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ملخص البحث:

صــورة  دراســة  هــو  االستشــراق  كان  إذا 

اآلخــر، ســواء كان مســلًما أو عربًيــا أو أيّــا 

مــن غيــر الشــعوب الغربيــة فهــو فــي داللتــه 

الصميميــة: »رؤيــة لآلخــر وفــق الــذات«.

مــن هــذا المنظــور قــارب عــدد مــن الباحثيــن 

العــرب موضــوع االستشــراق فــي منهجــه 

الباحــث  أشــهرهم  مــن  وكان  خاصــة 

إقامــة  -األمريكــي  المولــد  الفلســطيني 

»إدوارد ســعيد« فــي كتابــه: االستشــراق 

الكاتــب  تميــز  قبلــه   .1978 الصــادر 

المصــري »أنــور عبــد الملــك« فــي مقالــة 

بعنــوان:   1963 ســنة  لــه  صــادرة  شــهيرة 

بســنوات  بعــده  أزمــة.  فــي  االستشــراق 

فــي   ،1967 العــروي، ســنة  عبــد هللا  أصــدر 

كتابــه »األيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة« 

النمســاوي  المستشــرق  ألعمــال  نقــًدا 

 Gustave von( »غوســتاف فون غرونباوم«

الثقافــوي  منهجــه  خاصــة   ،)Grunebaum

اإلســامية. للحضــارة  دراســته  عنــد 

يتحــدد هــذا التوجــه فــي بحــث االستشــراق 

ونقــده، فــي خــط عّرفــه إدوارد ســعيد عنــد 

ذكــر دراســته للكتابــات عــن الشــرق بأنهــا 

يــن فيها 
ِ
تتجــه إلــى مــن »ارتبطــت دول الكاتب

بمشــروع إمبريالــي تحديــًدا«. بمــا يعنــي أنــه 

يشــتغل علــى قســم مــن االستشــراق لــم 

ينفصــل عــن تمثــل مشــروع اســتعماري. 

يحيــل هــذا التوجــه، في داللتــه االجتماعية 

»الحــدود«  مفهــوم  إلــى  الثقافيــة، 

مــن  تعنيــه  ومــا  الحضــاري  بمعناهــا 

تســكن  التــي  »الترســيمة«  خطــوط 

والمخيــال.  واألفــكار  الــذوات 

مــؤدى ذلــك أن دراســات االستشــراق بمــا 

تعنيــه مــن »دراســة صــورة اآلخــر« هــي فــي 

مســتواها العائقــي تحمــل، ضــرورة، وعًيــا 

خاًصــا بذاتهــا وبهويتهــا فــي نظرتهــا لآلخــر 

ونــوع التقديــر واالنتظــار الــذي يُتَوقــُع مــن 

ذلــك. 

ْيــن  هــذا مــا تســاعد علــى كشــفه قــراءة أثَر

ــا الشــرق: »لــوي  ــن يحفــران فــي حناي لباحثَْي

بــاور«  و»تومــاس   )Louis Rinn( ريــن« 

.)Thomas Bauer(

الزوايــا   – استشــراق  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الشــرق. الحــدود   – االســتعماري  المشــروع 

Abstract:
If orientalism is the study of the image of 

the other, be it a Muslim, an Arab, or any of 

the non-Western peoples, then it is in its core 

meaning: “a vision of the other according to 

the self”.

From this perspective, a number of 

Arab researchers approached the issue of 

Orientalism in their approach in particular, 
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and the most famous of them was the 

Palestinian-born American researcher 

Edward Said in his book: Orientalism issued 

in 1978. Before him, the Egyptian writer 

“Anwar Abdel Malik” distinguished himself 

in a famous article issued by him in 1963 

entitled : Orientalism is in crisis. Years later, 

Abdullah Laroui, in 1967, issued in his book 

Contemporary Arab Ideology a critique of 

the works of the Austrian orientalist “Gustave 

von Grunebaum”, especially his cultural 

approach when studying Islamic civilization.

This trend is determined in the 

research and criticism of Orientalism, 

in a line defined by Edward Said when 

he mentioned his study of writings on 

the Orient as referring to those “whose 

countries of writers were associated with 

an imperialist project in particular.” Which 

means that he is working on a section of 

Orientalism that is not separated from the 

representation of a colonial project.

This trend, in its socio-cultural significance, 

refers to the concept of “borders” in its 

civilized sense, and what it means from the 

“delimitation” lines that inhabit selves, ideas 

and imaginations.

Keywords: Orientalism, the Sufi monastery, 

the colonial project, Borders,  East.

Iـ أية عالقة بين االستشراق 
والحدود والتثاقف؟

التعدديــة  محــور  ضمــن  البحــث  هــذا  ينــدرج 

الممارســين  بيــن  التثاقــف  وموضــوع  الثقافيــة 

المختلفــة. تعبيراتــه  فــي  التبــادل  وأشــكال 

خــال  مــن  المســألة  هــذه  مقاربــة  اختــرُت 

بيــن  العاقــة  وجــوه  أحــد  علــى  الوقــوف 

التــي  الثقافيــة  التعدديــة  وبيــن  االستشــراق 

بينهمــا  الفاعلــة  الواســطة  خــال  مــن  تتضــح 

الحــدود.  مفهــوم  وهــي 

أول  المحــور يطــرح ســؤال  هــذا  ضمــن 

العديــدة)2(  بتعاريفــه  االستشــراق  عــن 

انطاقــا مــن أنــه علــم الشــرق الــذي يعمــل 

علــى التخصــص فــي معرفــة لغــات الشــرق 

وآدابــه وأنــه أســلوب غربــي لمعرفــة الشــرق 

امتاكــه. قصــد 

أن  هــو  التعاريــف  هــذه  فــي  مــا  أهــم 

االستشــراق إن كان دراســة صورة اآلخر، ســواء 

ــا مــن غيــر الشــعوب  كان مســلما أو عربيــا أو أّي

»رؤيــة  الصميميــة:  داللتــه  فــي  فهــو  الغربيــة 

الــذات«. وفــق  لآلخــر 

)2( تبنــت األكاديميــة الفرنســية كلمــة استشــراق ســنة 1838، 
81%D9%85%D9%https://www.azzaman.com/%D9 راجــع 

85-%88%D9%87%D9%
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مــن هــذا المنظــور قــارب عــدد مــن الباحثيــن 

