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ملخص البحث

أهداف البحث: هيدف البحث إىل فحص خطاب االستغراب العريب املعارص، الكتشاف أهم اجتاهاته ومعامله الفكرية واملنهجية، 
ودراسة تصوره ملسألة العالقة باآلخر عىل املستوى النظري والتطبيقي. 

وتوسلت  وتصنيفها،  االستغرايب  اخلطاب  أنساق  حول  املعطيات  مجع  يف  االستقراء  منهج  الدراسة  اعتمدت  الدراسة:  منهج 
بأسلوب التحليل واملقارنة يف دراسة معامل تلك األنساق وتصورها للذات واآلخر.

نتائج البحث: توصل البحث إىل أن املجال التداويل العريب اإلسالمي يعرف أنامطا من خطاب االستغراب، يمكن تصنيفها إىل 
نامذج متباينة؛ حسب املحاور الرئيسة املشكلة للدراسات االستغرابية، وقد حرصت هذه الدراسة تصنيف تلك التيارات يف ثالث 

نامذج حمورية، هي: 
- خطاب االستغراب اجلديل الذي يؤطر مرشوعه يف سياق رد الفعل ضد اخلطاب االسترشاقي، مع حماكاة بنيته ومفاهيمه.

- خطاب االستغراب املتامهي الذي ينغمس يف منظومة اآلخر الثقافية، ويتنكر للذات؛ عقيدة، وحضارة، وقيام إنسانية.
- خطاب التعارف أو االستغراب املوضوعي، الذي يتسم بالوسطية، من جهة الوعي بالذات، وتعزيز سبل التعارف والتعاون 

مع اآلخر، بمجافاة الغريية والرصاع الثقايف.
 أصالة البحث: تظهر القيمة العلمية للبحث يف املقارنة النظرية والتطبيقية بني تيارات االستغراب، مع تظهري األنموذج االئتامين 

الذي يعرب عن أصالة الذات فكرا وختلقا، كام يعرب عن أصالة يف تصور العالقة باآلخر انفتاحا وحتاورا وتعاونا.
الكلامت املفتاحية: التعارف، االستغراب،  التغريب، األنساق ، االئتامنية
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Abstract 
Purpose: This research aims to examine the contemporary Arab-Islamic discourse of Occidentalism, to 
discover its most important trends and intellectual and methodological features and to study its relation-
ship with the Other at the theoretical and practical levels.
Methodology: The study uses an analytical method to collect data on different discourses of Occidental-
ism in order to classify them. It invoked the method of analysis and comparison in studying the features 
of these paradigms and their perception of the self and the Other.
Findings: In the Arab-Islamic dialectic, there are several paradigms of Occidentalism discourse that can 
be categorized into various forms according to the main axes of Occidentalism studies. This study clas-
sificaties these currents into three pivotal models, which are:

-  The Occidentalist dialectical discourse that frames its project in the context of the reaction against 
the Orientalist discourse, while simulating its structure and concepts.

-  The Occidentalist discourse of identification that indulges in the cultural system of the Other and 
denies itself in terms of beliefs, civilization, and human values.

-  The Occidentalist discourse of recognition and acknowledgement, which is characterized by moder-
ation on the one hand self-awareness and the promotion of ways of acquaintance and engagement 
with the other, in opposition to otherness and cultural conflict.

Originality: This research paper identifies major features of Occidentalism studies and uncovers their 
presence in the discourse of the most important currents of contemporary Arab Occidentalism, while 
comparing them and providing contemporary examples for each model. It highlights the value of the 
Trusteeship Paradigm, which expresses the authenticity of the self in thought and creation and expresses 
the originality in the perception of the relationship with the Other in terms of openness, dialogue, and 
cooperation.
Keywords: Acquaintance; Occidentalism; Westernization; paradigms; Trusteeship Paradigm
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تمهيد: تحرير مفهوم االستغراب

تتعلق  منطقية،  صعوبات  لوجود  املحدثة،  املفاهيم  تعريف  حسم  يصعب  ما  غالًبا  الفكرية،  الدراسات  جمال  يف 
باحلدود، والرسوم التي تكون أقل رصامة وثباًتا، وأكثر مرونة وحتواًل، وأخًذا بعني االعتبار أن املفهوم عموًما، حتى 
يف حقل العلوم الدقيقة، يولد غري نضيج، ثم يكتمل نموه بصقل احلذاق، عن طريق مداومة البحث والنظر واملناظرة، 
ومفهوم االستغراب من هذه النوعية، وهو منذ ظهوره يف الساحة الفكرية العربية إىل اآلن، ما زال يكتسب معاين جديدة، 
ويظهر إمكانات حتليلية متباينة إىل درجة التناقض، كام أن حضور البعد العاطفي، واإليديولوجي مضمًرا، أو رصحًيا يف 
بعض موضوعاته، يامرس تشويًشا قوًيا عىل املفهوم؛ وحيرشه يف وضعيات جدلية متصلبة، يضعف فيها التعقل، وتتوارى 

فيها احلكمة.

»طلب الغرب« أو  ولعل املتفحص ملعاين املفهوم يف جمال الدراسات االستغرابية املعارصة، جيدها ترتاوح بني)1( 
اللبس،  لرفع  بينها  اجلمع  يمكن  وال  الغرب«.  »علم  أو  الغرب«،  »فقه  أو  الغرب«،  نحو  »امليل  أو  الغرب«،  »دراسة 
تأسيًسا عىل ما قدمناه سابًقا؛ وألن لبعضها منطلقات، ومناهج، ومقاصد، واسرتاتيجيات، ختالف األخرى رضورة، 
وتقف منها موقف الضد الذي يراعى يف حماولة بناء الرسم، أو احلد، وهذا أمر معتاد يف املفاهيم املتعلقة بالذات واهلوية.

ونحن من جهة قصدنا ننتخب العبارتني األخريتني – أقصد »فقه« الغرب، و»علم« الغرب - مع ميل كبري لعبارة 
»علم الغرب«، باعتبارها مرادًفا تفسريًيا لالستغراب املوضوعي املنشود، وإدراًكا عاًما، يتعلق باملوجود، واملتوقع الذي 
تعقل أسبابه، واستمساًكا بام لكلمة »علم« من أصالة، وقوة يف القرآن الكريم الذي طلب من املؤمنني االرتقاء ملرتبة 
العلم يف أصول الدين، كوهنا أعىل درجات التحقق باملعاين »استدالاًل وخرًبا يقينًا«)2(، مصداًقا لقوله تعاىل: ﴿فَٱۡعلَۡم 
﴾ ]حممد: 19[، كام أن هذا املصطلح يضمن لنا عدم تفلت االستغراب ذاته من التحقق بقيم  ُ إِلَّ ٱللَّ إَِلَٰه  َلٓ  نَُّهۥ 

َ
أ

القول  عىل  تواطؤوا  الذين  الباحثني  من  فئة  مذهب  هذا،  كل  قبل  وهو  واحلضارية،  واألخالقية،  اإليامنية،  اإلسالم 
بـ»علميته«، أو الطاحمني إىل حتوله إىل علم بمنهج، وقضايا، ومقاصد)٣(، دون أن نتجاهل رأي فئة أخرى تنفي صفة 

العلمية عن االستغراب يف أي وقت وحني! 

كام نعد من أبرز مميزاهتا، ضبط مناهج وأساليب البحث، والتحليل علمًيا وأخالقًيا، ودفع التحيزات املناقضة حلد 

)1(  أمحد ساميلوفتش. فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص )القاهرة: دار الفكر العريب، ط. 2، 141٨هـ /199٨م(، ص. ٣٥-٣٨.
العلمية، ط. 1،  الكتب  دار  )بريوت:  الرحيم  عبد  بن  املقصود  بن عبد  السيد  مراجعة  املاوردي،  تفسري  والعيون،  النكت  املاوردي،  أبو احلسن    )2(

200٧(، ج. ٥، ص. ٣00.
)٣(  يراجع يف هذا املعنى عىل سبيل املثال: عيل بن إبراهيم النملة، كنه االستغراب، املنهج يف فهمنا الغرب )بريوت: بيسان، ط. 2، 2016م(، ص. 
2٣-٣٣؛ فلسفة االسترشاق وأثرها يف األدب العريب املعارص، مرجع سابق؛ أنور حممود زنايت، حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب مصطلح 
االستغراب، https://www.alukah.net/culture/0/47271، تاريخ اإلضافة: 2012/12/٣ م؛ حوارات يف علم االستغراب مع مفكرين وباحثني 

من العاملني العريب واإلسالمي )النجف: املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2020م(؛ وأعداد من دورية االستغراب املعروفة.
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العلم، فضاًل عن حتمل مسؤولية تصحيح األنساق املنتسبة حلقل االستغراب، األمر الذي نعده فريضة منهجية، وحاجة 
علمية عاجلة وملحة، دون أن ننسى أن هذا اجلهد موصول بحركة فكرية أصيلة، عرفها تارخينا احلضاري)1(.

وتأسيًسا عليه، يمكن اعتبار كل ممارسة استغرابية خمالفة لرشوط النظر العلمي معرفًيا، وقيمًيا، وإجرائًيا، ممارسة 
قارصة، ومنها عىل سبيل التمثيل، ال احلرص، الغريية املعادية لآلخر، والتحيز األعمى ملركزية الذات)2(، وجمافاة مقصد 

التعارف احلضاري، واستبداله بالصدام والرصاع، وأخرًيا السقوط يف فخ االسترشاق املعكوس)٣(.

المبحث األول: خطاب االستغراب في التداول العربي: السياقات وأنماط الخطاب 

يتألف املعامر اهلنديس لعلم االستغراب، من مجلة من القضايا الكربى التي يتناوهلا خطاب االستغراب عادة؛ هلذا 
جلأت هذه الدراسة إىل اعتامد املوقف املعريف - القيمي واحلضاري - االجتامعي من أصول تلك القضايا معياًرا لتصنيف 
األقل - تسمح بضبط  لكنها - عىل  معايري حاسمة،  تعد  أهنا ال  التأكيد عىل  مع  املعارص،  العريب  االستغراب  تيارات 
املواقف واملقاصد االستغرابية بنسبة كبرية، سواء تعلق األمر باألفراد، أم باملؤسسات البحثية والثقافية والسياسية. وأهم 

هذه األصول، أو املعايري هي:

1- تصور الهوية الحضارية للذات/األنا

هذا املستوى حيوي، وحموري؛ ألن تصورنا ملقومات هويتنا احلضارية، ووعينا بخصائصها، وأنامط تفاعلها الداخيل 
واخلارجي، أمر معترب يف حتديد مقدمات، ومقاصد، ومناهج خطاب االستغراب الذي ننتجه، أو نتبناه، وهذه مسألة 
االستغراب  خلطاب  ترسب  الذي  الفكري  التباين  ذلكم  أصول  عىل  أعيننا  تفتح  ألهنا  عنها؛  الطرف  نغض  أال  ينبغي 
وتراجع  واالستبداد،  االستعامر،  نتيجة  وفئوية؛  وفكرانية،  قومانية)4(،  بلوثات  ووحدته  أصالته،  وأصاب  املعارص، 

احلريات، وضعف ثقافة احلوار.

وإن شئنا االرتقاء باخلطاب االستغرايب معرفًيا إىل مستوى التحديات، وحضارًيا إىل مستوى الوعي الذايت، واإلنجاز 
املأمول، علينا أن نعي أن املضامر األصعب الذي يلزم كسبه لبناء خطاب استغراب معرب عن حقيقة احلضارة العربية 
عىل  احلاد  والتقوقع  الثقايف،  االنغالق  ضد  املسلم  العقل  متنيع  هو  الفذة،  وجتربتها  املرجعية،  وأصوهلا  اإلسالمية، 

)1(  حممد عبد احلليم بييش، »اجلذور التارخيية لعلم االستغراب يف الرتاث اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، املجلد ٣٧، العدد 
2، 1441هـ/2020م.

