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 ال�ست�سراق وال�ستمزاغ وال�ستعراب وال�ستغراب 

)مقـــاربة مفاهيمية(

د. جلير يلداةأ �

أا اذ ال عليم العايل باكتاب �

املقدمة:

ــة  ــائكة والصعب ــدواّل الش ــات وال ــم واملصطلح ــن املفاهي ــٌة م ــة مجموع مث

يف حقــل الفكــر اإلنســاين والنقــد األديب واألدب املقــارن التــي ينبغــي التوقّــف 

عندهــا لفهمهــا ودراســتها ومناقشــتها وتفســريها نظــراً ألهميتهــا يف تفكيــك 

النصــوص وتحليلهــا وتركيبهــا. ومــن بــني أهــم هــذه املصطلحــات االســترشاق 

 ،)Berbérisme( واالســتمزاغ   ،)Arabisme( واالســتعراب   ،)Orientalisme(

.)Occidentalisme( واالســتغراب 

ــات  ــاف مكون ــة استكش ــة بغي ــة املفاهيمي ــل املقارب ــا أن نتمثّ ــا، آثرن ــن هن وم

ــة.  ــة والوظيفي ــة والداللي ــامتها البنيوي ــد س ــدواّل، ورص ــذه ال ه

ومــا  واالســتغراب؟  واالســتعراب  واالســتمزاغ  االســترشاق  دالالت  مــا  إذاً، 

ســياقاتها الفكريــة واإلبســتمولوجية؟ ومــا مقوماتهــا ومرتكزاتهــا النظريــة والتطبيقيــة؟ 

ــة؟ ــة والفكري ــة واإليديولوجي ــا العلمي ــا خلفياته ــتعاملها؟ وم ــاالت اس ــا مج وم

هــذا مــا ســوف نتوقف عنــده يف موضوعنــا هــذا يف ضــوء املقاربــة املفاهيمية 

حتــى نســتكمل بنــاء معرفــٍة شــاملٍة مفّصلــٍة ووافيــٍة حــول هــذه املفاهيــم األربعــة 

يف مختلــف تجلياتهــا الظاهــرة والباطنة. 
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املبحث الأول: مفهوم ال�صت�صراق

دراســة   )Orientalism/Orientalisme/Orientalismo( االســترشاق  يعنــي 

الــرشق أو املــرشق.. وِمــن ثـَـّم، فاالســترشاق عبــارٌة عــن حركــٍة أدبيــٍة وفنيــٍة مولَعــٍة 

ــد  ــالدي. وق ــرن التاســع عــرش املي ــان الق ــرشق، ظهــرت يف الغــرب إب بســحر ال

ارتبــط االســترشاق بالبحــث عــن الغرابــة والنبالــة، والتشــبع بالقيــم البورجوازيــة، 

ــار يف  ــة يف االنصه ــة، والرغب ــة والغريب ــة العجيب ــوامل الرشقي ــياق وراء الع واالنس

ــامل  ــش إىل ج ــٍة، والتعط ــة وليل ــف ليلٍ ــوص أل ــا نص ــرّبت عنه ــي ع الحياةالت

ــاب  ــارس، واإلعج ــزرايّب ف ــاء ب ــزة، واالنتش ــة املتمي ــا الفني ــراء ولوحاته الصح

برجولــة اإلنســان الرشقــي وفروســيته وشــجاعته وكرمــه، والتغّنــي بجــواري 

ــة  ــة العارم ــالطني، والرغب ــم الس ــن أرسار حري ــث ع ــس، والبح ــور واملجال القص

يف يف االطــالع عــىل نــوادي املوســيقى والغنــاء والشــعر واألدب التــي انتــرشت 

كثــريًا يف الــرشق العــريب اإلســالمي، واالنجــذاب وراء اللوحــات التشــكيلية التــي 

تتغنــى بســحر الــرشق وجاملــه املعتــق، واالنبهــار بالحضــارة الرشقيــة يف مختلــف 

ــة. ــة واملختلف ــا املتنوع ــا وميادينه ــا ومجاالته تجلياته

ــري  ــه وتفس ــة فهم ــرشق بغي ــرب لل ــة الغ ــو دراس ــترشاق ه ــم، فاالس ــن ث وم

ــًة  ــه رافع ــه لجعل ــة تراث ــه، وخدم ــه وحضارت ــه وعلوم ــامم مبعارف ــه، واالهت أحوال

ــريب  ــرشق الع ــا- ال ــرشق -هن ــي ال ــاره. وال يعن ــه وازده ــرب وتقّدم ــالق الغ النط

ــذي كان  ــا ال ــّمى بشــامل إفريقي ــا يُس ــه م ــدرج ضمن ــل ين واإلســالمي فحســب، ب

ــا  ــترشاقًا كولونياليًّ ــه اس ــترشاق يف بدايت ــد كان االس ــة. وق ــة العثامني ــا للدول تابع

اســتعامريًّا الغــرض منــه دراســة الــرشق متهيــًدا الســتعامره، وتغريبــه يف العــادات 

والتقاليــد واألعــراف، وتنصــريه دينيًّــا وَعَقديًّــا، واســتغالل ثرواتــه الطبيعيــة، وإذالل 

ــلم. ــريب واملس ــان الع اإلنس

ويعــرف املفكــر األملــاين رودي بــارت االســترشاق بقولــه:« كلمــة االســترشاق 

مشــتقٌة مــن كلمــة رشق، وكلمــة رشق تعنــي مــرشق الشــمس، وعــىل هــذا يكــون 

االســترشاق هــو علــم الــرشق، أو علــم العــامل الرشقــي.«))(

رودي بارت: الدراسات العربية واإلسلمية يف الجامعات األملانية، ترجمة مصطفى ماهر، القاهرة، مرص، ص:)١.  (١(
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وعــىل الرغــم مــن أن لفظــة الــرشق فضفاضــٌة مــن الصعــب تحديدهــا؛ ألّن مثة 

أنواًعــا مختلفــًة مــن الــرشق، فهنــاك الــرشق األدىن، والــرشق األقــى، والــرشق 

ــا الــذي يقــع يف الغــرب. لــذا، فمــن الصعــب تعريــف  األوســط، وشــامل إفريقي

ــص العلــامء الغربيــني  االســترشاق بدقــٍة وافيــٍة. ومــن ثـَـّم، فاالســترشاق هــو تخصُّ

يف الدراســات الرشقيــة عــىل اختــالف مجالهــا.

أمــا املســترشق )Orientaliste(، فهــو الــذي أتقــن لغــات الرشق،وأعــد 

شــهاداٍت عليــا يف موضــوٍع مــن املواضيــع التــي تتعلــق بالــرشق، وانكــّب عــىل 

معالجــة الظواهــر والقضايــا التــي أفرزهــا هــذا الــرشق بغيــة فهمــه وتفســري أحوالــه 

ــرشق.  ــة ال ــب دراس ــن طل ــترشق م ــة املس ــتق لفظ ــَر، تش ــى آخ ــا. ومبعًن وتأويله

ــن يتعلّمــون لغــة الــرشق، ويَدرســون علومــه  ــّم، فاملســترشقون »هــم الذي ــن ثَ وم

وحضارتــه، ليكــون لهــم علــٌم تــامٌّ بأحوالــه االجتاعيــة والسياســية والعقليــة، 

يطلبــون بذلــك أن يندمجــوا فيــه كل االندمــاج، ليكــون فهمهــم لــه، وحديثهــم عنــه، 

ــد،  ــل، بعيــًدا عــن التوّهــم، أو مبنــأًى عــن التزيُّ ــا مــن التخيُّ وحكمهــم عليــه، خالًي

ــة.))(« واملبالغ

ــني  ــني والدارس ــامء والباحث ــن العل ــٌة م ــم جامع ــترشقون ه ــا، فاملس ــن هن وم

واملفّكريــن الغربيــني الذيــن تخّصصــوا يف لغــات الــرشق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤالء املســترشقني مــن رجــال الديــن، ســواًء أكانــوا رهبانًــا، أم يهــوًدا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيني كاثوليــك، أم بروتســتانتيني، أم أرثودوكــًس))(... وبهــذا، 

تكــون دوافــع االســترشاق اســتعامريًة دينيــًة، قبــل أن تكــون دوافــَع علميــًة وفكريــًة 

ــًة. وبحثي

ومثــة عــدة أســباٍب ودوافــَع أساســيٍة كانــت وراء بــروز حركــة االســترشاق يف 

ــالح  ــة، واإلص ــة الصليبي ــة، والحرك ــع الديني ــا الدواف ــن أهمه ــة م ــدان الغربي البل

ــلمني  ــالم واملس ــم اإلس ــٍة، وفه ــٍة عاّم ــرشق بصف ــم ال ــة يف فه ــي، والرغب الدين

وحضارتهــم بصفــٍة خاّصــٍة. ناهيــك عــاّم يرتبــط بالتّبشــري والتّنصــري، ومــا يتعلّــق 

بخدمــة االســتعامر بغيــة الســيطرة والهيمنــة عــىل العــامل اإلســالمي، عــالوًة عــىل 

عبد املجيد دياب: تحقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الثانية ١٩٩٣م،   (١(

ص:١7٦.

عبد املجيد دياب: تحقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

103

 م
20

19
ف 

صي
 / 

رش
 ع

سع
لتا

د ا
عد

 ال
ة/

قي
رشا

ست
ت ا

سا
درا

األهــداف السياســية والدبلوماســية واالقتصاديــة واملجتمعيــة والعلميــة، ومــا يرتبط 

ــخصيٍة  ــباٍب ش ــل يف »أس ــي تتمثّ ــة الت ــات الذاتي ــخصية واالقتناع ــل الش بالعوام

ــأ لهــم الفــراغ واملــال واتخــذوا االســترشاق  ِمزاجيــٍة عنــد بعــض النــاس الذيــن تهّي

ــاع عــى ثقافــات العــامل  وســيلًة إلشــباع رغباتهــم الخاصــة يف الّســفر أو يف االطّ

القديــم، ويبــدو أّن فريًقــا مــن الّنــاس دخلــوا ميــدان االســترشاق مــن بــاب البحــث 

عــن الــرزق عندمــا ضاقــت بهــم ســبل العيــش العاديــة، أو دخلــوه هاربــن عندمــا 

ــوم  ــة عــن الوصــول إىل مســتوى العلــاء يف العل قعــدت بهــم إمكانياتهــم الفكري

ــم  ــارشة يف مجتمعاته ــة املب ــؤولياتهم الديني ــن مس ــا م ــوه تخلُّص ــرى، أو دخل األخ

املســيحية. أقبــل هــؤالء عــى االســترشاق ترئــًة لذمتهــم الدينيــة أمــام إخوانهــم يف 

الديــن، وتغطيــًة لعجزهــم الفكــري، وأخــرًا بحًثــا عــن لقمــة العيــش؛ إذ إّن التنافــس 

يف هــذا املجــال أقــلُّ منــه يف غــره مــن أبــواب الــرزق.«))(

ــي  ــة ه ــداف الديني ــّل األه ــدة، تظ ــع العدي ــذه الدواف ــن ه ــم م ــىل الرغ وع

األســاس، فاملســترشقون هــم جامعــٌة مــن العلــامء والباحثــني والدارســني 

واملفكريــن الغربيــني الذيــن تخصصــوا يف لغــات الــرشق وعلومــه وفكــره، 

وأغلــب هــؤالء املســترشقني مــن رجــال الديــن، ســواًء أكانــوا رهبانًــا، أم يهــوًدا، 

أم ملحديــن، أم مســيحيني كاثوليــك، أم بروتســتانتيني، أم أرثودوكــس...))(

ويُعــدُّ املســترشقون اليهــود -الذيــن يحملــون جنســياٍت غربيــًة متعــددًة 

ــن  ــوا م ــم انطلق ــترشاق؛ ألنه ــدان االس ــورًة يف مي ــرثَ خط ــًة- أك ــًة ومختلف ومتنوع

ــكيك يف  ــلمني، والتش ــالم واملس ــويه اإلس ــٍة لتش ــٍة َمْحض ــٍة وعقدي ــداٍف ديني أه

معتقداتهــم الدينيــة، والحــّط مــن حضارتهــم الزاهيــة. وكانــت النزعــة الصهيونيــة 

واضحــًة وجليــًة يف كتاباتهــم العدوانيــة تجــاه اإلســالم بصفــًة خاّصــًة. ويف هــذا 

الصــدد، يقــول املفكــر املــرصي محمــد البهــي: »وهنــاك ماحظــٌة لبعــض 

ــى  ــوا ع ــؤالء أقبل ــر أّن ه ــًة. فالظاه ــود خاّص ــترشقن اليه ــق باملس ــن تتعلّ الباحث

االســترشاق ألســباٍب دينيــٍة، وهــي محاولــة إضعــاف اإلســام والتشــكيك يف قيمــه 

بإثبــات فضــل اليهوديــة عــى اإلســام بادعــاء أن اليهوديــة، يف نظرهــم، هــي مصــدر 

محمد البهي: الفكر اإلسلمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة   (١(

السادسة ١٩7٣م، ص:٥٣٣.

عبد املجيد دياب: تحقيق الرتاث العريب منهجه وتطوره، ص:١7٦-١77.  (((
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اإلســام األول، وألســباٍب سياســيٍة تّتصــل بخدمــة الصهيونيــة: فكــرًة أوال ثــم دولــًة 

ــروف  ــر أّن الظ ــا غ ــا يؤيده ــا مكتوبً ــد مرجًع ــا ال تج ــٍر رمب ــة نظ ــذه وجه ــا، ه ثانًي

ــات هــؤالء املســترشقن تعــّزز وجهــة النظــر  العامــة، والظواهــر املرتادفــة يف كتاب

ــي.«))( ــتنتاج العلم ــص االس ــض خصائ ــا بع ــع عليه ــذه، وتخل ه

ــو  ــترشاق ه ــني إىل االس ــا األروبي ــذي دع ــارش ال ــس املب ــبب الرئي إًذا، فالس

ــن  ــوس األروبي ــة يف نف ــرب الصليبي ــت الح ــد ترك ــٌض؛ »فلق ــيٌّ مح ــبٌب دين س

ــيحي  ــي املس ــاح الدين ــة اإلص ــاءت حرك ــٍة. وج ــرٍّة عميق ــاٍر ُم ــن آث ــت م ــا ترك م

فشــعر املســيحيون: بروتســتانت وكاثوليــك، بحاجــاٍت ضاغطــٍة إلعــادة النظــر يف 

رشوح كتبهــم الدينيــة، وملحاولــة تفهُّمهــا عــى أســاس التطــّورات الجديــدة التــي 

ــة.  ــات العراني ــوا إىل الدراس ــا اتجه ــن هن ــاح، وم ــة اإلص ــا حرك ــت عنه تّخض

وهــذه أدت بهــم إىل الدراســات العربيــة فاإلســامية؛ ألن األخــرة كانــت رضوريــًة 

ــن  ــرور الزم ــوي. ومب ــب اللُّغ ــا بالجان ــا متعلًِّق ــا كان منه ــًة م ــم األوىل، وخاّص لفه

ــا ولغــاٍت وثقافــاٍت غــرِ  اتّســع نطــاق الدراســات االســترشاقية حتــى شــملت أديانً

ــة.«))( ــرِ العربي ــام وغ اإلس

ومــن جهــٍة أخــرى، فلقــد كان التبشــري والتنصــري مــن أهــم العوامــل األخــرى 

ــيحيون  ــب املس ــد رغ ــرشق. »فلق ــامم بال ــني لالهت ــني الغربي ــت الباحث ــي دفع الت

يف التبشــر بدينهــم بــن املســلمن فأقبلــوا عــى االســترشاق ليتســّنى لهــم تجهيــز 

ــداف  ــع أه ــن م ــة املُبرّشي ــت مصلح ــامي. والتق ــامل اإلس ــالهم للع ــاة وإرس الدع

االســتعار فمكّــن لهــم واعتمــد عليهــم يف بســط نفــوذه يف الــرّشق. وأقنــع 

ــريب  ــتعار الغ ــدة االس ــتكون قاع ــيحية س ــتعار أّن املس ــاَء االس ــرّشون زع املب

يف الــرشق. وبذلــك ســّهل االســتعاُر للمبرشيــن مهّمتهــم وبســط عليهــم حايتــه، 

وزّودهــم باملــال والســلطان، وهــذ هــو الســبب يف أّن االســترشاق قــام يف أّول أمــره 

ــم اتّصــل باالســتعار.«))( ــان ث ــن والرّهب ــاف املبرّشي عــى أكت

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٤.  (١(

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (((

محمد البهي: نفسه، ص:٥٣٣.  (٣(
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ــتعامريًّة،  ــًة واس ــرييًة وتنصرييّ ــًة تبش ــترشاق ديني ــُع االس ــون دواف ــذا، تك وبه

ــًة. ويف هــذا، يقــول محمــد البهــي:  ــًة وبحثيّ ــًة وفكريّ قبــل أن تكــون دوافــَع علميّ

ــيتن: ــن رئيس ــى نزعت ــترشقن ع ــن املس ــام م ــن لإس ــل الدارس ــوي عم »ينط

النزعــة األوىل: متكــني االســتعامر الغــريب يف البــالد اإلســالمية، ومتهيــد 	 

النفــوس بــني ســّكان هــذه البــالد لقبــول النفــوذ األورويب والرضــا بواليتــه.

ــي 	  ــة يف دراســة اإلســالم، تلــك النزعــة الت ــروح الصليبي ــة: ال النزعــة الثاني

ــة اإلنســانية املشــرتكة.«))( ــة الغاي ــوب البحــث العلمــي، وخدم لبســت ث

ــىل 	  ــترشاق ع ــن االس ــواع م ــن أن ــث ع ــن الحدي ــرى، ميك ــٍة أخ ــن جه وم

ــايل: ــو الت النح

االســترشاق الكالســيي الــذي ارتبــط بالعصــور الوســطى، وبــزوغ النهضــة 	 

ــة، واالهتــامم  ــة، واكتشــاف ســحر الــرشق مــع الرحــالت األوروبي األوروبي

بالكشــوف الجغرافيــة التــي اســتهدفت االنفتــاح عــىل طــرق الحريــر 

والتوابــل. ومــن جهــٍة أخــرى، ارتبــط ارتباطـًـا وثيًقــا بالحــروب الصليبيــة التي 

ــر فلســطني املســيحية، وطــرد املســلمني منهــا. ــا هــو تحري كان الهــدف منه

 االســترشاق الحديــث هــو الذي تشــكلت معاملــه األوىل يف القرن التاســع 	 

ــريب  ــيام الع ــرشق، وال س ــم ال ــه فه ــرض من ــالدي، وكان الغ ــرش املي ع

واإلســالمي منــه، بغيــة االهتــامم برتاثــه وحضارتــه وعلومــه، ودراســته وفــق 

مناهــج العلــم الحديثــة.