العــرب موضــوع االستشــراق فــي منهجــه خاصــة 

وكان مــن أشــهرهم الباحــث الفلســطيني المولــد 

كتابــه:  فــي  ســعيد«  »إدوارد  إقامــة  -األمريكــي 

  .)3(1978 الصــادر  االستشــراق 

عبــد  »أنــور  المصــري  الكاتــب  تميــز  قبلــه 

الملــك« فــي مقالــة شــهيرة صــادرة لــه ســنة 1963 

أزمــة.  فــي  االستشــراق  بعنــوان: 

العــروي،  هللا  عبــد  أصــدر  بســنوات  بعــده 

العربيــة  »األيديولوجيــا  كتابــه  فــي   ،1967 ســنة 

المستشــرق  ألعمــال  نقــًدا  المعاصــرة« 

غرونبــاوم«  فــون  »غوســتاف  النمســاوي 

منهجــه  خاصــة   ،)Gustave von Grunebaum(

اإلســامية. للحضــارة  دراســته  عنــد  الثقافــوي 

االستشــراق  بحــث  فــي  التوجــه  هــذا  يتحــدد 

ونقــده، فــي مقاربــة عّرفهــا إدوارد ســعيد عنــد ذكــر 

إلــى  تتجــه  بأنهــا  الشــرق  عــن  للكتابــات  دراســته 

يــن فيهــا بمشــروع 
ِ
مــن »ارتبطــت دول الكاتب

تحديــًدا«.  إمبريالــي 

مــن  قســم  علــى  اشــتغل  أنــه  يعنــي  بمــا 

مشــروع  تمثــل  عــن  ينفصــل  لــم  االستشــراق 

باكتســاحه  وحــدوده  لذاتــه  متجــاوز  اســتعماري 

)3( نشــرت مقدمتــه بالعربيــة فــي مجلــة شــؤون فلســطينية 
عــدد 92-93 لســنة 1979

ومســتقبله)4(. وثقافتــه  عالمــه  فــي  لآلخــر 

االجتماعيــة  داللتــه  فــي  التوجــه،  هــذا  يحيــل 

إلــى  واالســتراتيجية،  والسياســية  الثقافيــة 

»الحــدود«  مفهــوم  إلــى  ثــم  ومــن  التوســع 

الثقافــي.  بمعناهــا 

ــا تعنــي خطــوط »الترســيمة«)5(  الحــدود ثقافًي

التــي تســكن الــذوات واألفــكار والمخيــال. لذلــك 

االلتبــاس  درجــة  إلــى  معقــد  الحــدود  فمفهــوم 

إدارة  ـ 1838م،  تولــى سلفســتر دي ساســي 1758   )4(
مدرســة اللغــات الشــرقية الحيــة التــي أنشــأتها الثــورة 
الجامعيــة  المؤسســات  لمنافســة   ،1795 الفرنســية 
البريطانيــة العريقــة فــي عمليــات الصــراع علــى الشــرق 
وتاريخــه  وشــعوبه  بلغاتــه  خبــراء  انتــاج  خــال  مــن 
لدراســة  ساســي  ودي  باريــس  قصــد  وجغرافيتــه، 
فلهلــم  مــن  كل  عنــده  العربــي  واالدب  اللغــة  فقــه 
ــاغ 1788 ـ 1861م، وهاينــرش فايشــر 1801 ـ 1888،  فرايت
فعــاد  فرايتــاغ  أمــا   ،1870 ـ   1802 فليغــل  وغوســتاف 
ودرس وألــف المعجــم العربــي الاتينــي، الــذي ال يــزال 
بنشــر  فليغــل  قــام  حيــن  فــي  اليــوم،  الــى  مســتعمًلا 
طبعــة مــن القــرآن الكريــم، وأخــرى مــن صحيــح البخــاري، 
وكتــاب الفهرســت البــن النديــم وكتــاب كشــف الظنــون 
لحاجــي خليفــة. وامتــاز فايشــر )الــذي نملــك رســائل 
بخطــه إلــى والــده عــن أغــراض ذهابــه الى باريــس، وكيف 
يعــي هــو هــذا العلــم الجديــد(، بنقــل التقليــد الفيلولوجــي 
إلــى اليبزيــغ التــي تولــى كرســي الدراســات العربيــة فيهــا 
طويــًلا، وخلفــه فيهــا بعــد ســنوات تلميــذه أوغســت 
ــه  فيشــر 1865 ـ 1949، ولفايشــر انجــاز آخــر بيــن انجازات
األلمانيــة،  الشــرقية  الجمعيــة  أســس  فقــد  الكثيــرة، 
جمعياتهــم  يســمون  والبريطانيــون  الفرنســيون  كان 
المماثلــة، الجمعيــة اآلســيوية عــام 1845، انظــر احميــده 
النيفــر، رضــوان الســيد وأســطورة الحضــارة الخالصــة، 
لألبحــاث  العربيــة  الشــبكة  شــركة  جماعــي،  كتــاب 

 .2009 بيــروت  والنشــر، 

)5( Le schème est une structure ou organisation 
des actions telles qu›elles se transforment ou se 
généralisent lors de la répétition de cette action en des 
circonstances semblables ou analogues. Il s›agit d›un 
noyau ou squelette de savoir-faire, adaptable à un grand 
nombre de situations.

راجع:
https : / / f r.w ik iped ia .org/wik i /Sch%C3%A8me_
)psychologie(#:~:text=Le%20sch%C3%A8me%20est%20
une%20structure,un%20grand%20nombre%20de%20
situations.
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لمــا يغطيــه مــن وقائــع مركبــة رغــم أن المفهــوم 

ناتــج عــن إرادة ومعّبــر عــن مشــروع. 

وإذا كان المفهــوم لــه اتصــال وثيق بالجغرافيا 

والسياســة واالجتمــاع فهــو يمتــد لألنثروبولوجيــا 

وعلــم الّنفــس بمــا يتجــاوز الفهــم العــام للخــط 

الدقيــق المرســوم علــى الخريطــة بعامات حســية 

فــي المشــهد الطبيعــي.

داللتــه  فــي  الموضــوع  هــذا  تركيــب  مــن 

االجتماعيــة الثقافيــة واالســتراتيجية أن اإلنســان 

لبنــاء  التــي تكــون ضروريــة  ينمــو فــي حــدوده 

بذاتــه.   
ِ
الوعــي

بذلــك تســمح الحــدود لإلنســان أن يكــون مــع 

نفســه وبالتالــي منفصــًلا عــن العالــم مــن جهــة 

وهــي التــي تجعــل لــه عاقــة باآلخريــن)6(.

