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 تقديم:
موضوع االستشراق والتمقي العربي لو منذ ستينات القرن الماضي، يعالج ىذا المقال 

  والذي أذكتو بعض في تمك المرحمة التي احتدم فييا الصراع الثقافي حول ىذا المفيوم،
إذ أن  العربية واالسالمية،المشاريع  الفكرية، وتمك  المتغيرات  السياسية في  كثير من  الدول 

ركية اجتماعية وسياسية واقتصادية مست الجغرافيا العربية االستشراق كمفيوم ارتبط بح
بما حازتو من  وساىمت في بروز بعض القضايا والمشاريع التي تقاطعت مع المحظة العربية،

 طروحات تستجيب والحركية العربية في تمك المرحمة.
وأىميتو إن االستقبال الذي حضي بو االستشراق عربيا يوكد عمى طبيعتو االشكالية 

إذ أنو يتصدى لتفكيك تمك الثنائية الوجودية  البالغة داخل المنظومة الفكرية العربية والغربية،
إنيا ثنائية الشرق  الصراع بين البشر؛ التي صاغت كثيرا من المفاىيم االنسانية وأججت

لتمك شكل بؤرة أنيا ت   إذ إنيا العالقة األكثر قوة وتصمبا داخل الخطاب االنساني، والغرب،
 السرديات الكبرى في التاريخ االنساني.

إن ىذه األىمية التي حازىا االستشراق تجعمنا نطرح في ىذا المقال سؤال المفيوم 
والقضايا بغية رسم الحدود الداخمية لالستشراق، لنقترب بعد ذلك من طبيعة االستقبال العربي 

وصوال إلى تمك المطابقة  ،التي أنتجتو طرحو في المحاضن الغربية لو من خالل النظر الى ما
التي نفترض أنيا جمعت بين االستشراق والخطاب السمفي الكالسيكي والتي نقدميا كـ إحدى 

 النماذج الواضحة لطبيعة االستقبال العربي االسالمي لالستشراق.
 :االستشراق المفاهيم والقضايا 1

لالستشراق فيو من الصعوبات ما يجعمنا  إن تحديد وضبط مفيوم واضح ودقيق
نتراجع عن وضع كثير من التعريفات التي تراكمت عبر موجة الكتابة والتأليف التي حازىا ىذا 
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تجعل من  الموضوع، إذ أن مفيوم االستشراق يختزن كثيرا من العالقات والخطابات داخمو،
وال أدل في ذلك  ريخية بعينيا،االسفاف بو أن نضعو في تعريف بسيط، أو أن نربطو بمرحمة تا

االستشراق" والذي يربط فيو االستشراق بمراحل تاريخية مختمفة،  "ادوارد سعيد" في كتابو "من
ويضعو ضمن خطابات متعددة، فيو يرى أنو من األجدى أن ال يغامر المرء باطالق تعميمات 

، وربما ىذا 1التي يحوزىاغموض الذي يعتريو واألىمية ال عمى ىذا المفيوم، عمى ما فيو من
" محمد أركون" يسم  االستشراق بالسديم العممي والضبابيماجعل

كونو يجمع أطيافا متعددة  2
 من المعرفة واإليديولوجيا.

يتطمب رصد مجموعة من  إن الحديث عن االستشراق في تحديداتو االبستيمية،
 خميا االستشراق ويأخذ أبعاده المعرفيةالمفاىيم التي شكمت شبكة العالقات التي يتأسس دا

الجيات، المعرفة، القوة، التحّيز، السيطرة، التابع، المخيال، التمثيل،  إذ أن مقوالت:فييا، 
يمكن النظر ليذا  إذ ال الطبائع، كميا أنساق فرعية متساندة ضمن نسق عام ىو االستشراق،

عية، والتي تحدد بجالء طبيعة االستشراق النسق العام إال من خالل ما تتيحو ىذه المقوالت الفر 
جعمت من ، في كونو مؤسسة معرفية غربية ذات أبعاد متعددة؛ سياسية، واقتصادية، واجتماعية

الشرق مادة لموعي والفعل؛ الوعي بالنصوص في تشكيميا وتحويرىا وتعديميا، بما يتناسب 
 تدجين الشرق.والثقافة الغربية، ثم ممارسة الفعل اإلمبريالي في إخضاع و 