)2(  أمحد الشيخ، من نقد االسترشاق إىل نقد االستغراب، املثقفون العرب والغرب )القاهرة: املركز العريب للدراسات الغربية، 2000(، ص. 1٥٥-
.16٧

)٣(  صادق جالل العظم، االسترشاق واالسترشاق معكوًسا )بريوت: دار احلداثة،19٨1(.
)4(  يقصد طه عبد الرمحن بالقومانية، اخلطاب القومي الذي يقلد الغرب يف الفصل بني العروبة واإلسالم. انظر: احلق العريب يف االختالف الفلسفي 

)الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، ط. 2، 2006(، ص. 20٣.



83

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣9-العدد 2( – 144٣هـ / 2021 م، علمية محكمة، جامعة قطر

اخلصوصيات اهلوياتية؛ وباملقابل من ذلك تنمية الشعور بالوحدة احلضارية احلاضنة لكل الفسيفساء العرقية، والثقافية، 
ْۚ إِنَّ  نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

ُ
َها ٱنلَّاُس إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ يُّ

َ
أ والفئوية، مصداًقا لقوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

َ َعلِيٌم َخبرِيٞ﴾ ]احلجرات: 1٣[، مع رضورة ترسيخ مفهوم أصيل للوحدة،  ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
أ  ِ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
أ

يف  قرّصنا  عندما  ألننا  الشهادة؛  أمة  إىل  االنتامء  بفضيلة  والتنعم  الذات،  عن  التعبري  يف  اجلميع  مساواة  يضمن  بحيث 
خوض رهانات هذا املضامر، اصطبغت تلك العنارص املنغلقة بفلسفات، وإيديولوجيات حملية، ووافدة، وأفرزت لنا 
أنامًطا من اخلطاب االستغرايب جتايف النمط احلضاري اجلامع؛ وتتمسح بأعتاب مباينة له؛ أخص منها بالتحديد، النمط 
مسرية  تتصور  أخرى  أنامط  عن  فضاًل  كلياهتا،  يف  املفّرط  التغريبي  والنمط  للهوية،  ضيق  مفهوم  عىل  املتقوقع  اجلديل 

التحرض رصاعات وحروًبا حتمية!

2- تصور العالقة مع اآلخر 

كام سبقت اإلشارة، فهذه املعايري تشكل بناء هندسًيا واحًدا، هلذا ال غرابة يف ترابطها، وتداخلها؛ ومنه تداخل هذا 
املعيار مع املعيار السابق؛ فتصور الذات ينعكس عىل تصور العالقة باآلخر، حتى إنه ليصح أن يقال: »معرفتك نفسك 
يمكن  كام  التواصل،  ألسلوب  احلاكمة  القيم  باستقراء  معيارًيا  رصدها  يمكن  مسألة  وهي  لغريك«،  معرفتك  أساس 
رصدها موضوعًيا من خالل مؤرشات اإلرادة، ومستوى التحيزات التي يعلنها خطاب االستغراب؛ فاملتقوقع الذي 
يستحرض دائاًم تفوق مجاعته الصغرى، وأجمادها، وإنجازاهتا يف مضامر احلضارة اجلامعة، ينطلق من عكس صيغة معادلة 
التواصل، والتثاقف احلضاري؛ بحيث ينظر هلويته الضيقة عىل أهنا الفرع الذي لواله ملا كان األصل، بل إنه ربام رأى 
األصل عالة عليه، وعقبة تعطل حتقق أنانيته، كام يشتهيها، وال أقول إّنيته! لذلك نجده يدعو لفك االرتباط معه كليًة، أو 

مع جزء حّي منه، أو حتى جمرد قراءة للغرب منسجمة معه.

واملفارقة الكربى أن هذا التصور الضيق للهوية عند تيار االنغالق، مستمسك يف نظرته للوجود، واإلنسان بفلسفة 
وحملية،  عرقية،  خصوصيات  عىل  متقوقع  جهة،  من  فهو  والتقليد؛  االنغالق،  بتيار  نعته  يمكن  هلذا  األصول؛  غربية 
الغالبة  العلامنية  يفرس  ما  الغرب وقيمه، وهذا  لفلسفة  لكن من جهة أخرى هو مستلب  وثقافية، ونسوية )جندرية(، 
عىل بعض حركات اخلصوصية الثقافية واجلندرية ودعوهتا الصارخة لقيم احلداثة الغربية حتت عناوين الديموقراطية، 

واحلريات الفردية، والعلمية، والعقالنية.

ما  جتاوز  إىل  يدعو  أصبح  أنه  درجة  إىل  األخرية،  العقود  يف  جذرية  فكرية  مراجعات  قدم  التيار  هذا  أن  والواقع 
العضوي  املثقف  تلزم  كانت  »إيديولوجية«  شعارات  لتجاوز  وينظر  والدين«)1(،  والطائفة،  القبيلة،  »عالقات  يسميه 

 https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=4411 :1(  راجع: سالمة كيلة، »يسار حمافظ«، جملة رمان، عىل الرابط(
)201٧/٧/2٣(، اسرتجع بتاريخ: ٣1/2020/12.
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»اإلنتليجنسيا« بتقدير ضمري الشعب، وقيم الشعب، وثقافة الشعب. هلذا فقراءتنا هلذا النمط من االستغراب، ينبغي 
أال تغرت بنقد أصحابه للغرب، وإظهار اللدد يف خصومته سياسًيا، أو أدبًيا، فذلك - يف نظرنا - ال يعد استغراًبا حقيًقا، 
بل حمافظة يمينية، أو يسارية، يصح وصفها بأهنا استرشاق معكوس، ال خيدم احلوار، والتعارف من منطلق قيم حضارية 
إسالمية ذات معامل وأصول واضحة، وإنام هو تضارب مصالح مع الغرب يف حماور حمدودة، وقضايا مؤقتة، وبالتايل، 

فحركته إنام هتدف إىل مزامحة الغرب يف املراتب، واملواقع، أو دعم أحد جناحيه ضد اآلخر.

3- الموقف من الدين

ال نتحدث يف هذا اإلطار عن االستغراب بوصفه خطاًبا الهوتًيا، يقرأ الغرب يف إطار عقدي رصف، فهذا ما ال 
وروسيا،  أوروبا،  يف  عدة،  قروًنا  »الغرب«  أعامق  يف  امتدت  التي  اإلسالمية  احلضارة  عن  املنبثقة  الرؤية  عليه  توافق 
املقولة  إن  حتى  والوضعية؛  الكتابية،  الدينية  اهلويات  ذلك  يف  بام  متنوعة،  هويات  رمحها  يف  واحتضنت  والبلقان...، 
Rudyard Kipling )1٨6٥-19٣6(: »الرشق رشق، والغرب  الشهرية للكاتب والشاعر الربيطاين روديارد كبلنغ 
غرب، ولن يلتقيا«)1(، ال جتد مصداًقا هلا يف احلضارة اإلسالمية يف املايض، كام يف احلارض، فالقصد إًذا هو بيان أن هذه 
احلضارة التليدة التي تشعبت أقالم أبنائها يف وعي ذاهتم، وتصور عالقتهم باحلضارات األخرى، أسست عىل قواعد 
الدين عقيدة وسلوًكا، فكًرا واجتامًعا، وبالتايل يستحيل بناء فكر معرب عن كياهنا حقيقة، باستبعاد الدين، أو هتميشه، أو 
تأخريه عن منزلته، أو حتميله وزر بعض اإلشكاالت احلضارية، وال خيفى أن حضور الدين يف اخلطاب »اهلويايت« غري 
قارص عىل حضارة اإلسالم فحسب، فأغلب حضارات العامل املعارص هي كذلك، بل إن احلضارة الغربية احلداثية ذاهتا، 
ال تنفك تستحرض الدين يف جماالت معينة، ونصوص العهدين القديم واجلديد، وتراث القديسني والرهبان، حارضة 

بقوة يف بناء املوقف من اإلسالم واملسلمني حتديًدا)2(.

ثالثة  يف  سارت  املعارصة،  االستغرابية  املقاربات  فإن  واحلضارة،  الدين  بني  املتحققة  الصلة  هذه  مع  حتى  لكن 
توجهات:

أن  ينبغي  املعارص  الوعي  أن رشوط  وادعاء  املعارصة،  االستغرابية  الدراسات  للدين دخل يف  يكون  أن  إنكار  أ- 

تكون موضوعية، بمعنى جمردة عن تدخل الدين. وخلفية هذا اخلطاب تضمر قناعة راسخة مفادها أن اخلطاب 

التارخيية، وبالتايل إذكاء  العقد  التصلب الوجودي وإنكاء اجلراح، وإحياء  النتيجة  الديني متى ما وجد، تكون 

الرصاع احلضاري. ومع أنه ال يمكن إنكار وجود مثل هذه النامذج السلبية يف الرشق والغرب، إال أهنا قطًعا ال 

(1) Rdyard Kipling, The Ballad of East and Wes, at: http//:www.kiplingsociety.co.uk/poems_eastwest.htm )accessed 15/11/2020(.

)2(  راجع تفاصيل النظرة الدينية لإلسالم ومقوماته، يف: 
John Tolan, Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from the Middle Ages to Today )Princeton 
University Press, 2019(.
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تربر إقصاء الدين؛ ألنه ثابت من ثوابت احلضارة، واهلوية، كام أنه حارض عياًنا يف الفضاء العام البعيد عن جمال 

املنغلقة  القراءات  بالغرب)1(، ومن جهة أخرى، فتلك  الدولة، واالقتصاد، واملؤسسات احلداثية  تدخل سلطة 

ال متثل الدين، بل هي نموذج مبترس منه، والعيب األكرب الذي يمكن أن نستدركه عىل هذه الفئة، هو جتاهلها 

خلطاب األصولية الدينية الغربية جتاه اإلسالم، وهو اجتاه واضح ال يمكن التغافل عنه)2(.

ب- إلباس الدين لبوس الرصاع، ومن ثم الرهان عىل »الهوت للتحرير«)٣( يكون فيه الدين مع فئة ضد فئة، وتصبح 

قيم الدين خادمة ملتطلبات حلظة تارخيية معينة، وهنا نرصد، بأسف بالغ، كيف أن الدين يف الغرب اتسم بمباركة 

احلمالت االستعامرية الغربية، منذ الرومان إىل االستعامر احلديث، كام اتسم باملطاوعة لإليديولوجيات املعارصة، 

ليربالية  أو  إذ يمكن احلديث عن وجودية مسيحية، أو هيودية، كام يمكن احلديث عن ماركسية، أو اشرتاكية، 

واملرشوعية،  التربير،  سؤال  عن  اجلواب  يف  املشاريع  هذه  مثل  تنجح  مل  العريب،  العامل  يف  بينام  أيًضا)4(...  دينية 

املجال  تنظر لالشرتاكية من داخل  التي  الكتابات  النارصي، حيث ظهرت بعض  املد  تتبلور إال يف مرحلة  ومل 

التداويل اإلسالمي، إما نًصا، وترصحًيا من خالل عنوان »االشرتاكية اإلسالمية«، أو من خالل مقولة »العدالة 

االجتامعية«، وقد متحورت تنظريات هذا الفريق عىل كون الترشيع االقتصادي يف القرآن واحلديث يدعم املبادئ 

االشرتاكية، وأن قيم اإلسالم يف الثروة واحلكم تتوافق مع األنموذج االشرتاكي املعدل عن املاركسية، لكن هذا 

النشاط الفكري تراجع برتاجع النارصية.