الحــدود تصبــح لذلــك أســاس التوفيــق بيــن 

الهويــة،  بنــاء  فــي  يســهمان  متكامليــن  جانبيــن 

والتعريــف. التمايــز  وهمــا: 

)6( On dit que l’homme grandit dans ses frontières. 
Ces limites sont nécessaires à la constitution de la 
conscience de soi, c’est ce qui permet à l’être humain 
d’être avec lui-même )donc séparé du monde( et en 
relation avec les autres réconciliant, par là même, 
deux aspects complémentaires qui concourent à la 
construction de l’identité, à savoir la différenciation et 
l’identification.

راجع:
L’idée d’humanité chez Auguste Comte, https://www.
cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-
page-245.htm.

* هذا يعيدنا على ثنائية 
استشراق / حدود.

فــي  جدليــة  ثنائيــة  هــي  ]االستشــراق/حدود[ 

 عنصرهــا األول أن االستشــراق بأنواعــه وإنجــازه 

العلمــي الجــم ظــل فــي قســم خطيــر منــه محكوًمــا 

بـــالذات وبالـ »النزعة المركزية األوروبية«.#

مــن  العديــد  لــدى  االستشــراق  صــار  لذلــك 

الباحثيــن »دراســَة صــورة اآلخــر« فــي مســتواها 

العائقــي ومــا تعنيــه ضــرورة ًمــن وعــي خــاص 

ونــوع  لآلخــر  نظرتهــا  فــي  وبهويتهــا  بالــذات 

التقديــر واالنتظــار الــذي يُتَوقــُع مــن ذلــك. 

أن  الثنائيــة  مــن  الثانــي  العنصــر  يعنيــه  مــا 

وأنهــا: للفضــاء  تنظيــم  هــي  الحــدود 

المانــع  هــي  اإلســامي  العربــي  الســياق  فــي 

مــن االختــاط بيــن مجاليــن والداللــة التشــريعية 

لهــا هــي العقوبــة المـُــقدرة شــرًعا. 

 Front الحــدود  األوروبــي  الســياق  فــي  بينمــا 

Frontières- مــن جبهــة القتــال التــي تعنــي الحاجــز 

زمــن الحــرب حيــث تقــوم بالفصــل الوقتــي وغيــر 

الثابــت للتفريــق بيــن معســكرين أثنــاء مواجهــة.

]االستشــراق/ الثنائيــة  جــدل  مــن عنصــري   -

حــدود[ نصــل إلــى المقولة المركبة التي ســتصحبنا 

فــي هــذا العمــل، التــي تلخــص فــي: »أن تكــون مــن 

أرض يقتضــي أن تتجاوزهــا«..... 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
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 II ـ كيف يفهم اآلخر عالم 
اإلسالم؟ 

قبــل أن نقــف مــع الباحثيــن الغربييــن »لــوي 

ريــن« و»تومــاس بــاور« فــي عاقتهمــا بالشــرق 

التعــدد  هــذا  منهمــا  كلٌّ  قــرأ  وكيــف  اإلســامي 

طالمــا  الــذي  الســؤال  نطــرح  أن  يجــدر  الثقافــي 

طرحــه باحثــون غربيــون أمــام عالــم اإلســام وهــل 

هــو غيريــة مطلقــة؟

الســؤال  طــرح  مــن  وأشــهر  أول  مــن  لعــل 

ى  بهــذه الكيفيــة هــو ليوبولــد فايــس )الــذي ســمَّ

كتابــه  فــي  إســامه(  بعــد  أســد  محمــد  نفســه 

 .)1947( مكــة  إلــى  الطريــق 

كتــب يقــول عــن الوضــع فــي أوروبــا وكيــف كان 

ينظــر إلــى عالــم المســلمين قبــل أن يشــرع فــي 

رحلتــه األولــى إلــى المشــرق العربــي اإلســامي فــي 

عشــرينات القــرن العشــرين 
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هــذه مــن أشــهر وأقــدم قصــص العاقــة بيــن 

االستشــراق والحــدود وهــي مــن أحــدث التعابيــر 

الدالــة عــن نفــس العاقــة ومــا تفرضــه مــن طــرح 

للســؤال الثقافــي الكبيــر الــذي نجــده فــي أكثــر مــن 

موقــع مفصلــي اليــوم.

األيــام  هــذه  حصــل  الــذي  الطــرح  فــي  نجــده 

المعــروف  الفرنســي  والمســتعرب  للمفكــر 

الرئيــس  فيــه  خاطــب  حيــث  روا  أوليفييــه 

الفرنســي ماكــرون بعــد حملتــه علــى المســلمين 

.واإلســام.  . لفرنسيين. ا

مــع  قائــًلا:  ماكــرون  الرئيــس  أوضــح  لقــد 

أنَّ   -1 مشــكلتان:  اإلســام  ومــع  المســلمين 

فــي غربــة  أزمــة شــاملة تجعلــه  فــي  الديــن  هــذا 

ــه ُينشــئ فــي  عــن ثقافــة العالــم المعاصــر، 2- وأنَّ

فرنســا نزوعــًا انفصاليــًا يدفــع معتنقيــه لمخالفــة 

وقوانينهــا.  العلمانيــة  الجمهوريــة  ثقافــة 

»مؤسســة  دعــم  هــو  المقتــرح  العــاج 

التــي تطــّور دراســات  فــي فرنســا«  اإلســام 

مــن  المســتوى  رفيعــة  جامعيــة  إســامية 

خــال معهــد »علــم اإلســام« بهــدف صنــع 

مســتنير! إســام 

بالمقابــل فــإن أوليفييــه روا الــذي عــاش 

بيــن المســلمين مــن أفغانســتان إلــى مصــر 

وســوريا ولبنــان ألكثــر مــن أربعيــن ســنة ال 

يــرى أنَّ هنــاك نزوعــًا انفصاليــًا لــدى الجمهــور 

مــن  أن  يــرى  هــو  المســلم.  الفرنســي 

العلمانيــة   1905 العــام  قوانيــن  مقتضيــات 

عــدم الســماح بعــزل أتبــاع ديــٍن وال التعــرض 

يعتبــره  مــا  صنــع  وال  الدينيــة،  لحرياتهــم 

مســتنيًرا. إســامًا  الرئيــس 

أســد  طــال  يذهــب  الخصــوص  بهــذا 

ــى  ــر وابــن محمــد أســد إل األنثروبولوجــي الكبي

أكثــر مــن ذلــك؛ إذ يقــدر أّن كل العلمانيــات 

أديــان  أو تســعى لصنــع  أو تصنــع  صنعــت 

شــاكلتها. علــى 

هــذا يعيدنــا إلــى إدوارد ســعيد الــذي يعتبــر 

المقالــة االستشــراقية شــبكة معقــدة مــن 

الشــرق  تكويــن  تعيــد  والقــوة  المعرفــة 
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المتاكــه  وتنظمــه  تصفــه  كموضــوع 

