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ملخص البحث

التعامل مع  التفكري يف حقل االستغراب، هبدف تعزيز فقه  التأكيد عىل أن استثامر  البحث إىل  البحث: هيدف  أهداف 
الغرب، ال بد أن يتم إرساؤه عىل بناء هنديس معريف سليم، وقواعد منهجية واضحة، وقد تم البحث يف هذا املوضوع 
نظًرا ملا  يالَحظ يف معظم البحوث العربية حول فكر االستغراب من قلة اعتباٍر للقواعد املنهجية املعيارية الضابطة ملجال 

وحدود البحث يف هذا املجال. 
منهج الدراسة: يعتمد البحث عىل املنهج التحلييل النقدي؛ نظًرا لطبيعة املوضوع يف عالقته بالتأمل االستنباطي لألفكار، 

والعمل عىل حتليلها، ودراستها.
النتائج: توصل البحث إىل أن دراسة فكر االستغراب بحاجة إىل االستناد إىل قواعد منهجية، مؤطرة لألنظار، والفهوم 
املختلفة، وحمققة ملقاصد هادفة، حتول دون الوقوع يف أخطاء منهجية، أو تعميامت غري سليمة، علاًم بأن نص البحث قائم 

عىل انتخاب جمموعة من القواعد الكلية الضابطة حلدود املقاربة املطلوبة للفكر الغريب، دراسة، وفهاًم، وتقوياًم.
رؤية  االستغراب، وفق  لفكر  املعريف  التداويل  للمجال  الناظمة  املنهجية؛  للقواعد  نامذج  البحث  يقدم  البحث:  أصالة 

إسالمية هادفة.
الكلامت املفتاحية: االستغراب، القاعدة، املنهج، احلضارة
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عدد خاص حول »فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص: نحو رؤية علمية موضوعية يف استكشاف اآلخر«
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Abstract

Purpose: The research aims to emphasize that investing the thinking in the field of Occidentalism to 
strengthen the fiqh of dealing with the West must be based on sound knowledge foundation and clear meth-
odological rules. I have been researching on this topic due to what is observed in most Arab researches 
on the Occidentalist thought regarding the lack of consideration of the standard and methodological rules 
composing the domain and the limits of research in this field.

Methodology: The research method remains dependent on the analytical and critical method due to the na-
ture of the topic in its relationship to deductive reflection of ideas and the work on their study and analysis.

Findings: Perhaps one of the most prominent findings of the research is that the study of the Occidentalist 
thought needs to be based on methodological rules framing differentviews and concepts, and achieving 
purposeful goals that prevent making methodological errors or improper generalizations, knowing that the 
text of the research is based on the election of a set of general rules regulating the limits of the approach 
required for Western thought to study, understand and evaluate.

Originality: The originality and value of the research is reflected in providing examples of the methodolog-
ical rules composing the cognitive and deliberative field of the Occidentalist thought according to a proper 
Islamic vision.
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المقدمة

الوحيد  السبيل  هو  وليس  وأهداف،  ومناهج،  أسس،  له  معريف)1(،  كمجال  االستغراب  فكر  أن  من  الرغم  عىل 
لالنعتاق من هيمنة الغرب، وسطوته، ما دام نقد الغرب ال حيقق بالرضورة التحرر من إساره، إال أنه يبقى مسعى جدًيا، 
وجمااًل بحثًيا طموًحا، من شأنه اإلسهام – إىل حد ما – يف االستنهاض الفكري العريب، واإلسالمي، ولذلك تأيت أمهية 
أبناء األمة  التي أصابت كثرًيا من  املعرفية؛ ملواجهة حالة االنبهار  أبنيته، وأسسه  دراسة الغرب من خالل حتليل مجيع 
اإلسالمية من جهة، واستثامر ما يمكن استفادته من مقومات، ومرتكزات التطور الفكري، والتقدم العلمي، فضاًل عن 
ا  واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
احلاجة إىل األخذ بأسباب القوة املادية يف سياق فقه اإلعداد؛ للتعامل مع اآلخر، مصداًقا لقوله تعاىل: ﴿َوأ

ةٖ َوِمن ّرَِباِط ٱۡلَۡيِل﴾ ]األنفال: 60[، وملا كانت األمة اإلسالمية أمة الدعوة، والشهادة، فالشهادة عىل  ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن قُوَّ
الناس تقتيض معرفتهم املعرفة احلقيقية، وفق ضوابط، وحمددات، وقواعد منهجية قاصدة.

إشكالية البحث: 

تدور اإلشكالية حول مدى رضورة إبراز احلاجة إىل جتديد إدراكنا، واستيعابنا للثقافة، والفكر الغربيني، وفق قواعد 
منهجية، مبنية عىل أسس علمية، حتقق مقاصد هادفة، خاصة يف ظل عدم اإلمجاع عىل أنه علم قائم بذاته، بل هو حركة 

حضارية، تعرب عن جهد برشي، يتحرك يف إطار من تنسيق معريف متنوع عن الغرب.

وإذا كانت ثمة إشكاليات تطرح بصدد التأسيس، واإلنضاج، فإن البحث – من جهته – هيدف إىل اإلقناع بأن ثمة 
الغرب  الناجع مع حضارة  التعامل  إنشائه، من خالل  اهلدف من  ببلوغ  منهجية، تسمح  إرساء خطة  اىل  حاجة ماسة 

تقوياًم، فضاًل عن حتديد معايري، وضوابط منهجية يف مقاربة الدرس العلمي لآلخر. 

منهج البحث:

ملا كان فكر االستغراب، كحقل ثقايف، له موقعه املهم ضمن املجال املعريف التداويل املعارص، ال يزال مناط البحث 
اعتامد منهج  الغرب فهاًم جيًدا، يقتيض  إبراز احلاجة إىل بحث قواعد منهجية لفهم  هو االستكشاف، والدراسة؛ ألن 
واألبحاث  الدراسات،  جل  يف  احلاصل  التجوز  عىل  والوقوف  املوضوع،  يف  كتب  ما  أهم  عىل  باالطالع  استقرائي، 
العربية، يف عدم استحضار، واعتبار أمهية االنطالق من قواعد منهجية، ختدم رؤية إسالمية تأصيلية، تبنى عىل قواعد، 
دراسة  يف  التحلييل  املنهج  كذلك  البحث  واتبع  هادفة،  علمية  ومقاصد  أسس،  عىل  تقوم  مؤطِرة،  منهجية،  وضوابط 
القضايا، واإلشكاالت املطروحة، وذلك بالنظر إىل طبيعة املوضوع يف عالقته بالتأمل االستنباطي لألفكار، والعمل عىل 
إن مقاربتنا ملوضوع البحث، ال تستند إىل إطالق الِعلمية عىل االستغراب، فهو ليس علاًم قائاًم بذاته، له قواعده وأدبياته، كام أنه ليس علاًم بمعنى   )1(
العلم الصارم ذي املوضوع املحدد، واألصول الثابتة، والبنية املتامسكة، واألنساق الواضحة، بل هو منهج يف التعامل مع الغرب، فهاًم، ودراسة، 
وهو أيًضا فكر، ما دام يشكل جمااًل معرفًيا، تتوارد عليه خمتلف األفكار، والرؤى، والتصورات، مع ما يكتنفها من التباسات، وآمال، وأهداف غري 
جلية؛ ولذلك؛ فإن كل من ينهض هبذا املجال املعريف بحًثا، ودراسة، إنام يامرس يف ذلك طريقة للنظر، والتفكري، ويشتغل به أفًقا للدراسة، والفهم.
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حتليلها، ودراستها.

وقد كانت خطة البحث كاآليت: 

املبحث األول: من أجل رؤية تأصيلية لفكر االستغراب.

املبحث الثاين: من مربرات التنظري للقواعد املنهجية.

املبحث الثالث: فهم اآلخر، انطالًقا من فهم الذات.

املبحث الرابع: االنطالق يف فكر االستغراب من مرجعية إسالمية.

املبحث اخلامس: الغرب ليس رًشا كله، وليس خرًيا كله.

املبحث السادس: عدم فهم الغرب من منظور عدائي.

املبحث السابع: امتالك املعرفة الرضورية ملقاربة، وفهم الغرب.

المبحث األول: من أجل رؤية تأصيلية لفكر االستغراب

إذا كان فكر االستغراب ال يزال مرشوًعا يتلمس الطريق، فإن كل مرشوع ال بد له من منهج ناظم، وهوية ظاهرة، 
تتضح أسسها، ومعاملها من خالل حتديد املنطلقات، وضبط املقاصد، والغايات، وإال كان املرشوع عرضة هلدر اجلهود، 
والطاقات، وما دام االستغراب مل يتحول بعد إىل جمال علمي، له تراثه، وأدبياته، فيمكن عىل األقل حتويل االستغراب 
تعزيز، وتعميق أسس احلوار  له إسهاماته يف  اجتاًها حضارًيا جديًدا،  ليصبح  أو هناك؛  البعض هنا،  يطلقها  من دعوة 
احلضاري بني اإلسالم والغرب)1(، فعىل سبيل املثال: نجد الدكتور عبد الوهاب املسريي، وهو واحد من أبرز املفكرين 
العرب، الذين أنضجوا موقًفا واعًيا من فكر االستغراب، يركز عىل »رضورة االنتباه إىل املفاهيم التي تقوم عليها القواعد 
املنهجية لفكر االستغراب، فدون استيعاهبا، وإدراكها لن يكون باملقدور، الدراسة الواعية لفكر الغرب، ومنظومته«)2(.

إن الغرب، الذي ليس فضاء جغرافًيا، يوحي باجلهة املقابلة للرشق، بقدر ما هو ثقافة، وفكر، ونمط حياة، بحاجة إىل 
رؤية تأصيلية لفهمه، انطالًقا)3( من قواعد منهجية تبنى عىل أسس علمية، وحتقق مقاصد هادفة، بعيًدا عن أية ضغوط 
أيديولوجية، أو فكرية، خاصة إذا علمنا أن ثمة نظرة مبهمة، وملتبسة تسود بني النخب الفكرية اإلسالمية؛ حيث نجد 

)1( إن االنتقال بفكر االستغراب من حيز الدعوة إىل حيز التطبيق؛ لكي يصري اجتاًها حضارًيا، هو الذي يقتيض البحث، والتوافق عىل قواعد منهجية، 
وأسس معرفية واضحة، يتم من خالهلا حتقيق ذلك، خاصة إذا علمنا أنه ينتظر ظهور حركات استغرابية متعددة، وليس استغراًبا واضًحا.

