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االستشراق الفرنسي
واإلرث الثقايف الكولونيالي

األستاذة :مارية جوهري

[[[

الكلامت املفتاحية:
االسترشاق -الرشق -االستعراب  -الكولونيالية – السوسويولوجيا الكولونيالية-

ملخص
يعترب االسترشاق ذاك التيار الفكري املتمثل يف الدراسات املختلفة عن الرشق
اإلسالمي والتي شملت حضاراته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته .وقد أسهم االسترشاق
ريادي يف صياغة التصورات الغربية عن املرشق واملغرب اإلسالميني
الفرنيس بدو ٍر
ٍّ
بصور ٍة خاص ٍة ،إذ منذ العصور الوسطى إىل العرص الحديث شهدت فرنسا دو ًرا
متناميًا يف التأسيس لحركة االسترشاق باعتبارها نقطة ارتكا ٍز رئيس ٍة يف العالقات
الثقافية بني الرشق والغرب .و كانت هذه العالقات متعددةً ،متنوعةً ،متعاقبةً ،اختلط
فيها الحرب والسلم والتجارة والثقافة جمي ًعا .غري أن العالقة التصادمية مثّلت دامئًا
[[[ باحثة في العلوم السياسية والقانون العام – كلية الحقوق ،أكدال ،جامعة محمد الخامس الرباط.
mariajaouhari@gmail.com
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الخلفية التاريخية والقاعدة الثقافية يف الذاكرة الجامعية الفرنسية ،وهي خلفي ٌة عدائي ٌة
حا اسرتاتيج ًّيا لتنفيذ سياسة
حملها االسترشاق الفرنيس يف أولياته ،واتخذها سال ً
فرنسا الخارجية تجاه شامل إفريقيا والرشق عمو ًما.

مقدمة:
يعترب االسترشاق تيا ًرا فكريًّا متثّل يف الدراسات املختلفة عن الرشق اإلسالمي

والتي شملت حضاراته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته ،وقد أسهم هذا التيار يف صياغة
معبا عن الخلفية الفكرية
التصورات الغربية عن الرشق اإلسالمي بصور ٍة خاص ٍةً ّ ،
للرصاع الحضاري بينهام[[[» .
وتعني كلمة االسترشاق يف اللغة ،وهي مصد ٌر من الفعل السدايس :استرشق،
(ش َر َق) ،واأللف والسني والتاء إذا سبقت الفعل الثاليث أفادت الطلب،
وأصلهَ :
وعليه كلمة استرشق تعني» طلب علوم الرشق ولغاتهم»[[[ ،والرشق ،يعني أيضا
الشمس ،أو الجهة التي ترشق منها[[[ .أما يف اللغات األوروبية[[[ ،فتعنى كلمة
جه أو هدى أو أرشد[[[ ،وهناك من ربط مدلول كلمة االسترشاق باملدلول
 Orienterو ّ
املعنوي لرشوق الشمس التي هي مصدر العلم[[[.
أما اصطال ًحا ،فيعني مفهوم االسترشاق « :orientalismعلم الرشق أو علم
[[[ الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة.2/687 ،
[[[ محمد فتح الله الزيادي :االستشراق أهدافه ووسائله  ،دمشق دار قتيبة ،الطبعة الثانية2002 ،م ،ص.17
[[[ القاموس المحيط ،مجد الدين الفيروزآبادي ،دارإحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،
ط  1٬1417ه 1997 /م،مادة شرق .ص.1158
[[[ مازن بن صالح مطبقاني :االستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي ،الرياض ،مكتبة الملك
فهد الوطنية ،طبعة ،1995ص .3
[[[ مفهوم االستشراق في المعاجم الغربية  East :شرق  Orient -شرق  Oriental -شرقيOrientalist -
مستشرق  Orientalism -استشراق .وتعني « Orienterتوجيه الحواس نحو اتجا ٍه أو عالق ٍة ما في مجال
ٍ
اهتمامات شخصي ٍة في المجال الفكري أو الروحي» المرجع :
األخالق أو االجتماع أو الفكر أو األدب نحو
مازن بن صالح مطبقاني  :المرجع السابق ،ص .3
[[[ عبد الله محمد األمين :االستشراق في السيرة النبوية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،القاهرة1997 ،

االستشراق الفرنيس واإلرث الثقايف الكولوني�ايل

101

العامل الرشقي»[[[ وهذا ما ورد يف املعاجم الغربية كقاموس أكسفورد ،حيث
استخدام للكلمة سنة 1630م عىل يد أحد أعضاء الكنيسة الرشقية.
كان أول
ٍ
وظهرت مفاهيم أخرى كفرو ٍع لـ «االسترشاق» ،مثل «االستعراب» «االستغراب»
و«االستمصار» و«االستفراس» و«االسترتاك» ..إلخ .وعىل هذا األساس ترجمت
كلمة « »Orientalismإىل «استرشاق» من قبل املفكرين العرب وشاعت هي
ومشتقاتها يف األوساط العلمية بني الرشق والغرب [[[.وقد أكد إدوارد سعيد عىل أن
«املسترشق» هو كل من يقوم بتدريس الرشق أو الكتابة عنه أو البحث فيه ،سوا ًء أكان
مختصا بعلم اإلنسان أو بعلم االجتامع أم كان مؤرخًا أو فقي َه لغ ٍة ...إلخ ،فهو
املرء
ًّ
ٌ
ٌ
مسترشق وما يقوم به هو
استرشاق[[[.

بدوافع
جح بداية تشكّله
َ
اختلف املؤرخون حول جذور االسترشاق ،حيث أُر ّ
علمي ٍة عىل أيدي طالب العلم الذين جاؤوا إىل األندلس لطلب العلم منذ القرن
بدوافع استعامري ٍة جاءت وليدة الحروب الصليبية،
الثامن امليالدي .ومنهم من ربطها
َ
ديني نتيج ًة للبعثات التبشريية [[[.وعليه فقد تنافست الدول األوروبية يف هذا
أو بدافعٍ ٍّ
ٍ
ميزانيات ضخمةً ،واعتنت بر ّواده ،ومؤسساته ،وما املدرسة
املجال ،ورصدت له
ج من أهم مناذج االسترشاق األورويب .
الفرنسية سوى منوذ ٍ
أهمية املوضوع  :منذ العصور الوسطى إىل العرص الحديث شهدت فرنسا دو ًرا
متنام ًيا يف العالقات الثقافية بني الرشق والغرب ،وقد ظلت محو ًرا منذ أن صحت
عىل هدير زحف الرشق العريب عىل أوروبا [[[،فتمثلت خلفي ٌة تاريخي ٌة وقاعد ٌة ثقافي ٌة
[[[ محمود حمدي زقزوق :االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،دار المعارف ،القاهرة  1997ص .18
[[[ -أحمد سمايلوفتش :فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي ،دار الفكر العربي  ،القاهرة،1998 ،
ص...
[[[ -إدوارد سعيد ،ترجمة محمد عناني .االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،رؤيا للنشر والتوزيع ،القاهرة،
الطبعة األولى 2006م  ،ص.44
[[[ -مفيد الزيدي“ .االستشراق والمستشرقون :نحو رؤي ٍة منهجي ٍة” ،مجلة شؤون عربية( ،القاهرة ،عدد 147
خريف  ،)2011ص .110

[[[ أحمد درويش :االستشراق الفرنسي واألدب العربي ،دار غريب ،القاهرة – جمهورية مصر العربية،
الطبعة االولى  ،سنة ،1997 2004ص .8
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يف الذاكرة الجامعية الفرنسية ،وهي خلفي ٌة عدائي ٌة حملها االسترشاق الفرنيس يف
حا اسرتاتيج ًّيا لتنفيذ سياسة فرنسا الخارجية تجاه البالد العربية
أولياته ،واتخذها سال ً
أو الرشق املسلم عمو ًما .ولذلك ستعالج هذه املقالة أسس املدرسة الفرنسية
فضل
ً
وتاريخها ،باعتبارها من أخطر وأقوى أنواع االسترشاق األورويب ،تاريخًا وثقاف ًة
عن آثاره القدمية والجديدة يف الوقت نفسه.

اإلشكالية املركزية للموضوع:
ما مدى مساهمة االسترشاق الفرنيس كظاهر ٍة حضاري ٍة ومعرفي ٍة يف رسم عالقتنا
بالغرب يف ثنائية األنا واآلخر؟
األسئلة الفرعية:
 .1ما هي البدايات األوىل ملعرفة األخر لدى الغرب؟
.2ما هي األهداف التي يسعى االسترشاق الفرنيس لتحقيقها يف دراسته للرشق؟
 .3ما هي مظاهر نشاط االسترشاق الفرنيس؟ وما هي خصائصه؟
.4ما هي صور املغرب يف االسشرتاق الفرنيس الحديث؟
الفرضيات:
.1تقلّب أساليب ومناهج االسترشاق الفرنيس عرب مراحله التاريخية مع تقلّب
النظرة األوروبية للحضارة اإلسالمية.
.2االسترشاق الفرنيس سعى لخدمة اإلدارة االستعامرية الفرنسية لبسط نفوذها
عىل املنطقة العربية واإلسالمية وشامل إفريقيا.
 .3االسترشاق الفرنيس هو جز ٌء من مرشو ٍع واسعٍ شاملٍ يستهدف إعادة تشكيل
الرشق اإلسالمي ليصبح رشقًا غرب ًّيا .
ولتأكيد الفرضيات أو تفنيدها سنعتمد التصميم التايل:
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املبحث األول :التأسيس ملدرسة االسترشاق الفرنيس
املطلب األول :تاريخ حركة االسترشاق الفرنيس
الفقرة األوىل :البدايات األوىل ملعرفة اآلخر لدى الغرب.
الفقرة الثانية :نشأة االسترشاق الفرنيس يف املغرب
املطلب الثاين :تطور نشاط االسترشاق الفرنيس
الفقرة األوىل :مظاهر نشاط االسترشاق الفرنيس
الفقرة الثانية :مناطق نفوذ االسترشاق الفرنيس
املبحث الثاين :خصائص ومناهج االسترشاق يف املدرسة الفرنسية
املطلب األول :خصائص االسترشاق الفرنيس
الفقرة األوىل :تعدد مهام وأبعاد االسترشاق الفرنيس
الفقرة الثانية :االسترشاق السيايس الكولونيايل ،منوذج سلفسرت دي سايس
املطلب الثاين :صور االسترشاق الفرنيس يف املغرب
الفقرة األوىل :السوسيولوجيا الكولونيالية ،منوذج ميشو بلري
الفقرة الثانية :منوذج جاك بريك ونقد االسترشاق التقليدي /الكولونيايل
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استنتاجات
املبحث األول :التأسيس ملدرسة االسترشاق الفرنيس
ارتبطت حركة االسترشاق الفرنيس بخصائص ومقومات الشخصية القومية
لفرنسا ،ويأيت يف مقدمتها ،الدين املسيحي الذي يقوم عىل املذهب الكاثولييك[[[.
وهي حضاريًّا متثّل أوروبا بجوهر حضارتها املتمثل برتاكم خالصة الرتاث اإلغريقي
والروماين واملسيحي ،ولذلك كانت هي النواة التي انطلقت منها الحروب الصليبية.
و قد أثرت اللقاءات الصدامية األوىل عىل إثر محاوالت توغّل الفتوحات اإلسالمية
إىل قلب أوربا [[[،يف ميالد حركة االسترشاق بشقيه األورويب والفرنيس .فكيف نشأت
حركة االسترشاق الفرنيس (املطلب األول) ،وما هي مظاهر تطوره؟ (املطلب الثاين).

