
لقد أكرث علامء االجتامع وغريهم من دراسة الظواهر الكثرية يف املجتمع اإلنساين 

منذ القدم، وبالغالب يستند هؤالء عىل دراسات متزج بني قراءة املايض، والتعّمق يف 

فهم الحارض، وقراءة املستقبل واسترشاف ما ميكن أن يكون عليه الحال يف القادم من 

السنني،   وهذا ما يعّب عنه »وضع الظاهرة يف سياقها الزمني للوقوف عند حقيقتها«، 

أي كيف كانت الظاهرة يف املايض، وكيف أصبحت يف الحارض، وكيف ستكون يف 

وإمنا  فحسب،  حارضها  رهينة  وليست  ماضيها،  سجينة  ليست  فالظاهرة  املستقبل. 

مستقبلها أيضاً؛  وذلك ألّن الظاهرة تتميّز بالتغرّي الزماين واملكاين وما يحيط بها من 

تطّور وتكنولوجيا وغريها. ومن هنا تبز أهمية الدراسات املستقبلية واالسترشافية بكل 

ما تحمله من عنارص بنيوية تنعكس آثارها عىل واقع املجتمع واإلنسان يف اآليت من 

الزمان، ويكون لها الدور الكبري يف تطّور املجتمعات ورقيّها وحضارتها. ورد عن اإلمام 

جعفر الصادق »العامل بزمانه ال تهجم عليه اللوابس«]1] ؛ أي ال تدخل عليه الشبه، 

والعلم بالزمان ال ينحرص بالزمن الحارض بل يتعّداه إىل املستقبل، إذ كيف ميكن معرفة 

الزمان بكل ما يحمل من قضايا شائكة ومعطيات متنّوعة بقراءة الحارض فقط، وكيف 

ميكن دفع اللوابس والشبهات التي تغزو الفكر والعقيدة، وأسس بنيان املجتمع وقيمه 

وأعرافه، دون استرشاف املستقبل وقراءة ما يحاك ويخطّط حوله وله. ولهذا ال يختلف 

]1]-  الشيخ الكليني، الكافي، كتاب العقل والجهل، ج1،ص26، حديث29.
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إثنان يف أّن فهم الحارض ودراسة املستقبل باإلستفادة من تجارب املاضني يف التاريخ 

له الدور الحاسم يف بناء املجتمع املتامسك واملتطّور وتشييد عنارص قّوته واستمراره، 

ومحافظته عىل قيمه وأصوله العقدية والدينية، وإن دعوات القرآن الكريم يف العديد من 

القّوة،  التأّمل يف األفاق واألنفاس والساموت واألرض، وإعداد  اآليات الكرمية إىل 

وعامرة األرض وغريها، تأيت يف سياق أهمية الدراسات املستقبلية والحث عىل دراسة 

الحارض وفهم ما يجب أن يكون عليه املستقبل.

اإلرادة  أمام  الوحيد  الزمني  السياق  يشّكل  املستقبل  وألّن  ذلك،  عىل  تأسيساً 

اإلنسانية للتدّخل فيه مع األخذ بعني االعتبار كافة االحتامالت بشأن الظاهرة محّل 

الدراسات  وتقنيات  وأساليب  مناهج  وتوظيف  توفري  خالل  من  والتحليل  الدراسة 

املستقبلية.  ومن أجل ترجمة تلك األهمية إىل واقع ملموس، ال بّد للمسلمني من 

املفّكرين واملؤّسسات التعليمية والبحثية املتخّصصة، من العمل التخّصيص الجاد 

وفق  العمل  من  والتخّصصات  املجاالت  متنّوعة  واملعرفية  الفكرية  املواجهة  يف 

الفكري الغريب واالسترشاقي، الذي أخذ من الرتاث  القاعدة يف مواجهة املد  هذه 

من  قرون  منذ  والبحثية  املوسوعية  ملشاريعه  حيوياً  موضوعاً  اإلسالمي  والدين 

الزمن، وبخلفيّات ال تخلو من الفوقيّة والهيمنة، وتفريغ القرآن واملعارف اإلسالمية 

من مضامينها القيميّة واإلنسانية الرائعة، فضالً عن املّس بأصولها املتمثّلة بالوحي 

والنبوة والعقيدة...

