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 "واألبعاد المفاهيم "والمستشرقون االستشراق

 
 
 
 

 

 الدراسات مجال في والتداول الحضور واسعة معرفية قيمة اإلستشراق لموضوع 
 تكونت حوار. والغرب الشرق بين وفكريا ثقافيا حوارا العشرين القرن شيد فقد والفكرية، النقدية

 الحمالت بداية منذ وىذا المسيحي، الغربي بالفكر العربي اإلسالمي الفكر التقاء منذ مرجعياتو
 بين الحوار مستوى أن الحقيقة وفي والغرب، الشرق بين الصراع بداية تعد والتي ،الصميبية

 الحتواء الغرب محاولة كان ما بقدر التبشير حمالت أو الحروب وليد يكن لم الحضارتين
 عند والعممي الفكري النفوذ بقوة الغرب شعر إن ما وىذا إليو الوصول قصد الشرق معرفة
 الحديث الغربي الفكر تأسيس تعيد معرفية خطابات أوروبا اتبعت ىنا ومن والمسممين، العرب
 كافة عمى االستعماري النفوذ سيطرت وبعد الكولونيالية بعد ما مرحمة في نمحظو ما وىذا

 من الشرق حول دراسة تعد لم والتي اإلنشراق فكرة توسعت المنطق ىذا ومن الشرقية المواقع
 واسع خطابا اإلستشراق فمسفة أصبحت بل فقط والسياسية والجغرافية واألدبية العممية الجوانب
    معبرا اآلخر من تجعل غربية ذىنيات ضمن متميز معرفي بناء إدخال منو القصد بداللة

 الفمسطيني المفكر جعل ما وىذا والتحكم اإلدارة سمطة تمتمك فكرية مركزية لخمق وسيمة أو
 الغرب مقولة كسر يفيد معاصرا طرحا االستشراق منظومة طرح يعيد" سعيد ادوارد" األستاذ
 الشرق إلى ونظرتو

 عمى مبني التفكير في أسموب إنو" بقولو االستشراق" سعيد ادوارد "الدكتور يعرف 
 بو يتوصل الذي العمم أو المعرفي المجال إنو" والغرب الشرق بين معرفة بوجود متعمق تمييز
 يتحول وعميو والتطبيق واالكتشاف لمتعمم كموضوع منتظمة بصورة الشرق معرفة إلى

 ،الغربي التفكير مستوى تجسد معرفية بنية إلى المعاصر التفكير قنوات طريق وعن االستشراق

  دحمان بن الرزاق عبد :الدكتور
 قسم اآلداب والمغة العربية

  اآلداب والمغاتكمية 
 بسكرة -محمد خيضر جامعة
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 سمبا ينعكس بحثي حقل أو سياسي موضوع مجرد ليس" سعيد ادوارد" األستاذ رأي في فيو
 النصوص من كبيرة لمجموعة تكديس أيضا وليس والمؤسسات والدراسات الثقافات باختالف

 إلى وترحيميا التعمم مواطن استظيار قصد الوعي لمستوى جغرافي توزيع انو الشرق، حول
 .غربية وأطروحات مفاىيم

 بالشرق اىتم فقد.... المستشرقين وانشغاالت اتجاىات اختمفت لقد :والمفهوم المرجع 1-
 والميوتيون والمغويون االستعمارية اإلدارة ورجال والضباط والمبشرون الرحالة –وحديثا قديما

 المخابرات ورجال الرومانسيون والتربويون الحضارات ومؤرخو واألنتربولوجيون اآلثار وعمماء
     مفيومين عند الوقوف لنا يمكن الطرح وبيذا (1).... كافة بالشرق والميتمون والسياسيون

 .غربي ومفيوم عربي مفيوم :االستشراف فكرة تعريف في اتجاىين أو
 العمماء فييا أظير تاريخية مراحل عبر" االستشراق "بمسألة العربي الوعي تشكل 

 . وباحث مفكر لكل واإليديولوجية الثقافية المرجعيات باختالف تختمف فكرية مواقف العرب
 لتاريخ الغربيين دراسة" ىو االستشراق أن" الزيات حسن أحمد "واألستاذ الباحث يرى 