املطلب األول :تاريخ االسترشاق الفرنيس
ال شك يف أن تاريخ الدراسات االسترشاقية قدي ٌم ،غري أن آراء العلامء والباحثني
تتباين بشأن تحديد البدايات التاريخية لتلك الدراسات ،وتتجه أكرث اآلراء إىل
تحديد فرت ٍة زمني ٍة ،ال إىل تحديد سن ٍة بعينها لبداية االسترشاق[[[ (الفقرة األوىل)،
ليشكّل القرنان  18و 19بداية تح ّو ٍل يف مسار االسترشاق الفرنيس ،نحو االسترشاق
االستعامري ،وبداية توغله يف مناطق املغرب العريب (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل :البدايات األوىل ملعرفة اآلخر لدى الغرب.
بدأت بوادر ظهور حركة االسترشاق الفرنيس بشكلٍ
وتدريجي من
انفرادي
ٍّ
ٍّ
طرف أفرا ٍد أوروبيني ،هم رهبا ٌن ومغامرون استهوتهم الدراسات الرشقية ،وحب
الكشف واملغامرة ،بحيث مل يكن االسترشاق يف مراحله األوىل منظ ًّم ورسم ًّيا كام
[[[ جواد كاظم النص الله :االستشراق الفرنسي والبعثات اليسوعية لقاء االستشراق والتبشير ،مجلة دراسات
استشراقية ،العدد  ،4السنة الثانية  -ربيع  2015م  -المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية.انظر الرابط
التالي www.m.iicss.iq/ :تاريخ إضافة البحث 11-08-2015
[[[ أحمد درويش :االستشراق الفرنسي واألدب العربي ،دار غريب ،الطبعة األولى  ،سنة  ، 2004ص 18
[[[ إسماعيل علي محمد :االستشراق بين الحقيقة والتضليل ،دار الكلمة للنشر والتوزيع  ،جمهورية مصر
العربية ،الطبعة السادسة  ،2014ص .14
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أصبح الحال عليه الحقًا ،وهذا ما يص ّعب حقيقة من التأْريخ بدق ٍة له .إال أن التحديد
الزمني لبداية االسترشاق يطرح قضية االلتقاء بني الرشق والغرب ،وهي تعود إىل زمن
اإلسكندر األكرب وزحفه عىل الرشق (مرص والعراق وفارس والهند)[[[ وتغلّبه عىل
نظرائه الفرس واستيالءه عىل الجزيرة العربية ،فنشأت بعد ذلك اإلمرباطورية الرومانية
التي انترشت دولتها يف معظم أنحاء أوروبا ويف شامل أفريقيا ويف آسيا الصغرى
والشام ومرص ،ما جعل البحر األبيض املتوسط بحري ًة روماني ًة خالص ًة ملد ٍة زمني ٍة [[[.
ومنذ بداية العقد الثاين ]الصحيح :العقد الثالث[ من القرن السابع امليالدي،
بدأت بالظهور عىل مرسح التاريخ يف جزيرة العرب دول ٌة عربي ٌة واحد ٌة تدين باإلسالم،
ٍ
ميض ربع قرنٍ عىل ظهور اإلسالم حتى كانت جيوش الفتح اإلسالمي تطرق
ومل
أبواب العراق والشام ومرص ،بل أبواب أوروبا من الرشق مبحاولته فتح القسطنطينية
ومن الجنوب بفتحه لصقلية وجنوب إيطاليا ،ومن الغرب بفتح األندلس[[[ بعد فتحه
لشامل أفريقيا ،والتوغل يف بالد الغال (فرنسا اليوم) حتى مدينة بواتييه التي جرت
عىل مشارفها واقعة بالط الشهداء سنة  732م بقيادة عبد الرحمن الغافقي[[[ ،إذ أوقفت
هذه املعركة املد اإلسالمي يف أوروبا ،إىل أن خرج العرب نهائ ّيا من األندلس يف
سنة [[[.1492
ومبا أن الوجود العريب اإلسالمي قد فرض نفسه عىل الجميع ،فكان لزا ًما أن
تقارب بني فرنسا والغرب من جه ٍة واملرشق اإلسالمي من جه ٍة ثاني ٍة .فقد
يحدث
ٌ
سعى الطرف الغريب الفرنيس باعتباره بواب ًة لباقي أوروبا ،إىل استكشاف حقيقة هذا
[[[ محمود المقداد :تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ،سلسة عالم المعرفة ،الكويت  ،العدد  ،162نونبر
 1992ص12
سابق  ،ص.13
[[[ محمود المقداد :تاريخ الدراسات العربية في فرنسا ،المرج ٌع
ٌ

[[[ ابتدأ فتح المسلمين لبالد األندلس في شهر شعبان سنة  ٩٢هجرية  711م بقيادة طارق بن زياد ،تاريخ
اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي،وقد ظلت األندلس تحت حكم المسلمين حتى القرن الثالث عشر
الميالدي  ،حين است ّر ملوك قشتالة معظمها  ،ولم تبق إال مملكة غرناطة العربية التي سقطت في يد الملوك
الكاثوليك سنة  1492ميالدية.
سابق ،ص 14
[[[ إسماعيل علي محمد :االستشراق بين الحقيقة والتضليل  ،مرج ٌع
ٌ
سابق ،ص 14
[[[ محمد المقداد :تاريخ الدراسات العربية في فرنسا،مرج ٌع
ٌ
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العدو ،فقصد بعض الرهبان األندلس[[[ إبان عظمتها ومجدها ،وتثقفوا يف مدارسها،
وترجموا القرآن والكتب العربية إىل لغاتهم ،وتتلمذوا عىل علامء املسلمني يف
مختلف العلوم .ومن أول هؤالء الراهب الفرنيس «جريردوي أورالياك» الذي قصد
بالد األندلس وتتلمذ عىل أساتذتها يف أشبيلية وقرطبة ،حتى أصبح أوسع علامء
عرصه األوربيني اطّال ًعا[[[ ،وقد تقلد يف ما بعد منصب البابوية يف روما باسم سلفسرت
فرنيس أنشأ أول مدرس ٍة عنيت بتدريس اللغة
الثاين (1003-999م)[[[ ،فكان أول بابا
ٍّ
العربية و آدابها ،وهي مدرسة « »Reimsرميس.

[[[

وقد أرجع بعض املؤرخني البداية الفعلية لالسترشاق الفرنيس إىل القرن ،12
بظهور أول ترجم ٍة التيني ٍة للقرآن سنة  1143م[[[ ،إضاف ًة إىل ظهور عملٍ
أكادميي
ٍّ
ٍ
يب ،وتزايد بذلك نشاط الرتجمة من العربية إىل
قاموس
مه ٍّم ج ًّدا هو أول
التيني عر ٍّ
ٍّ
الالتينية،بحيث أحىص «ليكلريك» ثالمثئة عملٍ مرتجمٍ حتى القرن [[[ .13بعد ذلك
سيعرف االسترشاق األورويب عمو ًما والفرنيس خاص ًة تطو ًرا بارزًا ،عىل يد «غوليوم
كريس للغة العربية
بوستيل[[[ ( ،)1581-1505الذي يعود له الفضل يف إنشاء أول
ٍّ
يف باريس يف الكوليج دي فرانس ،وساهم بنرش العديد من املنجزات والدراسات،
سابق  ،ص 68
[[[ أحمد سمايلوفيتش :فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي ،مرج ٌع
ٌ

[[[ الرأي نفسه يذهب إليه برنارد لويس في حديثه عن النشأة األولى لالستشراق ،حيث يركز كثي ًرا على
االحتكاك التاريخي بين الغرب المسيحي واألندلس وحواضرها وأثر البعثات المتعاقبة من الطالب
المسيحيين إلى طليطلة وقرطبة والزاهرة وغرناطة وغيرها من المدن األندلسية التي لم تخل واحد ٌة منها من
علمٍ غزي ٍر حمله هؤالء الطالب معهم إلى بلدانهم  ،حاملين فيه أسباب نهضة ٍتجلت في ما بعد ذلك بزمنٍ
سابق ،ص  57و.58
غي ِر يسيرٍ .انظر أحمد سمايلوفتش ،مرج ٌع
ٌ
سابق  ،ص60
[[[ أحمد سمايلوفيتش :مرج ٌع
ٌ

[[[ وجاء بعده «قسطنطين اإلفريقي» المتوفى عام  ،1087وبعده « أوجودي سانتاال» وغيرهم حتى األسقف
«جويستنياني» المولود عام 1470م و « ليون اإلفريقي .» 1494-1552نجيب العقيقي :المستشرقون(،موسوعة
في ثراث العرب) مصر،دار المعارف ،الطبعة الثالثة ، 1964 ،ص 110
سابق  ،ص 16
[[[ إسماعيل محمد علي  :االستشراق بين الحقيقة والتضليل  ،مرج ٌع
ٌ
سابق ،ص .21
[[[ أحمد درويش :االستشراق الفرنسي واألدب العربي ،مرج ٌع
ٌ

فرنسي مستشرقٍ داع صيته في اللغات اليونانية والعبرانية والكلدانية
[[[ غليوم بوستيل ( ،)1505-1581أول
ٍّ
واألرامية والسريانية والعربية ،فعينه فرانسوا األول سفيرا لدى الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان.
سابق ،ص .60
أنظر أحمد سمايلوفيتش :مرج ٌع
ٌ
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وتخ ّرج عىل يده تالميذ مسترشقون متخصصون أمثال جوزيف سكاليجيهن ،ومن هنا
بدأت البداية الحقيقية لحركة االسترشاق الفرنيس[[[.
ويف الحقبة التاريخية للقرنني  16و ،17سيعرف االسترشاق نهض ًة علمي ًة
مع ظهور الطباعة وانتشارها ،فأصبح أكرث علمي ًة ،بحيث يتناول جميع قواميس اللغة
العربية وينرش املخطوطات العربية ويطبعها ،ويرتجم القرآن الكريم والكتب .ومع
القرن  18سيوطد مراكزه ويستقل بكيانه ،بإنشاء الكرايس واملعاهد واملدارس،

واإلقبال عليها[[[ ،وستختتم هذه الفرتة التاريخية بحملة نابليون عىل مرص ،واحتالل
فرنسا للجزائر سنة  1830م ،ولتونس سنة  1881م ،ثم تواجدها باملغرب والشام بعد
ذلك.
رصا ذهب ًّيا لالزدهار الحقيقي لحركة االسترشاق
وسيمثّل القرنان  19و ،20ع ً
استرشاقي يف باريس عام  1873م ،ليتجاوز
يل
الفرنيس ،وذلك بعقد أول مؤمت ٍر دو ٍّ
ٍّ
عدد املخطوطات العربية يف املكتبة الوطنية وحدها ()Bibliothèque Nationale
ٍ
حفظت بأحدث الوسائل العلمية».
بباريس سبعة
آالفُ ،
ص ّنفت تصنيفًا جي ًدا و» ُ
علمي عىل يد سلفسرت دي
وستتجه حركة االسترشاق يف فرنسا نحو اتخاذ طابعٍ
ٍّ
ساس 1838م الذي أصبح إماما للمسترشقني يف عرصه ،وإليه يعود الفضل يف جعل
ّ
باريس مرك ًزا للدراسات العربية يؤمها التالميذ والعلامء من مختلف ]أنحاء[ أوربا
ليتعلموا عىل يديه[[[.
ومع أن االسترشاق قد ظهر إىل الوجود منذ زمنٍ قديمٍ  ،فإن املصطلح نفسه
«استرشاق» ظهر أول مر ٍة يف انجلرتا عام [[[ ،1779ويف فرنسا عام  ،1799وأدرجت
سابق ،ص61
[[[ أحمد سمايلوفيتش :مرج ٌع
ٌ