يســميه   مــا  ذلــك  عليــه.  والســيطرة 

غيريــًة  تمثلــه  أي  الشــرق«  »مشــرقة 

مطلقــة ً بمــا يــؤدي إلــى تشــكل للشــرق علــى 

الغربيــة.  التصــورات  أســاس 

مجــرد  ليســت  الحــدود  أن  يؤكــد  هــذا 

عامــات فــي الحّيــز المكانــي بخطــوط علــى 

الخريطــة. إنهــا فــي عاقتهــا باالستشــراق 

والجماعــات  األفــراد  حيــاة  فــي  تتعّيــن 

وثقافيــة  تصوريــة  جغرافيــا  يصــوغ  بمــا 

أوضــح وأقــوى مــن التحديــدات الجغرافيــة 

والسياســية.

III ـ »رين« و»باور« هل 
المطلوب فهم عالم اإلسالم 

أم امتالكه؟

البحث في الغيرية المطلقة.

من هو »لوي رين«؟ 

»لــوي ريــن« )28-3-1838* 3-06-1905( ضابــط 

فرنســي برتبــة نقيــب متخــرج مــن مدرســة »ســان 

ــاط  ــج ضب ــي العســكري لتخري ســير« لتعليم العال

الجيــش البــّري)7(. وهــو مستشــرق يجيــد العربيــة 

اإلســامي  الفقهــي  التــراث  علــى  اطــاع  مــع 

ومعرفــة دقيقــة باألوضــاع االجتماعيــة الشــعبية 

 1802 ســنة  بونابــرت  نابليــون  المدرســة  أســس   )7(
 Ils s’instruisent pour لينتصــروا.  وشــعارها: يتعلمون 

vaincre

الجزائريــة ســمحت لــه بتأليــف مؤلفــات مختصــة 

إلحاقهــا  ومشــروع  واقعهــا  فــي  الجزائــر  عــن 

الكامــل باإلمبراطورية االســتعمارية الفرنســية)8(.

عــدة  وتولــى   1867 ســنة  الجزائــر  وصــل 

مناصــب إداريــة هامــة )رئيــس المصلحــة المركزيــة 

لشــؤون األهالــي ومستشــار الدولــة فيمــا يتصــل 

بالجزائــر.  الفرنســية  الكولونياليــة  بالسياســة 

واإلخــوان:  المرابطــون  كتــاب  مؤلــف  هــو 

دراســة عــن اإلســام فــي الجزائــر، يفتتــح كتابــه 

الضخــم الصــادر ســنة 1884 بالقــول »يتبيــن عنــد 

النظــر فــي عالــم المســلمين وعند دراســة المراجع 

الكبــرى المعتمــدة لــدى علمائهــم أن الخصوصيــة 

المميــزة لإلســام ليســت التعصــب. مــا يهيمــن 

علــى مــا أنجــزه محمــد هــو مركزيــة فكــرة األلوهيــة 

مــن  واثقيــن  جميعــا  المســلمين  تجعــل  التــي 

معتقدهــم بصــورة تامــة بحيــث ال يقبلون أي تفكير 

الطمئنــان  مستســلمون  هــم  إنمــا  مراجعــة  أو 

)8( variés. Il publia successivement les ouvrages 
suivants: l'Algérie assimilée. Étude sur la constitution 
et la réorganisation de l’Algérie par un chef de bureau 
arabe )1871(, Cours de lecture et d'écriture française 
à l’usage des indigènes lettrés de l'Algérie )1882(, 
Historique et rapport rédigé au service central des 
affaires indigènes avec documents à Pappui et carte 
en collaboration avec le capitaine d’artillerie Bernard 
)1882(, Marabouts et Khouan )1884(, Les Commissions 
disciplinaires )1885(, Les premiers royaumes berbères et 
la guerre de Jugurtha )1885(, Nos frontières sahariennes 
1886. Certains de ses travaux sont auparavant publiés à 
la Revue africaine. 11 donna également à cette célèbre 
revue une série d'articles notamment en 1886 )note 
sur un épisode du massacre de la garnison de Biskra en 
1844(, en 1887 )deux chansons kabyles sur l'insurrection 
de 1871, notes, texte et traduction(; en 1888 )Lettres de 
Touareg, fac-similé, texte, traduction et notes(. 
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الكاثوليكيــة عندمــا  فــي  يوجــد  مــا  تشــبه  ســاذج 

يدعــون إنــي أعتقــد فيمــا هــو منــاف للعقــل)9(. 

الخصائــص  »ريــن«  ذلــك  بعــد  يواصــل 

فــي  المســلم  للمجتمــع  والتنظيميــة  العقديــة 

الجزائــر مــن خــال مــا أّدت إليــه مركزيــة األلوهيــة 

لألمــام.  وانصيــاع  طاعــة  مــن  يســتتبعها  ومــا 

يحيــل »ريــن« علــى كبــار العلمــاء المســلمين مثــل 

 )1405/808( والتفتازانــي   )1142/537 )تـــ  النســفي 

مؤكــًدا علــى مركزيــة اإلمامــة فــي البنيــة الفكريــة 

المســلمين.  لــدى  والســلوكية  والسياســية 

الدينــي  المشــهد  واقــع  يرصــد  هــو  ثــم 

للمســلمين فــي الجزائــر مبيًنــا أنــه مكــون مــن ثاثــة 

أصنــاف:

والمفتــون  األئمــة  الرســمي  الجهــاز  موظفــو 

فــي  متفرنســون  الدولــة  مــن  جرايــة  )يتقاضــون 

ــري  الغالــب، منتشــرون فــي مــدن الســاحل الجزائ

الفرنســيين-  الموظفيــن  مــع  جيــدة  عاقاتهــم 

لتأســيس شــيخ  تذهــب  لــم  أن فرنســا  يتأســف 

الجزائــر(. فــي  اإلســام 

ــا الذيــن ال يرتبطــون  المرابطــون )شــيوخ الزواي

صوفيــة  طــرق  لهــم  ليســت  الرســمي-  بالجهــاز 

الجــد  للشــيخ  عائلــي  والؤهــم   – بهــا  ملتزمــون 

ــر الشــريف أو  ــة المبنيــة حــول قب المؤســس للزاوي

الولي –لهم وزن قبلي– والد ســيد الشــيخ –الُشــرفا- 

تأثيرهــم نســبي ومحــدود وكذلــك علمهــم- الِوعدة-( 

مهادنــون فــي الغالــب- ليســوا متعصبيــن.

