنَّ 

لعلم االستغراب بُنيتني:
بنية نظرية: وهي الصرح املعريف النظري الغريب الذي ُأّسس منذ العهد األثيين إل العصر احلديث.

بنية علمية: تتناول البناء املعريف الغريب املعاصر، سواء من حيث بُعُدُه الواقعي أو ببُْعُده املعريف. ويف 
البنية العملية يكون املوضوع أوسع وأمشل؛ فمن حيث الوعاء سيتسع مفهوم الغرب ليشمل مجيع الدول 
املعرفة  النظرية. ومن حيث  البنية  قاصًرا على ست دول كما هو احلال يف  األوروبية واألمريكية، وليس 
سيتسع األمر ليشمل مجيع أنواع املعرفة وفروعها. وهذا أمر واسع جًدا، واملقرتح أن تكون هناك موسوعة 

خاصة يف هذا األمر. 

))) ليس خافًيا أن احلضارة الغربية كانت حضارة فكر قبل أن تكون حضارة علم.
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            ما الغرب؟

إذا كنا متفقني على أن موضوع علم االستغراب هو الغرب، فإننا لسنا متفقني على حتديد املقصود 
ابلغرب. هل جنعل املعيار جغرافًيا؟؛ أي كل من هو قابع يف مشال الكرة األرضية، فتدخل بذلك روسيا 
االحتادية ودول أورواب أبكملها وكندا والوالايت املتحدة األمريكية. أم جنعل املعيار ثقافًيا؟؛ مما يعين زايدة 
إسرائيل ونيوزيلندا وأسرتاليا إل القائمة السابقة. أم جنعل املعيار دينًيا؟؛ وتلًوا تدخل مجيع الدول اليت تدين 
ابملسيحية وهي يف القارات اخلمس. أم جنعل املعيار اقتصاداًي؟؛ وتلًوا تدخل يف ذلك كل الدول املتقدمة 

حبسب تصنيفات املنظمات الدولية.

االستغراب _من حيث  علم  تعريف  إل  إذا عدان  املقام؛ ألننا  يهمنا يف هذا  هذا اخلالف ال 
بنيته النظرية_ ال جنده مرتبطًا ابلغرب من حيث هو غرب، بل من حيث هو كائن معريف مؤثّر يف غريه، 
أي أننا ندرس يف هذا العلم الدول الغربية اليت كان هلا أتثري معريف. وإذا ارتضينا هذا املعيار حداً فاصاًل؛ 

فإنَّ املقصود ابلغرب يكون ستة دول أساسية: اليوانن، إيطاليا، إجنلرتا، 
فرنسا، أملانيا، الوالايت املتحدة.

فكراًي،  منتجة  دوٌل  املتحدة_  الوالايت  الدول _ابستثناء  هذه 
وهي َمن ساهم حصًرا يف بناء الصرح املعريف الغريب بنحٍو أساسي، وإن 
كانت إسهامات هذه الدول مل تكن يف زمٍن واحد، فاليوانن كانت أواًل 

بال منازع، مث إيطاليا طوال القرون الوسطى، مث إجنلرتا مث فرنسا مث أملانيا)6) يف ترتيٍب تقرييب أغليب، وأخرًيا 
الوالايت املتحدة، لكن ليس ابعتبارها منتًجا بل مسّوقًا ومروًجا كما سنرى.

أما بقية الدول الغربية؛ فإهنا مل تشارك يف بناء الصرح املعريف الغريب إال ملًما، فقد جتد فيلسوفًا هنا 
أو مفكرًا هناك وضع حجًرا يف هذا البناء الضخم،))) لكنك لن جتد تيارات فلسفية أو خنًبا ثقافية سامهت 

يف بناء الصرح املعريف الغريب إال يف تلك الدول.)8) 

الثقافة”.   أملاين فإهنا تفسد  ينتشر ما هو  أنه “حيثما  بلده، فهو يرى  ثقافة  نيتشه هجوًما قاسًيا على  الفيلسوف األملاين فريدريك  )6) شنَّ 
ويرى“أنَّ العقل األملاين عسري اهلضم وال يستطيع أن يتمّثل شيًئا”. راجع: نيتشه، فريدريك، هذا اإلنسان، ترمجة جماهد عبداملنعم )دمشق، دار 

نينوى، ط)، ))20( ص))، وص)3.
))) كما هو احلال مع الفيلسوف اهلولندي مولًدا واإلسباين أصواًل ابروخ إسبينوزا .

)8) سوف نتحدث الحًقا عن طبيعة مسامهات هذه الدول.

 المقصود بالغرب ستة 
دول أساسية: اليونان، إيطاليا، 

إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، 
الواليات المتحدة.
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          هل اليونان من الغرب؟

رفض "صموئيل هنتغتون" إدخال اليوانن يف احلضارة الغربية، وذلك يف إطار رفضه إدخال مجيع 
الدول األرثوذكسية، وقد جعل املؤرخ الربيطاين "نيال فرغسون" اليوانن جمرد »عضو فخري يف الغرب، 

وذلك ابلرغم من والئها الحًقا للمسيحية األرثوذكسية«.))) إذن هل نعدُّ اليوانن من الغرب أم ال؟

ال تعارض يف احلقيقة بني جعلنا اليوانن جزًءا أساسًيا يف الغرب ورفِض صموئيل وفرغسون ذلك؛ 
ألنَّ جهيت النظر منفكة، فهم يتحدثون عن الغرب اليوم، عن احلضارة الغربية بوجهها احلضاري املعاصر، 
وحنن نتحدث عن الغرب من حيث هو موضوع لعلم االستغراب، أي من حيث هو كيان معريف مؤثر، 
وال ينكر صموئيل وال فرغسون وال غريمها أنَّ اليوانن هي األرضية املعرفية اليت انطلق منها الغرُب، وأهنا 

كانت مؤثرة بصورة أساسية يف احلضارتني الغربية واإلسالمية.

أما يف الوقت احلاضر فنحن متفقون على فقدان اليوانن راهنيتها، أي أننا نقول بصراحة: إن اليوانن 
ليس هلا أي قيمة معرفية مضافة يف العصر احلديث، فهي جزٌء من املاضي، ذلك املاضي السحيق الذي 

يفصلنا عنه أكثر من ألفي عام.

         الواليات املتحدة مسّوق ال منتج

مل ُتسِهم الوالايت املتحدة قط يف بناء الصرح املعريف الغريب، والعّلة يف ذلك أهنا نشأت وأتسست 
الداخلية  الغريب. إضافًة إل أهنا حىت بعد أن نشأت وانتهت من مشاكلها  املعريف  الصرح  بعد استقرار 
وحروهبا األهلية مل تستطع أن تقّدم إنتاًجا فكراًي مستقاًل عن نتاج احلضارة األوروبية، فغدت حمض امتداد 
فكري لتلك الدول، كما هي امتداد ألورواب من حيث النسل البشري. ولقد أحسن "نيال فرغسون" حني 

جعل الوالايت املتحدة »نتاًجا للحضارة الغربية«)0)) وليست جزًءا من احلضارة نفسها.))))

))) فرغسون، نيال، احلضارة، ترمجة سعيد احلسنية )بريوت، شركة املطبوعات، ط)، 3)20( ص))
)0)) فرغسون، احلضارة، مرجع سابق، ص)).