ــة، وال 	  ــارصة الراهن ــا املع ــدرس القضاي ــذي ي ــو ال ــد ه ــترشاق الجدي االس

ســيام عالقــة الغــرب بالــرشق، والحديــث عــن الــرصاع العــريب اإلرسائيــيل، 

ــامم  ــي، واالهت ــي والصين ــس األمري ــرصاع العــريب الغــريب، أو التناف أو ال

بقضايــا التطــرف، واإلرهــاب، واألصوليّــة، واالســتعامر الجديــد، والحديث 

ــًدا  ــك جي ــر ذل ــام يظه ــة... ك ــم الكوني ــفة القي ــان وفلس ــن رصاع األدي ع

ــون،  ــل هنتنغت ــي صموي ــس، واألمري ــارد لوي ــي برن ــن األمري ــد كلٍّ م عن

والربيطــاين فيديــار سوراجرباســاد نيبــول، واإلســبانية ماريــا مينــوكال 

)María Rosa Menocal(، يف كتابهــا )زينــة العــامل: كيــف صنع املســلمون 

محمد البهي: نفسه، ص:)٥.  (١(
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ــيط(«))(... ــرص الوس ــبانيا الع ــامح يف إس ــة التس ــيحيون ثقاف ــود واملس واليه

ومــن ناحيــٍة أخــرى، ميكــن الحديــث عــن اســترشاق ُمعــاٍد لإلســالم 

ــا، وكارل  ــان، وكازانوف ــت رين ــد إرنس ــا عن ــك بَيًِّن ــح ذل ــام يتّض ــلمني، ك واملس

بروكلــامن، وإينيــاس غولدتزيهــر، وغوســتاف فــون غرونبــاوم، وهــري المانــس... 

ــارة  ــة حض ــه دراس ــرض من ــا كان الغ ــا موضوعيًّ ــترشاقًا علميًّ ــاك اس ــد أّن هن بي

ــاع مناهــج العلــم املحايــدة، وإنصــاف اإلســالم،  ــًة، باتّب الــرشق دراســًة موضوعي

ــة تجــاه اإلســالم واملســلمني. وقــد اعــرتف هــذا  وتســفيه أحــكام الغــرب الباطل

ــاٍز، ســاهمت  ــًة بامتي االســترشاق بحضــارة املســلمني، واعتربوهــا حضــارًة رشعي

ــد املســترشقة  ــا عن ــك واضًح ــة، كــام نجــد ذل ــة املادي ــاء الحضــارة الغربي يف بن

ــد هونكهفــي كتابهــا )شــمس العــرب تســطع عــىل الغــرب())(. ــة فيزيغري األملاني

ســارتون،  جــورج  البلجيــي  وحضارتــه  اإلســالم  عــن  املدافعــني  ومــن 

ــري دي  ــيس ه ــت، والفرن ــد بلن ــاين ويلفري ــم، والربيط ــل درمنج ــيس  إمي والفرن

كاســرتي، واملســترشقة اإليطاليــة لــورا فينشــيا فالــري، واملســترشقة اإليطاليــة فالريــا 

بوروخــا، والفرنــيس موريــس بــوكاي، والشــاعر األملــاين غوتــه، واألملــاين روديــت 

ــي  ــل، واألمري ــاس كارالي ــزي توم ــميل، واإلنجلي ــاري ش ــة أنّا-م ــت، واألملاني باري

غــارودي،  روجيــه  والفرنــي  المارتــن،  الفرنــي  والشــاعر  إرفنــغ،  واشــنطن 

واملســترشقة األمريكيــة مارغريــت ماركــوس، واألملــاين  مــراد هوفــان، واملهنــدس 

ــد  ــب بعب ــذي لُقِّ ــون ال ــه غين ــي ريني ــوف الفرن ــديل، والفيلس ــورد ه ــاين الل الريط

ــوك  ــد مارمادي ــف، واإلنجليزيمحم ــريت بريجوزي ــيس روب ــى، والفرن ــد يحي الواح

ــة  ــيب، والصحفي ــني ش ــد بالنك ــور خال ــي الربوفيس ــترشق األمري ــال، واملس باكت

ــوازار،  ــيل ب ــي  مارس ــروي، والفرن ــيس إدوار ب ــان، والفرن ــارصة زهرم ــة ن الهولندي

وهري بوالنفلييــه، والفرنــي روين باشــر، وكارا دي فــو، والفرنــي فولتــر...

ــه غــارودي،  ومثــة مســترشقون اعتنقــوا اإلســالم كاملســترشق الفرنــيس روجي

ــه،  ــرب ومجتمع ــارة املغ ــذي درس حض ــر ال ــو بلل ــيس ميش ــترشق الفرن واملس

 María Rosa Menocal :The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and Christians  -  (١(

.((٠٠((   ,Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain Little, Brown

زيغريدهونكه: شمس العرب تسطع عىل الغرب، تحقيق: فاروق بيضون، وكامل دسوقي، دار الجيل، ودار اآلفاق   (((

الجديدة، بريوت، لبنان، طبعة ١٩٩٣م.
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والســويرسي جوهــن لويــس بوركهــارت، واألملــاين فريتــس كرنكــوف، واملجــري 

ــم جرمانــوس...  ــد الكري عب

ــة  ــات جليل ــدم خدم ــد ق ــي ق ــترشاق املوضوع ــا أن االس ــني لن ــذا، يتب وهك

للحضــارة العربيــة اإلســالمية، بتحقيــق نصوصهــا ومخطوطاتهــا ونرشهــا مــن جهــٍة 

أوىل، ودراســتها وتحليلهــا وفهمهــا وتأويلهــا مــن جهــٍة ثانيــٍة، والتعريــف بأعالمها 

وفكرهــا وثقافتهــا وعلومهــا مــن جهــٍة ثالثــٍة. يف حــني، هناك اســترشاٌق اســتعامريٌّ 

وكنــيسٌّ وعنــرصيٌّ وعرقــيٌّ غــرُي علمــُيٍ أســاء إىل املســلمني وحضارتهــم جملــًة 

وتفصيــاًل.

ــون، ومــن تَِبعهــم  ــد َدرَس املســترشقون الغربي ــا يخــص املناهــج، فلق ويف م

مــن العلــامء املســلمني، الــرتاث العــريب اإلســالمي وفــق الرؤيــة الغربيــة 

القامئــة عــىل التمركــز والهيمنــة واالســتعالء، وتطبيــق املناهــج العلميــة املاديــة، 

واســتخدام النظــرة التجزيئيــة، واالنطــالق مــن املعتقــدات املســيحية امللحــدة، 

وتشــكيك املســلمني يف تراثهــم بتوظيــف املناهــج العلميــة الحديثــة واملعــارصة. 

ــذايتّ واملوضوعــّي. ــني ال ــّم، تتأرجــح قراءتهــم للــرتاث ب ومــن ثَ

ومتتــاز النظــرة االســترشاقية، يف تدريــس الــرتاث العــريب اإلســالمي، بتكريــس 

ــىل  ــا ع ــن قيمته ــض م ــاميّة، والغ ــة الّس ــاداة العقلي ــتعامرية، ومع ــة االس النزع

ــذا  ــىل ه ــة. ويتج ــة اآلري ــة العقلي ــح كف ــي، وترجي ــريف والعلم ــتوى املع املس

واضًحــا يف عــدم اعــرتاف بعــض املســترشقني بالفلســفة اإلســالمية، واالنتقــاص 

ــادرٍة عــىل  ــاِميّة غــرُي ق ــة السَّ ــم الــكالم والتصــوف اإلســالمي؛ ألّن العقلي مــن عل

التجريــد والرتكيــب، وبنــاء األنســاق الفلســفية الكــربى وجــودا ومعرفــًة وأخالقًــا، 

ــان.  ــك املســترشق األملــاين رين كــام يذهــب إىل ذل

ــع  ــرن التاس ــذ الق ــون، من ــترشقون الغربي ــك املس ــرى، متس ــٍة أخ ــن جه وم

ــا  ــة باعتباره ــة األوروبي ــن املركزي ــاع ع ــن، بالدف ــرن العرشي ــات الق ــرش وبداي ع

منوذًجــا للمعرفــة والعلــم والحقيقــة. وقــد انطلــق هــؤالء الدارســون مــن مناهــَج 

ــترشق،  ــذا أن املس ــي ه ــٍة. ويعن ــَج ذاتي ــٍة، أو مناه ــَج تاريخي ــٍة، أو مناه فيلولوجي

صاحــب املنهــج التاريخــي، »يفكــر شــموليًّا يف الفلســفة اإلســامية ال بوصفهــا 

، هــو الثقافــة العربيــة اإلســامية، بــل بوصفهــا امتــداًدا  جــزًءا مــن كيــاٍن ثقــايفٍّ عــامٍّ
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ًها للفلســفة اليونانيــة. وباملثــل، يفكّــر يف النحــو العريب ومدارســه،  منحرًفــا أو مشــوَّ

يوّجهــه هاجــس ربطهــا مبــدارس النحــو اليونانيــة يف اإلســكندرية أو برغــام وبيــان 

ــن  ــا م ــه اإلســامي، نوًع ــط الفق ــرتدد يف رب ــا باملنطــق األرســطي، كــا ال ي تأثّره

الربــط، بالقانــون الرومــاين ومــا خلّفــه يف املنطقــة العربيــة مــن آثــاٍر وأعــراٍف«))(.

كــام تعكــس دراســات الباحثــني العــرب ذاُت الطابــع االســترشاقي والتغريبــي 

ــىل  ــورة ع ــذه الص ــد ه ــّم، تعتم ــْن ثَ ــرب. وِم ــة للغ ــة الثقافيةوالفكري ــدى التبعي م

الفهــم الخارجــي ملفهــوم الــرتاث. ويف هــذا الصــدد، يقــول محمــد عابــد 

الجابــري: »فالصــورة العريــة االســترشاقوية الرائجــة يف الســاحة الفكريــة العربيــة 

الراهنــة عــن الــرتاث العــريب اإلســامي، ســواًء منهــا مــا كتــب بأقــام املســترشقن 

أو مــا ُصّنــف بأقــاٍم مــن ســار عــى نهجهــم مــن الباحثــن والكتــاب العــرب، صورة 

تابعة.إنهــا تعكــس مظهــًرا مــن مظاهــر التبعيــة الثقافيــة، عــى األقــّل عــى صعيــد 

ــة.«))( املنهــج والرؤي

أمــا املســترشق الفيلولوجــي الغــريب، فيبحــث عــن جــذور جينيالوجيــة 

)البحــث عــن األصــول( للثقافــة العربيــة اإلســالمية، فيُعيدهــا إىل مصــادر يونانيــة 

أو هندوأوروبيــة. ويعنــي هــذا أّن »املســترشق املغــرم بالتحليــل الفيلولوجــي، فهــو 

ــى  ــل ع ــة، ال يعم ــه التجزيئي ــامية، بنظرت ــة اإلس ــة العربي ــه إىل الثقاف ــا يتج عندم

ــّل مقــروءٍة  رّد فروعهــا وعنارصهــا إىل جــذوٍر وأصــوٍل تقــع داخلهــا، أو عــى األق

بتوجيــه مــن همومهــا الخاصــة، بــل هــو يجتهــد كلَّ االجتهــاد يف رّد تلــك الفــروع 

والعنــارص إىل أصــوٍل يونانيــٍة، أو عندمــا تعــوزه الحجــة إىل أصــول هندوأوروبيــٍة، 

ــة نفســها،  ــارشٍة، يف العملي ــٍة غــرِ مب ــو بطريق ــي املســاهمة، ول ــذي يعن ــيء ال ال

عمليــة خدمــة »النهــر الخالــد«، نهــر الفكــر األورويب الــذي نبــع أَولَّ مــرٍة مــن بــالد 

ــان«))(. اليون

ــه،  ــاته وأبحاث ــوي يف دراس ــج الذات ــتخدم املنه ــذي يس ــترشق ال ــا املس أم

ــن  ــآزرًة، م ــارصًة وم ــا ومن ــا دفاًع ــف معه ــٍة، فيتعاط ــخصيياٍت معين ــل إىل ش فيمي

محمد عابد الجابري: )الرتاث ومشكل املنهج)، املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية، دار توبقال للنرش، الدار   (١(

البيضاء، الطبعة األوىل، ١٩8٦م، ص:8٠.

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (((

عابد الجابري: نفسه، ص:8٠-8١.  (٣(
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ــح وجهــة نظــره الصائبــة، وتُقنعنــا  دون أن يـُـديَل يف ذلــك بحجــٍج موضوعيــٍة تُرجِّ

ــد  ــول محم ــياق، يق ــذا الس ــة. ويف ه ــه الِحجاجيّ ــة، أو تصورات بأطروحتهالفكري

ــه، عــى الرغــم  ــوي فإن ــا املســترشق صاحــب املنهــج الذات ــري: »أم ــد الجاب عاب

مــن تعاطفــه مــع بعــض الشــخصيات اإلســامية، كتعاطــف ماســينيون مــع الحــّاج، 

ًهــا مــن داخــل إطــاره  ــهروردي، فإنـّـه يبقــى مــع ذلــك ُموجَّ أو هــري كوربــان مــع السُّ

املرجعــي األصــي، إطــار املركزيــة األوروبيــة، مشــدوًدا إليــه، غــرَ قــادٍر وال راغــٍب 

ــه يتمــرد عــى حــارضه األورويب، يتمّســك  ــه، أو القطيعــة معــه. إنّ يف الخــروج عن

مباضيــه، فيعيشــه رومانســيًّا عــر تجربــة هــذه الشــخصية أو تلــك مــن الشــخصيات 

الروحانيــة يف الثقافــة العربيــة اإلســامية. وقــد يذهــب إىل أبعــَد مــن هــذا فيطالــب، 

مــن خــال تلــك التجربــة، اســتعادة روحانيــة الغــرب مــا لــدى الــرشق.«))(

ويعنــي هــذا أّن املســترشق الغــريب حينــام يطبّــق املنهــج الذاتــوّي يف تعاملــه 

ــيٍّة  ــٍة رومانس ــن رؤي ــك م ــق يف ذل ــه ينطل ــالمي، فإنّ ــريب اإلس ــرتاث الع ــع ال م

حاملــٍة قامئــٍة عــىل االنبهــار بســحر الــرشق، واالندهــاش بعجائبــه الخارقــة، كــام 

ــتيكية. ــة أو الفانطاس ــه اإلثنوغرافي ــعش يف مخيلت تتعش

وخالصــة القــول، فلالســترشاق إيجابيــاٌت عديــدٌة ال ميكــن إغفالهــا يف ميــدان 

البحــث العلمــّي األكادميــّي، ولــه ســلبياٌت كثــريٌة ينبغــي التوقـّـف عندهــا لدحضها 

ورّدهــا بشــكٍل علمــيٍّ مقِنعٍ.

ــا،  ــا َمنِفعيًّ ــه اســترشاقًا براغامتيًّ وتتحــّدد ســلبيات االســترشاق الغــريّب يف كون

ــا، وال  ــد حروبً ــي ال تري ــة الت ــه األســاس هــو العــدوان عــىل الشــعوب اآلمن هدف

معــارَك، وال رصاعــاٍت طاحنــًة. ويعنــي هــذا أّن االســترشاق الغــريّب كان يف خدمــة 

ــذا،  ــرى. ل ــٍة أخ ــن جه ــة م ــامليّة املتوّحش ــم الرأس ــٍة، ودع ــن جه ــتعامر م االس

ــًة.  ــًة بحت ــًة وارتزاقيّ ــًة ابتزازيّ اتخــذ االســترشاق صبغــًة ماديّ

وأكــرث مــن هــذا فلقــد كان الهــدُف الدينــيُّ الغــرَض الرئيــس لالســترشاق الغريب 

بصفــٍة عامــٍة، واالســترشاُق اليهــوديُّ الصهيــوينُّ بصفــٍة خاّصــٍة، بتشــويه اإلســالم 

ــلمني  ــكيك املس ــالمية، وتش ــة اإلس ــارة العربي ــن الحض ــّط م ــلمني، والح واملس

ــة طمســها يف نفــوس الشــباب، باســتخدام شــتّى  ــة، ومحاول يف عقيدتهــم الرباني

عابد الجابري: نفسه، ص:8١.  (١(
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الطرائــق اللعينــة لصــّد هــؤالء عــن ديــن اإلســالم، وجرّهــم إىل املســيحية تبشــريًا 

ــل إىل  ــزًا ميي ــا متحيِّ ــترشاق، يف عمومه،ذاتيًّ ــد كان االس ــّم، فلق ــن ثَ ــريًا. وم وتنص

ــا  ــا موضوعيًّ ــا أكادمييًّ ــترشاقًا علميًّ ــن اس ــخصية، ومل يك ــة الش ــواء واألمزج األه

ا. هدفــه البحــث مــن أجــل البحــث، مــع اســتثناءاٍت قليلــٍة جــدًّ

إذاً، مــن ســلبيات االســترشاق نزوعــه إىل خدمــة أغــراٍض دينيــٍة دنيئــٍة، وخدمــة 

ــدٍّ  ــىل ح ــري ع ــري والتنص ــامم بالتبش ــرتايك، واالهت ــاميل أو االش ــتعامر الرأس االس

ــة،  ــعوب الضعيف ــىل الش ــة ع ــة، والهيمن ــة الصهيوني ــن الحرك ــاع ع ــواٍء، والدف س

وإشــعال الفــن واملعــارك والحــروب بــني املســلمني، وتغريــب الشــعوب العربيــة 

واإلســالمية عــىل مســتوى األعــراف والعــادات والتقاليــد واملوضــات واملناهــج 

واألفــكار والسياســات الداخليــة والخارجيــة.

