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ما اثارني   سعيد، ولشد  فترة ليست بالقصيرة كنت قد اطلعت على كتاب "االستشراق" الدوارد  منذ 

التي بسطها فيه مؤلفه، وكم تمنيت حينها ان ادرس هذا الحقل من املعرفة بش يء  هذا الكتاب بافكاره 

من التفصيل والتوسيع، ودارت االيام دورتها حتى قبلت في مرحلة الدكتوراه، ومن حسن الحظ كانت 

  
ً
مصدرا وكان  افرحني  ومما  العربية،  اللغة  قسم  في  الثاني  الكورس  مقررات  من  االستشراق  مادة 

الدكتو  استاذنا  يد  كانت على  املهمة  املادة  هذه  دراسة  االطالع لسروري ان  ذي  القيس ي،  حبيب  ر 

من  االستشراقية  الدراسات  ان حقل  الذين عاصرهم،  املستشرقين  لكثير من  واملخالطة  الواسع، 

الحقول الجديرة بالدراسة والتتبع واالستقصاء، ذلك الن جهود اكثر املستشرقين لم تكن نزيهة، ولم 

، بل كانت تنطوي على يكن باعثها االول خدمة التراث العربي االسالمي، ولم يكن هد
ً
 محضا

ً
فها علميا

 نزعتين رئيستين فيما يرى الدكتور محمد البهي.

لقبول   النفوس بين شعوب هذه البالد  االسالمية، وتمهيد  الغربي في البالد  االولى/ تمكين االستعمار 

 النفوذ االوربي، واالستسالم له، والرضا بواليته.

الم، تلك النزعة التي لبست ثوب البحث العلمي، وخدمة الغاية  الثانية/ الروح الصليبية في دراسة االس

 ية املشتركة، اما مظهر النزعة االولى فيتجلى في :نساناإل

 أـ اضعاف القيم االسالمية.

االسالم   تعاليم  شرح  طريق  عن  االسالمية  القيم  واضعاف  املسيحية،  الغربية  القيم  تمجيد  ـ  ب 

 يضعف في املسلم تمسكه
ً
شرحا باالسالم ويقوي في نفسه الشك فيه كدين، او على االقل    ومبائده 

 (1)كمنهج سلوكي يتفق وطبيعة الحياة القائمة.

يؤيد الدكتور محمد البهي كالمه هذا بشرحه ملوقف ارنست رينان من عقيدتي القدر واالختيار   

اسالمية اخر  اخرين عن امور  لكالم مستشرقين  بايراده  وكذلك  ى كالزوجية في االسالم واملسيحية، 

 (2) واملال والجهاد كأمثلة على هذا الشرح املشكك الطاعن لعقائد االسالم.
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 آخر وهو بث الشقاق بين املسلمين على اساس نعرات قومية وما 
ً
ثم يقول: ان االستشراق ينحو نحوا

الثغرات،  وهناك نحو اخر هو الحكم على االسالم بما يحكمون هم على املسيحية  (3)اشبه، وايجاد 

من انها دين فردي، او هي شعور فردي، أي تتأثر حسب الفرد، فعّدوا ما مرَّ على املسلمين كأنه تبدل  

وانه لذلك من  وتطوير لالسالم نفسه، وبالتالي فهو دين حسب الشعوب وحسب طوائفه ومصادره، 

االفراد، بين  العالقات  االسالم عن مجال  ه املسيحية  ثم قولهم ان تقدم الغرب سبب  (4)الخير ابعاد 

كدين وقيم، على عكس تأخر املسلمين اليوم فان سببه االسالم، أي تجميد القيم الغربية املسيحية،  

ويرّد الدكتور البهي ان سبب هذا التقدم هو التقدم الصناعي، وان من نتائج هذا االدعاء االستشرافي  

 (5)  في قرن التقدم في العلم عند البعض بالتقليل من التراث واملاض ي.

الروح الصليبية في دراسة االسالم، فهذا امر معلوم من كرٍه  اما النزعة الثانية لالستشراق وهي تأييد 

  
ً
انه لم يَر مسيحيا البهي  ويالحظ محمد  االسالم كدين،  وحٍط من  بشهوانيته،  ملحمد "ص"، وقوٍل 

 عالج التراث االسالمي باسلوب الكاثوليكي، وال بروحه الحاقدة،
ً
ويقول: ان مرجع ذلك هو   بروتستانتيا

الى  الى خطر الرحالت من قبل الرحالة املسيحيين  ويشير  الكاثوليك،  استمرار الروح الصليبية عند 

ولها اثر سلبي في تشويه صورة االسالم والواقع    مخترعة، 
ً
 وقصصا

ً
الديار االسالمية، اذ ان فيها تهكما

 (5)االسالمي.

الثامن عشر تبلور عنصران رئيسان في العالقة بين الشرق ويرى ادوار سعيد انه منذ منتصف القرن  

 والغرب:

كما  االستعمارية،  دعمتها املواجهة  بالشرق، وهي معرفة  املتنامية  املنظمة  االوربية  االول:هو املعرفة 

والتشريح  العرقية  االصول  مثل علم  نامية  علوم  استغلته  باالجنبي  االنتشار  واسع  اهتمام  دعمها 

ا وفقه  روائيون املقارن  الرحالت واالستكشافات،  انتجتها  التي  الى الكتابات  باالضافة  والتاريخ  للغة 

 وشعراء ومترجمون.

