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يتصــرف وفقــا لهــا املســؤولون واملثقفــون واملواطنــون العاديــون فــي املجتمعــات الغربيــة؟ كيــف يــرون أنفســهم؟ كيــف يــرون اآلخــر، الشــرقي 

وغيــر الشــرقي؟ إننــا نطــرح إشــكالية املقاربــة العلميــة للمنتــوج الثقافــي الغربــي فــي ســياق املمارســة الترجميــة، بحكــم واقعيــن أساســيين فــي 

هــذه املســألة، وهمــا أوال مــا يفرضــه علينــا الراهــن العولمــي مــن تعامــل مــع املنتــج الثقافــي والفكــري الغربــي، قــراءة ومقاربــة وترجمــة، وثانيــا 

واقــع تصورنــا لذلــك الغــرب وملنتجــه، وهــو تصــور فيــه مــن األوهــام أكثــر ممــا فيــه مــن الحقيقــة. ولعــل األمــر لــم يكــن ليحتــاج إلــى أيــة صياغــة 

إشــكالية لــو لــم يكــن ذلــك الوهــم يعطــل فهمنــا لآلخــر الغربــي ويؤثــر ســلبا علــى تواصلنــا معــه. ونحــن لســنا أصحــاب اليــد العليــا فــي هــذا املقــام 

ـكـي نبيــح ألنفســنا تجاهــل مــا ينتــج عــن هــذه العقبــات مــن اختــال فــي تعاملنــا مــع اآلخــر، بــل إننــا أصحــاب اليــد الســفلى، وبالنتيجــة، إن أي 

اختــال فــي التواصــل واملقاربــة والفهــم، ينعكــس علــى يوميــات الذيــن ينســبون للشــرق بالســلب، وفــي النهايــة يدفعــون ثمنــه.

الكولونيالــي  للمضمــون  والكاشــفة  االستشــراقية،  للظاهــرة  الناقــدة  النصــوص  بعــض  تحليــل  علــى  املنهجيــة  الناحيــة  مــن  املقــال  يعتمــد 

للنصــوص املنتجــة مــن طــرف بعــض رمــوز الفكــر الغربــي حــول موضــوع االستشــراق. ويهــدف املقــال إبــراز إمكانيــة توجيــه الدراســات املتعلقــة 

بالظاهرة الغربية في اتجاه إبستيمولوجي يركز على الطبيعة الخاصة للظاهرة الغربية وعلى قابليتها للدراسة في إطار مجال علمي مستقل.

الكلمات املفتاحية: االستشراق – االستغراب – االستاب الثقافي – النقد الثقافي – الكولونيالية – الترجمة واالستشراق.

مقدمة:

إننا إلى اآلن نتعامل مع االستشراق كما لو كان معطى تاريخيا أو طبيعيا ال نستطيع إال أن نتعامل معه وفي أحسن األحوال نجتهد لنفضح 

نزعاتــه فنعتبرهــا الســلبية ونشــيد باجتهاداتــه فنعتبرهــا إيجابيــة لنــا ولثقافتنــا. وبالتالــي نضــع أنفســنا موضــع ضعــف وســلبية. إن االستشــراق 

فــي أق�صــى مــا يمكــن أن يصلــه ســيكون اجتهــاد أجيــال مــن الباحثيــن أنتجــوا مؤلفــات وترجمــات. عالجــوا مؤلفــات غيرهــم وترجماتهــم وابتدعــوا 

منظومــة – بــل منظومــات – مــن األفــكار والقيــم تتحكــم فــي مناهــج البحــث وفــي صياغــة املفاهيــم واألفــكار حــول الثقافــات التــي درســوها. 

ونحــن نكتفــي بالقــراءة )؟( والتعليــق. لكــن هنــاك مشــكلة حقيقيــة فــي التواصــل بيننــا وبيــن املجتمعــات الغربيــة التــي يفتــرض فــي مستشــرقيها 

أنهــم يبذلــون جهــودا مــن أجــل تفعيــل ذلــك التواصــل واالرتقــاء بــه إلــى حــوار حضــاري فــي مســتوى تطلعــات اإلنســان، وعلــى وجــه الخصــوص 

إنســان العوملــة: إنــه تواصــل معطــل. إننــا نؤمــن أن الغــرب لــم يســتطع فهمنــا، وأنــه ال يعرفنــا جيــدا، وال يعــرف كيــف يتواصــل معنــا، لكننــا 

مــن جهتنــا ال نبــذل مــا يجــب مــن الجهــود لتجــاوز هــذه العقبــة الحضاريــة. إن الغــرب االستشــراقي يــرى فينــا الشــرق الــذي تخيلــه، وال يرانــا كمــا 

نحــن علــى حقيقتنــا. ولقــد فــرض علينــا أن نتقمــص هيــأة ذلــك الشــرق، وندافــع عنهــا باســتماتة. يترجمنــا الغــرب ونترجمــه، لكننــا نشــعر فــي 

أعماقنــا أن تلــك الترجمــات ينقصهــا �صــيء مــا، وكأنهــا حقــا ترجمــات »خائنــة«. لعــل ذلــك يرجــع إلــى غيــاب املعرفــة العلميــة باآلخــر والتــي تتولــى 

إعــداد األرضيــة لعمــل املترجميــن.

إننــا ال نعــرف الغــرب، إال كمنظومــة أوهــام ومخــاوف وطرائــف منهــا مــا هــو مضحــك ومنهــا مــا هــو محــزن، ونبنــي سياســاتنا ومواقفنــا الفكريــة 

والعقائديــة علــى أســاس تلــك الطرائــف واإلشــاعات والخطابــات الدعائيــة التــي ينتجهــا الغــرب عــن نفســه وعنــا. غيــر أن التواصــل الناجــح 

 علم االستغراب كمقاربة  للتخلص من أوهام الشرق
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 مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية - الجزائر

Abstract: In this paper, we try to pose the question of Orientalism and translation, and discuss it through the formulation of a different, and somewhat 

unfamiliar problem, so the question was posed in this form: What if we had the scientific courage and methodological audacity to establish a field of 

research that we call Occidentalism, concerned with the study of the Western phenomenon in general, and in particular the cultural and intellectual 

product, the Western ideological and political mind, the system of values   according to which the officials, intellectuals and ordinary citizens in Western 

societies are acting? How do they see themselves? How do they see the other,  eastern and non-eastern? We present the problem of the scientific 

approach to the Western cultural product in the context of translation practice, by virtue of two basic facts in this issue, and they are firstly what 

the current globalization imposes on us when dealing with the Western cultural and intellectual product, reading, approaching and translating; and 

secondly the reality of our perception of that West and its product, which is made of delusions more than reality. In this context, translation could be 

seen as a means of civilizations instead of a simple exotic approach from one part and an intellectual submission from the other.

Methodologically, the article relies on an analysis of some critical texts of the Orientalist phenomenon, which reveals the colonial content of the texts 

produced by some symbols of Western literatur on the subject of Orientalism. The article aims to highlight the possibility of directing studies related to 

the Western phenomenon in an epistemological direction that focuses on the special nature of the Western phenomenon and its ability to be studied 

within the framework of an independent scientific field. This could be very useful for any translation of any western cultural product.

امللخص:

نحــاول فــي هــذه الورقــة أن نطــرح ســؤال االستشــراق والترجمــة ونناقشــه مــن خــال صياغــة إشــكالية مختلفــة ومغايــرة للمألــوف بعــض ال�صــيء 

فطرح الســؤال بهذه الصيغة: ماذا لو امتلكنا الشــجاعة العلمية والجرأة املنهجية لتأســيس مجال بحثي نســميه االســتغراب، يهتم بدراســة 

الظاهــرة الغربيــة بصفــة عامــة، وعلــى وجــه الخصــوص املنتــوج الثقافــي والفكــري والعقائــدي الغربــي، والعقــل السيا�صــي ومنظومــة القيــم التــي 
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اليــوم كمجــال بحثــي علمــي رغــم وجــود بحــوث كثيــرة، فــي الجامعــات العربيــة وغيرهــا، تتنــاول بالدراســة املوضــوع الــذي يفتــرض أن يدرســه علــم 

االســتغراب.