[[[ في شهر مارس 1795م أنشأت الحكومة الفرنسية مدرسة اللغات الشرقية الحية ،وتأسست أول جمعي ٍة
آسيوية ٍفي باريس عام 1822م
[[[ أكد بعض الباحثين أن كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي « المستشرقون” احتوى على أكثرمن خمسين
اس ًما لمستشرقين فرنسيين ،في حين اقتصر عدد اإلنجليز منهم على بضعٍ وثالثين اس ًما ،وهذا يدل على
الحضور القوي لواحدة من أكبر المدارس االستشراقية قدي ًما وحديثًا .
سابق ،ص 24
[[[ أحمد سمايلوفتش:فلسفة االستشراق واثرها في االدب العربي ،مرج ٌع
ٌ

108
كلمة «اسشرتاق» يف قاموس األكادميية الفرنسية عام  1838م ،وأخذت فكرة إيجاد
ٍ
متخصص من فروع املعرفة لدراسة الرشق تلقى املزيد من التأييد .إ ّن تأخر
فر ٍع
ظهور مصطلح االسترشاق ال يعني أنّه مل يكن موجو ًدا من قبل ،بل عىل العكس
من ذلك ،إ ّن ظهور هذا املصطلح كان تقري ًرا وتوصيفًا ألم ٍر واقعٍ وكائنٍ منذ قرونٍ
طويل ٍة[[[ .
الفقرة الثانية  :نشأة االسترشاق الفرنيس يف املغرب
بدأ التنافس األورويب الستغالل شعوب الرشق آسيا وإفريقيا ،ومع عرص
االستعامر ازدهر االسترشاق الفرنيس بالدول التي تعلقت آمالها الحتاللها ،وتم
تأسيس الجمعيات وتناسلها لتجميع القوى املتفرقة للدراسات الرشقية ،ألن
األعامل الكربى ال تظهر فائدتها إال بإجامع القوى املتفرقة[[[ .ونشطت حركة
الدراسات العلمية وامليدانية ورشاء ورسقة ونقل املخطوطات من البالد املستعمرة،
ومن ثم ترجمتها ودراستها وفهرستها وتحقيقها والتعليق عليها ،واالستفادة منها،
وبالتايل زادت الحركة االسترشاقية نشاطًا من حيث األقسام واملعاهد والجامعات
والجمعيات العلمية واملؤمترات الدورية واإلصدارات املختلفة ،حتى أصبح تتبع
ٍ
ٍ
بحثي كبريٍ.
وجهد
دراسات مط ّول ٍة
حركة االسترشاق نفسها أم ًرا يحتاج إىل
ٍّ
وقد شكّل املجتمع املغريب موضو ًعا رئيسيًّا للعديد من الدراسات واألبحاث
االسترشاقية التي ال ميكن الجدال يف مدى قوتها وجودة وغنى املعطيات التي

ساهمت يف تجميعها وعرضها .والدراسات املذكورة ،كام هو معلو ٌم ،تنتمي
ٍ
لقطاعات معرفي ٍة وتخصصي ٍة متعدد ٍة ومتباين ٍة :كالسوسيولوجيا ،واإلثنولوجيا،
واللسانيات ،واألركيولوجيا ،والسيكولوجيا ،والتاريخ ،واألدب .وال زالت الدعوة
مستمر ًة إىل املزيد من التساؤل بصدد مناهجها ،وإشكالياتها ،والخالصات التي
سابق ،ص .18
[[[ إسماعيل علي محمد :االستشراق بين الحقيقة والتضليل  ،مرج ٌع
ٌ

[[[ الحظ فيكتور هيغو( )1829في مقدمته «الشرقيات» »:سيل الدراسات الشرقية لم يندفع من قبل مثل
هذه الدرجة ،ففي عصر لويس  14كان الجميع هيلينين ،أما اآلن فالجميع مستشرقون ...ولدينا اآلن عال ٌم
سابق،
كل من مأثورات الشرق من الصين إلى مصر »...انظر أحمد سما يلوفتش  ،مرج ٌع
متخصص في ٍّ
ٌ
ٌ
ص.82.
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توصلت إليها بغرض مراجعتها ،وتقوميها أو إعادة رسم حدودها[[[.
ّ
وقد ارتبط مسلسل الدراسات األوىل ،التي اتخذت يف ما بعد سمة الكولونيالية يف
املغرب ،باحتالل الجزائر سنة  .1830ولرمبا هذا هو ما حدا بأحد منظّري االستعامر،
«راميون طومايس» حني أكد بأن العلم والعلم وحده هو أول سالحٍ يلزم توظيفه
بوصفه العامل الحاسم املع ِّبد لألرض التي يتعني الزحف عليها .هكذا الحت يف
األفق ،وبالضبط إثر هزمية املغرب يف موقعة إيسيل سنة  1844سلسل ٌة من النشاطات
االستكشافية بلغت ذروتها سنة  1880مع األب شارل دو فوكو[[[.

ومتثلت اللحظة الحاسمة التي عاشتها البالد يف احتالل واحة توات سنة [[[،1899
وميكن القول أنه بد ًءا من هذه السنة أعطيت االنطالقة للقيام مبا سيعرف الحقًا بـ
«الدراسات النسقية» حول طبيعة املجتمع املغريب التي نشطت مع حركة «البعثة العلمية»
التي توجت أبحاثها بنرش :املحفوظات املغربية ،واملحفوظات الرببرية ،ومجلة العامل
اإلسالمي باإلضافة إىل ترجمة ونرش العديد من الوثائق املتعلقة بتاريخ املغرب ،والدين
اإلسالمي .كام اهتمت هذه الدراسات الشمولية باملخزن ،والنسق القبيل ،وظاهرة الزوايا
املرابطية إىل جانب االهتامم بالعامل القروي ،والرتبية ،والثقافة السائدة.
وقد كانت البعثة العلمية تابع ًة لكريس سوسيولوجيا العامل اإلسالمي بـ Collège
 ،de Franceوقد أرشف عىل إدارتها «ألفريد لو شاتليي ،Alfred Le Chatelier
وهو أستاذ السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا اإلسالمية .كان من أبرز مهامها االعتناء

بكل ما يرتبط مبا عرف يف حينه بالشؤون اإلسالمية ،وهي البعثة التي سيكون لـ
«ليوطي» دو ٌر يف توجيهها ،مستفي ًدا يف ذلك مام راكمته تجربة االحتالل الفرنيس
للجزائر .وستشكّل أبرز محط ٍة يف تجربة البعثة العلمية هي تلك التي دشنها ميشو بلري
جا) /دراسة
[[[ المقترب االنقسامي للمجتمع القروي بالمغرب :التحليل والحدود (إرنست غيلنر نموذ ً
منشورة بالمركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية” /http://arab-csr.org
[[[ جرمان عياش :دراساتٌ في تاريخ المغرب ،الشركة المغربية للناشرين المتحدين ،الطبعة االولى ،
،1986ص .14
[[[ المقترب االنقسامي للمجتمع القروي بالمغرب :التحليل والحدود (إرنست غيلنر نموذجا) /دراسة
منشورة بالمركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية” /http://arab-csr.org
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( Édouard Michaux-Bellaire (1857- 1930الذي تحمل مسؤولية إدارة البعثة سنة
 ،1907حيث كانت جهوده الشخصية ذاتَ قيم ٍة جوهري ٍة يف املرشوع الكولونيايل
خصوصا عىل مستوى إعداد املونوغرافيات .وقد عرفت البعثة تحت إدارته غزار ًة يف
ً
اإلنتاج ،ويتعلق األمر هنا بإعداد جمل ٍة من املصنفات واملحفوظات من قبيل :مدن
وقبائل املغرب ،األرشيفات املغربية ،األرشيفات الرببرية ،مجلة العامل اإلسالمي،
التي أسسها  Le chatelierسنة [[[ .1906فقد عمدت البعثة العلمية إىل التعرف عن
ٍ
معلومات
قرب عىل التنظيم السوسيوسيايس املغريب ،ومتكني االحتالل الفرنيس من
ٍ
ووثائق عىل درج ٍة عالي ٍة من األهمية والدقة ،ومل تسع هذه األبحاث يف واقع األمر
َ

سوى إىل تعبيد الطريق الحتالل املغرب.

إن كل ما سبق يعطينا ملح ًة مخترص ًة عن مدى قوة وحيوية العالقة التي قامت بني
فرنسا والعامل العريب والتي ال زالت إىل يومنا ،هذا عىل الرغم من اختالف أجيال
املسترشقني ،وكذا اختالف جامهريهم ومريديهم واختالف الظروف العامة املحيطة
بهذه العالقة .فكيف تطورت ظاهرة االسترشاق وما هي مظاهر هذا التطور؟

املطلب الثاين :تطور نشاط االسترشاق الفرنيس

عرف االسترشاق الفرنيس حركي ًة وتط ّو ًرا تاريخيًّا ،جعلت منه مدرس ًة أوروبي ًة
عريقةً ،ج ّندت املؤسسات العلمية ،والكرايس العلمية والجامعات (الفقرة األوىل)،
مناطق متعدد ِة (الفقرة الثانية).
واتسع نفوذه ليشمل العمل امليداين يف
َ
الفقرة األوىل :مظاهر نشاط االسترشاق الفرنيس

تجىل االسترشاق الفرنيس يف مظاه َر عديد ٍة ،وميكن إجامل املؤسسات العلمية
التي أنشأتها فرنسا يف األمور التالية عىل سبيل املثال فقط:
ً
أول :كرايس اللغات الرشقية:

 -1مدرسة رميس بأمر البابا سلفسرت الثاين ومدرسة شارتر يف القرن الثاين عرش
امليالدي[[[.

[[[ محمد الغيالني :تجرية البعثة العلمية ميشو بليروروبير مونتانيٌ :
مقال منشو ٌر بالموقع االلكتروني مغرس
بتاريخhttp://www.maghress.com/almassae 03-09-2008
سابق ،ص.151
[[[ نجيب العقيقي :المستشرقون(،موسوعة في ثراث العرب) ،مرج ٌع
ٌ
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 -2أنشأت جامعة باريس كرس ًّيا للغات السامية ،كام أنشئت املدرسة الوطنية
للغات الرشقية الحية يف باريس عام 1795م للسفراء والقناصل والتجار.
-3جامعة السوربون :بدأها األب روب ردي سوربون بهب ٍة منه ،ثم جدد بناءها
الكاردينال ريشليو ،وضمها نابليون إىل جامعة باريس .وعني فيها بدراسة اآلداب
واللغة وتاريخ الفن اإلسالمي املغريب وتاريخ الشعوب الرشقية ،والحضارة
[[[
العربية...
ومل تقترص فرنسا يف تعليم اللغات السامية عىل مدارسها وجامعاتها يف فرنسا ،بل
ٍ
مثيالت لها يف الدول العربية ،وشامل إفريقيا وغريهام ،ومن تلك املعاهد ما ييل:
أنشأت
 يف مرص :أسس نابليون معهد مرص عام 1798م .ثم أنشأ ماسبريو عام 1880ماملعهد الفرنيس لآلثار الرشقية يف القاهرة .والهدف إخضاع عدائية الشعب[[[.
 ويف الجزائر :أنشأ فاري عام 1881م مدرسة اآلداب العالية ،ثم تحولت إىلجامعة عام 1909م ،وألحق بها معهد للدراسات الرشقية.
 ويف املغرب :أنشئ معهد الدراسات املغربية العليا يف الرباط سنة .[[[1931ثان ًيا :املكتبات الرشقية:

تكونت يف فرنسا مكتباتٌ عديد ٌة عنيت باملصادر الرشقية والعربية اإلسالمية،
وميكن تقسيمها عىل النحو التايل:
أ -املكتبات الرشقية يف فرنسا :أهمها :مكتبة باريس الوطنية ،أنشئت عام
ٍ
ومخطوط ،من النفائس العلمية واألدبية
كتاب
1654م .وتحتوي عىل ستة ماليني
ٍ
والتاريخية والنوادر[[[.