عــالوًة عــىل ذلــك، فلقــد كان املســترشقون الغربيــون يفّضلــون دامئــا 

املنتــج الغــريب عــىل املنتــج العــريب اإلســالمي بطريقــٍة متحيِّــزٍة واضحٍةإلشــعار 

املســلمني بضعفهــم عــىل جميــع األصعــدة واملســتويات، وتفــّوق العقــل الغــريّب 

يــن نفــٌر يشــتغلون بــاآلداب العربيــة والعلــوم اإلســامية  يف كلِّ يشٍء. و »ِمــن املبرشِّ

ــون إىل أن  ــا يكتب ــم م ــون كله ــم يرم ــك، ث ــبيل ذل ــم يف س ــتخدمون غره أو يس

ــة، أو بــن العلــوم اإلســامية والعلــوم  ــة واآلداب األجنبي ــوا بــن اآلداب العربي يوازن

ــوا  ــة( ليخرج ــن بالنراني ــرب تدي ــم الغ ــة؛ ألّن أم ــا نراني ــي يعّدونه ــة )الت الغربي

دامئـًـا بتفضيــل اآلداب الغربيــة عــى اآلداب العربيــة واإلســامية، وبالتــايل إىل إبــراز 

ــرب  ــخ الع ــا يف تاري ــى أمثاله ــا ع ــرب وتفضيله ــايف يف الغ ــاط الثق ــي النش نواح

واإلســام. ومــا غايتهــم مــن ذلــك إال تخــاُذٌل روحــيٌّ وشــعوٌر بالنقــص يف نفــوس 

ــة  ــة املادي ــوع للمدني ــا بالخض ــى الرض ــق ع ــذا الطري ــن ه ــم م ــن وحمله الرشقي

ــة.«))( الغربي

يتحــول هــذا االســترشاق مــن خطــاٍب معــريفٍّ موضوعــيٍّ إىل خطــاٍب ســيايسٍّ 

. كولونيــايلٍّ ذايتٍّ ومصلحــيٍّ

ويف املقابــل، تتمثــل إيجابيــات االســترشاق، عــىل الرغــم مــن كــرثة ســلبياته، 

ــرتاث  ــة لل ــًة وعظيم ــاٍت جليل ــدوا خدم ــد أس ــني ق ــترشقني الغربيّ ــون املس يف ك

مصطفى خالدي وعمر فروخ: التبشري واالستعامر يف البلد العربية، الطبعة الخامسة سنة ١٩7٣م، ص:١7.  (١(
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العــريب اإلســالمي قدميًــا وحديثًــا، بتحقيــق النصــوص واملتــون وأّمهــات 

املصــادر، بتوظيــف مناهــَج علميــٍة معــارصٍة تجريبيــٍة موضوعيــٍة، مــع االعــرتاف 

ــم، واآلداب. ــة، والعل ــة، واملعرف ــن اللغ ــن ميادي ــريٍ م ــرب يف كث ــة الع بأفضلي

وخالصــة القــول، يتبــنّي لنــا، ِمــاّم ســبق ذكــره، أّن االســترشاق عبــارٌة عــن حركٍة 

ــة  ــا دراس ــاٍز، هدفه ــكيكيٍة بامتي ــٍة وتش ــرييٍة وتنصريي ــٍة تبش ــٍة غربي ــٍة وعلمي فكري

ــة،  ــة والرمزي ــة واملعنوي ــا املادي ــع جوانبه ــن جمي ــه م ــم حضارت ــة فه ــرشق بغي ال

ــة  ــترشاق يف خدم ــّم، كان االس ــن ثَ ــا. وِم ــا وضعفه ــن قوته ــاف مواط واستكش

ــٍة أخــرى. ــة الكنيســة مــن جه االســتعامر الغــريب مــن جهــٍة، وخدم

ــترشاقيٌة  ــاٌت اس ــاك دراس ــت هن ــل كان ــلبيًّا، ب ــه س ــترشاق كل ــن االس ومل يك

علميــٌة موضوعيــٌة أنصفــت العــرب واملســلمني عــىل حــدٍّ ســواٍء، وقــد تضّمنــت 

ــريب املســلم.  ــا اإلنســان الع ــز به ــي كان يتميّ ــة الت ــل اإليجابي ــن الفضائ ــريًا م كث

ــالمية  ــة اإلس ــارة العربي ــا الحض ــت به ــي بصم ــار الت ــف اآلث ــدت مختل ــام رص ك

ــها. ــة نفس ــارة الغربي ــا الحض ــا فيه ــرى، مب ــارات األخ ــن الحض ــا م نظرياته

املبحث الثاين: مفهوم ال�صتمزاغ

يــدل مفهــوم االســتمزاغ ) Berbérisme/Amazighisme( عــىل تلــك الحركــة 

ــايت  ــي والهويّ ــيايس واإليديولوج ــع الس ــة ذات الطاب ــة والثقافيةاألمازيغي الفكريّ

التــي ظهــرت بشــامل إفريقيــا، وبالضبــط يف منطقــة تامازغــا، للدفــاع عــن قضايــا 

ــتعمل  ــي تس ــم الت ــبث بلغته ــم، والتش ــف بحضارته ــر، والتعري ــأو الربب األمازيغيين

كتابــة تيفينــاغ. ويعنــي هــذا أن الرببــر يعرفــون باللغة األمازيغيــة التي كان يســتعملها 

أهــل تامازغــا، أو ســكان شــامل إفريقيــا، وهــي لغــة التواصــل الشــفوّي الحــّي. 

وهــي أيضــا أداٌة للتعبــري الكتــايبٍّ، وتســتعني مبجموعــٍة مــن الحــروف األبجديــة 

ــًة عــىل جــدران الكهــوف واملغــارات  ــد ُوجــدت مثبت ــاغ، وق ــي تســمى بتيفين الت

ــال،وال ســيام يف منطقــة الطــوارق.  والجب

ــد أن  ــدن، بع ــل امل ــن أه ــرث م ــة أك ــون باألمازيغي ــوادي يتحدث ــل الب وكان أه

اُحتُلـّـت منطقــة تامازغــا مــن ِقبــل املحتــّل الّرومــايّن الــذي فــرض اللغــة الالتينيــة 

لغــًة رســميًة عــىل الســاكنة، وال ســيام املثقفــة منهــا. وقــد اســتمر أهــل تامازغا يف 
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التواصــل بلغتهــم األمازيغيــة املحليــة إىل يومنــا هــذا. عــىل الرغــم مــن اســتمرار 

ــيٍّ  ــكٍل تدريج ــة بش ــاء األمازيغي ــدف إلىإقص ــذي كان يه ــب ال ــل التعري مسلس

وممنَهــٍج، وإبعادهــا عــن الســاحة الفكريــة والثقافيــة واللســنية واإلعالميــة باســم 

ــا السياســيّة. ــن واإليديولوجي الدي

ــة، وال  ــة تنقســم »إىل لغــٍة قدميــٍة وهــي اللوبي ــوم أن اللغــة الرببري ومــن املعل

توجــد بهــا إال املنقوشــات الصخريــة؛ وإىل الربريــة الوســطى، وهــي مــن القــرن 

ــايض(  ــه األب ــة يف الفق ــاب )املدون ــا كت ــث الهجــري إىل الســابع، ويوجــد به الثال

البــن غانــم، ويوجــد بهــا قامــوٌس بربــريٌّ عــريبٌّ بجزيــرة جربــة؛ والربريــة الحديثــة، 

وهــو نحــو ثاثــن لهجــًة بــن شــاليٍة وجنوبيــٍة، يوجــد منهــا مبــر لهجــة واحــٍة، 

ــس  ــا وتون ــرشٌة بليبي ــات منت ــذه اللهج ــون، وه ــة عم ــة بواح ــيوة املعروف ــي س ه

ــاري.))(« ــر واملغــرب والســودان وجــزر الكن والجزائ

ــٍة  ــٍة أمازيغي ــروٍع لغوي ــن ف ــك- ع ــث -كذل ــن الحدي ــرى، ميك ــٍة أخ ــن جه وم

ــٍة:  ثالث

الزناتيــة )تاريفيــت(: ويتكلــم بهــا ســكان منطقــة الريــف املغربية، وســكان 	 

بعــض املناطــق األطلســية، والربابــرة الليبيــون، والتونســيون، والجزائريــون 

مــا عــدا منطقــة القبائــل؛

ــري 	  ــريب الكب ــس الغ ــكان األطل ــا س ــم به ــلحيت(: يتكل ــة )تش املصمودي

ــوس؛ ــة س ومنطق

ــكان 	  ــل، وس ــة القبائ ــكان منطق ــا س ــم به ــت(: يتكل ــة ) تامازيغ الصهاجي

األطلــس املتوســط، ورشق األطلــس الكبــري، ورشق األطلــس املتوســط، 

ــراء))(. ــوارق الصح ــة، وط ــة ملوي وناحي

ــم  ــد تكل ــا، وق ــامل إفريقي ــاًرا يف ش ــرثَ انتش ــة أك ــة األمازيغي ــت اللغ ولقدكان

ــغ...  ــر، واألمازي ــون، والربب ــون، واملوري ــون، والنوميدي ــون، والجيتولي ــا الليبي به

وتُعــدُّ أبجديتهــا الخطيــة، إىل جانــب األبجديــة اإلثيوبيــة، أقــدم كتابــًة يف تاريــخ 

ــتخدمها  ــد اس ــامية-الحامية، وق ــة الس ــة إىل الفصيل ــي األمازيغي ــانية. وتنتم اإلنس

عثامن الكعاك: الرببر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:١٠٠-١٠١.  (١(

عباس الجراري: األدب املغريب من خلل ظواهره و قضاياه، الجزء األول، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، الطبعة   (((

الثانية، )١٩8م، ص: ١٦.
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الســكان يف خطبهــم املختلفــة، ومحادثاتهــم اليوميــة، وقّداســهم الدينــي، 

ــة  ــلمون إفريقي ــرب املس ــح الع ــا فت ــدران. وعندم ــوش والج ــىل النق ــم ع وكتابته

ــك  ــر محافظــني عــىل لغتهــم. والشــاهد عــىل ذل ــا( وجــدوا الربب )شــامل إفريقي

مجموعــٌة مــن النقــوش والصفائــح التــي رســمت عليهاحــروف تيفينــاغ. وأصبحت 

ــس،  ــر، وتون ــرب، والجزائ ــي يف املغ ــل اليوم ــة التواص ــوم- لغ ــة - الي األمازيغي

وليبيــا، وجنــوب مــرص، وجــزٍء مــن إفريقيــا الســوداء )مــايل، والطــوارق، والنيجــر، 

ــو...(.  ــا فاس وبوركين

ــا.  ــذ 35 قرنً ــارصون من ــون املع ــر اللوبي ــة الرب ــذه اللغ ــق به ــد »نط ــذا، ولق ه

ــة  ــي لغ ــي«. وه ــان »قرين ــم اليون ــن عرفه ــاء الذي ــة القدم ــل برق ــا أه ــّدث به وتح

الجيتوليــني والنوميديــني واملوريتانيــني الذيــن امتزجــوا بالقرطاجنيــني مــن القــرن 

ــد اصطــدم بهــم الرومــان أكــرث مــن  ــالد، وق ــل املي ــاين قب التاســع إىل القــرن الث

ــة  ــم الالتيني ــان لغته ــؤالء الروم ــرض ه ــهم. وف ــني أنفس ــم بالقرطاجني اصطدامه

عــىل الرببــر بواســطة املدرســة واإلدارة والكنيســة، ودام ســلطان الرومــان مثانيــة 

ــة  ــذه اللغ ــان ه ــرف الروم ــًة، وع ــة قامئ ــت الرببري ــّل كان ــام اضمح ــروٍن، فل ق

الرببريــة، وميّــزوا بينهــا وبــني البونيقيــة، بــل عرفــوا أنهــا تنقســم منــذ ذلــك العهــد 

إىل عــدة لهجــاٍت، وحّدثونــا عــام كانــوا يالقونــه مــن مصاعــَب شــائكٍة يف تعلُّمهــا 

ونفورهــم مــن تعاطــي دراســتها. فقــال الكاتــب الرومــاين فلينــوس القديــم متحّدثًا 

ــر أن تســتطيع النطــق بأســاء  ــر: »يتعّذرعــى حناجــر غــر حناجــر الرب عــن الربب

قبائلهــم ومدنهــم.«

وملــا فتــح العــرب املغــرب ســنة 7)هـ، وجــدوا هــذه اللغــة الرببرية منتــرشًة يف 

الصحــارى والجبــال والجــزر، ويف املــدن والقــرى تزاحمهــا يف الســاحل الرشقــي 

اللغــة البونيقيــة. أي: اللغــة الفينيقيــة املتأثــرة باللهجــات والنطــوق الرببرية.«))(

 ولقــد اُســتعملت اللغــة الرببريــة، بعــد الفتوحــات اإلســالمية، بــني األوســاط 

الثقافيــة، والسياســية، واالجتامعيــة، واالقتصاديــة. ويف هــذا، يقــول عثــامن 

ــن  ــذي حس ــر ال ــام الرب ــد إس ــام، وبع ــد اإلس ــة بع ــذه اللغ ــت ه ــاك: »وبقي الكع

منــذ القــرن األول، وعدلــت يف الغالــب عــن الخــط اللــويب القديــم، وكتبــت 

عثامن الكعاك: نفسه، ص:)٩-٩٣.  (١(
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ــا  ــعرها وحكاياته ــامية، وش ــة اإلس ــا الديني ــه تصانيفه ــت ب ــريب، كتب ــرف الع بالح

ونوادرهــا. ودرس املســلمون هــذه اللغــة العجيبــة، وصّنفــوا كتًبــا يف املقارنــة بينهــا 

ــاب  ــى أصح ــا، واعتن ــة مًع ــا وللعربي ــم له ــوا معاج ــة. وألف ــة والعراني ــن العربي وب

املعاجــم النباتيــة مــن الغافقــي إىل ابــن الجــزار إىل ابــن البيطــار بإيــراد التســميات 

الربريــة للنباتــات التــي يصفونهــا. وبقيــت هــذه اللغــة لغــة البــاط يف األرُس املالكة 

ــن،  ــن وموحدي ــن ومرابط ــن وزناتي ــن وحادي ــن وحفصي ــن صنهاجي ــة م الربريّ

ــي كان  ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــا، فاملع ــرب يعرفه ــوك املغ ــن مل ــم م ــل كان غره ب

يتكلــم بهــا مــع زعــاء صنهاجــة وكتامــة، واســتعملها عبــد اللــه الشــيعي يف دعوتــه 

للفاطميــن بجبــال القبائــل وزواوة. كــا اســتعملها املهــدي بــن تومــرت يف دعوتــه 

ــا، ومل  ــن جامًع ــوك الحفصّي ــى بعــض املل ــة. وبن ــن العــروش والعشــائر الربري ب

يكتــب عليــه اســمه، فقيــل لــه يف ذلــك، فأجــاب بالربريــة »يســنت ريب«، أي: قــد 

ــرب  ــة باملغ ــات العربي ــة يف اللهج ــرداٌت بالرببري ــت مف ــك. ودخل ــه ذل ــم الل عل

ــا.))(« ــرون« وغريه ــة« و»الفك ــا »الكروم ــة منه ــس وصقلي واألندل

ــان االحتــالل األجنبــي لشــامل إفريقيــا، دافــع الفرنســيّون عــن األمازيغيــة  وإبّ

ــاٍت ومعاهــَد وجامعــاٍت، وال ســيام بعــد  ــوا لهــا مــدارَس وثانوي وشــّجعوها، وبن

صــدور الظهــري الرببــرّي ســنة 0)))م. بيــد أنهــم اختــاروا الحــرف الالتينــي وســيلًة 

ــاس  ــم األس ــريب، وكان غرضه ــرف الع ــوا الح ــب، ومنع ــث والتنقي ــة والبح للكتاب

مــن ذلــك هــو فصــل الربابــرة عــن إخوانهــم العــرب.

ــة مــع مــرور الوقــت، وتراجعــت مكانتهــا  وقــد تضاءلــت قيمةاللغــة األمازيغي

بــني الســكان األمازيــغ أنفســهم بســبب مسلســل التعريــب الــذي نهجتــه الدولــة 

املغاربيــة بعــد االســتقالل مبــارشًة؛ إذ عمــدت لجنــة التعليــم يف املغــرب -مثــال- 

إىل ســّن سياســة املبــادئ األربعــة، وهــي: التعميــم، واملغربــة، والتوحيــد، 

ــا  ــرتة، خاضًع ــك الف ــن تل ــريّب، م ــم املغ ــح التعلي ــّم، أصب ــن ثَ ــب. وم والتعري

لهيمنــة اللغــة العربيــة، وهيمنــة اللغــات األجنبيــة. لــذا، أضحــت اللغــة األمازيغيّــة 

ــة.  ــق الدول ــا يف مراف ــع تداوله ــا، وثقافيًّا.وُمن ــا، ودينيًّ ــيًّا، واجتامعيًّ ــوذًة سياس منب

ــًة يف الســتينيات والســبعينيات  ــا أو حضاريًّــا، وخاصَّ كــام ُمنــع الدفــاع عنهــا ثقافيًّ

ــايض. ــرن امل ــن الق ــات م والثامنيني

عثامن الكعاك: نفسه، ص:٩٣-٩٤.  (١(
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ــا  ــن عاداته ــة ع ــل األمازيغي ــض القبائ ــت بع ــد تخلّ ــك، فلق ــىل ذل ــالوًة ع ع

وتقاليدهــا وأعرافهــا وحضارتهــا وثقافتهــا التــي كانــت ترتبــط باللغــة األمازيغيــة، 

فاندمجــت يف قبائــَل عربيــٍة، وانصهــرت فيهــا جزئيًّــا أو كُليًّــا. أضــف إلىذلــك مــا 

يقــوم بهاإلعــالم اإلذاعــّي واملــريّئ مــن دوٍر كبــريٍ يف نــرش اللغــة العربيــة، وترويــج 

باقــي العاميــات املتفرعــة عــن هــذه اللغــة، دون االهتــامم باللغــة األمازيغيــة قيــد 

أمنلــة. ناهيــك عــن التهميــش املقصــود الــذي مــورس ضــد األمازيغيــة سياســيًّا، 

ــر يف  ــا أثّ ــيًّا؛ م ــا، ونفس ــا، وحضاريًّ ــا، وتاريخيًّ ــا، وثقافيًّ ــا، واجتامعيًّ واقتصاديًّ

مســتواها التــداويّل والتواصــيّل وقيمتهــا املعرفيــة. عــالوًة عــىل ذلــك، فلقــد بقيت 

اللغــة األمازيغيــة حكــرًا عــىل األجــداد، دون األبنــاء واألحفــاد الذيــن تخلّــوا عــن 

هــذه اللغــة بالتدريــج لصالــح اللغــة العربيــة، أو لصالح اللغــات األجنبية املنافســة 

األخــرى بســبب هجــرة الســاكنة األمازيغيــة نحــو الضفــة األخــرى. باإلضافــة إىل 

ــاع إرٍث حضــاريٍّ أمازيغــيٍّ  ــذي كان عامــاًل مــن عوامــل ضي طابعهــا الشــفوي ال

كبــريٍ يف مختلــف العلــوم واملعــارف والفنــون.