1- الشرق الوهمي صناعة استعمارية:

إن أخطــر مــا أنجزتــه ظاهــرة االستشــراق )وربمــا أهمهــا، مــن وجهــة نظــر أخــرى( هــو خلــق مفهــوم »الشــرق« وجعــل اإلنســان املنتمــي جغرافيــا 

وثقافيــا للمنطقــة املســماة بالشــرق، يصــدق هــذا الوهــم ويتلبســه. ويفكــر خــال جهــاز مفاهيمــي وقيمــي تكرســه مؤلفــات املستشــرقين فيغــرق 

فــي متاهــة مــن التفاصيــل غيــر املوجــودة فــي الواقــع، لكنــه يراهــا ويتوهمهــا ويعيــش مفارقاتهــا ومشــاكلها، وفــي أق�صــى درجــات النضــج يحــاول أن 

يجــد لهــا حلــوال يســتعيرها مــن تجربــة اآلخــر املغايــر للشــرق، وهــو بطبيعــة الحــال الغــرب، صاحــب الحلــول واألفــكار والتصحيحــات والقيــم 

الحضاريــة، املزعــوم، مثلمــا هــو مصــدر التعليــم الجيــد والفلســفة املبدعــة والقيــم السياســية واالجتماعيــة النموذجيــة، علــى الرغــم مــن أنــه 

هــو نفســه ال يؤمــن بهــا خــارج حــدوده، وأحيانــا حتــى داخــل حــدوده الجغرافيــة، لكــن خــارج حــدوده الخطابيــة. فـ«مــن جهــة ثمــة الغربيــون، 

ومــن جهــة أخــرى ثمــة عــرب – شــرقيون؛ واألولــون )دون ترتيــب معيــن( عقانيــون محبــون للســام، متحــررون، منطقيــون، قــادرون علــى 

التمســك بقيــم حقيقيــة، بــراء مــن الريبــة الطبيعيــة؛ واآلخــرون ليســوا أيــا مــن هــذه األوصــاف.«1 ونحــن، حتــى فــي ســياقاتنا الثقافيــة األكثــر 

عمقــا وعلميــة، بعــد أن »تحولــت مســاحة كبيــرة مــن ثقافتنــا املعاصــرة إلــى وكاالت حضاريــة للغــرب«2، نجــد صعوبــة فــي تحريــر تفكيرنــا مــن 

رواســب الهيمنــة االستشــراقية املكرســة ملفهــوم الشــرق بتلــك املواصفــات. بــل يحــدث لنــا أن نحــاول التحــرر مــن تلــك الرواســب فــا نجــد مفــرا 

مــن اســتعمالها حتــى أثنــاء محاولــة التحــرر منهــا، وكأنهــا قدرنــا املحتــوم. وكأننــا اعتدنــا االتــكاء علــى شــرقيتنا الوهميــة لنبــرر ضيــاع العديــد مــن 

الفــرص التــي كان يمكنهــا أن ترســم لنــا تاريخــا مختلفــا وهويــة أقــرب إلــى حقيقتنــا.

لقــد كان مــن املمكــن »لاستشــراق أن يكــون جســرا بيــن حضارتيــن وثقافتيــن، يحقــق التقــارب بيــن الغــرب والشــرق، ويوجــد أواصــر القربــى بيــن 

الثقافــات اإلنســانية.«3 لكــن ذلــك لــم يحصــل، بــل حصــل نقيضــه تمامــا، فاتخــذ االستشــراق شــكل عقبــة حقيقيــة وضعــت فــي طريــق ذلــك 

التواصــل. لقــد »اســتجاب االستشــراق للثقافــة التــي أنتجتــه أكثــر ممــا اســتجاب ملوضوعــه املزعــوم، الــذي كان هــو أيضــا مــن نتــاج الغــرب، 

وهكــذا فــإن تاريــخ االستشــراق فــي آن واحــد اتســاقا داخليــا وطقمــا ]كــذا[ مــن العاقــات علــى درجــة مــن الفصاحــة والوضــوح مــع الثقافــة 

املســيطرة املحيطــة بــه«4. وبذلــك تحــول إلــى وجــه مــن أوجــه الكولونياليــة. يمكــن أن نســميها كولونيالــة الخطــاب. وأصبــح الشــرق باملفهــوم 

االستشــراقي كتلــة واحــدة تضــم املاييــر مــن ســكان األرض وعلــى الرغــم مــن اختــاف اللغــات والديانــات وأشــكال الحيــاة فــي جميــع املجــاالت، 

تتميــز باالنســجام والوحــدة وتشــترك، فــي نظــر مبتكــر املفهــوم، فــي مجموعــة مــن الخصائــص، وذلــك هــو تعريــف الشــرق، االستشــراقي، أي كمــا 

يتصــوره االستشــراق: مجتمعــات متحجــرة، متأخــرة، تؤمــن بالغيبيــات، ال تنتــج قيــم الحضــارة وال تتقبلهــا، غيــر عقانيــة، ال قيمــة فيهــا للوقــت
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بيننــا وبيــن الغــرب يجــب أن يقــوم علــى دراســة العقائديــات الغربيــة واملنتــوج الثقافــي والفكــري والعقــل السيا�صــي ومنظومــة القيــم التــي تنتجهــا 

املجتمعــات الغربيــة، ويتصــرف علــى أساســها املســؤولون فــي تلــك املجتمعــات، واملثقفــون واملواطنــون العاديــون. وعلــى مثــل هــذه األرضيــة 

يمكــن أن يقــوم مشــروع ترجمــي ضخــم ينقــل املؤلفــات واألفــكار واالنفعــاالت واألحــام والعواطــف بيــن الثقافتيــن، باحترافيــة وبفعاليــة؛ ومــن 

مخالــه يقــوم التواصــل الــذي يصحــح صورتنــا لــدى الغــرب ويطــور خطابنــا املوجــه إليــه ليصبــح أكثــر إقناعــا ومعقوليــة، كمــا يتطــور خطابــه 

عنــا ليصبــح أقــرب إلــى واقعنــا، وخطابــه إلينــا ليصبــح خطــاب النــد للنــد. بغيــر ذلــك لــن نجــد فــي الســاحة ســوى جعجعــة املطابــع وصخــب 

وكاالت األنبــاء والفضائيــات التــي ال تنتــج إال اإلبهــام، ودوي القصــف العشــوائي، وانفجــارات العبــوات اإلرهابيــة.

إننــا نترجــم املنتــج الثقافــي املكتــوب الــذي ينتجــه الغــرب، ومنــذ أكثــر مــن قــرن، نهتــم بهــذا العمــل الترجمــي بوتيــرة متزايــدة، لكــن باالنبهــار نفســه 

الــذي تمــت بــه الترجمــات األولــى للروايــات الفرنســية واإلنجليزيــة، وبالدهشــة نفســها أمــام املؤلفــات الفلســفية والتاريخيــة الغربيــة، كمــا لــو 

أننــا اخترنــا أن نكــون إلــى األبــد ســجناء دهشــتنا النهضويــة األولــى، وســجناء املوقــع الــذي رآنــا فيــه الغــرب، أثنــاء حركتــه االســتعمارية منــذ القــرن 

الثامــن عشــر، أو أنــه تصورنــا كذلــك، وأقنعنــا بــأن ذلــك املوقــع هــو موقعنــا بالتعريــف أو ربمــا بالبداهــة.

فــي هــذا املقــام، اخترنــا أن نــراوغ قليــا فــي صياغــة اإلشــكالية، وبــدال مــن التســاؤل حــول العقبــات املعرفيــة التــي تعطــل فهمنــا لآلخــر، وتشــوش 

علــى فهمــه لنــا، وتعطــل التواصــل بيننــا وبينــه، نريــد أن نتجــاوز هــذه الصيغــة إلــى مــا هــو أعمــق فــي اعتقادنــا ولعلــه مــا ســيكون األعــز واألبقــى. 

إنــه التســاؤل حــول إمكانيــة تطويــر أدوات مقاربتنــا للغــرب كظاهــرة حضاريــة وثقافيــة وفكريــة، وكظاهــرة اجتماعيــة أيضــا، بمــا ينتــج داخلهــا 

مــن أفــكار وقيــم وآليــات تفكيــر. علــى اعتبــار أن مثــل هــذه املقاربــة، حيــن تتــم بــأدوات منهجيــة وعلميــة، تفتــح عهــدا جديــدا علــى العمــل 

الترجمــي، فتجعلــه ينــدرج فــي ســياق إبســتيمولوجي جديــد. ولعــل ذلــك يتحقــق عندمــا تنشــط حركــة البحــث العلمــي املنشــغل باملجتمعــات 

الغربيــة وبثقافتهــا وفكرهــا ومختلــف نشــاطاتها الفنيــة واألدبيــة والسياســية وغيرهــا، تحــت عنــوان مــا يســمى بعلــم االســتغراب. وســوف نــوزع 

مناقشــتنا علــى العناصــر التاليــة:

1- الشرق الوهمي صناعة استعمارية

2- الغرب الوهمي صناعة نهضوية - شرقية

3- ترجمتنا والعقبات املعرفية

4- من أجل مقاربة علمية للظاهرة الغربية

5- االستغراب بين املمارسة واملشروع

نطــرح فــي البدايــة ســؤال الشــرق مــن حيــث هــو مفهــوم استشــراقي قائــم علــى االختزاليــة ويركــز علــى العجائبــي بشــكل خــاص، ثــم نتنــاول مفهــوم 