استحضار الدين بمسؤولية ووعي، أقصد باملسؤولية استحضار خطاب االستغراب للمقاصد، والقيم العمرانية،  ج- 

واحلضارية للدين، وهذا من شأنه أن يسهم يف تزكيته، وترشيده، وأقصد بالوعي احلذر من التعميامت، والتفطن 

ملطبات التاريخ، وتقديرها قدرها؛ ففتاوى إدارة النزاع يف حقب املقاومة، ودفع الظلم عن األوطان اإلسالمية، 

تعرب يف احلقيقة عن حالة تارخيية خاصة، اكتوى فيها الوعي اإلسالمي بنريان العدوان عىل بالده، وتراثه، وكرامته، 

وهي ال تعرب عن كليات حضارية مطلقة، وإنام يعرب عن ذلك القرآن الكريم يف هداياته احلضارية.

4- الموقف من التراث

أ- تراث احلضارة العربية اإلسالمية:

اهلل  نعم  للذات واآلخر، ومن  للحضارة، وخزان جتارهبا، وقيمها، ورؤيتها  الوراثي )جينوم(  الرشيط  الرتاث هو 

)1(  يورغن هابرماس وآخرون، قوة الدين يف املجال العام، ترمجة فالح رحيم )القاهرة: دار التنوير للطباعة والنرش، 201٣م(، ص. 19 وما بعدها.
)2(  راجع هذا األمر هاينريش فيلهلم شيفر يف كتابه رصاع األصوليات، ترمجة صالح هالل )القاهرة: مركز املحروسة للنرش، 2012م(.

)٣(  روجيه جارودي، نحو حرب دينية، ترمجة صياح اجلهيم )بريوت: دار عطية للطباعة والنرش، ط. 2، 199٧م(، ص. 1٥1-144.
)4(  جارودي، املرجع نفسه، ص. 144-14٥. مدخل إىل التنوير األورويب، هاشم صالح، )بريوت: دار الطليعة، ط. 1، 200٥م(، ص. 242.
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عىل األمة اإلسالمية أن تراثها تشكل يف مرحلة القوة املادية، والسياسية، والفكرية، واألخالقية، وهذا ما جعله متوازًنا 
يف موقفه من اآلخر؛ إذ ال نكاد نعثر فيه عىل تضخم لعقد الكراهية املوجهة ضد اآلخر، وتنصيبه غرًيا نقيًضا للذات، 
وحافًزا جدلًيا لبقائها، بل إن بعض الدواوين جعلت املخالفني بعد بعثة حممد صىل اهلل عليه وسلم جزًءا من أمته، كوهنم 

أمة الدعوة يف مقابل أمة االستجابة)1(.

كام أنه بفضل الرتاث، بقي اخلطاب احلضاري لدى األغلبية الساحقة من مفكري اإلسالم بعيًدا عن الترتس بقيم 
االنغالق، املوجهة لصناعة الكراهية بني األمم، عكس بعض الفكر اليهودي املترتس بنصوص العهد القديم، وتفسريات 
األمورائيم التلمودية، وكذلك األمر بالنسبة لبعض التيارات اإلنجيلية املتصهينة يف عرصنا، كام نجد يف الرتاث اإلسالمي 
محاية من القابلية لالستعامر الثقايف، واالنسالخ القيمي؛ ومن حماسن األقدار أن دواوين حماكم التفتيش اإلسبانية )ق1٥-
16م(، التي استهدفت وجود املسلمني يف إسبانيا، يف حلظة من حلظات الضعف احلضاري، شاهدة عىل األمرين مًعا؛ 
أقصد شاهدة عىل اعتزاز املسلم بدينه، ومبادئه، وقيمه، ومتسكه بأرضه، وعرضه من جهة، ومن جهة أخرى حفظه لقيم 
اجلوار، والتعارف مع املخالفني يف الدين والثقافة)2(،وهو هبذه امليزة يعكس صورة األندلس املسلمة، أندلس احلضارة، 
التأسيس  استلهام فكرهم يف  للعامل أعالًما يمكن  التي خرجت  األندلس  تلك  املخالفني،  واالنفتاح، واحرتام حقوق 
لفكر حضاري عاملي، وسلوك حضاري متوازن)3(، وحتى مع وجود الغريية يف بعض مدونات الرتاث، إال أهنا منزوية 

يف ركن قيص، يعترب حالة استثناء، ورد فعل متوقع من جمتمعات فرضت عليها حتديات وجودية شاملة.

هذا من جهة التأصيل النظري، أما من حيث الواقع العميل، فقد سلكت بعض تيارات االستغراب املعارص مسالك 
غري منتجة حضارًيا، فهي إما رضيت بالعناوين، وضعفت مهتها عن التعمق يف لباب الرتاث، مما حال دون استنباطها 
للرؤية احلضارية التي تنسجم مع الرؤية التوحيدية، واملبادئ والقيم القرآنية، أو زهدت فيه؛ ألنه يف نظرها »ماضوي« 
عاجز عن مماسة مشكالت اإلنسان املعارص، والغريب أن منها من يقبل استحضار أرسطو، وأفالطون، وفالسفة التنوير 
األوريب، وال يستوعب استحضار معاٍن راسخة، وحكم وازنة من الرتاث، وبعضها ينكر حتى ممارسة حق النقد األديب 

للحداثة، وكأهنا صارت معاين مقدسة)4(. 

وختاًما هلذه النقطة، أؤكد عىل أمهية االطالع عىل الرتاث بالنسبة لكل تصور استغرايب، يزعم متثيل هذه األمة، وأن 

)1(  حممد عبد الباعث الكتاين، إبراء الذمة بتحقيق القول حول افرتاق األمة )القاهرة: دار الصفوة للطباعة والنرش والتوزيع، ط. 1، 199٧م/141٨هـ(، 
ص. ٥4 وما بعدها.

املغربية،  التارخيية  املجلة  منشورات  )تونس:  التميمي  اجلليل  عبد  ترمجة  اجلدلية،  املجاهبة  واملسيحيون  األندلسيون  املوريسكيون  كاردياك،  لوي    )2(
19٨٣م(، ص. ٥1 وما بعدها.

)٣(  عبد القادر بخوش، »ابن رشد يف سياق استحضار قيم النهوض احلضاري - دراسة نقدية حتليلية«، جملة التمدن، جامعة مااليا، ماليزيا، املجلد 1٥، 
العدد2 ، 2020م، ص. 206-19٧.

)4(  سيد القمني، انتكاسة املسلمني إىل الوثنية: التشخيص قبل اإلصالح )بريوت: االنتشار العريب، ط. 1، 2010(، ص. 2٨4-2٨1.
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سؤال »نحن والرتاث« سؤال حموري يف ذلك، لكن يبقى الفيصل يف االستفادة املثىل من الرتاث، هو وجود منهج سليم 
يف قراءة، وتقويم مناهجه، ومضامينه.

ب- الرتاث الغريب: 

ال ننكر أن للغرب تراًثا من العلم، واحلكمة، والقيم، وال يوجد عاقل يف الدنيا يدعي عكس ذلك، لكننا ينبغي أن 
نتذكر دائاًم بأن املنقول الغريب يف صورته البعيدة عن الوثنية، وظالم العصور الوسطى، انفتح عليه املسلمون، كام انفتحوا 
مع  متوازنة  معرفية  عالقات  نسج  واستطاعوا  والفارسية،  والصينية،  اهلندية،  األخرى:  احلضارات  باقي  تراث  عىل 
مضامينه، ومناهجه، ابتداء من الثلث األخري من القرن الثاين اهلجري عىل األقل؛ تاريخ تأسيس بيت احلكمة، وانطالق 

مرشوع الرتمجة الذي يعد أحد املشاريع احلضارية الرائدة يف تاريخ األمة اإلسالمية)1(.

النمط  الرئيس الذي جيعل هذا املوضوع معياًرا صاحلًا لتصنيف تيارات االستغراب، هو املوقف من  لكن العامل 
احلديث للرتاث الغريب، ذلكم النسق القيمي، واملنهجي الذي تشكل يف الغرب، يف الفرتة املمتدة من بداية القرن امليالدي 
السادس عرش إىل منتصف القرن التاسع عرش، حيث تم تثبيت نمط معني من اإلدراك الوضعي للوجود، واملعرفة، أهم 
سامته؛ العلامنية، والعقالنية، والفردية، وهي مفاهيم أسست عىل الشك يف وجود »املعنى/املقدس/الدين«، أو جحده 
مطلًقا، من خالل تأويل حقائقه تأوياًل مادًيا، سخرت له مناهج العلوم اإلنسانية القابلة للتوجيه، خاصة علوم اإلناسة، 
واالجتامع، والنفس... لينتهي ذلكم التحول إىل ما سامه املرحوم املسريي )ت 200٨م( »علامنية شاملة« تنكر القيمة، 

والكليات الدينية واألخالقية واإلنسانية، وتلغي البعد الغيبي للوجود الكوين واإلنساين)2(.

وبالتايل، فإن أي استيالب يقع فيه خطاب االستغراب املعارص)٣( لصالح هذا النمط، ستكون نتيجته استيالًبا للذات، 
وقطًعا ألوصاهلا، وفصلها عن أركان نشأهتا املتقدمة، وهنضتها املنشودة، وبمقابل ذلك؛ فإن رفع شعار مصارعته بنفس 
مناهجه، وأساليبه، ومقوالته، والدخول معه يف اشتباكات جزئية، فيه إهناك لطاقة الفكر، وترسيخ للمامرسة االسترشاقية 
املعكوسة، ولعل السبيل األمثل للتعامل مع الرتاث الغريب، هو هنج مسلك اهليمنة، والشهود احلضاري الذي حض عليه 
َُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِس  ٗة وََسٗطا ّلِ مَّ

ُ
القرآن، واالتفاق عىل أنموذج حداثة ذاتية، قال سبحانه: ﴿َوَكَذٰلَِك َجَعۡلَنُٰكۡم أ

ِۦۚ ُهَو ٱۡجَتبَىُٰكۡم َوَما َجَعَل  ِ َحقَّ ِجَهادِه َوَيُكوَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُكۡم َشِهيٗداۗ﴾ ]البقرة 14٣[، وقال: ﴿َوَجِٰهُدواْ ِف ٱللَّ
ىُٰكُم ٱلُۡمۡسلِِمنَي ِمن َقۡبُل َوِف َهَٰذا ِلَُكوَن ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا  بِيُكۡم إِبَۡرٰهِيَمۚ ُهَو َسمَّ

َ
َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖجۚ ّمِلََّة أ

ِ ُهَو َمۡولَىُٰكۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم  َكٰوةَ َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱللَّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِسۚ فَأ

)1(  راجع تفاصيل هذا املوضوع عند بييش عبد احلليم، اجلذور التارخيية لعلم االستغراب يف الرتاث اإلسالمي، مرجع سابق.
)2(  عبد الوهاب املسريي، العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة )القاهرة: دار الرشوق، ط. 1، 2002(، ص. 119-14٨.