 الوسطى العصور في ولكنو وأساطيره ومعتقداتو وعاداتو وعمومو وآدابو ولغاتو وقيمو الشرق
 .العبرية دراسة بو يقصد كان

 من القاىرة و بغداد منابر تشعو بما مضمرا أقصاه إلى أدناه من الشرق كان بينما إذ 
 الكثيف الجيل من غياىب في غارقا محيطو الى بحره من العرب كان العممو  المدينة أضواء

 (2)"الجامحة البربريةو 
 إن »"المستشرقين  عند التصوف" كتابو في الشرباصي احمد "الدكتور قولي 
 بالبحث األحيان اغمب في شغموىاو  البحثو  العمم إلى أنفسيم نسبوا اوروبا من قدم المستشرقين

 مجتمعوو  أبيوو  أمو من لبانيا وضع التي األصمية لفتة منيم لكلو  االجتماعو  الدينو  التاريخ في
 تعمم ذلك مع لكنوو  ،بيا يتأثرو  عمييا يغار فيو ،يعبرون كما األم المغة لو فصارت بيئتوو 

 (3)«آدابوو  عموموو  الشرق حضارة ليدرس األصمية لغتو بجوار العربية المغة
 النقادو  المفكرين من الكثير بين مشتركا قاسما التعريفاتو  المفاىيم ىذه تكون تكاد 

 الدين جمال -عبده محمد –أمين كأحمد نقادنا من األول الجيل إلى ينتمون الذين من خاصةو 
  بديري الرحمان عبدو  حبنكة حسن –نبي بن مالك: إلى وصوال ،األفغاني
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 من تشكمت المعرفية أبعادهو  االستشراف فكرة أن المقام ىذا في قراءتو يمكن ما
: الغربو  الشرق ثنائية ضمن ىذاو  نشأتو بداية في الغربي الخطاب لمستوى العرب وعي

 فكرة أن بمعنى ،االستشراف لمسألة الفمسفي طرحو في" لسعيد ادوارد "الدكتور أفكار باستثناء
 الجوانب بدراسة المستشرقون اىتم حين الديني بالمعنى ظيورىا منذ ارتبطت المستشرقين
 تراجمو  الصحابة حياةو ( ص) الرسول بسيرة اىتماميم عن فضال المسممين تاريخ في الحساسة
 . اإلعالمو  المشاىير
 األفكارو  اآلراء من مجموعة عمى نعثر فإننا لإلستشراق الغرب تعريف عن أما 

 في المعالم واضحة غير كممة" إستشراق" كممة كانت عموو  متباينة غربية مرجعيات من تنطمق
 ىذه يرفض 1929" ميكال اندري "الفرنسي المستشرق فيذا، الغربيين المفكرين بعض ذىنية

 خاصة بصفو  العربيين األدبو  المغة حول يدور إىتمامي مستشرقا ستل" يقول إذ التسمية
 النياية في" العربيين األدبو  المغة في متخصص فأنا عشر التاسع القرن حتى اي الكالسيكي

 إن نقول بكممةو ... (3)"مستشرق من أكثر مستغرب لفظ عمى يطمقوا أن أفضل فأنا شئت اذإ
 التعرف لغرض الشرق لقضايا الغربيين دراسة" عمى يقوم ضمنيا مفيوما تحمل المصطمح داللة
 السياسيةو  االجتماعيةو  التاريخيةو  الدينيةو  المغوية الدراسات خالل من الشرقية المعالم عمى

 (4)"التقاليدو  العاداتو 
 مفكرو حاول عشر التاسع القرن منذ المستشرقين أوائل إن" فروخ عمر الدكتور يقول 

 عند نجده ما ىذاو  الموضوعيةو  المنطقية الحمولة من قدرا منحوو  المصطمح ىذا تيذيب أوروبا
 المغة الى الكريم القران ترجموا الذين من ىذاو  (2004-1915) بيرك جاك الفرنسي المستشرق

 . مارتينيت بيدرو  االسباني المستشرق عندو ، العربية
 تختمف معانيو  مدلوالت لعد التاريخي المسار عبر انبعثت االستشراق مسألة إن نقول إذن -