)))) يقول الروسي بالتونوف -املتخصص ابلشؤون األمريكية- عبارًة قاسية حبق األمريكيني: “إنَّ األمريكيني من الناحية الثقافية؛ هم الشعب 
األقل أمهية يف العامل”. ويقول: “األمريكيون يف أغلبهم شعب جيمع بينهم قاسم مشرتك غريب، فكل قيم حياهتم ترتكز على كسب النقود وسباق 

االستهالك”.  راجع: بالتونوف، ألغ، هلذا كله سوف تنقرض أمريكا، ترمجة انئلة موسى )دمشق، دار احلصاد، ط)، 2002( ص))
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 ملاذا نقول إن الوالايت املتحدة ال تلك إنتاًجا فكراًي مستقاًل؟، إذا قلنا إن الفكر يتمّثل يف 
منتجات ومناهج فكرية، فإنَّ شيًئا من ذلك مل يتجرأ عقٌل أمريكي على فعله استقالاًل. فإذا أتملنا املنتجات 
الفكرية اليت تلوكها ألسنة املفكرين األمريكيني، جندها كلها جاءت من أورواب، وال شيء ُوِلد أصالًة من 
الرحم األمريكي. فالدميقراطية والرأمسالية والليربالية والرباغماتية، وحىت النظرايت السياسية مثل الفصل بني 
بسببها.  اشتهر الحًقا  لو  املتحدة حىت  الوالايت  ينشأ يف  مل  ذلك  الدميقراطي؛ كل  والسالم  السلطات 
فالدميقراطية منتج أثيين، والليربالية ووجهها االقتصادي منتجان إجنليزاين، والرباغماتية_اليت تالزمت مع 
الفلسفة األمريكية_ تعود جذورها إل اإليطايل "مكيافيللي"، ونظرية السالم الدميقراطي تعود إل "أمانويل 
كانت"، والفصل بني السلطات بدأت عند "أرسطو" األثيين ومّرت "جبون لوك" اإلجنليزي وانتهت عند 

"مونتسكيو" الفرنسي.

وإذا أتملنا املناهج الفكرية الغربية _سواء ما كان منها قبل احلداثة أو بعدها_ جند كل ذلك ليس 
للعقل األمريكي فيه عالقة خال عالقة املستهلك واملسّوق.

 واآلن قد يسأل سائل: إذا كانت الوالايت املتحدة دولة مستهلكة فكراًي وليست دولة منتجة، 
فلماذا نُدخلها ضمن علم االستغراب الذي يدرس الغرب من حيث هو كائن معريف مؤثّر؟.

اجلواب يتمّثل يف سببني أساسيني: 

األول: ألنَّ الوالايت املتحدة؛ هي املسّوق األبرز ملنتجات الفكر الغريب، وهي من توّل فرض 
األيديولوجيات الغربية على دول العامل، فصحيٌح أن الدميقراطية منتٌج أثيين وترعرع يف بريطانيا، لكن َمن 
أشهر املسّوقني له يف العامل، أليس الوالايت املتحدة؟، من الذي خصص صندوقًا للوقف الدميقراطي منذ 
عام )8)) مبليارات الدوالرات، أليس الوالايت املتحدة؟، َمن الذي انتهك سيادات الدول ودّمرها بذريعة 

نشر الدميقراطية، أليست الوالايت املتحدة؟.

الثاني: ألنَّ الوالايت املتحدة؛ تعدُّ النموذج العملي األبرز لكثرٍي من النظرايت الغربية، أي 
ا جّسدت عملًيا ما تقرَّر نظراًي، فإذا أردان أن نتحدث عن أبرز نوذج جسَّد النظرية الليربالية اإلجنليزية  أهنَّ
مولًدا فلن يتنازع اثنان يف تعنّي الصريورة إل النموذج األمريكي. ولن جند كذلك من ينازع يف أنَّ الوالايت 
املتحدة هي أبرز من جّسد نظرية الفصل بني السلطات األثينية مولًدا والفرنسية مآاًل. وقل الشيء نفسه 

عن الرأمسالية والرباغماتية.

ا بال منازع البوابة السياسية  إذن ما مضى يربهن لنا أنَّ ما ميّيز الوالايت املتحدة عن سواها؛ أهنَّ
األكرب اليت من خالهلا يلج العامل إل منتجات الفكر الغريب ومناهجه.
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            املبحث الثاني: هل االستغراب علٌم؟

مثة خالٌف قدمٌي حديٌث حول مدى دقة وصف العلوم االجتماعية واإلنسانية أبهنا »علم«؛ وهذا 
التشكيك يف علميَّة العلوم االجتماعية انشئ عن مقارنته ابلعلوم الطبيعية والتطبيقية اليت تتسم قواعدها 
وقوانينها ابلصرامة والدقة، وتتسم نظرايهتا ابالستناد إل احلس والتجربة؛ ومها من أبرز أدوات الوصول إل 

العلم اليقيين.

والذي يبدو، أنَّ هذا اخلالف خالٌف لفظي صوري وليس خالفًا حقيقًيا؛ ألنَّ مورد النزاع فيما 
يبدو ليس حمررًا، ولذلك حىت خنرج من هذا السجال؛ ال بد أن يكون النقاش حول مسألة اثنية، وهي ما 

تعريفنا للعلم؟. 

فمن يُعّرف العلم مبا يستلزم االستناد إل التجربة واحلس؛ فلن يصف سوى العلوم التطبيقية أبهنا 
علم. ومن يعّرف العلم أبنه كل مادة معرفية هلا موضوٌع حمدد، وهلا قواعدها وأصوهلا ونظرايهتا ومنظمة يف 

صورة مباحث حمددة، من يعّرفها بذلك لن جيد حرًجا يف وصف العلوم االجتماعية أبهنا علم.

إذن هناك مساران أساسيان للعلوم:

 المسار األول: العلوم التطبيقية.

 المسار الثاني: العلوم االجتماعية واإلنسانية.

وعلم االستغراب ال يندرج بطبيعة احلال ضمن العلوم التطبيقية، وإنا هو حمسوٌب على العلوم 
االجتماعية واإلنسانية. وإذا صحَّ لنا ذلك، فإنَّ السؤال عن مدى علميَّة االستغراب يتوّقف على جواب 
السؤال اآليت: ما الذي جيعل العلوم االجتماعية علوًما؟، مبعىن آخر: ما الذي أابح للسياسة أن تكون 
علًما؟، وما الذي أابح لعلم االجتماع أن يكون علًما؟، وما الذي أابح للعالقات الدولية أن تكون علًما؟.

إذا نظران إل هذه العلوم؛ فإننا ال جندها تستند إل حس وال إل جتربة، وإنا الذي جعل كاًل منها 
علًما ثالثة أمور: 
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أواًل: امتالكها موضوًعا معرفًيا مستقاًل، وهذا أهم ما ميّيز العلوم، ألنَّ العلوم ال تتمّيز عن بعضها 
ابلنظرايت واألفكار، فهي كثريًا ما تتداخل بني عدة علوم، وإنا تتمايز العلوم بتمايز موضوعاهتا. يقول أبو 

حامد الغزايل: »ال شك يف أنَّ لكل علم موضوًعا يُبحث فيه عن أحوال ذلك املوضوع«.)2)) 

ثانيا: ترمجة املوضوع املعريف إل فصول ومباحث متنّوعة تغّطي مجيع جوانب املوضوع. وهذا 
موضوع يف غاية األمهية؛ ألنَّه حيدد بوصلة العلم وقبلته، فالعلم الذي ليس له مباحث حمددة ميكن ألي 
ابحث أن يسري به ذات اليمني وذات الشمال. يقول الدكتور اجلابري: »إنَّ التمييز بني موضوعات البحث 

اخلاصة بكل علم؛ ضرورٌة منهجية«.)3))

ثالثا: امتالكها نظرايت ومدارس ومذاهب خمتلفة يف تفسري قضااي العلم. كما هو احلال يف 
مجيع أفرع العلوم االجتماعية.

بعد توضيح ما مضى نسأل: هل ميلك علم االستغراب هذه املقّومات اليت تنحه وصف العلم؟.

أما امتالك موضوع معريف مستقل؛ فهذا قد حتدثنا عنه سابًقا يف مسألة تعريف علم االستغراب، 
وهو الغرب من حيث هو كائن معريف مؤثّر. أما مسألة امتالك فصول ومباحث حمددة؛ فكل الكتاابت 

السابقة مل تُِفد شيًئا يف هذا اجملال ومل تعنِت به. ولذلك نقول بوضوح: 
إن االستغراب مل يصل إل مرحلة العلم برغم كل احملاوالت السابقة، 
فال تُبعرف إل اآلن موضوعاته وال مباحثه وال غاايته وال مناهجه، كل 
ذلك ما زال غامًضا. عالوة على أن اإلشكالية تزيد؛ إن علمنا أن 
املسامهة األشهر يف أتسيس علم االستغراب_ وهي مسامهة الدكتور 
حسن حنفي_ مل تزد علم االستغراب إال تيًها وضياًعا، فقد صار 

االستغراب  علم  أفقد  به، كما  منوطًة  جعلها  اليت  الغاايت  بسبب  غامًضا  االستغراب  علم  موضوع 
قيمته؛ حني صّوره على أنه انتقاٌم حضاري من الغرب، فأخرجه بذلك من مسار العلم إل مسار اخلطابة 
األيديولوجية. يف هذا املقرتح حناول املسامهة يف نقل قاطرة االستغراب من مسار فوضوي إل مساٍر علمي 

واضح املعامل واملنطلقات والغاايت.