)٣(  عبد اهلل العروي، مفهوم األيديولوجية )بريوت: املركز الثقايف العريب، ط. 1، 19٨٣م(، ص. 9.
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ٱنلَِّصرُي٧٨﴾ ] احلج:٧٨[.
5- أساليب الخطاب والتواصل

أسلوب اخلطاب والتواصل معيار أساس من معايري التمييز بني أصناف االستغراب، وإذا كان مَتّثلنا لقيم احلضارة 
التواصل،  يف  والتعصب  العنف  وذم  والرفق،  السامحة،  عىل  القائم  لألسلوب  ننترص  أن  ينبغي  راسًخا،  اإلسالمية 
واإلنصاف، واحرتام احلقيقة العلمية والتارخيية يف البحث، إىل غري ذلك من القيم التي تفرضها إرادة التعارف اإلنساين 
التي أوىص هبا اإلسالم؛ فاستقراء تراث دراسة اآلخر عند علامء اإلسالم يف القديم، يقف بنا عىل نصوص واضحة، 
املطاوعة،  أساليب  والتزوير، ومعها  التلفيق،  أساليب  أما  العدل، واإلنصاف،  إال  أن طالب احلق ال يسعه  تؤرش عىل 
والتاموت، فهي مستهجنة يف التواصل اإلنساين؛ ألهنا إما خطاب، وأسلوب بحث مستفز لآلخر عىل نحو يستثري رد 
 ِ ُدوِن ٱللَّ ِمن  يَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ تَُسبُّواْ  ﴿َوَل  القرآن الكريم، يقول سبحانه:  فعل سلبي من قبله، وهذا منهي عنه بنص 
َ َعۡدَوۢا بَِغرۡيِ ِعۡلٖمۗ﴾ ]األنعام: 10٨[، أو خطاب استالب ينقل لآلخر صورة غري واقعية متاًما، فيبقى اآلخر  فََيُسبُّواْ ٱللَّ
الرسوم  بقضية  األمر  هلذا  التمثيل  ويمكن  فهم،  سوء  أو  اعتداء،  نعتربه  مما  وموقفنا  وقضايانا،  ثقافتنا  بحقيقة  جاهاًل 
املسيئة للنبي الكريم، فاخلطاب الذي يظهر تفهاًم ملا يقوم به اإلعالم الغريب بدعوى حرية التعبري، هو يف احلقيقة يتجاهل 
أن الغالبية العظمى من املسلمني تعتربه اعتداء شنيًعا غري مربر عىل مقدساهتا، ومبادئها الدينية، وهذا يؤجج النزاعات، 

ويثري الضغائن، ويدعم بطريقة غري مبارشة إرصار الغرب عىل جتاهل اخلصوصيات الثقافية للمسلمني يف بالد املهجر.

6- الموقف من القضايا المعاصرة

قضايا احلوار احلضاري بني الغرب واإلسالم كثرية، ومتشعبة، وقد أرشنا إىل أصوهلا سابًقا، ويف هذا املحور نجمعها 
بناء عىل تصور مؤسسة بحثية، هي مركز Pew Research Center األمريكي، ففي دراسة إحصائية، نرشها املركز سنة 
The Great Divide: How West- 2006 بعنوان »االنقسام الكبري: كيف ينظر الغربيون واملسلمون بعضهم إىل بعض
erners and Muslims View Each Other«، أورد مجلة من القضايا، هي: فلسطني، والدين، واملقدسات، واملرأة، 

ويناقشها  األكاديمية،  والبحوث  الكتابات  إىل  طريقها  جتد  التي  القضايا  وهي  واحلداثة)1(.  واألصولية،  واإلرهاب، 
اخلطاب »اليومي« واإلعالمي عرب عناوين فرعية، مثل قضية الدين التي تناقش يف أسئلة العلامنية، خاصة موقع الدين 
يف النظام السيايس واالجتامعي، وقضية فلسطني التي تناقش يف املوقف من حركات املقاومة، والتطبيع وسبل التحرير، 
وقضية اإلسالموفوبيا التي تناقش يف احلقوق الثقافية لألقليات املسلمة، ومشكلة »الرموز« الدينية، ثم قضية احلريات 

)1( “The great divide: How Westerners and Muslims view each other”, Report from Pew Global Attitudes Project, https://www.
pewresearch.org/global/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other. 22/6/2006.
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التي تناقش يف قوانني األحوال الشخصية، وأسئلة »اجلندر« والشذوذ اخللقي، وأخرًيا قضية »األصولية« التي تناقش يف 
الديموقراطية والتعددية، وإذا كان االستطالع استنبط إحصائًيا أن املسلمني يسريون يف اجتاه معاكس لرصاع احلضارات، 
فإن ذلك ال يعني أن الغرب قد خطا نفس اخلطوات، بل إن ثقافة »اإلسالموفوبيا« تزداد كلام ظهر متكني للمسلمني يف 

الغرب، وكلام ظهرت أزمات يف نسيجه – الغرب – االجتامعي، واالقتصادي.

إذ  لألمة؛  احلضاري  بالعمق  وصلته  االستغراب،  خطاب  عىل  يؤثر  القضايا،  هذه  من  املوقف  إن  القول:  خالصة 
يفرتض يف االستغراب أن ينطلق من الذات، وأن يلتزم باستحقاقاهتا روًحا، وفكًرا، وعماًل، من غري حتيز، وال تغافل 

عن رشطية العرص، حتى حيقق غايته.

المبحث الثاني: نماذج من خطاب االستغراب في التداول العربي

المطلب األول: خطاب الغيرية والديالكتيك: األصول الفكرانية والتمحل الفلسفي

1- الجدل والحضارة: تحرير مفهوم الجدل )الديالكتيك(

اجلدل، أو الديالكتيك Dialectic، مفهوم خيتزل قساًم من تاريخ الفلسفة اإلنسانية، وبصورة أكثر حتديًدا الفلسفة 
اليونانية، ومع أنه مستمد من أصول احلوار، واملنطق، وفن اإلقناع)1(، إال أنه حتول عرب مسار نحت طويل؛ ليستقر يف 

الفلسفة األملانية احلديثة مفهوًما وظيفًيا، يؤطر النظر للعوامل املمكنة كلها، ويفرس حركة الطبيعة، والفكر، واحلضارة.

وبقليل من البحث والتقيص، ندرك أن العنرص اجلوهري يف مفهوم اجلدل هو التضاد، وهو عنرص ترجعه الدراسات 
التي تعنى بتاريخ الفكر الفلسفي إىل الفيلسوف اليوناين هريقليطس Heraclitus )4٨0 ق.م(، الذي آمن بالتغري الدائم 
 That one can never step in the same river للكون، وهو صاحب مقولة »إنك ال تضع قدمك يف النهر مرتني
twice«)2(، وفضاًل عن تأكيده عىل جوهرية معامل التغرّي يف صريورة الكون واحلياة، جعل هريقليطس التضاد، ورصاع 

األضداد، قضية وجودية عامة)٣(، رسخها فلسفًيا يف حياته، وتأثر هبا كبار فالسفة اليونان من بعده،كسقراط، وأفالطون، 
وأرسطو... وعليه دون غريه من فالسفة اليونان، اتكأ هيجل يف فلسفته، أو فهمه لديالكتيك الفكر والتاريخ)4(، حيث 
جعل التضاد منطق العقل والتاريخ، وجاء بعده ماركس؛ ليعمم اجلدل عىل احلياة االقتصادية، واالجتامعية، والسياسية، 

طبًعا مع مالحظة أنه قلب منحاه بشكل جذري نحو املادية عوض املثالية.

)1(  أندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ترمجة: خليل أمحد خليل، )بريوت: منشورات عويدات، ط. 2، 2001(، ج. 1، ص. 2٧2-2٧٣. مجيل 
صليبا، املعجم الفلسفي، )بريوت: دار الكتاب اللبناين للطباعة والنرش والتوزيع 19٨2(، ج. 1، ص. ٣91.

)2( Wendell Johnson, “Never the same river.” ETC: A Review of General Semantics, 61.3, )2004(, p. 381.

حريب عباس عطيتو، الفلسفة القديمة من الفكر الرشقي إىل الفلسفة اليونانية، )بريوت: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنرش والتوزيع، 1999م(، ص.   )٣(
.12٨

)4(  إمام عبد الفتاح إمام، املنهج اجلديل عند هيجل )بريوت: دار التنوير، ط. 2، 19٨٥م(، ص. 6٥.
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وملا كان حمور اجلدل هو فكرة الرصاع، صار العامل متوقًفا يف صريورته عىل حركة جدلية بني املتناقضات، التي ال 
تفرت، وبإسقاط عىل احلضارة، يمكن أن نستنبط من غري اعتقاد: أن احلضارات سلب لبعضها، وقدرها الرصاع من أجل 
االستمرار، ذلكم االستمرار الذي أخذ تكامله يف احلضارة املسيحية الغربية احلديثة، التي رشحت عنده عىل غريها من 
املثال، مع أن هيجل أغفل  التي تقع دوهنا؛ مع اإلشارة إىل أهنا يف جدهلا جتاوزت نقصها، وتطورت نحو  احلضارات 
عنارص التناقض داخل احلضارة الغربية ذاهتا، وهي العنارص التي أصبحت يف زماننا واضحة، بحيث مل تعد متوجهة يف 
جدهلا نحو اخلارج، بل أصبح اجلدل الداخيل قوًيا منذ احلربني الغربيتني املدمرتني، إىل احلرب الباردة، إىل ما بعد احلداثة، 
إىل األسئلة االجتامعية واألخالقية املتداولة يف الوسط الغريب، ويف مقدمها حضور الدين، والقيم، والرموز الدينية، يف 

الفضاء العام)1(.

إن هذا التقاطب القائم عىل قوانني ومبادئ مثالية، أو مادية، جعل رصاع احلضارات مقولة »علموية«، تدعمها نظرية 
التفوق الثقايف، والقيمي للغرب، وأحياًنا يؤخذ حتى بالتفوق العرقي، إذ ال يمكن جتاهل حضور التقاليد القومية بأقىص 
درجاهتا يف حقل فلسفة التاريخ)2(، لكن – لألسف - وجدت بعض عنارص هذه الصورة صداها عند بعض رجاالت 
االستغراب املعارص، الذين أمعنوا يف تسويغ عوامل التضاد، ومربرات القطيعة بني احلضارتني اإلسالمية والغربية، يف 
إطار حركة رد فعل يعاكس مقوالت االسترشاق اجلائرة، ودعوى رصاع احلضارات القارصة؛ مع أن تصور اإلسالم 
للحضارة خمتلف عن التصور الغريب، فالعمران يف الدين اإلسالمي اخلاتم، قاصد لتحقيق الطمأنينة، والسالم، والتوفيق 
بني األمم، كام أن الرصاع مع الغرب مظنة تفويت مصالح مجة؛ ألن الرصاع قائم عىل الّلدد، واخلصومة، وهذا حيدث 

حالة حضارية غري سوية، عكس ما تطمح إليه رؤية االستغراب املوضوعي.

املقاصد اإليامنية  إنام كانوا مدفوعني بظروف سياسية، واسرتاتيجية طارئة؛ حبست  التوجه،  والواقع أن دعاة هذا 
للحضارة، واالستخالف احلضاري، وحجبت تارخًيا من الدعوة للتعارف، وترسيخه عقيدة، وخلًقا، وترشيًعا، فعلامء 
اإلسالم قّعدوا لتفاعل حضاري بني املسلمني وغريهم، عرب فقه مميز يف العالقات الدولية، له فضل كبري عىل القانون 

الدويل املعارص، يف الوقت الذي كانت فيها اإلمرباطوريتان العظيمتان: الرومانية، والفارسية قائمتني عىل التوسع)٣(.

2- تيار الجدل في االستغراب المعاصر

تتعدد تيارات االستغراب اجلديل تبًعا لإليديولوجية املوجهة، فثمة اإلسالمي، والقوماين، واليساري... ومما ينبغي 
توضيحه بشكل قطعي، أننا ال نقصد باجلديل األنموذج الناقد، واملامنع يف سياقات حتررية، ومعرفية، وحضارية، فهذا 

)1(  راجع عىل سبيل املثال:
Isaac Weiner, Religion out loud: Religious sound, public space, and American pluralism, vol. 14. )NYU Press, 2014(. 