عبد الوهاب املسريي، إشكالية التحيز للنموذج املعريف الغريب احلديث )القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط. 1، 1995(، ص. 54 - 55.  )2(
)3(  عىل الرغم من املجهودات العديدة الذي بذهلا مفكرون عرب، ومسلمون، يف سبيل إنضاج تصور واضح عن االستغراب، إال أن احلديث عن 
مصطلح االستغراب يبدو أكثر تعقيًدا، والتباًسا؛ نظًرا النفراده، وجدته، فضاًل عن انتصابه كمجال فكري تداويل حديث، يفتح الباب عىل سيل 

وافر من التفسري والتأويل، وتعدد الفهوم والتصورات.
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من ينتقد الغرب بسبب نزعة اهليمنة، وفرض القوة، والنفوذ، واالستعالء، كام نجد باملقابل من يميل إىل التبعية، والتقليد 
يف كل يشء، واستمداد جل األفكار من الغرب، باعتبارها األنسب، واألفيد يف سياق تغريبي حمض، يعيد إنتاج معارف 
الغرب عىل النحو الذي يريده هلا العقل الغريب ذاته؛ لذلك نرى أن هذين االجتاهني، لدى النخب الفكرية اإلسالمية، 
يدعو بقوة إىل بلورة فهم جيد هلذا الغرب يف خمتلف جذوره، وامتداداته الفكرية، والدينية، والثقافية، خاصة إذا علمنا أن 
كثرًيا من مواقف املثقفني العرب، واملسلمني املتباينة، جتاه الغرب، تعرب عن انقسامات عاطفية، أكثر من كوهنا انقسامات 
فكرية، أو علمية، فمن قائل برضورة توظيف مبدأ »املعاملة باملثل« من منطلق معاملة أولئك القوم بمثل ما يعاملوننا به 
)االستغراب مقابل االسترشاق(، وهناك من يذهب إىل وجوب القضاء عىل املركزية األوربية، ونزعتها العاملية)1(، يف 
حني اعترب آخرون »أن جمموع الرتاث الغريب، ليس تراًثا إنسانًيا عاملًيا، بقدر ما هو حميل خالص، مما يقتيض إهناء أسطورة 
كون الغرب ممثاًل، وقائًدا للفكر اإلنساين يف امتداداته املختلفة، فتكون دراسة الغرب عىل أساس كونه تارخًيا، وليس 
خارجه، وأنه جتربة برشية، ومسار حضاري، شأنه شأن غريه من التجارب«)2(؛ لذلك فإن فكر االستغراب من املواضيع 
تناوله  حديث)3(،  مصطلح  فهو  والطرح،  التناول،  يف  واالنفعال  احلامسة،  عن  البعد  إىل  حتتاج  التي  العميقة  املعرفية 
والتحليل،  االستكشاف،  يف  أشواًطا  وقطعوا  واإلسالمية،  العربية،  الفكرية  النخبة  أبناء  من  أفراد  والدراسة  بالبحث 
والنقد)4(، إال أنه ليس حبيس الرؤية املرشقية، بل أسهم يف إنجازه مفكرو ثقافات أخرى يف آسيا، وإفريقيا)5(، كام أنضج 
الغربية، وجتربتها اإلنسانية)6(، ومع كثرة اإلسهامات  نقد مرتكزات احلضارة  بال يف  مفكرون غربيون دراسات ذات 
معقدة، ومع ذلك  إشكااًل صعًبا، ومعضلة  يزال  وتعاماًل، ال  تعريًفا، وفهاًم،  الغرب  يبقى سؤال  هنا وهناك،  املتنوعة 
فدراسة الغرب ال يمكن أن ترتك للصدفة، أو تتم عشوائًيا، بل ال بد أن تكون قراًرا واعًيا، ومقصوًدا من قبل مراكز 

)1(  حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب )القاهرة: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، ط. 1، 1992(، ص. 50.
)2(  عز الدين معميش، »فكر االستغراب يف التداول املعريف املعارص، نحو رؤية موضوعية يف استكشاف اآلخر«، جملة الفكر اإلسالمي املعارص، جملد 

25، العدد 100، ص. 58.
)3(  لعل أول إشارة ملصطلح »االستغراب« قد تكون جاءت يف كتاب برنارد لويس »كيف اكتشف املسلمون أوروبا؟«؛ حيث أورد يف سياق اإلشارة 
عدم توافر الفضول لدى املسلمني؛ لكي يتوجهوا نحو دراسة الغرب، وواضح أن لويس يقصد هنا الغرب، وبحث كل ما يرتبط به من أجل فهمه، 

وليس املراد استكشافه، كام حصل يف عرص النهضة العربية مع رواد التنوير. انظر:
Bernard lewis , comment l’Islam a découvert l’Europe, traduit par Annick Pélissier ; Paris, Gallimard 1984.

)4(  أمثال: إدوارد سعيد، وعبد الوهاب املسريي، وحسن حنفي.
)5(  انظر: بورمان يان، مرغليت أفيشاي، االستغراب: تاريخ النزعة املعادية للغرب، ترمجة: ثائر ديب )الرياض: مطبعة العبيكان، ط. 1، 2008(، ص. 

.75
)6(  يمكن العثور عىل أهم االنتقادات القوية، والدقيقة، املوجهة إىل املنظومة الغربية يف الدراسات، والتحقيقات التي قام هبا غربيون، أمثال: رينيه غنون 
يف كتابه »أزمة العامل احلديث«، ويف مقابل ذلك نجد أن معظم االنتقادات األخرى مرشقية، وغريها تبقى عاطفية، أو سطحية؛ ولذلك فإن من أبرز 
وسائل فهم الغرب عىل حقيقته يف إجيابياته، وسلبياته، ونجاحاته، وإخفاقاته، هو االنكباب عىل دراسة، وحتليل خمتلف وجهات النظر التي درست 
الغرب داخل بيته بشكل علمي، موضوعي، بيد أنه ال جدوى من دراسة النظريات الغربية املبالغة يف التشاؤم، مثل نظرية شبنغلر؛ الذي توقع منذ 

عقود مديدة اهنيار الغرب، وسقوطه التام.
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العمل عىل  مع  الغربية،  للدراسات  مراكز، ومعاقل  إنشاء، وجتهيز  القرار  يشمل هذا  أن  ينبغي  كام  القرار اإلسالمي، 
دراسة،  عىل  قادرين  واملسلمني،  العرب،  املستغربني  من  جديدة  أجيال  وختريج  املوضوع،  يف  رصينة  تكوينات  تعزيز 
الرأي  مصلحة  ختدم  واضحة،  منهجية  وقواعد  مبادئ،  وفق  الغربية،  واملجتمعات  والثقافات،  التاريخ،  واستكشاف 
العام اإلسالمي يف انفتاحه، وتفاعله مع اآلخر، وهذا ما نفتقده إىل اآلن؛ إذ كل ما يوجد يف الساحة اليوم عدد من مراكز 
البحث التي تعمل عىل نرش نوع من النزعة الغربية باسم االستغراب، من خالل العمل عىل الرتويج لألفكار الغربية، يف 
سياق تقليد غري واع لآلراء العلامنية الغربية، واختاذ مواقف من الرتاث اإلسالمي بمعايري التجارب الغربية، ومناهجها، 

وهذا الذي يراه حسن حنفي »نوًعا من االستغراب املقلوب«)1(.

إليه، هو تأسيس فكر لالستغراب، ينطلق من رؤية إسالمية، تأصيلية، وهيتدي بمبادئ،  ينبغي الطموح  إن الذي 
وضوابط، وقواعد منهجية هادفة، بمعنى أن فكر االستغراب، ال بد أن خيدم مقصًدا معرفًيا أصياًل، وهو حترير العقل 
الغريب  املنتوج  من  الدائم  واالستمداد  االستتباع،  عقلية  عن  الناجتة  واجلمود  الركود،  وضعية  من  اإلسالمي  العريب 
اجلاهز، وإعطاء الذات العربية اإلسالمية فرصة اإلبداع، مع االنطالق من املبادئ، والقناعات اإلسالمية، وينتج عن 
هذا املقصد حتقيق مقصد آخر، وهو التخلص من االنبهار بالغرب، من خالل نقد أطروحاته، وفلسفاته، علاًم بأن معظم 
مقوالت الغرب وضعية، ومادية، يف حني أن التنوع العلمي اإلسالمي لألفكار، والنظريات، يقوم عىل اعتبار األخالق.

إن الغرض، واملقصد الرئيس من تأسيس فكر االستغراب، وفق قواعد منهجية واضحة، بلورة رؤية معرفية إسالمية، 
يؤمل من خالهلا فهم أسس الذهنية الغربية يف تعاملها مع اإلسالم، واملسلمني، وإنضاج نظرية معرفية إسالمية، تريس 
قواعد فهم جديدة للتصورات، واملناهج، وآليات العمل التي تنبني عليها العقلية الغربية، وذلك من خالل »ترشيح 
التفاعل  يتوافق مع قيمنا، وخيدم مصاحلنا يف إطار من  الذي  بالقدر  املتفوق، واالستفادة منه  الغرب  فكر، وسياسات 

الذي ينبغي أن تسبقه معرفة باآلخر احلضاري«)2(.

المبحث الثاني: من مبررات التنظير للقواعد المنهجية

التي يمكن أن يقوم عليها فكر االستغراب، يقتيض الوقوف عند مجلة من  املنهجية  القواعد  إن بلورة جمموعة من 
املربرات، واالعتبارات، يمكن تلخيصها فيام ييل: 

1- إن اعتبار فكر االستغراب حقاًل معرفًيا جديًدا، مل يتحول بعد إىل منظومة علمية هلا تراثها، وأدبياهتا، يقتيض 
االستئناس بمجموعة من القواعد املنهجية الداعمة، واملؤطرة لعمل الباحثني يف جمال معرفة الغرب.

)1(  حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب، ص. 74. ولإلشارة فليس من مهامت هذا البحث مناقشة أفكار ورؤى حسن حنفي، فقد اهتمت هبا 
دراسات، ومقاالت عديدة، ويمكن االطالع عىل نقد خمترص ملجمل ما جاء يف الكتاب يف بحث عز الدين معميش السالف الذكر، ص. 65 - 70.

)2(  حممد حمفوظ، اإلسالم والغرب وحوار املستقبل )بريوت: املركز الثقايف الغريب، ط. 1، 1998(، ص. 80.
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املثقفني  جانب  من  الغرب  بدراسة  يتعلق  واملنظم،  املنهجي،  العلمي  البحث  إطار  يف  حمدد  نظام  يوجد  ال  إنه   -2
إىل  يسعى  مفكر  فكل  وهناك،  هنا  متناثرة  فردية،  حماوالت  عن  عبارة  متوافر  هو  ما  وكل  واملسلمني،  العرب، 
تقديم أطروحته، ورؤيته اخلاصة إىل هذا احلقل املعريف اجلديد، فليست هناك ضوابط علمية، أو قواعد منهجية 
حتكم جمال االستغراب، وإنام جمهودات فردية، عبارة عن أفكار، ونظريات تتالقح، وتتفاعل يف سبيل بلورة جمال 
معريف، يعنى بمعرفة الغرب، ال جيمع بينها فكر ناظم، أو منهج موحد، مما يدعو إىل تأسيس تقاليد بحثية علمية، 

تقعد لفكر االستغراب، وتضبط حدوده، ومراميه.

إن من يبحث يف إطار فكر االستغراب، ال بد أن تتوافر لديه طريقة من النظر، والرؤية، وفق قواعد منهجية    -3
هذه  تكون  وأن  عنه،  يصدر  الذي  والتوجه  عنها،  يعرب  التي  للثقافة  الرئيسة  املقومات  مجاع  عن  تعرب  ضابطة، 
الدينية،  بمبادئه  املعتز  املسلم،  للباحث  الفكرية  اخللفية  أن  الوضوح، وال شك  الطريقة/املنهج عىل درجة من 
املسلم  الباحث  منها  ينطلق  التي  تلك  والتوجهات، ختتلف عن  لألفكار،  املؤصلة  اإلسالمية،  بالرؤية  وامللتزم 
ذو التوجه العلامين، أو الليربايل املتحرر، »إننا عندما نأخذ اآلخر موضوًعا للدراسة؛ فإنه ال يكفي اعتبار املنظور 
وأفق  معني،  توجه  من  للدراسة  موضوًعا  الغرب  نجعل  أن  أي  أيًضا؛  الناظر  اعتبار  من  بد  ال  بل  فقط،  إليه 
عنها  تغيب  الغرب،  دراسة، ومعرفة  تستهدف  التي  املحاوالت  فأغلب  معينة،  وفكرية  ثقافية،  حمدد، ومالمح 
هذه اخللفيات، وأبعادها، وما يفرتضه ذلك من مناهج ذاتية يف الرؤية، والتصور، والتحليل، تعرب عن قناعات 

حمددة«)1(. 