وال يعنــي هــذا أّن مسلســل التعريــب حديــُث العهــد، فلقد مــورس منــذ القديم، 

مــع تأســيس أوىل دولــٍة مغربيــٍة هــي دولــة األدارســة،فتطّور مسلســل التعريــب مــع 

ــىل  ــوم ع ــة تق ــلطة الدول ــت س ــد كان ــذا، فق ــا ه ــةإىل يومن ــدول املغاربي ــي ال باق

النَّســب الرشيــف، والدفــاع عــن الديــن اإلســالمي، وحاميــة اللغــة العربية،وتثبيــت 

وحــدة األمــة. 

ــة، فإنهــا لغــٌة  ــه اللغــة األمازيغي ــق الــذي عانــت من وعــىل الرغــم مــن التضيي

تواُصليـّـٌة حيـّـٌة بامتيــاز. ويف هــذا اإلطــار، يقــول محمــد شــفيق: »والواقــع أّن اللغــة 

األمازيغيــة ال تــزال حّيــًة، محافظــًة عــى كيانهــا الــذايت الــذي ال يتجى بوضــوحٍ تامٍّ 

وبــكلِّ عنــارصه إال ملــن كلّــف نفســه قليــًا مــن االهتــام باللهجــات ومــا بينهــا مــن 

التداخــل والتكامــل، منحهــا وجهــة التــاس العوامــل املوحــدة، ال وجهــة التــاس 

ــة  ــين. واللغ ــن الفرنس ــن الباحث ــدٌد م ــل ع ــا كان يفع ــا، ك ــة بينه ــل املفرق العوام

ــاس،  ــا الن ــب به ــًة يتخاط ــًة حي ــا لغ ــايل، أي: بصفته ــا الح ــة، يف وضعه األمازيغّي

ــا  ــٍة، قابلــٌة لانتعــاش والنمــّو واالزدهــار، وال ســيا أّن لهــا نظاًم يف تلقائيــٍة وعفوي

ا، يتفاعــل فيــه االشــتقاق األصغــر واالشــتقاق األكــر مــع النحــت  اشــتقاقيًّا َمرِنـًـا جــدًّ
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ــال.  ــات الخلــق املعجمــي يســر املن والرتكيــب املزْجــي تفاعــًا يُضاعــف إمكان

ــوش  ــاز النق ــّك ألغ ــن ف ــراء م ــيتمكّن الخ ــه، س ــام يف تفاصيل ــذا النظ ــة ه وبدراس

ــواء  ــض األض ــليط بع ــن تس ــى اآلن، وم ــم حت ــا عليه ــتغلق أمره ــي اس ــة الت القدمي

عــى خفايــا تاريــخ إفريقيــا الشــالية.«))(

ــريًا مــن الدعــم  ــة نســبيّا، واســتفادت كث ــد انتعشــت اللغــة األمازيغي واآلن، لق

الرســمي والســيايس والجامهــريي واملؤسســايت؛ إذ شــّكل خطــاب 0) غشــت/

آب ))))م منعطًفــا سياســيًّا نوعيًّــا يف تعامــل الســلطة مــع اللغــة األمازيغيــة. فلقــد 

اعــرتف العاهــل املغــريب الحســن الثــاين بــرورة تدريــس اللغــة األمازيغيــة يف 

املدرســة املغربيــة إىل جانــب اللغــات األجنبيــة األخــرى. لكــن ذلــك الطمــوح 

ـا إال بعــد خطــاب أجديــريف 0) يوليوز/يوليــو ســنة )00)م،  مل يتحّقــق فعليًـّ

وتأســيس املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة يف 7)أكتوبر/كانــون األّول )00)م، 

وميــالد الكونغــرس العاملــي األمازيغــي ســنة ))))م، وانطــالق تعليــم األمازيغيــة 

ــنة  ــة س ــة الثامن ــاة األمازيغي ــيس القن ــدرايس )00)-)00)م، وتأس ــم ال يف املوس

008)م، ودســرتة اللغــة األمازيغيــة بشــكل رســميٍّ يف الدســتور الجديــد للمغــرب، 

ــىل  ــالوًة ع ــارس/آذار ))0)م. ع ــاب )0 م ــع خط ــة، م ــة العربي ــب اللغ إىل جان

ــة يف  ــادة األمازيغي ــٍة يف م ــيٍة جامعي ــداٍت دراس ــعٍب ووح ــالَك وش ــيس مس تأس

ــور...  ــاس، والناظ ــوان، وفاس،ومكن ــدة، وتط ــاط، ووج ــر، والرب ــن: أكادي كلٍّ م

إضافــًة إىل توفــري عــدٍد مــن املناصــب املاليــة لتأهيــل أطــر االبتــدايئ يف اللغــة 

ــر،  ــن: أكادي ــكلٍّ م ــن ب ــة والتكوي ــن الرتبي ــة مله ــز الجهوي ــة،يف املراك األمازيغي

ــور.  ــاس، والناظ ومكن

وعليــه، مل تظهــر الدراســات االســتمزاغية يف املغــرب بصفــٍة خاصــٍة، وإفريقيا 

الشــاملية بصفــٍة عامــٍة، إال يف أواخــر القــرن التاســع عــرش مــع الباحثني الفرنســيني 

 René( ِّالفرنســرييني بــايس واإلســبان املســتمزغني بالخصــوص كاللســاين 

Basset( الــذي يُعــدُّ املؤســس الحقيقــي للدراســات الرببريــة، ومــع مجموعــٍة مــن 

ــد  ــني، ومحم ــب ياس ــري، وكات ــود معّم ــاتذة كميل ــني واألس ــن واملبدع املفكري

خــري الديــن، ومحمــد شــفيق، وأحمــد بوكــوس، ومحمد الشــامي، وســامل شــاكر، 

محمد شفيق: الرببر، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثانية، ٠٠٣)م، ص:٦٠.  (١(
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ــول  ــة ح ــات املعّمق ــانيّة والدراس ــا اللس ــد أّن الجغرافي ــور... بي ــه بونف ــد الل وعب

اللغــات واللهجــات يف شــامل إفريقيــا مل تتطــور إال يف بدايــة القــرن العرشيــن مع 

بــايسِّ )A. Basset( الــذي مســح منطقــة شــامل إفريقيــا لســانيّا ولغويـّـا وجغرافيّــا، 

مــن الشــامل إىل الجنــوب، مــروًرا بالجنــوب املغــريب، مــا بــني ))))م و))))م. 

فلقــد درس هــذا الباحــث املســتمزغ ) Le berbériste( أمازيغيــة الجزائــر 

ــريب،  ــوب املغ ــة جن ــا، وأمازيغي ــس وموريطاني ــا وتون ــة ليبي ــوارق، وأمازيغي والط

ــًة  ــاٍت ميداني ــا دراس ــايسِّ بكونه ــاث ب ــم أبح ــج. وتتس ــة فجي ــًة أمازيغي وخاص

إجرائيــًة أرشــيفيًة، كان الهــدف منهــا تســجيل جميــع اللهجــات الرببريــة وتدوينهــا 

ــا. ــا ومتغرياته ــة ثوابته ــع دراس ــا، م وتوثيقه

وميكــن الحديــث عــن مجموعــٍة مــن املقاربــات التــي خضعــت لهــا اللغــة 

ــة  ــة العلمي ــة، واملقارب ــة البيداغوجي ــة، واملقارب ــة الكولونيالي األمازيغيةكاملقارب

ــة. ــة االنطباعي ــة الصحفي ــة، واملقارب األكادميي

وعليــه، فالدراســات االســتمزاغية التــي أنجــزت منــذ منتصــف القــرن التاســع 

ــتمزاغيٌة  ــاٌت اس ــي دراس ــايض ه ــرن امل ــن الق ــبعني م ــنوات الس ــرش إىل س ع

عســكريٌة توثيقيــٌة واســتخباراتيٌة. كان الهــدف منهــا قــراءة الجهــة املرصــودة لغويًّا، 

وأنرتوبولوجيًّــا، وجغرافيًّــا، ولغويًّــا، واقتصاديًّــا، مــع رصــد نقــط القــوة والضعــف 

ــة.  ــة الغازي ــة الحامي ــح الدول ــكريًّا لصال ــيًّا وعس ــتثامرها سياس ــتغاللها واس الس

وكانــت معظــم الدراســات الكولونياليّةتتّخــذ، يف تعاملهــا مــع اللّغــات واللهجــات 

نحويّــٍة  أبعــاٍد  ذاِت  وتعلميــٍة  تعليميــٍة  بيداغوجيــٍة  مقاربــٍة  األمازيغيّة،شــكَل 

ــات  ــذه الدراس ــة يف ه ــن املوظف ــالل العناوي ــن خ ــك م ــم ذل ــام نفه ــٍة، ك تداوليّ

اللســانية والنحويــة: )مالحظــات، ومقــّرر، وملّخــص، وموجــز، ودراســة، وبحــث، 

.)...Notes, Manuel Esquisse,Etude,،Glossaire( ومعجــم(، 

ومــن جهــٍة أخــرى، فلقــد كانــت هنــاَك دراســاٌت اســتمزاغيٌّة علميّــٌة وموضوعيٌّة 

الغــرض منهــا هــو التعريــف بالحضــارة األمازيغيــة، واســتعراض تاريخهــا وآدابهــا 

وعلومهــا وفلســفاتها، ســواًء أَكَتَبهــا مســتمزغون أجانــُب أم مغاربيــون.

وخالصــة القــول، يحيــل مفهــوم االســتمزاغ عــىل تلــك الحــركات والجمعيــات 

الثقافيــة والعلميــة األمازيغيــة املختلفــة التــي تُعنــى بإنجاز دراســاٍت وأبحــاٍث، يف 
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الجامعــة أو خارجهــا، حــول اللغــة األمازيغيــة وآدابهــا وحضارتهــا وثقافتهــا، ســواًء 

ــامي،  ــد الش ــاكر، ومحم ــامل ش ــني كس ــني املغاربي ــل الباحث ــن قب ــك م أكان ذل

وقــايض قــدور، وأحمــد بوكــوس، ومحمــد املــدالوي، وأحمــد أكــواو، وبلعيــد 

ــاز  بودريــس، وفاطمــة بوخريــص، وعائشــة بوحجــار، والحســني املجاهــد، وهب

بوجمعــة، وفاطمــة صّديقــي، ومحمــد شــفيق، وجميــل حمــداوي، وعبــد الهــادي 

ــد  ــز عــاليت، وعب ــد العزي أمحــرف، وميمــون حمــداوي، ومحمــد شــطاطو، وعب

الرحمــن العيســايت، ووفــاء طنجــي، ومحمــد األيــويب، وميشــيل كيطــو، ومحمــد 

بلحــرش، وحميــد ســويفي، ونــور الديــن أمــروس، ومصطفــى العــدك، وحســني 

فرحــاض، وحســن بنعقيــة، وحميــد ســويفي، وأمينــة الفقيــوي، وعبــد اللــه بونفور، 

وإبراهيــم أخيــاط، وعــيل صدقــي أزايكــو، وأحمــد عصيــد، وجــواد الزوبــع...

أم كان ذلــك مــن قبــل الباحثــني املســتمزغني األجانــب، مبــا فيهــم الباحثــون 

يف جامعــات فرنســا الذيــن تخصصوا يف دراســات األمازيغيــة مبختلــف مكّوناتها، 

ــل غــاالن  ــايسِّ )H.Basset(، وليوني ــايسِّ )A.Basset(، وهــري ب ــدري ب ــل: أن مث

 Fernand( وفرنانــد بينتوليــال ،)R.Aspinion( وروبــري أســبينيون ،)L.Galand(

Bentolila(، وبيارنــاي )S.Biarnay(، ودافيــد كوهــن )D.Cohen(، وجــان مــاري 

ــاد )Jean-Marie Cortade(، وإميــل الووســت )Emile Laoust(، إلــخ...  كورت

املبحث الثالث: مفهوم االستعراب

إذا كان االســترشاق )Orientalisme( يــدرس كّل مــا يتعلــق بالــرشق مــن 

ــٍة، وإذا كان االســتمزاغ ))Berbérisme ينصــب أيضــا  حضــارٍة وثقافــٍة ولغــٍة وتقني

عــىل الحضــارة األمازيغيّــة املوجــودة بشــامل إفريقيــا بالــّدرس والفحــص 

ــق  ــا يتعل ــة كّل م ــىل دراس ــّب ع ــتعراب )Arabisme( ينك ــإن االس ــل، ف والتحلي

ــن  ــًة. وم ــًة، ومعرف ــاًم، ولغ ــرًا، وعل ــا، وفك ــس أدبً ــلمني يف األندل ــارة املس بحض

ثـَـّم، فلقــد ركّــز املســتعربون كثــريًا عــىل األدب األندلــيّس، واســتخدموا يف ذلــك 

اللغــة العربيــة تــارًة، واللغــة اإلســبانية واللغــات الالتينيــة تــارًة أخــرى. وقــد ظهــر 

االســتعراب يف القــرن التاســع عــرش امليــالدي بإســبانيا مــن أجــل فهــم املنتــج 

العــريب باألندلــس ودراســة قيمــه وإبداعــه، وتبيــان أســباب ذلــك. لذلــك، التجــأ 

الباحثــون األكادمييــون واألســاتذة الجامعيونــإىل تحقيــق املخطوطــات العربيــة، 
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ــلمني يف  ــرب املس ــّوق الع ــان أرسار تف ــس، وتبي ــريب باألندل ــر الع ــح الفك وترشي

ــر واألدب. ــن والفك ــة والف ــم واملعرف ــاالت العل مج

ــدأ  ــباين »ب ــتعراب اإلس ــري أن االس ــى الغدي ــريب مصطف ــث املغ ــرى الباح وي

حركــًة ثقافيــًة علميــًة أكادمييــة منصبــة بالدرجــة األوىل عــى دراســة الــرتاث 

األندلــي، بــكل أشــكاله، ومــا لــه عاقــة بهــذا الــرتاث يف الزّمــان واملــكان عــى 

اعتبــاره ميثــل املصــادر األساســية لدراســة ومعرفــة إســبانيا املســلمة، وهــي حركــٌة 

حديثــُة العهــد يعــود تاريخهــا إىل منتصــف القــرن التاســع عــرش قامــت مبجهــوداٍت 

فرديــٍة وبدوافــَع أكادمييــٍة يف الدرجــة األوىل بــن الجامعيــن يف بعــض الجامعــات 

اإلســبانية، وخاصــًة جامعــة مدريــد وجامعــة غرناطــة وجامعــة رسقســطة. بينــا تهتّم 

ــاء  ــح أبن ــه قرائ ــا أنتجت ، أي م ــيٌّ ــيٌّ ورشق ــا هــو مرشق ــكل م الحركــة االســترشاقية ب

ــف  ــرشق األقــى تدعمــه مختل ــا إىل ال ــن شــال إفريقي ــّد م ــٍة تت ــٍة جغرافي منطق

ــهيل  ــه لتس ــّي وتراث ــر الرشق ــة الفك ــة معرف ــكرية بغي ــية والعس ــات السياس املؤسس

ــون  مهمــة التدخــل العســكري واالقتصــادي واإليديولوجــي شــارك فيهــا األكادميي

ــة  ــة األوروبي ــن األنظم ــاٍز م ــن بإيع ــر األكادميي ــين وغ ــكرين والسياس ــن العس م

ــذا الســبب نجــد  ــع االســتعارّي. له ــت تســعى إىل التوّس ــي كان االســتعارية الت

ــق عليهــم لفــظ املســترشق))(«))(. أكــر الدارســن اإلســبان يرفضــون أن يُطل

إذاً، لقــد بــدأ االهتــامم بالدراســات األندلســية مــن ِقبــل الباحثــني والدارســني 

ــذ القــرن الثامــن  ــل من ــذ منتصــف القــرن التاســع عــرش امليــالدي؛ ب اإلســبان من

عــرش امليــالدي مــع خــوان أندريــس )Juán Andrés( الــذي اهتــم بآثــار الحضــارة 

العامليــة  اآلداب   ( موســوعته  يف  والســيام  إســبانيا،  يف  اإلســالمية  العربيــة 

وتطّورهــا(، وتبعــه يف ذلــك إســتيبان أرتياغــا )Esteban Arteaga( يف كتابــه )حــول 

تأثــري العــرب يف نشــأة الشــعر الحديــث يف أوروبــا(، ثــم خــويس أنطونيــو كونــدي 

ــخ الحكــم العــريب يف  ــوان )تاري ــا بعن ــف كتابً ــذي ألّ )Jose Antonio Conde( ال

انظر الحوار مع املستعرب اإلسباين فيديريكو أريوس، جريدة العلم عدد٦)/١٩٩٦/١١م، والحوار الذي أُجري مع   (١(

املستعرب اإلسباين بيدرو مونتابيث يف امللحق الثقايف لجريدة العلم، عدد 7)/٠7/)٠٠)م.

- مصطفى الغديري: )الحركة االستعرابية اإلسبانية /مدرسة كوديرا منوذًجا)، الخطاب االسترشاقي يف أفق العوملة،   (((

، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية رقم 7٦، جامعة محمد األول، وجدة، املغرب، الطبعة األوىل  يوٌم درايسٌّ

سنة ٠٠٣)م، ص:8١ )الهامش).
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 )Gaspar maria de Nava Alvarez( ثم غاســبار ماريــا دي نابــا ألباريــث ،)إســبانيا

ــعرين العــريب والــرتيك إىل اللغــة القشــتالية. الــذي ترجــم مختــاراٍت مــن الشِّ

وبعــد ذلــك، تطــّور االســتعراب عــن طريــق االهتــامم باملخطوطــات العربيــة، 

وتأســيس الكــرايس الجامعيــة لتدريــس اللغة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا وحضارتها، 

وإنشــاء املكتبــات لجمــع الــرتاث العــريب توثيًقــا، وأرشــفًة، وتصنيًفــا، وتحقيًقــا، 

 )Pascual de Gayangos( وبحثًــا، ودراســًة. ويُعــدُّ باســكوال دي غايانغــوس

الدراســات االســتعرابية بإســبانيا، ومؤســس املدرســة االســتعرابية  مؤســس 

املكتملــة العنــارص واألركان، فلقــد كــّون أجيــااًل عديــدًة مــن املهتمــني بالــرتاث 

األندلــيس. ولقــد اعتنــى كثــريًا بتحقيــق املخطوطــات األندلســية يف كتابــه )تاريــخ 

األرُس اإلســالمية الحاكمــة باألندلــس( باللغــة اإلنجليزيــة يف مجلديــن ضخمني))(. 