)2(  برتراند بينوش، التباسات احلضارة، ترمجة هدى مقنص )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، ط. 1، 201٣م(، ص. 41٥.
)٣(  حسن الرتايب، حوارات يف اإلسالم والديموقراطية والدولة والغرب )بريوت: دار اجلديد، ط. 1، 199٥م(، ص. ٥٣-٥4. بترصف.
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مما يثري الدراسات االستغرابية، ويسهم يف ترشيد مسارها، وإنام نقصد األنموذج الذي يؤمن بالتناقض الصارخ بني 
احلضارات، وال يرى فيها أي إمكاٍن للتواصل؛ من ذلك عىل سبيل املثال، أن فالسفة الثورة اإلسالمية يف إيران، تبنوا 
وانسداًدا  توتًرا  ازدادت  بل  كثرًيا،  تتغري  مل  داخلية، وخارجية  عليهم يف ظل ظروف  أو فرضت  اجلدلية؛  املقاربة  هذه 
وتشعًبا، يف دواليب السياسة، واالقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا ... وهي مقاربة ترى أن ثمة تضاًدا بنيوًيا، أو تناقًضا 
مبدئًيا بني الرشق والغرب، عىل صعيد علم الوجود، وعلم املعرفة، وعلم القيم، وعلم اإلناسة؛ منهم عىل سبيل املثال 
التناقض بني الرشق والغرب هو يف األصل تناقض بني فطرتني، وبني إيديولوجيتني،  »افتخار زاده«، الذي يرى »أن 

وبني ثقافتني وفكرين، وإن غاية الكامل لدى كل منهام مضادة لغاية الكامل لدى اآلخر«)1(.

الثقايف،  التناقض  تأكيد  إىل  معرفًيا  يؤدي  اإليرانية،  الثورة  وفالسفة  مفكري  من  وغريه  زاده،  افتخاري  طرح  إن 
والقيمي، وحضارًيا يرسخ مقولة رصاع احلضارات، وبدوره مل يسمح الغرب ملفكري اجلمهورية بالتفكري خارج هذا 
املعتدلة حول حوار احلضارات، أجهضت، وانزوت يف مبادرات أكاديمية، وسياسية  اإلطار، وحتى أطروحة خامتي 

حمارصة.

ويف العامل العريب يبقى حسن حنفي أهم ممثل هلذا التيار من الناحية الفلسفية، وتوسله برسديات ومفاهيم الفلسفة 
األملانية واضح، ومنصوص عليه، مع أنه بالغ يف تعميمها عىل الذات واآلخر؛ بحيث أضحت مقوالت فكرية داعية 
لنمط حضاري قائم عىل الغريية، والتناقض، وتعزيز التقاطبات القيمية واملعرفية عىل نحٍو جديل، أساسه اجلدل اهليجيل 
يف  واملسيحية،  اليهودية  بعد  املطلق  تطور  يف  مرحلة  آخر  اإلسالمي  التنوير  جيعل  ألنه  مستأنًفا  معكوًسا؛  أو  مستأنًفا، 
الوقت الذي أوقفه هيجل عند املسيحية)2(، ومعكوًسا ألنه يثبت مركزية الرشق املسلم مقابل مركزية الغرب املسيحي، 
وجيعل التضاد والرصاع هو روح العالقة بينهام، بل حتى التأريخ للفكر، يأخذ معايريه من وقع معارك احلروب الصليبية، 
ومحلة نابليون، وثورة عرايب...؛ وذلك ألن مرشوع حنفي هو مرشوع مواجهة معلنة، وهو صالح لفرتة تبلور الفكرة 
عند حنفي فام قبل، أعني حقبة االستعامر، والغزو الثقايف، والعوملة املفروضة؛ هلذا تم قبوله ظرفًيا، لكن آثاره عىل الفكر 
والوعي الذايت سلبية للغاية، فأن تعي ذاتك باملناقضة مع غريك، فهو أمر خمالف للتعارف احلضاري، وينطوي عىل خلل 

يف املقاصد االستخالفية.

واملفارقة أن حسن حنفي بسبب سبقه لبحث املوضوع، أحدث انزياًحا كبرًيا يف الدراسات االستغرابية، خاصة 
عندما رسخ املقابلة بني االسترشاق واالستغراب، وقد امتدت بلبلته إىل جسم بعض املثقفني اإلسالميني عرب الشيوعيني 

املتحولني، ودعاة اليسار اإلسالمي.
)1(  نقاًل عن: أمحد كالته سادايت، »العامل اإلسالمي وعلم االستغراب النقدي«، جملة االستغراب، السنة األوىل، خريف 201٥ م/14٣6هـ، ص. 

.2٣٣
)2(  حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب )بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش، 2006(، ص. ٣11.
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المطلب الثاني: خطاب التماهي واالستتباع: السرديات االنتقائية، والتمحل الحضاري

1- خطاب التماهي واالستتباع: المفهوم والدعاوى

أقصد باالستغراب املتامهي، جمموع اخلطاب الفكري املستَلب، الذي أنتجته فئة عريضة من الكتاب واملثقفني، ممن 
استهواهم أنموذج احلداثة الغريب يف معاجلة القضايا الفكرية، واالجتامعية، واحلضارية املعارصة، وأعامهم بريقها عن 
والشهادة،  الغيب  عامل  يف  لإلنسان  اهلادية  بعقيدته  اإلسالم  أنموذج  بني  احلقيقية  واحلضارية  الفكرية  الفوارق  إدراك 
ورشيعته املوصولة بالوحي قواًل وفعاًل، وبني أنموذج خمتزل من الغرب العلامين احلديث واملعارص؛ ذلكم األنموذج 
للمرأة  والنظر  والترشيع،  والسياسة،  التفكري،  يف  وحكمها  مرصاعيه؛  عىل  »اإلنسانوية«  املرجعية  باب  فتح  الذي 
واملجتمع؛ لكنه عجز عن استيعاب كينونة اإلنسان، ومعاجلة أسباب قلقه وضياعه، ألنه انطلق انطالقة غري صحيحة 
عندما استغل أخطاء الكنيسة، ورجال الدين يف العصور الوسطى، لتربير إنكار املعنى مطلًقا، أو تفسريه تفسرًيا مادًيا؛ 
لتكون النتيجة إقصاء املعنى، والقيمة من دورة احلياة االجتامعية، ومؤسساهتا الرتبوية والسياسية واالقتصادية والعلمية، 

وبناء أنموذج حضاري قاهر لإلنسان، زاج به يف ظلامت التشيؤ)1(.

ومع أن األفكار الرئيسة املؤطرة خلطاب التغريب، أو االستغراب املتامهي، قديمة قدم أسئلة النهضة اإلسالمية، إذ 
واملغرب  تركيا، ومرص،  العامل اإلسالمي يف:  مبكرة، عرفها  ليربالية وقومانية  أدبيات حركات  العثور عليها يف  يمكن 
العريب، ويف مدونات جيل من الكتاب العرب واملسلمني؛ أمثال: أمحد خان، وسالمة موسى، وعىل عبد الرازق، وفؤاد 
زكريا، وفرح أنطون ... وغريهم كثري، ممن ارتابوا يف األداء احلضاري لقيم ومبادئ أمتهم األصيلة، ودعوا إىل تقليد 
الغرب، باعتباره مثااًل، من شأن االقتداء به حتقيق النهضة املنشودة؛ لكن هذه املشاريع التي كانت يف طورها الطفويل 
إفشاهلا، كام رأى حممد عامرة )ت 2020()2(، أو عىل  البسيط، واجهتها مشاريع ممانعة، استطاعت كشفها، إن مل نقل 
الغرب  غطرسة  بعد  خاصة  االجتامعية،  والتكتالت  الفكرية،  املناظرة  خالل  من  مقوالهتا،  عن  املصداقية  نزع  األقل 
االستعامرية، وإبادته ملاليني من املسلمني املتطلعني للحرية والكرامة، ودعمه للمرشوع الصهيوين، ضًدا لكل الشعارات 

اإلنسانية. 

إىل  وعاد  القديم،  التغريب  مرشوع  عىل  والتحديث  التحوير  من  قدر  طرأ  والعرشين،  الواحد  القرن  بداية  ومع 
العامل اإلسالمي يف صورة جديدة، حتمل عنواًنا أكثر خطورة، أقصد به ما بات يعرف بخطاب »التنوير«، ذلكم املفهوم 
الغرب  مسرية  من  وخطرية  تارخيية  للحظة  رصحية  استعارة  ُيعد  املتشعبة،  والثقافية  الفكرية،  اجلبهات  ذو  السائل، 
احلديث؛ ألنه تعدى كونه وعاء »مفاهيمًيا« لنقل فلسفة الوجود، والقيمة، والعمران الغربية، إىل فضاء العامل اإلسالمي؛ 

())  عبد الوهاب املسريي، الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان )بريوت: دار الفكر املعارص، ط. 1، 2020م(، ص. 129-14٨.

())  حممد عامرة، اإلسالم بني التنوير والتزوير )القاهرة: دار الرشوق، ط. 2، 2002م(، ص. 1٥.
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ليفتح جبهة اشتباك مبارشة مع الدين نفسه، ويف غالب األحيان من داخله؛ من خالل التقليل من مصداقية األصول 
املوجهة للفكر والسلوك، واهتامها باملسؤولية عن التخلف احلضاري، وتصنيفها يف دائرة اخلطاب املناقض للعلم، وقيم 
التحرض اإلنساين... إىل غري ذلك من األحكام التي نجدها يف كتابات زكي نجيب حممود )ت 199٣م(، عندما كان 
معجًبا باملدرسة الوضعية، خاصة يف كتابه »رشوق من الغرب«، الذي دعا فيه إىل االنفتاح عىل الغرب باعتباره »طريًقا 
وحيًدا للنهضة«)1(، قبل أن يستعيد توازنه، ويتصالح مع هويته، ويدرك قيمة الدين يف بناء النهضة؛ خاصة يف كتابه رؤية 
إسالمية، الذي اعرتف فيه بأنه كان وامًها عندما ظن أن ثمة تناقًضا بني أن يكون اإلنسان مسلاًم بعقيدته الدينية، وأن 

يكون يف الوقت نفسه ساعًيا إىل ما يسعى إليه الغرب من جهة إقامة حضارة جديدة)2(.

وال نحتاج هنا أن نؤكد أن التعاطي النقدي مع كتابات وأعالم هذا التيار، والرفض القاطع لطروحاته احلضارية، 
وفضح مغالطاته الفكرية واالستداللية، ال ينبع من جمرد تصنيفه يف خانة االستغراب املتامهي، وإنام من جهة ما حيمله 
من مفارقات غريبة عن فلسفة احلضارة عموًما، واحلضارة اإلسالمية خصوًصا، إذ ال توجد أمة من األمم سعت إىل 
لغاية  طلًبا  املجتمع،  أساس  نقض  إىل  يدعو  اجتامعي سليم،  فكر  يوجد  كينونتها، وال  وإلغاء  ذاهتا،  الرقي عرب نسف 
حضارية، يقول حممد عامرة رمحه اهلل: »وإذا كانوا يدعوننا إىل ›تنوير غريب‹، فإننا ال نريد رفضه ألنه غريب، بل نريد عرض 
مضامينه، ومفاهيمه عىل ثوابتنا االعتقادية، واحلضارية؛ لنرى مدى ما يف هذه املضامني التنويرية الغربية من ›الصواب‹، 

و›املالءمة‹، ومن ثم حظها من ›القبول‹ يف عقل أمتنا، ووجداهنا!«)٣(.