)2)) الغزايل، أبو حامد، مقاصد الفالسفة، حتقيق أمحد املزيدي )بريوت، دار الكتب العلمية، ط)، 2003( ص63.
)3)) اجلابري، حممد عابد، مدخل إىل فلسفة العلوم )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط8، ))20( ص)).

مرحلة  إلى  يصل  لم  االستغراب 
العلم برغم كل المحاوالت السابقة، 
وال  موضوعاته  اآلن  إلى  تـعرف  فال 
مباحثه وال غاياته وال مناهجه، كل 

ذلك ما زال غامضا
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فيما يتعلق مبباحث علم االستغراب؛ فقد قدَّمنا منهًجا مقرتًحا ألبواب علم االستغراب وفصوله 
ومباحثه، والرجاء أن يكون هذا املنهج كفياًل بتجاوز هذه اخلطوة. وإنين أّدعي أنَّ مباحث علم االستغراب 
_كما هي موّضحة يف هذا املقرتح_ أكثر وضوًحا وانضباطًا من مباحث علم العالقات الدولية ومباحث 
علم الفلسفة ومباحث علم السياسة. فنحن إذا تصفحنا كتب العالقات الدولية وقرأان فهارسها فإننا ال 
نكاد جند كتابني يتحداثن عن املباحث ذاهتا،)))) ومع هذه الفوضى يف حتديد مباحث علم العالقات 
الدولية؛ فإنك ال جتد الكثريين يتحّرجون من نعته ابلعلم، وتدريسه يف اجلامعات على أنه علٌم مستقل منذ 
هناية احلرب العاملية الثانية. فإذا كانت فوضوية مباحث العالقات الدولية مل تقف عائًقا دون تّتعه بوصف 

العلم، فمن ابب أول أن يفوز االستغراب بوصف العلم؛ النضباط مباحثه. 

أما ما يتعّلق ابلنظرايت واملدارس؛ فهذه ليست مطلوبة يف مرحلة أتسيس العلوم؛ بل هي الحقة 
عليها بعد استقرارها. فاملنطق يقتضي أن يتحدد موضوع العلم ومباحثه، مث بعد أن تتوارد عقوُل العلماء يف 
حبث تلك املباحث؛ تنتج آلًيا النظرايت واملذاهب. ولذلك ميكن أن نقول: إن النظرايت واملذاهب شرٌط 

لكمال العلم ونضجه وليست شرطًا لتأسيس العلم ونشأته.

 اخلالصة، أنَّنا إذا أخذان ابالعتبار وجود ذينك العنصرين _املوضوع وانضباط املباحث_ فإنه 
جيوز لنا أن نصف االستغراب بعد أن حيققهما أبنه علٌم.

)))) وقد بيَّنُت ذلك يف مقدمة كتايب “مقدمة يف علم العالقات الدولية”.
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               املبحث الثالث: غاية علم االستغراب.

جرت العادة، أنَّ كل مشروع جديد يُطرح يف سوق املعرفة تصيبه آفتان:

اآلفة األولى: املبالغة والتضخيم ملا يُتوّقع منه. 

اآلفة الثانية: تقزمي أهداف املشروع وغاايته، ورمبا سلبها اجلدوى والنفع. 

علُم االستغراب ليس استثناًء من هذه السّنة، فقد وقع تقزمٌي له من خالل الدعوى أبنه حمض 
دراسات اترخيية وصفية؛ مما يعين أنه حمض تكرار. لكنَّ هؤالء املقللني من قيمة علم االستغراب قليلون إذا 
ما قورنوا ابلفريق اآلخر، الذي ابلغ جًدا يف احلديث عن غاايت علم االستغراب إل مستوى جعله عصا 
سحرية؛ ستحل مجيع مشاكل األمة اإلسالمية وستقضي على هيمنة احلضارة الغربية. وعلى رأس هؤالء 

الدكتور حسن حنفي الذي ال بد من الوقوف ملًيا عند الغاايت اليت ذكرها كي ندرك وجه اإلشكالية. 

ذكر الدكتور حنفي عدة غاايت لعلم االستغراب، من أبرزها:

 “رد الغرب إل حدوده الطبيعية، وإهناء الغزو الثقايف، وإيقاف هذا املد الذي ال حدود له” 

 “إكمال حركة التحرر الوطين على املستوى الثقايف والعلمي واحلضاري واملعريف”.

 “مقابلة املشروع املعريف الغريب مبشروع معريف ال غريب، والتحول من عالقة املركز ابألطراف 
القدمية، اليت سادت العصور احلديثة، إل عالقة تبادلية بني أكفاء بال مركز أو أطراف”.

وصراع  التاريخ  وهناية  الدائم  واملركز  األبدي  واملعّلم  العاملية  احلضارة  أساطري  على  “القضاء   
احلضارات والعوملة والنموذج اآلري واملعيار املزدوج والتفّوق والعنصرية واهليمنة والسيطرة والسيادة والغزو 

الثقايف”.))))

نالحظ هنا، أن الدكتور حنفي خرج بعلم االستغراب عن مساره تاًما؛ إذ جعل غايته كل ما 
مضى. ال ميكن لعلم االستغراب أن يكون مسؤواًل عن التحرر الثقايف والعلمي واحلضاري واملعريف، وال 
ميكن له أن تكون مهمته جماهبة املشروع الغريب، أو أن حيّول الغرب من قّمة املركزية إل الندية املتبادلة 

املتكافئة، هذه كلها ليست من مسؤولية علم االستغراب، بل وال هو قادٌر عليها أصاًل.

)))) حنفي، حسن، ماذا يعين علم االستغراب )بريوت، دار اهلادي، ط2، )200( ( ص3)، ص0)، ص)).
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إنَّ الذي ميكنه أن حيرران ثقافًيا؛ هو أن نتلك مشروًعا حضاراًي متكاماًل يوازي املشروع احلضاري 
اآلخر. وال ميكن لعلم أو علمني أو ثالثة تشكيُل جبهٍة تواجه احلضارات األخرى، فالغاايت اليت ذكرها 

الدكتور حنفي هي غاايٌت حلضارة اتّمة، وليس لعلٍم له موضوعه احملدد، 
وال ميكن ألي علم أن تُناط به هذه الغاايت. علُم االستغراب لن يتغيَّا 
حلَّ مشاكلنا السياسية، وال مشاكلنا االقتصادية، وال مشاكلنا االجتماعية 
وال مشاكلنا الدينية، فليس مطلواًب من علم االستغراب أن تكون هذه 

غاايته؛ ألنه بكل وضوح غري قادر على ذلك.

علم االستغراب لن يلغي هيمنة احلضارة الغربية؛ ألنه ال يلغي هيمنة احلضارة إال حضارٌة موازية، 
وعلم االستغراب ليس حضارًة. هل ميكن لعلم االقتصاد أو لعلم السياسة أو لعلم الطب أو لعلم الفيزايء 
أو لعلم الفلك أو لعلم اهلندسة، هل ميكن أليٍّ من هذه العلوم أن تكون آلية إللغاء هيمنة أي حضارة 

يف العامل؟.

وحني يقول الدكتور حنفي: إن »مهمة علم االستغراب؛ هي إعادة التوازن للثقافة اإلنسانية بدل 
هذه الكفة الراجحة للوعي األورويب«.)6)) جند أن األمر غري منطقي؛ ألنه إذا كان وجود علم االستغراب 
يعيد التوازن للثقافة اإلنسانية، فإن ذلك يستلزم أن االستشراق هو الذي أخل ابلتوازن، وهذا غري صحيح. 
الذي أخل ابلتوازن؛ هو تقّدم الغرب يف مناهج املعرفة ومنتجاهتا وتطّور بنيتها املعرفية بصورة عامة، فإذا 
أردان أن نعيد التوازن؛ فيجب أن يكون ذلك من خالل الدخول يف السباق املعريف مع الغرب وليس من 

خالل علم االستغراب وحده.