الغــرب، ليــس كحقيقــة معاينــة بــل كوهــم تشــكل فــي مخيالنــا نتيجــة التجربــة االســتعمارية ونتيجــة املشــاريع النهضويــة املتشــكلة كــرد فعــل 

علــى املــد االســتعماري. ونتطــرق بعــد ذلــك للعقبــات املعرفيــة التــي تعطــل املمارســة الترجميــة فــي مختلــف املجــاالت اإلنســانية، وتبطــل عمليــة 

التفاعــل الثقافــي أو علــى األقــل تربكهــا وتتحكــم فــي توجيههــا. بعــد ذلــك نطــرح الســؤال حــول مشــروع علــم االســتغراب الــذي لــم يتأســس إلــى 
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2- الغرب الوهمي صناعة نهضوية – شرقية:

الغــرب هــو اآلخــر، حســب املفهــوم املكــرس لــدى إنســان مــا يســمى باملجتمعــات الشــرقية، واملتقمــص شــخصية الشــرقي كمــا صممهــا اآلخــر، 

ال وجــود لــه إال فــي مخيــال ضحايــا هــذه املعادلــة غيــر املتكافئــة. وقــد تشــكل مفهــوم الغــرب، بعــد نشــأة املمارســات االستشــراقية، وتكــرس 

كمفهــوم يعبــر عــن مشــروع متنــور وخــاق، يصنــع حضــارة الراهــن ويحتكرهــا ويحتكــر صنعهــا، ويضــع نفســه مركــزا لهــا وللعالــم فــي كنفهــا 

ويتصــور مــا عــداه هوامــش مصيرهــا االنجــذاب إليــه والذوبــان فــي عوملتــه أو التا�صــي. فهــو منتــج العلــم واملعرفــة واملنهجيــة. وهــو منبــع القيــم 

الحضاريــة واالنســانية والجماليــة، ومنتــج الفــن والرفــاه والقيمــة املضافــة فــي كل �صــيء. هــو القــوة فــي كل �صــيء، هــو األمــن ومنتهــى األمــان. هــو 

القــوة البانيــة واملدمــرة، وهــو الجامعــات واملعاييــر ورأس املــال، والثــورات. وهــو امللجــأ واملنفــى واملــاذ.

يجمــع الغــرب بهــذا التصــور بيــن مجموعــة مــن الخصائــص، الوهميــة والتســويقية، التــي احتكرهــا لنفســه بعــد أن صاغهــا مفكــروه ومســوقو 

قيمــه، إلــى جانــب مجموعــة أخــرى رآهــا النهضويــون فيــه بعــد الصدمــة الحضاريــة بيــن الشــرق والغــرب - وال مفــر لنــا ألســباب توضيحيــة 

وخطابيــة مــن اســتعمال املصطلحــات املكرســة حتــى ونحــن ننتقدهــا - التــي حدثــت مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر. 

لقــد كان رد فعــل النهضوييــن العــرب واملســلمين، وربمــا »الشــرقيين« عامــة، أول مــا كان متمثــا فــي الشــعور بالنقــص، ثــم البحــث عــن الكمــال 

فــي التشــبه باآلخــر؛ أي متمثــا فــي مشــروع للتحــول إلــى غــرب جديــد. لعلــه غــرب شــرقي.

بــل يمكننــا بــدون أي تحفــظ أن ندعــي بــأن الغــرب اكتشــف غربيتــه، الوهميــة، فــي عيــون املنبهريــن بــه، فتقمــص الشــخصية الجديــدة هــو 

اآلخــر. غفــر لنفســه قرونــا مــن االنحطــاط والهمجيــة، وقرونــا مــن الحــروب التــي ال مبــرر لهــا وال معنــى. وقــرر أن يمســك الحضــارة مــن قرنيهــا 

ويروضهــا ويســتغلها لتعزيــز موقعــه املهيمــن وكأنــه يبــرم صفقــة مــع الزمــن، يقايــض فيهــا وهمــا شــرقيا مقابــل وهــم غربــي، فــي عوملــة لــم تعــد 

للحــدود الجغرافيــة واإلداريــة فيهــا قيمــة.

لكــن الــذي يهمنــا هنــا بشــكل خــاص هــو التفاعــل الثقافــي بيننــا وبيــن ذلــك الغــرب. فقــد اكتشــف تراثــه بفضــل الترجمــات العربيــة للفكــر 

اليونانــي، وقــام باكتشــافنا مــن خــال دراســة تراثنــا وتحقيقــه وترجمتــه. وكتــب عنــا وعــن ثقافتنــا، وأســس مجــاال معرفيــا خاصــا بنــا مــن خــال 

بحــوث االستشــراق. وخــال هــذه العمليــة حــدد لنــا موقعنــا فــي التاريــخ، وفــي الراهــن، ورســم تفاصيــل شــخصيتنا، وأعطانــا هويتنــا املغايــرة. 

ونحــن اآلن نكمــل هــذه املهمــة، أو علــى األقــل نشــارك فــي تنفيذهــا. فكثيــرا مــا نتتلمــذ عليــه فــي دراســة تراثنــا وفــي نقــده. ونشــترك معــه فــي املوقــف 

منــه دون أن ننتبــه إلــى العقبــات التــي تعتــرض طريقنــا. ولعــل مــن أبلــغ مــا يعبــر عــن هــذا املوقــف تشــبيه املستشــرق »فيــك« موقــف الغــرب فــي 

القــرون الوســطى مــن روح الحضــارة العربيــة اإلســامية، بموقــف الشــرق اليــوم مــن تقنيــة الغــرب، فكمــا أن الشــرق اليــوم ال يفهــم مــن تقنيــة 

الغــرب ســوى الظاهــر والقشــور، فكذلــك الغــرب لــم يكــن يفهــم حضــارة الشــرق إال مــن خــال مــا يصلــه مــن مظاهرهــا وقشــورها9. ممــا يجعــل 

التواصــل الحضــاري بينهمــا يشــبه املســرحية الهزليــة.

- عريبــي، محمــد ياســن. االســترشاق وتغريــب العقــل التاريخــي العــريب. منشــورات املجلــس القومــي للثقافــة العربيــة، الربــاط . ص 139 )انظــر النبهــان، محمــد فــاروق.   9
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 وال للجمــال وال لألفــكار. وربمــا لــم تتوقــف مثــل هــذه املقاربــة عنــد حــدود االستشــراق »ألن العــرب واملجتمعــات املســلمة إلــى اآلن يشــكلون 

موضــوع توصيــف عــام وغيــر زمنــي مــن طــرف العلــوم الغربيــة، خاصــة عندمــا تدعــي أنهــا تشــرح مــا نســميه بالنســبة إلــى حداثتنــا »جمودهــم« 

و«تأخرهــم«، وهــي مفاهيــم تتفــق تمامــا مــع النظــرة التقليديــة للشــرق واإلســام«5 والتــي تشــكلت مــن خــال التجربــة االستشــراقية.

لقــد تشــكلت نظــرة نمطيــة تــرى أن تلــك املجتمعــات تشــكل خطــرا مســتمرا علــى الغــرب ومشــروعه الحضــاري ولذلــك يجــب ترويضهــا وتحجيــم 

قدرتهــا علــى املنــاورة، وإدخالهــا، ولــو باســتعمال القــوة، فــي برنامــج عولمــي يضمــن تبديــد خطرهــا علــى الحضــارة اإلنســانية كمــا يتصورهــا 

الفكــر الغربــي. ولذلــك فـ«إنــه فيمــا يخــص الغــرب فــي القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين، كان قــد نمــا افتــراض بــأن الشــرق وكل مــا فيــه، 

بحاجــة إلــى دراســة تصحيحيــة مــن قبــل الغــرب ]...[ كمــا لــو كان مؤطــرا بقاعــة التدريــس، وباملحكمــة الجنائيــة، وبالســجن، وبالدليــل املوجــز 

املوضــح. فاالستشــراق، إذن، هــو معرفــة بالشــرق تضــع الشــرقي فــي قاعــة التدريــس، فــي محكمــة، فــي ســجن، أو فــي دليــل موجــز ألغــراض 

التحليــل الدقيــق، والدراســة، واملحاكمــة، والتأديــب أو الحكــم«6. ولــم تقــف املمارســة املهيمنــة عنــد هــذا الحــد، فلقــد »فــرض ]االستشــراق[ 

حــدودا علــى الفكــر املتعلــق بالشــرق. وقــد خضــع حتــى أكثــر الكتــاب روعــة خيــال مثــل فلوبيــر، ونرفــال، وســكوت، لضوابــط مقيــدة فــي مــا يمكــن 

أن يجربــوه أو يقولــوه عــن الشــرق؛ إذ أن االستشــراق كان، فــي نهايــة املطــاف، رؤيــا ]كــذا[ سياســية للواقــع« روجــت بنيتهــا للفــرق بيــن املألــوف 

)أوروبــا، الغــرب، »نحــن«( وبيــن الغريــب )الشــرق، املشــرق، »هــم«(.«7 ولذلــك فــإن الشــرق بهــذا املفهــوم، موضــوع جيــد لاســتعمار والهيمنــة 

االقتصاديــة والعســكرية والثقافيــة واللغويــة وغيرهــا، أي أنــه مــادة للمحــو، مــن أجــل تمكيــن اإلنســان الشــرقي مــن أن يصبــح إنســانا عامليــا 

مثــل اإلنســان الغربــي، بمعنــى مــا. أو ربمــا يصبــح إنســانا غربيــا مــن أصــول شــرقية، يحمــل بصماتهــا كاللعنــة إلــى األبــد، وهــو يورثهــا للجيــل الثانــي 

والثالــث مــن املهاجريــن مــن أصــول شــرقية املقيميــن فــي بلــدان الغــرب التــي لــم تســتطع ابتــكار سياســة اجتماعيــة قــادرة علــى إدماجهــم، وإقامــة 

جســور التواصــل اإليجابــي والســلمي مــع ثقافاتهــم.