وتبقى النتيجة األخطر هلذا اخلطاب الساعي إىل إحلاق اإلنسان املسلم بنامذج حضارية غربية مشوهة، هي العبث 
مسار  يف  ترقيته  وزعم  اإلسالم،  »أنسنة«  مقولة  أو  شعار  خالل  من  واحلضارة،  للدين  والفكرية  املنهجية،  باملقومات 
األنوار، عرب »تثويره« من الداخل بوساطة مناهج تأويلية حتليلية، أبرزها التاريخ، والفيلولوجيا؛ املنهجان املعتمدان يف 
قراءة املعاين الدينية العقدية، لتربير فلسفة التعددية الدينية التي ال تقدم للحضارة اإلسالمية، واإلنسانية أية قيمة مضافة، 
اللهم استنبات النسبية العقدية والقيمية، التي تشقي اإلنسان، وتزيد من اضطراباته النفسية، ومشكالته االجتامعية، من 
خالل ترسيخ الشكية، وإضعاف االلتزام األخالقي، ومن الكتابات املعارصة التي تسعى إىل نقل هذه املعاين للمجال 
العريب اإلسالمي، نذكر فؤاد زكريا )ت 2010م( صاحب مقولة »العلامنية هي احلل«، و»العلامنية رضورة حضارية«، 
شبشرتي،  جمتهد  وحممد  العلامنية«،  اإلنسانية  والنزعة  »اإلسالم  كتاب  صاحب  2016م(  )ت  العظم  جالل  وصادق 
صاحب كتاب »تأمالت يف القراءة اإلنسانية للدين«، وعبد الكريم رشوش مؤلف »الرتاث والعلامنية«، وحممد أركون 
)ت 2010م( صاحب كتاب »نزعة األنسنة يف الفكر العريب«، وسنقف مع مرتجم كتب هذا األخري، واملبرش األكثر 

)1(  زكي نجيب حممود، رشوق من الغرب )القاهرة: دار الرشوق، 199٨م(.
)2(  زكي نجيب حممود، رؤية إسالمية )القاهرة: دار الرشوق، ط. 2، 199٣م(، ص. ٨.

)٣(  حممد عامرة، اإلسالم بني التنوير والتزوير، ص. 16.
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محاسة ألفكاره »هاشم صالح«؛ الذي يعد أغزر كاتب يستعمل شعار »التنوير« يف كتاباته املختلفة، مع التأكيد عىل أن 
هذه الكتابات مل ترق إىل درجة إقناع اجلمهور املثقف بطروحاهتا، وذلك بشهادة أهلها، قبل خصومها)1(.

2- االستغراب ودعوى التنوير عند هاشم صالح

الغزيرة  مقاالته  خالل  ومن  لكتبه،  ومرتمًجا  برؤيته  مبرًش  بأركون  ارتبط  سوري،  ومرتجم  كاتب  صالح،  هاشم 
واالستدالل  التفلسف،  عن  العارية  التارخيية  األفكار  من  جمموعة  يعرض  الغريب،  التنوير  ألنموذج  الداعية  ومؤلفاته 
السليم، بسبب إيغاهلا يف اإلسقاط التارخيي املعلن، ودعوهتا الرصحية ملحاكاة الغرب يف عالقته بالدين، ونظرته لإلنسان، 

ويمكن تلخيصها يف ثالثة حماور تضمها ثالثة كتب، هي:

أ- تشخيص مشكالت احلضارة اإلسالمية

خصص له كتاب »االنسداد التارخيي: ملاذا فشل مرشوع التنوير يف العامل العريب؟«)2(، وفيه يتهم مقومات احلضارة 
عن  باملسئولية  والعملية،  النظرية  القيم  ومنظومة  والترشيعية،  العقدية،  املذهبية  مستوى  عىل  السائدة،  اإلسالمية 
»التخلف« احلضاري بتعبريه، وال جيد غضاضة يف الدعوة إىل تفكيك ما يسميه بـ»اليقينيات اجلامعية« التي أصبحت، 
حسب تعبريه، »عالة علينا، وعىل العرص، وعىل البرشية بأرسها«، وحيمل حركات اإلحياء والتجديد التي نشأت للدفاع 
عن وجود األمة، وهويتها، مسئولية فشل النهضة احلضارية، بل إنه يتصور املنافحني عن اهلوية من خالل نموذج الدين 

املسيحي، ورجل الدين »الظالمي« املعادي للعلم والتقدم.

ومن خالل طرحه لسؤال مبارش، حول »ملاذا فشل اإلصالح الديني يف اإلسالم، ونجح يف املسيحية يف أوروبا؟«، 
جييب مبارشة بأن السبب هو ما يسميه »األصولية اإلسالمية«، وهيون من مسؤولية االحتالل اإلحاليل، والفكري عىل 

مشكالت املجتمع العريب، مدعًيا أن املشكلة تكمن يف الذاكرة اجلامعية.

والقارئ للكتاب يأخذ انطباًعا واضًحا؛ هو ضعف اهلم املعريف عند هاشم، لصالح االشتباك اإليديولوجي، الذي 
يعكس هواجس نفسية ال علمية، خاصة أن االهتامات التي يطلقها يف كتابه مدونة بنفس إيديولوجي مبارش، خال من 
التحليل السوسيولوجي،  التحلييل، فضاًل عن اإلحصاءات والبيانات، وغريها من مقومات  اللباقة املعرفية، والعمق 

والتارخيي املعلن، فتجد عبارات، أو »كليشيهات« من قبيل، األصولية، والظالمية، والرجعية. 

ب- استرياد احللول: »حتمية« التقليد واسترياد القيم

إذا ضعف التشخيص ضعف معه الطرح االفرتايض، وتصور احلل، وهو ما نجده عند صالح يف كتاب »مدخل 

)1(  عبد الواحد املكني، املعادلة الصعبة: فشل حركة االستنارة احلديثة يف البالد العربية )بريوت: دار الساقي، 2010م(.
)2(  هاشم صالح، االنسداد التارخيي: ملاذا فشل مرشوع التنوير يف العامل العريب؟ )بريوت: دار الساقي، 200٧م(. 
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إىل التنوير األورويب«، الكتاب الذي يعد دعوة رصحية للخروج من التاريخ، واحلضارة، والتنكر للقيم املجتمعية؛ عرب 
تبني قيم حضارة اآلخر، واالنتامء للحظة بائدة من تارخيه، وهو املعنى الوحيد الذي يمكن تقبله لدعوة صالح إىل تبني 
نموذج التنوير الغريب، وحماكاة حمطات العلمنة، والتحديث األوروبيني، خاصة يف جزئية »اإلصالح الديني« باملفهوم 
املتقدمة، وتشييد حضارة مدنية  لنقل األمة إىل صفوف األمم  الوحيد؛  الذي اختذ عنده صورة احلل »احلتمي«  الغريب 
حديثة، سامهتا، رفض احلقائق والقيم املطلقة، بام يف ذلك العقيدة الدينية التي يدعو إىل تفكيكها من عنارص القطع، من 
أجل كرس التاميز بني األديان؛ بحجة التسامح، وحرية االعتقاد، يف مقابل التعصب الديني، واحلروب املذهبية)1(، بل 
إن النص القرآين ذاته بالنسبة لصالح عىل موعد مع »نظرة تارخيية«، ستظهر للوجود يوًما ما، وتدعم التنوير املوعود)2(.

تقويم الرتاث: القطيعة العرفية، وجتزئة الرتاث ج- 

رصحية  استعارة  عىل  نقف  األنوار؟)3(،  إسالم  إىل  سبيل  من  هل  الرتاثية،  والرباكني  العرب  كتاب  خالل  من 
عنه  يعرب  الذي  »مرشوعه«  من  الثالث  القسم  يف  فنجده  ونتائجه،  اهليجيل،  التحليل  مقومات  احرتام  دون  للهيجلية، 
بـ»املشكلة الرتاثية«، ال يتصور أي نصيب من املشاركة، والتكامل، والتعاون لتحقيق هم اإلصالح، بل جيعل الواقع 
جبهات متناقضة؛ جبهة التنوير مقابل ما يسميه جبهة األصولية، وبذات الرؤية الضيقة، واإلقصائية يقرأ الرتاث، فهو 
بالنسبة له ليس تراًثا واحًدا ألمة واحدة، وإنام فيه نامذج يمكن اعتناقها بسبب عقالنيتها، ونظريتها التأويلية، وجوانب 
ال بد من القطيعة املعرفية معها، حتى ولو كانت تعرب عن القسم األكرب من ضمري األمة، ورصيدها الروحي والثقايف، 
ولسان مقاله يقول: إن التقدم، والرقي احلضاري حيتاج إىل أسباب، منها القطيعة املعرفية مع القسم األكرب من الرتاث، 
جمرد  هي  وإنام  زعمها،  التي  الرتاث  مدارس  يف  تصديًقا  وال  تصوًرا،  له  أجد  مل  الذي  األنوار«،  »إسالم  إىل  والدعوة 
العلامنيني حول مطاوعة  املثقفني  أوهام  بالضبط،  أقصد  بعيد؛  بالرتاث من قريب وال  متوهيات، وتومهات ال صلة هلا 

الرشدية، والعدلية ملشاريعهم.

3- مالحظات على دعوى التنوير عند هاشم صالح:

أوًل: الغريية وانسداد النموذج احلضاري:

مهام اختلفنا مع الطروحات االستغرابية التي يعرفها جمالنا الفكري، فإننا نتفق معها يف مجلة من املبادئ، منها التفكري 
املنفتح عىل حلول متنوعة، واالهتامم حلال الكيان اجلامعي اجلامع لألمة، والسعي إىل حفظ مقوماهتا املادية واملعنوية، 
باملوازاة مع التحديث والتجديد. لكن مع هاشم صالح ال نجد هذا التعبري عن االنتامء حارًضا، بل نجد إنكاًرا للذات، 

هاشم صالح، مدخل إىل التنوير األورويب، ص. 24٧.  )1(
)2(  املرجع نفسه، ص. 2٥1.

)٣(  هاشم صالح، العرب والرباكني الرتاثية: هل من سبيل إىل إسالم األنوار؟ )بريوت: دار الطليعة، 2016(.
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وطعنًا يف أقدس مقوماهتا، وباملقابل من ذلك نجد اعتزاًزا بقيم الغرب، وجتربته التارخيية، وواقعه املعارص، حتى إن كل 
مقارنة تعقد يف كتاباته املختلفة بني الذات واآلخر، إال وتكون نتيجتها حتيًزا، وانتصاًرا للمثال األورويب، بل إنه ضيق 
اخلناق عىل األمة اإلسالمية، ومل يرتك هلا جمااًل للرقي، سوى تقليد التجربة األوروبية يف التنوير، مع أهنا جتربة تارخيية هلا 
خصوصياهتا، وال يمكن - عقاًل وتارخًيا - استعادهتا، هذا بغض النظر عن تقييمنا لنموذجها الذي يتخبط يف مشكالت 
بنيوية تؤرق كبار مثقفيه، وفالسفته)1(، والذي يستعيص عىل الفهم واإلدراك حًقا، يف هذا اخلطاب التغريبي، هو قلب 
املعايري بصورة غريبة، إذ كيف يمكن للمفكر أن يرسم طريًقا رجعًيا غريًيا للتقدم؟ فاملفروض أن التقدم هو تطلع ذايت 
لألمام، ال اقتباس غريي ماضوي، وبناء عليه، فإن هذه الفرضية العجيبة، تقرب ذاهتا بذاهتا، ألن هذا التناقض الصارخ 

بني تصور املشكلة واحلل، أسقط أصالة املرشوع، وجدية الرؤية.