وساسة خالل    
ً
االستشراق زود رجاال القوة،  عالقة   

ً
دائما كانت  بالشرق  اوربا  هو ان عالقة  الثاني: 

 اقدم السنوات االولى من القرن العشرين مثل بلفور وكرومر  ان يقولوا ما قالوه،  
ً
ذلك ان استشراقا

بها، لكن االستشراق عزز  ليقولوه  من القرن التاسع عشر زودهم بمفردات وصور وبالغة ومجازات 
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% من 85لكون اوربا او الغرب تسيطر حيث مرحلة التوسع االوربي الذي شمل االرض كلها على حوالي 

بوصفهم الشرقيين  مع  يتعامل  ان  االوربي  االستشراق  لقد مكن  خصائص   االرض،  تمتلك  ظاهرة 

 (6)  متواترة.

والدونية    الغربية  الفوقية  بين  اجتثاثه  يستحيل  الذي  التمييز  هو  االستشراق  جوهر  ان 

الشرقية، وقد عمق االستشراق هذا التمييز خالل القرن التاسع عشر والعشرين، وقد اتخذت افكار  

والعشرين عشر  التاسع  القرنين  خالل   متعددة 
ً
اشكاال مادة  املستشرقين  اوربا  في  كانت  البدء  في   ،

القرن   واوائل  عشر  الثامن  القرن  اواخر  يميز  وما  االوربي،  املاض ي  ورثت من  الشرق  ضخمة حول 

 للشرق الذي امتد من الصين الى 
ً
 جديدا

ً
التاسع عشر هو ان نهضة استشراقية قد حدثت، وان وعيا

في لغات مثل الس بسبب اكتشاف نصوص حديثة  والعربية،  املتوسط قد تنامى  والزندية  نسكرتية 

 نتيجة لعالقات جديدة بين الشرق والغرب نتيجة حملة نابليون ملصر 
ً
، وفي هذه الفترة  1798وايضا

او لجعل  مناسبة،  حديثة  بلغة  ونظراتهم  وتجاربهم  اكتشافاتهم  صياغة  املستشرقين  طموح  كان 

صبغت   فقد  الحديث،  بالواقع  وثيق  اتصال  على  الشرق  حول  اللغوية  افكارهم  رينات  دراسات 

 للطعن من جهة اخرى.
ً
 من جهة ، ومعرضا

ً
 (7) والنظرية العرقية، وجعل هذا الستشراقه امتيازا

ذات املصالح الكبرى ال تظهر من فراغ، بل تبنى على   لدى اغلب الدول  القرار السياس ي  ان صناعة 

او  عن  اخرى   
ً
احيانا مغلوطة  او   ،

ً
احيانا مرتبكة  او  دقيقة،  وعاداتها  قراءات  معينة  مناطق  ضاع 

وتقاليدها وثقافاتها، أي ان ا ملادة االولية التي قد ال تتدخل في النوايا االساس يمكن لها ان توجه هذه 

لدى  االهمية  الفكر االستشراقي كبيرة  ولهذا السبب تصبح دراسة  او سواه،  االتجاه  في هذا  النوايا 

او الرفض بل على اساس انها تمثل املثقفين العرب، ال على اساس انها دراسة متو  جهة بنزعة االدانة 

 من وعي الذات، او اليقظة الفكرية التي يتم بموجبها رؤية الذات من خالل مالحظة اتجاهات 
ً
بعضا

هنات هذه  او االعتراف ببعض  الذاتية  املعالجة  ثم تبين ما يستحق  وتصوراتهم، ومن  رؤية االخرين 

كس ذلك تقض ي الصور املشوهة او املغلوطة على اساس ان بعض الذات او السعي لتصويبها، او بع

او نقص في  او اخفاق  يظهر بعضه عن جهل  ، بينما 
ً
او قصدا  

ً
التشويه جرى او حصل عمدا هذا 

العرب  عن  املشوهة  الصور  هذه  اغلب  ان  املجال  هذا  في  نراه  والذي  والتصورات،  املعلومات 
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الفكر االستشرا تمظهرت في  التي  االساس واملسلمين،  باعثها  كان  نية،  سوء  وعن   
ً
قي حصلت عمدا

.
ً
، وتشويه صورة حملته من العرب املسلمين ثانيا

ً
 تشويه الدين االسالمي اوال

الجهود التي   يقصد به مجموع  ادوراد سعيد  ان االستشراق في مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما قدمه 

للو  خضوعه  ثابت، بمعنى  الشرق على انه تكوين  ومن ثم بذلت لدراسة  واملعالجة،  والتحليل  صف 

  
ً
االحتواء، وبالرغم من ان االستشراق ينبغي ان يعنى بالشرق، اال انه في واقعه معني باالسالم، وتحديدا

لكن  العرب،  عظمة  طابقت  بيرغر،  يقول  االسالم، كما  ان عظمة  اساس  على  العربية،  باملنطقة 

املعر  املنجزات  نطاق  في  تنحصر  ال  املقصودة  املواصفات  العظمة  الى   
ً
كثيرا ذلك  تتجاوز  بل  فية، 

الجغرافية ملا يسمى في االدبيات االستشراقية بـ "االمبراطورية"، حيث تقترن العظمة باالتساع، بينما  

االنحسار، مع  االفول  االسالم بشكل   (8)يترادف  على  ركز جهوده  االستشراقي قد  نرى الفكر  ولهذا 

بشكل اخص، املصالح التي سعت اليها الدول    خاص، وعلى العرب املسلمين  تحقيق  يبغي من ذلك 

ساعدته على تحقيق ما يصبو اليه، ولهذا  هذه املصالح بما اوتي من امكانات  وخدمة  االستعمارية، 

العلمية والسياسية، فقد تولى  اعلى املناصب  يحتلون   ان نرى الكثير من املستشرقين 
ً
لم يكن غريبا

 لجهوده  كب ادارة معهد دراسات الشرق اال 
ً
وسط في هارفرد في الخمسينيات من القرن املاض ي، تقديرا

العربية،    (9)في ا لدراسات االستشراقية، في الدول  الحمالت الفرنسية  توجيه  قبله  وتولى ماسينيون 

 لعلمه واطالعه وخبرته الواسعة في شؤون هذه الدول.