ــة  ــة العربي ــريس اللغ ــتاًذا لك ــون أس ــه ليك ــودي علي ــل ن ــذا العم ــازه ه ــر إنج »وإث

بجامعــة مدريــد حيــث قــام بتدريــس اللغــة العربيــة عــى أمــد النصــف الثــاين مــن 

القــرن التاســع عــرش وكــّون خالهــا مجموعــة مــن الطلبــة الذيــن ســيتخصصون يف 

الدراســات االســتعرابية اإلســبانية التــي اســتمرت بأهــم الجامعــات اإلســبانية، ومــا 

يــزال أثرهــاإىل اليــوم بســبب تأثــره يف طلبتــه ورعايتــه األبويــة لهــم.))(«

 Franciscus( ــدن ــرا إي زي ــكو كودي ــكوال فرانسيس ــذة باس ــرز تالم ــن أب وم

ــّد املؤســس الحقيقــي للمدرســة االســتعرابية التــي  Codera y zaydin( الــذي يُع

تُســّمى مبدرســة كوديــرا أو بنــي كوديــرا )Beni Codera(. يف حــني، أّن باســكوال 

دي غايانغــوس قــد وضــع اللبنــات التمهيديــة األوىل لهــذه املدرســة. ومعــه، انتقل 

ــطة،  ــبانية كرسقس ــات اإلس ــي الجامع ــد إىل باق ــن مدري ــتعرايب م ــدرس االس ال

ــوٍط  ــة مخط ــق مائ ــة أن يحق ــذ البداي ــتعرب من ــذا املس ــرر ه ــد ق ــة... وق وغرناط

ــخ  ــم تاري ــيل لفه ــدرس التحلي ــأيت ال ــك، ي ــد ذل ــرًشا. وبع ــًة ون ــا ودراس توثيًق

ــا))(. ــا وثقافته ــا وآدابه ــس وحضارته األندل

(1)	 -Pascual	de	Gayangos:	History	of	the	Mohammedan	Dynasties	in	Spain.	London	1840-1861.-

مصطفى الغديري: )الحركة االستعرابية اإلسبانية /مدرسة كوديرا منوذجا)، ص: 8٦.  (((

انظر الحسني اإلدرييس: )مسارات التحول يف مواقف املستعربني اإلسبان)، الخطاب االسترشاقي يف أفق العوملة،   (٣(

، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية رقم 7٦، جامعة محمد األول، وجدة، املغرب، الطبعة األوىل  يوٌم درايسٌّ

سنة ٠٠٣)م،ص:١١٩-١٥١.
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 ،)Julián Ribera y Tarrago( ومــن أهــم طلبــة كوديــرا خوليــان ريبــريا طاراغــو

وميغــال أســني بالثيــوس )Miguel Asin Palacios(، وخــويس مونيــوس ســيندينو 

 M.Angel Gonzales( باالنثيــا  أنخيــل  وميغــال   ،)José Mońoz Sendino(

بيــدال  ومينينديــث   ،)Ortiga Y Grasset( غراســيت  وأورتيغــاإي   ،)Palencia

)Menendez Pedal(، وسانشــيس ألبورنــوث)Albornoz Sanchez(، وداماســو 

 Emilio Garcia(كوميــث غارســيا  وإمييليــو   ،)Damaso Alonso( ألونســو 

Gomez(، وفدريكــو كوريينتــي )F.Corriente(، وخبرييــت فنيــش وســوليذاذ 

 Joaquen Valve( بريميخــو  بالبيــه  وخواكــني   ،)Giberet Fenech Soledad(

ــريا  ــوس بيغ ــا خيس ــث )Pedro Moontavez(، وماري ــدور مونتابي Bermejo(، وبي

 M.Jesus Rubiera( وماريــا خيســوس روبيــريا ماتــا ،)Maria Jesus Viguera(

Mata(، ومانويــال ماريــن )Manuela Marin(، والالئحــة طويلــٌة مــن املســتعربني 

ــتعرابية. ــرا االس ــة كودي ــون إىل مدرس ــن ينتم ــبان الذي اإلس

إًذا، لقــد أســدى املســتعربون اإلســبان خدمــاٍت جــىل إىل الــرتاث األندلــيس، 

ــة،  ــن والوظيف ــوى والف ــث املحت ــن حي ــاره م ــة آث ــه، ودراس ــق مخطوطات بتحقي

وقــد درســوا اللغــة العربيــة يف جامعــات إســبانيا، وســعوا إىل نرشهــا بــني 

ــس  ــم يف األندل ــلمني وثقافته ــارة املس ــن حض ــوا ع ــام دافع ــة. ك ــب املثقف النخ

بــكلِّ موضوعيــٍة وجــرأٍة علميــٍة، وأرشفــوا عــىل العديــد مــن البحــوث والرســائل 

ــم  ــيني وعلومه ــة آداب األندلس ــىل دراس ــّب ع ــي تنص ــة الت ــح الجامعي واألطاري

ى مبدرســة بنــي  وفكرهــم وفنهــم. كــام أسســوا مدرســًة اســتعرابيًة منوذجيــًة تُســمَّ

ــّد الــدرس االســتعرايب إىل االهتــامم بالشــعر العــريب قدميــه  كوديــرا))(. ولقــد امت

الرغم من نفي بعض املستعربني اإلسبان العلقة بني مدرسة كوديرا االستعرابية وبني حركة أو جمعية  »عىل   (١(

املتأفرقني االستعامرية )Los Africanistas) التي كان همها القيام بدراساٍت عن أوضاع شامل إفريقيا يك تساعد 

القوة العسكرية عىل االستيلء عليها، املغرب منها خاصًة، إال أنه من الثابت أّن كثريًا من هؤالء كانوا أعضاًء يف 

هذه الجمعية التي تحالفت مع السياسة االستعامرية اإلسبانية يف احتلل املغرب. فقد وضع هؤالء دراساتهم يف 

خدمة هذه السياسة، إذ كان غايانغوس، وكوديرا من املساهمني يف »الجمعية اإلسبانية الكتشاف إفريقيا«، كام 

ساهام يف تأسيس »جمعية املتأفرقني االستعامرية«.وكان خوليان ريبريا من املؤيدين لحضور إسبانيا سلميّا يف 

املغرب، وحني أنشأت الحكومة اإلسبانية مجلًسا للتعليم يف شامل املغرب عقب الحامية املشؤومة سنة )١٩١م 

كان كلٌّ من خوليان ريبريا وأسني بالثيوس عضًوا فيه، ما يعني أّن أعضاًء أو رؤوًسا هذه املدرسة االستعرابية 

ساهموا، مبعرفتهم اللغة العربية، يف التوسع االستعامري اإلسباين باملغرب شأن املسترشقني اإلنجليز الذين رسموا 

الطريق لربيطانيا يف االستيلء عىل املرشق.« مصطفى الغديري: نفسه، ص:١٠٠-١٠١.
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ــّنًة وعقيــدًة وتاريًخــا مــن جهــٍة  ــا وُس ــة باإلســالم قرآنً ــه مــن جهــٍة، والعناي وحديث

أخــرى.

إذاً، لقــد اهتــم املســتعربون اإلســبان بكثــريٍ مــن املجــاالت املعرفيــة يف العرص 

الوســيط، كاللغــة وفقههــا، والتاريــخ والحضــارة، واألدب العريب، والفــن، والعامرة، 

ــول  ــدة وأص ــة، والعقي ــه والرشيع ــة، والفق ــع، والسياس ــن والصنائ ــة، وامله والرتبي

ــذي  ــالمي ال ــر اإلس ــوف والفك ــفة والتص ــك بالفلس ــوا كذل ــام اهتّم ــن.... ك الدي

أنتجــه علــامء األندلــس ومفكروهــا إبّــان العــرص الوســيط، كــام عنــد ابــن طفيــل، 

وابــن رشــد، وابــن باجــة، وابــن حــزم، وابــن العــريب عــىل ســبيل التمثيــل))(.

ــتعراب  ــل االس ــن قب ــت م ــي بذل ــارة الت ــود الجب ــن الجه ــم م ــىل الرغ وع

ــض  ــز بهابع ــي كان يتميّ ــلبيّات الت ــات والّس ــن الِهن ــٌة م ــة مجموع ــباين، فثم اإلس

املســتعربني املحســوبني عــىل الكنيســة الكاثوليكيــة املســيحية، وميكــن حرصهــا 

ــيل: ــا ي يف م

االنطــالق مــن التصــورات اإليديولوجيّــة املســبقة يف التعامــل مــع الثقافــة . )

لعربية؛ ا

 التعصب الكنيس األعمى، والحقد الدفني لإلسالم واملسلمني؛. )

النزعة العنرصية والعرقية يف التعامل مع اآلخر العريب؛. )

 تفضيل اإلنسان الغريب عىل اإلنسان العريب؛. )

 خدمة املسيحية والتبشري النرصاين؛. )

متهيد الطريق أمام سياسة التوسع االستعامري؛. )

إصدار أحكاٍم مسبقٍة ومتوارثٍة؛. 7

ــارة . 8 ــراء الحض ــاهمت يف إث ــي س ــرى الت ــات األخ ــرتاف بالثقاف ــدم االع »ع

أن  هــذا  ويعنــي  والعريــة.  العربيــة  كالثقافتــن:   ) Iberia ( اإليبريــة))( 

ــرًا يف  ــوا كث ــن، ونفخ ــن الحضارت ــوا هات ــد قزّم ــبان ق ــتعربن اإلس املس

ــه يف تطــور الحضــارة  ــى عن ــة، واعتروهــا مصــدًرا ال غن الحضــارة اإليبري

ــس؛  ــامية باألندل ــة اإلس العربي

انظر: نجيب العقيقي: املسترشقون، الجزء الثاين، دار املعارف، القاهرة، مرص، الطبعة الرابعة، سنة ١٩8٠م.  (١(

-شبه جزيرة إيبرييا)Iberia): هي املنطقة التي تضّم كُلَّ من إسبانيا، والربتغال، ومحمية جبل طارق،  وأندورا.  (((

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ــة . ) ــة العربي ــع الثقاف ــل م ــة يف التعام ــة واملوضوعي ــروح العلمي ــاب ال »غي

اإلســامية؛ 

ــف . 0) ــل املســتعربني اإلســبان العــرب املســلمني املســؤولية يف تخلّ تحمي

اإلســبان عــن ركــب باقــي البلــدان األوروبيــة، ويرتســم هــذا االتهــام »يف 

ــا، ويــرتاءى بــن الســطور«))(. كتاباتهــم ضمنيًّ

ــرون إىل  ــن ينظ ــني الذي ــبان املتحامل ــتعربني اإلس ــض املس ــاك بع إذا كان هن

ــش  ــب والتهمي ــاء والتغري ــا اإلقص ــًة ِقوامه ــًة عدائي ــرًة فوقي ــلمني نظ ــرب املس الع

ــتعرابية  ــني يف دراســاتهم االس ــوا موضوعي ــتعربني كان ــَة مس ــإّن مث ــتعالء، ف واالس

 Juan( ــولو ــوان غويتيس ــتعربني األجالءخ ــؤالء املس ــني ه ــن ب ــترشاقية. وم واالس

ــرًيا  ــع كث ــذي داف ــباين())( ال ــترشاق اإلس ــاب )يف االس ــب كت Goytisolo( صاح

عــن اإلســالم، والثقافــة العربيــة اإلســالمية، وانتقــد املســتعربني اإلســبان انتقــاًدا 

ــديًدا. ش

ــس، إىل  ــريب باألندل ــألدب الع ــباين ل ــتعراب اإلس ــّدم االس ــد ق ــه، فلق وعلي

يومنــا هــذا، خدماتٍكــربى وجــىل. وال ميكنــأليِّ دارٍس عــريبٍّ مســلٍم -بــأيِّ حــاٍل 

، أو رغبــٍة يف  ٍغ علمــيٍّ مــن األحــوال- إنــكاُر ذلــك تحــت أيِّ مــربٍِّر ذايتٍّ، أو ُمســوِّ

ــارة التــي قــام بهــا  املناظــرة والجــدل، أو غــضُّ البــرص عــن تلــك الجهــود الجبّ

ــار املســتعربني اإلســبان عــىل مــّر الســنني، عــىل الرغــم مــن تحامــل الكثــري  كب

منهــم عــىل ذلــك األدب. فلقــد قــام هــذا االســتعراب -فعــال- بجمــع املخطوطات 

األدبيــة األندلســية شــعرًا ونــرثًا، وتوثيقهــا متًنــا وتدويًنــا وتحقيًقــا وأرشــفًة، وتأريــخ 

ــا ومرجعــا، وترجمتهــا إىل اللغــة اإلســبانية يف مختلــف  معطياتهــا ســياقا وتحقيب

ــد  ــل تحدي ــن أج ــًة م ــكاًل ووظيف ــا وش ــتها مضمونً ــة، ودراس ــا املتنوع لهجاته

ــة،  ــة والجامليّ ــة والفنيّ تطــّور األدب األندلــيس، ورصــد مجمــل خصائصــه الدالليّ

ــة،  ــة، واالجتامعي ــية، واالقتصادي ــة، والسياس ــياقاته التاريخي ــف س ــان مختل وتبي

ــص  ــد ُخّص ــىل ذلك،فلق ــالوًة ع ــة. ع ــية، والحضاري ــة، والنفس ــة، والديني والثقافي

لــألدب األندلــيس بإســبانيا املكتبــات العامــة والخاصــة، واملعاهــد املتخصصــة، 

البيضاء،  الدار  الفنك،  نرش  جهاد،  كاظم  ترجمة:  فكريٌة،  دراساٌت  اإلسباين،  االسترشاق  يف  غويتيسولو:  خوان   (١(

املغرب، الطبعة األوىل سنة ١٩٩7م، ص:٣)).

خوان غويتيسولو: يف االسترشاق اإلسباين، املرجع املذكور سابقا.  (((
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والكــرايس الجامعيــة. كــام صــدرت صحــٌف ومجــالٌت تُعنــى بــاألدب األندلــيس 

ــا.  ــا، ونقــًدا، وبحثً تأريًخــا، وتصنيًف

ــه لــوال االســتعراب اإلســباين  ــٍة بأن ــٍة علمي ويف األخــري، أقــول بــكلِّ موضوعي

ــا الكثــري عــن  ــرثًا، وملــا عرفن ــا الكثــري عــن األدب األندلــيس شــعرًا ون ملــا عرفن

الدواويــن الشــعرية ومبدعيهــا املغموريــن واملشــهورين عــىل حــدٍّ ســواٍء، وملــا 

ــٍن. ــٍم ومتَق ــل بشــكٍل محَك ــّن املوشــحات والزّج ــا إملــاٌم كاٍف بف كان لدين

املبحث الرابع: مفهوم ال�صتغراب

ميكــن الحديــث عن اســترشاٍق ُمضــادٍّ، أو اســترشاٍق معكوٍس))(،تــوالّه مجموٌعة 

مــن الباحثــني مــن دول الجنــوب مــن جهــٍة، ودول العــامل العــريب واإلســالمي مــن 

ــه  ــدٍة، وتفكيــك مركزيت ــٍة جي ــه هــو فهــم الغــرب بطريق ــٍة. والغــرض من جهــٍة ثاني

السياســية والثقافيــة، ونقــد أطروحاتــه االســتعامرية واإليديولوجيــة. ويُســّمى هــذا 

االســترشاق املضــاّد بنظريــة مــا بعــد االســتعامر مــن جهــٍة، أو علــم االســتغراب 

مــن جهــٍة أخــرى. 

ــح االســتغراب كالباحــث املغــريب محمــد  ــاك مــن يرفــض مصطل ــد أن هن بي

ــة  ــدوره قضي ــاول ب ــذي يتن ــالمي ال ــر اإلس ــح الفك ــل مصطل ــات، ويفّض خروب

االســترشاق بالــدرس، والتحليــل، والتقويــم. ويف هــذا، يقــول الباحــث: »وأعتقد أن 

املائــم للموضــوع هــو الفكــر اإلســامي، وقــد كنــا نــدرس يف الجامعــة املغربيــة 

مــادًة تســمى بـ»الفكــر اإلســامي يف مواجهــة الحضــارة الغربيــة«، وقــد تغرّي اســمها 

بحكــم مــا طــرأ عــىل الجامعــة املغربيــة مــن إصالحــاٍت متتاليــٍة، أعتقــد أن الفكــر 

ا للقيــام بهــذه املهمــة، فهــو ينطلــق مــن القــرآن  اإلســالمي بهــذا النعــت كاٍف جــدًّ

الكريــم ومــن الســنة النبويــة وأصــول اإلســالم األخــرى، كــام يســتوعب مــا كتبــه 

املفكــرون واملثقفــون حــول الغــرب والحضــارة الغربيــة واالســترشاق واالســتعامر 

والتنصــري والتبشــري، وال شــك يف أن املكتبــة اإلســالمية حافلــٌة بشــتّى املؤلفــات 

ــالمي  ــرتاث اإلس ــول ال ــون ح ــه الغربي ــا كتب ــتوعب م ــام يس ــال، ك ــذا املج يف ه

والحضــارة اإلســالمية ألنــه مثلــام أّن هنــاك فكــرًا غربيـًـا يواجــه اإلســالم والحضارة 

)١)  -صادق جلل العظم: االسترشاق واالسترشاق معكوًسا، الطبعة األوىل سنة ١٩8١م.
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اإلســالمية فهنــاك فكــٌر إســالميٌّ يواجــه الفكــر الغــريب والحضــارة الغربيــة، ثــم إّن 

هــذا الفكــر يســتفيد مــن تجــارب املاضــني يف تعيــني الشــبه والطعــون، وترتيبهــا 

وبيــان كيفيــة الــرد عليهــا واســتلهام طرائقهــم ومناهجهــم، ولــه القدرة عىل اســتقراء 

ــات.  ــات والسياس ــارات والثقاف ــني الحض ــري ب ــا يج ــة م ــع ومعاين ــاكل الواق مش

وكثــري، ممــن تكلــم عــن االســترشاق مــن املفكريــن العــرب املســلمني وباســم 

الفكــر اإلســالمي، عالجــوا قضايـَـا فكريــًة وثقافيــًة وحضاريــًة، ورّدوا عــىل شــبهات 

املســترشقني وطعونهــم، وحــاوروا الكثــري منهــم، كــام ســّجلوا زيــاراٍت ألوروبــا، 

وحــارضوا يف جامعــاٍت ومراكــَز فيهــا.«))(

ــريب،  ــتعامري الغ ــاب االس ــح الخط ــتغراب إىل فض ــدف االس ــا، يه ــن هن وم

ــاء  ــة واالصطف ــة والهيمن ــن الغطرس ــرب ع ــي تع ــة الت ــه املركزيّ ــك َمُقوالت وتفكي

اللــوين والعرقــي والطبقــي، باســتعامل منهجيــة التشــتيت والفضــح والتعريــة. لــذا، 

ــالن  ــًة إلع ــًة منهجي ــدا آلي ــاك دري ــة ج ــتغراب يف تفكيكي ــاب االس ــد كُتّ ــد وج فق

لغــة االختــالف، وتقويــض املســلامت الغربيــة، والطعــن يف مقوالتهــم البيضــاء 

ــروا يف ذلــك مبيشــيل فوكــو، وكارل  ــع الحلمــي األســطوري. كــام تأثّ ذات الطاب

ــك. ــم يف ذل ــعيد رائَده ــي، وكان إدوارد س ــو غرام ــس، وأنطوني مارك

ــة،  ــارة الغربي ــاج يف الحض ــوه االندم ف ــتغراب ومثقَّ ــاب االس ــض كُتّ ــد رف ولق

وانتقــدوا سياســة اإلقصــاء والتهميــش والهيمنــة املركزيــة، ورفضــوا كذلــك 

ــادوا  ــٍة، ون ــٍة أصيل ــٍة وطني ــوا إىل ثقاف ــل، دع ــني. ويف املقاب ــتالب والتدج االس

بالهويــة القوميــة الجامعــة. ومــن هــؤالء -مثــال- كُتّــاب الحركــة الزنجيــة اإلفريقيــة 

ــٍة ملواجهــة  ــٍة وعلمي ــاٍت ثقافي ــا لديهــم مــن آلي ــن ســّخروا كل م ومبدعوهــا الذي

التغريــب، فتشــبّثوا بهويتهــم الســوداء، ودافعــوا عــن كينونتهــم الزنجيــة اإلفريقيــة. 