ادوارد سعيد" إلى القول بأن االستشراق؛ ىو استشراق أكاديمي ضيق،  "ينحو
يشمل األكاديمي ويحتويو، فنصبح إزاء نمطين من االستشراق؛ نمط  واستشراق مؤسساتي واسع

أكاديمي بحت حاول دراسة الشرق في أبعاده المختمفة مدعيا تطبيق المنيج العممي المحايد 
لالستشراق في نمطو الثاني المؤسساتي وتموقع داخمو، إذ من الطبيعي أن تشمل  أسس

 .3المؤسسة ما ىو أكاديمي وتحتويو
إن ىذا التقسيم من سعيد يميز بين ىذين النمطين عمى مستوى األىداف والمرام، 

المطمقة، فيو كون االستشراق األكاديمي يتسم بنوع من الحياد، دون أن يؤخذ سمة الموضوعية 
نعدم وجود بواعث المؤسسة فيو، ىذه  الو  أقل حدة وامبريالية من االستشراق المؤسساتي

المؤسسة ذات األىداف والممارسات الواضحة في سعييا لمسيطرة عمى الشرق والتحكم فيو من 
كيا وما يحكميا وكيف يمكن امتالكيا وتدجينيا خالل معرفة العقمية الشرقية وما يحرّ 

غتيا، وىذا ما جعل من معرفة النصوص والقضايا أىمية بالغة في تدجين الشرق، ولذلك وصيا



 االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرينالَمْخبَر،  نذوة

الَمْخبَر نذوة 3  

واالطالع  أخذ المستشرقون عمى عاتقيم دراسة المغات الشرقية والمؤلفات، والحفر في التراث
 4عمى كل المراحل التاريخية، فالمغة والدين والتاريخ ثالثية أساسية في المعرفة االستشراقية

تنتجيا  يالمعرفة االستشراقية ىي معرفة يشوبيا كثير من التحيز والفوقية الت إن
 ،5المركزية الغربية في ترتيبيا لقضايا الشرق وفق أنساق عقمية تدرجيا داخل منظومتيا الفكرية

إذ أن المفاىيم الثقافية لمشرق تتعرض لمتعديل والحذف والتشويو بما يتناسب مع المركزية 
نظرتيا لمشرق، إذ أن العقل الغربي ي عمل نطرية الطبائع في التعامل مع الشرق،  الغربية في

نماز بو زي يجعل من العرق قانونا تىذه النظرية التي تقوم عمى ارث فمسفي غربي تحيّ 
متفوق عقميا يمتاز بالقوة في التفكير والمنطق السميم، وجنس  ريآ الشعوب، فنكون إزاء جنس

إن ىذه الثنائية التصنيفية رافقت  سامي يعاني من الضعف العقمي والتفكير الواىم والالمنطقية،
كل تنظيرات المستشرقين، مما جعل أحكاميم في معظميا تنحو إلى تأكيد ىذه التحيزات 

االسالمية يؤكد اعتمال نظرية الطبائع في العقل الطبائعية، ولعل النظر إلى الفمسفة 
االستشراقي وصدوره عنيا؛ حيث ينكر كل قدرة لممسممين في التفمسف كون العقل السامي عقل 

رينان" مجبول عمى الالمنطقية وضعف ممكة التفكير، وأن الفمسفة  ال ينتج الفمسفة كما يرى"
فالمستشرق  ،6نعدم فييا سؤال األصالةماىي إال فمسفة يونانية بحروف عربية ي االسالمية
تنيمان" يعتبر أن وجود كثير من معوقات التفمسف عند المسممين حال دون وجود  األلماني"

الكتاب المقدس الذي يعيق النظر العقمي، والتمسك  فمسفة اسالمية، ويحصر ىذه المعوقات في
 .7الة إلى التوىملميّ السني بالنص، والتسمط األرسطي عمى عقوليم، وطبيعتيم العقمية ا

عممية ىي من أنتجت ىذا الخطاب االستشراقي الإن ىذه النظرة الطبائعية ال
والشرق األوسط بالخصوص تعامال متحيزا شحذ فيو  ،االستعالئي الذي تعامل مع الشرق

 كما يقول –مخيالو التنميطي لمشرق وأخذ يصنف ويحّور ويعدل وينظر فقط إلى ما أراد رؤيتو
، فالمنيجية االستشراقية تعمد إلى االنتقاء في البحث 8من أشياء صغيرة وغريبة –رودنسون" "