لكــن بعــض نقــاد الخطابــات الثقافيــة الغربيــة يوجهــون االهتمــام إلــى التنافضــات األساســية فيهــا وفــي هــذا الســياق، ومــن بــاب الــرد علــى 

املستشــرقين »يطــرح إدوارد ســعيد منظومــة أساســية هــي أن الشــرق »كيــان مشــكل مكــون«، ال حقيقــة مــن حقائــق الطبيعــة، وأن مفهــوم 

وجــود فضــاءات جغرافيــة، ذات ســكان محلييــن، مختلفيــن جذريــا ويمكــن تحديدهــم علــى أســاس دينــي أو ثقافــي أو عرقــي خــاص ومتســق مــع 

ذلــك الفضــاء الجغرافــي، هــو مفهــوم قابــل للنقــاش املطــول. بيــد أن مــا ال يقــرره كتــاب ســعيد بوضــوح هــو أن الغــرب، حتــى اآلن، هــو صاحــب 

املنظــور الفعلــي الوحيــد فــي دراســة ذاتــه. أي أن الغــرب بحاجــة إلــى معاينــة باعتبــاره كيانــا مشــكا«8. بمثــل هــذه النظــرة نعتقــد أنــه يتــم وضــع 

املشــكلة فــي مكانهــا الصحيــح، كخطــوة أولــى قبــل محاولــة طرحهــا طرحــا صحيحــا أيضــا. فاملشــكلة موجــودة لــدى الغــرب وليــس لــدى الشــرق. 

وهــو مــا ينقلنــا إلــى التســاؤل حــول مفهــوم الغــرب.

.Hentsch, Therry. L’orient imaginaire. Minuit, Paris 1988, p. 277-  5
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- سعيد، إدوارد. المرجع السابق  7
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إن الترجمــة هنــا تخنقهــا مســلمة الهيمنــة الغربيــة علــى العقــل الراهــن. وهــي ممارســة تكــرس صــورة تواضــع الشــرق علميــا، تمامــا كمــا وصفــه 

املستشــرقون.

أمــا عــن ترجمــة الغــرب لتراثنــا وإنتاجنــا الثقافــي واملعرفــي الراهــن، فنحــن ال نملــك حتــى الجــرأة علــى التفكيــر فــي نقدهــا ومراجعتهــا وتقييمهــا. 

ربمــا ألننــا نعــرف أننــا موضــوع دراســة غربيــة بامتيــاز ونعــرف أننــا ال نملــك إال أن نتواجــد مــن خــال القوالــب الذهنيــة للغــرب.

- الترجمــة كحــل دائــم لعجزنــا املعرفــي املزمــن: فعلــى الرغــم مــن تكريــس فكــرة أننــا نترجــم لنكتســب املعــارف الجديــدة مرحليــا، وأن هدفنــا 

الحقيقــي هــو اللحــاق بالركــب الحضــاري والتحكــم فــي التكنولوجيــات واالنتقــال مــن املوقــع الســلبي تجــاه الحضــارة الراهنــة، وفيهــا، إلــى موقــع 

إيجابــي يتمثــل فــي اإلســهام اإليجابــي فــي معــارف العصــر، علــى الرغــم مــن هــذا الخطــاب، مــا زال واقــع ســلوكنا يبرهــن علــى العكــس. فنحــن 

نتعامــل مــع ترجمــة املعــارف العلميــة وكأنهــا املصــدر الوحيــد للمعرفــة ذات املصداقيــة فــي مجتمعنــا.

بذلــك تبقــى ممارســتنا الترجميــة مكتفيــة بتواضعهــا املزمــن والقــدري تجــاه األصــل النمــوذج الــذي تؤمــن أنهــا فــي أحســن حاالتهــا لــن تكــون وفيــة 

لــه ولــن تســتغني عنــه.

- الترجمــة املنبهــرة مــن عبقريــة اآلخــر الفنيــة والفلســفية: فحتــى عندمــا يتعلــق األمــر بترجمــة اإلبداعــات الفنيــة والفلســفية، والتــي ليســت 

مــن املعرفــة العلميــة والتقنيــة فــي �صــيء، كثيــرا مــا نتعامــل معهــا بانبهــار، علــى الرغــم مــن أن الســنوات تثبــت لنــا كل مــرة كــم هــي قيمــة تلــك 

اإلبداعــات نســبية ومؤقتــة، تمامــا مثلمــا هــي املعــارف العلميــة نســبية وغيــر نهائيــة. لكننــا نتعامــل معهــا كل مــرة علــى أنهــا أرقــى وأســمى مــا يمكــن 

أن يبدعــه املخيــال البشــري. وال ننتبــه إلــى أن الســنوات فــي كل مــرة تبيــن لنــا أنهــا مجــرد حــركات مخيــال بشــري، مشــروطة بســياقاتها وخبراتهــا 

وأنســاقها الثقافيــة املختلفــة عــن ســياقات وخبــرات وأنســاق غيرهــا الثقافيــة، وليــس ذلــك مــن العبقريــة االســتثنائية فــي �صــيء. بــل كثيــرا مــا 

تصطــدم تلــك اإلبداعــات بأنســاقنا الثقافيــة ممــا يحــدث قلقــا جماليــا وأخاقيــا وأحيانــا معرفيــا، لكننــا نتعمــد تجاهلــه.

إنها ترجمة تصدم املنظومة الثقافية ملجتمعاتنا بتعاليها وتموقعها في مقام املثال - على غرابة ذلك املثال وروحه الصدامية غير املنسجمة 

مع بيئة اللغة الهدف - ونحن ال ننتبه إلى أن ذلك الصدام في أغلبه ناتج عن جهلنا باملجتمعات الغربية ومعرفتنا بها معرفة غير علمية.

- الترجمــة بــدون تنســيق: نحــن نترجــم بمبــادرة األفــراد، وحتــى عندمــا تشــرف املؤسســات والبرامــج واملشــاريع علــى عمليــة الترجمــة، تتــرك 

تنفيــذ مشــاريعها ملبــادرة األفــراد، وال تســتطيع أن توفــر أبســط أشــكال التنســيق والتنظيــم لتجعــل مــن تلــك الترجمــة عمــا حضاريــا يحقــق 

التراكــم املنــوط بــه؛ ولذلــك ينتــج عــن العمــل الترجمــي مشــاكل جانبيــة، وأحيانــا محوريــة، تعطــل التواصــل مــع الثقافــة املصــدر، وتــؤدي إلــى 

»ضيــاع املعنــى«. فعلــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات تعليــم وتكويــن تقــوم بتخريــج املترجميــن، لــم تســتطع مجتمعاتنــا التخلــص مــن تصــور 

الترجمــة كممارســة فرديــة تخضــع ألهــواء األفــراد واهتماماتهــم الشــخصية وليــس كوظيفــة اجتماعيــة تتولــى القيــام بهــا مؤسســات محترفــة 

تعمــل علــى اكتســاب الخبــرات وتراكــم التجربــة لتقــوم بتلــك الوظيفــة فــي إطــار برامــج تنوميــة وتواصليــة احترافيــة. وهــذا بــدوره يجعــل معرفتنــا 

باآلخــر الــذي نترجمــه ونترجــم لــه معرفــة ضبابيــة مشوشــة، تعتمــد فــي أغلــب الحــاالت علــى الخبــرات الفرديــة للمترجميــن وعلــى اجتهاداتهــم 

املعزولــة وعلــى التصــورات واملفاهيــم التــي تتشــكل لديهــم بفعــل تســويق الغــرب لنفســه دعائيــا وإعاميــا.