ــتعمر  ــون املس ــريب يحارب ــرب الع ــة باملغ ــاب الفرانكفوني ــك كُتّ ــا كذل ــد رأين وق

بلغتــه، ويقّوضــون حضارتــه بالنقــد والفضــح والتعريــة، مســتخدمني يف ذلــك لغــًة 

ــخريًّة. ــلبًة، وس ــا، وأس ــة تهجيًن ــات الوطني ــًة باللغ ــيًة مختلط فرنس

محمد خروبات: االسترشاق والعلوم اإلسلمية بني نقلنية التأصيل وعقلنية التأويل، املطبعة والوراقة الوطنية،   (١(

مراكش، املغرب، الطبعة األوىل سنة ٠١7)م، ص:١١٥.
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ومل يقتنــع مثقفــو االســتغراب بقــراءة الخطــاب االســترشاقي الغــريب فحســب، 

بــل حاولــوا مقاومــة املســتعمر بــكل الوســائل املتاحــة، إمــا عــن طريــق املقاومــة 

الســلمية أو املســلحة،وإما عــن طريــق االســترشاق املضــاّد، وإمــا بنــرش الكتابات 

ــام  ــي، وفضحه ــن: األورويب واألمري ــن املتمركزي ــك الفكري ــة لتفكي التقويضي

بشــتى الســبل والطرائــق، مــا دام هــذان التمركــزان مبنيــني عــىل اللــون، والعــرق، 

والجنوســة، والطبقــة، والديــن.

فــو االســتغراب أيضــا بتوجيــه الّنقــد إىل الغــرب، بــل ســعوا إىل  ومل يكتــف مثقَّ

نقــد ذواتهــم ضمــن مــا يُســّمى بالنقــد الــذايت، كــام عنــد الناقــد الكينــي األصــل 

عبــد الرحمــن جــان محمــد حينــام رصح قائــاًل: »أعتقــد أنّنــا نحتــاج إىل اإلفصــاح 

بشــكٍل أكــرَ انتظاًمــا، عــن الواجبــات التــي تفرضهــا علينــا هــذه الوضعيــة البينيــة، 

وهــي واجبــاٌت أشــعر أنـّـه ميكــن استشــعارها مــن وضعيــة مثقــف »العــامل الثالــث« 

ــرب،  ــة للغ ــة املعرفي ــد الهيمن ــح ض ــزال نكاف ــا ال ن ــة. إنن ــات الغربي يف األكادميي

ــع  ــة م ــن باملقارن ــد«. ولك ــتعامر الجدي ــتعار« و«االس ــارب »االس ــزال نح ال ن

التابــع يف »العــامل الثالــث«، نحــن نعيــش يف ظــروٍف بالغــِة الرفعــة. بعــض النُّقــاد 

ــل هــو نفســه جــزًءا  ــا مــن نظريــة مــا بعــد االســتعامر ميثّ ــا معيًَّن يؤكــدون أّن نوًع

ــه نــوٌع مســتمرٌّ ومكــرٌَّر مــن االســتعامر.  مــن البنيــة القامئــة عــىل الهيمنــة، أْي أنّ

ولهــذا أعتقــد أنــه ال بــد لنــا أن نســتمّر عــىل خطــى غاياتــري ســبيفاك وآخريــن، 

فنتفحــص وضعيــة ذواتنــا يف كل هــذه النواحــي وبشــكل أكــرثَ انتظاًمــا«))(

ويعنــي هــذا أن مثــة مفارقــًة بــني القــول والفعــل، وأن هنــاك انفصاًمــا وجوديًّــا 

وحضاريًّــا وطبقيًّــا بــني مفكــري االســتغراب وواقعهــم املتخلــف املــزري.

وإذا كان املفكــرون الغربيــون قــد تعاملــوا مــع الــرشق يف ضــوء علــم 

االســترشاق باعتبــاره خطابـًـا اســتعامريًّا وكولونياليًّــا مــن أجــل إخضاعــه حضاريًّــا، 

ــن  ــني الذي ف ــإّن املثقَّ ــا، ف ــا واجتامعيًّ ــا وثقافيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــه سياس ــة علي والهيمن

ــادٍّ،  ــترشاٍق مض ــون إىل اس ــاًل- يدع ــي -مث ــن حنف ــتغراب كحس ــون إىل االس ينتم

ــا  ــة ترشيًح ــة الغربي ــك الثقاف ــة تفكي ــتغراب بغي ــم االس ــا بعل ى أيض ــمَّ ــا يُس أو م

(1)	 -Theory,	Practice	and	the	Intellectual:	A	Conversation	with	Abdul	R.	Jan	Mohamed,	by	S.X.	
Goudie,	Juvert:	A	Journal	of	postcolonial	Studies,	published	by	The	College	of	Humanities	
and	social	sciences,	North	Carolina	State	University,	Volume	1,	Issue	2,	1997.
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ــة  ــة الهيمن ــا، وتقويــض خطــاب التمركــز تشــتيتًا وتأجيــاًل، وفضــح مقصدي وتركيبً

ــٍة. ــٍة موضوعي ــٍس علمي ــىل أس ع

ــز  ــاد التمرك ــة، بانتق ــة الثقافي ــن التعددي ــريًا ع ــتغراب كث ــم االس ــع عل ــد داف وق

ــني  ــية التدج ــض سياس ــام رف ــة. ك ــدة املهيمن ــة الواح ــريب والثقاف ــايف الغ الثق

والتغريــب واإلقصــاء، ونــادى إىل التنــوع الثقــايف واالنفتــاح الثقــايف عــرب آليــات 

املثاقفــة، والرتجمــة، والنقــد، والتفاعــل الثقايف.مبعنــى أّن هنــاك ثقافــاٍت جديــدًة 

ــيوية،  ــة اآلس ــة، والثقاف ــة العربي ــة، كالثقاف ــة املركزي ــة الغربي ــب الثقاف إىل جان

ــٌة  والثقافــة اإلفريقيــة، والثقافــة األمازيغيــة... مبعنــى أنّهليــس هنــاك ثقافــٌة مهيمن

ــٌة. ــٌة ومتالقح ــددٌة ومتداخل ــٌة متع ــاٌت هجين ــاك ثقاف ــل هن ــدٌة، ب ــدٌة ووحي واح

ومــن أهــّم رّواد االســترشاق املضــاد، أو علــم االســتغراب، املفكــر املــرصي 

ــام  ــًة وتطبيًقا،ك ــتغراب نظري ــم االس ــه لعل ــرف بتأسيس ــذي يُع ــي ال ــن حنف حس

ــم )مقدمــة يف علــم االســتغراب(، واملفكــر  يتجــىّل ذلــك واضحــا يف كتابــه القيّ

الفلســطيني إدوارد ســعيد الــذي يعــرف بكتابــه البــارز )االســترشاق( الــذي صــدر 

ــة  ــًة يف دراس ــًة تفكيكي ــًة تقويضي ــث منهجي ــه الباح ــى في ــد تبن ــنة 78))م، وق س

ــريب. ــترشاقي الغ ــاب االس الخط

وهكــذا، ينفــي حســن حنفــي عــن نفســه، يف كتابــه )مقدمــة يف علــم 

ــض  ــذات، برف ــىل ال ــواء ع ــامش واالنط ــالق واالنك ــة االنغ ــتغراب())(، تهم االس

الغــرب جملــًة وتفصيــاًل، كــام يبــدو ذلــك جليًّــا يف الفكــر الســلفي التقليــدي، بل 

يدعــو إىل إبــداع األنــا مقابــل تقليــد اآلخــر، وإمكانيــة تحويــل اآلخــر إىل موضــوٍع 

للمعرفــة، ال مصــدًرا لهــا. وبهــذا، يؤســس حســن حنفــي لعلــٍم جديــٍد هــو علــم 

Westernisation/( التغريــب  لنزعــة  خالفــا   )occidentalisme( االســتغراب 

.)occidentalisation

ومــن هنــا، ينطلــق الكاتــب مــن ثــالث مواقــَف رئيســٍة: املوقــف مــن الــرتاث 

ــن  ــف م ــتغراب(، واملوق ــم االس ــرب )عل ــن الغ ــف م ــذايت(، واملوق ــد ال )النق

الواقــع )نظريــة التفســري والطــرح الجديــد(. وبذلــك، يهتــّم حســن حنفــي بجدليــة 

ــص  ــايض املخّص ــن امل ــي: الزم ــٍة ه ــٍة ثالث ــني أزمن ــح ب ــر، بالتأرج ــا واآلخ األن

حسن حنفي: مقدمة يف علم االستغراب، الدار الفنيه للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، الطبعة األوىل سنة ١٩٩١م.  (١(
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للــرّتاث العــريّب القديــم، وزمــن املســتقبل املخّصــص للوعــي األورويّب، وزمــن 

الحــارض املخصــص لواقعنــا العــريب املبــارش، أي: يــدرس حســن حنفــي 

املــوروث )الــرتاث القديــم/ املــايض(، والوافــد )الغــرب/ املســتقبل(، وموطــن 

ــذا،  ــارض(. وبه ــد )الح ــوروث والواف ــا امل ــر فيه ــي ينصه ــه الت ــداع أو بوتقت اإلب

ــة  ــة النقــل واإلبــداع، وجدلي ــا واآلخــر، وجدلي ــة األن ــف الباحــث عنــد جدلي يتوقّ

ــارصة،  ــة واملع ــة األصال ــكان، وجدلي ــان وامل ــة الزم ــارض، وجدلي ــايض والح امل

ــب... ــل والتغري ــة التأصي وجدلي

وينصــّب علــم االســتغراب عنــد حســن حنفــي عــىل تفكيــك املركزيــة الغربية 

ــىل  ــٍة ع ــٍة منفتح ــٍة تأصيليّ ــٍة إبداعي ــق مقارب ــا وف ــن األن ــاع ع ــا، والدف وتقويضه

ــة،  ــوٍع للدراس ــر( إىل موض ــّول الرشق)اآلخ ــترشاق يح ــة. وإذا كان االس الحداث

ــق  ــدروس وف ــوع امل ــم يف املوض ــٍة تتحّك ــترشق إىل ذاٍت دارس ــّول املس ويتح

مقاربــاٍت ومناهــَج معينــٍة، فــإن االســتغراب يحــّول الغــرب إىل موضــوٍع 

ــتغربة  ــا املس ــح األن ــك تُصب ــم، وبذل ــة والعل ــدٍر للمعرف ــة، ال إىل مص للدراس

تتحّكــم يف املوضــوع املــدروس الــذي يتمثّــل يف الغــرب. ومــن هنــا، تنقلــب 

ــان  ــة، وتبي ــد الحضــارة الغربي ــي تحــاول نق ــا املســتغربة الت ــح األن ــة لصال الكّف

مصادرهــا وأصولهــا، وتشــخيص مظاهــر قوتهــا وضعفهــا، والدفــاع عــن حضــارة 

ــر العــريّب املســلم  ــب الّنقــص الــذي يُحــّس بهــا املفّك ــة تجــاوز ُمركّ ــا بغي األن

أمــام عظمــة الغــرب.

ــة  ــض املنظوم ــريب، وتقوي ــداع الع ــن اإلب ــاع ع ــتغراب الدف ــي االس إذاً، يعن

الذهنيّــة الغربيّــة وتفكيكهــا فلســفيّا، ودينيـّـا، وعلميّــا، وحضاريـّـا. ومــن ثــّم، يتمثّل 

الهــدف الرئيــس مــن هــذا التفكيــك يف »فــك عقــدة النقــص الّتاريخّيــة يف عاقــة 

األنــا باآلخــر، والقضــاء عــى ُمركّــب العظمــة لــدى اآلخــر بتحويلــه مــن ذاٍت دارٍس 

ــه مــن  ــا بتحويل ــدى األن ــب النقــص ل إىل موضــوعٍ مــدروٍس، والقضــاء عــى ُمركّ

موضــوعٍ مــدروٍس إىل ذات دارٍس.))(« 

ــد  ــرب؟ ال ب ــدرس الغ ــف ن ــتغراب: »كي ــوُّره لالس ــي تص ــن حنف ــع حس ويتاب

ــا يف معرفــة الغــرب  مــن التخطيــط الفّعــال يف هــذه القضيــة إن أردنــا أن ننجــح حقًّ

حسن حنفي: مقدمة يف علم االستغراب، ص:٩).  (١(
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ــر إىل  ــذا األم ــاج ه ــة. ويحت ــارة الغربي ــة للحض ــات اإليجابي ــن املعطي ــادة م واإلف

ــة واإلســامية لوضــع الخطــط  عــرشات اللجــان يف العديــد مــن الجامعــات العربي

الازمــة لهــذه الدراســات. ولكــن حتــى يتــّم ذلــك ال بــد مــن التفكــر يف الطريقــة 

ــى لهــذه الدراســات. املث

ــة  ــات األمريكي ــتعانت الجامع ــة اس ــات العربي ــج اللغ ــدء يف برام ــد الب وبع

بعــدٍد مــن أســاتذة الجامعــات الربيطانيــني خاّصــًة، واألوروبيــني عامــًة، لتدريــس 

االســترشاق يف الجامعــات األمريكيــة، كــام بــدأت االســتعانة ببعــض أبنــاء 

ــة إلنشــاء أقســام دراســات الــرشق األدىن، كــام فعلــت جامعــة برنســتون  املنطق

ــي إلنشــاء القســم يف الجامعــة. ثــم بــدأ التعــاون بــني  حينــام كلّفــت فيليــب ِحتّ

أقســام دراســات الــرشق األوســط واملؤسســات العلميــة األخــرى مثــل مؤسســة 

 الدراســات االجتامعيــة واإلنســانية وغريهــا مــن املؤسســات العلميــة واألكادميية.

ويف العــامل اإلســالمي يــكاد ال ينقصنــا دراســة اللغــات األوروبيــة، ولكننــا بحاجــٍة 

ــذه  ــن ه ــن م ــعٍ يف التمّك ــتًوى رفي ــل إىل مس ــات ليص ــذه اللغ ــم ه ــن يتعلّ إىل م

اللغــات، وبالتــايل الدراســة يف الجامعــات الغربيــة والتعّمــق يف قضايــا الغــرب، ال 

دراســة موضوعــات تخــص العــامل اإلســالمي. كــام أنّنــا بحاجــٍة إىل مــن يتعّمــق 

يف علــم االجتــامع الغــريب ليعــرف مجتمعاتهــم كأنـّـه واحــٌد منهــم. ومل تَعــْد هــذه 

املســألة صعبــًة؛ فــإّن يف الغــرب اليــوم كثــريًا مــن املســلمني مــن أصــوٍل أوروبيــٍة 

وأمريكيــٍة يســتطيعون معرفــة بيئاتهم معرفــًة حقيقيــًة، وال يَعوقهــم يشٌء يف التوّصل 

إىل املعلومــات التــي يرغبــون يف الحصــول عليهــا. وال بــد مــن التأكيــد عــىل أّن 

دراســتنا الغــرَب يجــب أن تســتفيد مــن البــالد التــي ســبقتنا يف هــذا املجــال، ومن 

ذلــك أن عــدًدا مــن البــالد األوروبيــة قــد أنشــأت معاهــَد للدراســات األمريكيــة، 

ــية  ــوم السياس ــاد والعل ــة االقتص ــع لكلي ــة التاب ــات األمريكي ــد الدراس ــاك معه فهن

بجامعــة لنــدن.

ودراســتنا الغــرَب ال شــك ســتختلف عــن دراســة الغــرب لنــا، ذلــك أّن الغــرب 

ــوة  ــة رّس ق ــوات ملعرف ــر الباب ــات وأوام ــن توجيه ــا م ــه منطلًق ــترشاق في ــدأ االس ب

ــة. وكان  ــًة للنرصاني ــت خاضع ــي كان ــالد الت ــالم يف الب ــار اإلس ــلمني وانتش املس

القصــد ال فقــط معرفــة اإلســالم واملســلمني، ولكــن كانــت أيًضــا لهدفــني آخرين: 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       130

أ
اة
لد
 ي
ير
جل
د. 
 - 
ب 
تاا
ا 
اا
 ة
ب
عاا
ا 
اا
 ة
او
لل
ا 
اا
 ة
 
ةا
ا 
اا

ــاين إعــداد بعــض رجــال الكنيســة  ــن اإلســالم، والث ــري الّنصــارى م أحدهــام تنف

للقيــام بالتّنصــري يف البــالد اإلســالمية. 