4- ليس من السهل حتديد قواعد منهجية ناظمة لفكر االستغراب، يتم التوافق عليها لدى جمتمع النخبة يف عاملنا 
اإلسالمي، فاألمر يرتبط بمجموعة من العوامل، تقف وراءها اخللفية الفكرية للباحث، واملنطلق األيديولوجي، 
واختالف الرؤى، والتصورات، واملناهج، كام أن األنظار، والفهوم، ختتلف وتتباين، والقواعد املنهجية، املراد 
تأسيسها، تبقى معايري، وضوابط تساعد عىل حتقيق األهداف املنشودة من وراء تأسيس االستغراب، لذلك؛ فإن 
مفهوم القاعدة املنهجية يف موضوعنا هذا، ال عالقة له بمفهوم القواعد املؤصلة لبعض العلوم الرشعية )قواعد 
أصولية – فقهية – تفسريية...(، والتي تعترب معايري ثابتة، التف حوهلا العلامء )أصوليون، فقهاء، مفرسون...(، 

نظًرا لكوهنا مستنبطة من النصوص الرشعية. 

إن املراد من القواعد التي تقوم عليها حركة الفكر يف االستغراب، جمموعة من األفكار ذات البعد املعياري، والتي 
تؤسس جلودة الفهم، وسداد الرأي، يف ظل االنطالق من خلفية فكرية حمددة، وهي بالنسبة إلينا، يف هذا البحث، خلفية 

)1(  املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، حوارات يف علم االستغراب )النجف: املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، ط. 1، 2020(، 
ص. 309.
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متتُح من مبادئ الرؤية اإلسالمية يف تعاملها مع األفكار، والنظريات.

وملا كانت اجلهود املبذولة يف مقاربة فكر االستغراب، يف املجال املعريف اإلسالمي، ال تعدو أن تكون حماوالت فردية، 
الناظمة لفكر االستغراب،  املنهجية  القواعد  فإنه من جمموع  وليست مجاعية، متثل مشرتًكا فكرًيا عربًيا إسالمًيا عاًما؛ 
والتي ال تشكل بدورها معايري مشرتكة متوافًقا عليها)1(، سيتم االقتصار يف بحثنا هذا عىل مجلة من األفكار املعيارية، 
التي نحسبها تؤسس لقواعد منهجية، خادمة لفكر االستغراب، تنتظم أسًسا معرفية، وترمي إىل حتقيق أهداف، ومقاصد 

معتربة، يمكن ذكر أبرزها فيام ييل: 

التي  املعرفية  الغربية، وإسقاط احلواجز  املسلمني من االطالع عىل أسس، ومقومات احلضارة  الباحثني  1- متكني 
حتول دون الفهم املتبادل.

2- إعادة تقويم املنتوج الغريب يف خمتلف مستوياته، وفق مناهج، وقواعد إسالمية بانية.

3- تطوير الذات اإلسالمية يف إنتاجها للمعرفة اإلسالمية، من خالل إعادة استثامر اإلنتاج الفكري الغريب املناسب.

4- تعزيز أسس احلوار، والتواصل احلضاري من خالل اإلسهام يف تصحيح مسار التالقح الفكري بني احلضارتني 
اإلسالمية، والغربية، واإلنجاز احلضاري، والعلمي املشرتك. 

المبحث الثالث: فهم الغرب انطالًقا من فهم الذات

إذا كان من املقاصد التي حيققها فكر االستغراب، اخلروج من دائرة االنبهار التي يعيشها املسلمون جتاه الغرب، دون 
إغفال املوقع الطبيعي، والفعيل الذي تتبوؤه احلضارة الغربية اليوم، فإن هذه العملية ال تتم إال بامتالك أدوات معرفية 
نقدية، تتيح القراءة العميقة للتجربة احلضارية الذاتية أواًل، ثم التجربة احلضارية الغربية بعد ذلك، ومن هنا، فإن »وعي 

اآلخر وعًيا موضوعًيا نقدًيا، سيكون أحد املحفزات األساسية الكتشاف الذات، فكًرا، وقًيام، وأنامًطا حضارية«)2(.

إن االستغراب - يف واقع األمر - حماولة لفهم ذواتنا من خالل التعرف عىل الغرب، أو انطالًقا من مرآة الغرب، 
وليس يف األمر ازدراء، أو استخفاف من الذات، بقدر ما هو بناء، وتصحيح للذات اإلسالمية يف إطار الثقافة العاملية، 
فاالستغراب يؤسس الستنهاض قوي، وشامل لعاملنا اإلسالمي؛ ألن فهم اآلخر، ودراسته، هو فهم للذات، ودراستها، 
فاآلخر حارض يف ذاتنا، كام أن جدل األنا واآلخر، إنام هو استحضار لآلخر؛ هبدف التحرر منه، وهذا ما يكشف يف هناية 
األمر عن متثالت، وقناعات تدفع إىل االنعتاق من هذا اآلخر يف إطار »استغراب« حيول هذا اآلخر من ذات عارفة إىل 

)1(  إن عدم االقتناع بكون االستغراب علًمـا، يسوغ لنا القول بصعوبة احلديث عن قواعد منهجية متوافق عليها، فاالستغراب ال يزال حبيس التداول 
الفكري، وبالتايل فإن إنضاج قواعد، ومعايري تنظمه، يبقى بدوره حمدوًدا بالرؤى، والتصورات، واخللفيات التي تقف وراءه، كام سبق ذكره.

)2(  حمفوظ، مرجع سابق، ص. 57.
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موضوع مدروس؛ ولذلك يتعني اإلملام بحضارة الغرب، وفكره كي يكون مستوى النقد عند الباحث املستغرب مؤهاًل 
ثقافتنا، وتارخينا،  انطالًقا من  الذات،  البحث، واستكشاف  بقدر كبري من  التبعية للغرب، وهو ما يسمح  للتحرر من 
ب فيها، وال اغرتاب؛ إذ يكون االنفتاح يف خدمة  فالذات احلضارية، هلا دور يف تأصيل رؤية استغرابية متوازنة، ال َتغرُّ
الذات بتنقيح الوعي الكامن، وتنقيته مما علق به من عنارص دخيلة، أدت إىل انحراف عملية التأريخ، والتحليل النقدي 
ف عىل اآلخر، وختلص من هيمنته،  الشامل ملنظومة احلضارة الغربية يف جتلياهتا املختلفة)1(، »إن االستغراب يف أساسه تعرُّ
من أجل البناء الذايت، ودون توهم الدونية الثقافية، فهو يفرتض أن يكون واقعًيا؛ لكن باملعنى اإلسالمي للكلمة، واقعًيا 
وفق رؤية كونية شاملة، ال اختزالية«)2(، ثم إن الرؤية النقدية للغرب، ال تقترص عىل نقده فحسب، بل تقتيض أيًضا نقد 
الذات قبل كل يشء، ويأيت عىل رأس ذلك نقد ذهنية التبعية الفكرية للغرب، التي ال تسمح بتفكيك املامرسات الغربية 

ذات األبعاد االستبدادية.

وهنا تطرح مسألة شائكة، ترتبط ارتباًطا وثيًقا بقاعدة الرجوع إىل الذات، وفهمها قبل السعي إىل فهم اآلخر، وهي 
»أن بعض الباحثني، يف ُنشداهنم استكشاف الذات، يتوسلون إىل ذلك بمناهج، وأساليب قديمة، كانت مناسبة لعصور 
ماضية، ومل يظهر ما حيل حملها من مناهج ذاتية، يتأسس بناؤها عىل سياقات، ورؤى حديثة، فليس يف هذه الطريقة ما يربر 
اجلمود عىل قوالب، وأساليب متجاوزة، بدعوى االعتزاز باألصالة، فكام أنه ال يمكن أن نحقق املعارصة بإلغاء العرص، 
ال يمكن أن نلغي العرص بدعوى احلفاظ عىل األصالة«)3(؛ إذ األصالة تعني إيداع اجلديد من املحيط اخلاص، مع إمكان 
االستفادة من القديم، وفق القناعات، واملبادئ، والثوابت، ومن مميزاهتا األساسية االنفتاح عىل الواقع يف سبيل تفعيله، 
وحتريكه، لكن يبقى من اخلطأ االفرتاض أنه من أجل التحديث ال بد من االغرتاب، ومقايضة تارخينا، وثقافتنا بالتبعية 
للغرب، فالذي حيصل لبعض مثقفينا، عدم رضاهم عن القديم، يف الوقت الذي ال يستطيعون فيه إنضاج اجلديد، فتتم 

اهلرولة إىل ما عند الغرب، واستعارة مناهج، وأساليب احلضارة الغربية بإجيابياهتا، وسلبياهتا، ويتم اخلضوع التام هلا.

إن القصور يف معرفة األنا )معرفة الذات(، قد يفيض إىل نتائج سلبية، ويفرز انغالًقا ومجوًدا، يف حني أن التشوف 
تنميتها، وتصحيحها،  وثقافة، وجتارب قصد  قيم،  لدينا من  فيام  الثقة  كبرًيا من  قدًرا  يفرتض سلًفا  اآلخر،  معرفة  إىل 
وتقويتها، علاًم بأن ذاتنا احلضارية، تتضمن، مثلها مثل اآلخر احلضاري، جمموعة من اإلخفاقات، واالختالالت، لكن 

هذا اآلخر احلضاري – وفق هذا املنظور – نحن بحاجة إليه؛ لتطوير ذاتنا، وحارضنا.

ولعل مما يندرج يف إطار فهم الذات، القيام بعملية نقد ذايت ملسار عالقتنا بالغرب، فال بد من وقفة نحاسب فيها 

)1(  معميش، مرجع سابق، ص. 56.
)2(  حوارات يف علم االستغراب، مرجع سابق، ص. 201.

)3(  حمفوظ، مرجع سابق، ص. 76.
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أنفسنا، قبل حماسبة اآلخر، مع رضورة »تأسيس موقفنا من الغرب عىل أسس موضوعية، بناء عىل جتاربنا السابقة معه، 
دون أن نغفل حركة التاريخ، ورضوراهتا، باإلضافة إىل الدروس املستفادة من املايض«)1(؛ لذلك يبقى حجر الزاوية يف 
عملية االنفتاح الواعي)2(، من أجل التعرف عىل الغرب، وفهمه، هو »احلفاظ عىل ذاتنا احلضارية، وانتامئنا اإلسالمي 
الثابت، بام يتضمنه من تاريخ، وقيم معيارية، ومبادئ إنسانية خالدة«)3(، وهو ما يتطلب إعادة تكوين الذات يف رشط 
الذاتية،  وأسئلتها  هويتها،  وطبيعة  اخلاصة،  وثقافتها  التارخيية،  وجتربتها  تراثها،  عنارص  إىل  واستناًدا  خصوصيتها، 
ومشكالهتا، ومن دون ذلك تبقى معرفتنا بالغرب، واطالعنا عىل أسس تقدمه، ال حتقق لنا مقاصد نافعة، فنكون قد 
أنفقنا وقًتا كثرًيا، وجهًدا كبرًيا يف حفر، وفحص، واستكشاف بواطن احلضارة الغربية، فقط من أجل معرفة مذاهب 
وننتفع  نستفيد،  كيف  نعرف  مل  إذا  يشء،  منها  يستلهم  يكاد  ال  واالجتامع،  السياسة،  يف  وتيارات  والعلم،  الفكر،  يف 
منها يف حل مشكالتنا، واإلجابة عن أسئلتنا، وتبنّي موقعنا يف سياق احلضارة املعارصة، باملقابل، فإن »إمهال الذات، 
وجتاوز أطرها املعرفية، ال يؤدي إىل فهم الغرب فهاًم دقيًقا، بل يؤدي إىل االنبهار به، والتلقي األعمى لكل ما ينتجه، 

ويصدره«)4(.