)9( العبــارة الاتينيــة هــي Credo quia absurdum والتــي تعنــي: 
)لقــد ُصلــب ابــن الــرب( نؤمــن بهــذا رغــم أنــه غيــر معقــول. 

قديمــة  )مرجعتيهــم  الطرقيــون  أو  اإلخــوان 

مــن فتــرة أهــل الصفــة ثــم الصديقيــة يتحــدث عــن 

88 طريقــة( 

البالــغ  الجزائــر  فــي  بالطــرق الصوفيــة  يهتــم 

عددهــا 13 وهــي: العيســاوية –الجنيديــة – القادريــة 

– السهرورديةالشــاذلية وفروعهــا – النقشــبندية- 

الخلواتيــة- البكايــة – الطيبيــة – القادريــة – الزيانيــة 

– التجانيــة – الرحمانيــة.

يتنــاول نظامهــا الرتبــي )الغــوث- غــوث العالم- 

القطــب – األوتــاد- الخيــار- األبــدال- النجيب- النقيب 

// الولــي( وخصائصهــا العقديــة والتربويــة:) تقــوى 

أورادهــا  التســليم(  القناعــة،  الســنة،  اتبــاع  هللا، 

الفقيــر(   – المريــد   – المقــام   – الجــذب  ذوقهــا- 

 19 القــرن  ونمــاذج مــن كام زعمــاء الطــرق فــي 

وكيــف يــرون مقاومــة الغاصــب.

الطرقييــن  علــى  الغالــب  الجهــل  إلــى  ينتهــي 

وأن عاقتهــم بالتصــوف ضعيفــة يغلــب عليهــم 

إمكانيــة  بحــث  إلــى  يــؤدي  بمــا  المريديــن  طاعــة 

وتحليــل  األوضــاع  تهدئــة  فــي  مســاهمتهم 

لفرنســا. التحضيــري  المشــروع  مــن  موقفهــم 

رئيســين: ســببين  الكتــاب:  لهــذا  أن   يتبيــن 

فــي  شــعبية  ثــورة  أول  وســجل  عايــش  1أنــه   

الجزائــر 1871 مــع مــا قــام بــه الجيــش الفرنســي من 

 مجــازر مرعبــة فيهــا)10(، وأنــه جــاء فــي وقــت هيمنــة 

كاملــة لزعمــاء المعمريــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 

إقنــاع الــرأي العــام الفرنســي بمواقفهــم.

)10( RINN Luis, L'insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 
Adolphe Jourdan, Alger, 1891.
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يتعّيــن الســبب الثانــي مــن خــال معايشــة 

الطريقــة  مشــاركة  لتفاصيــل  »ريــن« 

بقيــادة  الشــعبية  الثــورة  فــي  الرحمانيــة 

عــن  كتابــه  فــي  ســجلها  التــي  المقرانــي)11(، 

إلــى مقولــة  وبالنظــر  ذلــك  فــي  المرابطيــن. 

»الرســالة الحضاريــة لفرنســا« التــي يعتقدهــا 

فــإن »ريــن« يــرى أن السياســات المتبعــة فــي 

المشــهد اإلســامي تتطلــب مراجعــة كاملــة 

لتســتتب األمــور لتلــك الرســالة رغــم مــا قامت 

بــه مــن مجــازر وتقتيــل. 

من هذا يتعّين سؤالنا:

هل كان المطلوب فهم عالم 
اإلسام أم امتاكه؟ وكيف؟

وهل هناك غيرية مطلقة 
تتطلب اإللغاء؟

خاصة كتاب »رين« أنه:

مــع الــدور الحضــاري لفرنســا – تقديــر نســبي  �

للجزائرييــن خاصــة زعمــاء الطــرق لكنــه تقديــر 

يرمــي إلــى ضــرورة توظيفهــم لتجاوزهــم.

)11( »تمــرد« ومقاومــة البــاش آغــة محمــد المقرانــي فــي ثــورة 
اتســاع  إلــى  بالنظــر   19 القــرن  فــي  األكبــر  وهــي   1872  –  1871
حســب  مســلح  جزائــري   -200000 فيهــا  الشــعبية  المشــاركة 
ريــن ضــد الفرنســيين الذيــن خاضــوا 340 معركــة فــي 7 أشــهر. 
العاصمــة ومنطقــة  الجزائــر  واليــة  مناطــق شاســعة  شــملت 
باتنةجيجــل   – – ســكيكدة  )ســطيف  واليــة قســنطينة  القبائــل 
بــرج عريريــج.... ( وجــزء مــن الصحــراء -التقديــر النهائــي المتــداد 
االنتفاضــة وصــل إلــى مــا يقــارب 800000 مشــارك. األهــم هــو 
انخــراط الطريقــة الرحمانيــة الشــيخ محمــد أمزيــان الحــداد فــي 
منطقتــه صّدوق-المعمــرون الفرنســيون بعــد انتهــاء االنتفاضــة 

فرضــوا إرادتهــم ممــا جعــل وضــع األهالــي فــي األســوء 

مــن  � االســتعمارية  للسياســات  ُبــدَّ  ال  لذلــك 

علــى:  يقومــان  جديديــن  وتكويــن   تواصــل 

 1- خطــوط للســكك الحديديــة. 2- تعليــم آخــر.

 3- سياسات اقتراب من الجزائريين. 

تقــوم هــذه السياســات علــى مبــدأي: المســلم  �

غيريــة / ال بــد مــن امتــاك العالــم اإلســامي.

