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مقدمــــــة:

أثارت ظاىرة االستشراق ،وال تزال ،جدال كبي ار ونقاشا ال يكاد ينتيي بين الباحثين،

منيم من يؤيد الظاىرة ،ومنيم من يناصبيا العداء ،ولكل طرف حججو ومبرراتو .وقد نجم عن
ذلك مؤلفات كثيرة يسعى كل فريق فييا إلى إبراز وجيات نظره وتدعيميا بما يحقق لو
الوصول إلى الغاية ،وىي إقناع المتمقي ،والتأثير فيو .ومن المؤلفات التي تناولت الظاىرة
()1

االستشراقية ،كتاب ":في نقد االستشراق ،المحور أركون /صالح" لـ محمد المزوغي
التعريف بالكتاب:

الكتاب موسوم بـ ":في نقد االستشراق ،المحور أركون /صالح" .لمكاتب :محمد

ويضم
المزوغي .صدر الكتاب عن دار أفريقيا الشرق بالدار البيضاء /المغرب ،سنة ،2017
ّ
 215صفحة من الحجم المتوسط ،واشتمل عمى خمسة عشر عنوانا ،باإلضافة إلى تصدير
وخاتمة.
ضمن الكاتب كتابو العناوين اآلتية:
ّ
ـ صالح ،الوعد والوعيد.
ـ عودة إلى المنبع األصمي.

ـ الفيمولوجيا :رأس األفعى.
ـ العصا والجزرة.

ِ
تنضو تحت عنوان محدد)
(ىذه العناوين األربعة لم

نذوة ال َم ْخبَر

1

قراءة في كتاب "في نقد االستشراق ،المحور أركون /صالح" لـ محمد المزوغي د /لعمى سعـادة

(االحتكاك المباشر بالمستشرقين وأشباه المستشرقين) :عنوان كبير يضم مجموعة

من العناوين المتصمة بو ،منيا:

ـ لويس غرونباوم وآخرون

ـ عنزة ولو طارت
ـ الحوار الميزلة
ـ ردود المستشرقين األولى.

ـ مستشرقون يصححون االستشراق
ـ تنازالت رودنسون المحرجة
ـ آثار أركون الدائمة
ـ آثار أركون العابرة

ـ فتح باب مفتوح

ـ تفاصيل وأخطاء.
ىذه العناوين جاءت في شكل مقاالت ،يجمع بينيا انتقاد ومياجمة محمد أركون
وطريقة تعاطيو مع الظاىرة االستشراقية؛ إذ يرفض تطبيق الفيمولوجيا لدراسة الفكر العربي
اإلسالمي.

ففي التصدير نق أر ما يأتي ":ما دخ ُل أركون وصالح ىاشم في كل ما يقولو
المستشرقون عن القرآن الكريم الذي أُخذ نصفو من التراث التممودي الييودي ،والنصف اآلخر

مأخوذ من التراث الوثني؟ وىما (أركون وصالح) مشيوران بانفتاحيما الفكري ،خصوصا أركون
()2

الذي يؤكد عمى ضرورة استخدام مناىج العموم اإلنسانية لدراسة التراث اإلسالمي".

ويضيف الكاتب محمد المزوغي ":دون أن أستبق النتائج ،لقد ّبينت في كتابي ىذا
العدو الوحيد ألركون وصالح ،ىما االستشراق والفيمولوجيا ،أو التاريخ النقدي ومقارنة
أن
ّ
انصبت أعمال المستشرقين عمى سبر القرآن الكريم أو الفحص النقدي في
األديان ،واذا
ّ
المصادر األولى ،أعني مصادر السيرة واألحاديث ،فإن أركون وصالح ينتصبان بأقصى

جيدىما لمعارضة المستشرقين ،وىكذا يمتحقان باإلسالميين".

2

نذوة ال َم ْخبَر

()3

نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين
تُبرز ىذه الفرة عتابا ولوما شديدين لصالح ىاشم ومحمد اركون ،خاصة ،بل تجاوزت
نبرة العتاب والموم إلى تيمة االصطفاف مع اإلسالميين ،مبديا في ذلك استغرابا وتعجبا ،ألن
ي الرجمين أنيما ال ينسجمان مع أفكار اإلسالميين؟!
ما يعرفو عن فكر ْ
حدة انتقاد الكاتب
ونق أر في مقال عنوانو ":صالح :الوعد والوعيد" ما يشي بانخفاض ّ
لصالح ىاشم ،إذ يقول عنو ":لقد تساءل ىاشم صالح يوما عن الفارق الذي يفصل بين

الدراسات االستشراقية األكاديمية ،عالية المستوى ،والكتابات العربية اإلسالمية التي تمأل رفوف

المكتبات؟ وكان جوابو ىو أن كتاباتنا ،عموما ،مغموسة غمسا بالنزعة التبجيمية والغيبية التي
تنسى حقائق التاريخ األرضي ،أو تطمسيا طمسا كامال تقريبا،
وفي مقابل ذلك فإن كتابات المستشرقين تتميز بسيطرتيا الكبيرة عمى المنيج