ب -مكتبات الجامعات واملعاهد :منها :مكتبة سرتاسبورغ ،ومكتبة املدرسة
[[[ نجيب العقيقي :المرجع السابق ،ص .152
[[[ نجيب العقيقي :المرجع السابق ،ص.154
[[[ نجيب عقيقي :المرجع السابق ،ص .155

[[[ ويوجد في المكتبة قط ٌع من المصحف مكتوب ٌة منذ القرون األولى للهجرة النبوية .كما تضم المكتبة
سابق  ،ص .157
نوادر النقوذ واألوسمة واألختام والخرائط (نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرج ٌع
ٌ
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الوطنية للغات الرشقية الحية ،ومكتبة بلدية أفينيون ،ومكتبة الجمعية اآلسيوية يف
باريس[[[.
ج -املكتبات الخاصة :ملعظم املسترشقني مكتباتٌ خاص ٌة أوقف بعضها
للمكتبات العامة ،ومنها :مكتبة فرانك ،ومكتبة الكونت رشيد الدحداح[[[،وقد
اعتنى الفرنسيون بتلك املكتبات فتمت فهرستها وتصنيفها[[[.

د -مكتبات شاميل أفريقيا :فهرس املسترشقون الفرنسيون بعض املكتبات
املوجودة يف شامل إفريقيا ،ومنهم :ريني باس :فهرس مكتبة آل عظوم يف
القريوان ،واملخطوطات العربية يف مكتبة فاس ،كام فهرس مكاتب الزوايا .وليفي
بروفنسال :فهرس املخطوطات العربية يف الرباط ،ووصف  544مخطوطًا [[[.

ثالثًا :املطابع الرشقية :بدأت الطباعة الرشقية بالعربية يف باريس عام 1519م ،ثم
أسست فرنسا املطابع الرشقية أسو ًة بروما ،وأهم املطابع :مطبعة دي بريف[[[ .ومل
تقترص املطابع الرشقية عىل فرنسا وحدها ،بل إن نابليون جلب معه مطبع ًة وعد ًدا
من الباحثني والعلامء إىل مرص أثناء حملته عليها ،ما دعا بعض الباحثني إىل اعتبار
الحملة بداية لالسترشاق .

راب ًعا :الجمعيات االسترشاقية[[[ :ومنها :الجمعية اآلسيوية الفرنسية ،والتي
تأسست يف باريس عام 1822م[[[ .صدر كتابها السنوي عام 1992م ،ومن أهم أهدافها
[[[جواد كاظم النصر الله و شهيد كريم الكعبي :االستشراق الفرنسي والبعثات اليسوعية ولقاء االستشراق والتبشير،
المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية  ،العراق ،مجلة دراسات استشراقية  ،العدد  ،4ربيع  ،2015ص .99
[[[ ومكتبة فلوريان فرعون ،ومكتبة خليل غانم ،ومكتبة جان طرازي ،جميعها في باريس .ومكتبة عبد الله
مراش في مرسيليا ،ومكتبة حبيب زيات في نيس.
[[[ نجيب عقيقي :المرجع السابق ،ص 158
[[[ نجيب عقيقي :المرجع السابق ،نفس الصفحة.
[[[ نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرحع سابق ،نفس سابق.
سابق ،ص .81
[[[ أحمد سمايلوفتش:فلسفة االستشراق واثرها في االدب العربي ،مرج ٌع
ٌ

[[[ جواد كاظم النصر الله و شهيد كريم الكعبي :االستشراق الفرنسي والبعثات اليسوعية ولقاء االستشراق
والتبشير ،المركز االسالمي للدراسات االستراتيجية  ،العراق ،مجلة دراسات استشراقية  ،العدد  ،4ربيع
 ،2015ص .98
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تأليف ونرش الكتب النحوية واللغوية وغريها ،التي لها عالق ٌة بدراسة اللغات الرشقية،
ٍ
تخصص لألدب
تربعات دوري ٍة
والحصول عىل املخطوطات وترجمتها ،وجمع
ّ
اآلسيوي ،وآثار الرشق العلمية والشعرية.
خامسا :املجالت الرشقية :لفرنسا مجالت خاصة باالسترشاق ،يف باريس وشامل
ً
أفريقيا والرشق األدىن ،تصدر عن الجمعيات أو املعاهد أو اإلدارات الحكومية أو
الهيئات الخاصة .وتعنى بالعرب يف تحقيق تاريخهم وجغرافيتهم وأنسابهم ،وبحث
أديانهم وآدابهم وفنونهم ...ومن أشهر تلك املجالت[[[:
1 .املجلة اآلسيوية1822 :م ،أصدرتها الجمعية اآلسيوية الفرنسية يف باريس.
أصدرت  330مجلدا تتناول قارة آسيا ،وال سيام العامل العريب واإلسالمي.
2 .حوليات الجغرافيا1891 :م .حولية تصدر يف باريس[[[.
3 .مجلة هسبرييس1921 :م ،أصدرها هرني باسمه يف باريس بإرشاف معهد
الدراسات املغربية العليا يف الرباط .و مجلة الدراسات اإلسالمية[[[1927 :م،
صدرت يف باريس بإرشاف لويس ماسينيون.
سادسا :املجموعات الرشقية[[[ :نهضت املجامع وإدارات الحكومة والهيئات
ً
ٍ
مجموعات علمي ٍة ،ومن أشهرها ،مجمع الكتابات واآلداب 1663م:
الخاصة بإصدار
أصدر مجموعة مؤرخي الصليبية يف ستة عرش مجل ًدا ،ومجموعة الكتابات السامية
أقسام :النصوص الفينيقية واآلرامية والعربية والحمريية
1872م و تقع يف خمسة
ٍ
والسبئية.

سابق ،ص.161
[[[ نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرج ٌع
ٌ
سابق ،ص 163
[[[ نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرج ٌع
ٌ
سابق ،ص163
[[[ نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرج ٌع
ٌ

سابق ،ص 164و.165
[[[ نجيب عقيقي :المستشرقون ،مرج ٌع
ٌ
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الفقرة الثانية  :مناطق نفوذ االسترشاق الفرنيس
يعترب الحديث عن مناطق النفوذ السيايس والثقايف لفرنسا ،مجالً أساس ًّيا
لالسترشاق الفرنيس ،فمن خالل استعراض الجغرافيا السياسية ملناطق النفوذ
الفرنيس نجدها تحتل رقع ًة واسع ًة ومهم ًة من مناطق الوطن اإلسالمي ،ابتدا ًء من
سواحل شامل إفريقيا (الجزائر ،املغرب ،تونس ،مرص) إىل وسطها الذي يسمى
بالسودان الفرنيس مبا فيها جيبويت والسنغال وموريتانيا وتشاد ومايل وغينيا والنيجر
وكان ألربتو والغور والحوصة وسنغاي ،ومن غرب آسيا املتمثل ببالد الشام سوريا
ولبنان إىل شبه القارة الهندية.

وقد بدأ االسترشاق الفرنيس عمله امليداين املبارش عندما اكتشف رأس الرجاء
الصالح عام 1488م[[[ ،فتدفق املسترشقون بعناوينهم املتعددة علامء ومنقبني
عن اآلثار ومبرشين للنرصانية .وسبق هذا االنتشار افتتاح مراكز للتبشري يف إفريقيا
السوداء ،كان أولها يف الكونغو عام 1491م ،فعملت عىل التعرف عىل هذه القارة،
والتمهيد بالتعاون مع عصابات تجار الرقيق لدخول فرنسا بوصفها أكرب قو ٍة غازي ٍة
ثقاف ًّيا واقتصاد ًّيا وعسكر ًّيا لهذه القارة.
خصوصا يف القارة االفريقية ،بعد عملية اإلخضاع
وتحددت مناطق النفوذ الفرنيس
ً
العسكري املبارش للنفوذ الفرنيس بالجزائر عام 1830م ،ثم السنغال عام 1851م،
ثم تونس عام 1881م ،ثم البنني (داهومي سابقًا) عام 1894م ،أ ّما موريتانيا فقد ت ّم

احتاللها عام 1903م .كام امتد النفوذ الفرنيس وثبث أقدامه يف مسقط ،وزنجبار عام
1884م عندما عقدت فرنسا معاهدة مع سعيد بن سلطان ،حاكم هاتني املنطقتني.
اقتصادي
ونافس الفرنسيون اإلنجليز عىل شبه القارة الهندية واشتبكوا معهم يف رصا ٍع
ٍّ
ٍ
عنيف حتى اضطروا لتأسيس رشكة الهند الرشقية الفرنسية يف بندر عباس
سيايس
ٍّ
[[[
يف العام نفسه يف مقابل رشكة الهند الرشقية الربيطانية  ،وذلك عىل ضوء مقررات
مؤمتر برلني الذي انعقد يف عام 1878م ،الذي وضع أسس هذا النفوذ وحاول أن
[[[ فؤاذ كاظم مقدادي  :اسالم وشبهات المستشرقين :مقتطف من الكتاب من ص 101على  104منشور
على الموقع التالي  http://library.tebyan.net/ar/Viewer/Text/101903/25تاريخ الزيارة 27-1-2015
[2] https://ar.wikipedia.org/wiki
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وخصوصا بني فرنسا وإنجلرتا حول
يخفف من أسباب الرصاع بني الدول األوربية،
ً
القارة اإلفريقية[[[.
أما مناطق النفوذ الفرنيس يف الشام (سوريا ولبنان) ،فقد بدأت باحتاللها يف
مطلع القرن العرشين ،حيث كانت عالقاتها بالشام منذ قرونٍ  ،فنصبت فرنسا نفسها
جهٌ مل تنكره الجمهورية الثالثة عىل الرغم
حامية ملسيحيي الدولة العثامنية ،وهو تو ُّ
من مواجهاتها الداخلية مع الكنيسة الكاثوليكية ،إذ يف القرن التاسع عرش ،جددت
الروابط بني فرنسا والشام لتعزيز الدبلوماسية الفرنسية .وبوقوفها إىل جانب تركيا
ضد روسيا خالل حرب القرم ( [[[ ،)1856-1853بدأت فرنسا حمل ًة استفادت منها
اإلمرباطورية العثامنية :استثامرات اقتصادية ومالية مقابل خصم هذه االستثامرات
من الديون العثامنية.

حاسم ،يف وجود الكيان الذي أصبح لبنان الذي نعرفه اليوم،
و لعبت فرنسا دو ًرا
ً
حيث كان االنتداب الفرنيس عىل منطقه سوريا ولبنان ومنطقة املوصل يف العراق
بفضل اتفاقية سايكس بيكو ،وموافقة عصبة األمم سنة  .1920وحتى بداية الحرب
العاملية الثانية ،ستحدد فرنسا حقوقها يف معارضة الطموحات الربيطانية يف الشام،
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة ،ما سينجم عنه دولتان ،هام سوريا ولبنان بحدودهام الحالية إىل
أن ينتهي االنتداب اسميًّا سنة  1943وفعليًّا سنة  1946أي بعد سقوط فرنسا تحت
االحتالل األملاين وظهور حكومة فييش[[[.