مــع ذلــك، نحــن نترجــم املنتجــات الثقافيــة الغربيــة، ونحــاول أن نجعــل مــن ترجمتنــا األكثــر وفــاء وقربــا مــن األصــل. وكثيــرا مــن نقــوم بتطويــع 

اللغــة العربيــة لتتناســب مــع األصــل، بــدال مــن إخضــاع األصــل لقوالــب اللغــة العربيــة وصيغهــا. كمــا أن موقفنــا مــن ترجمتنــا للغــرب يعاكــس 

موقــف الغــرب مــن ترجماتــه لنــا ألن مــا تترجمــه الثقافــة املســيطر عليهــا مــن الثقافــة املهيمنــة توجهــه للجمهــور العــام بينمــا مــا تترجمــه الثقافــة 

املهيمنــة مــن الثقافــة املســيطر عليهــا تعتبــره غامضــا ومعقــدا وتوجهــه لفئــة صغيــرة مــن املثقفيــن املتخصصيــن10. وفــي مقابــل ترجمتنــا للغــرب 

مــن موقــع املســيطر عليــه هنــاك أيضــا كتابــات املســيطر عليهــم، والتــي تتشــكل بهــدف أن تكــون مــادة للترجمــة إلــى لغــة املجتمــع املهيمــن، فهــي 

اللغــة التــي تفتــح أبــواب الســوق العامليــة واالنتشــار. وهنــا تتشــكل الكتابــة وفــق القوالــب التــي يعتقــد الكاتــب أنهــا تنــال إعجــاب املترجــم، أو 

املؤسســة املهتمــة بالترجمــة واملمولــة لهــا. إنهــا حركــة أخــرى يقــوم بهــا اآلخــر الكولونيالــي، ربمــا دون أن يقصــد، وهــي تضيــف إلــى قيــود الترجمــة، 

قيــود الكتابــة أيضــا.

بالنتيجــة، عندمــا يحــاول الشــرقي أن يكتــب بطريقــة تنــال إعجــاب الناقــد واملترجــم الغربييــن املهتميــن بثقافــة الشــرق فهــو هنــا يتقمــص 

شــخصية الشــرقي عــن وعــي وقصــد. وذلــك مــن أجــل التموقــع داخــل مــا يتيحــه الغــرب مــن مواقــع »عامليــة« للرمــوز التــي تصــور الشــرق مــن 

الداخــل.

3- ترجمتنا والعقبات املعرفية:

عندمــا نترجــم نصــوص الثقافـ)ـة(ـــات الغربيــة، ال يخضــع عملنــا للبروتوكــوالت الترجميــة العاديــة، والتــي تخضــع لهــا عمليــة نقــل املكتــوب 

بصــورة مجــردة مــن أيــة لغــة إلــى أيــة لغــة أخــرى، فحســب، بــل إنــه يخضــع كذلــك، فــي اعتقادنــا، ملجموعــة مــن املســلمات غيــر املعلنــة، وأحيانــا 

غيــر الواعيــة، وهــي مســلمات تشــكلت فــي إطــار العاقــة التــي قامــت بيننــا وبيــن تلــك املجتمعــات، عبــر تجربــة القــرون األخيــرة. ويمكننــا التطــرق 

لبعــض تلــك املســلمات، بهــدف التنبيــه إلــى ضــرورة معالجتهــا منهجيــا والتخلــص مــن آثارهــا الســلبية علــى الترجمــة كتواصــل ثقافــي بيــن اللغــات 

والشــعوب. ومنهــا:

- الترجمــة بهــدف اكتســاب املعرفــة املســتعصية: فــي كثيــر مــن األحيــان نقــوم بترجمــة األعمــال العلميــة الصــادرة عــن الجامعــات األوروبيــة 

واألمريكيــة بهــدف تحســين معارفنــا وتحيينهــا علــى أســاس أن املعرفــة العلميــة التــي تحتــوي عليهــا مطبوعــات تلــك الجامعــات ومؤسســات 

النشــر لديهــا ضروريــة، وفــي الوقــت نفســه، نحــن غيــر قادريــن علــى إنتاجهــا، وفــي حالــة قدرتنــا، االســتثنائية والنــادرة )؟( علــى إنتاجهــا، ال نملــك 

أدوات التحقــق مــن قيمتهــا العلميــة. وهــذا بطبيعــة الحــال غيــر صحيــح إطاقــا. ألن مؤسســاتنا العلميــة ال تفتقــر إلــى الكــوادر املتخصصــة 

القــادرة علــى إنتــاج - أو املشــاركة فــي إنتــاج - تلــك املعرفــة، ولكنهــا تفتقــر إلــى اآلليــات التنظيميــة التــي تســمح بذلــك. وهنــا يجــب أن ننتبــه إلــى 

أننــا نترجــم ليــس بســبب الجهــل وإنمــا فقــط بســبب تأخرنــا فــي تنظيــم وســائل إنتــاج املعرفــة وتثمينهــا. ونعتقــد أن الفــرق بيــن الحالتيــن واضــح؛ 

فنحــن فــي الحالــة األولــى نتعامــل مــع املعرفــة املنقولــة عــن طريــق الترجمــة تعامــل األمييــن املنصاعيــن، لكننــا فــي الحالــة الثانيــة نملــك الجــرأة 

لتلقــي تلــك املعــارف بــاألدوات النقديــة.

- روبنســون، دوغــاس. الترجمــة واإلمبراطوريــة نظريــات الترجمــة مــا بعــد الكولونياليــة. تــر. ديــب، ثائــر. المجلــس األعلــى للثقافــة،   10
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االجتماعيــة املركبــة، فقــد نصــل إلــى تصــور مختلــف ومتحــرر مــن الخطاطــة العامــة وكذلــك مــن التفاصيــل الجاهــزة.

أوال،  إبســتيمولوجيا  وتصوراتنــا  مفاهيمنــا  ونراجــع  دراســتنا،  موضــوع  وحــدود  منهجيتنــا  نراجــع  أن  علينــا  املختلفــة  املقاربــات  إلنجــاح 

ثــم تطبيقيــا. علينــا أن نتأكــد مــن انســجام تصورنــا للغــرب كموضــوع للدراســة العلميــة مــع منظومــة املفاهيــم التــي نســتعملها فــي دراســته. 

ثــم انســجام تلــك املنظومــة مــن املفاهيــم داخليــا، فبــدون ذلــك االنســجام الداخلــي للمفاهيــم نجــد أنفســنا عرضــة الســتعمال عــدد مــن 

املصطلحــات، كأدوات تقنيــة للتحليــل، نتلقطهــا مــن تيــارات ومذاهــب ومــدارس فكريــة ونظريــات مختلفــة، يصــل اختافهــا فــي بعــض األحيــان 

إلــى درجــة التناقــض. ونشــكل منهــا أدواتنــا الكتســاب املعرفــة معتقديــن أننــا نمتلــك زمــام الفكــر الغربــي والفكــر العالمــي الراهــن. ثــم ال نطــرح 

الســؤال الحــرج عندمــا تكــون تحلياتنــا منغلقــة حتــى علــى أهــل االختصــاص، وفــي بعــض األحيــان غيــر قابلــة للترجمــة إلــى لغــات أخــرى، وال 

عندمــا تبقــى عصيــة عــن االســتثمار فــي املمارســة التطبيقيــة سياســيا واقتصاديــا وثقافيــة. فيقتصــر دورهــا علــى أن تكــون ديكــورا يثبــت نجــاح 

األفــراد فــي دراســتهم للمجتمعــات الغربيــة وال يــدل علــى أي نجــاح فــي اكتســاب العقــل املفكــر املتحــرر واملتمكــن مــن أدواتــه النقديــة مــن أجــل 

فهــم الظواهــر وإنتــاج خطابــات علميــة حولهــا ونقــد الخطابــات األخــرى التــي تتناولهــا بصــورة مغايــرة.

لذلــك نعتقــد أن مشــروع تأســيس علــم االســتغراب أصبــح اآلن أكثــر مــن ملــح، وهــو فــي واقــع األمــر ممارســة مكرســة منــذ مــا يقــارب القــرن مــن 

تاريخنــا الثقافــي لكــن دون االعتــراف بشــرعيته اإلبســتيمولوجية. بــدأت تلــك الدراســات مــع الرحــات والبعثــات الطابيــة والدبلوماســية، 

تلــك  لكــن  لاغتــراب.  وربمــا  لاكتشــاف  مرحلــة  فكانــت  حياتــه.  تفاصيــل  ومختلــف  وعمرانــه  طبائعــه  ووصــف  لآلخــر  اكتشــاف  صــورة  فــي 

املقاربــات كانــت محكومــة بســياقها التاريخــي وربمــا موقفهــا اإليديولوجــي املتســرع أيضــا، فـ«اإلصــاح الدينــي )األفغانــي( والليبيراليــة السياســية 

)الطهطــاوي( والعقانيــة العلميــة )شــبلي شــميل( كلهــا تــرى الغــرب نمطــا للتحديــث ونموذجــا للتقــدم. تــرى صورتهــا فــي مــرآة اآلخــر ]...[ وما زالت 

أحزابنــا السياســية حتــى اآلن خاصــة العلمانيــة منهــا تصــوغ القضيــة السياســية علــى نحــو مغتــرب، وتجــد الحــل عنــد اآلخــر وليــس بتحليــل 

األنــا«11.