التي  الذات، يف سياق فهم اآلخر، تفكيك بعض املسلامت، والقناعات  إليها فهم  التي يؤدي  املقاصد  أبرز  وتبقى 
تسيطر عىل عقولنا، وسلوكياتنا، ومنها ما يقتنع به الكثري، من كون االستتباع، واستنساخ كل ما ينتجه الغرب، أفضل 
لنا، ففي هذا عبودية قاتلة، ينبغي التحرر منها بشكل هنائي)5(، كام أن العمل عىل نقد الذات من أجل تطوير إمكاناتنا، 
لتجاوز  حماولة  أدنى  من  التحذير  ينبغي  وهنا  اإلطار،  هذا  يف  أساًسا  مقصًدا  يشكل  واإلبداع،  اإلنتاج،  عىل  وقدراتنا 
الفارق احلضاري الذي يفصلنا عن الغرب، عىل حساب إلغاء الذات احلضارية للعامل اإلسالمي، بل يمكن القول بأن 
السعي إىل طي املسافة الطويلة التي تفصلنا عن احلضارة الغربية، عرب تأسيس فكر االستغراب، وجتاوز معادلة )الغرب 
الدارس لإلسالم املدروس(، ال يمكن أن يتم إال عرب احلفاظ عىل هويتنا احلضارية، وثوابتنا الدينية، ولنا يف التجربة 
اليابانية خري مثال عىل ذلك؛ إذ مل تتخل يف هنضتها احلضارية عن ثقافتها، وعاداهتا، وخصائصها الذاتية، وإنام قامت يف 

البدء برتكيز، وتنزيل هذه اخلصائص من أجل استيعاب، واحتواء التطورات التكنولوجية احلديثة. 

)1(  أمحد الشيخ، من نقد االسترشاق إىل نقد االستغراب، املثقفون العرب والغرب )القاهرة: املركز العريب للدراسات الغربية، ط. 1، 2000(، ص. 
.266

)2(  املقصود باالنفتاح الواعي: االنطالق من قيمنا، وأصالتنا لألخذ باملعرفة احلديثة، والتطورات العلمية اجلارية يف الغرب، فاالنفتاح عىل اآلخر ليس 
تقليًدا له.

)3(  حمفوظ، مرجع سابق، ص. 20.
)4(  حممد البنعيادي، نحو فقه لالستغراب )الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، كتاب األمة، العدد 132، رجب 1430، ط. 1(، ص. 

.89
)5(  لقد وقف حسن حنفي مع مشكلة التبعية، أو االستتباع، وقفات عديدة يف كتابه: مقدمة يف علم االستغراب. انظر: ص. 74 مثاًل.
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المبحث الرابع: االنطالق في فكر االستغراب من مرجعية إسالمية

مع كثرة القراءات، والتحليالت، والرؤى يف جمال فكر االستغراب، إال أن احلرص عىل توفري رؤية، أو فهم مشرتك 
إىل الرغبات،  وبحثها  دراستها،  ختضع  اجلديدة،  املعرفية  باملجاالت  املرتبطة  فالقضايا  ممكن،  غري  يبدو  ذلك،  حول 
واالنتامءات، واملصالح، وهي ال يمكن أن تكون موضوعية، وحمايدة بالكامل، وتعترب اخللفية الفكرية للباحث يف هذا 
املضامر، واملرجعية األيديولوجية التي يمتُح منها، أمًرا دااًل عىل طبيعة املقاصد املراد حتقيقها من وراء فكر االستغراب، 
»وإذا كان هنالك من يتحدث عن ثنائية الشـرق والغرب، فإن ثنائية اإلسالم والغرب، تبقى األكثر استعاماًل ورواًجا«)1(، 
»فاملقابلة، مهام كانت غري متوازنة، بوضع اإلسالم كدين مقابل الغرب، كفضاء جغرايف، فإهنا تعرب عن كون العالقة 
املراد التحرك يف إطارها، سواء بالنسبة إىل املسترشقني، أو بالنسبة إلينا يف طموحنا إىل ترسيخ، وتعزيز قواعد، وضوابط 
مقابلته  تتم  الذي  هو  وحضارة،  كدين،  إذن  فاإلسالم  حضارتني،  بني  وتفاعل  جتاذب  عالقة  هي  االستغراب،  لفكر 

بالغرب«)2(.
وبالتايل، فإن من حقنا أن نبتغي منهًجا يف دراسة وبحث الغرب، ينطلق من مرجعية إسالمية، كفيلة بأن تدفع إىل نزع 
اهلالة الكبرية عن الغرب يف نفوسنا، وعقولنا، وذلك كي نرى األشياء كام هي، أي ننظر، ونتأمل يف الغرب، انطالًقا من 
أدواتنا املعرفية األصيلة، فنحن لدينا زخم علمي، وقيمي هائل، ينبغي استثامره لكرس حدة االنبهار بالغرب، وتعزيز 

الشعور بقوة االنتامء للحضارة اإلسالمية)3(.

إن االنطالق يف فهم الغرب، من مرجعية إسالمية، متليه رضورة رشعية، ُتستشف من التوجيهات القرآنية احلاضة عىل 
التأمل، والتفكر، والتدبر يف سري األمم، كام متليه رضورة التفاعل احلضاري القائم بني اإلسالم والغرب، وهو التفاعل 
ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم  ا النَّاُس إِنَّ َ القايض برضورة تعزيز التعارف احلضاري، مصداَقا لقوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اللََّ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات: 13[، فالتعارف بوصفه مبدأ إنسانًيا 
حضارًيا سامًيا، له أكرب الدور يف تقريب األفكار، واملسافات، ونسج أوارص التعاون، والتواصل، وهو هيدف إىل بناء 
أسس تفاهم حضاري مثمر، وَبناء، خاصة عىل مستوى ترسيخ األبعاد القيمية، واألخالقية املشرتكة، التي يمكن عىل 
أساسها إزالة األحقاد، والعصبيات، وحمو كل أشكال العنرصية والكراهية، ونزع بذور النزاعات، والرصاعات، وهو 
ما يعززه كذلك االلتقاء عىل أساس من الكليات، واملقاصد التي دعت إليها األديان، مثل احلفاظ عىل النفس، واملال، 
والعرض، مما يعترب من املشرتكات امللية، واحلضارية التي حيرض فيها البعد التكريمي لإلنسان الذي يضمن له حقوقه 

(1) René guénon Orient et Occident, les éditions véga ; Paris, 1983, p. 13.

)2(  حسن عزوزي، اإلسالم والغرب: قضايا ومواقف )فاس: مطبعة أنفوبرانت، ط. 2، 1999(، ص. 5.
الغرب: ضوابطه وحدوده، أسبابه وآثاره«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة  )3(  حممد أمني حسن حممد بن عامر، »االقتباس عن 

الكويت، املجلد 11، العدد 29 )1996(، ص. 141.
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األساسية، مثل العدل، واحلرية، والكرامة، واملساواة، وغريها مما يبقى مصوًنا، وحممًيا يف ظل املجتمعات املؤمنة بحق 
االختالف، والتنوع الثقايف، واإلثني، والتعددية الدينية، واحلضارية.

االستقالل  مرشوع  لتحقيق  سبيل  هو  بل  معزولة،  بحثية  عملية  ليس   - أخرى  جهة  من   - االستغراب  فكر  إن 
الفكري، والثقايف، وهو ما يقيض باالعتزاز بام نملكه من فكر أصيل، وثوابت دينية واضحة، تعصم من احلديث عن 
الغرب بأدواته، ومناهجه، وهذا ال يمنع من النظر إىل االسترشاق كقاعدة صلبة يف اخلربة املنهجية لالستغراب، فتتم 
االستفادة من بعض مناهج البحث املرضية، وتفادي األخطاء األيديولوجية، واملنهجية التي وقع فيها، ِعلاًم بأن »مشكلة 
املنهج تبقى نفسها؛ سواء تعلق األمر باالسترشاق، أو االستغراب؛ ألن جوهر اإلشكال له عالقة باملوقف، والرؤية، 

وحدود املعرفة باآلخر«)1(.

وال خيفى أن الدراسات، واألبحاث التي أنضجها باحثون عرب، ومسلمون يف جمال االستغراب، مهام سعت إىل 
بالنزعة  املنهج اإلسالمي  فيها  الغالب األعم من رؤية خيتلط  تنطلق يف  فإهنا  الغربية،  املنظومة  تفكيك، وحتليل، ونقد 
ال  متغربني،  نشطاء  أصحاهبا  من  نجد  بل  ومصطلحاته،  ومفاهيمه،  اآلخر،  مقوالت  استخدام  خالل  من  العلامنية، 
التي متيز هوية األمة اإلسالمية، ومنهم قوم يشككون، ويتهجمون  والثابتة  املقومات األساسية،  نقد كل  يرتددون يف 
أحياًنا عىل مبادئ اإلسالم، وقيمه، وُمُثله باسم الدعوة إىل معرفة إبستمولوجية، فكيف يمثل الثقافة اإلسالمية يف نقده 

للمجال املعريف الغريب َمن يقوم بنقد اإلسالم.

ويف مرتبة أدنى من هؤالء، نجد من ال يستطيع الفكاك من االزدواج الثقايف، فهو بقدر ما ينطلق من ثقافته اإلسالمية 
التي نشأ عليها، ينزع يف تفكريه، وحتليله إىل توظيف مناهج تغريبية مناقضة، فنلمس نوًعا من االضطراب، واالزدواجية 
يف اإلطار املعريف العام؛ لذلك، فإن من قواعد فكر االستغراب القائمة عىل رؤية إسالمية تأصيلية، االنطالق يف دراسة 
الغرب من مرجعية إسالمية واضحة؛ إذ عىل الذي يلج ميدان االستغراب، أن يكون عىل بصرية من تصوراته، وأفكاره، 
وعرقية  عنرصية،  تصورات  يف  الوقوع  من   – شك  بدون   – سيعصم  إسالمية،  مرجعية  من  »فاالنطالق  ومنطلقاته، 
منصات حاكمة،  كلها  اإلسالمية،  اجلذور  ذات  الفكرية  والقناعات  الدينية،  والثوابت  اإلسالمية،  الفكرة  إذ  خاطئة؛ 
وموجهة، ال تتعلق بطبيعة برشية، أو تصنيف جغرايف، أو عرقي، فأصول اإلسالم حمفوظة يف القرآن، والسنة وثوابته 
مقررة باإلمجاع، وإذا ما تم اعتبار ذلك، وتعزيزه، وترسيخه، كان ما يأيت بعده من مساحات النظر، والنقاش يف فكر 

االستغراب، أقوم، وأرشد«)2(. 

)1(  إدوارد سعيد، االسترشاق: املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ترمجة كامل أبو ديب )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط. 2، 1984(، ص. 98.
)2(  إسامعيل راجي الفاروقي، أسلمة املعرفة: املبادئ العامة وخطة العمل، ترمجة عبد الوارث سعيد )الكويت: دار البحوث العلمية، إصدار املعهد 

العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن، ط. 1، 1984(، ص. 42.
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وإذا كان االسترشاق، وعىل مدى قرون من الزمن، قد انطلق من مركزية غربية / كنسية، فإن ثمة أكثر من مسوغ، 
للمركزية  ُمعادية  أو  أن تكون ُمضادة،  يراد هلا  انطالق فكر االستغراب من مركزية إسالمية، ال  إىل  الدعوة  إىل  يدفع 
الشاملة  اإلنسانية  النظرة  تلك  أكثر  يعزز  عرقًيا  وال  جغرافًيا،  يكن  مل  الذي  اإلسالم  من  االنطالق  أن  ذلك  الغربية، 
املنشودة يف مثل موضوعنا هذا، كام أن االنطالق من اإلسالم الذي ال يسمح باحتواء، واستعامر اآلخر، سيجعل فكر 

االستغراب أكثر موضوعية، وحترًرا من قيود النزعة املتعالية املهيمنة.