إنَّ اجلدل حول حتديد غاية علم االستغراب لن يكون مقصورًا على اجلانب النظري، بل سينعكس 
ابلضرورة على اجلانب العملي؛ ألنَّ احلديث عن غاية علم االستغراب سينعكس ابلضرورة على موضوعه، 

فإذا كانت غايُة علم  يتحدد من خالل غايته،  العلم  إنَّ موضوع  إذ 
مرتبطًا  سيكون  الطب  علم  موضوَع  فإنَّ  البدن؛  صيانة  هو  الطب 
ابلبدن. وإذا كانت غاية علم املنطق صون العقل؛ فسيكون موضوعه 
التكليف؛  أحكام  تبينَي  الفقه  علم  غاية  وإذا كانت  ابلعقل.  مرتبطًا 
فإنَّ موضوع علم الفقه سيكون مقصورًا على أفعال املكلّفني اليت تعدُّ 

متعلقاٍت ألحكام التكليف.

)6)) املرجع السابق، ص)).

علم االستغراب لن يلغي هيمنة 
الحضارة الغربية؛ ألنه ال يلغي 

هيمنة الحضارة إال حضارٌة موازية، 
وعلم االستغراب ليس حضارًة

إنَّ الذي يمكنه أن يحررنا 
ثقافيا هو أن نمتلك مشروعا 

حضاريا متكاماًل يوازي 
المشروع الحضاري اآلخر
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إذا اتفقنا على أن غاية العلم حتدد موضوعه، فما عساه أن يكون موضوع علم االستغراب إذا 
كانت غايته »إلغاء هيمنة احلضارة الغربية« و »إكمال حركة التحرر الوطين« وحنو ذلك مما ذكره الدكتور 
حنفي؟، ال ميكن أن يكون لتلك الغاايت موضوع واحد، بل جمموعة موضوعات قد ال ترتبط فيما بينها 

أبرضية معرفية مشرتكة، بل قد ال تكون مجيعها مؤطرة إبطار علمي.
إذن، اخللل واضٌح يف طرح الدكتور حنفي، وهو خلٌل مرّكب وليس بسيطًا، أي أنه ليس مقصورًا 
على مسألة تضخيم غاايت علم االستغراب وإرغامه على أن يقوم بوظيفة احلضارة بداًل من وظيفة العلم، 
بل هو خلٌل ممتٌد إل موضوع العلم نفسه، مما يعين مآاًل؛ أنَّ االرتضاء أبطروحة الدكتور حنفي ال يعين 

سوى االرتضاء ابحنراف علم االستغراب عن مساره املنطقي إىل مساٍر ال قبلَة له.
اآلن بعد نقد الغاايت اليت ذكرها الدكتور حنفي، نطرح السؤال اآليت: ما الغاايت اليت ميكن أن 

جنعلها منوطًة بعلم االستغراب؟. 
نقول إنَّ لعلم االستغراب ست غاايت مشروعة: 

 الغاية األول: تطوير اإلنتاج املعريف اإلسالمي، من خالل إعادة توظيف اإلنتاج الفكري الغريب 
املناسب.

 الغاية الثانية: املسامهة يف تصحيح مسار الفكر الغريب، من خالل التالقح الفكري.
 الغاية الثالثة: إعادة تقييم عملية استرياد اإلنتاج املعريف الغريب يف املعرفة اإلسالمية.

 الغاية الرابعة: تكني املسلم من االطالع على احلضارة الغربية وإسقاط احلواجز املعرفية اليت 
حتول بني تينك احلضارتني. 

 الغاية اخلامسة: نقل التعاطي مع الغرب من حالة املثاقفة العفوية والعشوائية إل حالة املثاقفة 
املنظّمة.)))) 

 الغاية السادسة: نقل الوعي اإلسالمي من حالة االمتداد إل حالة االستقالل.
هذه هي الغاايت الست اليت تبدو يل اآلن، وإذا أتملناها مجيًعا جند أهنا تعود إل غايتني كلّيتني: 

اإلفادة واالستفادة. وسوف نتعرَّض هلذه الغاايت على حنو خمتصر:

)))) يقّسم علماء االجتماع املثاقفة إل ثالثة أقسام: مثاقفة عفوية ومثاقفة منظمة، ومثاقفة خمططة، راجع: دوين كوش، مفهوم الثقافة يف 
العلوم االجتماعية )دمشق، دار رسالن، ط، ))20 ( ص)). وحنن هنا ال نستعمل املثاقفة املنظمة بنفس مدلوهلا يف علم االجتماع، وإنا 

مبعىن املخططة.
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الفكري  النتاج  توظيف  إعادة  خالل  من  اإلسالمي،  المعرفي  اإلنتاج  تطوير  األولى:  الغاية 
الغربي المناسب.

ال تّدعي األمة اإلسالمية أهنا تعيش حالة من االكتفاء الثقايف، وال توجد منظومة فكرية ميكنها 
أن تّدعي ذلك، فكلُّ منظومة يعرتيها النقص، إما أصالًة أو عرًضا، فهي حباجة دائمة لالسترياد املعريف. 

هب  مب  حبخب  جب  هئ  مئ  وقد أمران هللا هلالج لج أبن نستمع القول فنتبع أحسنه ﴿ٱخئ 
حجمج﴾ )الزمر: 18). ويف علم االستغراب نريد أن نستمع إل ما لدى  مث  هت  مت  حتخت  جت 

الغرب لنتّبع أحسنه، ونتجّنب ما عداه. واملنهج النبوي قائم على استرياد 
املعرفة حيث كانت وممن كانت، فقد جعل كافرًا من كفار قريش دلياًل له 
يف طريق هجرته حني كان مطارًدا من قريش، وأي شيء أشد خطرًا من 
التعويل على أحد يف مثل هذه املسألة، كما قال ابن القيم؟، وحني كانت 
الكفار  عند  تالميذ  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  � جعلهم  الصحابة  بني  منتشرة  األمية 

يريد ذلك جّهاُل  كما  املعرفة احلقَّة،  مانًعا من  الديين  التباين  فلم يكن  القراءة والكتابة،)8))  ليتعلموا 
املسلمني اليوم. وقد عرّب عن هذا املنهج الفيلسوف املسلم ابن رشد حني كان يتحدث عن منهج التعاطي 
مع تراث اآلخر املتمّثل آنذاك بكتب الفالسفة اليواننيني: »جيب علينا أن ننظر يف الذي قالوه من ذلك 
وما أثبتوه يف كتبهم: فما كان منها موافًقا للحق؛ قبلناه منهم وسرران به وشكرانهم عليه، وما كان منها غري 

موافق للحق؛ نّبهنا عليه وحّذران منه وعذرانهم«.)))) 

وهذا هو ما ينسجم مع املنهج اإلهلي، فاهلل هلالج لج قد أمران أبال حتملنا كراهة قوٍم على أال نعدل معهم  
مخجس﴾ )املائدة:8(، ومن العدالة مع  جخ  مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  ﴿جت 
اآلخر أال ترفض كل ما لديه، بل تعمل على التمييز بني صحيح ما لديه من ابطله؛ فتقبل األول وترفض 
اآلخر، فمن السذاجة أن جتعل أخطاء اآلخرين حواجز حتول بينك وبني ما لديهم من فوائد. كما قال ابن 
عقيل احلنبلي: »من أكرب ما يفوت الفوائد؛ ترك التلّمح للمعاين الصادرة عمَّن ليس مبحل للحكمة، أترى 

مينعين من أخذ اللؤلؤة وجداين هلا يف مزبلة؟«.)20)

)8)) عن ابن عباس قال: “كان انس من األسرى يوم بدرٍ، مل يكن هلم فداٌء، فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فداَءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابَة”. 
أخرجه اإلمام أمحد وصحح إسناده حمقق املسند الشيخ أمحد شاكر. راجع: ابن حنبل، أمحد، املسند، حتقيق: أمحد شاكر )القاهرة، دار احلديث، 

ط)، ))))( ج3، ص20.
)))) ابن رشد، حممد بن أمحد، فصل املقال يف تقرير ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال، تقدمي الدكتور حممد اجلابري )بريوت، مركز 

دراسات الوحدة العربية، ط)، ))20( ص3).
)20) نقاًل عن: ابن مفلح، حممد، اآلداب الشرعية واحلكم املرعية )بريوت، عامل الكتب ( ج2، ص2)).