ثــم جــاءت مرحلــة الدراســة العلميــة املتخصصــة، لتليهــا دراســة الخطــاب العلمــي اإلنســاني واالجتماعــي والفكــري الصــادر عــن الغــرب، لتتخــذ 

شــكل نقــد لذلــك الخطــاب فــي وجهــه الكولونيالــي، واالستشــراقي. لقــد بــدأت بحــوث علــم االســتغراب بدراســة الخطابــات، والبنيــات واألنســاق 

الثقافيــة والفكريــة التــي تســند تلــك الخطابــات، علــى يــد باحثيــن يمثلــون التيــار النقــدي فــي مواجهــة االستشــراق ومنهــم إدوارد ســعيد وأنــور 

عبــد امللــك ومحمــد أركــون12. ولعلهــا املمارســات البحثيــة األكثــر منهجيــة فــي دراســة بعــض جوانــب الظاهــرة الغربيــة، ولعلهــا ســتحدث التراكــم 

املعرفــي املطلــوب للمعالجــة اإلبســتيمولوجية لهــذا االختصــاص. إنــه وعــي نقــدي متحــرر مــن النمطيــة الغربيــة؛ إن »الوعــي النقــدي الضــدي 

فــي الثقافــة الغربيــة، خــارج االستشــراق ]..[ مكــون أسا�صــي مــن مكوناتهــا. ولعــل املفارقــة الضديــة الجديــدة اآلن تتمثــل فــي اقتحــام هــذا الوعــي 

النقــدي الضــدي القائــم خــارج االستشــراق ملجــال االستشــراق، وهــو جوهــر مــا يمثلــه ]...[ إدوارد ســعيد.«13، ولكنــه فــي الوقــت نفســه ممارســة 

- حسن حنفي. مقدمة يف علم االستغراب. الدار الفنية، القاهرة 1991، ص 26.  11

- النبهان، محمد فاروق. االستشراق تعريفه، مدارسه، آثاره.إيسيسكو، الرباط 2012. ص 74.  12

- سعيد، إدوارد. االستشراق. تر. أبو ديب، كمال. مؤسسة األبحاث العربية، ط 5 بيروت 2005.  13

4- من أجل مقاربة علمية للظاهرة الغربية:

نتجــاوز مرحلــة  أن  إلــى  فــي حاجــة  إننــا  بــل  الفكريــة واإلبداعيــة معرفــة علميــة.  نترجــم منتجاتــه  الــذي  الغــرب  إلــى معرفــة  فــي حاجــة  نحــن 

املعرفــة الوهميــة للغــرب. أوال باالنتبــاه إلــى وهميتهــا املتشــكلة نتيجــة العمــل الدعائــي لوســائل اإلعــام الغربيــة، ونتيجــة الجــدران التــي أقامهــا 

االستشــراق االســتعماري، أثنــاء وبعــد الحمــات االســتعمارية بيــن املجتمعــات التوســعية ومجتمعــات التوســع، أي املجتمعــات الضحيــة.

إن مــا نســميه الغــرب، عبــارة عــن مجتمعــات لهــا تاريخهــا السيا�صــي واالجتماعــي، ولهــا أنســاقها الثقافيــة، ولهــا منظومــات قيــم وفلســفات 

ومعتقــدات ومذاهــب وتيــارات دينيــة وعلمانيــة وإلحاديــة .. إلــخ. إنهــا مجتمعــات مركبــة جــدا وال يمكــن أن ينجــح تواصلنــا معهــا ونحــن نجهــل 

كل �صــيء عنهــا، مــا عــدا الطرائــف واألنمــاط املقولبــة التــي خزنهــا مخيالنــا نتيجــة تأثيــر أفــام هوليــوود واألفــام النضاليــة املنتقــدة لسياســات 

تلــك الــدول وحكوماتهــا. إن مــا نســميه بالعقانيــة األوروبيــة علــى ســبيل املثــال، يبهرنــا ويشــد انتباهنــا بمــا نســقط عليــه مــن الداللــة ونســتعمله 

فــي تحلياتنــا النقديــة ملنتجاتنــا الثقافيــة ولســلوكاتنا االجتماعيــة، معتقديــن أننــا ســنجد فــي ذلــك املفهــوم التريــاق، ذا املفعــول الســحري، حــا 

لــكل مشــاكلنا مــع مــا نســميه بالتخلــف، وال ننتبــه إلــى الجــذور البروتســتانتية لذلــك املفهــوم. كمــا نتحــدث عــن الليبيراليــة فــي بعــض الســياقات، 

والحريــات الشــخصية، ونتظاهــر بعــدم االنتبــاه عندمــا نجــد املســار الليبيرالــي الغربــي ينفتــح علــى مشــروع لتكريــس الحريــة الجنســية مثــا، 

التــي نقــف منهــا فــي الوقــت نفســه موقفــا غيــر متســق مــع منظومــة القيــم التــي نكرســها. إننــا، فــي كثيــر مــن األحيــان، نتلقــى الــدوال مــن الغــرب 

ونلصــق بهــا مدلــوالت مــن عندنــا، وفــق مــا تجــود بــه قوالبنــا الذهنيــة وخطاطــات الســيميوز لدينــا، فــي إطــار مــا خزنــه مخيالنــا أثنــاء تفاعلــه 

مــع أنســاقنا الثقافيــة ومــا عشــناه مــن تجــارب وجوديــة. وهــذا كلــه يؤثــر علــى املفاهيــم الوافــدة، جاهــزة، مــن الغــرب. ولكــن ذلــك يحــدث دون 

انتبــاه، ودون معالجــة نقديــة تعتمــد علــى معرفــة علميــة بالثقافــات املصــدر.

توجــد فــي الجامعــات ومعاهــد الدراســات العربيــة تخصصــات اجتماعيــة واقتصاديــة وتاريخيــة وثقافيــة تفتــح مجــاال لدراســة اقتصاديــات 

أوروبــا وأمريــكا وسياســاتها وتاريخهــا وثقافاتهــا، لكنهــا دراســات جزئيــة ال تربــط تحليلهــا بالغــرب كظاهــرة وكموضــوع للدراســة. بــل تقتصــر علــى 

التركيــز علــى الجانــب املتخصــص )االقتصــادي أو االجتماعــي أو السيا�صــي .. الصــرف( مــن تلــك الظاهــرة. ولذلــك فــإن تلــك الدراســات فــي أغلــب 

األحيــان تعتمــد علــى وجهــات النظــر الغربيــة، وتتــم فــي إطــار علــوم واختصاصــات مصممــة مــن طــرف املجتمــع العلمــي الغربــي، وهــي تكــرس 

التقســيم االستشــراقي للعالــم وللخصائــص والهويــات بيــن الشــعوب.

ال يختلــف األمــر كثيــرا بيــن أن نــدرس أزمــة 1929 االقتصاديــة مثــا فــي جامعــة الجزائــر 1 وأن ندرســها فــي جامعــة باريســية أو لندنيــة، فســوف 

نعتمــد فــي جميــع الحــاالت علــى املراجــع نفســها واألســاتذة أنفســهم واملرجعيــات املعرفيــة نفســها والقيــم اإلنســانية نفســها. إننــا نختــار، حيــن 

يتــاح لنــا أن نختــار، فقــط بيــن املقاربــات املكرســة فــي الجامعــات الغربيــة، مــن ليبيراليــة وماديــة وغيرهــا. وخــال ذلــك علينــا أن نختــار بيــن 

هويتيــن: هويــة الشــرقي املتمســك بشــرقيته كمــا رســم لــه الغــرب حدودهــا ومواصفاتهــا، أو هويــة الغربــي بتقمصهــا واالنخــراط فيهــا بعينيــن 

مغمضتيــن.

لكــن عندمــا نختــار مقاربــة أخــرى لتلــك األزمــة، علــى ســبيل املثــال دائمــا، تبحــث فــي تفاصيلهــا وجذورهــا داخــل بنيــة، أو نســق مــن البنيــات 
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 مــن النديــة والتكافــؤ«18؛ كمــا أننــا، مــن زاويــة نظــر إدوارد ســعيد، يمكــن أن ناحــظ أنــه غيــر منشــغل بتأســيس العلــم، بقــدر مــا هــو منشــغل 

بممارســته ومناقشــة إشــكالياته فــي جوانبهــا األكثــر اســتعجالية: البنيــة الداخليــة للخطــاب الكولونيالــي واالستشــراقي املحتكــر ملفهــوم الشــرق. 

الغربيــة وال يتصورهــا كموضــوع  الظاهــرة  يهتــم بدراســة  إدوارد ســعيد ال  فــي مختلــف أوجههــا.  للممارســة االستشــراقية  الذهنيــة  والبنيــة 

للدراســة العلميــة، بــل يهتــم بدراســة الخطــاب الغربــي االستشــراقي وهــو موضــوع الفقــرة املواليــة.