املبحث الثاين :خصائص ومناهج االسترشاق يف املدرسة الفرنسية
أنجب االسترشاق الفرنيس مسترشقني كبا ًرا قدموا الكثري للدراسات الرشقية يف
ٍ
مبجاالت متعدد ٍة ومتخصص ٍة
فرنسا وغريها من البلدان الغربية ،فاستأثرت دراساتهم
[[[ فؤاذ كاظم مقدادي  :اسالم وشبهات المستشرقين :مقتطف من الكتاب من ص 101على  104منشور
على الموقع التالي http://library.tebyan.net/ar/Viewer/Text/101903/25

[[[ أحمد كاملٌ :
مقال مدو ٌن لتقري ٍر مسجلٍ تحت عنوان» تاريخ العالقات الفرنسية اللبنانية» منشو ٌر على
موقع الجزيرة نت بتاريخ http://www.aljazeera.net/programs/fromeurope/2005/4/23 :تاريخ
الزيارة 9-2-2016
[[[ أحمد كاملٌ :
سابق.
مقال مدو ٌن لتقري ٍر مسجلٍ تحت عنوان» تاريخ العالقات الفرنسية اللبنانية» مرج ٌع
ٌ
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(املطلب األول) ،لكن مع نهاية القرن  ،19ارتبط االسترشاق الفرنيس بوضع األجندات
السياسية واالستعامرية ،وتجنيد البعثات العلمية للتمهيد لالحتالل وفرض الحامية،
خاص ًة يف مناطق املغرب العريب (املطلب الثاين).

املطلب األول :خصائص االسترشاق الفرنيس
تأسس االسترشاق الفرنيس بنا ًء عىل الخلفية التاريخية والقاعدة الثقافية يف
الذاكرة الجامعية الفرنسية ،ومنها انطلق ،واتسم بتنوع دراساته ومجاالته (الفقرة
ٍ
تخصصات ،أبرزها سيلفسرت دي سايس وهو
مناذج رائد ًة يف عدة
األوىل) .وأفرز
َ
إمام املسترشقني ورائد االسترشاق السيايس الكولونيايل (الفقرة الثانية).
الفقرة األوىل :تعدد مهام وأبعاد االسترشاق الفرنيس

ٍ
بسامت عديد ٍة ،وذلك بتنوع أهدافه حسب املراحل
متيز االسترشاق الفرنيس
التاريخية وسنذكر بعضً ا منها:
•ترتكز دراسات املسترشقني الفرنسيني حول ثالثة محاور :املحور الديني،
واملحور السيايس ،واملحور االستعامري .كام احتضنت فرنسا أول ترجم ٍة
[[[.
ٍ
ترجامت للقرآن الكريم
ملعاين القرآن الكريم ،وظهرت فيها تسع
•اهتامم فرنسا مبيادين الرشق وشامل إفريقيا وغربها من الناحية السياسية
اضطرها إىل دراسة هذه األصقاع دراس ًة علمي ًة وافي ًة تناولت سائر مناحي
حياتها توطئ ًة الستعامرها ،باإلضافة إىل العامل الديني والتبشريي والتنصريي
الذي سعت فرنسا إىل تحقيقه يف أزمن ٍة موغل ٍة يف القدم وحتى اآلن.
• امتاز االسترشاق الفرنيس يف أوىل بداياته بنعر ٍة ديني ٍة قوي ٍة متثّلت يف محاولة
نرش الكاثوليكية ومنافسة املذاهب املسيحية األخرى ،وخاص ًة الربوتستانتية.
• لعبت الحملة الفرنسية عىل مرص دو ًرا بارزًا يف تقدم الدراسات االسترشاقية
ٍ
ومخطوطات وما اكتشفه علامؤها من
كتب
وازدهارها مبا اطلعت عليه من ٍ
آثارٍ ،كام اهتمت فرنسا بإفريقيا السوداء ،وأرسلت رحاليها إىل األصقاع التي

[[[ محمود حمدي زقزوق :االستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ،القاهرة :دار المنار للطباعة
والنشر ،الطبعة الثانية  -1989م ،ص.78

االستشراق الفرنيس واإلرث الثقايف الكولوني�ايل

117

ينترش فيها اإلسالم وأنجزت أبحاث ًا بخصوص ذلك.
جانب
كل منهم يف
•ميتاز االسترشاق بالتخصص ،فإ ّن معظم أفراده يتخصص ٌّ
ٍ
ني من جوانب البحث والدراسة.
مع ٍ
•نشأت معظم الجامعات واملعاهد الفرنسية التي تعنى بالدراسات الرشقية
بجهود رهبانٍ وقساوس ٍة ،كام تولوا إدارتها.
ٍ
مخطوطات
•قام االسترشاق الفرنيس بفهرسة الكثري من الكنوز الرشقية من
ووثائق وغريها ،سوا ًء يف فرنسا أو يف غريها من البالد التي استعمرتها.
َ
ريا باآلثار وتتبعها يف مواقعها ،وأنشأ لها معاه َد ومراك َز خاصةً.
•اهتم كث ً
ري
ري كب ٌ
•كان لتأسيس املعاهد واملدارس واملراكز الثقافية يف بالد الرشق تأث ٌ
يف فَرنَسة عد ٍد من هذه البالد خاص ًة تلك التي استعمرتها فرنسا.
•أهم يش ٍء ق ّدمه االسترشاق الفرنيس هو تطبيق املنهج التاريخي عىل الرتاث
العريب اإلسالمي ألول مر ٍة يف التاريخ .ففي السابق كان الرتاث يدرس بطريق ٍة
تبجيلي ٍة أو تقليدي ٍة ما ورائي ٍة فقط .أما اآلن فقد أصبح يدرس بطريق ٍة تاريخي ٍة،
سوسيولوجي ٍة ،أي من خالل موضعته ضمن الظروف التاريخية واالجتامعية
التي شهدت نشأته وتطوره وتحوالته عرب التاريخ[[[.
•كام يعود الفضل لبعض املسترشقني يف بعض األبحاث االسترشاقية الفرنسية
كأمثال رودنسون بتطبيق املنهجية السوسيولوجية عىل تاريخ اإلسالم
واملجتمعات اإلسالمية .فهو ال يكتفي باملنهجية التاريخية الفيللوجية أو
اللغوية كام يفعل االسترشاق الكالسييك منذ القرن التاسع عرش .وإمنا
يضيف إليها منهجيات علم االجتامع وتاريخ األديان املقارن بل وحتى
التحليل النفيس .

•يعد االسترشاق الفرنيس املرجع األورويب األول عن األبحاث والدراسات
[[[ هاشم صالح  :االستشراق الفرنسي في القرن العشرينٌ ،
مقال منشو ٌر بموقع البيان /www.albayan.ae
بتاريخ  19فبراير 2007
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الخاصة بالطوارق والرببر ،والدراسات اإلفريقية .وكان تركّز مستعمراته يف
عامل مساع ًدا له عىل ذلك ،واهتاممه بهذا النوع من الدراسات ال يخلو
ً
إفريقيا
من نوايا استعامري ٍة.
• ترك بصامته الواضحة عىل التعليم يف إفريقيا (وخاص ًة يف الشامل منها)،
ٍ
فرص يف التدريس والتوجيه الرتبوي
وذلك بسبب ما أتيح ألعضائه من
وتخطيط املناهج.
•ضم بني صفوفه الكثري من ضباط القوات املسلحة الفرنسية ،وأتاح لهم
عملهم يف املستعمرات الفرنسية النبوغ يف ميدان الدراسات الرشقية يف
مختلف جوانبها[[[.
خصوصا حيث
• تأثر األدب الفرنيس بالرشق عمو ًما ،وبالعرب واإلسالم
ً
اطلع اآلباء اليسوعيون عىل الثقافة الصينية وترجموا روائعها ،وقد تأثر
األدباء الفرنسيون ببعض التيارات واملوضوعات السائدة يف األدب الصيني
والعريب[[[ .فمثلً :استوحى روسو اعرتفاته من الرشق ،وكذلك الفونتني
يف أساطريه ،وترسبت أغراض القصص الرشقي إىل املرسح الفرنيس،
ٍ
مرسحيات عن :أيب بكر ،والجنة ومكة ،وقوافل الحج ،وتأثر
فكتب الساج
مونتسكيو بالثقافة العربية فجاء كتابه (الرسائل الفارسية) متأث ًرا بألف ليل ٍة
مشتمل عىل نزعاتها وتعدد احتفاالتها ،كام أخذ عن ابن خلدون بعض
ً
وليل ٍة
فلسفته االجتامعية يف كتابه (روح الرشائع).

• يف املقابل :يرى بعض الباحثني أن مام يختص به املسترشقون الفرنسيون
ٍ
محمد» ،إذ من النادر أن
أنهم أشد املسترشقني تعصبًا ضد اإلسالم ورسوله
[[[ محمد فتح الله الزيادي :االستشراق أهدافه ووسائله ،دمشق ،دار قتيبة ،الطبعة الثانية 2002:م ،ص85
وما بعدها.
[[[ فمثال :استوحى روسو اعترفاته من الشرق ،وكذلك الفونتين في أساطيره ،وتسربت أغراض القصص
الشرقية إلى المسرح الفرنسي ،فكتب الساج مسرحيات عن :أبي بكر ،والجنة ومكة ،وقوافل الحج ،وتأثر
مشتمل على نزعاتها وتعدد
ً
مونتسكيو بالثقافة العربية فجاء كتابه (الرسائل الفارسية) متأث ًرا بألف ليل ٍة وليل ٍة
احتفاالتها ،كما أخذ عن ابن خلدون بعض فلسفته االجتماعية في كتابه (روح الشرائع).
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تقرأ ملسترشقٍ
فرنيس شيئًا ط ّي ًّبا عن حياة رسول الله» ،وحتى لو قال شيئًا
ٍّ
حس ًنا فإنه يتحفظ يف قوله تحفظًا بالغًا[[[.
•اهتمت املدرسة الفرنسية بدراسة البنيات االجتامعية باملغرب ،ما أعطى
مهم يف ما يخص األنرتوبولوجيا املغربية ،فمجمل الدراسات
رصي ًدا معرفيًّا ًّ
والكتابات كانت تهم القبيلة والزاوية وعالقتهام باملخزن باإلضافة إىل أن
األطروحة الكولونيالية كانت تعتمد عىل التقسيم الثنايئ« :عرب/بربر» ،و«بالد
السيبة/بالد املخزن» ،و«البادية/املدينة» ،لخدمة برنامجها االستعامري.