إن الذي تقتضيه دراسة املجال املعريف للغرب، ونقده، امتالك موقع خاص أصيل، وهوية دينية، وثقافية ثابتة، »لقد 
النص  مع  القطيعة  ثم  الروحي،  دورها  وتعطيل  الكنيسة،  كيان  هدم  حد  إىل  بلغت  الدين،  مع  قطيعة  الغرب  أحدث 
الديني باعتباره مصدًرا معرفًيا غيبًيا، واستبدل ذلك بمرجعية العقل، واعتامد املصادر التجريبية؛ ليصبح ذلك مكوًنا 
أساسًيا من مكوناته الثقافية، واحلضارية، وهو ما كان له تأثري خطري عىل األزمات اإلنسانية، واألخالقية التي يعيشها 

اليوم، ونعيش تداعياهتا معه، نحن وباقي العامل«)1(.

وال شك أن استبعاد األساس الغيبي يف أية منظومة فكرية، يراد تأسيسها، وإنضاجها من طرف الباحثني املسلمني، 
لن يكون هلا جدوى، وبالتايل، فإن استحضار التوجيه اإلسالمي باعتباره مرجًعا وأساًسا لوقاية حرية التفكري، وصيانتها 
من االنحراف، يعترب أمًرا ملًحا يف سياق احلديث عن قواعد، وضوابط فكر االستغراب، املؤسس عىل الرؤية اإلسالمية 
األصيلة، »لقد كان رفاعة الطهطاوي حيرص باستمرار، عىل أن يقيم بينه وبني احلضارة الغربية التي أعجب هبا فاصاًل 
حيميه من رش االندماج، فكان يكثر يف كتابه)2( من االستشهاد باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وأخبار العرب؛ 
ليؤكد هويته اإلسالمية، كام أنه كان يستخدم املعايري اإلسالمية للكشف عن ثغرات احلضارة الفرنسية، وأمهها الربا، 

واستهتار الفرد بالقيم األخالقية، والدينية«)3(.

»إن التأكيد عىل أمهية االنطالق يف فكر االستغراب من مرجعية إسالمية، ينبع من االقتناع التام بأن البحث يف هذا 
امليدان ليس »وظيفة«، بقدر ما هو »رسالة«، فمعرفة اآلخر، واالنفتاح عليه، والعمل عىل نقد مسلامته، ومقوالته التي ال 
تنسجم مع قناعاتنا الدينية، والفكرية، أمر مطلوب يف ديننا، وقد مارسه علامء وفالسفة اإلسالم منذ القديم«)4(، ففكر 
االستغراب ال يمكن أن يكون وظيفة؛ ألننا »ال نتعامل مع الغرب بنفس املنطلقات، واألهداف التي رسمها يف تعامله 

)1(  حوارات يف علم االستغراب، مرجع سابق، ص. 100.
)2(  ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز. ويتضمن ستة مقاالت وخامتة، أطوهلا الثالثة يف وصف باريس وحضارهتا. وهو من أشهر ما أبدعه الرحالة العرب 

إىل البلدان الغربية يف عرص النهضة.
)3(  الشيخ، مرجع سابق، ص. 176.

)4(  قد يقال إن هذا جانب واحد من جوانب فكر االستغراب، يركز عىل اجلانب الديني، وهذا صحيح، وال إخالل فيه، فقد كانت منظومة االسترشاق 
نفسها قد استهدفت يف منطلقاهتا األوىل الرتكيز عىل األبعاد، والقضايا الدينية لإلسالم، انظر: النملة، الرشق والغرب، مرجع سابق، ص. 191.
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معنا«)1(، ذلك أن مبادئ ديننا متنعنا من سلوك نفس الطريق، فنحن مطالبون بالعدل مع اآلخر، مصداًقا لقوله تعاىل: 
ْقَوٰى  ِللتَّ َأْقَرُب  َتْعِدُلوْا ْعِدُلوْا ُهَو  ٓ َأالَّ  َقْوٍم َعىَلٰ اُن  ـَٔ َشَن ُكْم  ِرَمنَّ جَيْ ِباْلِقْسِط َواَل  ِمنَي هلِلَِّ ُشَهَدآَء  َءاَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّٰ ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ٓ ﴿َيٰ

رٌي ِباَم َتْعَمُلوَن﴾ ]املائدة: 8[. ُقوْا اهلل إِنَّ اهلل َخِب َواتَّ

وفضاًل عن ذلك، فإن فكر االستغراب املنطلق من مرجعية إسالمية، والقائم عىل مقاربة نقدية موضوعية، تتأسس 

عىل مبادئ ثابتة، كفيل بأن حيقق مقاصد، منها احلد من التبعية، واالنسياق األعمى وراء كل ما يصدر عن الغرب)2(، كام 

أن من شأنه كرَس شوكة التعصب ضد اآلخر، والتغلب عىل كل ما يعترب مظهًرا سلبًيا من مظاهر العالقة مع الغرب؛ إذ 

ال خيفى أن من أهداف، ومقاصد االستغراب القائم عىل التصورات اإلسالمية صياغة رؤية للغرب عىل حظ كبري من 

املوضوعية، بحيث تكون قمينة بإبراز السبل الناجعة يف التعامل معه عىل ضوء تلك الرؤية، وهو ما قام به بعض زعامء 

اإلصالح يف الفكر اإلسالمي، أمثال مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، وحممد إقبال، وغريهم ممن أعادوا، ودعوا إىل 

إعادة تفعيل مفهوم الذاتية، بمعنى إعادة توجيه الذات الدارسة نحو الذاتية اإلسالمية، لكن دون القطيعة مع الغرب يف 

سياق االنفتاح عىل املعرفة اإلنسانية، فهناك عىل سبيل املثال مرجعيات فكرية، وفلسفية، قاربت حقيقة الغرب، وأنتجت 

أفكاًرا، ونظريات تفاوتت عىل مستوى االنطالق من املرجعية اإلسالمية، وذلك من قبيل أعامل مالك بن نبي، وعبد 

الوهاب املسريي، وإسامعيل راجي الفاروقي، وغريهم)3( ممن جيدر بفكر االستغراب االهتامم، بتقويم ما أنجزوه من 

أعامل، وإعادة قراءهتا بام يفتح آفاق البحث، واالستكشاف أمام الباحثني املعارصين، باملقابل هناك أسامء المعة يف هذا 

املجال، رامت البحث يف االستغراب، لكن من خالل توظيف منظومة املناهج واألساليب الغريبة، وهو ما ال ينسجم مع 

الرؤية اإلسالمية القاضية باستعامل، وإنتاج األساليب اخلاصة؛ إذ وفق هذه الرؤية »ال يمكن معرفة الغرب من خالل 

استخدام أساليب ومناهج القراءة الغربية التي ال يمكن إال أن تؤدي إىل تقديم صورة إجيابية عن الغرب، يف حني أن فكر 

االستغراب وفق املرجعية اإلسالمية، سوف ينضج صورة أخرى مغايرة عن الغرب«)4(. 

فعىل سبيل املثال، ال يمكن تفكيك املنظومة الغربية بام تتضمنه من آفات، وانحرافات بواسطة املناهج، واألساليب 

إىل  تستند  مادية،  حسية  إليها  الغربيني  ونظرة  نسبية،  تبقى   - خيفى  ال  كام   - الغرب  يف  األخالقية  فاملنظومة  الغربية، 

الفكر  وينتقد  يدرس،  أن  اإلسالمية  املرجعية  عىل  القائم  االستغراب  لفكر  يمكن  وال  واحلاجات،  الرغبات،  إشباع 

األخالقي الغريب عىل أساس املفاهيم، والتصورات الغربية، علاًم بأن الغرب نفسه بدأ باالعرتاف برضورة الروحانيات، 

)1(  يان وأفيشاي، مرجع سابق، ص.  68. 
)2(  الفاروقي، مرجع سابق، ص.  89.

)3(  مالك بن نبي يف كتابه »الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة«، وعبد الوهاب املسريي يف كتابه »دراسات معرفية يف احلضارة الغربية«، وإسامعيل 
راجي الفاروقي يف كتابه »أسلمة املعرفة«.

)4(  انظر عن بعض املواقف املتباينة: البنعيادي، مرجع سابق، ص. 140 فام بعدها.
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واألخالقيات، فراح مفكروه، ومنظروه يفتشون عن روحانيات خمتلفة، بوذية، وصوفية لرأب الصدع يف البنيان الذي 

أنتجته يف جانبها املادي املتطرف، بل هناك إحاالت يف كتابات ثلة من فالسفة الغرب عىل بعض كبار علامء اإلسالم 

الروحانيني، أمثال الغزايل، وابن سينا، وابن خلدون، والبريوين، وغريهم ممن يمكن اعتبارهم ممثلني للمصادر التارخيية 

بفكر  باملشتغلني  يدفع  مما  والروحية،  الدينية،  باملسائل  االهتامم  نوع من  يعرب عن وجود  ما  االستغراب)1(، وهو  لفكر 

االستغراب إىل عدم الوقوف عند اآلراء، واألفكار العلامنية، أو اإلحلادية، وجتاوزها إىل اآلراء الدينية، والروحية كذلك.

إن هذا املثال الذي قدمناه يدفعنا إىل القول برضورة التمييز بني ما ينتجه الغرب من علوم دقيقة، واكتشافات طبية، 

واخرتاعات تكنولوجية، والتي تعد من قبيل جماالت التقدم، والتطور املتاحة جلميع البرش، وبني ما ينضجه من أفكار، 

ونظريات يف العلوم اإلنسانية، واالجتامعية، تعكس تصورات فلسفية لإلنسان، والغاية من وجوده، فضاًل عن البناء 

القيمي الذي حيكمه، مما ينعدم فيه استحضار العالقة مع القضايا الغيبية، والدينية، وهو ما ال يمكن لنا من خالل فكر 

االستغراب األخذ به، والسري عىل منواله، ما دام ال يعدو أن يكون جتربة خاصة، وفق مفاهيم وقناعات اآلخر، أنتجها 

واملتناقضة  املتنوعة،  النظريات  من  جمموعة  إطارها  يف  وقدموا  اإلنسانية،  العلوم  جمال  يف  غربيون  ومنظرون  باحثون، 

أحياًنا، وينبغي التنبيه هنا إىل أن التقدم الغريب اهلائل يف امليادين العلمية، واالقتصادية، ال يربر األخذ عنه يف املجاالت 

أنتجتها  التي  اإلنسانية  العلوم  فإن جمموع  لذلك  الدينية عموًما،  واملرجعية  والقناعات،  املبادئ،  بتحكيم  الصلة  ذات 

اإلنسان، وفهمه يف  إىل دراسة  فلسفية، واجتامعية سعت  لتحوالت، ومتغريات  انعكاس  الغربية، هي  الدوائر  خمتلف 

سياق زمني، ومكاين خاص.

املقاصد التي يمكن هلذه القاعدة املنهجية حتقيقها، هو االهتامم باجلوانب الدينية، واالعتقادية التي  ولعل من أبرز 

فكرية  خلفيات  من  املنطلقني  واملسلمني  العرب،  الباحثني  كتابات  يف  غائب  اهتامم  وهو  الكنيس،  الغرب  عليها  يقوم 

علامنية، ومن بني القضايا التي يمكن مقاربتها يف دراسة الغرب، وفهم األسس الدينية التي يقوم عليها البحث يف أسباب 

ختليه عن الدين، أو حماربته للدين، وقطعه العالقة مع الغيب يف املرحلة املعارصة، وبحث مدى اتساع رقعة الفلسفات 

اإلحلادية يف الغرب، هذا فضاًل عن بحث سبل إبراز عالقة الكنيسة الغربية بتدين النصارى، مع فضح االنشقاقات، 

واالنحرافات، والتحريفات احلاصلة يف البناء العقدي للمسيحية)2(.