م وبعده، اال  1873تمر االول في عام وعلى الرغم من التغيرات الطارئة على حركة االستشراق قبل املؤ 

وعملياتية   في منظومات معرفية  واتساعها  ال تعني موت هذه الحركة بل تلونها  التاريخية  ان مراحله 

جديدة لها عالقة وطيدة بما يجري في عالم اليوم، لكن ضرورات املناقشة تستدعي القبول بما جرى  

بعد سعيد  وادوارد  انور عبد امللك  به عند  تفكير االخذ  وغيرهما، حيث مر االستشراق بمرحلتين:  ه 

للدراسة   االمريكية  بينما تشغل النزعة  متميزة،  في اوالهما ماكنة  رينان  ارنست  افكار  واداء، تشغل 

وصراعها  العرقي للحضارة  الى التوزيع  املطمئنة  رينان  أي ان افكار   في ثانيهما، 
ً
 واضحا

ً
حيزا امليدانية 

التي ظهرت عن الشرق تشكل اساسيات املرحلة اال  في الكتابات املختلفة   
ً
 بالغا

ً
تؤثر تأثيرا ولى، وتكاد 

عند   تجسدت  سواء  االستعمارية  السياسة  اتجاهات  على  بقوة  اسقطت نفسها  انها  كما  العربي، 
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بالدراسات الحقلية او امليدانية   الجديدة  او عند كرومر، بينما يفترض ان تقود االهتمامات  نابليون 

 (10) ت من القرن املاض ي الى وضوح اكبر في الرؤية.في الخمسينيا

ان براءة املنتوج املعرفي ال يبرئ بالضرورة طرائق استخدامه او توظيفه املختلفة، واذ تتوزع املعرفة 

شأن  فقهية  ودراسات  للنهوض  وتحقيقات  وتأويالت  وتفسيرات  للتاريخ  تكوينات  الى  االستشراقية 

وغول ومرغليون  بروكلمان  لعلماء  نتاجات  املعلن  باملسعى  تقترن  واخرى عملياتية  ونولدكه،  دزيهر 

بالدراسات   كرسون  عناية  ان  أي   ،
ً
الزما بات  االمرين  عزل  فان  او غيرها،  البريطانية  االمبراطورية 

البريطاني   اللوردات  امام مجلس  في خطابه  الشرقية على انها "االثاث" الالزم لالمبراطورية، كما جاء 

بهذه املعرفة  ليست مرادفة لعن االول  بينما يستعين  منهمك بعمله،  الدارس املتخصص، فالثاني  اية 

به  الذي يعني  كذلك   
ً
نفعيا  

ً
توجيها املعرفي  النشاط  لتوجيه  او انه يسعى  السياسية،  وظيفته  الداء 

   Snouk Hurgronjeالدارس والوكيل الهولندي 
ً
 بين االثنين ممثال

ً
 صريحا

ً
  وفي الواقع يجع االخير جمعا

فهو صاحب مقولة   او مواربة،  أي تردد  دون  واالتهام  االدانة  الذي يستحق  لالستشراق السياس ي 

حياتها   دراسة  اهمية  اشتدت  نفوذنا  تحت  االسالمية  الدول  اصبحت  )كلما   : خالصتها  متكررة 

 
ً
بلفور مثال بريطانيا، حيث عني  في  االمبراطورية  اختطه رجال  الذي  النهج هو  هذا  وكان    وثقافاتها( 

العالم، وعندما   ازاء هذه املنطقة من  في مصر على انه بعض من خطة بريطانيا  باالصالح السياس ي 

في عام   االستشراقي االول  املؤتمر  يضعون نصب   1873انعقد  بريطانيا  في  االمبراطورية  كان رجال 

 (11)  اعينهم املهمة السياسية للمعرفة على انها احد مكونات القوة والهيمنة واالحتواء.

ان التقسيم العنصري الذي طرحه ارنست رينان، واقتبسه عنه دي ساس ي وغيره يبين مدى ما وصل 

بذلك الحط من شأنها   
ً
اليه االستشراق من استصغار وامتهان للشخصية العربية املسلمة، مستهدفا

في عالم التنظيم والخلق واالبداع، حيث يتوزع العالم عنده الى جن او محوه  سين: آري  وتقليل تأثيرها 

 لعقول  
ً
بدا مقبوال وسامي، الى مبدع منتظم خالق ، مركب، وآخر وصفي ظاهري ناقل، وهو توزيع 

كثيرة خلطت بين التخلف االجتماعي وبين التركيب العنصري لالجناس البشرية، ومرة اخرى لم تكن 

قبلها بعض الساسة  نظرة رينان فريدة، بل هي امتداد آخر ملا جاء عند بعض الرحالة امثال فولني، ليت