ي بنائيا ألحكاميا المعرفية، مما أنتج عندىا الصورة ال الحقيقة، والتفتيش والتضخيم والتعميم ف
 متزات المعرفية التي تشكّ الصورة المركبة والمصنعة خصيصا لمشرق والتي تصوغيا تمك التحيّ 

عبرىا تمك األليات االستشراقية، فمبدأ االنتقاء والتفتيش يجعل من المعرفة االستشراقية معرفة 
الخالفية والبضاعة الفاسدة في الشرق  ال تفمح إال في العثور عمى المواضيع المنسية، والقضايا

التى تصبح مواضيع م حِفزة في البحث لممستشرقين األكادمين، وم حَفز عمييا من طرف 
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تناسب البحث  مواضيع ال ؛لمؤسسة، فمواضيع الرق واالسالم في أفريقيا، ن ظم المّمة، واألقمياتا
نما ىي استراتيجيةو  ،9العممي واىتماماتو البريئة وامتالك  اخضاعامبريالية في احكام السيطرة و  ا 
ؤكد ىذا بالنظر إلى أدبيات االستشراق نجد كثيرا من األبحاث التي تسنن التشتيت والتفرقة، و 

التفتيشي، فجل الظواىر اليامشية والطوائف الشاذة في التاريخ االسالمي نعثر  الميل االنتقائي
الحشاشون"؛ ىذه الفرقة اإلسماعيمية التي اشتيرت  "عمييا في نصوص االستشراق، فـ

برنارد  باالغتياالت السياسية وأجادت فن القتل والتصفية، نجد المؤرخ والمستشرق االنجميزي"
" في عّز الصراع العربي مع 1967 "الحشاشون" أصدره سنة "لويس" يخصص ليا كتابا بعنوان

 .10الكيان الصييوني
إن ىذه االنتقائية تتبعيا اجرائية أخرى تتمثل في التعميم لتمك الظواىر اليامشية 
وسحبيا إلى مركز القرار في اإلسالم، مما يجعل المخيال الغربي يّركب ىذه الصورة اليامشية 

عمى ما في ذلك من مغالطات معرفية كبيرة،  لفرقة تاريخية عمى أنيا جزء من حقيقة اإلسالم
ستشراق أنتج صورة اإلسالم ال حقيقتو، ولذلك كان في كثير من مناقشاتو يصدر عن نفس فاال

 .11القناعات بتغير في األسماء وعناوين الكتب
إن العمد إلى اجتزاء النصوص واالنتقائية، واالختزال االشتقاقي، ومحاولة تفسير 

ةالسياسة والدين من خالل معاني الكممات باحالتيا إلى ا خدم أىداف  12لجذور الكالسيكي
في بعدىا االمبريالي، لكنو أبان عمى الالعممية والالموضوعية في  المؤسسة االستشراقية

ن كان ساىم في بعث الكثير من التراث العربي بنشره  المعرفة االستشراقية االكاديمية، وا 
 وتحقيقو وحفظو.

 تمقي االستشراق عربيا: 2
ات القرن الماضي الساحة الثقافية العربية الستقبال االستشراق، من حيث ىيأت ستين

الترجمة والتأليف، نظيرا لما شيدتو تمك المرحمة من حراك سياسي يساري مناىض لالمبريالية، 
، وما ومن بناء لدول قومية ما بعد كولونيالية بعد جالء االستعمار عن كثير من الدول العربية

سياسية وثقافية فكرت ضّد ومع المنظومة المعرفية التي يطرحيا  تبع ذلك من مشاريع
االستشراق في اىتماماتو بدول العالم الثالث، فقد أثارت حركة التأليف في االستشراق نقاشات 

 واسعة تنبع من حساسية الموضوع في تمك المحظة العربية الحاسمة.
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ار جدال واسعا سواء في موطنو االستشراق" الدوارد سعيد أث "صدور كتابولعل 
، وأذكى حّدة النقاش حول االستشراق في العالم العربي، األصمي أو بعد ترجمتو إلى العربية

طرح اشكاالتيا الفكرية ك من خاللو سعيد المنظومة المعرفية الغربية و ىذا الكتاب الذي فكّ 
المعرفة والسمطة والقوة  عالقات بينمقوالتيا الثقافية في تعامميا مع الشرق، إذ شّرح فيو تمك الو 