*من هو »توماس باور«؟ 

الدراســات  � أســتاذ  بــاور«  يورجــن  »تومــاس 

منســتر  بجامعــة  واإلســامية  العربيــة 

بألمانيــا، باحــث يعنــى بعلــوم اللغــة العربيــة 

والعلــوم اإلســامية وهــو مديــر لمعهــد اللغة 

 2000 ســنة  اإلســامية  والعلــوم  العربيــة 

بجامعــة  الدينيــة  الدراســات  لمركــز  ومديــر 

مونســتر )2002-2005(. فــي العــام األكاديمــي 

فــي معهــد  بــاور عضــًوا  أصبــح   2007/2006

مشــروع  فــي  المتقدمــة  للدراســات  برليــن 

التعــدد«)12(. »ثقافــة 

لــه عــدة منشــورات فــي الدراســات التاريخيــة  �

)12( ولــد فــي 27 ســبتمبر 1961 بمدينــة نورنبــرج. أنهــى الثانويــة 
العامــة عــام 1980 ثــم درس العلــوم اإلســامية وفقــه اللغــات 
الســامية واللســانيات بجامعــة إرالنجــن نورنبــرج )1987-1980(. 
القديــم  العربــي  الشــعر  الدكتــوراه عــن  كانــت أطروحتــه فــي 
)1989(. ثــم عمــل بعــد ذلــك أســتاًذا مســاعًدا بجامعــة هايــدل 
بــرج لســنة واحــدة، ثــم رجــع مــرة أخــرى إلــى جامعــة إرالنجــن 
نورنبــرج )1991-2000(، حيــث تأهــل إلــى درجــة األســتاذية ببحثــه 
القــرن  فــي  العربــي  العالــم  فــي  الحــب  وشــعر  »الحــب  عــن 
بــاور  تومــاس  اســتجاب   2000 عــام  فــي  والعاشــر«  التاســع 
لدعــوة مــن جامعــة مونســتر ليكــون أســتاذ العلــوم اإلســامية 
والعربيــة. ُقبــل عــام 2012 فــي أكاديميــة نوردهاين-فيســتفالن 
جائــزة  علــى  نفســه  العــام  فــي  وحصــل  والفنــون.  للعلــوم 

جوتفريــد فيلهيلــم اليبنتــز.
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ــة)13( لكــن أهمهــا فيمــا يشــغلنا اليــوم  واللغوي

كتــاب:  هــو  بالحــدود  فــي عاقــة االستشــراق 

اإلســام  تاريــخ  /التعــدد:  االلتبــاس)14(  ثقافــة 

مــن منظــور مختلــف«)15(.

 480( مؤلفــه  بــاور  تومــاس  خصــص   

الثقافــة  فــي  التعــدد  قضيــة  لدراســة  صفحــة( 

يــرون  كانــوا  المســلمين  أن  مؤكــًدا  اإلســامية 

فــي تنــوع وجهــات النظــر واختــاف اآلراء وتبايــن 

لحضارتهــم  إثــراًء  واالســتنباطات  االســتدالالت 

يقدمونهــا  جليلــة  وخدمــًة  لثقافتهــم،  وتنميــًة 

دينهــم)16(. مضاميــن  علــى  للوقــوف 

ثقافــة  »بــاور«  يعتمــد  اســتنتاجاته،  توثيــق 

واســعة واطاًعــا دقيًقــا علــى التــراث اإلســامي 

ــَورِي -1988 الشــعر العربــي  يَن )13( كتــاب النبــات ألبــي حنيفــة الدِّ
القديــم -1989 الحــب وشــعر الحــب فــي العالــم العربــي فــي القرن 
التاســع والعاشــر 1998. الحيــاة اليوميــة والثقافــة الماديــة فــي 
اللغــة العربيــة وأدبهــا 2005. الغــزل مــن منظــور األدب العالمــي 
)باالشــتراك مــع أنجليــكا نويفــرت(. Ergon ، Würzburg. الجــزء 
1: تحــوالت فــي الجنــس األدبــي. 2005. الجــزء 2: مــن جنــس أدبــي 

إلــى تقليــد عريــق. 2006.

إلــى أن الموضــوع المعنــي  )14( مصطلــح Ambigutät يشــير 
األخــذ  يجــب  ولــذا  والغمــوض.  واإلبهــام  بااللتبــاس  يتصــف 
بمعنــى  المصطلــح  هــذا  يســتخدم  لــم  الكاتــب  أن  باالعتبــار 
ثمــة  أن  أيضــًا  يفيــد  وبمعنــى  بــل  فقــط،  القــراءات«  »تعــدد 
مفــردات عربيــة تتصــف بااللتبــاس وُتجيــز بالتالــي تعــدد المعانــي. 
فبحســب تصــورات تومــاس بــاور، لــم يســتطع شــعب آخــر بلــوغ 
مــا بلغــه المســلمون، فــي الفتــرة الواقعــة بيــن القرنيــن الســابع 
األســاليب  ناصيــة  امتــاك  فــي  تفــوق  مــن  والخامــس عشــر، 
األدبيــة الرفيعــة وولــع فــي اســتخدام المجــاز والكنايــة والتعميــة 

واأللغــاز وســائر أســاليب البديــع )الصفحــة 50(.

)15( Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte 
des Islams

)16( ويستشــهد المؤلــف هاهنــا بالقــراءات الســبع للقــرآن 
لــم  اإلســام  علمــاء  أن  علــى  مؤكــًدا   )46 )الصفحــة  الكريــم 
يرفضــوا أيــة واحــدة مــن هــذه القــراءات الســبع، ولــم يطرحــوا 
مســألة مــا إذا كانــت هــذه القــراءة أو تلــك هــي وحدهــا الصــواب 
األكيــد، ال بــل ذهــب المســلمون إلــى أكثــر مــن هــذا: فقــد رأوا في 
تعــدد القــراءات نعمــة أنعمهــا هللا علــى األمــة )مــن الصفحــة 

54 إلــى الصفحــة 156(.