في علم االستغراب نريد 
أن نستمع إلى ما لدى الغرب 

لنتبّع أحسنه، ونتجنّب ما عداه
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م حني شّنوا حراًب ضد منتجات الفالسفة مل  وقد عاب تقيُّ الدين ابُن تيمية على املتكلمني؛ أهنَّ
مييزوا بني ما هو صحيح وما هو ابطل، بل جعلوا مجيع ما لدى الفالسفة يف سلة واحدة. وهذا أمر يعدُّه 
ابن تيمية »من بدع املتكلمني«؛ وأنَّ الواجب يتجسَّد يف قبول الصحيح يف ذاته من إنتاج الفالسفة؛ ألنَّ 

»كل ما ُعِلم ابلعقل الصريح فال يوجد عن الرسول إال ما يوافقه ويصدقه«.))2)

 الغاية الثانية: المساهمة في تصحيح مسار الفكر الغربي، من خالل التالقح الفكري.

احلضارة الغربية ليست منظومة صلبة من الصواب، بل فيها من نقاط الضعف ما جعل بعض أهلها 
يفقدون الثقة فيها، ويتنبؤون مبصريها إل االحنالل واالحنطاط. فمؤرخ احلضارات الربيطاين "نيال فرغسون" 
الثقة  لفقدان  بنفسها« ونتيجًة  ثقتها  يبدو قد فقدت  الغربية كما  الغربية: »احلضارة  يقول عن احلضارة 
هبذه الذات احلضارية فقد »بدأت سلسلة من اجلامعات اهلامة ابالمتناع عن تقدمي دورة دراسية عن اتريخ 
احلضارة الغربية، وبدأت املدارس ابلتخلي عن سرد قصة صعود الغرب العظيمة أمام طالهبا«.)22) كما ذكر 
أن احلرب العاملية األول تعدُّ »أول العالمات اليت تؤشر على أنَّ الغرب حيمل يف داخله بذور خرابه«.)23)

بل إن هناك من يرى أنَّ مالمح إدابرها ابديٌة، فاملؤرخ والفيلسوف "ألربت أشفتيسر" يقول قبل 
حنو مئة عام: » حنن نعيش اليوم يف ظل اهنيار احلضارة، وهذا الوضع ليس نتيجة احلرب، وإنا احلرب جمرد 

مظهر من مظاهره«.))2)

إذن، مثة اعرتاف من داخل املنظومة أهنا ال تسري على ما يرام، بل إهنا يف طريقها إل االهنيار، وهذا 
ما يزيد من قيمة النقد اخلارجي الذي سوف ميارسه علم االستغراب.

))2) ابن تيمية، الرد على املنطقيني )بريوت، دار املعرفة، ط)، د.ت( ص260.
)22) فرغسون، احلضارة، مرجع سابق، ص)).

)23) املرجع السابق، ص)28.
))2)  أشفتيسر، ألربت، فلسفة احلضارة، ترمجة عبدالرمحن بدوي )القاهرة، دار األندلس، د.ت، د.ط( ص))
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يف علم االستغراب؛ ال نكتفي بدور التلميذ فحسب، بل نارس دور األستاذية كذلك، وذلك من 
خالل املمارسة النقدية لإلنتاج الفكري الغريب. لكننا ال نارس النقد ألجل النقد واستخراج العيوب يف الذات 

الغربية والتشّفي والتباهي بذلك، فتلك أخالٌق ال تليق أبمة اإلسالم، بل 
حب﴾، والوصول  حنن مطالبون أبن نبحث عن األحسن ﴿جب 
إل األحسن؛ يستلزم إعمال النقد يف ما أنتجه العقل اإلنساين _والغريب 

ومنه_ نقًدا علمًيا، لتمييز السيء من احلسن، واحلسن من األحسن.

وملا كان املسلمون ميتلكون أدواهتم النقدية ومناهجهم الفكرية، فإن سهاًما كثرية من النقد ستوّجه 
للفكر الغريب بكل مكّوانته من مصادر ومناهج ومنتجات.

الغاية الثالثة: إعادة تقييم عملية استيراد النتاج المعرفي الغربي في المعرفة اإلسالمية.

يقول "توماس إليوت": »إن التاريخ حيكم على الشعوب تبًعا ملا أضافته إل ثقافة الشعوب األخرى 
النامية معها يف نفس الوقت، وتبًعا ملا أضافته إل الثقافات اليت تقوم فيها بعُد«.))2)

الغربية حني استوردان شيًئا من  الثقافة  لنا  وبناًء على ذلك؛ فإننا حنتاج أن نعرف ماذا أضافت 
عناصرها، سواء يف هنضتها األول يف العصر اليوانين أو يف العصر احلديث. فقد استورد املسلمون شيًئا من 

اإلنتاج الغريب مرتني يف التاريخ اإلسالمي: 

))2) توماس إليوس، مالحظات حنو تعريف الثقافة، ترمجة شكري عياد )القاهرة، املركز القومي للرتمجة، ط)، 0)20( ص)6

في علم االستغراب ال نكتفي 
بدور التلميذ فحسب، بل نمارس 

دور األستاذية كذلك
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الغالب على منتجات  املرة كان االسترياد مقصورًا يف   المرحلة األولى: يف زمن الرتمجة، ويف هذا 
واملنطق،  والرايضيات،  والطبيعيات،  اإلهليات،  أساسية:  أقسام  ستة  تتمثل يف  وهي  اليواننية،  الفلسفة 

والسياسة، واألخالق.

وقد قام علماء اإلسالم آنذاك بوظيفة إعادة تقييم هذه العناصر الثقافية الداخلة يف إطارهم الثقايف، 
ومل يكتفوا ابستقباهلا وإدراجها يف العقل الذايت دون أن تر على قنطرة النقد والتحليل. ومن أبرز َمن قام 
هبذه الوظيفة اإلمام أبو حامد الغزايل، الذي درس تلك العلوم األربعة، مث بعد عملية تقوميية هلا؛ وصل 
إل أنَّ منها ما يُقبل كاماًل، ومنها ما يُرفض كاماًل، ومنها يُقبل بعضه دون اآلخر. أما الرايضيات فقبلها 
كاملًة؛ ألنَّه »ليس يف مقتضيات احلساب ما خيالف العقل واحلق، وال هي مما ممكن أن يُقابل إبنكار 
وجحد«.)26)  أما اإلهليات فقد رأى أبو حامد أنَّ »أكثر عقائدهم فيها على خالف احلق، والصواب 

فيها اندر«، والعكس تاًما ينطبق على املنطق الذي »أكثره على منهج الصواب، واخلطأ اندر فيه«.))2)

أما قسم الطبيعيات؛ فلم يستطع الغزايل احلكم عليه حبكم مطلق كما فعل مع األقسام األخرى، 
والعلة يف ذلك أنَّ »احلق فيها مشوٌب ابلباطل، والصواب فيها مشتبه ابخلطأ، ال ميكن احلكم عليها بغالب 

ومغلوب«.)28)

مث انقش الغزايل كل هذه األحكام ابلتفصيل يف كتابيه »مقاصد الفالسفة« الذي كان خمصًصا 
للجانب التصويري، و»هتافت الفالسفة« الذي انتقل فيه إل اجلانب التقييمي.

 المرحلة الثانية: منذ القرن التاسع عشر إل يومنا هذا، ويف هذا املرة كان النتاج متنوًعا، فقد استورد 
املسلمون كل شيء من كل شيء. ونتج عن ذلك أن استقّر يف منظومتنا الثقافية العديد من املنتجات 
السياسية كالدميقراطية، واملنتجات األيديولوجية كاملاركسية، واملنتجات االقتصادية كاملصارف وشركات 
التأمني اليت صارت جزًءا من الفقه اإلسالمي، ابإلضافة إل أنَّنا استوردان علوًما أبكملها من الغرب، فعلوم 
العالقات الدولية والسياسة واالجتماع وعلم النفس كلها ال تدّرس يف جامعاتنا ابعتبارها منتًجا حملًيا، بل 

ابعتبارها صراحًة منتًجا مستورًدا من منظومة ثقافية أخرى مباينة تام املباينة ملنظومتنا الثقافية.