التواصل  خالل  من  واإلسالمية  العربية  املحاوالت  كل  تفلح  مل  وأنّه  خاصًة 

والتعايش مع الغرب يف تغيري تلك الصورة التي التصقت يف وعي وال وعي الغرب، 

كتبهم  عىل  تطفو  أن  إال  اآلبائية  أفكارهم  أبت  وقد  تُدَحض.   ال  ُمَسلَّمة  وصارت 

ودراساتهم التي كتبوها بأقالم أقل ما يُقال فيها أنّها تعاين من الالموضوعية البحثية 

واملنهجية...، وتتحّكم بها تلك النزعة الفوقية الساعية إىل الهيمنة الفكرية واملعرفيّة، 

 »فإن األغلبية املطلقة من املسترشقني مل يتخلّصوا من املواقف املعادية لإلسالم«]1].

]1]-  اإلسالم والمسيحية، أليكسي جورافيسكي، ص 105.
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البحوث،  من  باقًة  املتخّصصة  استرشاقية  دراسات  مجلة  من  العدد  هذا  يتناول 

من  للعديد   ، موضوعية  بحثية  وبروحية  والنقدية  املعرفية  الدراسة  إىل  تهدف  التي 

القضايا التي أصدر املسترشقون أحكامهم فيها يف ضوء مناهجهم وقراءاتهم للرتاث 

اإلسالمي والعريب.

1820م،  سنة  قبل  إنكلرتا  يف  العربية  باللّغة  والنَّرش  الطباعة  موضوع  من  ابتداًء 

ها التي  الذي تنرشه املجلّة لتسلّط الضوء عىل ترجمٍة لواحدٍة من أبرز األبحاث وأهمِّ

كُتبت يف النصف الثاين من القرن املايض، التي تناولت واقع انتشار اللغة العربية يف 

رس والتأليف، وهي ما ميكن أْن نطلق عليه  أوروبا، وبداية االهتامم بها من حيث الدَّ

ببداية نشوء االسترشاق العلمي – األكادميي، يف واحدٍة من أكرث الدول أهميًة وأعرق 

املدارس االسترشاقية تأثريًا ونتاًجا.

وتسليط  الجزائر،  يف  االستعامر  خاليا  تدعيم  يف  الفرنسيني  الرّحالة  دور  إىل 

الضوء عىل الرحالت الفرنسيّة التاريخيّة إىل شامل إفريقيا واملغرب العريب والجزائر 

املقام  يف  والعرقّي  األّول،  املقام  يف  الدينيٍّ  اإليديولوجيٍّ  الطابعٍ  ذات  خصوًصا، 

ظاهره  ساميني،  وهدف  غاية  له  إفريقيا  شامل  باتّجاه  أوروبا  من  فاملنطلق  الثاين، 

التعرّف عىل اآلخر املختلف عن طريق معارشته ومخالطته، وباطنه تدوين مواطن 

قّوته وضعفه ومتريرها إىل القّوة السياسيّة املندرج تحت اسمها، وهذا العمل ما هو 

إاّل مقّدمة الستيطان األوطان، واستعباد شعوبها قهرًا وبالقّوة، وهو ما فعله االستدمار 

الفرنيس بعدما استفاد من رحالت مستكشفيه ومدّوناتهم عن األّمة الجزائريّة...

صورة  والسيايس:  الصويف  عن  الحديث  الفرنيس  اإلسترشاق  عن  بعيداً  وليس 

ماسينيون يف الفكر العريب املعارص

التي تتناول بالدراسة والتقويم مكانة املسترشق الفرنيس ماسينيون لدى الكتّاب 

والباحثني العرب. فهو بنظرهم  مسترشٍق منصٍف، وهو الصويف الروحاين، والباحث 

املتوّحد مبوضوعه، املخلص له. واملوضوع الذي أخلص له هو اإلسالم وتجلّياته 

االفتت�احية
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املختلفة وصوالً إىل الواقع اإلسالمي املعاش، فقد كان الدين اإلسالمي اإلبراهيمي 