الجــزري  ابــن  الحافــظ  مــن  عناصــره  بمختلــف 

هجــري()17(   833 عــام  )المتوفــى  القــراءات  وعلــم 

المصلحــة  اإلســامي ومراعــاة  الفقــه  أئمــة  إلــى 

الــكام  علــم  بقضايــا  مــروًرا  العامــة)18(، 

والتفســير)19( والحديــث)20( مــع تركيــز خــاص علــى 

األدب العربــي وفنــون الباغــة وكتــب المحاســن 

والمســاوئ األدبيــة)21(، وإعــاء الشــعراء العــرب 

أي  المجازيــة،  التعبيــرات  شــأن  مــن  القدامــى 

متعــددة. معانــي  علــى  المنطويــة   التعبيــرات 

يــرى »بــاور« أنَّ تاريــخ النــص القرآنــي خاصــة مثــال 

واإلســام  المعنــى،  تعــدد  لترويــض  نموذجــيٌّ 

ــا مــن  ــا ثابًت ض باعتبــاره مكوًن يقبــل التعــدد المــروَّ

مكونــات الحضــارة. مــؤدى هــذا أفضــى إلــى التــدرب 

)17( عــن ابــن الجــوزي ُينقــل أنــه رأى فــي تعــدد القــراءات فوائــد 
كثيــرة مــن جملتهــا: »بيــان فضــل هــذه األمــة وشــرفها علــى 
التلقــي،  هــذا  ربهــم  لكتــاب  تلقيهــم  حيــث  مــن  األمــم،  ســائر 
وإقبالهــم عليــه هــذا اإلقبــال، والبحــث عــن لفظــٍة، والكشــف 
ــده  ــان تصحيحــه، وإتقــان تجوي ــه، وبي ــان صواب عــن صيغــٍة، وبي
الطغيــان  مــن  وحفظــوه  التحريــف،  خلــل  مــن  حمــوه  حتــى 
تفخيمــًا  وال  تســكينًا،  وال  تحريــكًا  يهملــوا  فلــم  والتطفيــف، 
وال ترقيقــًا، حتــى ضبطــوا مقاديــر المــدات وتفــاوت اإلمــاالت 
وميــزوا بيــن الحــروف بالصفــات، ممــا لــم يهتــد إليــه فكــر أمــة 

مــن األمــم، وال ُيوصــل إليــه إال بإلهــام بــارئ النســم«.

)18( مــن األمثلــة استشــهاده برســالة الليــث ابــن ســعد إلــى 
مــن  وأبــي حنيفــة  الشــافعي  بيــن  أنــس ومــا كان  بــن  مالــك 
اختافــات وانتقــادات مــع االســتفادة مــن اعتــراف الشــافعي 
طواعيــة أن »النــاس فــي الفقــه عيــال علــى أبــي حنيفــة« وقولــه 
»مذهبنــا صــواب يحتمــل الخطــأ، ومذهــب غيرنــا خطــأ يحتمــل 

الصــواب«.

اإلســام  فــي  التفســير«  »احتماليــة  إلــى  بــاور  تطــرق   )19(
الكاســيكي وقارنهــا بالنظــرة الحداثيــة؛ فقابــل بيــن تفســير 
ابــن  الشــيخ  وتفســير  )النازعــات(  لمطلــع ســورة  المــاوردي 
عثيميــن لــه، حيــث اكتفــى ابــن عثيميــن بتفســير واحــد ولــم يــورد 
التفســيرات المختلفــة كمــا فعــل المــاوردي الــذي وأردهــا ولــم 
يفاضــل بينهــا، وفــي هــذا إخــال بصاحيــة النــص القرآنــي لــكل 
التراثيــة  التفســيرات  انفتــاح  تؤكــد  والمقارنــة  ومــكان.  زمــان 

وتســامحها.

لُيقــر  الصحيــح والموضــوع  ثنائيــة  الحديــث  تجــاوز علــم   )20(
بينيــة متفاوتــة. درجــاٍت  بوجــود 

)21( مظاهــر التــدرب علــى التعــدد فــي مؤلفــات الباغــة التــي 
قياســية  نظريــة  وأثمــرت  »الســكاكي«،  يــد  علــى  تطــورت 
متميــزة. وفــي جهــود العلمــاء حــول التوريــة، وفــن البديعيــات.
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 علــى تعــدد المعنــى فــي مختلــف مجــاالت الثقافــة 

والعلم سبيًلا لقبوله في مجاالت الحياة األخرى. 

»بــاور« يــرى أن هــذا مخالــف للحداثــة الغربيــة 

التــي قادتهــا الرغبــة فــي الوضــوح، والمطالبة بإنتاج 

متناقــض  موقــف  إلــى  المعنــى  أحاديــة  نصــوص 

وســلبي مــن التــراث المتســامح مــع التعــدد.

المســلمين  أن  »بــاور«  إليــه  ينتهــي  مــا  أهــم 

القــرن  حتــى  الكاســيكي  عصرهــم  فــي  فهمــوا 

15م تمــام الفهــم حريــة الــرأي ولكــن هــذا الوعــي 

الغربيــة؛  الحداثــة  شراســة  أمــام  يصمــد  لـــم 

ــز ضــد اإلســام  وهــذا دحــض لمــا ترســخ مــن تحي

والمســلمين ومــا انجــرَّ عــن ذلــك مــن وجهــات نظــر 

باطلــة.  وادعــاءات  ســطحية 

هــو بذلــك يســتبعد القــول بــأن اإلســام ال يفــرق 

بيــن المناحــي الدينيــة والمجــاالت الدنيويــة، وأنــه يحدد 

لألفــراد أســلوب حياتهــم مــن المهــد إلــى اللحــد، وأن 

المجتمعــات اإلســامية ال يوجــد فيهــا، وال حتــى علــم 

واحــد، ال تتدخــل فيــه المســائل الدينيــة، أن اإلســام 

يضطهــد المــرأة ويقمعهــا، ويســلبها حقوقهــا وال 

يقــر بــأن لهــا مــا للرجــل مــن حقــوق عامــة.

هــذا  فــإن  المؤلــف،  نظــر  وجهــة  ومــن   

يعكــس  الدينيــة،  المعاييــر  علــى  الخــروج 

التــي  الثقافــة  بــه  اتســمت  الــذي  التســامح 

ســادت فــي أقطــار اإلســام فــي ذلــك الزمــن، 

ويشــهد علــى أن اإلســام قــد شــهد مظاهــر 

للحيــاة)22(. مختلفــة 

)22( انظر من الصفحة 268 إلى الصفحة 311. 