 في نكوىو  زيغريد المستشرقة أكدتو ما ىذاو  اتجاه او مدرسة لكل الثقافي المنظور باختالف
 اقبموا جدا قميل نفر المستشرقين من "تقول ال اذ "الغرب عمى تسطع العرب شمس" ،كتابيا
 وىؤالء ولغاتيا وثقافاتيا وأديانيا األمم حضارات عمى االطالع حب من بدافع االستشراق عمى
 فجاءت والتحريف الدس يتعمدون يكونوا لم ألنيم .وتراثو اإلسالم فيم في خطأ اقل كانوا

 (6)"المستشرقين من الغالبة الجميرة أبحاث من السميم العممي المنيج إلى اقرب أبحاثيم
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 : المرجعيات وتأويل االستشراق
 لثقافة المركزية وتصدراتو الغرب من الشمس شروق عمى بصر الغرب زال ما 

 الثقافة شكمت إذ <<المعرفية المرجعيات امتداد أراد حين الغربي العالم مركزية إنيا .الشرق
 فكريا مجيوال بمثابة كان الذي الشرقي األخر فيكشف منيجية ممارسة أشكاليا بكل الغربية
خضاعو تطويعو يجب وعقائديا  إنتاج ويعيد ينتج الذي االستشراقي الخطاب منظومة في وا 
 والمبدع والمفكر المستشرق منيا ينطمق التي العصر وروح إيديولوجي أساس عمى األخر
 والغرب الشرق ثنائية تعد لم التصور ىذا ومن (7)السردية نصوصو عوالم تكوين في الغربي
 بخطابات محمال االستشراق مفيوم أصبح ما بقدر االستشراق فكرة تحدده معرفيا مشروعا
 تكوين ثم ومن ،والييمنة النفوذ من شيئا الغرب تمنح مجيولة مواطن إيجاد ىدفيا سياسية
 منو تشكمت الذي الثقافي الموروث في المستشرقين عقمية ضمنيا ومن الغربي الفرد عقمية

 زيارتو عند لممستشرق القبمية المعرفة في ومسبقة جاىزة صورة تكوين عمى ساعدت أوصافا
 .  البربري وىي عميو إلسقاطيا لمشرق

 تعرض لما نظرا <<تالشت ما سرعان النظرية ىذه أن إال ....والمتخمف والمتوحش 
 الثقافي تمايزىا عن عبرت التي ..الثالث العالم في التحرر حركات أمام ىزائم من الغرب لو

 االنواري الوضعي العقل في النظر إعادة إلى المفكرين بيؤالء دفع مما الغرب عن والحضاري
 التي الغربية األوروبية والمركزية الواحدية االيدولوجية عمى القائمة المعرفية سمطتو وانتقدوا
لغاء األخر إقصاء عمى دائما  عممت  القوة إلرادة طبقا ذاتيا إثبات اجل من األخرى الثقافات وا 

 السياسية وااليديولوجية المعرفية والسيطرة الييمنة اجل من ثقافة اي تمارسيا التي والسمطة
       قيمة ذات' رينان ارنست 'الفرنسي المستشرق أفكار تعد لم المفيوم وبيذا (8)والحضارية

 عقالنية فمسفة ليست اإلسالمية الفمسفة ان رأي في الكولونيالية بعد ما مرحمة في معنى او
 ...(رشد ابن )اإلسالمي الفيمسوف  لفمسفة بنقده وىذا تنويرية

 من جعمت نقدية خطابات المعاصر االستشراق أنتج المعرفية الحاالت من كثير في 
 منذ الغربية الفمسفة في يجري ما إن )القول بنا يجدر مما ذاتو مراجعة يغير الغربي اإلنسان
 االستشراقية الرؤية أفرزت التي واليتوا استشراقو بنقد الغربي العقل نقد ىو اليوم الى الستينات

 خطابات السواء عمى والعربية الغربية واإلعالمية السياسية الخطابات منيا تنيل والت ما التي
 (9)القائم الوضع وتكريس الييمنة إلى الدعوة



 االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرينالَمْخبَر،  نذوة

الَمْخبَر نذوة 5  

 في االستشراق منظومة تشكيل عن متحدثا 'بيادي منير 'الدكتور األستاذ يقول 
 عن متميز استشراق لكنو ))....االستعمار وموجة الكمونيالي المد زمن الحديث العصر