أمــا نحــن فحــني نريــد دراســة الغــرب ومؤسســاته وهيئاتــه فــأّواًل نحــن بحاجــٍة 

لألخــذ بأســباب القــّوة املاّديّــة التــي وصلــوا إليهــا، أليــس يف كتابنــا الكريــم مــا 

ةٖ َوِمــن ّرَِبــاِط ٱۡلَۡيــِل تُۡرهُِبــوَن بـِـهِۦ  ــا ٱۡســَتَطۡعُتم ّمِــن قُــوَّ واْ لَُهــم مَّ ِعــدُّ
َ
يؤكــد هــذا ﴿َوأ

ِ وََعُدوَُّكــۡم﴾ )األنفــال 0)(. َعــُدوَّ ٱللَّ
ــا تطلعــاٌت اســتعامريٌة،  ــْدرس الغــرب فليــس لدين ــا حــني نَ واألمــر اآلخــر أنّن

فــام كان املســلمون يوًمــا اســتعامريني. ولكّننــا نريــد أن نحمــَي مصالحنــا ونفهــم 

ــت  ــرب وأصبح ــا الغ ــي ابتدعه ــيات الت ــددة الجنس ــرشكات متع ــل ال ــة عم طريق

ــىل  ــى ص ــث املصطف ــاء يف حدي ــات، وج ــن الحكوم ــريٍ م ــن كث ــوًذا م ــوى نف أق

ــن مل  ــا إىل م ــا فبلّغه ــي فوعاه ــرأً ســمع مقالت ــه ام ــّر الل ــه وســلم: )ن ــه علي الل

ــُه  ــو أفق ــن ه ــٍه إىل م ــِل فق ــامعٍ أو رُبَّ حام ــن س ــى م ــغٍ أوع ــرُّب ُمبَلّ ــمعها؛ ف يس

ــم  ــاس دون أن نعرفه ــىل الن ــهد ع ــا أن نش ــف لن ــهادة فكي ــة الش ــن أم ــه(. ونح من

ــِن  ــا۠ َوَم نَ
َ
ــَرٍة أ ٰ بَِص ِۚ َعَ ــٓواْ إَِل ٱللَّ ۡدُع

َ
ــبِيِلٓ أ ــِذهِۦ َس ــۡل َهٰ ــة؟!) ﴿قُ ــة الحقيقي املعرف

ــِيۖ﴾. َبَع ٱتَّ
واألمــر الثالــث وهــو أمــٌر لــه أهميتــه الخاصــة، أن هــذه األمــة هــي أمــٌة الدعــوة 

والشــهادة؛ فــإْن كان األنبيــاء قبــل ســيّدنا محمــد صــىل اللــه عليــه وســلم كانــوا 

ــع،  ــامل أجم ــٌة إىل الع ــالمية موجه ــوة اإلس ــام الدع ــم بين ــوة أقوامه ــون بدع يَُكلّف

ــف املســلمون جميًعــا بحمــل هــذه األمانــة.  وقــد كلّ

ولــن يكــون علــم االســتغراب لتشــويه صــورة الغــرب يف نظــر العــامل، ذلــك 

أننــا ننطلــق مــن قولــه تعــاىل }وال يجرمّنكــم شــنآن قــوم عــىل أال تعدلــوا اعدلــوا 

هــو أقــرب للتقــوى واتقــوا اللــه{، ولنــا أســوٌة يف ذلــك مبــا ورد عــن عمــرو بــن 

العــاص ريض اللــه عنــه يف وصــف الــروم بقولــه: »إّن فيهــم لخصــااًل أربًعــا: إنهــم 

ألحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأرسعهــم إفاقــًة بعــد مصيبــٍة، وأوشــكهم كــرًة بعــد فــرٍّة، 

وخرُهــم ملســكٍن ويتيــٍم وخامســًة حســنًة جميلــًة: وأمنعهــم مــن ظلــِم امللــوك«.

فمتى ينشــأ علــم االســتغراب؟!«))(

حسن حنفي: مقدمة يف علم االستغراب، ص:٩).  (١(
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مــن خــالل هــذا الّنــّص الطويــل، يتبــنّي لنــا أّن حســن حنفــي هــو رائــُد علــم 

االســتغراب يف الوطــن العــريب بامتيــاٍز؛ حيــث يدعــو إىل تأســيس هــذا العلــم يف 

ــاًل.  ــة مــن أجــل دراســة العقــل الغــريب فهــاًم، وتفســرًيا، وتأوي الجامعــات العربي

ــٍة،  ــن جه ــريب م ــك الغ ــة التفكي ــلّح مبنهجي ــر إال بالتس ــك األم ــق ذل ــن يتحّق ول

ومنهجيــة القــرآن والســنة مــن جهــٍة أخــرى، مــن أجــل فهــم قــوة الغــرب وتفســريها 

ــوة الغــرب وبواطــن  ــة، واســتجالء َمواطــن ق ــة املركزي ــل منظومتهــا الفكري وتأوي

ــز بهــا هــذا املفكــر املــرصي هــو دعوتــه إىل تأســيس  ــزٍة يتميّ ضعفــه. وأهــم مي

ــة  ــز عــن الفكــر اإلســالمي بحداث ــذي يتميّ ــٍد هــو علــم االســتغراب ال ــٍم جدي عل

ــة. ــة املوضوعي ــة، واالســتعانة بالفلســفة واألدوات املختربي مناهجــه العلمي

ــم  ــن ُرّواد عل ــعيد م ــطيني إدوارد س ــر الفلس ــدُّ املفك ــرى، يُع ــٍة أخ ــن ناحي وم

االســتغراب، ومــن محلِّــيل الخطــاب االســتعامري، ومــن أهــّم منظِّــِري نظريــة »مــا 

بعــد االســتعار«. لذلــك، تــوج بكونــه مؤسســا لهــذا الحقــل املعــريف الــذي يعنى 

ــن  ــا م ــدُّ أيًض ــام يُع ــد. ك ــايّل الجدي ــتعامري أو الكولوني ــاب االس ــك الخط بتفكي

ُرّواد الّنقــد الثّقــايْف؛ ألنـّـه اهتــّم كثــريًا باستكشــاف األنســاق الثّقافيــة املضمــرة يف 

املؤسســات املركزيــة الغربيــة، بتحليــل الخطــاب االســترشاقي تفكيــًكا وترشيًحــا 

وتقويًضــا، متأثِّــرًا يف ذلــك مبنهجيــة دريــدا، وميشــيل فوكــو، وأنطونيــو غرامــي.

وينطلــق إدوارد ســعيد، يف كتابــه )االســترشاق(، مــن تعريــف الــرشق، بتحديــد 

مدلوالتــه الجغرافيــة والحضاريــة، وتعريــف مصطلــح االســترشاق يف ضــوء 

املفاهيــم اللغويــة، والعلميــة، واألكادمييــة، والتاريخيــة، واملاديــة. وبعــد ذلــك، 

ــة  ــاراته العلمي ــريب يف مس ــترشاق الغ ــخ االس ــتعراض تاري ــث إىل اس ــل الباح ينتق

ــترشاق  ــيس، واالس ــترشاق الفرن ــىل االس ــوص ع ــزًا بالخص ــتعامرية، ُمركِّ واالس

اإلنجليــزي، واالســترشاق األمريــي الــذي ازدهــر بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة. 

ــل، معتمــًدا يف  ــا للتحلي ــّم، فلقــد تعامــل الباحــث مــع االســترشاق خطابً ومــن ثَ

ذلــك عــىل نظريــات ميشــيل فوكــو وأنطونيــو غرامــي. ويف هــذا الصــدد، يقــول 

دًة  إدوارد ســعيد: »إذا اتّخذنــا مــن أواخــر القــرن الثامــن عــرش نقطــًة لانطــاق محــدَّ

ــه املؤسســة  ــل بوصف ــإن االســترشاق ميكــن أن يناقــش، ويحل ــا، ف ــًدا تقريبيًّ تحدي

ــازة  ــه، وإج ــراٍت حول ــدار تقري ــه بإص ــل مع ــرشق التعام ــع ال ــل م ــرتكة للتعام املش
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ــاٍز،  ــه: وبإيج ــه، وحكم ــتقرار في ــه، واالس ــه، وتدريس ــا، وبوصف ــه وإقراره اآلراء في

االســترشاق كأســلوٍب غــريبٍّ للســيطرة عــى الــرشق، واســتبنائه، وامتــاك الســيادة 

ــه. ولقــد وجــدت اســتخدام مفهــوم ميشــيل فوكــو للخطــاب، كــا يصفــه يف  علي

ــة  ــد هوي ــا لتحدي ــدٍة هن ــاب( ذا فائ ــة والعق ــة( و)املراقب ــات املعرف ــه )حفري كتابي

ــا،  ــْه االســترشاق بوصفــه خطابً ــا مــا مل نكتن ــا هــو أنّن االســترشاق. ومــا أطرحــه هن

فلــن يكــون يف وســعنا أبــًدا أن نفهــم الفــرع املنظَّــم تنظيــًا عالًيــا الــذي اســتطاعت 

الثقافــة الغربيــة عــن طريقــه أن تتدبــر الــرشق -بــل حتــى أن تنتجــه- سياســيًّا، 

ــر.  ــا بعــد عــر التنوي ــة م ــا، يف مرحل ــا، وتخييليًّ ــا، وعســكريًّا، وعقائديًّ واجتاعيًّ

وعــاوًة عــى ذلــك، فقــد احتــّل االســترشاق مركــزًا هــو مــن الســيادة بحيــث إننــي 

ــه، أو ميــارس  ــر في ــه ليــس يف وســع إنســاٍن يكتــب عــن الــرّشق، أو يفكّ أؤمــن بأنّ

فعــًا مًتعلًّقــا بــه أن يقــوم بذلــك دون أن يأخــذ بعــن االعتبــار الحــدود املُِعيقــة التــي 

فرضهــا االســترشاق عــى الفكــر والفعــل. وال يعنــي هــذا أن االســترشاق، مبفــرده، 

ــبكةاملصالح  ــكّل ش ــه يش ــل إنّ ــرشق، ب ــن ال ــال ع ــن أن يُق ــا ميك ــم م ــّرر ويحّت يق

ــا  ــا يف كلِّ مناســبٍة يكــون فيه ــّر منه ــا بصــورٍة ال مف ــي يُســتَحرض تأثرُه ــة الت الكلّّي

ذلــك الكيــان العجيــب الــرشق موضعــا للّنقــاش. أمــا كيــف يحــدث ذلــك، فإنــه مــا 

يحــاول هــذا الكتــاب أن يكشــفه. كذلــك يحــاول هــذا الكتــاب أن يُظهــر أّن الثقافــة 

الغربيــة اكتســبت املزيــد مــن القــّوة ووضــوح الهويــة بوضــع نفســها موضــع التضــاد 

ــا بديلــًة.«))( مــع الــرشق باعتبــاره ذاتً

ــاب  ــة الخط ــىل دراس ــعيد ع ــد إدوارد س ــد اعتم ــة، فلق ــة املنهجيّ ــن الناحي وم

ــٍة قامئــٍة عــىل دراســة األفــكار والثقافــات  ــٍة تفكيكي ــٍة فيلولوجي االســترشاقي مبنهجي

والتواريــخ ليربهــن عــىل أّن العالقــة بــني الــرشق والغــرب مبنيّــٌة عــىل القــوة والســيطرة 

والهيمنــة املعقــدة املتشــابكة. ومــن ثَّم، يــرى إدوارد ســعيد أنـّـه »ينبغي عى املــرء أاّل 

يفــرتض أبــًدا بــأّن بنيــة االســترشاق ليســت ســوى بنيــٍة مــن األكاذيــب أو األســاطر التــي 

. وأنــا نفــي أؤمــن بــأّن  ســتذهب أدراج الريــاح إذا كان للحقيقــة املتعلقــة بهــا أن تُجــىَّ

االســترشاق أكــرُ قيمــًة بشــكٍل خــاصٍّ كعامــٍة عــى القــّوة األوروبيــة -األطلســّية- بــإزاء 

إدوارد سعيد: االسترشاق، ترجمة: كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة سنة   (١(

٠٠٥)م، ص:٣8-٣٩.
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ــه كخطــاٍب حقيقــيٍّ عــن الــرشق )وهــو مــا يُدعــى االســترشاق، يف شــكله  الــرشق من

ــاول أن  ــه ونح ــا أْن نحرتم ــا علين ــاٍل، إّن م ــى أيِّ ح ــه(. ع ــي، كون ــي أو البحث الجامع

ندركــه هــو القــوة املتاحمــة للخطــاب االســترشاقي، وعاقاتــه الوثيقــة باملؤسســات 

االجتاعيــة والسياســية املعــززة، وقدرتــه املهيبــة عــى البقــاء.«))(

وعليــه، فلقــد متثـّـل إدوارد ســعيد منهجيــة ميشــيل فوكــو يف دراســة الخطــاب، 

ــدين  ــع امل ــني املجتم ــز ب ــي يف التميي ــو غرام ــكار أنطوني ــتحر أف ــّم اس ثُ

واملجتمــع الســيايس، والحديــث عــن التســلط الثّقــايّف. ومــن ثَــّم، ميثّــل 

ــّوق األورويب  ــد التّف ــه يؤكّ ــايّف؛ ألن ــلّط الثّق ــن التّس ــا م ــريب نًوع ــترشاق الغ االس

ــرشق  ــىل ال ــا ع ــد العلي ــرب الي ــا أّن للغ ــنّي أيض ــي، ويب ــف الرّشقّ ــل التّخلّ مقاب

ــا. ــا، ومتديًن ــاًم، وتثقيًف ــرًا، وتعلي تنوي

ــٍة  ــه مــع الخطــاب االســترشاقي، إىل رؤي ــد اســتند إدوارد ســعيد، يف تعامل وق

ــٍة هــي: ــٍة سياســيٍة قامئــٍة عــىل ثــالِث خطــواٍت منهجي ثقافي

 أوالً: التمييز بني املعرفة الخالصة واملعرفة السياسية. 

ــني  ــكار واملؤلف ــع األف ــل م ــة يف التعام ــألة املنهجي ــامم باملس ــاً: االهت وثاني

ــواًء  ــرشق، س ــتعامري لل ــترشاق االس ــىل االس ــز ع ــة، بالرتكي ــل التاريخي واملراح

ــا.  ــا، أم أمريكيًّ ــيًّا، أم بريطانيًّ أكان فرنس

وثالثــاً: البعــد الشــخيص الــذي يتمثــل يف الجمــع بــني املوضوعيــة والذاتيــة 

القامئــة عــىل الوعــي الّنقــدّي، مــع االســتعانة بــأدوات البحــث التاريخــي، 

ــايف. ــاين، والثق ــيايس، واإلنس والس

ــٌه إىل مجموعــٍة  ويف األخــري، يبــنّي إدوارد ســعيد أن كتابــه) االســترشاق ( ُموجَّ

ــني  ــة ب ــات املتداخل ــان العالق ــد لتبي ــاّلب األدب والنق ــم طُ ــرّاء، مبــا فهي مــن الُق

املجتمــع والتاريــخ والنصــوص، وفهــم الــدور الثقــايف الــذي يقــوم بــه الــرشق يف 

ــة والسياســة ومنطــق القــوة.  الغــرب، مــع الربــط بــني االســترشاق وبــني العقائدي

كــام يقــّدم الكتــاب إىل القــارئ العــام وقــارئ العــامل الثالــث؛ حيــث تطــرح هــذه 

ــة والعــامل الغــريب يف  ــه »خطــوًة ال نحــو فهــم السياســة الغربي الدراســة بالنســبة ل

ــرًا  ــوٌة كث ــوة الخطــاب الثقــايف الغــريب، وهــي ق ــل نحــو فهــم ق هــذه السياســة، ب

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٤١.  (١(
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ــة. إّن  ــة الفوقي ــٌة إىل البني ــط، أو منتمي ــٌة فق ــا زخرفي ــى أنه ــأً ع ــم خط ــا تُفه ا م ــدًّ ج

أمــي هــو أْن أوّضــح البنيــة املتينــة الصلبــة للســيطرة الثقافيــة واألخطــار واإلغراءات 

الكامنــة يف اســتخدام هــذه البنيــة، خصوًصــا بالنســبة للشــعوب املســتعمرة ســابًقا، 

عليهــم أو عــى اآلخريــن.«))(

ــر  ــٍة، وفك ــٍة عام ــة( بصف ــد الحداث ــا بع ــر )م ــعيد بفك ــر إدوارد س ــد تأثّ إذاً، لق

ميشــيل فوكــو بصفــٍة خاّصــٍة. دون أن ننــى تأثـّـره بالتاريــخ الجديــد، وفلســفة جاك 

دريــدا التفكيكيــة والتقويضيــة. وقــد ربــط إدوارد ســعيد خطابــه االســترشاقي بنزعــة 

ــه  ــكل مقوالت ــرب ب ــلّح الغ ــد تس ــرب؛ فلق ــرشق والغ ــني ال ــالف ب ــن واالخت التباي

ــه سياســيًّا، وعســكريًّا،  ــة علي ــة إلخضــاع الــرشق والهيمن ــه البنيوي ــة وآليات املركزي

، يقــوم االســترشاق بــدوٍر هــامٍّ يف عمليــة  واجتامعيًّــا، وثقافيًّــا، وعلميًّــا. وِمــْن ثـَـمَّ

ــة.  ــة الغربي ــراض املصلح ــرشق بأغ ــط ال ــب، برب ــتيالء والتغري ــاع واالس اإلخض

، يتبّجــح االســترشاق الغــريب بالصفــات الرشــيدة للحضــارة الغربيــة التــي  وِمــْن ثـَـمَّ

تتمثــل يف الدميقراطيــة عــىل ســبيل الخصــوص. بينــام يُعــرَّف الــرشق بالصفــات 

ــد إدوارد  ــرب عن ــّم، فالغ ــْن ثَ ــتبدادية. وِم ــة، واالس ــهوانية، والبدائي ــة كالش الذميم

ســعيد هــو العقــل، واملركــز، واالســترشاق.