)1(  حممد عبد احلليم بييش، »اجلذور التارخيية لعلم االستغراب يف الرتاث اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، املجلد 
37، العدد 2، 2020/1441(، ص. 152.

)2(  يمكن االستفادة هنا من ختصصات تاريخ ومقارنة األديان بكليات الرشيعة والدراسات اإلسالمية بمختلف جامعات العامل اإلسالمي، فكثري من 
التكوينات خاصة عىل مستوى الدراسات العليا، قمينة بأن تسهم يف تعزيز األبحاث والدراسات االستغرابية.
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المبحث الخامس: الغرب ليس شًرا، كله وليس خيًرا كله 

ال شك أن الغرب ليس كتلة واحدة سياسًيا، وثقافًيا، واجتامعًيا، فاملامرسة الديمقراطية، ومستويات التقدم والتطور 
التكنولوجي تتفاوت، كام أن املواقف والسياسات املعَلنة خاصة عىل مستوى التعامل مع املسألة الدينية، وتنزيل مبادئ 
يعني صعوبة  تقدمه، وهذا  أفكاره، ومقتضيات  فالغرب ليس »كاًل« متجانًسا، ومتناغاًم يف  العلامنية ختتلف، وتتباين، 
احلكم عىل الغرب برمته؛ ولذلك »عندما انتصب االستعامر األورويب أمام زعامء اإلصالح، والنهضة العرب مكتسًحا، 

وحمتاًل للبلدان اإلسالمية، انقسموا يف مواقفهم من هذا الغرب ثالثة أقسام: 

األول: قال برفض كل ما جاء به الغرب مجلة، وتفصياًل، ودعا إىل التمسك بأصول اإلسالم، وقيمه، وأخالقه.

الثاين: قال بأن نأخذ من الغرب ما نحتاج إليه من تقنيات حديثة، مما ال يتعارض مع قيم الدين، ومقاصده.

الثالث: قال بأن نأخذ الغرب كام هو؛ ألنه غرب متقدم عسكرًيا، وعلمًيا«)1(.

والواقع أن هذه املواقف ال تزال سارية منذ القرن املايض، والذي هيمنا هبذا الصدد، ونحن نروم بلورة قاعدة منهجية، 
يمكن أن تفيد الباحث يف االستغراب، وينظر من خالهلا إىل عني األشياء نظرة موضوعية، هو »الوقوف موقف التوسط 
لدى التعامل مع الغرب، والنظر إليه بروح إنسانية، فالغرب ليس رًشا كله، وليس خرًيا كله«)2(، ففي دراسة الغرب، 
نعلم عىل وجه العلم واليقني، أهنم يف البلدان الغربية ﴿ليسوا سواء﴾)3(، وعرفنا فيام يتفقون وفيام خيتلفون، وما الذي 
يفرقهم، وما الذي جيمعهم، ومتى نتعامل معهم يف جوانب، وجماالت معينة، ومتى ال يسعنا إال رفض ما يصدر منهم، 
وبالتايل، فإنه ال بد من التمييز بني النافع، وغري النافع، وبني ما هو خري لنا، وما ليس كذلك، وإذا تم ضبط هذا امليزان، 
وهو عمل جليل واسع، ال يتأتى إال بعد بذل جمهودات ضخمة يف هذا املضامر، سيكون باإلمكان فهم كثري من األسئلة 
الكربى املطروحة دائاًم يف عالقتنا بالغرب، ومن هذا املنطلق يمكن لفكر االستغراب أن حيقق مقاصده يف السعي إىل فهم 

اآلخر فهاًم صائًبا ومفيًدا، من أجل التعامل معه تعاماًل تنعكس إجيابياته، ومنافعه علينا مبارشة.

إن طبيعة األشياء يف حركية احلياة تقتيض وجود اليشء النافع، وغري النافع، والفكر الصالح، والفكر الطالح، ومن 
قبيحة،  وأموًرا  حسنة،  أموًرا  يفرز  فالغرب  القبيح،  والغرب  احلسن،  بالغرب  القائلة  بالرؤية  األخذ  يستساغ  فال  ثم، 
وينبغي عىل الباحث يف االستغراب جعل هذا املعطى حارًضا يف كل مقاربة علمية، من أجل فهم الغرب فهاًم موضوعًيا، 
وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن بعض األحكام احلضارية جتاه الغرب، تبدو غري واقعية، فهناك تيارات إسالمية حمافِظة، 

حوارات يف علم االستغراب، مرجع سابق، ص. 164، وينظر تقسيم آخر للنملة يف كتابه: الرشق والغرب: منطلقات العالقات وحمدداهتا، ص.   )1(
 .28

)2(  حمفوظ، مرجع سابق، ص. 87.
)3(  جزء من اآلية: 113 من سورة آل عمران.
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تسعى إىل تصوير الغرب بصورة فيها قدر كبري من التشويه، والشيطنة، »فالغرب ُمنَحل، وفاسد، وعنرصي إمربيايل، 
واحلضارة الغربية حضارة هشة، متهافتة يف طريقها إىل الزوال«)1(، باملقابل هناك اجتاه يمثله املثقفون العلامنيون الذين 
يتبني من حماوالهتم النقدية، والتفكيكية للمنظومة الغربية، أهنم يصلون إىل نتائج سلبية متشاهبة من حيث إدانة الغرب، 
كتابه  إدوارد سعيد يف  أظهر  لقد  واحتوائه،  اآلخر،  السيطرة عىل  إىل  دائاًم  الرغبة  إمربيايل، حتذوه  بأنه مغرض  واهتامه 
»االسترشاق« موقًفا نقدًيا ملنظومة االسترشاق يف إطار الكيان الغريب، لكنه مل يذهب إىل أن الغرب رش كله، وال عمل 
عىل تعليق مجيع مآيس، وأزمات الرشق عىل شامعته، بل انتهج طريًقا آخر، كلفه جهًدا كبرًيا، وهو طريق النقد املوضوعي 
اهلادف، فهو يرى أن الغرب يف حركيته، يسعى دوًما إىل استيعاب، وإدماج احلضارات، والثقافات األخرى يف منظومته، 
وهو وإن كان يعيش يف أزمات، إال أنه يتميز بديناميته، وقدرته عىل إنتاج نفسه عرب عمليات النقد املستمرة، من هنا تأيت 
أمهية دراسة الغرب، وفهمه، انطالًقا من االعتبار الواعي بمعطيات، ومكاسب احلضارة الغربية التي تشرتك البرشية 

مجعاء عرب األجيال، يف صياغتها وإفرازها عرب الرتاكم احلضاري.

فائقة، جاءت  مادية  أنجز حضارة  قد  الغرب  أن  ننكر  فال  احلياة،  منها يف حركة  ونستفيد  نأخذ هبا،  القضايا  فهذه 
بأن الغرب يبقى نموذًجا  القول  باملقابل، من الصعب  باحللول اجلاهزة، والعملية جلل املشكالت، والتحديات، لكن 
مثالًيا يف مجيع املجاالت، وينبغي االستسالم للمرجعية الغربية يف كثري من القضايا اإلنسانية، واالجتامعية، والفكرية 

التي ال تتفق مع الرؤية اإلسالمية.

واحلرية،  العلمي،  والتقدم  احلضاري،  والبناء  والتنوير،  والفلسفة،  العقل،  عىل  حييل  مفهوًما  كان  إذا  الغرب  إن 
والرخاء، كمظاهر ال يمكن إنكارها، أو التقليل من أمهيتها، فإنه باملقابل حييل كذلك عىل حب السيطرة، واالستعامر، 
العامل، وهو ما ال يمكن إنكاره كذلك، ولعل هذا اجلمع بني  الدمار عرب  واإلقصاء، واالستعباد، مما سبب الكثري من 
الباحث يف االستغراب، إال أن يدفعه إىل  الغربية، هو الذي ال يملك  اإلنجازات اإلجيابية، واآلثار السلبية للحضارة 
األخذ يف االعتبار بأن حماولة فهم الغرب، واستيعاب األسس، والعالئق التي تقوم عليها حضارته تقتيض النظر إليه، 
باعتبار كونه ليس خرًيا كله، وليس رًشا كله، ويرى د حسن حنفي أن »البعض من الباحثني العرب واملسلمني، قد اختذوا 
من الغرب موقف الرفض املطلق، كنوع من الدفاع عن الذات، واهلوية، وهو خطأ، كام أن القبول املطلق يعترب كذلك 
خًطا، ولذلك يرى أن الواجب يفرض أن نقف من الغرب موقف التحليل العلمي الرصني«)2(، فال بد من الوقوف عىل 
أرض صلبة من أجل الدراسة الواعية، والفهم السديد للغرب، كمنظومة متكاملة عىل املستويني العلمي التكنولوجي، 
نافع،  اقتباس ما هو  إذ مهام حاولنا االقتصار عىل  بينهام؛  الرباط  التي حتكم  الوثيقة  والقيمي األخالقي، نظًرا للعالقة 

(1) Bernard lewis; op cit, p. 102.

)2(  حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب، ص. 104. باملقابل يبالغ حنفي عندما يذهب إىل أن من مهام االستغراب القضاء عىل املركزية الغربية.
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ومفيد يف الغرب، فإن التأثريات اجلانبية عىل مستوى األفكار، واملبادئ، والنظريات تبقى متسللة إىل عقولنا، وممارسة 
العلمي، والتقني دون أن تترسب  املنجز  التفاعل مع  حياتنا، »واملجتمع احلي واحليوي، هو الذي يمكن بحيويته من 
أيديولوجيته، وفلسفته املغايرة«)1(، وقبل عقود من الزمن، رأى املفكر اجلزائري مالك بن نبي رمحه اهلل »أن االستعارة 
من أمور حضارة ما أمر صعب، وهذا يعني أنه ال يمكن أخذ إنتاج حضارة ما، والعمل يف ذات الوقت عىل جتنب أفكار 

تلك احلضارة، وذلك ألن معظم املنتوج املادي الذي ينضجه الغرب، هو حامل جلينات فكرية معه«)2(. 