)26) أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد، مقاصد الفالسفة، حتقيق: أمحد املزيدي )بريوت، دار الكتب العلمية، ط)، ص2003( ص). 
))2) املرجع السابق، املكان نفسه.

)28) املرجع السابق، ص0).
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تقييمها  إبعادة  ويقوم  آنذاك  املستوردة  للمنتجات  يتصّدى  أن  وحده  حاول  الغزايل  وإذا كان 
من  يضمُّ جيوًشا  مؤسسي مجاعي  إال عمل  به يف عصران  يقوم  أن  ميكن  األمر ال  هذا  فإنَّ  وغربلتها، 
الباحثني؛ ألنَّ الرقعة قد اتسعت، والسوق غارقة ابلبضاعة األجنبية، فلم يعد األمر قاصرًا على علم املنطق 

واإلهليات والطبيعيات والرايضيات، بل صار شاماًل كل شيء.  
علم االستغراب يهدف إل أن يكون إطارًا هلذه الغاية واملهمة، 
فيعيد تقييم تلك املنتجات اليت استوردانها، سواء من حيث أصل االسترياد 
أو من حيث عرضيَّة التوظيف. فالثقافات حيصل هلا مع مرور الزمن تبّدل 

لبعض عناصرها سواء أشعر أرابهبا أم مل يشعروا.

الغاية الرابعة: إسقاط الحواجز المعرفية التي تحول بين الحضارتين. 

ال يزال كثرٌي من املسلمني يتوّجسون خيفًة من نتاج العقل الغريب، ال يثقون مبنطلقاته الفكرية، 
وال بغاايته التوظيفية، فمنطلقات األفكار انشئة إما عن دين ابطل أو عن إحلاٍد متسرّت، وغاايت األفكار 

تصبُّ غالًبا يف هنر إبطال احلق وإحقاق الباطل.
وهذا األمر جيده املرء واقًعا معيًشا وليس حمض ضرٍب من خيال، فحني أذكر فكرة أو كالًما ألحد 
املفكرين الغربيني؛ جتد هناك من ينظر إل الكالم ابدئ ذي بدء على أنه مريب ومشكوٌك فيه، أي أن 

األصل بطالنه حىت يثبت العكس، وهذا العكس إن ثبت له عقاًل فإنه ال يثبت له قلًبا.
إننا حنتاج هنا أن نؤدي الدور الذي أداه األستاذ السنهوري، حني وفَّق بني القانون والشريعة بكل 
سالسة وهدوء قاطًعا بذلك السبيل أمام كل التشغيبات الومهية. لكن ما سّهل األمر لألستاذ السنهوري أنه 
بدأ الصواَب قبل أن يبدأ اخلطأ، وحنن هنا نبدأ بعد بدء اخلطأ واستقراره يف الطرفني. ذلك أنَّ التصّورات 
من  الكثري  هلا  وغاايهتا؛ حصل  الغربية  الفكرية  املنتجات  منطلقات  اإلسالمي حول  العقل  يف  املستقرة 
التشويش بسبب عدم موضوعّية الناقل العريب. وعلم االستغراب مطالٌب أبن يزيل احلواجز الومهّية الناشئة 
الغريب كما هي، أي كما وردت عند مؤسسيها،  الفكر  التشويش، من خالل نقل منتجات  عن ذلك 

وحتديد غاايهتا كما حددها مؤسسوها، ال أن نقّوهلا ما مل تقل، وال أن جنعلها كما نريد بل كما كانت. 

علم االستغراب يهدف  إلى 
تقييم تلكم المنتجات التي 

استوردناها من الغرب
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واملتوّقع من إزالة احلواجز املعرفيَّة؛ أن يطّلع املسلُم على مواطن القّوة والضعف يف احلضارة الغربيَّة 
الغرب مر بتحّوالت وأنتج أفكارًا، وتلك  التقزمي والتضخيم. ذلك أنَّ  كما هي، فال يقع يف إشكالييْت 
التحّوالت تعدُّ كربى عند قوم وال تعدُّ كذلك عند آخرين، كما أنَّ تلك األفكار تعرتيها املشكلة ذاهتا بني 

مؤيديها ومناوئيها، وهذا كلُّه بسبب غياب املعيار املوضوعي يف تقييم اآلخر.

الغاية الخامسة: نقل التعاطي مع الغرب من حالة المثاقفة العشوائية إلى حالة المثاقفة 
المنظمّة.)29) 

على الرغم من أنَّ قضية املثاقفة من القضااي املهمة ذات التأثري املباشر يف صناعة العقول، فإننا يف 
العامل اإلسالمي مل نلتفت هلا جيًدا، ومل نعطها حقَّها الذي تستحقه.

املثاقفة: هي عملية التفاعل الثقايف بني ثقافتني خمتلفني نتيجة االحتكاك املستمر بينهما، وهذه 
العملية من أعقد وأخطر العمليات اليت تعرتي الثقافات، وهي قادرة على تفكيك عناصر الثقافات وإقحام 

عناصر أخرى دون شعور لدى العقل اجلمعي ال ابخلروج وال ابلدخول.

حىت تثمر شجرة املثاقفة؛ ال بد أن تكون قائمة على األخذ واإلعطاء، أي أنَّ كال من الثقافتني 
أتخذ من الثقافة األخرى وتعطيها، أما إذا كانت إحدى الثقافتني تارس دور اآلخذ فقط؛ فإننا يف هذه 
الثقافة  الثقافة املهيمنة متغلغلة يف  احلالة أمام ثقافة مهيمنة وليس مثاقفة منظمة، حبيث تكون عناصر 

اآلخذة.

اآلن نريد حنن املسلمني أن ندرس الغرب، فهل حنن أمام حالة مثاقفة متوازنة أم حالة ثقافة مهيمنة؟.

))2) يقّسم علماء االجتماع املثاقفة إل ثالثة أقسام: مثاقفة عفوية ومثاقفة منظمة، ومثاقفة خمططة، راجع: دوين كوش، ص)) وحنن ال هنا 
نستعمل املثاقفة املنظمة بنفس مدلوهلا يف علم االجتماع،  وإنا مبعىن املخططة.
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رمبا املتبادر إل ذهن اإلنسان املسلم أنَّنا أمام حالة ثقافة مهيمنة، لكن هذا ليس دقيًقا وال يصح 
أن يكون جوااًب مطلًقا. وبيان ذلك أن نقول: إنَّ أاًي من الثقافتني مل ميارس دورًا واحًدا طوال اترخيه، فلم 
تكن الثقافة الغربية تارس دور املعطي دائًما، ومل تكن الثقافة اإلسالمية تارس دور اآلخذ دائًما، بل كان 
األمر سجااًل، دهرًا نكون فيه آخذين وآخر نكون فيه معطني.)30) وقد مت التبادل يف حماور أساسية سوف 

نتعرَّض هلا يف كتاب »مقدمة يف علم االستغراب« عند احلديث عن مبحث املثاقفة.

االستغراب،  بعلم  البدء  عند  وينتهي  يتوقف  أن  هذا كله جيب 
ولذلك نقول: إنَّ غاية علم االستغراب أن ينقل حالة املثاقفة احلالية من 
مثاقفة عشوائية ال إطار وال منهج هلا إل مثاقفة خمططة ومؤّصلة على حد 

تعبري علماء االجتماع. 

الغاية السادسة: نقل الوعي اإلسالمي من حالة االمتداد إلى حالة االستقالل

هذه الغاية تشّكل مثرًة ونتيجًة للغاية السابقة، وإنا أفردهُتا ابلذكر ألمهيتها وحموريّتها يف التعاطي 
احلضاري بني األمم.

قبل حنو ثالثة عشر قراًن، يف أول احتكاك معريف مكثف مع احلضارة الغربية، حني زار الكائن 
املعريف الغريب _املتمّثل يف الفلسفة اليواننية وامتداداهتا_ العاملَ اإلسالمي؛ مل جيد ترحيًبا من التيار العام يف 
املشهد العلمي، بل طُرد شّر طردة، وُحّذر منه أشد التحذير. لكنه مع هذا الطرد والتحذير مل يغادر العامل 
اإلسالمي، بل بقي ضيًفا ثقياًل حتوم حوله الشكوك والشبهات، مل يهتم كثريًا لطرد الفقهاء واملتكلمني 

واحملدثني له؛ فقد وجد عند الفالسفة املسلمني استضافًة ال حيلم هبا. 