ثانًيا: اإلسقاط واهتام الدين:

األزمة  عن  باملسئولية  للدين،  احلنبيل  أو  »األصويل«،  بـالتفسري  أحياًنا  يسميه  ما  أو  الدين،  صالح  هاشم  يتهم 
والتخلف  احلكم،  وأنظمة  اإلنسانية،  والقيم  العقالنية،  مستوى  عىل  السائدة  اإلشكاالت  عبء  وحيملها  احلضارية، 
العلمي، واهلزائم احلربية، وفشل النظام السيايس، إىل غري ذلك من املعطيات التي يراها مربًرا إلصالح ديني عىل النمط 
األورويب؛ إذ بالنسبة له تاريخ اإلسالم احلايل هو تاريخ املسيحية السابق، إذ الفرق - عنده - بني الرشق والغرب، ليس 
الوسطى،  القرون  أو غرب  القديم،  الغرب  فارق زمني، فالرشق هو  إنسانية، وإنام هو  ثقافية، وجتارب  خصوصيات 
والغرب هو الرشق الذي يطمح إليه بعد صريورة، يقول: لقد متيز عرص احلداثة بتغلب العقل عىل اإليامن، والفلسفة 
عىل الالهوت، والعامل املتعلمن شيًئا فشيًئا عىل الكنيسة، وهكذا اختفى الدين، أو كاد، من احلياة العامة، وأصبح مسألة 
شخصية ليس إال)2(... إىل غري ذلك من العبارات ذات األصل الفرنيس، التي ال تنظر ملا جيري يف الغرب والرشق من 
الدينية بمعناها  يقظة روحية، ودينية، ذات وجهني؛ إجيايب متصالح مع الكيان إىل حد ما، وسلبي منغلق حول اهلوية 

اإلقصائي.

المطلب الثالث: خطاب التعارف: التحديات، وأمانة الشهود الحضاري

1- خطاب التعارف، والشهود الحضاري: األسس المعرفية، والنموذج الحضاري

التعارف مصطلح قرآين جامع ملقتضيات ميثاق التكليف اإلهلي لإلنسان يف حياته الدنيا، حتقيًقا للسعادة، واستعداًدا 
للحياة األخرى، وهو تكليف، أو استخالف قاصد يف مستواه احلضاري إىل حتقيق التفاهم، والتعاون بني الذات واآلخر، 

)1(  يمكن اإلشارة يف هذا السياق إىل ما كتبته مدرسة فرانكفورت النقدية، ومنها عىل سبيل املثال، كتاب إلنسان ذو البعد الواحد، هلربرت ماركيوز، 
وكتايب انعدام الوفرة، واحلداثة وتسارع الزمن هلارمتوت روزا.

)2(  هاشم صالح، مدخل إىل التنوير األورويب )بريوت: دار الطليعة، ط. 1، 200٥م(، ص. 241.
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من غري رصاع، وال مخول، ولكن يف إطار شهود حضاري جامع ملقومات أخالقية، وعقدية، وسياسية، ومادية تسمح 
والعدالة  كاحلرية  املشرتكة،  اإلنسانية  واهلموم  القضايا،  معها يف  والتعاون  احلضارات)1(،  والشهادة عىل  باحلضور،  له 
التداول اإلسالمي طارئة، ويسعى إىل إبقائها  والبيئة)2(. برصف النظر عن االختالفات املادية، والثقافية التي يعتربها 
دون املستوى األنطولوجي املتحجر، التزاًما بمنظومته العقدية التي ال تقر اختالف الطبائع، رغم إقرارها بالتحوالت 
السلبية التي يمكن أن تطرأ عىل الفطرة، هلذا كان القصد هو العودة هبا لألصل؛ حيث يلتقي الناس، وتقل الفوارق؛ 
عرب األساليب احلوارية املختلفة، وهنا املفارقة الواضحة بني علم االستغراب، وإيديولوجيا االستغراب؛ األول يسعى 
لتحمل أمانة فك عقال األفئدة، والعقول يف الداخل واخلارج، وترقيتها يف سبل السعادة، اسرتشاًدا بقيم حاكمة مستنبطة 
من نصوص القرآن العظيم، وسرية النبي الكريم، ومضامني رسائله للروم، والفرس، واحلبشة، واألمم مجيًعا، واستئناًسا 
بالتجارب احلضارية الراشدة يف املرشق واملغرب؛ بينام الثاين يصارع عىل أمور معرفية، وسياسية تستثري حفيظة األمم من 

خالل حماوالت املصادرة عىل حقوقها الفكرية، وخصوصياهتا القيمية، واحلضارية.

ومن ثم كان عىل خطاب االستغراب املعارص أن ينضبط لذلك امليثاق اإليامين واألخالقي املتمركز حول القرآن، 
والنبوة، وهو ما سعت للتذكري به مشاريع حضارية رائدة، نقدت احلضارة الغربية، وبينت هتافت الفهم الغريب للتحرض، 
مثل بديع الزمان النوريس )ت 1960م( الذي »جعل ترقية اجلوانب اإلنسانية، والتكامل بني مكوناهتا املادية واملعنوية 
ركنًا أساسًيا يف تقويم احلضارة واملدنية الغربية«)٣(، ومرشوع علامء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الذي ذكر بمنظومة 
القيم العلياـ أو احلاكمة لكيان الفرد واملجتمع واحلضارة، ممثلة يف ثالثية جامعة، هي: التوحيد، والتزكية، والعمران)4(، 
وعبد املجيد النجار من خالل خارطة طريق ممنهجة؛ إلعادة االعتبار للشهود احلضاري لألمة)٥(، وعبد الوهاب املسريي 
يف مناظراته العميقة مع العلامنية اجلاحدة للقيمة، والسالبة إلنسانية اإلنسان)6(، ورشدي فكار )ت 2000م( يف انتصاره 
للذات املحاورة يف متيزها، وتطلبها لبناء األنموذج العاملي املتفرد عن الليربالية واملاركسية)٧(، وأخرًيا طه عبد الرمحن 

)1(  راجع تفصيل هذه املعاين عند عبد املجيد النجار، يف ثالثية فقه التحرض الصادرة عن دار الغرب اإلسالمي.
جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  جملة  َرشيد«،  وَمْسَلٍك  َقويم،  ٍر  تصوُّ َسبيِل  يف  بيئيَّة  إسالميٌَّة  رؤيٌة  اآلفاق  يف  »الَعدُل  ام،  عكَّ حممود  عيّل    )2(

الكويت، املجلد ٣٣، العدد 112، 201٨ م، ص. 1-4٨.
)٣(  بنعيسى أمحد بويوزان، »نقد احلضارة الغربية وتقويمها، يف فكر اإلمام بديع الزمان النوريس«، جملة النور للدراسات الفكرية واحلضارية، السنة 

السادسة، العدد 11، 201٥، ص. ٥2.
)4(  راجع عىل سبيل املثال، فتحي حسن ملكاوي، منظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران )فريجينيا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط. 1، 

201٣م(، ص. 169.
عبد املجيد النجار، فقه التحرض اإلسالمي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1999م(.  )٥(

)6(  انظر عىل سبيل املثال: العلامنية اجلزئية والعلامنية الشاملة؛ احلداثة وما بعد احلداثة؛ الفردوس األريض.
)٧(  انظر عىل سبيل املثال: 

Rouchdi Fakkar, Reflets de la sociologie prémarxiste dans le monde arabe: idées progressistes et pratiques industrielles des 
saint-simoniens en Algérie et en Égypte au XIXe siècle. FeniXX, 1974; Also: "Aux origines des relations culturelles contempo-
raines entre la France et le monde arabe", )1973(. 
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الذي سعى يف بعث ميثاق القيم األخالقية يف احلضارة املعارصة، اعتامًدا عىل مفاهيم أصيلة، أبرزها االئتامنية. 

إىل غري ذلك من املشاريع التي تشكل قاعدة النظر احلصيف لالستغراب املعارص، نظر منطقه الدراسة املوضوعية، 
العامل  ينتج  مل  هلذا  اآلخر؛  عند  الذي  القيمي،  للخري  إنكار  دون  السليمة،  اإلنسانية  والفطرة  الوحي،  بقيم  واالرتباط 
اإلسالمي »الغرب-فوبيا«، وبقي مسعاه املعلن هو إعادة توازن الذات يف مقوماهتا احلضارية، وخوض مسار حترري 
حواري عميق مع الغرب، يستهدف اإلنسان من حيث هو، بام يف ذلك اإلنسان الغريب؛ الواقع يف وحل احلداثة؛ بل إن 
أقالًما من الفضاء الغريب، أغنت مرشوع االستغراب، ونصحت الغرب الذي انتمت ملجاله اجلغرايف، وإن خالفته عقدًيا 
وفكرًيا؛ مثل: حممد أسد )ت 199٣م(، وعيل عزت بيغوفيتش )ت 200٣م(، وروجيه جارودي )ت 2012م(، وسائر 

املبدعني املسلمني يف الغرب.

وبذلك خالف منطق القطيعة، والضدية، وأحادية املركز، وتأبيد الرصاع مع اآلخرين عىل أسس أنطولوجية؛ إلثبات 
األصالة، والذاتية »الشوفينية«، كام عند هنتجتون الذي تأمل حضارة الغرب تأماًل جدلًيا، قاصًدا إبراز عنارصها التي 
تغذي االنغالق، واهليمنة، وحتى العدوانية يف حلظات استثنائية، هي »أحداث 11 سبتمرب 2001م«، والغريب أن ما 
حتدث عنه هنتجتون يكاد يكون رساًبا اليوم، بعد أن واجهت أمريكا حتديات داخلية؛ فالعنارص األربعة التي تشكل 
واللغة(،  الدين،  خاصة  )وبصفة  والثقافة  والعنرص،  العرق،  أقصد  متعايشة،  وال  منسجمة،  تعد  مل  األمريكية،  اهلوية 
واإليديولوجيا)1(، بل أصاهبا االرتباك الشديد، وتراجعت اهلوية الوطنية التي سعى إلبرازها، مقابل اهلويات الفئوية، 
عىل عكس توقعه متاًما، واخلطأ - حسب ظني - هو أنه حاول اكتشاف حضارته يف حالة احلرب، ومواجهة التحديات 
اخلارجية، بينام كان عليه أن يكتشفها يف حلظة سلم، واستقرار؛ ألن احلضارة - كام قرر ديورانت - »تبدأ حيث ينتهي 
االضطراب، والقلق؛ ألنه إذا ما أِمَن اإلنسان من اخلوف، حتررت يف نفسه دوافع التطلع، وعوامل اإلبداع واإلنشاء، 

وعندها ال تنفك احلوافز الطبيعية تستنهضه للميض يف طريقه إىل فهم احلياة، وازدهارها«)2(.

وإن شئنا التمثيل بنموذج الوعي احلضاري الرسايل، نقف مع بديع الزمان النوريس، الذي كان أحق بالتطرف يف حق 
احلضارة الغربية األوروبية، وهي تعبث بمقومات أمته، وهوية جمتمعه، ومع ذلك مل يتخذ موقًفا متحيًزا ضدها، فلم يكن 
عقله باملريض، وال نفسيته باملعقدة؛ هلذا وجدناه ينظر بموازين قرآنية عادلة، قائاًل: »ولئال يساء الفهم، ال بد أن ننّبه: 
أن أوربا اثنتان: إحدامها: هي أوروبا النافعة للبرشية، بام استفاضت من النرصانية احلقة، وأدت خدمات حلياة اإلنسان 
االجتامعية، بام توصلت إليه من صناعات، وعلوم ختدم العدل واإلنصاف. أوروبا الثانية، تلك التي تعّفـنت بظلامت 
الفلسفة الطبيعية، وفسدت باملادية اجلاسية، وحسبت سيئات احلضارة حسنات هلا، وتومهت مساوئها فضائل، فساقت 

صمويل هنتنغتون، من نحن )القاهرة: املركز القومي للرتمجة، ط. 1، 2009(، ص. 44-4٣.  )1(
)2(  ويل ديورانت، قصة احلضارة، ترمجة زكي نجيب حممود )بريوت: دار اجليل، ط. 1، 140٨هـ/19٨٨م(، ج. 1، ص. ٣.
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البرشية إىل السفاهة، وأردهتا الضاللة والتعاسة، ولقد خاطبُت يف تلك السياحة الروحية الشخصية املعنوية األوربية، 
بعد أن استثنيُت حماسن احلضارة، وفوائد العلوم النافعة، فوّجهُت خطايب إىل تلك الشخصية التي أخذت بيدها الفلسفة 

املرّضة التافهة، واحلضارة الفاسدة السفيهة«)1(.