المبحث السادس: عدم فهم الغرب من منظور عدائي

يمثل هذا املبحث قاعدة جوهرية، ختتلف عن سابقتها، وهو ما يتضح من التحليل القائم هنا وهناك، ومعلوم أن 
كثرًيا من الباحثني، يميلون إىل وضع االستغراب مقاباًل لالسترشاق، وكأنه رد فعل طبيعي ناشئ عن اإلحساس بمرارة 
احليف الذي أحدثته منظومة االسترشاق يف دراستها للرشق عموًما، ولإلسالم، وحضارته عىل وجه أخص، من جَتَن 
واسع، وتشويه واضح، فناسب أن يستفيق الوعي اإلسالمي املعارص عىل ما تستلزمه املرحلة من مواجهة اهليمنة الغربية، 
التي جعلت من فكر االسترشاق جمااًل دارًسا، وعارًفا باإلسالم الذي لبث مدروًسا ومنظوًرا إليه عىل مدى قرون من 
الزمن، وهذا طرح معروف لدى النخب الفكرية التي تقارب بالبحث، والدراسة، موضوع فكر االستغراب، انطالًقا 
من مبدأ الضدية، ورد الفعل إن عىل مستوى الشكل، أو عىل مستوى املوضوع، إال أنه يف الواقع ينبغي عدم النظر إىل 
فكر االستغراب، مزامًحا لالسترشاق، أو معادًيا له، فهو ال يعدو أن يكون تأسيًسا أبستمولوجًيا، ومعرفًيا للتعرف عىل 
احلضارة الغربية يف تارخيها، وفكرها، ونظمها، ومرتكزات تقدمها، فضاًل عن مالمح توجهاهتا حارًضا ومستقباًل، فال 
يمكن فهم الغرب، والسعي إىل معرفته من منظور عدائي خاضع للمواجهة، والندية، ورد الكيل بمكيالني، كام أنه ال 
ينبغي أن نتعامل من موقف انفعايل، ومحايس ضد الغرب، فنعترب أنفسنا مهامِجني لالسترشاق بتأسيس فكر مقابل، فإن 
»اجلواب عن االسترشاق ليس هو االستغراب«، كام يقول إدوارد سعيد)3(، وحتقيق املقاصد املنشودة من فكر االستغراب، 
يقتيض جتاوز الذاكرة التارخيية املشحونة بمحطات العداء بني الرشق والغرب، وجتاوز املواقف السلبية البالغة االزدراء 
باإلسالم واملسلمني، التي عرب عنها االسترشاق يف خمتلف أدواره، وعىل امتداد مدارسه، واجتاهاته، فصورة اآلخر حتيل 
يف احلالتني عىل الواقع الذي ُبنيت فيه، »فعندما يكون املجتمع يف قوته، وتكون ثقافته يف مدها ال يشكل اآلخر مشكلة، 

وعندما يفقد املجتمع قوته، ومناعته، وينكمش دفاًعا عن الذات يصبح اآلخر عدًوا ال يرى غريه«)4(.

فاالستغراب ال يمكن أن يكون طرًحا أيديولوجًيا موَجًها، وهو ليس نوًعا من االسترشاق املضاد؛ ألننا ال نملك 

)1(  حمفوظ، مرجع سابق، ص. 94.
(2) Malek Ben Nabi, La lutte ideologique en pays colonisé )Beyrouth, 1957), p. 25.

)3(  سعيد، مرجع سابق، ص. 353.
)4(  صورة اآلخر، العريب ناظًرا ومنظوًرا إليه. حترير: الطاهر لبيب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. 1، 1999(، ص. 227.
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القيام بام قام به املسترشقون عىل توايل القرون ألسباب عديدة، منها: 

لنا  اليوم فكرًيا، وحضارًيا قدر كاف من الكفاءة املطلوبة، والتقدم الفكري الذي يسمح  إننا ال يتوافر لدينا  أوًل: 
بإنتاج منظومة لالستغراب، بنفس القوة، والزخم التي حتقق هبا االسترشاق.

ثانًيا: إذا كانت هناك طموحات، ونوايا لدى بعض مثقفينا، ومفكرينا ترمي إىل تشويه صورة الغرب، ومتييع احلضارة 
الغربية؛ فإننا ال ننكر عدم توافرنا عىل قوة النفوذ، واهليمنة السياسية، واالقتصادية؛ لتحقيق تلك الطموحات، فإذا كان 
االسترشاق يمثل جانًبا من املرشوع اهلجومي االستعامري الحتالل الدول اإلسالمية، قبل أن يصبح فيام بعد منظومة 
فكرية ذات أعالم، ومعامل، ومدارس، فإن االستغراب ال عالقة له بأي مرشوع استعالئي – هجومي - وذلك الختالف 

احلواضن التارخيية، والفكرية التي َتطور يف إطارها كل منهام.

ثالًثا: إننا يف ثقافتنا يتوافر لدينا تراث رحب من القيم األخالقية، التي ال تسمح بتشويه صورة اآلخرين، واالعتداء 
عليهم، كام كان صنيع املسترشقني يف رحاب حركات االستعامر، وبعدها، هذا مع أن طبيعة األشياء »تقتيض أن اإلنسان 
عندما يكون يف موضع املنظور إليه، فأول ما يعرب عنه هو عدم ارتياحه لنظرة اآلخر إليه، وهو لكي يربر عدم ارتياحه 

خيتار من النظرات، أكثرها تشوهًيا لصورته«)1(.

إنه يف الوقت الذي تعمد فيه كثري من املسترشقني تشويه صورة اإلسالم، واملسلمني، واحلرص عىل تضخيم الصور 
السلبية يف سلوكيات املسلمني، وترصفاهتم، فإن فكر االستغراب ال يطمح إىل حتقيق ما يشبه ذلك، بل يؤمل أن يكون 
فكًرا موضوعًيا، ال يتعمد اإلساءة، والتشويه، بقدر ما يسعى إىل التعرف الشامل عىل احلضارة الغربية تارخًيا، وجتربة، 

وفكًرا من أجل فهمها الفهم الصائب، واستيعاب عوامل تقدمها، وريادهتا يف خمتلف العلوم والفنون. 

الثقايف،  التنوع  فكرة  تعزيز  إىل  الغرب،  استعداء  فكرة  من  االنتقال  »أمهية  هو  أساس،  معريف  مقصد  يتحقق  وهنا 
واالعرتاف باالختالف من أجل جتاوزه«)2(؛ إذ من املهم، كام يقول تزيفتان تودوروف، »إدراك أن صورة اآلخر حتيل إىل 

واقع َمن َيبنيها يف إطار من اإلقرار باالختالف، كام تعرب عنه أكثر مما حتيل إىل واقع من ُبنِيت صورته«)3(.

المبحث السابع: امتالك المعرفة الضرورية لمقاربة، وفهم الغرب

»إذا كان االسترشاق قد اعترب البوابة الكربى التي من خالهلا تعرف الغرب عىل احلضارات الرشقية، ومنها احلضارة 
اإلسالمية؛ فإن الذي ينبغي التسليم به يف هذا الصدد، هو أن الغرب استطاع امتالكها بامتالكه املعرفة هبا«)4(.

)1(  املصدر السابق، ص. 26.
)2(  حسن عزوزي: اإلسالم والغرب: قراءات معارصة )فاس: مطبعة أميمة، 2012(، ص. 510.

(3) Tzevetan Todorov, Nous et les autres (Paris, le seuil, 1ère éd.,1989), p. 32.

)4(  سعيد، مرجع سابق، ص. 223.
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إن معرفة، واستيعاب اإلمكانات الغربية اهلائلة يف إنتاج العلوم، واملعارف املختلفة، تساعد حتاًم عىل تكوين رؤية 
املعرفة  هبذه  اإلملام  أن  كام  النهضوية،  مسريته  يف  الغرب  عرفها  التي  التطور  ومراحل  املنهجية،  األسس  عن  واضحة 
أمتنا  التي تطبع  القوة، والضعف  التعرف عىل مواطن  العامل من خالل  بتلمس موقعنا يف  الغرب، تسمح  الشاملة عن 

اإلسالمية.

إن فكر االستغراب – كام كان الشأن، وال يزال مع االسترشاق – يقتيض التوفر عىل رؤية شاملة، ودقيقة، ومتناغمة 
عن كل ما يتعلق بالغرب، خاصة يف حدود ما هو رضوري يف هذه املعرفة من أجل تعميق الرؤية، وجتنب املالحظات 
السطحية، واالنطباعات اخلاطئة، فضاًل عن األحكام املسبقة، مما جيدر بالباحث يف فكر االستغراب أخذه بعني االعتبار، 
حتقيًقا ملقاربة أجدى، وفهم أبلغ هلذا الغرب املراد بحثه، ودراسته بحيث يصبح لدينا جمال فكري، ومعريف دقيق لفهم 

الغرب عىل مستوى اللغة، والتاريخ، والفكر، والنظم الثقافية، والسياسية، واالجتامعية املختلفة.

فهناك حاجة ملحة لفهم اآلخر يف خمتلف أبعاده، ووعي طبيعة حراكه، واستيعاب الدالالت احلضارية لتفوقه، وال 
العلمية، واملعرفية، والتطور الفكري،  يتأتى عرب فهم األسس  إنام  أظن أنه جمرد ترف فكري، فالفهم العميق للغرب، 
والثقافية،  السياسية،  باملجاالت  واملهتمني  املفكرين،  جهود  تتظافر  أن  ينبغي  لذلك  املتقدم،  للغرب  واحلضاري 
واالجتامعية، واالقتصادية من أجل فهم الغرب من خمتلف جوانبه، وأبعاده، وصواًل إىل تكوين معرفة شاملة، ورؤية 

اسرتاتيجية هادفة، تسمح بمعرفة كيفية التعامل معه.

له عالقة  ما  فيها كل  متكاملة، حيرض  مقاربتها كحالة  يقتيض  فهمها، وحتليلها،  والعمل عىل  ما،  دراسة ظاهرة  إن 
بموضوع الدراسة؛ ألن اإلشكال هنا له عالقة باملوقف، والرؤية، وهو ما يقتيض التوفر عىل معرفة شاملة لذلك، فمن 
قواعد، وضوابط الفهم السديد للمنظومة الغربية يف شموهلا، وأبعادها املختلفة، دراسة الغرب بوصفه »ُكاًل متكاماًل«)1(، 
فاملنهج التجزيئي القايض بالفصل بني خمتلف احلقول، يفتح املجال للتعاطي االنتقائي املفيض إىل قبول األفكار، واآلراء 
بام يوافق أمزجتنا، واإلعراض عن اآلراء املخالفة لقناعاتنا، ويزيد اإلشكالية تعقيًدا أن هذه املواقف – أًيا كانت طبيعتها 
الفهم  يكون  أن  »األصل  بينام  للغرب،  مستعجلة  أو  منفعلة،  أو  جمتزأة،  أو  سطحية،  قراءة  عىل  بناء  تتخذ  ما  غالًبا   –
الشمويل، والدراسة املتأنية، املدخل إىل اختاذ املواقف، وفًقا للقاعدة املنهجية التي تؤكد أن احلكم عىل اليشء فرع عن 
تصوره«)2(، من هنا كانت قاعدة امتالك املعرفة الرضورية ملقاربة الغرب، وفهمه أساسية يف حركة االستغراب، فعىل 

)1(  يرى بعض الباحثني أن تعاملنا مع الغرب ككتلة واحدة، أو ككيانات متعددة، يتوقف إىل حد ما عىل املنظور الذي ننظر به إليه، فإذا كنا نتحدث عن 
الغرب من حيث إنه اآلخر املختلف الذي نريد تكوين رؤية اسرتاتيجية جتاهه، فعندئذ يمكن النظر إليه ككيان واحد، أما إذا كنا ننظر إليه من حيث 
الثقافات، واألفكار: حيث التنوع اجلغرايف، والسيايس، فاألمر يقتيض النظر إىل الغرب ككيانات متعددة. انظر: حوارات يف علم االستغراب، مرجع 

سابق، ص. 266.
)2(  البنعيادي، مرجع سابق، ص. 24.
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سبيل املثال يفتقر العامل اإلسالمي إىل الباحثني املهتمني بالفكر الغريب، والذين يتمتعون بتحليل عميق، وجذري للحداثة 
الغربية عىل مستوى خلفياهتا الفلسفية، والنظرية، ولعل ما نحن بحاجة إليه هبذا الصدد، هو حتقيق مقاربات، فاملطلوب 
هو حتقيق مقاربات منهجية لفهم الغرب، مبنية عىل استيعاب شامل، ومتكامل للرتاكم املعريف املتنوع احلاصل يف الغرب 
سياسًيا، واقتصادًيا، واجتامعًيا، وثقافًيا، »فنحن نتحدث عن ستة قرون من تاريخ الفكر الغريب«)1(، وال ننكر أننا اليوم 
بالرغم من وجود حماوالت، وجهود فردية يف دراسة الغرب، فإننا ال زلنا يف أول الطريق، حيث بوسعنا احلديث فقط 
عن زوايا حمدودة، وجمزوءة من الفهم، ترتبط بمفاهيم، وقضايا حمددة هلا صلة بفكر االستغراب، وال أقصد هنا يف هذا 
السياق إدراج ما تراكم يف ثقافتنا، من ردود واسعة عىل الغرب، حني يتم النظر إليه عدًوا يف عالقته باإلسالم، فهذا األمر 
قد حصل فيه تراكم، ويغلب عليه هنج احلامسة، واالنفعال أكثر من املوضوعية، واملنهج العلمي، وسيكون من اإلرساف 
إمهاهلا وإلغاؤها، بل ينبغي قراءهتا واستيعاب املفيد منها؛ لكي يسهم يف إغناء، وإرفاد فكر االستغراب يف اجلانب النقدي 

منه للفكر الغريب.