يضــع »بــاور« تاريًخــا لهــذا االنحــراف؛ منطلقــه 

أخــذ  حيــث  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف  مــن 

العالــم اإلســامي يحاكــي الغــرب غيــر المتســامح 

المثقفــون  توصــل  لقــد  القــراءات.  تعــدد  مــع 

الفكــري  التســامح  أن  اعتبــار  إلــى  المســلمون 

مــع تعــدد القــراءات واآلراء دليــل ضعــف وهــوان 

فحســب، بــل اعتقــدوا، أيضــًا، أن هــذا التســامح 

العالــم  »تدهــور  فــي  تســبب  الــذي  العامــل  هــو 

الماضيــة. القــرون  خــال  اإلســامي« 

لقــد راح هــؤالء المثقفــون المســلمون يدعــون 

إلــى ضــرورة اإليمــان بوجــد حقيقــة واحــدة والتخلــي 

وعلــى  المعانــي،  وتعــدد  المجازيــة  التعبيــرات  عــن 

ضــرورة االلتــزام باســتخدام معــان ال إبهــام فيهــا وال 

التبــاس، علــى غــرار مــا هــو ســائد فــي الفكــر الغربــي. 

نشــأ  الــذي  الســبب  هــو  بالغــرب  التأثــر  هــذا 

عنــه اإلســام السياســي ودفــع اإلســاميين إلــى 

إلــى  اإلســام«،  »أســلمة  ضــرورة  إلــى  الدعــوة 

الدعــوة إلــى عــدم التســامح مــع اآلراء المخالفــة، 

أي الدعــوة إلــى إضفــاء صبغــة أيديولوجيــة علــى 

اإلســام تفــرض وجهــة نظــر واحــدة علــى الجميــع، 

مثلهــا فــي ذلــك مثــل الصبغــة األيديولوجيــة التــي 

ســادت فــي الغــرب فــي ســابق الزمــن، مــع اختــاف 

المضاميــن واألهــداف طبعــًا.

اإلســام«)23(  »أســلمة  بــاور  يســميه  مــا  ذلــك 

)محيــًلا علــى مفهــوم مشــرقة الشــرق إلدوارد ســعيد( 

بمــا يثبــت أنــه ال يمكــن الزعــم بــأن الثقافــة اإلســامية 

أكثــر اســتغراقًا فــي التديــن مــن ثقافــات العالــم األخرى.

)23( انظر الفصل 6 ص 192.
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خاصة ما انتهى إليه »توماس 
باور«

معظــم مــا يظهــر مــن المجتمعــات 
اإلســامية اليــوم ال ينبــع مــن جوهــر 
نتــاج  وليــس  نفســه،  اإلســام 
عــن  البعيــدة  اإلســامية  الثقافــة 
مــن  بــل  أساســها  فــي  التعّصــب 
والمتعلمــة  المتوســطة  الطبقــة 
فــي  العربيــة  المجتمعــات  فــي 

ليــة.  لكولونيا ا لحقبة  ا

جاهــدة  النخــب  هــذه  حاولــت  لقــد 
تعبــر  التــي  الغربيــة  الثقافــة  تقليــد 
معظــم  وأن  المســتعمر  عــن 
اإلرث المتعّصــب هــو نتــاج الثقافــة 
الغربيــة التــي أدخلتهــا هــذه الطبقــة 

اإلســامي. المجتمــع  علــى 

يبــدو  مــا  كل  فــإن  بالمقابــل 
حقيقيــًا وبديهيــًا عــن المجتمعــات 
اإلســامية اليــوم، ال يمكــن فهمــه 
الثقافــة  مــرآة  إلــى  النظــر  دون 
الحقبــة  فــي  خصوصــًا  الغربيــة 
االســتعمارية بمــا يســتدعي الخــروج 

األوروبيــة.  المركزيــة  ربقــة  مــن 

التطــّور  إلــى  العــودة  مــن  بــد  فــا 
اإلســامية  للمجتمعــات  التاريخــي 
واألوروبيــة أيضــًا؛ ألن كلتا الثقافتين 
لــم تعــش منعزلــة عــن األخــرى، بــل 

مــن  بينهمــا  الثقافــي  التبــادل  إن 
يمكــن  ال  بحيــث  بمــكان،  الكثافــة 

األخــرى.  فهــم  دون  واحــدة  فهــم 

مــا ينبغــي التنويــه بــه تنويًهــا خاًصــا 
لــم يكــن  هــو أن العالــم اإلســامي 
فــي الحقــب الماضيــة عالًمــا مفــّكًكا 
ــة انحــدار )بعــد الغــزو  يعيــش مرحل
المرحلــة  مــن  لبغــداد،  المغولــي 
إلــى  للميــاد   1000 مــن  الممتــدة 
بــل  عشــر(  الثامــن  القــرن  بدايــات 
الفضــاء  فيهــا  عــرف  فتــرة  كانــت 
المعنــى،  تعــّدد  ثقافــة  اإلســامي 
النصــوص  قــراءة  مســتوى  علــى 
والحــب،  والجنــس  والفقــه  الدينيــة 
خاًفــا لثقافــة الحداثــة المســقطة 
التــي ســاهمت فــي هــدم »مملكــة 
العالــم. هــذا  عرفهــا  التــي  التعــّدد«، 

مــن كل هــذا يتأكــد تعزيــز الوعــي بمــا 
يؤســس لتاريخ جديد لإلســام الذي 
جســد دائمــًا التنــوع والتســامح ومــا 
يتحــدث عنــه بعــض المستشــرقين 
الغربيــة  اإلعــام  وســائل  وغالبيــة 
لإلســام  تأســلم  هــو  إنمــا  اليــوم 
بأثــر  التنويــر  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
بوصفهــا  الغربيــة  المجتمعــات 

كولونياليــة. مجتمعــات 

https://www.alaraby.co.uk/culture/2016/5/22/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
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في كلمة التوليف:

ــن«  ــوي ري ــي »ل ــن كتاب يتضــح أن مــا يفصــل بي

و»تومــاس بــاور« زمنًيــا هــو 127 ســنة لكــن العاقة 

المضمونيــة بينهمــا أكثــر أهميــة لمــا تتضمنــه مــن 

للترابــط  واضحــة  عاقــة  هــي  متناقضــة.  دالالت 

بيــن االستشــراق واختــراق الحدود فــي الحالتيــن 

لكنهــا فــي ذات الوقــت عاقــة اختــاف تــام بينهمــا.

قــدر  التثاقــف  أن  عــن  ناجــم  اختــاف  هــو   

ــة يمكــن أن تكــون قاتلــة أو  اإلنســانية، وأن الغيري

ــة  ــة نتيجــة عناصــر المنطلــق والرؤي أن تكــون ُمثري

التفاعــل.  ذلــك  تحكــم  التــي  والمشــروع 

 الببليوغرافيا: 

 	 The Road to( محمــد أســد، الطريــق إلــى مكــة
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