
كفى اتهاًما للدين مبا تفعله السياسة

  تبدأ مجلة »دراسات استشراقّية« سنتها الجديدة بهذا العدد املتميز 

يف تنوعه وثرائه، لجهة املوضوعات واألبحاث واملقاربات. وبغية مواكبة اإلصدارات 

االسترشاقية الحديثة أضفنا بابًا ثابتًا إىل صفحات املجلة نناقش فيه كتابًا، من منظوٍر 

االسترشاق  مكنة  تزال  ال  التي  الشبهات  ورّد  املهتّمني،  مصادر  لتوسعة  ؛  إسالميٍّ

الحديث تعمل عىل تصنيعها وإنتاجها ونرشها. ولهذه الغاية اخرتنا يف هذا العدد أن 

ندحض مزاعم مارتني غوزالن يف كتابها »السنة والشيعة، لَِم يتقاتلون؟«.

 يجب أاّل نستهني بهذا الكّم الهائل من اإلصدارات، الذي يحاول تكريس فكرة 

الباحثني  عىل  املقاربة  هذه  لفرض  اإلسالمية،  املذاهب  بني  املقّدسة«  »الحرب 

وتعميمها يف الخطاب اإلعالمي يف العامل أجمع. مجهوٌد كبرٌي يقع عىل عاتق الباحثني 

اتهام الدين مبا تفعله السياسة، وإبراز رحمنية الحضارة اإلسالمية  املسلمني ملنع 

التي تستوعب كل التنوع العاملي وتتفاعل معه بال أحكاٍم مسبقٍة أو عنرصيٍة.
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نتناول يف هذا العدد األبحاث اآلتية:

ــا  ــور بوه ــف الدكت ــترشقون«، يكش ــنقيط واملس ــالد ش ــم، »ب ــه القي 1.  يف بحث

محمــد عبــد اللــه ســيدي، عــن املواقــف املتباينــة للمســترشقني مــن »املحظــرة 

الشــنقيطية« التــي كانــت تقــوم بــدور الكتّــاب أو الكتاتيــب يف املــرشق العــريب. 

ويظهــر بشــكٍل موثـّـٍق ودقيــٍق كيــف أن املحظــرة عــىل تواضــع بنيتهــا، كانــت عرثًة 

ــة  ــة التفصيلي ــت للدراس ــف أخضع ــري، وكي ــة والتنص ــب والفرنس ــه التغري يف وج

والتضييــق عــىل مشــايخها إلبدالهــا بنظــام املدرســة الفرنســية. ومــن الالفــت أن 

اآلراء اإليجابيــة التــي أبداهــا بعــض املســترشقني، مــا كانــت مانًعــا من مشــاركتهم 

ــي  ــمية الت ــية الرس ــة الفرنس ــا للسياس ــا، تطبيًق ــرة ومحاربته ــارصة املحظ يف مح

كانــت تؤيــد نــرش التنصــري باإلرغــام إن لــزم األمــر.

2. تحــت عنــوان: »املســترشق أغناطيــوس كراتشكوفســي وأصــول البديــع يف 

القــرن الثالــث الهجــري« يــرشح األســتاذ الدكتــور حامد نــارص الظاملــي خصوصية 

الشــخصية واالســترشاق الروســيّنْي، ومــا توّصــل إليــه هــذا املســترشق يف إثبــات 

أصالــة البديــع العــريب، فيــم ســعى أدبــاء عــرٌب كطــه حســني إلثبــات تأثــر البديع 

العــريب بالبديــع اليونــاين. تكشــف مؤلفــات املســترشق عــن موســوعيٍة واهتــمٍم 

ــا  ــر االســترشاق منصبًّ ــاألدب العــريب الحديــث، فيــم كان انشــغال دوائ خــاصٍّ ب

عــىل األدب القديــم، وهــذه ميــزٌة أخــرى لكراتشكوفســي تفتــح أعــني الباحثــني 

عــىل رضورة التبحــر يف نتاجــه الــرثي. 

ــتاذ  ــه« لألس ــويديني من ــترشقني الس ــف املس ــم وموق ــرآن الكري ــع الق 3. »جم

ــم،  ــادي كاظ ــام ه ــتاذ عص ــث األس ــي والباح ــد الخفاج ــت عبي ــور حكم الدكت

بحــٌث جامــٌع ملعــاين جمــع القــرآن، يتصــدى فيــه الباحثــان لدعاوى املســترشقني 

حــول مراحــل جمــع القــرآن، والتفســريات التــي تهــدف إىل التشــكيك يف النســخة 

املتداولــة بــني املســلمني. وقــد فــرض هــذا االجتــمع عــىل نــصٍّ واحــٍد للقــرآن 

ــة  ــة اإلســالمية جمعــاء -عــىل الرغــم مــن ظهــور الفــرق الكالمي ــم يف األم الكري

ــم، ال  ــرآن الكري ــًة للق ــًة وهيب ــية- هال ــالت السياس ــة والتدخ ــب الفقهي واملذاه
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تــزال تُســتهدف مبحــاوالت إخضــاع الكتــاب الكريــم للمناهــج التاريخانيــة 