ــكان  ــاب الس ــل كُتّ ــاًم: ه ــا وقَيِّ ــؤااًل هاًّم ــعيد س ــرح إدوارد س ــا، يط ــن هن وم

ــة أم يعارضونهــا؟  ــة الغربي ــون النظري ــدة يتمثّل ــة الجدي األصليــني يف إطــار النظري

مبعنــى هــل يرفضــون الثقافــة الســائدة ؟ أم يُخضعونهــا ملــرشح التفكيــك 

ــدا؟!! ــاك دري ــة ج ــبًة إىل تفكيكي ــدي نس ــوم الدري ــض باملفه والتقوي

ويــرى ديفيــد كارتــر )David Karter(، يف كتابــه )النظريــة األدبيــة(، أن تحليــالت 

ــٌة  ــايسٍّ تفكيكي ــكٍل أس ــي بش ــة ه ــة املختلف ــات االجتامعي ــعيد« للخطاب إدوارد س

و«ضــد التيــار«. فقــد كان هدفــه تهميــش الوعــي للعــامل الثالــث، وتقديــم نقــٍد مــن 

شــأنه أن يُقــّوض هيمنــة خطابــات العــامل األول. وبالنســبة لســعيد، جميــع متثيــالت 

ــة  ــدف إىل الهيمن ــا يه ــًدا دؤوبً ــّكل جه ــرب تُش ــل الغ ــن ِقب ــة م م ــرشق املقدَّ امل

ــذي  ــى ال ــة )باملعن ــة الغربي ــراض الهيمن ــترشاق أغ ــدم االس ــد خ ــاع. وق واإلخض

قصــده غرامــي(: إلضفــاء الرشعيــة عــىل اإلمربياليــة، وإقنــاع ســكان هــذه املناطق 

إدوارد سعيد: نفسه، ص:٥7.  (١(
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ــف  ــٍة. ومــن خــالل تعري ــٍن إيجابي ــة متدي ــة هــي عملي ــة الغربي ــأّن قبولهــم للثقاف ب

ــه يعــرف أيضــا كيــف يتصــور الغــرب نفســه )وذلــك مــن  االســترشاق للــرشق، فإن

خــالل املعارضــات الثنائيــة(. فالتشــديد عــىل الشــهوانية والبدائيــة واالســتبدادية يف 

الــرشق، يؤكــد عــىل الصفــات الرشــيدة والدميقراطيــة عنــد الغــرب.«))(

ــه قــد أهمــل االســترشاق اإلســباين، عــىل  ومــا ياُلَحــظ عــىل إدوارد ســعيد أنّ

ــام  ــوص. ك ــبيل الخص ــىل س ــرب ع ــتعامري يف املغ ــه االس ــن طابع ــم م الرغ

نعتــربه املؤســس الحقيقــي لنظريــة »مــا بعــد االســتعار« يف الحقلــني الثقافيــني: 

هــَد الفعــيلَّ للّنقــد الثّقــايّف  العــريب والغــريب عــىل حــدٍّ ســواٍء. ويُعــدُّ كذلــك املمِّ

ــأيت إدوارد ســعيد يف طليعــة  ــا، »ي ــم االســتغراب عــىل حــدٍّ ســواٍء. ومــن هن وعل

ه بعضُهــم رائــَد الحقــل، فقــد اســتطاع  ــي الخطــاب االســتعاري، بــل ويَُعــدُّ محلِّ

ــح  ــرا، »أن يفتت ــن مؤخَّ ــد الدارس ــب أح ــا كت ــترشاق( ك ــه )االس ــرده يف كتاب مبف

حقــًا مــن البحــث األكادميــي هــو الخطــاب االســتعاري« )باتــراك ويليامــز،)(. 

، خطــاٌب تلتحــم  ذلــك أّن دراســة ســعيد لالســترشاق دراســٌة لخطــاب اســتعامريٍّ

فيــه القــوة السياســية املهيمنــة باملعرفــة واإلنتــاج الثقــايف، غــري أّن تحليــل ســعيد 

جــاء مرتكــزًا عــىل ســياٍق معــريفٍّ وبحثــيٍّ ســابٍق لــه يتضمــن أعــامل اثنــني مــن 

ــايل  ــو واإليط ــيل فوك ــيس ميش ــام: الفرن ــن، ه ــني املعارصي ــن األوروبي املفكري

أنطونيــو غرامــي. ومــن املمكــن والحــال كذلــك اعتبــار هذيــن املفكريــن مّمــن 

وضعــوا أســس البحــث يف الخطــاب االســتعامري، باإلضافــة إىل بعــض فالســفة 

مدرســة فرانكفــورت مثــل: ثيــودور أدورنــو، وماكــس هوركهاميــر، وكذلــك والــرت 

ــه أرنــدت.«))( بنجامــني، وحّن

ومــن هنــا، فكتــاب )االســترشاق( إلدوارد ســعيد خــرُي منــوذٍج يُعــرّب عــن علــم 

ــا دام  ــرى، م ــٍة أخ ــن جه ــتعامر م ــد االس ــا بع ــة م ــٍة، ونظري ــن جه ــتغراب م االس

هــذا الكتــاب خطابـًـا ُمضــادًّا لالســترشاق الغــريب؛ لكونــه يحــوي انتقــادات واعيــًة 

ــبُه  ــاك ش ــتيتًا. و«هن ــًكا وتش ــا وتفكي ــريب تقويًض ــز الغ ــاب التمرك ــًة لخط والذع

دافيد كارتر: النظرية األدبية، ترجمة: د. باسل املسامله، دار التكوين، دمشق، سوريا، الطبعة األوىل سنة ٠١٠)م،   (١(

ص:٦)١.

سنة  الثانية،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  األديب،  الناقد  دليل  الروييل:  وميجان  البازعي  سعد   (((

٠٠٠)م، ص:)٩.
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ــاب إدوارد ســعيد  ــه كت ــذي لعب ــس ال ــّدور املؤسِّ ــني الدارســني عــىل ال إجــامٍع ب

ــتعار«.  ــد االس ــا بع ــة »م ــات األوىل لنظري ــة اللبن ــترشاق«، يف صياغ ــن »االس ع

فقــد اســتدعى هــذا الكتــاب، مبــا طرحــه مــن أفــكاٍر، طائفــًة أخــرى واســعًة مــن 

الكتابــات التــي ناقشــت هــذه األفــكار، أو رّدت عليهــا، أو طّورتهــا، ســواًء كتابــات 

الالحقــني مــن منظِّــري »مــا بعــد االســتعار« مثــل: ســلامن رشــدي، وهومــي بابا، 

وجاياتــري ســبيفاك، أو مــن تصــدوا للنظريــة مــن منظــور مخالــف، وكشــفوا عــن 

تناقضاتهــا، مثــل إعجــاز أحمــد وعــارف ديلــريك. وقــد شــارك إدوارد ســعيد نفســه 

بعــد ذلــك يف تطويــر النظريــة وتأّملهــا، مــن خــالل كتاباتــه ومراجعاتــه املتعــددة 

التاليــة لكتــاب االســترشاق، وخاّصــًة يف كتــب مثــل: »الثقافــة واإلمرياليــة« 

ــذه  ــت ه ــا. وكان أن انته ــى« وغريه ــول املنف ــالت ح ــف« و«تأم ــور املثق و«ص

الكتابــات جميًعــا، ويف زمــٍن قصــريٍ نســبيًّا،إىل بلــورة حقــٍل ثقــايفٍّ جديــٍد يُعــرف 

ــا بعــد االســتعار.«))( اآلن باســم »م

ــتعامر  ــد االس ــا بع ــة م ــيل لنظري ــس الفع ــعيد املؤس ــدُّ إدوارد س ــه، يُع وعلي

ــم  ــايف وعل ــد الثق ــني للنق ــن الفعلي ــن املمهدي ــة، وم ــد الحداث ــا بع ــرتة م يف ف

االســتغراب يف القــرن العرشيــن.

وخالصــة القــول: يُعــدُّ علــم االســتغراب خطابًــا مضــادًّا لالســترشاق الغــريب، 

وقــد جــاء االســتغراب لفضــح املركزيــة الغربيــة، ودحــض تفــوق الغــرب املبالــغ 

ــا، يف مختلــف مجاالتــه وميادينــه  فيــه، بتشــخيص العقــل الغــريب تفكيــًكا وتركيبً

ــة استكشــاف مواطــن القــوة والّضعــف؛ حيــث  ــة، بغي ــة والتطبيقي ــه النظري وحقول

يتحــول الغــرب إىل موضــوع للدراســة والبحــث والفحــص والنبــش مــن ِقبــل األنا 

ــي متــارس ترشيحهــا التفكيــي والتقويــي لســرب أوهــام  ــة الت ــة املرشقي العارف

التمركــز الغــريب، ونقــد مؤسســاته الرأســاملية مــن خــالل تقديــم بديــٍل حضــاريٍّ 

جديــٍد، يتمثّــل يف الحضــارة العربيــة اإلســالمية.

)١)  -خريي دومة: )َعــْدَوى الرَِّحـيل موسم الهجرة إىل الشامل ونظرية »مــا بعـــد االستعامر«)،
	http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm
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اخلاتـمة

وخالصــة القــول: يتبــنّي لنــا، ِمــاّم ســبق ذكــره، أّن االســترشاق عبــارٌة عــن حركٍة 

ــٍة غرُضهــا دراســة الــرشق إلخضاعــه  ــٍة وتبشــرييٍة وتنصريي ــٍة وسياســيٍة وديني فكري

ــا.  ــتغالله اقتصاديًّ ــا، واس ــا وروحيًّ ــويهه دينيًّ ــا، وتش ــكريًّا ومجتمعيًّ ــيًّا وعس سياس

ولقــد اســتعمل املســترشقون الغربيــون جميــع الوســائل املاديــة واملاليــة والعلمية 

ــارة  ــة الحض ــن قيم ــط م ــلمني، والح ــالم واملس ــويه اإلس ــرشق، وتش ــم ال لفه

ــن  ــٌة م ــٌة وفني ــٌة وعلمي ــٌة فكري ــترشاق حرك ــا، فاالس ــن هن ــالمية. وم ــة اإلس العربي

ــٌة مــن جهــٍة أخــرى، هدفهــا  جهــٍة، ونزعــٌة دينيــٌة وتبشــرييٌة واســتعامريٌة وتنصريي

دراســة الــرشق العــريب اإلســالمي دراســًة علميــًة وأكادمييــًة، ســواًء أكانــت تلــك 

، فالغــرض الرئيــس لالســترشاق هــو فهــم  الدراســة موضوعيــًة أم ذاتيــًة. وِمــن ثـَـمَّ

اإلســالم يف كل جوانبــه املاديــة والروحيــة والعقديــة، ودراســة حضــارة املســلمني 

يف مختلــف مراحلهــا التاريخيــة ملعرفــة عوامــل نهوضهــا وانتشــارها ونكوصهــا. 

ــًة  ــرًة عدائي ــلمني نظ ــالم واملس ــه، إىل اإلس ــر، يف عموم ــترشاق ينظ وإذا كان االس

أساســها الحقــد واالســتعالء واإلقصــاء والتغريــب والهيمنــة، فلقــد قــّدم أيضــا خدماٍت 

ــة  ــه العلمي ــه وميادين ــع مجاالت ــالمي يف جمي ــريب اإلس ــرتاث الع ــًة لل ــىل وعظيم ج

. ــن: حــدٍّ إيجــايبٍّ، وحــدٍّ ســلبيٍّ ، فاالســترشاق ســالٌح ذو حدي ــمَّ ــْن ثَ ــة. وِم واملعرفي

ومــن ناحيــٍة أخــرى، يحيلنــا مفهــوم االســتمزاغ عــىل تلــك الحركــة األمازيغيــة 

ــا  ــامل إفريقي ــرت يف ش ــي ظه ــة الت ــية واإليديولوجي ــة والسياس ــة والفكري الهوياتي

للدفــاع عــن الحضــارة األمازيغيــة مــن جهــٍة، والتشــبّث باللغــة األمازيغيــة وكتابــة 

ــني  ــتمزغني املغاربي ــن املس ــرٌي م ــاهم كث ــد س ــرى. ولق ــٍة أخ ــن جه ــاغ م تيفين

ــة، ومــا زالــت  ــة واللغوي ــة والعلمي واألجانــب يف النهــوض بهــذه الحركــة الفكري

ــا هــذا. هــذه الحركــة تــؤيت مثارهــا إىل يومن

ويف مــا يخــص مصطلــح االســتعراب، فهــو يحيــل عــىل تلــك الحركــة 

الفكريــة والجامعيــة واألكادمييــة اإلســبانية التــي اهتمــت بدراســة تــراث األندلــس 

ــة  ــة العربي ــا باســتخدام اللغ ــة، إم ــه املعرفي ــه وحقول ــه وميادين يف مختلــف جوانب

ــرى.  ــٍة أخ ــن جه ــة م ــات الالتيني ــبانية واللغ ــتخدام اإلس ــا باس ــٍة، وإم ــن جه م

ــن  ــٍة م ــن مجموع ــتعرابية لتكوي ــرا )Codera( االس ــة كودي ــت مدرس ــد تأّسس وق
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ــت  ــّم، فلقــد كان ــن ثَ املســتعربني اإلســبان يف مجــال الدراســات األندلســية. وِم

ــه. ــلبياٌت يف اآلن نفس ــاٌت وس ــة إيجابي ــذه املدرس له

ــًة  ــًة وتفكيكي ــًة تقويضي ــرب دراس ــة الغ ــتغراب دراس ــح االس ــي مصطل ويعن

ــا  ــّمى أيض ــا يُس ــن م ــه، ضم ــه وتفّوق ــه ومركزيت ــته وتبّجح ــد غطرس ــًة، بنق علمي

باالســترشاق املضــاّد. والهــدف مــن ذلــك هــو التعــرّف إىل الغــرب يف مختلــف 

ــة  ــة والعقدي ــه الفكري ــك منظومت ــة، بتفكي ــة والرمزي ــة واملعنوي ــه املادي مجاالت

والحضاريــة والثقافيــة، واستكشــاف مواطــن قّوتــه وضعفــه، وتبيــان ســمّو 

ــارات  ــالمية، والحض ــة اإلس ــارة العربي ــرى كالحض ــاورة األخ ــارات املج الحض

اإلفريقيــة، والحضــارات اآلســيوية...
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امل�صادر واملراجع

المراجع باللغة العربية:

ــاث  ــة األبح ــب، مؤسس ــو دي ــامل أب ــة: ك ــترشاق، ترجم ــعيد: االس 1-إدوارد س

ــنة 2005م. ــابعة س ــة الس ــان، الطبع ــريوت، لبن ــة، ب العربي
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مــرص، القاهــرة، د.ت.

3- خــوان غويتيســولو: يف االســترشاق اإلســباين، دراســاٌت فكريــٌة، ترجمــة: كاظم 

جهــاد، نــرش الفنك، الــدار البيضــاء، املغــرب، الطبعــة األوىل ســنة 1997م.

ــع،  ــه للنــرش والتوزي ــدار الفني 4- حســن حنفــي: مقدمــٌة يف علــم االســتغراب، ال

ــنة 1991م. ــة األوىل س ــرص، الطبع ــرة، م القاه

ــن،  ــامله، دار التكوي ــل املس ــة: د. باس ــة، ترجم ــة األدبي ــر: النظري ــد كارت 5- دافي

ــنة 2010م ــة األوىل س ــوريا، الطبع ــق، س دمش

6- رودي بــارت: الدراســات العربيــة واإلســالمية يف الجامعــات األملانيــة، ترجمــة 

مصطفــى ماهــر، القاهــرة، مــرص.

7- زيغريدهونكــه: شــمس العــرب تســطع عــىل الغــرب، تحقيــق: فــاروق بيضــون، 

ــة  ــان، طبع ــريوت، لبن ــدة، ب ــاق الجدي ــل، ودار اآلف وكــامل دســوقي، دار الجي

1993م.

8- ســعد البازعــي وميجــان الرويــيل: دليــل الناقــد األديب، املركــز الثقــايف العريب، 

بــريوت، لبنــان، الطبعــة الثانية، ســنة 2000م.
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12- عثــامن الكعــاك: الرببــر، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، املغرب، 
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13- محمــد البهــي: الفكــر اإلســالمي الحديــث وصلتــه باالســتعامر الغــريب، دار 

الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع، الطبعــة السادســة 1973م.

ــة،  ــالد العربي ــتعامر يف الب ــري واالس ــروخ: التبش ــر ف ــدي وعم ــى خال 14- مصطف

ــنة 1973م. ــة س ــة الخامس الطبع

ــل  ــة التأصي ــني نقالني ــالمية ب ــوم اإلس ــترشاق والعل ــات: االس ــد خروب 15- محم

ــة  ــرب، الطبع ــش، املغ ــة، مراك ــة الوطني ــة والوراق ــل، املطبع ــة التأوي وعقالني

األوىل ســنة 2017م.

16- محمــد شــفيق: الرببــر، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، املغــرب، 

الطبعــة الثانيــة، 2003م.
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18-María Rosa Menocal: The Ornament of the World: How Muslims, 
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Spain Little, Brown, )2002(.

19-Pascual de Gayangos: History of the Mohammedan Dynasties in 

Spain. London (8(0(8((-.

20-Theory, Practice and the Intellectual:

A Conversation with Abdul R. Jan Mohamed, by S.X. Goudie, 

Juvert: A Journal of postcolonial Studies, published by The College 

of Humanities and social sciences, North Carolina State University, 

Volume 1, Issue 2, 1997.

المقاالت:

21- الحســني اإلدريــيس: )مســارات التحــول يف مواقــف املســتعربني اإلســبان(، 

، منشــورات كليــة اآلداب  الخطــاب االســترشاقي يف أفــق العوملــة، يــوٌم درايسٌّ
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والعلــوم اإلنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد األول، وجــدة، املغــرب، الطبعــة 

األوىل ســنة 2003م.

ــة يف األدب  ــكل املنهج(،املنهجي ــرتاث ومش ــري: ) ال ــد الجاب ــد عاب 22- محم

والعلــوم اإلنســانية، دار توبقــال للنــرش، الــدار البيضــاء، الطبعــة األوىل، 

1986م.

)الحركــة االســتعرابية اإلســبانية /مدرســة كوديــرا  الغديــري:  23- مصطفــى 

ــورات  ، منش ــوٌم درايسٌّ ــة، ي ــق العومل ــترشاقي يف أف ــاب االس ــا(، الخط منوذًج

كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية رقــم 76، جامعــة محمــد األول، وجــدة، 

املغــرب، الطبعــة األوىل ســنة 2003م.
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ــا بعـــــد االســتعار«(، ــة »مــ ونظري

 http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htm

 