في مشاريعهم التوسعية، وهم يرون امكانية استبعاد االخر من خالل الرضوخ املفتعل لشعاراته، كما 
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او    على اآلراء املجزوءة 
ً
مبنيا السياس ي  ويظهر االستنتاج   ،

ً
في حملته على مصر مثال هو امر نابليون 

االستعماري بعصرية، كما هو االمر الضيقة عند عدد كبير من اصحاب القرار السياس ي طيلة العهد 

 الى ان املجتمع العربي االسالمي 
ً
 عندما كان يستمري فكرة الخضوع لالستبداد، مشيرا

ً
عند بلفور مثال

االدارة الذاتية جراء اعتياده على الخضوع لالستبداد، ويجري الخلط بين انظمة الحكم  يجهل معنى 

في املجتمع العربي االسالمي وبين ط الفكر االسالمي طيلة العصر االستعماري االول، السياس ي  بيعة 

واصحاب   الساسة  لدن  واهتمام من  تقرأ بشغف  املستشرقين  من  الدارسين  كانت نتاجات  عندما 

مع  املحتدم  العدائي  االحتكاك  جراء  خاصة  بحماسة  مشحونة  اجتهادات  عنها  لتبعث  القرار 

املنق وحيث بدت املعلومات  العثمانية،  االسالمية من خالل  االمبراطورية  ولة عن املجتمعات العربية 

او من  لني، او اجراء الدراسة عند دي ساس ي وغيره،  واالختالط، كما هو االمر عند ادوارد  املالحظة 

القرار  اصحاب  اشارات  بدت  القطيعة،  لصفة  مالكة  االنثروبولوجي،  الجغرافي  التفحص  خالل 

والجزم، فاملجتمع الذي يبصره سير الفرد ال  السياس ي حبلى هي االخرى بشحنات مماثلة من ال تأكيد 

والصدق،  االنتظام  ثم  ومن  الدقة،  يجهل  ومتاهاته  املتقاطعة  ودروبه  امللتفة  ازقته  خالل  يل من 

يبدو  لذهنه بوابته نحو االعراف والتقاليد واالخالق، حتى كان كرومر يصادق على ما جاء به  فالتيه 

 ان املصري م
ً
 يستحيل ان يماثل الغربي ويعجز ان يبلغ العلم او يحقق الدقة،  سير الفرد، مقتنعا

ً
ثال

وافندية جشعين تعوزهم الكفاءة، يراهم وايزمن  بينما يتم توزيع االفراد بين فالحين جملة متخلفين، 

كانوا  الغربيين  الساسة  ان  أي  الفلسطينية،  كالدولة  مستقل  في كيان  ذاتهم  تحقيق  عن  عاجزين 

االستنتاجا كل ما هو جزئي وتحليلي وقطعي،يبلغون  وهكذا حققت هذه الدراسات   (12)ت من خالل 

ثم  وفرنسا  بريطانيا  من  املتعددة  باقطابها  ممثلة  الكولنيالية  اليه  كانت تهدف  كل ما  االستشراقية 

وملعالم   الحنيف،  االسالمي  الدين  طمس ملعالم  من  اهدافها  حققت  انها  اقول  بعد،  فيما  امريكا 

الذاتية،  الشخصية االسال  االدارة  االتهامات كجهل  بابشع  واتهامها  قة من خالل تصويرها 
ّ
الخال مية 

من  الى غيرها  الذات،  تحقيق  والعجز عن  والجشع  وكالتخلف  والصدق،  واالنتظام  الدقة  وجهل 

ثرواتها  ونهب  عليها،  والسيطرة  االسالمية  الدول  احتالل  لتسويغ  اال  لش يء  ال  السلبية،  الصفات 

ان ما حصل في العراق هو مصداق ملا تقدم القول فيه، فقد اجتهد االمريكان ابان االحتالل  وخيراتها، و 

للعراق عام   اإل 2003االمريكي  اظهار شخصية  القنوات   نسانفي  رأينا  لذلك  بابشع صورة،  العراقي 
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شذاذ  قبل  من  وممتلكاتها  الدولة  لدوائر  السرقة  مشاهد  اظهار  في  بعضها  مع  تتسابق  الفضائية 

االمريكيين هم   نسانناس، ال لش يء اال ملسخ شخصية اإلال  ان الجنود 
ً
العراقي، ومن ثم العربي، علما

الذين فتحوا ابواب الوزارات والدوائر، واعزوا من الدين له وال ضمير بسرقتها، منادين باعلى اصواتهم 

عربي، وال نستغرب  العراقي وال نسان( مستهدفين بذلك تشويه صورة اإلCome in Ali Babaالقبيحة )

غير  العراقيين  ان  للعالم:  ليقول  بوش  االمريكي  الرئيس  الخبيث  السيناريو  هذا  بعد  لنا  يظهر  ان 

هذا   بفعله 
ً
سنساعدهم في هذا االمر، مظهرا بلدهم، لذلك فاننا  وادارة  امورهم  على تسيير  قادرين 

بلده، كما فعل بلفور في القرن  املسلم العراقي ومن خالله العربي، وجهله ادارة شؤون    نسانعجز اإل

 املاض ي.

ومسمياتها،   طرقها وبواعثها  وان اختلفت  سياسة االمس،  هي وليدة  اليوم  الكولنيالية  ان السياسة 

فمثلما مهد استشراق القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين الحتالل بلدان الوطن العربي من 

وايطاليا وهولندا، فان ا وبعد تحرر قبل بريطانيا وفرنسا  الستشراق بعد منتصف القرن العشرين، 

 الدول العربية من نير االستعمار القديم، قد مهد الحتالل العراق من قبل الواليات املتحدة االمريكية. 