5- االستغراب بين املمارسة واملشروع:

إن عاقتنــا باملجتمعــات التــي نطلــق عليهــا اســم الغــرب، أو جعلتنــا البلــورة االستشــراقية للمفاهيــم نفعــل ذلــك، أعمــق ممــا قــد تبــدو عليــه فــي 

الخطابــات الرافضــة للعوملــة كمــا لــو كان املوقــف مــن العوملــة مســألة اختيــار حــر، فـ«لقــد بــدأ الغــرب يكــون أحــد الروافــد الرئيســية لوعينــا 

القومــي، وأحــد املصــادر املباشــرة لثقافتنــا العلميــة والوطنيــة«19؛ إن احتكاكنــا بــه قــد كان وراء حــركات تحررنــا منــه، علــى األقــل التحــرر مــن 

االســتعمار املباشــر، ووراء إعــادة صياغــة مفهــوم الهويــة والوطنيــة فــي مجتمعاتنــا. لكــن الغــرب علــى الرغــم مــن ذلــك تشــكل ويتشــكل تجاهنــا 

كآخــر، وهــو الــذي يفــرض علينــا هــذه الغيريــة، بــل ويقــوم بتعريــف ذاتــه مــن خالهــا، ثــم تعريفنــا أيضــا وتعريــف الجــدار العــازل بيننــا. ولكــن 

»لــم تقــم حتــى اآلن حركــة نقــد لــه إال فــي أقــل الحــدود وبمنهــج الخطابــة والجــدل دون منهــج النقــد ومنطــق البرهــان«20 مــن هــذه الزاويــة.  

»االستشــراق ليــس مجــرد موضــوع أو ميــدان سيا�صــي ينعكــس بصــورة ســلبية فــي الثقافــة والبحــث واملؤسســات، كمــا أنــه ليــس مجموعــة كبيــرة 

ومنتشــرة مــن النصــوص حــول الشــرق، كمــا أنــه ليــس معبــرا عنــه، وممثــا ملؤامــرة امبرياليــة غربيــة شــنيعة إلبقــاء العالــم الشــرقي حيــث هــو، 

إنــه باألحــرى توزيــع للوعــي الجغرافــي السيا�صــي إلــى نصــوص جماليــة وبحثيــة واقتصاديــة واجتماعيــة وتاريخيــة وفقهيــة لغويــة. وهــو إحــكام 

ال لتمييــز جغرافــي أسا�صــي وحســب. بــل كذلــك لسلســلة كاملــة مــن املصالــح التــي ال يقــوم االستشــراق بخلقهــا فقــط، بــل باملحافظــة عليهــا 

بوســائل، كاالكتشــاف البحثــي واالســتبناء فقــه اللغــوي والتحليــل النف�صــي«21. لذلــك يمكــن أن »يظهــر »االســتغراب« كدفــاع عــن النفــس«22 

فــي عاقــة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا عاقــة هيمنــة بجميــع املعانــي بمــا فيهــا الهيمنــة املعرفيــة. لكــن أدى املوقــف الرافــض لـ«التغريــب«، كدفــاع 

عــن الــذات وتأكيــد الهويــة، إلــى رفــض الغــرب كموضــوع للدراســة23. وهنــا يمكــن أن نتســاءل ملــاذا بعــد ربــع قــرن مــن صــدور أول مؤلــف فكــري 

جــريء يؤســس لعلــم االســتغراب ومــن مفكــر عربــي ذي مصداقيــة، لــم يتأســس هــذا املجــال البحثــي بعــد ولــم تجــرؤ، فــي حــدود اطاعنــا، أيــة 

جامعــة أو مؤسســة أكاديميــة عربيــة علــى أخــذ املشــروع بجديــة وتبنيــه؟ ربمــا ألن الوعــي بأهميتــه لــم يتبلــور بعــد. وربمــا ألن عاقتنــا بالغــرب 

ال تقــوم علــى أســس نحــن نختارهــا ونبنيهــا بــل يختارهــا لنــا الغــرب ويبنيهــا بمــا يناســبه. ولعــل مــن عناصــر الهويــة الشــرقية هــذه الدونيــة التــي 

بدونهــا ســوف لــن يكــون الشــرق شــرقا؛ بــل لعلــه فــي نظــر الغــرب لــن يصبــح مختلفــا عــن ذلــك الغــرب فــي �صــيء. إن الشــرق فــي أواخــر قرونــه تحــول 
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نقديــة فــي مــا يســمى اآلن بعلــم االســتغراب. بــل ربمــا علينــا أن ننتبــه إلــى أن كتــاب إدوارد ســعيد »االستشــراق« هــو كتــاب فــي املنهــج14، إذ يضــع 

األســس املنهجيــة لقــراءة الخطــاب االستشــراقي ويحللــه مــن الداخــل، ولعــل ذلــك يجعلنــا نعتبــر عملــه هــذا عمــا تطبيقيــا وتأسيســيا فــي الوقــت 

نفســه لعلــم االســتغراب، فهــو يقــارب الخطــاب الغربــي وأسســه املعرفيــة أثنــاء تناولــه للشــرق كموضــوع. فهــو ال يكتفــي بمناقشــة الخطــاب 

االستشــراقي، بــل يتخــذ منــه موضوعــا للمقاربــة العلميــة املنهجيــة. وهــو مــا يســمى بنقــد االســتعمار ويســميه إدوارد ســعيد بنقــد مــا بعــد 

االســتعمار.

كمــا تحتــل كتابــات حســن حنفــي مكانــة خاصــة فــي هــذا اإلطــار، فهــو صاحــب املبــادرة، األولــى ومنــذ بدايــة التســعينيات مــن القــرن املا�صــي، 

فــي طــرق موضــوع علــم االســتغراب كموقــف علمــي وخطــاب نظــري تأسي�صــي، ذي قيمــة إبســتيمولوجية. وهــو يؤســس لهــذا العلــم معرفيــا 

كالتالــي: »االســتغراب هــو الوجــه اآلخــر واملقابــل بــل والنقيــض مــن »االستشــراق« فــإذا كان االستشــراق هــو رؤيــة األنــا )الشــرق( مــن خــال 

اآلخــر )الغــرب( يهــدف »علــم االســتغراب« إذن إلــى فــك العقــدة التاريخيــة املزدوجــة بيــن اآلنــا واآلخــر، والجــدل بيــن مركــب النقــص عنــد األنــا 

ومركــب العظمــة عنــد اآلخــر. ]...[ االستشــراق القديــم الــذي نشــأ واكتمــل فــي عنفــوان املــد االســتعماري األوروبــي ]...[ يعنــي رؤيــة األنــا األوروبــي 

لآلخــر الــا أوروبــي، عاقــة الــذات الــدارس باملوضــوع املــدروس. وكان نتيجــة ذلــك أن نشــأ لــدى األنــا األوربــي مركــب عظمــة مــن كونــه ذاتــا دارســا 

كمــا نشــأ لــدى اآلخــر الــا أوروبــي مركــب نقــص مــن كونــه موضوعــا مدروســا. أمــا فــي »االســتنغراب« فقــد انقلبــت املوازيــن، وتبدلــت األدوار، 

فأصبــح األنــا األوربــي الــدارس باألمــس هــو املوضــوع املــدروس اليــوم كمــا أصبــح اآلخــر الــا أوربــي املــدروس باألمــس هــو الــذات الــدارس اليــوم. 

]...[ مهمــة علــم »االســتغراب« هــو فــك عقــدة النقــص التاريخيــة فــي عاقــة األنــا باآلخــر، والقضــاء علــى مركــب العظمــة لــدى اآلخــر الغربــي 

]...[ مهمتــه القضــاء علــى اإلحســاس بالنقــص أمــام الغــرب«15، والتواصــل معــه ومعرفتــه ونقــده بــدون أيــة اعتبــارات مســبقة. فلعــل املقاربــة 

العلميــة للغــرب تحررنــا مــن ثنائيــة رفــض الغــرب أو الذوبــان فيــه، بحيــث نضــع »االســتغراب« كــرد فعــل إيجابــي عالــم فــي مواجهــة »التغريــب«16 

باعتبــاره رد فعــل ســلبي.