 وجمع والنقل بالترجمة اىتم ألنو عشر التاسع القرن في االستعمار رافق الذي االستشراق
 استجابة وترويضيا عقالنيتو احتواء محاوال ثقافتو ،اإلسالمي العربي الشرق عن المعمومات

 باالستشراق ىذه االحتواء عممية في األولى المحاوالت تسمية يمكن ليذا الغربية الثقافة لبنية
 اإلسالمية العربية الثقافة عن نمطية صورة شكمت التي الثانية المحاوالت أما ،الكالسيكي

 العالم عمى والسيطرة الييمنة ىاجس فيذلك يحركيا الغربية والثقافة التاريخي الوعي في الشرقية
 في وتكونو لتشكمو الوضعي باالستراق تسميتو عمى اصطمح فقد الغربية الثقافة عولمة اجل من
 (10)..والمعاصر الحديث الغربي التاريخي الوعي شكل الذي الوضعي الفمسفي الخطاب بنية

 األوربية الذات لتمركز كتفاعمية ظير والذي االستشراق عممية جوىر عن المقولة ىذه تكشف
 مجاال الشرق أصبح أن إلى واالنصيار، لمذوبان قابل وموضوعا إطارا الشرق يجعل وىذا
 وثقافة فكر إلى المستندة الغرب مرجعية حسب وىذا وموروثو قيمو مفاىيم لتطبيق واسعا
 فقد الحديثة االنتربولوجية مؤسس( شراوش لفي لكود ثنايات في نممحو ما وىذا الوسطى القرون
 المسيحي الفكر مع العامة اإلسالم مبادئ تعارض'' حديثة مدارات ''كتابو في العالم ىذا طرح

 معايير الغربية السمطة كرست ليذا .متسامحة غير كونيا اإلسالمية لمقيم نقده وكذا والبوذي
 طروحات الغربي الفكر في نمت االختالف مبدأ وعمى والشعوب الثقافات بيا تقاس واليات
 تحكمو شرق ،لشرقيتو متجاورا الشرق أصبح أن إلى الشرق ووحشية الغرب تمدن تمجد معرفية

 األوروبي الغربي الخطاب استطاع االستشراقي الفكر ىيمنة شدة ومن ،والخرافات األساطير
 فمقد ''واألدبية الفمسفية الكتابة مجال في وىنا االستشراق خطاب يشين شرقي نموذج خمق من
 العصر في العرب والباحثين المفكرين من العديد وأطروحات نتاجات عمى ومنيجيتو الفكر اثر

 وظيرت ومنظومتو االستشراق عقمية نتاجات وفق ذاتو شرقنة الشرقي عمى ترتب اذ ،الحديث
 بشكل ''العربي التنوير ''أو ''النيضة عصر ''يسمى ما مفكري كتابات في الشرنقة تجميات
 في العربية الساحة عمى ظيرت التي الفكرية آليات من العديد أدبيات في الحقا ثم واضح
 الفنية األعمال من العديد في فعميا الذات شرنقة فعمت كما ،العشرين القرن من الثاني النصف
 التي لمشرق الغرائبية الصور عمى التركيز خالل من الرواية او ءالسينما في سواء واألدبية
 صورة او األخر المفقود جزاه الغربي فييا يجد ربما والتي ،الغربي الذوق تستجدي أو تستيوي
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 ذات مع التناىي ميتافيزيقا عمى الذات شرقنة تتأسس وعميو مخيمتو في رسميا التي األخر
 عمى مثال وخير (11)وتعنيفيا ،الشرقية الذات جمد حساب عمى بركبو والمحاق المتفوق اآلخر
'' الجاىمي الشعر في ''كتابو في كما العربي لألدب دراستو في ''حسين طو ''الدكتور أفكار ذلك
 :كتاب ينظر ''الماىية ديني عقمي ىو ''حسين طو ''تصور في العربي العقل''''الفكر قادة ''او

        العمم منبع ىو الغرب بينما واإلليامات النبوءات منبع ىو نظره في والشرق الفكر قادة
  الفمسفة او

 مسارات عبر وتطورت نمت فمسفة ىي االستشراق الفمسفة أن القول نود وبكممة 
 ثقافة تفرضيا معرفية ودالالت أبعادا الكممة تأخذ تاريخي معبر كل وفي طويمة تاريخية
يديولوجية العصر  .التفكير وا 
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