التى تمارسيا الخطابات الغربية ضد الشرق، مستندا إلى التجييز المعرفي عند ميشيل فوكو؛ 
 .13حيث شّكمت مقولة الشرق مادة لسعيد إزاء مقوالت الجنون والسجون والشذوذ عند فوكو

ية اقتربت من مناىج النقد إن تنظيرات سعيد في مشروعو حول االستشراق واالمبريال
، حيث قارب عدد من القضايا االجتماعية 14األدبي وابتعدت عن التحميل االجتماعي والمادي

ولعل  ،والتاريخية والفكرية من خالل التعامل مع النصوص األدبية أو بطريقة التحميل األدبي
ة لكتاب االستشراق ضمن الثقافة واالمبريالية" الذي يعتبره تكمم "تجسد بوضوح في كتابو ىذا ما

، سعى فيو الى تفكيك تمك المنظومة الغربية التي أنتجت االستشراق، الذي 15مسار فكري واحد
أعاد إنتاج الشرق من خالل تأويمو، إذ أن الشرق عند سعيد ىو صورة أنتجيا المخيال 

 .16االستشراقي لمغرب، فيو مجموعة نصوص خضعت لتأويل من طرف المستشرقين
إن ىذا الموقف النقدي من االستشراق في ما كتبو ادوارد سعيد وغيره من المفكرين، 
فتح الساحة العربية لمنقاش حول ىذه االشكاليات الفكرية، وانبرى الكثير لمتأليف في ىذا 

بين  المسمم، المجال الفكري الذي يعج بتمك األسئمة الحارقة حول العالقة بين الغرب والشرق
 زعة االمبريالية االستعالئية ونشوء الدولة الوطنية.الن

لقد تباينت المواقف واختمفت المفاىيم في النظر إلى االستشراق، بين ميّون وميّول، 
بين من نظر لو في بعده الفكري وفي عمقو الداللي، ومن نظر لو في بعده التاريخي وفي 
شكمو االيديولوجي، وفي كل ىذا نجد أن الكتابات العربية حول االستشراق في كثير منيا نحت 

تتبع التاريخي المشفوع بردود دعوية تحذيرية رادفت االستشراق بالتيويد والتبشير والتغريب إلى ال
، فكانت كتابات استعجالية ذات شحنة عاطفية أبعد ما تكون من طبيعة 17والغزو الثقافي

التحميل الفكري والموضوعي، تأخذ منحى ديني في الرّد عمى االستشراق وكانت عمى كثرتيا 
تحدد منيجية واضحة ونصوصا  تستند عمى مقوالت فكرية صمبة وال ال 18مومياتواقعة في الع

فمم تفمح مع كثرتيا عمى اجتراح  ،استشراقية بعينيا لترّد عمييا، فالدعوّي غّمب فييا عمى الثقافي
، وربما ىذا ما حمل سعيد عمى القول بأن تحدياتو المعرفية والمنيجية سقف فكري لمنقاش
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صرخة الحرب والئحة االستنكارات  فالتمقي العربي لكتابو وقع بين"ذىبت أدراج الرياح، 
عالنات الشجب"  .19وا 

إن ىذا التمقي الذي يمكن أن نسمو بالعاطفي لالستشراق داخل ثقافتنا العربية، أنتج 
 نصوصا تأريخية أفقية، عجزت في كثير منيا عمى محاورة االستشراق، وأعادت إنتاج ما سماه

حين  لذي حذر سعيد من مغبة الوقوع فيو؛العظم" االستشراق المعكوس، ا جالل صادق "
خطورة استعارة المفكرين والمثقفين الشرقيين لمنموذج االستشراقي في التفكير، وىذا  تحدث عن

ما وقع فيو بالفعل بعض من الباحثين، من خالل صدورىم في كتاباتيم عن ذىنية الصفاء 
، في 20ىنية مشوبة باليجنة والمادية والالانسانية عند الغربواألصالة العربية في مقابل ذ

يمكن بناء المواقف النقدية  عممية قمب لمصور واستعارة لتحيزات الخطاب االستشراقي، إذ ال
المعرفة  واستعالئيةلالستشراق باعادة إنتاج الياتو ومقوالتو وتطبيقيا عميو، فالحكم عمى تحّيز 