الفقرة الثانية :االسترشاق السيايس الكولونيايل -منوذج سلفسرت دي سايس
ارتبطت حركة االسترشاق الفرنيس مبفهوم الكولونيالية  /االستعامر:Colonialism-
أي التوسع اإلمربيايل ألوروبا يف باقي أنحاء العامل أثناء األربعامئة سن ٍة األخرية،
وخاللها كانت العالقة هي عالق َة سيطر ٍة ونفوذ عىل املستعمرات .هذه العالقة
نزعت إىل االمتداد إىل التعامالت االجتامعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية
والحضارية بشكلٍ عا ٍّم .وقد عمل املسترشقون واملستعربون الفرنسيون وهم نخب ٌة
من الباحثني واملؤرخني واألكادمييني والعمالء االستخباراتيني والقادة السياسيني
والعسكريني والسفراء ،ش ّدهم االهتامم باملنطقة العربية ودراسة الحضارة الرشقية
ٍ
لسنوات يف مجتمعاتها خدم ًة ألهداف بلدانهم السياسية واالستعامرية وكانوا
وعاشوا
عىل صل ٍة مستمر ٍة مبراكز صنع القرار.
ج ٍ
واحد فقط من املسترشقني الفرنسني والوقوف
وسنقترص يف هذه الفقرة عىل دراسة منوذ ٍ
عند أهم إنجازاته العلمية ،وهو املسترشق «سلفسرت دي سايس» ،شيخ املسترشقني.
يعد سلفسرت دي سايس من أهم املسترشقني الفرنسيني ،وقد تتلمذ عىل يديه
مشاهري املسترشقني من فرنسيني وأملانٍ وبريطانيني[[[ .ولد يف باريس عام 1758م،
ٍ
سنوات .بدأ دروسه يف املنزل بدراسة األدب الالتيني واليوناين،
وفقد أباه وعمره سبع
[[[ نذير حمدان :الرسول في كتابات المستشرقين ،جدة :دار المنارة  ،ط1406 :2ه-1986م ،ص.37
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة االستشراق،ترجمة عمر لطفي العالم،دار المدار اإلسالمي،بيروت  ،لبنان،الطبعة
الثانية ،2001ص .142

120
ثم درس الديانة عىل يد أحد اآلباء .ودرس اللغة العربية والعربية والفارسية والرتكية،
وأحسن من اللغات األوروبية :الالتينية واألملانية واإلسبانية واإليطالية واإلنجليزية[[[.
َ
أما عن أعامله ومناصبه ،ففي عام 1778م عينه امللك عض ًوا يف جمعية كنوز
املخطوطات الرشقية يف مكتبة باريس الوطنية ،فوضع بحثني يف تاريخ قدماء العرب
كتب عربي ٍة عن فتح اليمن ،وعلق عليها وحل الكتابات
وأصل آدابهم ،وحقق أربعة ٍ
الصعبة فيها .وملا بلغ الثانية والثالثني من عمره كان يف طليعة املسترشقني العامليني،
ومن أعضاء مجمع الكتابات واآلداب.

وقد انتدب أستاذًا للعربية يف مدرسة اللغات الرشقية ،فكتب (التحفة السنية يف
علم العربية) بعد أن رجع إىل مدرستي الكوفة والبرصة اللغويتني .فطبع وترجم إىل
ٍ
لغات أوروبي ٍة عد ٍة ،وتهافت عليه املسترشقون .ثم عني أستاذًا للفارسية يف معهد
إمرباطوري ،لجهوده وخدماته ،وألف
فرنسا .ونال لقب بارون عام 1808م بأم ٍر
ٍّ
الجمعية اآلسيوية[[[ ،وأنشأ مجلتها ورأس تحريرها ست عرشة سن ًة وعني مدي ًرا
ملدرسة ديوان فرنسا عام 1823م ،ومدي ًرا ملدرسة اللغات الرشقية عام 1833م[[[.
ومن مؤلفاته:
 تلخيص كتاب الخطط للمقريزي ترجمة تاريخ الساسانيني عن الفارسية ملريخوند. أخرج جزئني من كتابه (ديانة الدروز) ،وتويف قبل أن يتم جزءه الثالث عام1838م.
 األنيس املفيد للطالب املستفيد (مختارات من أدب العرب للهمذاين) ترجمة الربدة للبوصريي ،وأصل األدب الجاهيل عند العرب، -كليلة ودمنة (تحقيق).

سابق ،ص .179
[[[ نجيب عقيقي ،مرج ٌع
ٌ

[[[ زكاري لوكمان :تاريخ االستشراق وسياسته :،ترجمة شريف يونس»دار الشروق،القاهرة  ،مصر ،الطبعة
األولى  ،2007ص 130
سابق،ص 130
[[[ زكاري لوكمان :تاريخ االستشراق وسياسته  ،مرج ٌع
ٌ
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 وغريها الكثري من املخترصات واملرتجامت والكتب التي كانت مرج ًعاللدوائر االسترشاقية العاملية حتى اليوم[[[.
ريا من
ريا ،حيث جمع كث ً
لقد خلّف سلفسرت دي سايس إرث ًا ثقافيًّا ولغويًّا كب ً
ٍ
متخصص يف الثقافة العربية يف
املخطوطات العربية واإلسالمية يف باريس[[[ .فكل
أوروبا إبان القرن التاسع عرش ينسب األصول يف أفكاره إىل دي سايس ،وكانت
وخصوصا يف
الجامعات واألكادمييات يف فرنسا وإسبانيا والرنويج والسويد
ً
املانيا حافل ًة بالتالميذ الذين ساروا عىل خطاه[[[ .لذلك سمي بشيخ املسترشقني
الفرنسيني[[[ ،ويرجع له الفضل يف جعل باريس مرك ًزا للدراسات العربية[[[ .غري
أن هناك من يرى أن دي سايس بعي ٌد عن اإلنصاف ،وليس إال وج ًها لالسترشاق
االستعامري يف املنطقة ،واألسباب الداعية لتبني هذا الرأي ما ييل:
يب يف العرص الحديث ميثل االسترشاق كمؤسس ٍة سياسي ٍة
1 .أنه أول مسترشقٍ أورو ٍّ
تعمل لخدمة االستعامر الغريب وتثبيت أركانه يف العامل اإلسالمي ،حيث كان
حلقة الوصل بني االسترشاق والسياسة الفرنسية الخاصة باملسلمني.
بانتظام من قبل وزاريت الخارجية والحربية الفرنسيتني.
2 .وكان يستشار
ٍ
3 .كان يف طليعة جيوش االحتالل ،وكان من مهامه أن يرتجم نرشات الجيش
فعل برتجمة اإلعالن الفرنيس إىل الجزائريني
الفرنيس للمسلمني .وقد قام ً
باحتالل فرنسا للجزائر عام 1830م ،وكذلك عند احتالل مرص من قبل حملة
نابليون عام .1797

[[[

[[[ عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين ،بيروت -دار العلم للماليين ،ط ،1993 :3ص 334وما بعدها.
سابق ،ص  147وما بعدها.
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة االستشراق ،مرج ٌع
ٌ
سابق ،ص  142وما بعدها.
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة االستشراق ،مرج ٌع
ٌ
سابق ص .334
[[[ عبد الرحمن بدوي :مرج ٌع
ٌ

سابق ،ص  147وما بعدها.
[[[ يوهان فوك :تاريخ حركة االستشراق ،مرج ٌع
ٌ

[[[ نذير حمدان :مستشرقون سياسيون جامعيون مجمعيون( ،الطائف :مكتبة الصديق) ،ط1408 :1ه،-1988
ص ،60حيث ذكر من أعماله :مراقب ملكي ،ومكلف بمهمة رسمية عام .1805
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مقدس
4 .وكان معج ًبا باألدب اليهودي ،حيث وصف الشعر العربي بأنه (شع ٌر
ٌ
حقيقةً) ،بسبب ثقافته األصلية التي تلقاها يف الدير ،حيث كانت ثقاف ًة الهوتي ًة
عميق ًة تعتمد عىل العهدين القديم والجديد.
5 .ساهمت كتاباته يف تكوين صور ٍة سلبي ٍة عن الرشقي (العريب/املسلم) ،وكانت
تحط من شعوب شامل إفريقيا غري املؤهلة لحكم نفسها ،والتي يجب أن توضع
تحت أي نو ٍع من الوصاية أو الحامية أو االنتداب.
ولعل تلك األسباب تكفي لرتجيح الرأي الثاين الذي يقول بعدم إنصاف هذا
املسترشق للعرب واملسلمني ،فإن دراسة اللغة العربية ال تكفي للحكم عىل شخص
باإلنصاف ،فأكرثهم يتعلمها ليخدم بها بلده عرب أي طريق ٍة يستطيع بها خدمته .يقول
دي سايس« :إن دراسة اآلثار األوىل للدين كانت الهدف األول الذي دعا بعض
العلامء إىل تكريس جهودهم للغة العربية التي كتبت بها أقدم الوثائق من العصور
األوىل للعامل( ...إىل أن يقول) :فلام دعيت إىل تدريس اللغة العربية يف املدرسة
يل أن أك ّرس كل نفيس -بدافع
الجديدة (مدرسة اللغات الرشقية الحية) ،كان ع َّ
الواجب -لعلمٍ كنت حتى ذلك الوقت أشدوه عن تذوقٍ »[[[.

املطلب الثاين :صور املغرب يف االسترشاق الفرنيس
شكّل املجتمع املغريب موضو ًعا للعديد من الدراسات واألبحاث التي ال ميكن
الجدال يف مدى قوتها وجودة وغنى املعطيات التي ساهمت يف تجميعها وعرضها.

والدراسات املذكورة ،كام هو معلو ًم ،تنتمي لقطاعات معرفية وتخصصية متعددة
ومتباينة :كالسوسيولوجيا ،واالثنولوجيا ،واللسانيات ،واألركيولوجيا ،والسيكولوجيا،
والتاريخ ،واألدب [[[ ،ولعل أبرزها منوذج السوسيولوجيا الكولونيالية التي دشنها
ميشو بلري (الفقرة األوىل) ،ومنوذج جاك بريك يف إطار نقد االسترشاق التقليدي/
الكولونيايل (الفقرة الثانية).
سابق ،ص.334-335
[[[ عبد الرحمن بدوي :موسوعة المستشرقين ،مرج ٌع
ٌ

[[[ المقترب االنقسامي للمجتمع القروي بالمغرب :التحليل والحدود (إرنست غيلنر نموذجا) /دراس ٌة
منشور ٌة بالمركز العلمي العربي لألبحاث والدراسات اإلنسانية” /http://arab-csr.org
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الفقرة األوىل :السوسيولوجيا الكولونيالية  -منوذج ميشو بلري
قبل استعامر املغرب ،كان هناك إرصا ٌر عىل مسألة تجنيد املعرفة لفهم
ٍ
بعثات علمي ٍة أهمها البعثة العلمية الشهرية
املغرب ،وبالتايل تم تأسيس مجموعة
حول السوسيولوجيا الكولونيالية بقيادة ألفريد دو الشاتيل ،ويعترب توجه املدرسة
الفرنسية التوجه الغالب عىل هذه البعثات .لقد وجد االستعامر الفرنيس نفسه أمام
معطًى ال ميكن القفز عليه وتجاوزه هو القبيلة ،وبالتايل كان املدخل للسيطرة عىل
ٍ
الستفهامات عد ٍة :من يحكم
املغرب هو تفكيك بنية هذه القبيلة ،فكانت األسبقية
يف املغرب؟ مع من ميكن أن يتواجه املستعمر يف املغرب؟ وهو ما سعت إليه
دراسات السوسويولوجيا الكولونيالية.