ــا. والهريمونطيق

ــزات  ــري »ممي ــة جوه ــة ماري ــة املغربي ــا الباحث ــت لن ــدارٍة رشح ــٍن وج 4.  بتمك

املدرســة االســترشاقية الفرنســية وخصائصهــا«، وكيــف متكنــت من توظيــف املعرفة 

مــن أجــل بســط الســلطة والســيطرة. ومل تنــس أن تشــري إىل نقــد االســترشاق الفرنيس 

مــن داخلــه يف تجربــة جــاك بــريك. يشــّكل بحــث األســتاذة جوهــري عالمــًة فارقــًة 

. يف دراســة املدرســة الفرنســية بحــقٍّ

5. »املرجعية الهندية للتصوف اإلسـالمي، يف دراسـات املسـترشقني«، للدكتور 

خالـد إبراهيـم املحجـويب، بحـٌث مثـرٌي للجـدل ككل بحٍث يتنـاول األثـر األجنبي 

يف ظاهـرٍة إسـالميٍة، فالكاتـب يرى األثر الهندي يف التصوف اإلسـالمي يف املجال 

النظـري أكـرث مـم هو يف املجـال العمـيل، ولكـن خلفيـات املقاربة االسـترشاقية 

ـًعا، ألن القصـد هـو  للتصـوف اإلسـالمي كانـت جديـرًة بالـرشح بشـكٍل أكـرثَ توسُّ

ا، أو إبـراز عجز  إمـا نفـي الروحانيـة عـن اإلسـالم واعتبارهـا أثـرًا مسـيحيًّا أو هنديًـّ

املسـلمني عـن االسـتفادة مـن تراثهـم يف تأسـيس املـدارس الصوفيـة. فـكان من 

املناسـب بحـث أسـس فكـرة الحـب اإللهـي يف األثر اإلسـالمي األصيـل، أي يف 

القـرآن الكريـم والحديـث الرشيـف والحديـث القـديس، وإثبـات أصالـة  الفهـم 

اإلسـالمي للفكـرة واملمرسـة وأنهـا تتوسـط اإلفـراط والتفريـط، ثـم البحـث عـن 

أسـباب الشـطح عنـد املتصوفة ومنهـا األثـر الهندي.

ــني«،  ــرآة األنواري ــالم يف م ــن »اإلس ــه ع ــف يف مقالت ــيد نفين ــتاذ رش 6.  األس

يســتعرض صــورة اإلســالم عنــد مونتســكيو وفولتــري وروســو، ليظهــر أثــر املركزيــة 

الغربيــة يف رؤيتهــم خصوًصــا عندمــا يؤكــد مونتســكيو عــىل العالقــة بــني الــرشق 

ــىل  ــول ص ــني الرس ــط ب ــًة للرب ــري مرسحي ــص فولت ــتبداد، ويخص ــالم واالس واإلس

ــىل  ــو ع ــتند روس ــري، ويس ــر الفك ــرآن والتحج ــب والق ــه والتعص ــه وآل ــه علي الل

ــًة عــن املســلمني.  إشــاعات التبشــري ليقــدم صــورًة غبي

االفتت�احية
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أساًسا،  الدعايئ  »األنواريني«  مبصطلح  النظر  نعيد  أن  يجب  أننا  نرى  هنا  من 

حيث مل يكن الفكر الغريب قادًرا عىل معرفة اإلسالم متجرًدا من ذاتية الغرب، فأسقط 

تجربته مع الكنيسة عىل أّي ديٍن سمويٍّ من غري فهٍم موضوعيٍّ ملا متيّز به اإلسالم 

أفكار  فيه  اختلطت  وإمنا  مستنريًا،  كل جوانبه  من  األنوار  يكن عرص  الحقيقي. مل 

الحرية والعدالة والعقد اإلجتمعي بظلمٍت بعضها فوق بعٍض. 

يف  »الجهة  عن  حمداوي  جميل  الدكتور  يقدمه  ورصني  عميق  لغوي  بحث   .7

اللغة العربية«، مناقشاً دعوى بعض املسترشقني بأن اللغة العربية لغة جهوية وليست 

زمنية، ليربهن مستعينا بالباحثني اللسانيني املعارصين أن العربية لغة جهوية وزمنية 

يف آن واحد، بلحاظ الظرف الزمني من جهة،  ولحاظ البعد الشخيص الجهوي من 

جهة أخرى.

 يبقى أن نشري إىل أن الغاية من تجريد العربية من "الزمنية" هو نفي املوضوعية 

عنها بحيث تصبح اسرية املتكلم وال تصلح للتعميم املوضوعي يف لغات العلم. 

أقدر  وأنها  املسترشقون،  يدعيه  ما  عكس  عىل  العربية  يف  التجريد  صيغ  وتربهن 

اللغات عىل مواكبة لغات العلم الحديثة بسبب قابلية التوليد يف صيغها ومعانيها مبا 

يفوق اللغات الالتينية وهذه دعوى تحتاج إىل مزيد من األبحاث.

  مدير التحرير

   جهاد سعد