ان واقع الحال عكس استمرار الروح االستشراقية في التكوينات الحقلية الجديدة، اذ لم تكن االخيرة 

الزاخر بثرواته بالذات، في ضوء   غير اعتراف متزايد بأهمية والخليج العربي  دراسة املنطقة العربية، 

واساليب جديدة،   وسائل  عن  املتغيرات  هذه  ان تتمخض  البد من  وكان  االمريكية،  املصالح  تزايد 

وغيرها،  تختلف وجهة ونية عن تلك التي ميزت النزاعات البريطانية والفرنسية وااليطالية والهولندية 

  فكانت اال 
ً
للعراق، متخذا االمريكي  تمثلت في االحتالل   جديدة لالحتالل 

ً
ساليب الجديدة ترسم طرقا

التي تحاول تحقيق اهدافها التوسعية بكل ما اوتيت من نفوذ وقوة.  ابشع الصور البراكماتية 

يؤكدون على مبدأ ثبات املجتمع    جعل املستشرقين 
ً
وكبر الفكر االستشراقي حدا لقد بلغت عنجهية 

الجديدة  الع للوقائع  ربي االسالمي، لينطوي التغير على اعتراف اضطراري جزئي بضرورة االستجابة 

فهي  اساس انها غربية،  بل على  االسالمي،  العربي  املجتمع  في صلب  كونها متغيرات  اساس  ال على 

كذلك  عالمات نهضة ايقظها الغرب، فالذات العربية في التحليل االستشراقي السياس ي ما زالت ثابتة،

امر الشخصية العربية والعقل العربي، وهكذا بدت حملة نابليون مسؤولة عن هذا املتغير، أي عن 
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 في جذور اليقظة القومية العربية، وبدا االحتالل االمريكي  
ً
الحس بالحرية، وبدا الجهد االنكليزي قابعا

امل الديمقراطية  نحو تحقيق  والنزوع  بالحرية   على االحساس 
ً
في الشرق االوسط، للعراق باعثا ثالية 

 النزعة  
ً
على حد زعم الرئيس االمريكي جورج بوش، أي ان االستشراق السياس ي انكر على العرب ضمنا

والفكرية  الوجدانية  بمعانيها  والتجديد  واالنبعاث  االنعتاق  على  القدرة  انكر عليهم  كما  القومية، 

 والسياسية.

يعزون كل عمل سلبي وم تخلف وغير ذي فائدة الى طبيعة شخصية العربي  وهكذا نرى املستشرقين 

املسلم كالجهل والتخلف وعدم القدرة على االدارة والجشع والعجز، الى غيرها من الصفات السلبية، 

في شخصية العربي املسلم فانهم يعزونها الى تأثير الغرب في هذا اإل الذي  نساناما النواحي االيجابية 

حد زعمهم ـ اال حينما احتله الغرب، فهو مصدر نهضة وتطوره وعلمه لم يعرف النهضة والتطور ـ على 

 وتقدمه، وكل ما اصاب املجتمع العربي من تطور ورقي كان بسبب تأثير الغرب فيه.

عن اإل نقلها املستشرقون  التي  السابقة  الى الصور  اخرى نراها   نساناضافة   
ً
ثمة صورا العربي فان 

 (13)  حلته االولى، منها على سبيل املثال:تتموجد في الفكر االستشراقي في مر 

بتاي.1 به الحقون من امثال   ـ ان العربي يمتلك نزعة للتناحر واالحتراب، وهو ما يأخذه 

 ـ انه فرداني واناني.2

ـ انه رهين آنيته، اذ كما يقول بيرك عن ابعاده الحياتية )الحنين والرجاء، واالحساس بقصر العمر(، 3

 ثة التي تحد الحياة العربية.هذه هي االبعاد الثال

أي ان نبوغ بعض افراده يتم في املجتمعات اآلرية فقط، وال 4 في غير محيطه،  او يتنفس  ـ انه ينمو 

الرد على رافعي شعارات اليقظة القومية حسب، والذين يرون ان االحتكاك   يقصد بهذا االستنتاج 

 تقليل بالغرب الهب الحماسة القومية او اثارها من وهدتها، دو 
ً
لها، بل يراد به ايضا  

ً
ن ان يكون منتجا

 شأن مواهب املثقفين العرب الذين نبغوا في املؤسسات االكاديمية الغربية.
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الثانية صفات سلبية اخرى الى اإل العربي املسلم، وكأنه    نساناضاف الفكر االستشارقي في مرحلته 

، لذلك نرى آراء املستشرقين نسانهذا اإللم يكتف بتلك الصفات التي اضفاها في مرحلته االولى على  

 (14) في املرحلة الثانية تتفق على ما يلي:

للتعبير  1  
ً
بديال االوربي  على مفردة  التأكيد  ويجري  االوربي،  الذهن  يختلف عن  العربي  ان الذهن  ـ 

ضوء  في  االبدال  يجر  ولم  السياس ي،  لالستشراق  االولى  املرحلة  في  ساد  اآلري، الذي  أي  السابق 

كتلة سياسية قبيل الحرب العاملية الثانية حسب، ذلك الن ا لتحوالت الجغرافية او ظهور االوربانية 

امللحق( الذي نحتاج اليه   )املجتمع  في تكوين  اليهود  له عالقة بدخول  ـ سياس ي  ديني  املذكور  التحول 

 اوربا اثر خسارتها ملصر، او عدم تمكنها من احتوائها.