يقــول إدوار ســعيد: »أن نتحــدث عــن تخصــص بحثــي بوصفــه »حقــا« جغرافيــا هــو، فــي حالــة االستشــراق، أمــر ذو داللــة جليــة؛ إذ ال يحتمــل 

أن يتخيــل أحــد حقــا مناظــرا لــه اســمه »االســتغراب«. ومنــذ هــذه اللحظــة يصبــح املوقــف الخــاص، بــل ربمــا الشــاذ، لاستشــراق واضحــا.«17 

لكننا نفضل أن نفهم من هذا النص الصريح، ليس نفيا إلمكتانية تأســيس علم االســتغراب، بل هو رفض لتأســيس ممارســات اســتغرابية 

علــى شــاكلة املمارســات االستشــراقية، بالصــورة التــي يراهــا بهــا إدوارد ســعيد وينتقدهــا. فـ«وعــي الباحــث ]...[ فــي علــم »االســتغراب« أقــرب إلــى 

الشــعور املحايــد نظــرا ألنــه ال يبغــي الســيطرة أو الهيمنــة بــل يبغــي فقــط التحــرر مــن أســار اآلخــر حتــى يوضــع األنــا واآلخــر علــى نفــس املســتوى

- سعيد، إدوارد. االسترشاق. تر. عناين، محمد. رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة 2006. ص 27.  14
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فــي وجهــه، بــل نحتــاج أكثــر مــن ذلــك إلــى تفكيكــه ونقــده وكشــف بنياتــه وتناقضاتــه ومــن ثــم تحريــر وعينــا وخطابنــا مــن آثــاره. وال يتحقــق هــذا 

إال بإعــادة النظــر فــي عاقتنــا املعرفيــة بمصــدر ذلــك الخطــاب وســنده الفكــري والثقافــي، وآليــات اشــتغاله. ومعرفــة ذلــك املصــدر وبدراســته 

دراســة علميــة.

خاتمة:

بعــد هــذه املناقشــة يمكننــا أن نؤكــد علــى ضــرورة إعــادة توجيــه علــم االســتغراب إبســتيمولوجيا مــن حيــث املوضــوع. فهــو ينتــج بشــكل أفضــل 

عندما يرســم حدود موضوعه ليخرج من التقابل – أو التعارض – مع االستشــراق االســتعماري. عندها يمكن الحديث عن عاقة تواصل 

للتواصــل  العوملــة. ومــن مصلحتهــا جميعــا أن تجــد قنــوات  نفــس  تنــدرج ضمــن  بيــن مجموعــات جغرافيــة  حضــاري وتفاعــل جيوسيا�صــي 

الضامــن للتفاهــم والتعــاون الدولييــن. وهنــا تلعــب الترجمــة دورهــا الحضــاري كأداة ضامنــة للتواصــل – بمعنــى التعــارف – بيــن الشــعوب. إن 

الحركــة االستشــراقية قــد تأسســت فــي ظــروف جيوسياســية خاصــة، طغــت عليهــا النزعــة االســتعمارية اإللغائيــة، والتــي مــن أدواتهــا الفكريــة 

محــو اآلخــر تشــييئه وتحويلــه إلــى موضــوع للفضــول ثــم الفرجــة ثــم لاســتعمال واالســتغال أو اإلبــادة. ومــن بــاب التطــور التاريخــي أن يرتقــي 

علــى االســتغراب ليشــتغل ضــد هــذه النزعــة ويتأســس داخــل املنظومــة الحقوقيــة العامليــة ويكــون مــن أدواتــه الفكريــة األساســية معرفــة 

اآلخــر معرفــة علميــة فــي إطــار تصــور إنســاني وحــوار حضــاري. فــي هــذا اإلطــار تلعــب الترجمــة دورا أساســيا يشــارك فيــه املترجمــون مــن اللغــات 

املختلفــة وتشــرف علــى عمليــة الترجمــة هيئــات ومؤسســات تحمــل مســؤولية سياســية داخــل الحــوار الحضــاري كبديــل لفو�صــى العوملــة حتــى 

وإن قيــل عنهــا إنهــا »فو�صــى خاقــة«.
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إلــى كيــان ديمغرافــي عجائبــي، ال يشــارك فــي صنــع الفكــر البشــري املعاصــر لــه. وإلــى اآلن ال يمكــن لهــذا الشــرق فــي نظــر الغــرب أن يفــرض علــى 

العالــم االعتــراف بحقيقــة أن قــرون الغــرب الوســطى ال تعنيــه، وأنهــا فــي الحقيقــة عصــر الشــرق الذهبــي. فهــو حســب اإلطــار الــذي صممــه لــه 

الغــرب يجــب أن يكــون أكثــر شــرقية وظاميــة خــال القــرون الوســطى.

إن الجهــد النقــدي الــذي قدمــه »إدوارد ســعيد ال يــدور علــى دقــة تصــور الغــرب للشــرق، بمــا هــو فضــاء جغرافــي ثقافــي متميــز، ]...[ ال يــدور 

علــى الشــرق، بــل إنــه لينفــي وجــود الشــرق، إنــه كتــاب عــن الغــرب وإشــكاالته الفكريــة، والخلخلــة الجوهريــة فــي ثقافتــه، واملفارقــات الضديــة 

األساســية التــي تقــوم فيــه بيــن مــا يعتبــره مبــادئ لتطــوره الحضــاري، والبحثــي، والعلمــي وبيــن الطريقــة التــي يعايــن بهــا اآلخــر - حيــن يكــون هــذا 

اآلخــر شــرقا - وحيــن تتــم هــذه املعاينــة فــي إطــار القــوة والفوقيــة والســلطة – وهــي طريقــة تبــدو خاليــة مــن أي مــن هــذه املنطلقــات األساســية 

لحضــارة الغــرب، خاضعــة ال للفكــر النقــدي الــذي يمارســه الغــرب فــي فهــم ذاتــه، بــل لفكــر آخــر مصــدره اإلنشــاء ]الخطــاب[ االستشــراقي 

ملقاربــة  جديــد  تأســيس  بمثابــة  وهــو  األولــى.«24  املنطلقــات  غيــر  أخــرى  ومنطلقــات  معطيــات  إطــاره  فــي  تأســس  والــذي  املتصلــب  املتشــكل 

أصيلــة تتطلبهــا الظاهــرة الغربيــة، ممثلــة فــي خطــاب االستشــراق، وتفرضهــا عاقتنــا بتلــك الظاهــرة واالختــاالت املعرفيــة التــي ينتجهــا ذلــك 

الخطــاب؛ فــإن »مشــروع إدوارد ســعيد ]...[ هــو اكتنــاه املعرفــة، والســلطة، والطغيــان الــذي يمارســه اإلنشــاء ]الخطــاب[، ولعاقــات القــوة 

التــي يجســدها«25، وليــس مــن املنصــف كمــا أشــرنا فــي الفقــرات الســابقة أن نقصــر إســهاماته علــى نقــد االستشــراق مــن حيــث هــو كذلــك.

لعلــه أصبــح اآلن مــن املنهجــي أن تتعامــل البحــوث املهتمــة بالظاهــرة الغربيــة، مــع موضــوع دراســتها بــروح علميــة جديــدة، إذ »ال يدخــل هــذا 

العلــم الجديــد كجــزء مــن أدبيــات الشــرق والغــرب ســواء مــن منظــور الصــراع والتقابــل والتضــاد أو مــن منظــور التعــاون والحــوار وااللتقــاء. 

إذ يغلــب علــى هــذه األدبيــات الطابــع الشــعبي الصحفــي اإلعامــي وكمــا يبــدو ذلــك فــي األحاديــث اليوميــة أو الطابــع األدبــي الفلســفي، روحانيــة 

الشــرق فــي مقابــل ماديــة الغــرب، »عصفــور مــن الشــرق« أو ظــام مــن الغــرب« كمــا هــو الحــال فــي األعمــال األدبيــة والفنيــة أو الطابــع السيا�صــي 

املذهبــي كمــا يبــدو فــي الصراعــات السياســية والحــروب البــاردة أو الســاخنة بيــن الكتلتيــن. إنمــا يهــدف هــذا العلــم الجديــد إلــى تحويــل هــذه 

املــادة القديمــة إلــى إطــار نظــري محكــم ومنطــق حضــاري دقيــق.«26 ولعــل مــن أهــم مــا يصبــو إليــه علــم االســتغراب هــو الــرد علــى املركزيــة 

األوروبيــة27، والغربيــة بصفــة عامــة، فــي وجههــا الكولونيالــي. وهــو مــا كــرس لــه املفكــر إدوارد ســعيد جــل أعمالــه.

إن الهيمنــة الكولونياليــة تتحــول اآلن، ومنــذ حــركات االســتقال الوطنيــة فــي منتصــف القــرن املا�صــي، لتصبــح هيمنــة مــا بعــد كولونياليــة، 

ألن »الخطــاب الكولونيالــي يواصــل إمــاء حتــى ]..[ املحــاوالت مــا بعــد الكولونياليــة التــي تســعى إلــى التحــرر منــه، وينــزع إلــى تشــريط حتــى تخيــل 

هويــة )مــا بعــد كولونياليــة( »جديــدة« بالســبل )الكولونياليــة( »القديمــة«.«28 ونحــن ال نحتــاج فقــط إلــى رفــض الخطــاب الكولونيالــي والصــراخ 
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