من جهة أخرى، يقتيض الوصول إىل معرفة شاملة بالغرب معرفة لغاته، وآدابه، ومسارات تارخيه الطويل، وما يتعلق 
بتحوالت احلياة االجتامعية، واالقتصادية، والثقافية الغربية، كام أن معرفة الغرب »تتطلب معرفة عقيدته، ومنظومته 
القيمية التي يؤمن هبا، ويسعى إىل حتقيقها، وكذا قراءة واقعه بكل إمكاناته، ومكوناته، وثقافته، كامتداد لتارخيه، ووضع 
هذا الواقع ضمن مسريته احلياتية، ومن ثم اخللوص إىل نتائج علمية، وموضوعية حلاله الذي ُيَبرص بكيفية وضع خطة 

للتعامل معه«)2(.

وال شك أن رشط حصول معرفة شاملة بالغرب من أجل فهمه فهاًم جيًدا، ال ينحرص حتقيقه فيام ينبغي علينا االجتهاد 
مثقفو، ومفكرو حضارات،  ما قدمه  إنجازه االطالع، كذلك عىل  يساعد عىل  املرشوع  إن هذا  بل  من أجل حتصيله، 
بد من  الغرب، وتفكيك مقوالته، ونظرياته)3(، وهنا ال  نقد  واليابان، واهلند، وسواها يف  إفريقيا،  وثقافات أخرى يف 
إنجاح  املطلوب يف  موقَعها  نقده  ثم  الغرب، وفهمه،  للتعرف عىل حقيقة  باعتبارها رضورة  الرتمجة،  إيالء  التفكري يف 
الترسيع  أجل  من  ضخمة  جهوًدا  تبذل  التخلف،  من  االنعتاق  تبتغي  التي  فاألمم  االستغراب،  فكر  تأسيس  مرشوع 
برتمجة األعامل األجنبية املفيدة)4(، وإذا كنا نامرس الرتمجة منذ عقود من الزمن، ومل ننتقل بعد إىل مرحلة التعرف اجليد، 

)1(  هذا إذا مل نسع إىل الرجوع إىل الوراء أكثر، علاًم بأن االختالف حاصل بني الباحثني املهتمني حول الفرتة الزمنية التي امتد منها املفهوم اجلغرايف 
للغرب، انظر: 

Norman Daniel , Islam et occident, traduit de l’anglais par Alain Spiess - Louvain, 1993, p. 24.

)2(  البنعيادي، مرجع سابق، ص. 13.
)3(  انظر تفصياًل لذلك يف بحث الدكتور معميش السالف الذكر، ص. 42 فام بعدها.

 ،3 ط.  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  )الرياض:  اإلسالمية  احلضارة  يف  والرتمجة  النقل  النملة،  إبراهيم  بن  عيل  والرتمجة:  النقل  تأثري  جمال  يف  انظر    )4(
1427هـ/2006م(، ص. 200.
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والشامل عن الغرب، فإن ثمة فجوة زمنية تفصل بني ما ينتجه الغرب، وينرشه، وبني ما يتم تعريبه، وهذا إشكال يكفي 
وحده دلياًل عىل أسباب تأخر مرشوع التعرف الشامل عىل الغرب.

إننا بحاجة إىل فكر استغراب جييل املضمون احلقيقي، والشامل للغرب السيايس، والثقايف، والفكري عىل النحو الذي 
يسمح لنا بالتمييز بني أبعاده، ومستوياته املختلفة؛ إذ من الواضح أن ما يراد لنا أن نعرفه عن الغرب، هو ما يرغب الغرب 
نفسه، أن نعرفه عنه، وهو »النظر إىل املنظومة الغربية كوحدة متجانسة، متمركزة عىل ذاهتا، ومعربة عن نفسها، كهوية 
واحدة منسجمة«)1(، يف حني يتجىل املقصد األساس من رضورة امتالك املعرفة الشاملة ملقاربة فهم الغرب يف تفكيك 
هذه الدعوى، والكشف عن حقيقة هذا الكيان يف تعدد هوياته، وتنوع متظهرات حضارته، ومتايز ثقافات شعوبه...إلخ.

إن طموح حتقيق معرفة شاملة بالغرب، هبدف فهمه، واستيعاب مقوماته له مقصدان: 

أوهلام: »تعزيز نوع من الرشاكة يف إدراك مشموالت احلضارة اإلنسانية، التي تعمل خمتلف احلضارات عىل بنائها، 
وإغنائها، وتقويم مسارها«)2(؛ إذ يف فهم احلضارة الغربية من خمتلف جوانبها، ما يسمح بإعادة تكوين تصور للذات يف 
عالقتها مع الرتاث، ومع اآلخر من خالل استعادة الشعور بوجودنا كرشكاء يف بناء احلضارة، لنا ثوابتنا، ومتغرياتنا، 
ولنا هويتنا، وثقافتنا، فاحلديث كلام أوغل يف تشخيص الفروق بني العامل العريب اإلسالمي، وبني الغرب، كلام ازدادت 
حدة االختالف، فوجود مشرتكات مع الغرب، يدخل يف اسرتاتيجية الفهم، كام ينبغي أن ال ننسى أن القاعدة األساسية 
هلذه املشرتكات، والتي جيب أن تشكل قاعدة السرتاتيجية الفهم، هي الدائرة اإلنسانية، ففي هناية املطاف، ال بد من 

استحضار هذه القاعدة)3(. 

الغرب،  صعود  تركها  التي  والسلبية  اإلجيابية،  اآلثار  استيعاب  خالل  من  هنضتنا  رشوط  اكتشاف  إعادة  ثانيهام: 
وجمده يف السياق احلضاري املعارص، وكذا من خالل االعتبار بام يولده بروز غرب متقدم، ومتفوق من استفزاز، وحتفيز 
عىل إعادة اكتشاف الذات، ومعاجلة اخللل، وجتاوز العراقيل، والعقبات التي حتول دون رسم طريق جديد للنهوض، 

واإلقالع احلضاري.

وال شك أن الظروف احلالية احلرجة التي مر هبا العامل اإلسالمي، حتتم عىل النخب الفكرية – أكثر من أي وقت مىض 
– املعرفة الشاملة، والفهم الدقيق للحضارة الغربية التي خيضع هلا يف نواح عديدة، وجماالت خمتلفة، فقد تدفع املعرفة 

الرضورية الشاملة املصحوبة بفهم جيد، ودقيق إىل بلوغ مستوى أفضل يف دراسة الغرب، وإعادة اكتشافه.

(1) Norman Daniel; op cit, p. 24.

)2(  وهذا ما تسعى إىل تعزيزه خمتلف مبادرات احلوار احلضاري، وحتالف احلضارات، وتعارف احلضارات، والتي تدعو مجيعها إىل نوع من الرشاكة يف 
البناء احلضاري. انظر بحث الدكتور حسن عزوزي: من أجل تكريس مفهوم تعارف احلضارات، ضمن الكتاب اجلامعي: تعارف احلضارات، من 

إعداد د زكي امليالد )دمشق: دار الفكر 2006(، ص. 200.
)3(  حوارات يف علم االستغراب، مرجع سابق، ص. 109.
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خاتمة

لفكر  الناظمة  املنهجية  القواعد  تقعيد  عند  أصيلة،  إسالمية  رؤية  من  االنطالق  أمهية  عىل  التأكيد  نستطيع  ختاًما 
الصلة  املبادئ، والضوابط ذات  املبذولة يف هذا املضامر بسياج من  العلمية  ُتسيج اجلهود  بأن  االستغراب، فهي قمينة 
طريق  جتنب  أن  كام  عدائي،  بمنظور  إليها  ينظر  التي  الرش  دائرة  دائاًم  يمثل  ال  الذي  الغرب،  مع  التعامل  بأخالقيات 
ضامن  إىل  سعًيا  الغرب،  ومناهج  ومدارك،  معارف،  بكل  التام  واإلدراك  اإلحاطة،  يستوجب  والتعميم  االختزال، 
إطالق أحكام موضوعية، واستنتاج أفكار، ورؤى، وتصورات متوازنة، فاحلكم عىل حضارة الغرب بجميع مكوناهتا، 
إذا كان  إال  والتثبت،  التبنُي،  القايض برضورة  املبدأ اإلسالمي،  يكون سلياًم وفق  أن  يمكن  وامتداداهتا، ال  وأصوهلا، 

مستنًدا إىل إملام شامل، ومعرفة تامة باملجال املعريف املراد دراسته، وفهمه.

ومهام كانت القواعد املنهجية التي متت دراستها يف هذا البحث معدودة، فقد أمكن استنتاج قواعد فرعية، تم احلديث 
عنها ضمنًيا، علاًم بأنه من الصعوبة بمكان استقصاء مجيع القواعد املنهجية املمكن اعتامدها يف تأطري املوضوع، فلكل 

باحث مهتم القدرة عىل انتخاب مجلة من القواعد، واملعايري املنهجية التي يراها أنسب وأقوم.

ومن أبرز االستنتاجات التي أمكن حتصيلها ما ييل: 

إن إحكام الربط بني استكشاف الغرب، وإعادة استكشاف الذات احلضارية، من شأنه حتقيق مكاسب عديدة،   -

ومعتربة.

إن االنطالق يف فكر االستغراب من مرجعية إسالمية مؤطرة، واستناًدا إىل أخالقيات البحث العلمي يف النظر،   -

بإنضاج دراسات قويمة، ونافعة، سيكون هلا  املعتربة، كفيل  املسلمني  العلامء  مناهج  واحلكم عىل اآلخر، وفق 
أثرها البالغ يف االستنهاض احلضاري لألمة اإلسالمية.

إن العمل عىل امتالك معرفة رضورية، وشاملة بالغرب، ليس باألمر اهلني، فهو مرشوع ضخم، يتطلب التعرف   -

الواسع، واالطالع التام عىل مصادر الفكر الغريب، ومدارسه، ومناهجه يف أصوهلا، وبلغاهتا املختلفة، وهو ما 
يستدعي تظافر اجلهود، واملبادرات وفق ختطيط حمكم، واسرتاتيجية فاعلة.

-  إن جل الدراسات، واألبحاث املنجزة يف فكر االستغراب من طرف مفكرين، وباحثني يف العامل اإلسالمي، تبقى 
معزولة، تعرب عن آراء، وتصوراٍت خمتلفة، وال تكاد تبلغ مستوى إخضاع الغرب ألن يكون مدروًسا، ومنظوًرا 
إليه، بدل أن يكون دائاًم دارًسا، وناظًرا إلينا، من هنا يتعني التفكري بقوة يف مأسسة فكر االستغراب، من خالل 
التنسيق املشرتك؛ للقيام بمشاريع أبحاث مجاعية كربى عىل مستوى مراكز البحث يف العامل اإلسالمي، وجامعاته.
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