 الى الوساطة، كما انه مجبول على النزاع واالقتتال ـ ان العربي يميل الى ا2
ً
لشورى، لكنه يميل ايضا

جرى   هذه املقولة معتمدين على مصادر متباينة،  وقد اكد تالمذة االستشراق السياس ي  مع اخوته، 

 الغراض ليست مجهولة، ال سيما داخل الوسط الصهيوني الذي يهمه اشاعة 
ً
 خاصا

ً
توظيفها توظيفا

 وفاعلية وقدرة على احالل السالم، وهو ما طرحه الساسة  فكرة التناحر  
ً
العربي، ليبدو اكثر تحضرا

نرى ـ وهي نزاع العربي  ـ فيما   في كتاباتهم، ولعل ما جرى في العراق يؤكد هذه النقطة 
ً
الصهاينة مرارا

بدد املحتل واقتتاله مع اخوته، فقد عمد االمريكان واليهود على اذكاء الصراع الطائفي في العراق، لي

اإل وليبدد   ،
ً
 وتطورا

ً
اكثر تحضرا مع اخوته، كما ان الذي   نساناالمريكي   نحو االقتتال 

ً
نزاعا العربي 

 مما يبرهن على هذا االمر، فقد عمد اليهود ومن ورائهم امريكا واوربا على اذكاء  
ً
جرى في فلسطين ايضا

ال يس العرب  بان  للعالم  ليقولوا  وحماس،  فتح  بين  الصراع  النهم يقتلون  حدة  السلطة،  تحقون 

 بعضهم البعض االخر.

بالكبرياء مالمح قائمة في 3 والتفاخر واالعتداد   ان املباهاة 
ً
ايضا ـ  ويرى تالمذة االستشراق السياس ي 

الشخصية العربية، وتقود الى التكتم والتستر وخشية الفضيحة، واعتماد املبالغة، ومعروف ان هذه 

او الظاهري تستثمر الغراض تقليل النظرة الجزئية  بظرفه ونوعه  بجانب سلوكي محدد  ة او املعنية 

توظيف هذا  ومن ثم  واملباهاة،  للتفاخر   
ً
كونها نزوعا ال تعدو  انها   بدعوى 

ً
اوال القومية  شأن النزعة 
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التمييز ضد االقوام والفئات االخرى،   املضادة التي تدعي وجود  املدخل في خدمة الدعاية السياسية 

 هود داخل املجتمع العربي.ال سيما الي

ـ ويرى تالمذة االستشراق السياس ي ان املجتمع العربي ال يمكن ان يواجه روح العصر او يحتويها فهو 4

وال يبحث بعد ذلك عن عظمة اخرى، كما  مكبل بتقليدية خاصة به، ولهذا يرى عظمته في بواكيره، 

وما ي ثابت ال يتغير،  بتاي، أي ان املجتمع العربي  هي اال مظاهر قابلة  يقول  تغيرات ما  بدو فيه من 

 للزوال كالقشرة الخارجية.

 من امثال بيرك، متقلب كالصحراء،  5
ً
واساتذته ايضا ـ ان العربي في رأي تالمذة االستشراق السياس ي 

اآلخرين   مع  يتعامل  ولهذا فهو   ،
ً
طويال في داخله  والتناقضات  واالفكار  العواطف  ان تقيم  يصعب 

احسا دون  الذي بقسوة  به على خالف االوربي  له داخلي خاص  بالنسبة  الواقع  ويبقى  س بالذنب، 

 يبصر الواقع على انه ما يقع خارجه.

او التركيب  التعقيد الذهني  الظرفي او الجغرافي يلغي ذلك  فاملنظور   ،
ً
املذكور ليس اعتياديا والتمييز 

 بالجنس اآلري د 
ً
ون غيره، واذ يختفي التعقيد تصبح العقلي الذي يعد في منظور تالمذة رينان خاصا

 تعوزه املباالة او التأمالت، بحيث تختفي عقدة الذنب، وتتكرر هذه 
ً
 عارما

ً
 داخليا

ً
، تيارا

ً
القسوة سلوكا

املقولة باشكال متفاوتة عند تحليل السلوك الشخص ي العربي مرة او تحليل آدابه، ويجري بموجبها  

امل كأختفاء  وانعدام الرواية.. تفسير بعض الظواهر االدبية  في املوروث العربي،  االوربي  بشكله  سرح 

 الخ.

   
ً
 يبقى مقياسا

ً
وواضح ان هذا االطالق يسقط النظرة املركزية االوربية على االمور كافة، فما ينتج اوربيا

 بينما تضيع ابتكارات املجتمعات االخرى او تقاليدها جراء جهل االوربي بها او تعاليه عليها.
ً
 نادرا

الى فترات كسل طويلة واخرى قصيرة متوترة  ـ 6 العربي في منظور االستشراق السياس ي  يتوزع التاريخ 

اما   ذاتي    إنسانمنفعلة،  املرتبية،  العالقة  يديم  تأثري،  واقعي،  او  موضوعي  فهو غير  الفترة  هذه 

الحس بالزمن.  وفرداتي، شكوك، خائف من العار يعوزه 
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الذكر  العربي املسلم في نظر الفكر االستشراقي بمرحلتيه  ان استكناه الفقرات املارة  يظهر لنا صورة 