هو املوضوع الذي عاش به ومن أجله دارًسا منّقبًا وباحثًا متحّريًا، وهو يؤمن برسالة 

بالوحي  ويؤمن  كتبه،  ىف  متعّددة  مرات  وأثبته  ذلك  قال  وقد   ، محمد)ص(  النبي 

يفعل  أنّه مل  الحقيقة  اعتنق اإلسالم، ولكن  أنّه  أذاع عنه بعض عارفيه  والقرآن حتى 

ذلك جهاًرا، ولكن أحاديثه تدّل عىل كرثة اشتغاله بأدّق مسائل اإلسالم. 

القرطبي  مرسة  ابن  كان  وهل  القرطبي،  مرسة  إبن  إىل  والبحث  بالدراسة  لنصل 

من خالل  املرّسي،  الفكر  تركيب«  »إعادة  عمليّة  الرتكيز عىل  من خالل  فيلسوًفا؟ 

شواهد  تكشف عن التصّور الفكري البن مرسة والت سيام النصوص املحفوظة التي 

تم العثور عليها عام 1972م يف مخطوط رقم 3168 يف مكتبة تشسرت بيتيبدبلن، 

فبعد ظهور مصنفْي  الشيخ القرطبي صار من الالزم التفكري يف ابن مرسة من جديد 

من  إذ  املسبقة؛  األحكام  عن  بعيًدا  قراءتهام  بهدف  لكن  النّصني؛  هذين  ضوء  يف 

عب  بالسيوس،  أسني  أنجزه  الذي  الرتكيبي«  البناء  تفكيك«  البداية  يف  جًدا  املفيد 

إعادة النظر يف كّل واحدة من كّل األفكار التي وصلتنا من املصادر. واإلجابة عىل 

كان  هل  للظاهر؟  مجاوزًا  باطنيًا  مرسة  ابن  كان  فهل  حوله؛  أثريت  كثرية  تساؤالت 

معتزليًا؟ هل كان شيعيًا متخفيًا أو رمبا اسامعيليًا؟ هل استوحى فكره من املسمى 

أنباذوقليس املنحول؟ هل كان عقالنيًا يضع العقل التأميل الحر يف مرتبة النبوة أم 

يضعه فوقها؟ هل كان أفلوطينيًا فيضيًا؟ هل كان ثوريًا يؤطر أتباعه بنظريات اجتامعية 

وسياسية غريبة عب تأويالت غامضة للقرآن؟

وأما الحديث عن املعرفة االسترشاقّية، العرص اإلمربيايل والسياسات العرقّية يف 

القاّرة اإلفريقّية خالل القرن 19

ساهم  واملعرفة  للقّوة  ُمنتجٍة  كمامرسٍة  االسترشاق  أّن  عن  الكشف  إىل  فيهدف 

وما   .19 القرن  خالل  اإلفريقيّة  القارّة  يف  األورويب  اإلمبيايل  العرص  تأسيس  يف 

أنتجه هذا العرص من صور منطيّة وتصنيفاٍت تحقرييًّة عديدًة، وقد كان العرق أهّم 

إىل  التي ساهمت  نفسها  العرق  ثيمة  هذا املرشوع،  بها  وبُّرر  التي رُشعن  العنارص 
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حدٍّ كبريٍ يف تركيز مؤّسسة الدولة القوميّة سواء خالل الفرتة االستعامريّة أو ما بعد 

أثّرت مبارشة يف  العرق قاساًم مشرتكًا بني ثالثة منظوماٍت فكريٍّة  االستعامر. فكان 

سريورة القرن 19، وهي ترّسخ الدولة السياديّة، الرأسامليّة، والعرص اإلمبيايل، وقد 

لتقسيم  ناجعة  العرقيّة كوسيلٍة لرشعنة وجوده وطريقة  السياسات  االستعامر  وظّف 

البرش وتصنيفهم وتحقريهم. 