ل إلى قناعة نستعمميا في الّرد عميو، إال إذا أضمرنا مقبولية ليذا االستشراقية ال يمكن أن يتحو 
 وتطبيقو عمى الغرب. نرى حرجا في إعادة إنتاجو الخطاب تجعمنا ال

إن االستقبال العربي لالستشراق كان استقباال كميا تعوزه النوعية، طفق إلى الرّد 
في مطب االستعجالية وال موضوعية لينتج  العاطفي المحموم بالغيرة عمى الدين والتراث، فوقع
دون أن نعدم وجود نصوص وكتابات أخرى  نصوصا تحوم حول االستشراق وال تحط فوقو،

 وقفت عمى جوىر االستشراق وحاورتو وحققت ما يسمى الوعي بسؤال االستشراق.
 المنهجية السمفية وخطاب االستشراق: 3

ال خطابا معرفيا في  خطاب اشكالي ذو صبغة معرفية، ستشراقي ىوإن الخطاب اال
يمكن النطر لو عمى أنو مجال معرفي مؤسس بل ىو خطاب مشّكل معرفيا  ، إذ ال21ذاتو

عتمد في تعاطيو مع التراث عمى منيجية ا ة من المفاىيم والنصوص والقضايا،ضمن شبك
مما جعميا  يل والنقد لو،فيمولوجية وصفية سكونية نقمت التراث ووصفتو دون أن تمارس التحم

 .22تنقل الطابع الثبوتي والسكوني في تاريخ االسالمي
محمد أركون" ىذا الخطاب االستشراقي الفيمولوجي ضمن االسالميات  "يصنف

الكالسيكية؛ التي تقوم عمى قدر كبير من التخّمف المنيجي واالبستيمولوجي، فيو يقدم رؤية 
بترسيخ الصورة الثبوتية المغمقة عن االسالم، والتي نقمت  ناقدة ليذا الخطاب الذي قام

النصوص ولم تحمميا واشتيدت في البحث عن األصول دون النظر إلى النصوص كأنساق في 
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مستواىا التحميمي والتفكيكي، فيذه المنيجية التقميدية كانت أحوج ما تكون إلى تطبيق مناىج 
السالم ضمن مراحمو التاريخية وىذا ما سماه أركون في دراسة ا امصطمحاتيو  العموم االنسانية

 .23االسالميات التطبيقة"، والتي يدعوا الى اعماليا في تحميل الخطاب الديني "
إن ىذه المنيجية االستشراقية الفيمولوجية، وقعت في موافقات كثيرة مع الخطاب 
السمفي التقميدي في منيجيتو في التعامل مع التراث وفيم االسالم، حيث تتوطؤ ىاتان 
المنيجيتان في انتاج فيم يكاد يكون واحدًا لالسالم، إذ أن ىذه المنيجية السمفية االستشراقية 

ى مفارقة معرفية كبيرة تجعل الخطاب السمفي يرفض االستشراق في ظاىره ويضمر بنى عمتنّ 
نسق التوافق والتناغم المنيجي معو، وحتى نستبين ذلك البد من الوقوف عمى جممة من ىذه 

 الموافقات المنيجية.
 منو،إن االستشراق في تناولو لمتاريخ االسالمي رّكز بشدة عمى المراحل األولى 

من أجل تحقيق  في محاولة لمعودة الى األصول األولى 24بواكير االسالم أو عصر التأسيس
توافق مع المرجعيات االستشراقية الغربية، وىو في ىذا نظر إلى االسالم فيم لالسالم دقيق ي

 في ثبوتيتو دون بحث متغيراتو، فأنتج رؤية الزمنية لو أىدرت البعد التاريخي واعتبرتو ثابتا ال
، سقط عمى كل مراحمو فيم مرحمة واحدةيتحّول مما أنتج صورة سكونية لالسالم في الغرب ت  
خّير  "إذ تعمد إلى تفعيل مفيوم الخيرية وىو نفس االسقاط الذي تتبناه التوجيات السمفية،

ن الكريم والحديث آمن فيم لمقرالقرون" وتؤكد عمى أن االسالم الصحيح ىو ما أنتجو السمف 
إلى تمك  يتم إال بالرجوع اب التشريع االسالمي، وأن أي مشروع لمنيضة والتطور الفي أبو 

صبح االسالم محصورا ج التوافق بين المنيجيتين، بحيث يكون عندىا، وىذا ما ينتالمرحمة والسّ 
دار  "يبعث مفاىيم "زمكانيا "في صورتو األولى مكتفيا بيا؛ ىذه الصورة التي تفترض حيزا

الحيز  دار االسالم"؛ التي تشمل "الحرب" ويمنحيا االستمرارية، فنكون إزاءاالسالم/ دار 
دار الحرب"؛  الجغرافي الذي يطبق فيو التشريع االسالمي حسب فيم الصحابة لمنصوص، و"

أىل الذمة"  "وىي دار الكفار والمشركين كما في زمن النبي والصحابة، فيترتب عن ذلك مفيوم
ج صورة مشوىة ثبوتية عن االسالم مع انتماء ىذا المفيوم الى مناخ ستخدم اليوم النتاالذي ي  

 ،وضوعيةكحقيقة م يجية االستشراقية السمفية تتبناه، ولكّن الموافقة المن25العصور الوسطى
يعمد من خالليا االستشراق إلى تشويو االسالم، فحين يدعم بيا الخطاب السمفي فيمو 

 الالزمني لالسالم.
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عمى ىذه الصورة الالزمنية لالسالم تغميفو ببعض الخصوصيات التي ينقميا ويترتب 
ويتبناىا الخطاب السمفي، من كون الدين االسالمي ال ينفصل عن الحياة  ،االستشراق عنو

والتي تحاول أن  26االجتماعية والسياسية واالقتصادية لممسممين، فتتحق مقولة دينية الشرق
 رة إلى الكنيسة المسيحية، وىذا ما ال يتوافق وحقيقة االسالم.تنظر إلى االسالم بنفس النظ

من جممة الموافقات بين المنيجيتين في النظر إلى النصوص؛ عدم التفريق بين و 
ابة لو عمى أنيا ن والحاقيا بالتقديس والنظر إلى التفسيرات وفيم الصحآن وعموم القرآالقر

ن في محولة معارضتو آشراق يعّمم الفيم التقميدي لمقرت، وىذا ما يجعل االسترصد حقيقتو
 بالواقع وتثبيت فيم واحد ىو الفيم السمفي.

التركيز عمى نوعية من األحاديث التي تأسس لمصادرة الفيم والمتالك الحقيقة 
والتي ىي مفاىيم  مفيوم الخيرية" الفرقة الناجية" و" "المطمقة عند جية معينة؛ ومن ذلك مفيوم

راسخة في العقل السمفي ويستعمميا االستشراق في انتاج صورة تقميدية ا حادية مغمقة حول 
 االسالم.

احداث نوع من التماىي بين االسالم والمسيحية في اختصار االسالم في النبي، 
" كما mohammedanism "بتسمية االسالم بالمذىب المحمدي والمسممين بالمحمديين

وفي ىذا نجد تمركز منيجي سمفي حول السيرة وبيت  ،27في المسيح اختصرت المسيحية
 النبوة، وىذا ما يؤكد الطروحات االستشراقية في تأكيد محمدية االسالم.

إن ىذه الموافقات بين الخطابين االستشراقي والسمفي ما ىي إال نتاج التوافق في 
 ، إذمي والتي توصف بالتقميدية الفيمولوجيةاألليات واألدوات التى نظروا بيا إلى التراث االسال

ستيوي تال تنتج حقيقة االسالم بل صورتو التى  فيي يمكن أن يقرأ بيا التراث قراءة عممية، ال
 االستشراق.

 :خاتمة
 المقال مجموعة من النتائج المتوصل إلييا في ىذه الورقة البحثية جملي  

 منو موضوعا مفتوحا لمبحث.الطبيعة االشكالية لالستشراق تجعل  –
 النظر لالستشراق كمفيوم زئبقي ذو أبعاد متعددة فييا المعرفي وااليديولوجي. –
االستقبال العربي لالستشراق في بداياتو حقق الكم دون النوع وكان عاطفيا انتج الشعارات  –

 ال المقوالت الموضوعية.
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سؤال الوعي حققت  ، فبعضياال يمكن وضع كل الكتابات العربية في سمة واحدة  –
 .باالستشراق

التوافق في األليات المنيجية أنتج عدد من الموافقات بين الخطاب االستشراقي والخطاب  –
 .فقا في الصورة وافترقا في الغايةالسمفي؛ حيث ات
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