واحلق أنَّه كان ضيًفا يف بدء األمر، لكنَّ األمور ما لبثت حىت استحال الضيُف إل مضيف، وصار 
العقُل الفلسفي اإلسالميُّ حاشيًة على منت العقل اليوانين، وفرًعا من أصله، وجدواًل من هنره، وهنا ُوِلد 

اإلشكال.

)30) على سبيل التمثيل، جتد الرشديني يف القرون الوسطى خصوًما ألتباع أوغسطني، وتالميذ البن رشد، وابن رشد بدوره كان تلميًذا ألرسطو. 
ويف املقابل أتباع أوغسطني هم يف احلقيقة امتداد لكتاابت ابن سينا والفارايب، ومها يف املقابل كاان امتداًدا لألفالطونية احملدثة. 

غاية علم االستغراب أن 
ينقل حالة المثاقفة الحالية من 
مثاقفة عشوائية إلى مثاقفة 

مخططة ومؤصلة
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إننا نقول بصوٍت عاٍل: استطاع الفكر اليوانين أن يسلب الوعي احلضاري الذايت عند الفالسفة 
املسلمني، فمهما حاول الكثري االدعاَء أبن فالسفتنا مستقلون فعاًل عن الدائرة األثينية، فإنَّ واقع مؤلفاهتم 

يدلُّ على أنَّ وعيهم الفلسفي كان امتداًدا للوعي الفلسفي الغريب.

للفالسفة  تفّردات  قد جتد  نعم  هناك،  رشد  رأي البن  أو  هنا  للفارايب  رأي  عن  أحتدث  لسُت 
الواقع  اليواننية على  املعرفية  للمنجزات  السياق اإلسالمي، وقد جتد إسقاطات  املسلمني وتوظيفات يف 
اإلسالمي، لكن من حيث الوعي الكّلي؛ فإن العقل الفلسفي اإلسالمي كان دائرًا تاًما مع العقل األثيين، 
واحللول  بل  اليوانن،  إشكاالت  هي  يثريها  اليت  واإلشكاالت  اليوانن،  قضااي  هي  يثريها  اليت  فالقضااي 

واملقارابت للمسائل الفلسفية 

كانت مقارابت أثينية. إنين أّدعي هنا أنه ال يوجد فيلسوف مسلم _ال الكندي وال الفارايب وال ابن سينا 
وال ابن مسكويه وال ابن ابجه وال ابن طفيل وال ابن رشد_ حاول أن خيلق مقاربة انبعة من نظامه املعريف 
الذايت للموضوعات الفلسفية، ال سيما املوضوع السياسي الذي كان املناط األكثر إمكانية إلجياد مقاربة 
له من النظام املعريف اإلسالمي. مل توجد مقارابت فلسفية للموضوعات الدينية املشرتكة وال مقارابت دينية 

للموضوعات الفلسفية، فماذا استفدان إذن؟.

إنَّ االستثناء الوحيد _ وهو استثناء منقطع ألنه ليس من السلك الفلسفي_ كان اإلمام أاب حامد 
الغزايل، فلم ينجح الرتاث اليوانين يف سلب وعيه احلضاري، بل استطاع التعامل بنديّة حضارية معه، أخذ 

ما أخذ وترك ما ترك، بناًء على ما يقتضيه نظامه املعريف اإلسالمي. 

إذن، ميكننا أن نقول: إنَّ الغزو اليوانين السابق؛ سلب الوعي احلضاري الذايت عند مجهور الفالسفة 
املسلمني،))3) والسؤال هنا: هل األمر نفسه يتكرر يف العصر احلديث؟

))3) وقد يكونون معذورين يف ذلك، فالعقل غالًبا ما خيضع حتت سلطة اجلديد، ال سيما إن كان هذا اجلديد خيلق تفّرًدا للمرء يف بيئته املعرفية.
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الغريب حصرًا  الرتاث  السابق كان  السابق، ففي  اليوم أشد تعقيًدا عما كان عليه يف  الوضع  إنَّ 
على التيار الفلسفي فقط،)32) وأما اليوم فجميع شرائح املشهد العلمي فتحت أبواهبا للمنتجات املعرفية 
الغربية، مبا يف ذلك علماء الشريعة الذين اختذوا موقف الرفض شبه املطلق يف السابق. هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى، مل يستعمل الغزو املعريف األول الذي استهدف العامل اإلسالمي من األسلحة سوى ما أنتجته 
الرتسانة اليواننية، لكننا اليوم نعيش حتت قصف كثيف وعشوائي من مجيع أصناف الرتسانة الغربية، بدًءا 
من األفكار وانتهاًء ابملأكل واملشرب وامللبس، هذا القصف الذي جعل كثريًا منا يفقد وعيه الذايت، ويفّكر 

من خالل  وعي »اآلخر«. 

ماذا يعين أن يتحاور املسلمون اليوم يف احلداثة وما بعد احلداثة 
وأيهما أصلح جملتمعاتنا؟، منذ مىت مرران حنن يف العامل اإلسالمي أبجواء 
احلداثة فضاًل عن أجواء ما بعد احلداثة؟. إن وعينا اإلسالمي مل مير هبذه 
املراحل الفكرية، فليس مثة قرون وسطى يف اإلسالم، وال هنضة وال تنوير 
وال حداثة وال ما بعد حداثة، هذه كلها حمطات تنقَّل بينها القطاُر املعريف 

الغريب وال عالقة لنا هبا، لكن وعي املسلم ذاب وانصهر يف وعي اإلنسان الغريب؛ حىت صار املسلم يفّكر 
من منطلقات اإلنسان الغريب،)33) وحيار كما حيار الغريب يف تبيّن تلك اخليارات الفكرية املطروحة يف سوق 

املعرفة الغربية.
 إنَّ من غاايت علم االستغراب؛ أن جيعل العقل املسلم يستحضر وعيه احلضاري الذايت حني 
يفّكر يف قضاايه، أن يضع حًدا فاصاًل بني الوعيني، وأال يكون الوعي املسلم امتداًدا للوعي الغريب مهما 
تضّخم وتعاظم، فاحلضارة األوربية يف هناية املطاف »ليست هي مركز العامل وال هي مرآة اخلري األمسى« 

على حد تعبري "روسي بيري".))3) 

)32) كان عدد املنتسبني للتيار الفلسفي كثرًيا من حيث هو، وإن كان قلياًل مقارنًة ابملشهد العلمي العام، فقد كان الذين حيضرون دروس أيب 
نصر الفارايب ابملئات، وهذا الرقم يعدُّ كبريًا من حيث هو، لكن إذا ما عقدان مقارنة بينه وبني عدد الطلبة الذين حيضرون يف العلوم األخرى؛ 

لوجدان أن البون شاسع. فالفكرة؛ أن التيار الفلسفي أو الشباب املهتم للشأن الفلسفي مل يكونوا قلًة.
)33) خذ مثاًل، أن الذين دبروا االنقالب يف تركيا عام )))) أطلقوا عليه “ثورة ما بعد احلداثة”، كأنَّ األتراك مروا بثورات القرون الوسطى 

واحلداثة واآلن وصلوا إل ما بعد احلداثة ! 
))3) روسي، بيري، اتريخ العرب الصحيح، ترمجة: مولود طياب ) اجلزائر، موفر للنشر، ط)، )200( ص0).

من غايات علم االستغراب أن 
يجعل العقل المسلم يستحضر 

وعيه الحضاري الذاتي حين 
يفّكر في قضاياه، وأال يكون 

امتدادا للوعي الغربي
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                   املبحث الرابع: علم االستغراب وسؤال املنهج

حني ندرُس الغرَب من حيث هو كائن معريف؛ فإننا حنتاج إل أربعة مناهج:

 املنهج الوصفي

 املنهج التحليلي

 املنهج النقدي

 املنهج املقارن

حنتاج املنهج الوصفي يف وصف الُبىن املعرفية الغربية كما هي عند أصحاهبا، أي بال وساطة معرفية 
ال غربية وال عربية، وهذا يستلزم احليادية اليت تعين االقتصار على اجلانب التصويري دون اجلانب التقييمي. 
وحنتاج إل املنهج التحليلي لتحليل الُبىن املعرفية الغربية، وتفكيك عناصرها الذاتية والطارئة عرب التاريخ. 
أما ما يتعلق ابملنهج النقدي فاملقصود هو نقد البنية املعرفية الغربية من خالل أدوات منهجية تنتمي إل 

املنظومة املعرفية الناقدة، أي إل املنظومة اإلسالمية. 