حاول التوجه االستعامري لهذه الدراسات الكولونيالية أن يزاوج بني إرادة املعرفة
وإرادة السلطة ،إرادة املعرفة وإرادة الغزو واالخرتاق[[[ .والهدف هو تعبيد الطريق
الحتالل املغرب ،ورشعنة التدخل باسم الحضارة والتمدن كام قال الجرنال املقيم
محضون».
ِّ
العام اليوطي« :إننا فقط
وقد بدأت عمليات اكتشاف املغرب عن طريق استعامل املعرفة ،إذ يعد كتاب:
ٍ
بحث
(املغرب املجهول) لـ :موليرياس الذي ظهر منه الجزء األول سنة  ،1895أول
ريا من العادات والتقاليد التي كانت سائد ًة يف املجتمع
إثنولوجي تناول جز ًءا كب ً
ٍّ
املغريب[[[ .ومثلت مدرسة اآلداب بالعاصمة الجزائر ،والتي تأسست سنة ،1879

تحت إدارة  ،René Bassetاملخترب الرئييس للفكر الكولونيايل حول املغرب العريب
عامةً .يف حني سوف يتم تأسيس بعث ٍة علمي ٍة خاص ٍة باملغرب ،بعد أقل من ثالثني
سن ًة من تأسيس مدرسة الجزائر وتحدي ًدا يف سنة  .[[[1904و كانت هذه البعثة العلمية
تابع ًة لكريس سوسيولوجيا العامل اإلسالمي بـ Collège de France :وقد أرشف عىل
[[[ يوسف زروق :القبيلة في الدراسات األنتروبولوجية والسوسيولوجيةٌ ،
مقال منشو ٌر بالمدونة اإللكترونية
 www.sociomaroc.blogspot.comبتاريخ االثنين  11مارس .2013
[[[ محمد الغيالني :السوسيولوجيا الكولونيالية في المغرب ..أصولها واتجاهاتها ،جريدة المساء ،بتاريخ
 2شتنبر  .2008ومنشو ٌر أيضً ا على الموقع اإللكتروني التاليEcho de Zouakin :
سابق.
[[[ محمد الغيالني :السوسيولوجيا الكولونيالية في المغرب  ،مرج ٌع
ٌ
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إدارتها  Alfred Le Chatelierوهو أستاذ السوسيولوجيا والسوسيوغرافيا اإلسالمية.
وسوف يتغري اسم البعثة العلمية سنة  1920ليصبح شعبة سوسيولوجيا الشؤون
األهلية  .Section Sociologique des Affaires Indigènesهذه البعثة سوف
يصبح لها يف ما بعد ،وتحدي ًدا سنة  ،1925اس ٌم آخ ُر هو :معهد الدراسات العليا
املغربية ( ،L’Institut des Hautes Études Marocaines (IHEMوهو املعهد
الذي توحدت فيه (البعثة العلمية) و(املدرسة العليا للغة العربية واللهجات الرببرية)

و(القسم السوسيولوجي).

لقد تم تجنيد البعثات العلمية واالستعانة فيها بكواد َر فرنسي ٍة ،متثّلت يف
مجموع ٍة من رواد السوسيولوجيا عىل رأسهم «ميشو بلري Michaux-Bellaire
[[[»( .)1930-1857هذا األخري ،تحمل مسؤولية إدارة البعثة سنة  ،1907حيث
خصوصا عىل
كانت جهوده الشخصية ذاتَ قيم ٍة جوهري ٍة يف املرشوع الكولونيايل
ً
مستوى إعداد املونوغرافيات .وقد عرفت البعثة تحت إدارته غزار ًة يف اإلنتاج،
ويتعلق األمر هنا بإعداد جمل ٍة من املصنفات واملحفوظات ،كام كان له الفضل
يف رسم السياسات األهلية للحامية والتي سيتم اعتامدها حتى ما بعد مرحلة
الحرب العاملية الثانية.
ٍ
إثنولوجي دقيقٍ يعتني
رصد
كانت مقاربة ميشو بلري للمجتمع املغريب عبار ًة عن
ٍّ
بجينيالوجيا الساكنة وتنقالتها ،وتنوع عاداتها وأعرافها وسلوكها االقتصادي ،وخاص ًة
ما يتعلق بالتدبري الرضيبي والعقاري ،كام اعتنت أبحاثه مبا يسمى املمرات الرسية
يف التاريخ والذاكرة املغربية للعنارص املا-قبل-إسالمية ،وخص ًوصا املامرسات
الوثنية التي يعتقد أن اإلسالم عجز عن تدمريها والقضاء عليها كليةً .باإلضافة إىل
ذلك عمدت بحوث ميشو بلري إىل صياغة املربرات األخالقية لتواجد االحتالل
حضاري عىل عاتق فرنسا إزاء املغرب ،ألنها ستجلب له الحضارة
كالتزام
الفرنيس
ٍ
ٍّ
والتم ّدن والتقدم والحداثة[[[.
[[[ من قبيل :مدن وقبائل المغرب  -األرشيفات المغربية  -األرشيفات البربرية  -مجلة العالم اإلسالمي ،التي
أسسها  Le chatelierسنة .1906
سابق
[[[ محمد الغيالني :تجرية البعثة العلمية ميشو بلير و روبير مونتاني :مرج ٌع
ٌ
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ويف مقالٍ لـ ميشو بلري تحت عنوان «السوسيولوجيا املغربية» يتحدث عن ثالثة
ٍ
تصنيفات للسوسيولوجيا الخاصة باملغرب ،منها سوسيولوجيا املخزن والتي تهتم
بدراسة مناطق سيطرة املخزن (التي تسمى بالد الرشع) ،والسوسيولوجيا اإلسالمية
وهي خاص ٌة بالبحث يف التعبريات واألشكال الدينية الرسمية ،ثم أخريًا السوسيولوجيا
املغربية ،والتي تأخذ عىل عاتقها مهمة االعتناء بالقبائل الرببرية مع رصد البقايا
التعبدية الوثنية يف املامرسة الدينية[[[.
من جهة أخرى ،انبنت أطروحة ميشو بلري عىل نظرية التقسيم الثنايئ ،وهو أول
من وظّفها يف تفسري املجتمع املغريب ،هذه الثنائية تقوم عىل تقسيم املغرب إىل
العرب والرببر – املخزن والسيبة  -املدينة والبادية ،وقد دعا إىل املحافظة عىل هذه
نتائج عميق ٍة ومؤثر ٍة يف عمليات السيطرة
الثنائية يف السياسة الكولونيالية ،ملا لها من
َ
الفرنسية عىل املجتمع وإضعاف الدولة وإنهاك قواها[[[ ،وتلك األطروحة عرفت أوج
تبلورها مع صدور الظهري الرببري سنة  ،1930كوسيلة للهيمنة الكولونيالية.
يف ما يخص دراسات ميشو بلري حول القبيلة املغربية ،ميكن القول أن نظرته
للقبيلة ال تتحدد من خالل عامل القرابة (األصل العائيل املشرتك) بل اعتربها كوحد ٍة
تقوم عىل التملك الجامعي لنفس الحاجيات واملصالح واألهداف والوسائل
ٍ
ٍ
ٍ
ومعتقدات ،إنه يحدد القبيلة بـ «ما
وعادات
أعراف
واقتسام نفس الرموز الثقافية من
ٌ
مشرتك بني األفراد مبا اعتادوا متلّكه جامع ًّيا»[[[.
هو
ني
لقد أفاض ميشو بلري يف وصف مظاهر العنف والرصاعات القبلية دون تبي ٍ
وتفسريٍ لوظائفها عىل مستوى ضامن البقاء واالستمرار االجتامعي ،وال بعدها
ٍ
كتنافس عىل امتالك األرض واملوارد ،وكأن الغرض الرئييس
الدينامي كردود فعلٍ أو
من تضخيم أشكالها ونتائجها هو تربير التدخل االستعامري كعملي ٍة رضوري ٍة يف
سابق.
[[[ محمد الغيالني :تجرية البعثة العلمية ميشو بلير و روبير مونتاني :مرج ٌع
ٌ

[[[ محمد الغيالني :تجربة البعثة العلمية ميشو بلير و روبير مونتان :يجريدة المساء بتاريخ  3شتنبر 2008

[[[ الهادي الهروي« :القبيلة واإلقطاع والمخزن» ،مقارب ٌة سوسيولوجي ٌة للمجتمع المغربي الحديث 1844-
 1934إفريقيا الشرق ،المغرب،ص  .56مذكو ٌر في مقا ٍل للعبيدي لصفر تحت عنوان القبيلة المغربية من
منظور الباحثين الكولونياليين ،منشو ٌر على الموقع التالي– www.philopress.net// :
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نظره للقضاء عىل «الفوىض» القبلية وإعطاء املجتمع املغريب ما «افتقده» من وحدة
التامسك وااللتحام[[[.
لقد متيزت تجربة ميشو بلري ،سوا ًء يف مرحلة البعثة العلمية أو يف مرحلة
سوسيولوجيا الشؤون األهلية بعد إدماجها للبعثة العلمية ،متيّزت بالريادة لهذا
الباحث يف دراسة املجتمع املغريب من مختلف الجوانب السياسية ،واالجتامعية،
واالقتصادية ،والدينية ،والتاريخية ،وكان حصيلة ذلك العرشات من املؤلفات
والدراسات التي انطلق منها العديد من املؤرخني السوسيولوجيني لتطوير
السوسيولوجيا املغربية وعىل رأسهم روبري مونتاين[[[ .غري أن السوسيولوجيا املغربية
عام ًة وحالة ميشو بلري خاص ًة متيزت بانحرافها عن الهدف العلمي املفرتض فيها إىل
ٍ
أهداف أخرى تستند إىل التصور العرقي ،وإىل رؤي ٍة ستمثل إيديولوجيا البعثة العلمية
يف إنجاح املخطط االستعامري الفرنيس.

الفقرة الثانية :منوذج جاك بريك ونقد االسترشاق التقليدي /الكولونيايل
ج أخ َر من السوسيولوجيا املغربية ،وهو
من
ٍ
جانب أخ َر ،ميكن استحضار منوذ ٍ
حق من أعالم الفكر االسترشاقي
منوذج جاك بريك ( ،)1995-1910إذ يعترب عن ٍّ
البارزين عىل الصعيد العاملي .درس يف جامعة الجزائر والسوربون ،و تخصص يف
الدراسات العربية واإلسالمية ،وألف يف مجال تخصصه العديد من الكتب القيمة،
والدراسات الجادة املفيدة ،كام شغل عىل أمد ربع قرنٍ كريس التاريخ االجتامعي
لإلسالم يف الكوليج دي فرنس[[[ .وال شك يف أن انضامم األستاذ بريك إىل هذا
[[[ المختار الهراس “القبيلة والسلطة ،تطور البنيات االجتماعية في شمال المغرب» ،المركز الوطني لتنسيق
وتخطيط البحث العلمي والتقني،1986،ص :- 27مذكو ٌر في مقا ٍل للعبيدي لصفر تحت عنوان القبيلة
المغربية من منظور الباحثين الكولونياليين ،منشو ٌر على الموقع التالي– www.philopress.net// :

[[[ روبير مونتانيي ( ،Robert Montagne (1893-1954والذي كان مشرفًا على القسم السابع المتخصص
في اإلثنولوجيا والسوسيولوجيا المغربية التابع لـ «معهد الدراسات العليا» ،عمل مستشا ًرا لدى الجنرال
اليوطي «المقيم العام»  ،فكان له الدور في بلورة الظهير البربري سنة  ،1930كوسيل ٍة للهيمنة الكولونيالية.
نظري مه ٌّم في كتابه «البربر والمخزن» ،الذي عمل على تفكيك مفهوم القبيلة من خالل
كما كان له إسها ٌم
ٌّ
توظيف «نظرية اللف».
[[[ من أعماله« :دراسات في التاريخ الريفي المغربي»« -الشرق الثاني» « 1970اإلسالم يتحدى» « -ترجمة
معاني القرآن الكريم» « -مصر واالمبريالية والثورة (« - )1967العرب بين األمس والغد» سنة .1969
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ٍ
خ للدراسات
املحفل العلمي العريق وتخصصه كعامل اجتام ٍع وعامل
أجناس ومؤر ٍ
فكري متميزٍ ،وقف
العربية واإلسالمية ،سوف تجعل من الرجل صاحب مرشو ٍع
ٍّ
حياته كلها من أجل إنجازه[[[.
من أهم املجاالت التي أبدع فيها جاك بريك ،والتي وضع فيها بصامته الخاصة،
الدراسات القرآنية [[[ ،فكانت ترجمته التفسريية للقرآن الكريم ،التي تعترب آخر أعامله
املنجزة ،فإنها تدخل يف إطار مرشوعه الفكري العام ،الذي يعطي للثقافة العربية