التاريخي بكل أدواتو ومصطمحاتو ،وتحاول تطبيقو عمى تراثنا اإلسالمي .وتكون النتيجة
أي كتاب عربي إسالمي عن التراث
إضاءة لك يسبق ليا مثيل ليذا التراث ...إذ يكفي فتْح ّ
حتى نتيقن من ذلك .وبدييي بذاتو أن المستشرقين بتطبيقيم لممنيج التاريخي النقدي ،أضاءوا
()4

التراث اإلسالمي بطريقة ق ّل نظيرىا".
يبدو جميا أن المزوغي يحاول التقرب إلى ىاشم صالح عن طريق تبرئتو من معاداة
المستشرقين؛ إذ أثبت تأييد صالح ليم ،وذلك بمباركة جيودىم وتثمين دورىم في إضاءة التراث
اإلسالمي.

إن ىذا الطرح يجد من يعارضو؛ إذ تكفي اإلشارة إلى أن كل أىداف االستشراق

يصرح (ريتشارد سوذرن)" أن أوروبا ما كان ليا أن
مطعون فييا؛ ففي اليدف العممي ـ مثال ـ ّ
انكبت عمى دراسة منجزات الحضارة
تنيض نيضتيا دون أن تأخذ بما يتيح ليا ذلك ،حيث ّ
اإلسالمية في جميع الميادين العممية".

()5

كما أن الدعوة إلى العامية ،في اليدف الثقافي ،بمثابة إعالن الحرب عمى المغة

الفصحى والحداثة في األدب والفكر ،وذلك حين دعا البعض إلى تحطيم السائد الموروث
وتفجير المغة ،ومنيم من ذىب إلى أبعد من ذلك بتوقّعيم استبدال مصر المغة العربية بالمغة
)(6
الفرنسية ،عمى غرار دول شمال إفريقيا.

وفي موضوع االحتكاك المباشر بالمستشرقين وأشباه المستشرقين ،لويس غرونباوم

حق محمد أركون بسبب افتتانو بكتابات( لويس
وآخرون،
يصعد المؤلف ليجة العتاب في ّ
ّ
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برنارد) .وفي ىذا الصدد يقول محمد أركون عن مداخمة ألقاىا( لويس برنارد) ،موسومة
بـ( الدولة والفرد في المجتمع اإلسالمي) ":نجد في ىذا النص مزايا ومالمح استاذ جامعة
حادا ومعمومات واسعة ال يعترييا النقص ،وسيطرة رائعة
برنستون الكبير .نجد روحا
وذكاء ّ
ً
التبحر العممي
عمى فن الكتابة وتقديم األفكار ،ومسا ار واثقا من نفسو ال يضيع مطمقا وسط
ّ

المجرد أو االنحراف المنيجي ..إن قراءة برنارد لويس او االستماع إليو يمثّل
الثقيل أو التفكير
ّ
()7
متعة حقيقية".
األحبة) ألن أركون
وجيو إلى أركون بـ( عتاب
ّ
لقد وصف المؤلف العتاب الذي ّ
ـ حسب المؤلف ـ لم يطّمع عمى األعمال السابقة ألستاذ جامعة برنستون وال عمى المراجعات
()8

التي كتبيا ُح ّذاق القوم عن مؤلفاتو.
ويقدميما في
يشرح فكر كل من محمد أركون وصالح ىاشم ّ
حاول مؤلف الكتاب أن ّ
صورة المعاديين لالستشراق والمستشرقين الذين بذلوا ـ حسب المؤلف ـ كثي ار من الجيود لدراسة

أن أركون ـ حسب المؤلف دائما ـ تفّو كل ىذه
وتحميل التراث والفكر العربي واإلسالمي ،غير ّ
الجيود ،وازدرى أعمال المستشرقين ومنيجيم )9( .وتبعو في الخط نفسو صالح ىاشم الذي
افتتن بنيج أركون ـ حسب ـ المؤلف ـ

خاتمـــة:

إذا كانت كثير من الكتب تعارض منيج االستشراق ،مثل( االستشراق وجوٌ
لالستعمار)( )10لـ عبد المتعال محمد الجبري ،و( تعقيبات عمى االستشراق)( )11إلدوارد سعيد.
وكتاب :ردود عمى المستشرقين لـ( يحي مراد) ،وغيرىا ...إذا كانت ىذه الكتب تختمف مع

تتفنن في إظيار محاسن االستشراق ،وتثني
رؤى المستشرقين ومنيجيم ،فإن كثي ار من الكتب ّ
عمى جيود المستشرقين الذين كشفوا عن أسرار مضمرة في التراث والفكر العربيين ،وىذا
الكتاب ـ الذي اجتيدت قراءتنا في تقديم بعض افكاره ومحتواه ـ واحد منيا .أسأل اهلل التوفيق
والسداد.
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