فاملنظومة اإلسالمية تتلك أدواٍت ومناهَج معرفية من شأهنا إعماُل الفعل النقدي يف املنظومات 
املعرفية األخرى. وحنن إذ نارس الوظيفة النقدية ال نعين بذلك أنَّ بناءان املعريف كامٌل ال نقص فيه، كما 
يقول ذلك بعض الباحثني،))3) بل نقول: إن لدينا نقًصا ونقائص يف كل العلوم اليت تقّدم لنا أدوات معرفية 
نقدية، كعلوم األصول واحلديث والكالم والتفسري، لكنَّ هذا النقص ليس إشكااًل مانًعا من التوظيف؛ بل 

هو أمر طبيعي يعرتي كل اجلهود البشريّة اليت تشّكل املنظومات املعرفية الكربى.

))3) يقول الباحث عادل عيساوي: “ إنَّ الناظر يف فلسفة النظام املعريف اإلسالمي وبنيته املقاصدية؛ حتًما سيالحظ أن هناك سلسلًة تربط بني 
املفاهيم وليس هناك فراغات أو ثغرات داخل هذا النظام “. عيساوي، عادل، سؤال االستغراب يف النظام املعريف اإلسالمي )الدوحة، مؤسسة 

وعي للدراسات واألحباث، ط)، 6)20( ص6). 
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إن أكرب منظومة معرفية يف العامل هي املنظومة اإلسالمية؛ فهي مرتامية األطراف، بعيدة األعماق، 
متنّوعة اجملاالت املعرفية، ساهم يف بنائها أعراٌق وأجناٌس ومذاهب وثقافات خمتلفة، من أقصى األندلس 
إل أقصى بالد فارس، آالف العقول املنهمكة يف البحث املعريف تدفقت جداوهلا يف حميط هذه املنظومة، 
التفّكر  املتوّلدة عن  النقائص  لكنها  نقائص وإشكاالت،  تعرتيها  أن  إال  احلجم ال ميكن  ومنظومة هبذا 
والعمل، عن السعي الدائم واملتنوّع جتاه املعرفة، فلو كان العقل اإلسالمي جامًدا ال حراك فيه منذ نشأته 
الشافعي مشروعه  اإلمام  قّدم  املثال،  فعلى سبيل  الوصول إل هذه اإلشكاالت.  لنستطيع  إذن  ما كنا 
املتمّثل يف كتاب »الرسالة«؛ ليخدم الفقيه يف عملية االستدالل الشرعي، وقد نتج عن هذا العمل بعُض 

اإلشكاالت، لكن هذه اإلشكاالت ليست دليل ختّلف، بل دليل تقّدم؛ 
ألنَّ الشافعي لو مل يتقّدم وينقل املعرفة من حّيز اجلدل الذهين إل حّيز 
اجلدل املكتوب؛ ملا استطاع أن يبين هذا البناء األصويل، ولو مل ينِب هذا 
البناء ملا كانت هناك إشكاالت توّجه إليه؛ ألنَّ العدم ال حيوي إشكاالت، 

فاإلشكاالت إذن نتيجة بناء وعمل، ودميومٍة يف الفعل العقلي. 

واملنهج املقارن يُعىن ابلعمل على مقارنة مناهج الفكر ومنتجاته بني املنظومتني الغربية واإلسالمية، 
وهذا ما سنحتاجه بصورة أكرب حني نقارن البنية املصدرية يف كلٍّ من الفكرين الغريب واإلسالمي، وكذلك 

نقارن مناهج تناول املوضوعات الفلسفية بني كلٍّ من فالسفة الغرب واملسلمني.

نحن إذ نمارس الوظيفة 
النقدية ال نعني بذلك أنَّ بناءنا 

المعرفي كامٌل ال نقص فيه
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املبحث اخلامس: مباحث علم االستغراب

ذكران سابًقا، أنَّ من شروط العلم أن تكون له مباحث وقضااي حمددة تشّكل مناط حبثه، وإال فإنَّه 
يكون ُعرضًة لالختطاف من لدن كلِّ فوضويٍّ مؤدجٍل. واملقرتح أن تكون مباحث علم االستغراب كاآليت: 

 الباب األول: مقدمات حول علم االستغراب

الفصل األول: مقدمات تهيدية

املبحث األول: موضوع علم االستغراب وتعريفه

املبحث الثاين: جذور علم االستغراب

املبحث الثالث: غاية علم االستغراب

املبحث الرابع: هل االستغراب علم؟

الفصل الثاين: مقدمات يف املنهج

املبحث األول: املثاقفة وشروطها

املبحث الثاين: قواعد يف التعامل مع املنظومة الفكرية الغربية

الفصل الثالث: مقدمات يف احلضارة الغربية

املبحث األول: ما مفهوم احلضارة؟

املبحث الثاين: ما احلضارة الغربية وخصائصها؟

املبحث الثالث: مقارنة خصائص احلضارتني اإلسالمية والغربية
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 الباب الثاين: مصادر الفكر الغريب

الفصل األول: املصادر العقلية:
املبحث األول: الرتاث اليوانين 
املبحث الثاين: القانون الروماين
الفصل الثاين: املصادر النقلية:

املبحث األول: اليهودية
املبحث الثاين: املسيحية

 الباب الثالث: حتّوالت الغرب الكربى

الفصل األول: سقوط أثينا
الفصل الثاين: حتّول اإلمرباطورية الرومانية إل مسيحية

الفصل الثالث: اهنيار اإلمرباطورية الرومانية
الفصل الثالث: القرون الوسطى

الفصل الرابع: عصر النهضة والتنوير 
الفصل اخلامس: الثورات األوروبية
الفصل السادس: احلرابن العامليتان
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 الباب الرابع: تطّور الفلسفة الغربية

الفصل األول: الفلسفة اليواننية
الفصل الثاين: فلسفة ما قبل القرون الوسطى

الفصل الثالث: الفلسفة املدرسية
الفصل الرابع: الفلسفة احلديثة

الفصل اخلامس: احلداثة وما بعدها

 الباب اخلامس: منتجات الفكر الغريب
الفصل األول: منهجية التعامل مع منتجات الفكر الغريب

الفصل الثاين: املنتجات الفكرية الشمولية
املبحث األول: الليربالية
املبحث الثاين: املاركسية

الفصل الثالث: املنتجات الفكرية السياسية
املبحث األول: الدميقراطية

املبحث الثاين: العلمانية
املبحث الثالث: القومية

الفصل الرابع: املنتجات الفكرية االقتصادية
املبحث الثالث: االشرتاكية

املبحث الرابع: الرأمسالية
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 الباب السادس: الدين والدولة يف السياق الغريب
الفصل األول: العداوة مع السلطة )املسيحيون األوائل(

الفصل الثاين: املسيحية والتماهي مع السلطة 
الفصل الثالث: املسيحية يف خدمة السلطة

الفصل الرابع: املسيحية ما بعد الثورة الفرنسية

 الباب السابع: الغرب وأتسيس العلوم
الفصل األول: أتسيس العلوم السياسية

الفصل الثاين: أتسيس علم العالقات الدولية
الفصل الثالث: أتسيس علم االقتصاد
الفصل الرابع: أتسيس علم االجتماع 
الفصل اخلامس: أتسيس علم النفس

 الباب الثامن: اإلسهام اإلسالمي يف احلضارة الغربية
الفصل األول: اإلسهام الفلسفي

الفصل الثاين: اإلسهام العلمي
الفصل الثالث: اإلسهام األديب

 الباب التاسع: اتريخ العالقات اإلسالمية الغربية
الفصل األول: اتريخ العالقات املعرفية

الفصل الثاين: اتريخ العالقات السياسية واالقتصادية
الفصل الثالث: اتريخ العالقات االقتصادية. 