واإلسالمية بعدها الكوين والحضاري .ومن ثم فإن هذه الرتجمة كام يرى األستاذ
عالل يس نارص ،رمبا تكون األوىل ،يف اللغة الفرنسية ،التي تتطرق لقضايا أكرث
وشمول ،مثل مكانة اإلسالم يف العامل ،والعالقات مع العامل ،طبقًا ألحكام
ً
اتسا ًعا،
القرآن والرشيعة[[[ .إال أن ترجمته للقرآن (سنة  )1990أثارت ضج ًة واسع ًة وانتقا ًدا
ٍ
وانحرافات سوا ًء يف اللفظ أو يف
نواقص
الذ ًعا من قبل املتخصصني الحتوائها عىل
َ
املعنى ،ما جعل جاك بريك يعيد ترجمة معاين القرآن الكريم إىل اللغة الفرنسية وفق
نسخ ٍة تصحيحي ٍة وذلك يف آخر سنة من حياته ( .)1995وهذه الرتجمة ،كغريها من
الرتجامت األوروبية ،معرض ٌة للخلل والنواقص الكثرية إال أنها يف اآلن نفسه تسهم
يف نقل بعض معاين الخطاب القرآين إىل الناطقني باللغة الفرنسية.
يعترب بريك من أبرز املسترشقني الفرنسيني الذين تخصصوا يف الدراسات
االجتامعية يف العامل العريب بدأها بدراسته حول العادات والعقليات املغربية،
وانتهى مبعالجة القضايا الحضارية والسياسية للعامل العريب ،حيث كان يرى أن أهم
تح ّو ٍل عرفته منطقة املتوسط يكمن يف التامزج بني الحضارتني الالتينية والعربية-
اإلسالمية ،ومن مثة كان يعتقد ،برضورة الربط بني الضفتني الشاملية والجنوبية
ّ
الخلق ،بل كان يتطلع إىل أبعد من ذلك:
أسس للتعاون
ٍ
للمتوسط ،وكذلك بوضع

[[[ أحمد بابانا العلوي :جاك بيرك شيخ الدراسات العربية واإلسالمية ٌ ،
مقال منشو ٌر بتاريخ  2نوفمبر 2012
على الموقع التالي/http://www.globalarabnetwork.com :
[2] Le Coran, essai de traduction de l’arabe annoté et suivi d’une étude exégétique par
Jacques Berque, ed surdbad- Paris 1997.
[3] Med A- sinaceur Lire le Coran Manière de le Monde diplomatique / N 24 / Nov/1994/
P49.
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قيام كتلة متوسطية ملواجهة الهيمنة األمريكية العاملية ،وذلك عرب دعوته للحوار
املثمر والبناء ،من أجل دعم الوحدة املتوسطية[[[.
ويف ما يتعلق بالدراسات الكولونيالية ،أظهر جاك بريك مترده الدفني عىل منط
الحياة االستعامرية ،بحيث تأيت كتاباته يف مفرتق الطرق بني السوسيولوجيا الوطنية
املغربية والسوسيولوجيا الفرنسية ،فقد كان أول من انتقد السوسيولوجيا الكولونيالية
وانتقد نظرية «التقسيم الثنايئ» التي اعتمدها ميشو بلري وروبري مونتاين» خدم ًة
ٍ
ٍ
أسس مادي ٍة واقعي ٍة ،إذ ميكن اعتبار البحث
ألهداف استعامري ٍة ،والتي ال تستند عىل
الذي أنجزه تحت عنوان« :البنيات االجتامعية يف األطلس الكبري» ،ردًّا عىل األبحاث
الكولونيالية ونو ًعا من التربؤ من «تدنيس السوسيولوجيا» الذي قام به سوسيولوجيو
االحتالل الفرنيس.

لقد توصل جاك بريك يف دراساته عىل العمل القبيل لفهم البنية االجتامعية لقبيلة
«سكساوة» - ،العاصمة الحرضية والبقعة الرببرية ،هذا املدرش الجبيل بني املدينة
يل قائمٍ
والقبيلة ذات اللهجة العربية أو الرببريةّ [[[،
توصل إىل إدراك وجود نسقٍ قب ٍّ
بذاته ،بل أيضً ا وجود تطابقٍ بني املستوى الطبيعي والبنية االجتامعية ،كام الحظ
انعدام اللف يف سكساوة ،مفن ًدا كل خالصات وفرضيات السوسيولوجيا الكولونيالية
انطالقًا من إعادة صياغة مفهوم القبيلة وانتامءاتها القرابية) مفهوم الجد املشرتك
وهمي) ،وانطالقًا أيضً ا من عالقة االقتصادي باالجتامعي ،ناف ًيا بذلك مركزية
كمفهوم
ٍ
ٍّ
السيايس كام كانت تدعي السوسيولوجيا الكولونيالية[[[.
وتجدر اإلشارة إىل أن دراسات جاك بريك املنتقدة لالسترشاق الكولنيايل،
ساهمت بشكلٍ كبريٍ يف تجديد الدراسات االسترشاقية ،وخاص ًة الفرنسية منها ،وذلك
بتطبيق مناهج العلوم اإلنسانية ،يف دراساته العديدة ،التي تتناول السوسيولوجيا
[[[ المصدر نفسه.
[[[ -محمد نجيب بوطالب ” ،سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي“  ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ،مركز
دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة األولى يونيو 2002
[[[نور الدين الزاهي ,المدخل لعلم االجتماع المغربي  ,دفاتر وجهة نظر ,مطبعة النجاح الجديدة ,الطبعة
األولى  ،الصفحتين .67, 64
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الحرضية ،واللسانيات ،وعلم النفس ،والتاريخ ...فقد تنبأ ألزمة االسترشاق التقليدي
كخطاب ومامرس ٍة ،وكان يرى أن االسترشاق التقليدي الكولونيايل ظل عاج ًزا عن
ٍ
مواكبة التطور املنهجي الذي عرفته العلوم اإلنسانية ،األمر الذي أدى بالدراسات
ٍ
إيديولوجي ترمي إىل االنتقاص ،وازدراء
إسقاط
االسترشاقية إىل التحول إىل عملية
ٍّ
كل انجازات الثقافة العربية اإلسالمية .فلم ينظر االسترشاق التقليدي والكولونيايل
(الفرنيس) ،إىل العرب واملسلمني ،عىل أنّهم قو ٌة برشي ٌة حضاريةٌ ،وثقافيةٌ ،فاعل ٌة يف
التاريخ.

انصب اهتاممه عىل مظاهر اليقظة ،والنهضة ،والتحرر الوطني يف
وبالتايل،
ّ
مختلف األقطار العربية .لذلك ،فعند دراسته للمجتمع العريب وخاص ًة املغريب،
أثار إشكالية النهضة والحداثة عند العرب[[[ ،بحيث دعا إىل رضورة أن يخرج العرب
من حالة العزلة والرفض (الجمود والتخلف) ،واآلخذ بأسباب التطور والرقي .وحتى
يتسنى لهم ذلك عليهم أن ينخرطوا يف معارك الحضارة الحديثة ،من أجل االنتامء
ّ
الخلق إىل العامل املتطور[[[ .وبالتايل فقد ارتبطت عنده إرادة التغيري بالدور
الفاعل
الذي سيأخذه اإلسالم يف مسرية الحداثة الرشقية ،وبتعبريٍ آخر بالعالقة بني الصريورة
التاريخية واألصول[[[.

استنتاجات:
نستنتج مام سبق ،أن حركة االسترشاق الفرنيس عرفت غزار ًة يف اإلنتاج سوا ًء
يف مستواه الفردي أو املؤسسايت/الرسمي ،فشمل األدب والدين واالجتامع واللغة
والقرآن ،وعلم االجتامع ...فارتبط االسترشاق باملصالح السياسية الفرنسية ،وازدهرت
الدراسات الرشقية مواكب ًة للتوسع االستعامري واإلمربيايل ،بحيث اقرتنت فيه املعرفة
بإنتاج القوة /السلطة.
وانطالقًا من تتبعنا ملسار حركة االسترشاق الفرنيس ،وتطورها يف مجال دراسات
سابق.
[[[ أحمد بابانا العلوي :مرج ٌع
ٌ

[[[ بنسالم حميش ،في معرفة اآلخر ،ط ،2003 ،2دار الحوار ،ص .46
[[[ بنسالم حميش ،في معرفة اآلخر ،ط ،2003 ،2دار الحوار ،ص .48
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املناطق وتجنيد املعرفة لخدمة األجندات السياسية واإلسرتاتيجية ،ميكن القول أن
جل الدراسات االسترشاقية ،خاص ًة تلك املرتبطة بالرتاث الكولونيايل ،أصبحت
تشكّل اليوم جز ًءا من ثقافتنا(،شئنا أم أبينا) ،فبقدر ما مثل هذا اإلرث الكولونيايل
ضخم يف كل املستويات ،كان إعاق ًة لتشكّل مدرس ٍة سوسيولوجي ٍة
رصي ًدا معرفيًّا
ً
مغربي ٍة ،تعيد فهم تلك األبحاث الكولونيالية ،ليبقى سؤال القطيعة املعرفية قامئًا إزاء
حا أمام األبحاث ملعرفة الذات (العربية -
املعرفة الكولونيالية ،وليبقى األفق مفتو ً
املغربية  -الرشقية  -اإلسالمية).

لكن هذه الذات توجد يف مرآة الغرب ،كتب عنها الكثري ،وإلعادة تأطري الصورة
املكونة عنها ،ووضع االسترشاق يف إطاره التاريخي الثقايف ،نحتاج إىل مؤسسات
ٍ
ٍ
توجهات
إمكانات كبري ٍة لإلسهام يف هذا النشاط العلمي ،ولِ َم ال محاولة تأسيس
ذات
علمي ٍة جديد ٍة تدخل يف حقل دراسات املناطق ،تخدم قضايانا االسرتاتيجية والوطنية
قضيتي سبتة ومليلية
ننس
ذات األولوية (قضية الصحراء والوحدة الوطنية ،وأيضً ا ال َ
ْ
تي (خارج األجندة السياسية الوطنية) ،خاص ًة يف عالقتنا بدول
السليبتني واملنس ّي ْ
الجوار (املغرب العريب) ودول ساحل الصحراء (ٌفريقيا) ومنطقة البحر األبيض
املتوسط (اإلتحاد األورويب) .فال ميكن التحرر من الرواسب السلبية التي تركها
املوروث الكولونيايل إال إذا كشفنا عن جذورها التاريخية العميقة .وهذه هي املهمة
األساسية املطروحة عىل الفكر العريب عام ًة واملغريب خاصةً .وكام قال جاك بريك
أن االسترشاق سوف ينتهي من تلقاء نفسه عندما تتجاوزه دراسات الرشقيني معرف ًة،
وعمقًا ،ودق ًة ،وجدي ًة ،ويؤكد أن هذا األمر ليس صع ًبا ،ألن إمكانات ابن البلد أفضل
من غريه لدراسة مجتمعه.
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