 2- االئتمانية نموذج خطاب التعارف الحضاري المعاصر

العمق يف  مزيد من  نحو  واعد  يسري بخط تصاعدي  فهو  وتنوعت،  املعارص،  العريب  االستغراب  تعددت جبهات 
مفهوم  مع  وبالضبط  األخالقي،  اجلانب  نختار  فإننا  منه،  نموذج  نقف عىل  أن  لنا  كان  وإن  التأثري،  والقوة يف  الفهم، 
»االئتامنية«، الذي طرحه الفيلسوف املغريب طه عبد الرمحن يف جمال الفكر اإلسالمي، ليكون مفهوًما مركزًيا قاصًدا إىل 
ترشيد سعي اإلنسان املسلم للتحرض، واحلداثة الذاتية، وسبياًل أمثل للتعاطي مع احلضارة الغربية، وحداثتها الناقصة، 
لبعث قيم احلضارة اإلسالمية، وجتربتها  الفكر اإلسالمي، وإنام هي حماولة  اكتشاًفا جديًدا يف  مع أن االئتامنية ليست 
اخللقية  وقيمه  وفطرته،  إيامنه،  اإلنسان  استعادة  عىل  مداره  أخالقي  عقدي،  مفهوم  اإلمجال  وجه  عىل  وهي  الرائدة، 

الدينية، فكًرا وسلوًكا عملًيا، حيقق التحرر من هيمنة معايري الغرب، وقيمه املدمرة لإلنسان.

- النقد الئتامين ملقولة رصاع احلضارات:

ما  القيم:  بعنوان »تعددية  املطبوعة  الرمحن ملقولة رصاع احلضارات مناظرة مبارشة، يف حمارضته  خصص طه عبد 
مداها؟ وما حدودها؟«، ورغم صغر حجم الكتاب، إال أنه استجمع فيها خالصة ما قرره يف أعامله السابقة، وبصفة 
خاصة ما تعلق منها بالنقد األخالقي للحداثة الغربية، وأسسها الفكرية القارصة، مثل سؤال األخالق: مسامهة يف النقد 
األخالقي للحداثة الغربية، وكتاب روح احلداثة: املدخل إىل تأسيس احلداثة اإلسالمية، وكتاب »روح الدين: من ضيق 
من  ذلك  إىل غري  الدين«،  األخالق عن  لفصل  االئتامين  النقد  الدهرانية:  »بؤس  وكتاب  االئتامنية«،  إىل سعة  الَعلامنية 

الكتب اجلزئية يف املوضوع.

ونقطة االرتكاز يف هذا النقد املبارش، هي وضعه املقولة يف سياقها الفكري والتارخيي، من أجل بيان هتافت دعوى 
علميتها، وعامليتها، وإنسانيتها، وتبديد وهم تفوقها عىل الثقافات واحلضارات األخرى، هذا السياق حرصه طه عبد 
الرمحن يف ثالثة ظروف أفرزت مقولة رصاع احلضارات، أو املنظومة الفكرانية التي أنتجت مقولة رصاع احلضارات، 

وهي)2(:

الظرف احلداثي، الذي تعرس معه التوفيق بني الفكر الديني املسيحي والعلم، فنتج عن متحله مبدأ التعارض بني 
يتم  الكنسية، ولألسف  الدينية  والقيم  األوروبية،  العقلية  القيم  يعرب عن تصادم بني  الذي  املبدأ  والديني، هذا  العقيل 

)1(  بديع الزمان النوريس، اللمعات، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي )القاهرة: دار سوزلر، ط. 6، 2011م(، ج. ٣، ص. 162.
)2(  طه عبد الرمحن، تعددية القيم: ما مداها؟ وما حدودها؟ )مراكش: جامعة القايض عياض، 2001م(، ص. 21-1٧.
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تقديمه عىل أنه قدر اإلنسان يف كل حداثة، ودين، وهذا ما ال يستقيم فكًرا وتارخًيا، فاحلداثة تتعدد وال تتعدى، ويمكن 
لكل جمتمع بناء حداثته بمقوماته الذاتية، دون أن يعرب بمحطات العلمنة، والفصل األنطولوجي بني الروح والعقل، 

ودون أن جيعل من العقل املجرد متسيًبا عىل الروح واملعنى.

والظرف الثاين هو ظرف إيديولوجي، أنتج مبدأ التعارض بني السيايس واألخالقي، وعمق التسلط السيايس عىل 
اإلنسان الغريب يف جمتمعه، وعىل األمم يف املجتمعات األخرى، من خالل انتخاب قيم موجهة للفعل السيايس، وحاكمة 
ملقاصده، هي قيم الليبريالية القاصدة للمنفعة عىل حساب قيم التضامن، والفضيلة، وبصفة خاصة قيم احلرية، والعدل، 
املجال  يف  تدخله  وحرص  حاسم،  بشكل  العام  املجال  يف  الدين  تدخل  منع  معه  تقرر  الذي  التواطؤ  ذلكم  واملساواة، 

الفردي اخلاص.

الظرف الثالث هو ظرف اسرتاتيجي، أنتج مبدأ التطابق بني الثقايف واألخالقي، وقاد الفكر الغريب للقول برصاع 
لكن  احتقاره،  أو  إلنكاره،  جمال  وال  واقع،  أمر  هي  العامل،  يف  الثقافية  التعددية  أو  الثقايف،  فاالختالف  احلضارات؛ 
»األنور«،  أهنا  قيمه عىل  والصدام، فصنف  التضاد،  أساس  للتفاضل األخالقي عىل  ميزاًنا  أقام  أنه  الغريب،  العقل  آفة 
و»األحدث«، و»األعقل«، ووضع قيم احلضارات، واملجتمعات األخرى، وعىل رأسها احلضارة اإلسالمية، يف أدنى 

املراتب، مفضاًل احلديث عن تصادمها مع قيمها، عىل فهمها يف خصوصياهتا.

ويف معرض رده عىل هذه الدعوى الغربية املتناقضة، توسل طه عبد الرمحن، بمسلامت خصص هلا حيًزا كبرًيا من 
مرشوعه الفكري، منها؛ بيان أنواع العقالنيات، وإثبات تنوعها، إىل عقالنية جمردة، وعقالنية مسددة، وعقالنية مؤيدة، 
واستبدال أنطولوجيا العقل بأنطولوجيا األخالق؛ ويعني ذلك أن األخالقية هي التي تعرب عن ماهية اإلنسان حقيقة، 
وليس العقالنية الغربية املجردة)1(، ونتيجة هذه املسلمة، هي قصور العقل الغريب املجرد، وعجزه عن إنتاج القيم املثىل، 
واملقاصد،  الوسائل  يف  بالوحي  املوصولة  املؤيدة  العقالنية  نموذج  إىل  الدعوة  وبالتايل  للحضارات،  قيادته  واستحالة 
التوافق بني  العقل والدين، ومبدأ  التوافق بني  الغربية، وهي؛ مبدأ  ائتامنية، خمالفة لسامت احلداثة  والقائمة عىل سامت 

السياسة واألخالق، ومبدأ التفاوت بني الثقافة واألخالق)2(.

وقيمه،  احلداثي  للنموذج  املؤسسة  املبادئ  بني  الواضح  والتضاد  االختالف  هذا  أن  الرمحن  عبد  طه  أكد  وقد 
والنموذج االئتامين وقيمه، ال ينفي التعددية الثقافية، والقيمية، باعتبارها أمًرا واقًعا، وإنام يدعو إىل تصادق القيم، ال 
تصادمها، والضامن هلذا التصادق هو األنموذج االئتامين، باعتباره نموذًجا تعارفًيا حوارًيا مؤيًدا، قوامه تأسيس العقل 
عىل اإليامن، والسياسة عىل اخلري، والثقافة عىل الفطرة، ونتيجته التخلص من التسيب العقيل احلداثي، والتسلط السيايس 

)1(  طه عبد الرمحن، املرجع نفسه، ص. ٣6-٣٧.
)2( طه عبد الرمحن، املرجع نفسه، ص. ٣9-4٥.
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الفلسفي  بمعناه  الثقافية  التعددية  نموذج  الرمحن  عبد  طه  يرد  وهبذا  االسرتاتيجي،  الثقايف  والتطرف  اإليديولوجي، 
الغريب، ويبطل مقولة صدام احلضارات.

خاتمة

يف ختام هذه الدراسة االستقرائية التي بينت بإجياز، املعامل الفكرية واملنهجية ألهم تيارات االستغراب املعارص، من 
أو أكثر، أود  بنموذج  تيار  الدراسات »االستغرابية«، والتمثيل لكل  املشّكلة ملعامر  الرئيسة  الرتكيز عىل املحاور  خالل 

اإلشارة إىل مجلة من االستنتاجات:

إن جمال االستغراب هو جمال حمفوف باملخاطر املعرفية، والنفسية، ويف غياب األصالة املعرفية، واالنسجام مع   -

استحقاقات االنتامء لألمة العربية اإلسالمية، يمكن للمستغرب أن يقع يف أرس الغرب، ويستهويه بفكره، وقيمه 
املفصولة عن الوحي والفطرة، وهذا ليس أمًرا افرتاضًيا، بل توجد فيه جتارب واقعية؛ لعل أبرزها ما وقع لطالب 
البعثات الذين أرسلوا الستكشاف الغرب يف حلظة تارخيية فارقة، فصاروا يف فلكه، وكانوا سبًبا يف بعض الوهن 

الذي حلق أمتهم.

تصورنا  ومهام  اإلنصاف،  عىل  قائم  اإلسالم  دين  بل  قطًعا،  الدين  استصحاب  ينايف  ال  املوضوعية  سؤال  إن   -

أول فخاخ  فهذا  يشينها،  أو  املوضوعية،  يثلم  أن  يمكن  العقدية، وقيمه األخالقية،  بأصوله  الدين  استلهام  أن 
العقالنية املجردة، وأول خطوة يف التحول من االستغراب إىل التغريب.

ضعف احلوارية واضح يف خطاب االستغراب العريب-اإلسالمي املعارص، وأبرز جتلياته القطيعة التي يفتعلها   -

كل تيار مع التيارات األخرى، وهذا من شأنه أن يمنع حتقيق الرتاكم املعريف، واالرتقاء باالستغراب العريب إىل 
مدرسة قائمة األركان، واضحة املعامل.

يف اللحظة الراهنة، يمكن عد تصور الذات هو التحدي األبرز يف خطابات االستغراب، بينام يبقى الشق املتعلق   -

بدراسة الغرب هينًا؛ أخًذا بعني االعتبار كمية العقول العربية التي تعيش يف الغرب، أو تلك التي ترتاد اجلامعات، 
ومراكز الدراسات يف فرنسا، وأمريكا، وأملانيا.
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