واالستقراء، والسعي الى  املتعمد، وعدم الدقة في التحليل  االولى والثانية، وهي صورة شابها التشويه 

اضطر   التي  بل وحتى هذه الصفات االيجابية  واخفاء الصفات االيجابية،  اظهار الصفات السلبية، 

ابرازها في بعض االحيان فانهم قد عزوها الى تأثر العربي بالغرب، من خالل اختالطه املستشرقون الى  

ومتطور   هو ايجابي  وكل ما  نفسه،  يعزى الى العربي  ما هو سلبي  في جامعاتهم، فكل  بهم او دراسته 

وتمدنهم  وفنونهم  العرب  ان علوم  بل ادعوا  بذلك  املستشرقون  ولم يكتف  فيه،  يعزى الى تأثيرهم 

كالفرس  وفلس لهم  املجاورة  االمم  نتاجات  هي من  وانما  املسلم،  العربي  مجتمعهم  ليست نتاج  فتهم 

لها، كما ان  والروم، فاالسالم في نظرهم ال يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحر، بل هو عائق 

نست العقل العربي ابعد العقول عن الفلسفة والنظر فيها، وسأضطر هنا الى االستشهاد بمحاضرة ار 

اواخر مارس   السوربون  في جامعة  القاها  التي  )االسالم والعلم(  تلخيص 1883رينان  يمكن  ، والتي 

 (15) محاورها بما يلي:

وفلسفة 1 العرب،  وتمدن  العرب،  وفنون  العرب،  علوم  في قولهم:  املؤرخون  ))خطأ  رينان:  يقول  ـ 

اكثره من العرب، مع ان هذه االشياء نتاج االمم غير العربية اكثر منه ن لالمة العربية، فالتمدن   
ً
تاجا

والفالسفة   الحرانيين،  والوثنيين  النسطوربين  النصارى  نتائج  من  اكثرها  والفلسفة  الفرس،  نتاج 

اال   العرب  لم يكن منهم من  سينا وابن رشد  وابن  والفارابي  االسالم كالكندي  ظهروا في دولة  الذين 

 فلسفة الى العرب خطأ وعدم دقة في التعبير((.الكندي، فنسبة الحضارة واملدنية والعلم وال

ـ ))ان االسالم ال يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحر، بل هو عائق لها، بما فيه من اعتقاد 2

املسلمين   من  بالفلسفة  اشتغل  ومن  والقدر،  بالقضاء  التام  وااليمان  وخوارق العادات  للغيبيات، 

او كان في حماية   في الباطن، اضطهد او احرقت كتبه  في الظاهر غير متدين  خليفة او امير مؤمنين 

ومع ذلك فما وصل اليه هؤالء في الفلسفة ليس له قيمة كبيرة فهو ليس اال فلسفة اليونان مشوهة،  

مشوهة   الترجمة،  رديئة  كانت فلسفة  اسبانيا  في  املسلمين  عن  االوروبيون  اخذها  التي  والفلسفة 

ال االصلية، ان االصل، لم تستفد منها اوربا  الحقة اال بعد ترجمتها ترجمة جديدة من منابعها  فائدة 
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االشياء. وعقول اهل البالد االسالمية قاصرة، وما يتميز   االسالم حجب العقل عن التأمل في حقائق 

ان البحث كفر وقلة عقل ال فائدة فيه((.  به املسلم هو بغضه للعلوم واعتقاده 

ابع3 الذي كان يسود فيه  ـ )) العنصر العربي بطبيعته  والنظر فيها، فالزمن  د العقول عن الفلسفة 

وال  العلمي  البحث  ولم يظهر  تكن فيه فلسفة،  ـ لم  الراشدين  الخلفاء  ـ وهو عهد  العربي  العنصر 

ونقلوا  امللك،  زمام  وسلموهم  االمويين  على  العباسيين  ونصروا  الفرس  انتصر  اال حين  الفلسفة 

القديم((.الخالفة الى العراق مهد الت  مدن الفارس ي 

فيها الكثير من املستشرقين   هذه هي جزء من افكار ارنست رينان عن االسالم واملسلمين، وقد تابعه 

الى االسالم واملسلمين العرب  الذين جاءوا بعده، وهنا قد يسأل سائل، ملاذا كانت نظرة املستشرقين 

 م والعرب؟ ويمكن الجواب بالنقاط اآلتية:بهذه الدونية والعنصرية؟ وملاذا هذا االجحاف بحق االسال 

اكتساحات  1 من  تعرفه مجتمعاتهم  ما  ازاء  املستشرقين  لدى فئات من  والتذمر  بالضيق  ـ الشعور 

ان  التوحيدية  الفرنسية، فكان للشرق كمهد للديانات  والثورة  منذ عصر االنوار  وعلمانية  الحادية 

  تبدى لهم كأحسن رقعة يمكنهم الحج اليها، واال 
ً
هتمام بها، من جهة للحفاظ على وعيهم الديني متوقدا

 ، ومن جهة اخرى الظهار االسالم كدين تمكن اكثر من غيره، بفضل تاريخيته وتوفيقه بين املادي  
ً
معبأ

والثقافية،   والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  مقوماتها  بكل  اسالمية  مدنية  خلق  والروحي من 

ك وهكذا ظهر الشرقي لهؤالء امل له ان يقبل بالحادية    إنسانستشرقين  بطبعه ال يقبل وال يحق  ديني 

.
ً
 او شيوعيا

ً
 (16)  الرجل الغربي وعلمانيته، وال بنمط حياته املادية سواء كان هذا النمط رأسماليا

املحورية املسيحية، وذلك قصد ترويضه واحتوائه، أي رده في 2 االسالم من موقع  ـ السعي الى محاورة 

املستشرقين من اصحاب هذا آخر التحلي الفرع الى االصل، ونرى بعض  يرد  املسيح كما  الى دين  ل 

وفي اظهار كيف ان وجوه التصوف االسالمي  التوجه يكدون في تعيين االسالم الحق ضمن صوفيته، 

 (17)  البارزة عاشت وماتت على دين الصليب.

تلفيقي قام وانتشر ب3 انه دين  االسالم على اعتبار  الغزو وحد السيف، وتميز اكثر من غيره ـ معاداة 

واما للعلم والتقدم.  (18) من االديان بالروح الرجعية املتحجرة، املعارضة، اما لروح املسيحية، 



   

13 
 

hewarelfikr@gmail.com 

 ويمكن ان نضيف الى هذه النقاط:

االسالمية، 4 العربية  الحضارة  امام  بالدونية  الفكر الكولنيالي  ورائهم  ومن  املستشرقين،  ـ احساس 

سالمي، خاصة اذا ما علمنا ان اوربا كانت تغرق في بحور الجهل ابان القرون الوسطى، ولم والفكر اال 

اال من خالل علوم العرب املسلمين خاصة، والعلوم والفلسفة التي   تكن نهضتهم العلمية والثقافية 

الحساسهم وكنتيجة  امليالدي،  ـ الثامن  الهجري  الثاني  القرن  ابتداًء من  العرب  بهذه   ترجمها علماء 

االسالمية حقها، والتقليل من شأنها ال لش يء   العربية  وهذا التأخر حاولوا غمط الحضارة  الدونية، 

 اال الحساسهم بعقدة النقص امام هذه الحضارة االسالمية العريقة.

ـ ثمة عقدة اخرى عانى منها الفكر االستشراقي هي عقدة االستعالء فقد عانى االستشراق من هذه 5

وقد املستشرقين    العقدة،  اعتقاد  في  الفاضح  الغلو  تضمنت  دراسات  من  قدمه  فيما  تمظهرت 

بتفوقهم العقلي في مضمار كل القراءات، وخاصة الفلسفية التي ازدوجت فيها الشخصيات اليونانية  

والعربية، بترجيح االصول اليونانية على نحو متعسف بحقوق الفالسفة العرب، ال لش يء اال الظهار 

او متناسين ما حققه ان الفلسفة   عليها، ناسين  العربية عيال  الفلسفة  هي االساس وان  اليونانية 

الفارابي وابن سينا وابن  لهذا الحقل من املعرفة، كما نرى عند  العرب من تطور وتجديد  الفالفسة 

 رشد وابن باجة وابن طفيل وغيرهم.

هو6 اهم اهداف االستشراق  بان من  القارئ املطلع  ومن   ـ ال يخفى على  التبشيري،  الديني  الهدف 

وتشويه   للمسيحية،  الدين املنافس  تشويه  التبشير باملسيحية  الطبيعي ان يحاول من يقوم بعملية 

  
ً
كان منهم، وتحقيقا هذه، فما  في ايامنا  التبشيرية  الفضائيات  في بعض  ما نجد  ، على نحو  رجاالته 

الدين االسالمي واملسلمين لكي يصرفوا الناس عنه ويكسبوهم الجل لهدف التبشير اال ان يشوهوا   ،

الكريم "ص"،  الرسول  لشخصية  واملدروسة  املنظمة  التشويه  حمالت  فكانت  املسيحية،  اعتناق 

 وملبادئ الدين االسالمي الحنيف تنحو هذا النحو لصرف املسلمين عن دينهم.

الستشراق، ومن الطبيعي ـ كانت منطلق املركزية االوربية واثبات التفوق الرسمي من اهم منطلقات ا7

واثبات عجزهم وتخلفهم، وعدم قدرتهم على الخلق   ان يسعى املستشرقون لتشويه العرب املسلمين 

 واالبداع، الثبات تفوقهم وعلميتهم ومركزيتهم.
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اكثر  ان  نرى  البحث  خالل  من  اليه  توصلنا  الذي  املبسط  والتنظير  املوجز،  العرض  هذا  بعد 

ال غمط  حاولوا  امليادين  املستشرقين  شتى  في  وتفوقها  حقوقها،  العربية  والقومية  االسالمي  دين 

العلمية والثقافية ولم يكن باعثهم لذلك اال احساسهم بدونيتهم ، وعقدة النقص التي اصابتهم جراء 

، على 
ً
، ولعقدة االستعالء التي امتازت بها شخصياتهم، واصطبغت بها بحوثهم ثانيا

ً
هذا االحساس اوال

النصوص، ان هذا اال  تمثل باكداس من تحقيق   
ً
بحتا  

ً
 علميا

ً
ان هناك جانبا مر ال ينبغي ان ينسينا 

والدراسات العلمية، حيث عدد رودنسون حوالي ) ثروة 18واملعاجم،   قدم فيها املستشرقون 
ً
( حقال

في ختام  لها، والذي نتمناه  مصاحبة  ايديولوجية  ال يمكن ان تنس ى بسبب تأثيرات  علمية خالصة، 

التراث العربي االسالمي، بحثن البحتة مخلصة لخدمة  العلمية  هذه الجهود  هذا ان تكون  املتواصع  ا 

 وليس لها هدف آخر سوى هذا الهدف العلمي النبيل.
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