نحو  املعارصة،  الكتابة  يف  والصورولوجيا  الرتجمة  مقوالت  يف  البحث  وعند 

تأصيل ألطروحات األدب املقارن يف الرّتاث، نتناول بالبحث والنقد -بواسطة مقوالت 

تشّكلت  التي  املقارنتيّة،  املقاربة االسترشاقيّة واملقاربة  استنطاَق  املُقارن-  الّدرس 

حول نصوص الجاحظ، وتفّجرت حولها قراءاٌت متباينٌة وتفسرياٌت متعارضٌة لطبيعتها 

وقيمتها الجامليّة، بالرتكيز عىل أّن تجديد اآلليات املعرفيّة واألدوات املنهجيّة يف 

للفهومات  كرًسا  يستتبع  بل  الفهم،  يف  تجديًدا  بالرضورة  يستتبع  والقراءة  الفحص 

املألوفة، وأّن الرّتاث العريب -بكّل أمناطه- غنيٌّ يحتاج إىل تحيني مفرداته بأدواٍت 

علميٍّة جديدٍة حتى يتسّنى توظيفه يف واقعنا الثّقايف املُعارص بصورٍة متجّددٍة. 

ويف سياق بحث ونقد نظرة املسترشقني الَيُهود لقضّية الجزية يف مرص اإلسالمّية 

”جواتياين إمنوذًجا“، كانت هذه الدراسة التي تهدف إىل إزاحة الستار عن محاولة 

املسلمني  تاريخ  يف  عرقيٍّ  منطلٍق  من  واملسيحي  اليَُهودي  التأثري  مفهوم  تكريس 

فتتمحور  املسلمني؛  ضّد  العدائيّة  العواطف  لتكريس  والسعي  مبارشة،  وثقافتهم 

املقالة حول مساهمة جواتياين يف مجال الّدراسات اإلسالميّة املستخلصة من ثنايا 

الجنيزة، والتي ساهمت يف إيضاح العديد من الجوانب الحضاريّة التي غفلت عنها 

املصادر العربيّة، والجنيزة تُعّد أهّم املصادر الخاّصة بتاريخ اليَُهود عىل اإلطالق يف 

الْيَُهود  العرص اإلسالمي، والتي تفّصل الكالم يف الجزية  واملقدار املستحّق عىل 

باختالف طبقاتهم وحالتهم املاّديّة واالجتامعيّة، وتسليط الضوء عىل اآلثار السلبية 

الناتجة عن  أخذ الجزية عىل معيشة اليهود واستقرار حياتهم.

الذي  إيان أملوند،  الُجُدد« ملؤلّفه  العدد كتاب »املسترشقون  يناقش هذا  ختاماً 
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يتناول فيه عن فالسفٍة وأدباء غربيني وظّفوا اإلسالم كام يفهمونه يف مشاريعهم الّنقديّة 

للحداثة؛ لتشكيل تيّاٍر ما بعد حدايثٍّ ال يخرج من حدود الفضاء الغريب إاّل ليخدم 

البيطاينٌّ   الكاتب  يتعّمد  ملاذا  املفهوم  غري  ومن  القامئة.  الغربيّة  الهيمنة  منظومة 

الذي ينتمي إىل جامعٍة أمريكيٍّة يف دولٍة إسالميٍّة، بث أفكار وموضوعات، بل وحتى 

أسامء ألشخاص ال تشرتك إال يف العداوة لقيم اإلسالم وعقائده، وإن كانت خارجة 

موضوعياً عن منهجيّة الكتاب ومضمونه، كسلامن رشدي، واألديب الرتيك املُلحد 

أورهان باموك. 

وخلفيّاته  الكاتب  هويّة  مع  باملقارنة  مجّدداَ  الكتاب  صفحات  نقلّب  وعندما 

الفكرية، ندرك أنّه جزء من املنظومة الغربية الهادفة إىل هّز أركان العقيدة اإلسالمية، 

وتشويه صورته االجتامعية والسياسة...، لكن هذه املرة يف بيئة جامعية إسالمية ومن 

عىل منب بلد إسالمي، هنا تكمن أهّمية املوضوع.

والحمد لله رب العاملني

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية


