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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 فلسفة االستغراب )االستشراق املضاد(

 إىل فضاء اإلبستمولوجيا اإِليديولوجيامن دوغما 

 هيثم حممد مصطفى 

15/10/2022 تأريخ القبول:       24/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

، تحديد طبيعة من نظرية التعرف العلمي عن قرب اتتبنى هذه الدراسة انطالق              
االستغراب)االستشراق المضاد( بكونه ظـاهرة معرفية خالصة بعيدة عن اإلرهاصات  علم

االيديولـوجية والعقـلـية النضالية ، تكمن هدفه توسيع آفاق المعرفة وتحديث أدوات فهم 
وتفسير اآلخر سعى نحو االستيعاب وال يتأسس على بداهات تقوم على الحجب 

ني المسبق لترتيب الظواهر الثقافية في حكم اآلخر واالستقصاء ، كما يرفض الغطاء الذه
نما يبحث عن الصفاء المعرفي بكل أشكاله  عليها بسعي االقتناص منها وتجريده عنها ، وا 

 ال )الخصم الثقافي( الذي تسمه بعض الطروحات الذاهبة في هذا الميدان.
راسة كغاية ونتيجة واألعمدة المعرفية التي تأطر مسار )االستغراب( من وجهة نظر الد   

 تتحدد في ثالثة خطوط رئيسة )خط المنهج _ خط العقلنة _خط الهدف( :
 اخيار  إبستيمية( ينبغي أن يحدد المنهج معرفة نقدية )هو بوصفه ا خط المنهج : فم  أ      
، وهي ضرورة تقنية في دراسة  من خاللهال  ا إ  ال يقبل تصور الطرف المقابل علمي   اعلمي  
لعقلية التي براز طابع الدراسة بما يقترب من المسلمات ا، وا   سليمةفكار والسعي للنتائج الاأل  

التحديد المنهجي  ن  أل   ؛وهو من جانب آخر يحمل الموضوعية في ثناياهيستسلم لها القارئ، 
، فالتغاضي عن هذا ايعد من قيم الحداثة الموضوعية التي يشهدها الفكر اإلنساني حالي  

 مور ويبعدها عن حرفيتها .ققة للُ التمايز العلمي تُفقد الرؤية المد
ا عن ر الذهني للمور وتقبلها ومن ثم كشفها ومعرفتها بعيد  هو التصو  فا خط العقلنة م  أ     

كما ال  ،ل وهلةو  لقضايا وترتيب ظواهرها أل  اإلسقاطات أو الجموح االيديولوجي عند النظر ل

                                                 

 جامعة الموصلم الفلسفة/كلية اآلدابقس/ُأستاذ مساعد/. 
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توازن المعرفي المنطقي ، بل الباإلجهاز على اآلخر والقطيعة معهتسعى الذات المعرفية 
 ا شروط الزمان والمكان . ا في الغالب مراعي  يكون حاكم  

، وفيه تكمن هو اآلخر مع المستويين السابقين ن يتوازىا خط الهدف : فينبغي أ  م  أ     
القراءة الغائية للطرف اآلخر في وجهها الموضوعي بإحكام ، في إبراز المالمح المميزة به 

ي ، ومن ثم بناء إرهاصات أولية نحوه إلحداث تشققات معرفية سليمة في قوة اختراقها الثقاف
 .صحيحة في بدائلها المنهجية وعلى مستويات مختلفة

علم ، علم االستغراب، االستشراق المضاد، فلسفة االستغرابالكلمات المفتاحية:     
 .إيديولوجيا االستشراق، االستشراق
 المقدمة : 

 تمولوجيا( :في مفهومي  )إيديولوجيا_إبس
المنهجيـة والصـورية  يروم كل بحث علمي تحديد أهدافه ومجاله وتحديد األدوات واآللية    

بيــان مصــطلحاته ومفاهيمــه ســعيا  نحــو بنــاء مســلمات ومبــادئ  ضــال  عــنف، التــي يعتمــدها
 خاصة للوصول إلى طبيعة بحثية معرفية سليمة .

قضـــية تحديـــد  االجتماعيـــة واالنســـانية بـــأن  يجمـــع النقـــاد والبـــاحثون فـــي مجـــال الدراســـات    
، أصـعب القضـايا المعرفيـة الموجـودة المفاهيم والمصـطلحات المتعلقـة بـالعلوم االنسـانية مـن

عامـل الكينونـة الذاتيـة تسـيطر علـى مواضـيع هـذه العلـوم  ن  ويرجعون السبب في ذلـ  إلـى أ  
 .  س في آن واحدأكثر من العامل الموضوعي حيث يصبح االنسان هو الدارس والمدرو 

يــديولوجياوقــد يكــون مفهــوم     أبــرز مثــال حاصــل لهــذا االخــتالف فــي التعريــف وتحديــد  اإل 
يــديولوجياماهيتــه، وعلــى هــذا فــالقطع بتعريــف جــامع مــانع لمصــطلح  يصــبح أمــرا  بعيــد  اإل 

المنـــال، بـــل يعـــد نوعـــا  مـــن التعســـف قياســـا  إلـــى التعريفـــات المختلفـــة التـــي جـــاء بهـــا هـــذا 
 ، وما تمثلها  من مضامين ومقاصد تختلف في وظائفها وأبعادها . المصطلح
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يـــــــديولهـــــــذا وســـــــنحدد     بهـــــــذا التعريـــــــف ، حيـــــــث نجـــــــد أن هنـــــــا  صـــــــنفين مـــــــن  وجيااإل 
يديولوجيا  :  ( 1)اإل 

 المفهوم الخاص ، والمفهوم الشامل .
يديولوجياف    ف مـا بمعناها الخاص : هي منظومة األفكار التي تتجلـى فـي كتابـات مؤلـ اإل 

 ، تعكس رؤيته لنفسه ولآلخرين ، بشكل يكون مدركا  أو غير مدر  . 
ــأ       يــديولوجياا م  بمعناهــا العــام : فهــي منظومــة األفكــار العامــة الســائدة فــي المجتمــع ،  اإل 

 خرى المختلفة .تجاه الحقائق السياسية واالجتماعية والثقافية األُ 
، فهـذا المصـطلح ينقسـم فـي األصـل إلـى اتهـاوقد يحمل مفهوم االبستمولوجيا اإلشكالية ذ   

مفردتين : األولـى )إبسـتمي( وتعنـي فـي اللغـة اليونانيـة القديمـة )العلـم( ، والثانيـة )لوغـوس( 
وتعنـــــي فــــــي اللغـــــة نفســــــها الحــــــديث أو الخطـــــاب وبــــــذل  يغــــــدو المعنـــــى الحرفــــــي لكلمــــــة 

ــ)ابســتمولوجيا ا الحــديث عــن العلــم( . كمــا تعــرف أ   ، وفيمــا لســفة العلــوم(: )فهــان  علــى أ   ايض 
ـــــد  بعـــــد أخـــــذ العلمـــــاء أنفســـــهم الحـــــديث عـــــن علـــــومهم فســـــمي هـــــذا المنحـــــى الثـــــاني الجدي

 ن  أل   ؛ي القـائم بـين دعـاة كـال المنحيـين، واسـتمر هـذا الخـالف النظـر (2))ابستمولوجيا العلـوم(
إشــكالية )فلســفة العلــوم( تختلــف عــن إشــكالية )ابســتمولوجيا العلــوم( ،لــذل  يصــعب إعطــاء 

ريــف موحــد ونهــائي لمصــطلح )األبســتمولوجيا( ، لكــن ثمــة أصــول مشــتركة يتفــق حولهــا تع
 :(3)ه يبحث ن  المختصون في صياغة  الخطاب االبستمولوجي على أ  

 _في األسس النظرية للعلوم .1
 _ في مبادئها .2
 _في ظروف تبلورها وتطورها .3
 _في أساليب العلم المختلفة .4

                                                 

،  مكتبة  3، ط 6 13: ( ينظر : الحفني ، عبدالمنعم : المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة1)
والمأزق الحضاري  م ، والمرزوقي ، أبو يعرب ، حنفي ، حسن : النظر والعمل2000مدبولي_القاهرة ،

 م .2003، دار الفكر ، دمشق ،  1، ط 328العربي اإلسالمي الراهن  : ص
/ 1ينظر : صليبا ، جميل : المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية : ج (1)

 م .1982، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  1، ط 33ص
 . 322ينظر : النظر والعمل والمأزق الحضاري العربي اإلسالمي الراهن : ص  (2)
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الســـؤال األبـــرز الـــذي طرحتـــه الدراســـة وعليـــه تـــدور مـــدارها وانطالقـــا  ممـــا مضـــى كـــان     
يــديولو ومحاورهــا، كيــف نســتطيع أن نميــز بــين المعرفــة كحالــة إبســتيمية وبــين  داخــل  جيااإل 

 حقل االستغراب ؟
وقد جاءت اإلجابة بهذه المحاور الثالثة والتـي اسـتطاعت الدراسـة صـياغتها علـى شـكل    

جي خروج )علم االستغراب( من دائرة الضـيق االيـديولو  مباحث مفصلة لتكون مفتاحا  لمأزق
 ، وهذه المباحث حددناها في ثالثة :إلى سعة االنفتاح االبستمولوجي

 ـ المبحث األول : المنهج وآلية التوجه .
نتاج المعرفة .  ـ المبحث الثاني : العقلنة وا 
رادة الحقيقة .  ـ المبحث الثالث : الهدف وا 

 ل في كل مبحث من هذه المباحث .وفيما يلي التفصي    
 

 المبحث األول
 المنهج وآلية التوجه

ـــوم المختلفـــة أن المـــنهج أيبـــين تـــارير الفكـــر مـــن خـــالل اســـتقراء ظـــوا     مـــن  بـــرزهر العل
الموضـو  وأن صـواب الموضـو  وصــحته إنمـا يعـود إلـى صــواب المـنهج ودقتـه ، وأن خطــأ 

فالمنهج سابق على الموضو  ، فهو الـذي الموضو  ومحتواه إنما يرجع إلى خطأ المنهج ، 
يحـــدد الرؤيـــة والمنظـــور ويضـــع األصـــول واألســـس والقواعـــد ، ويشـــخص الغايـــة والهـــدف ، 

 ويكشف عن المجهول المخطط المستدعى إليه .
المــــنهج  وألننـــا نحـــن والغــــرب نشـــتر  بمنــــاهج المعرفـــة ، يفتــــرض التوجـــه نحــــو امـــتال    

ن الطبيعــة المعرفيــة أصــبحت شــاملة ومتســعة يمكــن أن ، وبمــا أالمعرفــي المقــارب المناســب
فينبغــي أن نتفـــق علــى صـــيغة ميتادلوجيـــة  ،نـــت كمــا يمتلكهـــا اآلخـــروتمتلكهــا أ أمتلكهــا أنـــا

يقتــــرب منازعــــة المــــنهج بــــالمنهج نفســــه ، دون االتكــــاء علــــى مــــنهج آخــــر مغــــاير للحقــــل 
فرازهـا فكريـا  وفنيـا  االستغرابي المدروس ، بعبارة أخـرى عـدم الخلـط بـين المنـاهج المت عـددة وا 

داخـل حقــل المعرفــة ، فيقضــي الفصــل بــين البنيويــة والماركســية والماديــة الجدليــة والوضــعية 
والتفكيكيـــة وهكـــذا ، فـــال يجـــوز المشـــتغل علـــى اللغـــة وتحليلهـــا ، وال علـــى نقـــد النصـــوص 

اولــة ، أن يلــج وتفكيكهــا أو التــداولي الــذي يتمســ  بــالواقع الفعلــي االســتعمالي للظــاهرة المتد
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منهجيـــة ماركســـية يعـــول علـــى صـــرا  الطبقـــات ، أو جـــدليا هيجليـــا  يتبنـــى الوســـط والوســـط 
 .(1)واإليجاب في تحليله لمظاهر المعرفة ومنها فلسفة التارير

فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا مـــا أردنـــا أن نحـــدد جزئيـــة مـــن االســـتغراب البـــد أن نتوجـــه إلـــى     
نصـا  أو حقـال  معرفيـا   مـا ، فنتـابع شـروط إنتاجـه والخلفيـة  الغاية المرادة مباشـرة كـأن يكـون

التي تقع وراءه والمعرفة الموجودة داخله ، لنحتفظ بتل  الصفة والتصور اإليجابي عـن تلـ  
 الظاهرة ، واالنتقال من الرفض السلبي لها بجعلها موضوعا إبستمولوجيا  فقط ال غير .

الثقافـــة العربيـــة بمظاهرهـــا الفكريـــة واإلبداعيـــة إن نظـــرة فاحصـــة ودقيقـــة لمعطيـــات        
المختلفة تكشف عن معضلة خطيرة في التعامل المنهجي مع اآلخر في ضـروب )التماثـل( 
أو )التطــابق( مــع ثقافــة اآلخــر التــي فرضــت حضــورها المطلــق فــي النســيج الثقــافي العربــي 

داتها الثقافيـــة بـــارزة المباشـــر إلـــى حـــد أصـــبحت فيـــه تعـــالي الهيمنـــة المركزيـــة الغربيـــة بمحـــد
للعلــن ، ممــا حــدا للســلو  المنهجــي أن ينحــو منحــى االســتجابة الســلبية ، فمــن ثــم ال تتبلــور 
لمهمـــة االســـتغراب شـــة ســـوى حالـــة الضـــمور المعرفـــي تعجـــز عـــن التفاعـــل اإليجـــابي مـــع 
الثقافات األخرى ، كذل  فإن الذات الثقافيـة تسـتحيل التطبـع بطابعهـا الخـاص الـذي ينشـغل 

اقعه وموضوعاته ، وهـي فـي الوقـت نفسـه اليسـتطيع الـدخول مـع اآلخـر فـي حـوار فاعـل بو 
ــه فــي مقــام المكــون المهــيم ن  ــا  قبــل االســتفادة منــه معرفيــا  مــا يجعل مباشــر ومســاءلته منهجي

 .(2)وليس المكون الناشة المنتج الحر بل حتى المضاد
بــاالختالف فــي التوجــه واالتفــاق  إن الحالــة المنهجيــة للظــاهرة االســتغرابية مشــروطة       

نمـا  في النمط، فالمطابقة في القالـب المنهجـي ال يشـترط فـي النهايـة التشـابه فـي الهويـة ، وا 
العمليــة اســتراتيجية بأصــول  آليــة منطقيــة تترتــب مــع موضــوعاتها فــي ضــوء مرجعيــة ثابتــة 

مــام أ  سـبيل يصـدر عنهـا المثقــف الباحـث ، وفـي ظــل هـذا الموقــف العلمـي الرصـين يكســر ال
االنــــدماج التــــام فــــي ثقافــــة اآلخــــر ، وفــــي الوقــــت ذاتــــه يمنــــع الصــــدام معــــه دون اعتبــــار 
لخصائصــه الذاتيــة بالهيمنــة ، وال الشــعور بــالتقويض تجــاه األنــا بوصــفها وعيــا  غريبــا  غيــر 

                                                 

، منشورات االختالف ،  1، ط  95_ ص94ذات : ص( ينظر : مهيبل ، عمر : من النسق إلى ال1)
 م.2007الدار العربية للعلوم ، بيروت ،

، المؤسسة العربية  1ص ، ط603_602( ينظر : إبراهيم ، عبد اهلل : المطابقة واالختالف: ص 1)
 م .2004للدراسات والنشر ، بيروت ، 
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قادرة علـى المنازعـة وافتقادهـا إمكانيـة المدارسـة بجعـل اآلخـر موضـوعا  كمـا األنـا فـي وقـت 
 . (1)اتمن األوق

وفــي المشــرو  المنهجــي تكــون الذهنيــة التحامليــة غائبــة والــتخلص مــن الغطــاء الــذهني    
المهـيم ن صــورة مــن اإليــراد طرديـة مــع النزعــة المنهجيــة لهيكلـة المعرفــة ذي الــذات الفلســفية 
المتأسسة على  صـدى التوجـه األصـيل ، ثـم إن اإلبسـتمولوجيا المنهجيـة التـي نتوخاهـا هنـا 

تمولوجيا فلســــفية بحتــــة أو منهجيــــة تتــــوق نحــــو المطلــــق ، إنمــــا اإلبســــتمولوجيا ليســــت إبســــ
المفهومــة فــي هــذا الســياق ظرفيــة مقننــة ومحــددة ضــمن فضــاء زمــاني ومكــاني معــين ، إذ 
التجربـــة الميتودولوجيـــة كـــذل  فـــي حالـــة تغيـــر ، فالحركـــة فيهـــا دائمـــة ، ويجـــب أن يعكـــس 

 المنهج العلمي هذه الحركة أبدا . 
سنكون أمام تحٍد كبير تجاه علم االستغراب ، تتمثل في الصيغة التـي يجـب أن  ان إذ  نح   

يتشـــكل ضـــمنها منهجنـــا ، بتعبيـــر )األنـــا( المقابلـــة للغـــرب ، ذلـــ  الـــذي كـــان وال يـــزال يريـــد 
انتــزا  الـــ )أنــا( منــا لــنلج فيــه ذوبانــا  وانــدغاما  ، ومظهــر الـــ)أنا( فــي صــناعة المــنهج طبيعــي 

فـي تأسـيس مشـروعنا االسـتغرابي الخـاص بنـا ،  ضـرورة  رضة في هذا السـياق للمناعة المعا
لـــيس ألجـــل البقـــاء فحســـب بـــل مـــن أجـــل الســـيادة الحضـــارية والمعرفيـــة ، ومـــن هنـــا فـــإن 
األرضــية التــي نرنــو البنــاء عليهــا كــل تطلعاتنــا العلميــة فــي ســبيل صــياغة هــذا المــنهج يقــوم 

د أفقهــا النظــري والعملــي ، فــإذا كــان هــذا علــى خصوصــية الــرفض اإليــديولوجي علــى امتــدا
عيبا  وثغرة  ملحوظين في المنهج الغربـي بـل فـي عقليـة المفكـر الغربـي لـزمن مـن األزمـان ، 
وهـي قائمـة علـى ثغـرة نفسـية لهـا ظاللهـا اإليديولوجيـة علـى بنيـة العقـل ، فهـذه الثغـرة وذلــ  

ق إلينـا نهائيـا  ، ولـو كـان المصـدر النـابع هـو الغـرب القـاهر الغالـب  العيب ال يجب أن يّسـو 
. وألجــــل اســــتكمال الســــب  المنهجــــي يجــــب أن يكــــون عــــامال القــــدرة ( 2)علينــــا تقنيــــا  ومــــدنيا  

                                                 

،  2ص ، ط101ص_100لمعاصر : ينظر :  الكبسي ، محمد علي : قراءات في الفكر الفلسفي ا (2)
م . و مصطفى ، نادية محمود ، أبو زيد ، عال : 2007والتوزيع ،  دمشق ، ة والنشر دار الفرقد للطباع

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،  2،   ط 62خطابات عربية وغربية في حوار الحضارات : ص
 م .2007القاهرة ، 

، دار االتحاد ،  1، ط 20رب والغرب ، أية عالقة . . أية رهان : صينظر :  هاني ، إدريس : الع (1)
 م . 1988بيروت ، 
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ــا  عــن مالزمتهــا اإليديولوجيــة  ــه إلــى أداة مفصــولة كلي ــذاتيين فــاعلين بغيــة تحويل والمرونــة ال
إبسـتمولوجية جديـدة وترسباتها لينتسب إلى نسق المعرفة الموضوعي المتوج بهـا كـل ظـاهرة 

فــي تسلســلها التقنــي الرصــين ونظرتهــا العميقــة الجــادة تعبيــرا  عــن ســياقها النقــدي ونظامهــا 
 العلمي المتكامل .

وال يفهـــم ممـــا مضـــى أن ســـمة الـــرفض المطلـــق لآلخـــر فـــي كـــل شـــيء هـــو ممـــا يتبنـــاه     
الواقــع ،  الموقــف المنهجــي ، فــإن كــان صــحيحا  مــن ناحيــة المبــدأ ، لكنــه خــاطة مــن ناحيــة

فمــا يتطلبــه الصــياغة المنهجيــة هــو نقــل الموضــو  مــن مســتوى االنفعــال إلــى مســتوى الفعــل 
، مقاربـة للحقيقـة المتجليـة ور نحو مركزة الذات وموضعة اآلخرليتأسس الوعي العلمي ويتبل

بإضفاء طابع المدارسة فالتأثير على طابع الدور والتقليد لكسب نـو  مـن األسـبقية المتبادلـة 
والحالــة المنهجيــة المفترضــة تقتضــي كمــا  ،ار تاريخيــة معلنــة كانــت أم مضــمرةمــا هــي ادو ب

مالء الـ )أنا( على ضوء خ صوصـيات أعلنا مسبقا  إفراغ الواقع من كل وعي محتمل سلفا  وا 
ــه م  ن ــعلــى أ   ،العصــر وتوجهاتهــا الجديــدة ا ينبغــي التنبيــه إليــه فــي هــذا التحديــد أن القــراءة م 

نمـا نـو  مـن صـر  المنهجية بـدافع ا  الـذات مـع الشـعور بالـذات ال يعـد منهجـا  فـي المعرفـة وا 
يـه خطـاب حسـن قيم المفارقة المنهجية هو مـا وقـع ف سف فإن  ، ولل  أخرى لف  عقدة النقص

، فهــو مـــن جهــة يســتخدم آليـــات وأدوات تنتمــي للثقافــة الغربيـــة حنفــي فــي بعـــض مضــامينه
، ومــن جهــة ثانيــة نجــد معاداتــه ا غيــر حــديثدي  الحديثــة وفــي الوقــت نفســه ظــل خطابــه تقليــ

لثقافــة الغــرب الغازيــة وهــو الــذي وقــع ضــحيتها عنــدما اســتخدم أدوات ومفــاهيم ثقافيــة غربيــة 
يقــول حنفــي : " يهـــدف  ،(1)"مبــدأ الهويــة " وغيرهـــا"الموضـــوعية " و" والــنقص " مكــب مثــل

ن األنـــا واآلخـــر . . . والقضـــاء إلـــى فـــ  العقـــدة التاريخيـــة المزدوجـــة بـــي إ ذ اعلـــم االســـتغراب 
علــى مركــب العظمــة لــدى اآلخــر الغربــي بتحويلــه مــن ذات دارس إلــى موضــو  مــدروس ، 
ــه مــن موضــو  مــدروس إلــى ذات دارس ،  والقضــاء علــى مركــب الــنقص لــدى األنــا بتحويل

                                                 

ينظر : عبود ، مقداد نديم :  بين القطيعة والخلق ، الحقيقة في الخطاب العربي المعاصر :  (2)
 ، دار الحداثة  1، ط 109ص

 م . 1999للطباعة  والنشر والتوزيع ، بيروت ،             
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ومــن ضــمن  ،( 1" )مهمتــه القضــاء علــى اإلحســاس بــالنقص أمــام الغــرب لغــة  وثقافــة  وعلمــا  
مفارقات المنهجية وفقدان االستيعاب الكافي للطر المعرفية مع التأكيـد علـى الناحيـة هذه ال

اإلبســتمولوجية ونبــذ اإليديولوجيــة مــا وقــع فيــه خطــاب الــدكتور محمــد أركــون كمفكــر ألمعــي 
ما الـنص التراثـي ، والتسـاؤل بشـأنه يبقـى ال سـي  و بارز في صياغة المنهج حول قراءة النص 

قدم الفكر " األركوني " في هذا المجـال ؟ وكلمحـة بيانيـة سـريعة للقـراءة  مطروحا  دائما  ماذا
ـــم تكـــن  ـــائض المتســـع ، فل ـــده وقـــف فـــي مـــدلولها الف ـــة نجـــد أن خريطـــة التفكيـــر عن األركوني
المنــاهج العربيــة مغنيــة  بمــا تعــزز مكانــة هــذه النظــرة وتلــ  القــراءة ، بــل إنهــا تجمــع فــي آن 

تحتضن بنيوية شتراوس وظواهرية هوسرل وغيابية هيـدغر واحد آفاقا  منهجية متعددة حيث 
. قـد ال يعـد  (2)وأركيولوجيا فوكو وتفكيكية دريدا وتأثيرات دولوز وألتوسير وكالسـتر وغيـرهم

هذا التعدد عيبا بـل ثـراء  معرفيـا  يحسـب لـه ، لكـن عنـدما تتحـول النتيجـة إلـى تيـه بعيـد عـن 
لـى الالمتوقـع القراءة الموضوعية والغياب المتواصل للم عنى ستوصله حتمـا إلـى الالمـنهج وا 

لــى الالنظــر ، وبــاألخص عنــدما يحيلنــا مــن جهــة أطــره الفلســفية إلــى القطيعــة التامــة مــع  وا 
 الماضي )األنا( على حساب اآلخر ، وعندما يصل بالفكر بما ال يطـابق الواقـع أو حـين ال

 .  يقوى حد احتمال المقاربة بينهما
فلسفة تسبر أغوار الوعي المنهجـي لفـ  لغـز بوصفها اهرة االستغرابية جدل الظ ايبقى إذ     

غمــــوض )األنــــا( المعرفيــــة ، وحنفــــي يــــذهب إلــــى أنــــه _ االســــتغراب _ يمّكــــن فــــ  العقــــدة 
التاريخيــة بــين األنــا واآلخــر ، وقلــب المــوازين وتبــادل األدوار ، فــإذا كــان الغــرب قــد ســيطر 

 إ ذ ااعتبــار لخصائصــه الذاتيــة فالبــد  علــى الشــرق ، وركــب لــه صــورة تمثــل تصــوراته ، دون
، وتقويـــة ثنائيـــة مـــن االنطـــالق صـــوب هـــدف محـــدد ، وهـــو القضـــاء علـــى مركزيـــة الغـــرب 

عــادة التــوازن للــذاتالمركــز واألطــراف وهــذا المعنــى خطــوة صــريحة لتدشــين أرضــية  ،(3)، وا 
كـل  صالحة لالختالف توجب بطبيعـة الحـال النظـر بعمـق ووعـي نقـدي إبسـتيمي ملتـزم فـي

التطـابق الكلـي مـع مطالـب الـذات يجعـل  ن  أل   ؛قافـة التـي عليهـا مهمـة االسـتغرابطبقات الث
                                                 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،  2، ط 24ي ، حسن : مقدمة في علم االستغراب : ص (  حنف3)
 م . 2000، بيروت ، 

 . 99، ومن النسق إلى الذات :  67العرب والغرب أية عالقة أية رهان :  (1)
 .  24ينظر : مقدمة في علم االستغراب :  (2)
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ـ ن  ، كمـا أ  اهرة نفسـية أكثـر منهـا معرفيـةاب ظـمن االسـتغر  مـن العمـاء  اهـذه الحالـة يولـد نوع 
عن االنقطا  التام عنها ووضع مسافة إجرائيـة بـين الـذات وتصـوراتها الخطير الذي ال يقل 

 . (1)جهة ، وبينها وبين تصورات اآلخر من جهة ثانيةهذا من 
وأخيرا  وضمن المالحظات المنهجية حول علم االستغراب ، تتركز مهمتها حـول أولويـة     

المـــنهج لـــيس بحثـــا  فـــي المعقـــول أو  ن  أل   ؛( علـــى النظـــرcAo( أو الفعـــل )intcAoالعمـــل )
نمــا التأ صــيل المنهجــي يبقــى ضــرورة نــاجزة المنظــور، ولــيس العــود باألشــياء إلــى  ذاتهــا وا 

، والمـنهج ال (2)تؤكد على الفعل بما هو موجود في الواقع وبما هو آلية محددة لغايـة النظـر
، ا إلـى تحديـد ثوابـت موضـو  النظـريقوى على تحديد ذاته إال بعقل عملي وفعل إرادي سعي  

ق مــنهج االســـتغراب وهــذه الثوابــت نحـــددها لنقــول ختامــا  بـــأن اآلليــات المتوجهــة للغـــرب وفــ
يجب أن تتم على أسس معينة بحيث نفيد من معطيات الحضارة الغربيـة المعاصـرة فيمـا ال 
يتعــارض مــع أســس حضــارتنا وقناعاتنــا الراســخة ، وهــذا التوجــه فــي المدارســة تتنــو  لتشــمل 

 .العقيدة والتشريع والتارير واالقتصاد والجغرافية والسياسة والثقافة بعمومه
 

 ثانيالمبحث ال
نتاج المعرفة   العقلنة وا 

يعتــري دراســة االســتغراب فــي إطارهــا اإلبســتيمي نوعــا مــن التعــاطي الــدقيق فــي النظــرة     
يـــديولوجياالتقويميــة للمعرفـــة ، وتمثـــل  إشـــكالية مستأصــلة لفحـــوى الموقـــف النقـــدي يحـــول  اإل 

خفــاء الــوعيد يــديولوجيا، إن اســتبعاد ون المعرفــة الصــحيحة وا  الســتغرابية قــد ا فــي الحالــة اإل 
أغلب اآلراء تتفق في النواة الجامعة بين المعرفـة واإليديولوجيـة ،  ن  ، فإ  يعد أمرا غير ممكن

يـــديولوجيالكـــن اإلطـــار اإلبســـتيمي يحـــرص علـــى عـــدم االتفـــاق بينهمـــا ، فمســـار  ينطـــوي  اإل 
طابعهــــا تعــــددي ومتســــع ممــــا يــــنعكس علــــى مالمــــح  ن  أل   ؛علــــى رســــم التوجهــــات المطلقــــة

، بينمـا المعرفـة يكتفـي بوصـف مـا هـو جزئـي فيبقـى عملهـا محايـدا  للواقـع ووحدتها استقرارها

                                                 

ي إلى االستغراب المغربي ، بحث في القراءة الجابرية ينظر :  تيزيني ، طيب : من االستشراق الغرب (3)
 م .1996، دار المجد للطباعة والنشر ، دمشق  ،  1، ط 35التاريخية :  ربي وفي آفاقهاللفكر الع

 . 160( ينظر : النظر والعمل والمأزق الحضاري العربي اإلسالمي الراهن : 4)
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وفــي النهايــة تســتخدم خطــوات محــددة لبلــوغ النتــائج ، وهــذه الصــفة األخيــرة هــي مــا تحــرص 
 . (1)فكرة االستغراب التالقح معها كي تقترب من الموضوعية وتخرج عن الذاتية الخالصة

ســتغراب ودوره ال يكتفــي بمنطلقــه التأكيــدي فــي القيمــة الوجوديــة لــذا فــالنظر إلــى علــم اال   
ألفكــاره ومدياتــه الموجهــة بشــأن صــدقيته وفعاليتــه وهــذه تمثــل أســاس االنســجام مــع مبادئــه 
وااللتــزام بهــا ، وبالتقــارب مــع هــذا التفســير وهــذه النظــرة نحــرص علــى الطــابع األدائــي لهــذا 

ها مستندة  إلى حكم تقويمي معـين لـيس مـن )األنـا( العلم بما تكون مفيدة ومنتجة في حد ذات
حصــرا  بــل مــن الواقــع المعرفــي المــراد بلوغــه بالحاجــة إليــه ، فالــذي يميــل إلــى تصــور حكــم 
االستغراب حكما للقيمـة ال للواقـع ينتهـي إلـى تحيـز مهمـة هـذا العلـم وتمركزهـا علـى ذاتهـا ، 

خفــاء العيــوب ، ويتــراوح تعليـــل الطــابع االنتقــائي لهـــذا  وممارســتها انتقائيــة إظهــار المزايـــا وا 
العلــم بــين ربطــه بحالــة التمحــور الــذاتي كمــا ذكرنــا ممــا يجعــل تلــ  الحالــة ترجمــة للــدواعي 
النزعــــة النرجســــية الصــــوابية ودحــــض اآلخــــر ، وبــــين النزعــــة اإليجابيــــة الســــتمداد المعرفــــة 

يديولوجياحجيتها بعيدة  عن   . اإل 
اإليديولوجيــة نجــدها متجليــة  علــى مســتوى نظــام المعـرفـــة  هــذه المفارقــة وبالمناســبة فــإن     

اإلبستيمي لخطاب الدكتور حنفي فهو من جهة يؤكـد علـى ضـرورة اتخـاذ موقـف نقـدي مـن 
الغــرب ولــيس الــدفا  عنــه أو الهجــوم ، وذلــ  علــى ضــد مــن مواقــف فكرنــا المعاصــر إزاءه 

انيــة يــرفض المثاقفــة والمواصــلة التــي تراوحــت بــين الــدفا  والهجــوم واالنتقــاء ، ومــن ناحيــة ث
بذريعة إلغائها خصوصيات الشعوب وتجاربها المسـتقلة ، وهـو إذ يفعـل ذلـ  يكـون متمركـزا  
علــى الــذات بصــورة نرجســية مفرطــة إلــى حــد نجــده يقــول " يمكننــي أخــذ كــل فالســفة الغــرب 
 وأضمهم في طابور عـرض وأكـون أنـا قائـدهم أوجههـم وأحـركهم ، وأستعرضـهم فـي حركـات

. فصـــفة  (2) ســـتراتيجيتي وخططـــي وأهـــدافي "ت وتحيـــات كيفمـــا أشـــاء ، وطبقـــا  الوتشـــكيال
يـــديولوجيااالنغــالق والتميـــز وادعــاء الصـــوابية يحســـب علــى  ســمة االســـتغراب أنهـــا  ن  أل   ؛اإل 

                                                 

، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  1، ط 208ة : ينظر : خليل ، بكري : اإليديولوجيا والمعرف (1) 
 م .2002، 
 . 111، وينظر القطيعة والخلق :  447مقدمة في علم االستغراب :  (1)
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تثور جملة قضايا منتجة تتجاوز الواقع وتتعالى على ما هو عاجل إلى ما هو آجـل ويـؤول 
 مصلحة المعرفية العامة . إلى المسار الملبي لل

يديولوجياومفهوم       : (1)بحكم تقويمه أنه ينحصر في مستويين اإل 
يديولوجيااألول : وصفي وهو ذل  الذي تظن فيه     أنها حقيقة مطابقة للواقع .  اإل 
 الثاني : وهو الذي يتضمن الحكم بأنها ال تعكس  الواقع تماما  بصورة صريحة .  

لمفهوم الحيــادي ســتغراب يصــطف مــع االتجــاه الموضــوعي الملتصــق بــاوعــي اال ن   أ  ال  إ      
علـــوم الفكــر والثقافـــة ال ينبغــي أن يكـــون هــدفنا منهـــا_  ن  ، ومــن هنـــا فــإ  فــي ميــدان المعرفـــة

ونحــن نســعى فــي صــياغة تأسيســية لهــذا العلــم الجديــد_ تكــوين انســاق مــن المفــاهيم المغلقــة 
فه علـى سـن األحـوال وضـعه ومـن ثـم تصـنيالتي يجري فـي ضـوئها إهمـال الواقـع أو فـي أح

، نعـم قـد تكــون هـذه الخصوصـية ملحــظ انتمـاء أو مـأثرة نلتــزم معـايير وثوابـت قيميـة خاصــة
، لكــن بالمقابـل ال إنكــار فـي إمكانيــة منـع ذلــ  علـى أســاس الخيـار العقلــي ابهـا دينيــا  وقدسـي  

ومـن الخطـورة بمكـان أن بما يقودنا إلى تصورية مطلقة قد تحال إلى الرفض أو التجاهـل ، 
نــا بهــذه الحالــة نعطــي الصــورة عــن ن  أل   ؛الســتغراب آلــة متحيــزة إيــديولوجيا  نجعــل مــن علــم ا

يــديولوجيا ن  أل   ؛والتثبــت وتقــديم التعليــل الكــافي اآلخــر قبــل الفحــص التــي نســتخدمها بهــذه  اإل 
كمـا أنهـا  الصورة سوف ينقصها اليقين وتكون لها طابع ذاتي عرضي وتفتقد للنظرة الشاملة

تغيـب عـن طـرح األسـئلة النقديـة عـن شــروط المعرفـة الموضـوعية ، بـل ربمـا تميـل للحكــام 
المســــبقة وللتحيــــز والمصــــدر الــــرئيس ألغالطنــــا كمــــا يــــرى )ديكــــارت( هــــو الحكــــم المســــبق 
للشياء ، فهو يطالب بتعليـق الحكـم واالمتنـا  عنـه فـي حالـة تعـذر تكـوين الفكـرة الواضـحة 

.  (2)لـــذهن بالصـــورة أو بالشـــكل الـــذي ال يعـــود معـــه أي مجـــال للشـــ عـــن الموضـــو  فـــي ا
فنقص البعد اإلبسـتيمي عـن أفكارنـا دليـل نقـٍص فـي مل كـة حكمنـا علـى األشـياء والظـواهر ، 
وتـــأتي المعرفـــة فـــي مقدمـــة تلـــ  الظـــواهر ، نعـــم قـــد تكـــون هنـــا  تحيـــزات عاطفيـــة تتســـم 

يـديولوجيابالالعلميـة أحيانــا  تنطلــق مــن  ن خاصــة  ال ســبيل إلـى تعليلهــا فــي طبائعنــا وتكــو  اإل 

                                                 

 . 210اإليديولوجيا والمعرفة : (2)
، منشورات جامعة بنغازي ، كلية اآلداب  45ينظر : متى ، كريم :  الفلسفة الحديثة ، عرض نقدي :( 3)
 م.1974، 
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كبشر في مجـاالت الحيـاة المختلفـة ومناشـطها المتنوعـة ، لكـن يبقـى المحـ  البرهـاني الـذي 
يستلزم منع تل  األحكـام وتلـ  األخطـاء أن نمتلـ  قـدرا  مـن التغلـب علـى معضـالت التحيـز 

 بـــالرجو  إلـــى رؤه إال  الفكـــري بحســـبانه آفـــة  ذهنيـــة تصـــل حـــد التضـــليل العلمـــي ال يتســـنى د
ـــه نســـيجا  مـــن  الوقـــائع الصـــريحة الصـــحيحة ، فـــالحكم اإليـــديولوجي لـــه خواصـــه التـــي تجعل
ــا  مــا تكــون متعارضــة مــع  الــرؤى التقريريــة المباشــرة يهتــف بالكشــف عــن البنيــات التــي غالب
 الحكـم اإلبسـتيمي المعرفـي ، فالمسـافة بينهمـا واضـحة ومنظـورة ، واإليـديولوجي يتعامـل مـع

، بمعنـــى أن التوقـــع والتخمـــين لآلخـــر  (1)وعـــي الضـــرورة فهـــو عامـــل حتمـــي ومســـيطر فيـــه
تصبح حالة ال شعورية أحيانا  وهذا مـا يـنعكس حتمـا علـى نتيجـة االسـتغراب بالعقـل الملتـزم 

 . االذي يتعامل بها وتوظيف مسارها باتجاه أهداف شاملة للمجتمع وتنظيمه معرفي  
لحداثــــة الموضــــوعية وهــــي ممارســــة نحــــو التكامــــل فــــي الكــــل والعقلنــــة تعــــد مــــن قــــيم ا   

االجتمـــاعي والـــنهج العلمـــي الممتـــزج بـــه علـــى امتـــداد مســـارهما ، فـــاالنحراف عـــن الظـــاهرة 
العقالنيــة يســفر عنــه الحكــم المتعجــل والمســبق واإلفــراط فــي التعمــيم بــل والتزمــت فــي الــرأي 

، فالتعامـل عدالـة وانعـدام التمييـزفي كثير من األحيـان ، ويـنجم عنـه كـذل  االنحـراف عـن ال
، وهـو نفسـه سـيكون ر عـن خصـائص المكـون المعرفـي للـذاتبهذا المعيـار تجـاه اآلخـر يعبـ

ـــ ه ن ـــأل   ؛امكونـــا انفعاليـــا  خارجـــا  عـــن نطـــاق العلميـــة ، ومـــن ثـــم يكـــون المنـــتج المعرفـــي عفوي 
 .ال سعة األفق الموجود لدى اآلخر متمركز على محدودية األنا

التأكيــد علــى هــذا الجانــب مــن لجــوء وظيفــة االســتغراب إلــى المقاصــد الفعليــة  ن  أ   وال شــ    
لــى  يوصــلنا إلــى الناحيــة المنطقيــة بــأن   لــى نتيجــة وا  كــل دراســٍة ال بــد وأن تقــود إلــى عمــل وا 

تــأثير ، وفــي الســياق نفســـه يبــرز موضــو  دور التمويــه رديفـــا  للثــر اإلبســتمولوجي وكونـــه 
تغطيـة وهام اإليديولوجية التي تقوم بوظيفـة ما يعرف عادة  بـ " األ   قناعا  يخفي الواقع ، وهذا

يــديولوجيا، فالوقــائع بهــدف جعلهــا مقبولــة فــي شــكلها تعكــس صــورة مثاليــة مــن غيــر مــا  اإل 
ما نحن نبغي من فكرة االستغراب أن تعكس قناعة  لمصـيرنا الحضـاري ن  ، وا   (2)عليه الواقع "

                                                 

، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،  7، ط 112( ينظر : العروي ، عبداهلل :  مفهوم اإليديولوجيا : 1)
 م .2003

 . 185اإليديولوجيا والمعرفة : (2)
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تقمصـها إيـديولوجيتنا الراهنـة ، وطبيعـي ونحـن فـي صـدد والفكري ال الصـورة الضـيقة التـي ت
بنــاء معرفــة متوازنــة ومنظومــة مــن القواعــد ترتســم فيهــا معــالم الســلو  والمقــاييس اإلجرائيــة 

يــديولوجياللمجتمــع ، نـــدر  أن  ال تعطـــي معــايير حكـــم خاصــة لطريقـــة اختيارنــا العلمـــي  اإل 
نمـا سـتعطي معنـى التبريـر الـذاتي لهـذا ضمن الظاهرة االستغرابية من بين بدائل عديـدة ، وا  

الحكــم ولكيفيــة االختيــار هــذه ، وتشــكل أداة ضــبط وقســر علــى المشــرو  بأجمعــه وبجوانبــه 
ن ادعــت ال ــذل الفنيــة وبموجهاتــه التحليليــة الكافــة وا  الفكــر  ن  أل   ؛قــدرة التكييفيــة والتوجيهيــة ل

ـــة فمـــن شـــأنها أن تـــزين مـــا هـــو ـــائم أو تزيحـــه بفعـــل اإليـــديولوجي فكـــر مـــزدوج فـــي النهاي  ق
 .  االعتقاد أو المصلحة أو األهواء

ويستفاد مما تقدم أن دليل العقلنة أو العقالنية في عالقتها بفكرة االسـتغراب كعلـم           
لــيس ســبيلها تحديــد المصــلحة فــي إطارهــا الــذاتي كمــا يتبناهــا الفكــر اإليــديولوجي بــل اإلرادة 

صــرح الهــدف الــذي ينشــده المحتــوى البنيــوي  المعرفيــة فــي جانبهــا الموضــوعي هــي مــا تمثــل
 لهذا المشرو  وأعني علم االستغراب .

وهنـــا  ثـــالث منـــاٍح رئيســـة يحـــدد الموقـــف الفكـــري لريـــديولوجيا تجـــاه االســـتغراب          
 :   (1)كظاهرة إبستيمية

_ المنحى المثالي : وهو الذي تعد فيه المعرفة عالما  مستقال  ينبغي فهمها كليـا  ومطلقـا  ، 1
وال ش  أن النظرة العميقة لهذا المنحى يتبـين حجـم المثاليـة البعيـدة عـن واقعهـا وموضـوعها 
الموجــه بهــا نحــو اآلخــر ، فيظــل معتنقوهــا بعيــدين عــن إحيــاء أي نهضــة فكريــة مرجــوة فــي 

 المستقبل قريبة  أو بعيدة .
ون البنـى _ المنحى االختزالي : وفيه تكون المعرفة منطلقة ومصاحبة وفـق ظروفهـا ،وتكـ2

المتحركة فيه عقالنية أكثـر وذو تحقـق اسـتنباطي بعيـد وعميـق . ونجـد أن )األنـا( المنطلقـة 
لـــ )اآلخــر( بهــذا المنحــى تكــون ضــرورية أكثــر وموصــلة للنتيجــة فــي مســارها األركولــوجي 

 السليم .

                                                 

 .   227( ينظر : المصدر السابق : 1)
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 _ المنحى التحليلي التوفيقي : ويعمـل علـى الجمـع بـين المنحيـين السـابقين ، ويقـف موقفـا  3
وســطا  ويظهــر بصــورٍة تجاذبيــٍة بــين هــذا الطــرف وذا  ، وهــو بهــذا المعيــار يلتــزم منظــورا  

 بديال  عن المنحى األول تارة  وعن الثاني تارة  أخرى .
وفي ختام هذا المبحث نود اإلشارة إلى قضـية مهمـة وهـو أن االسـتغراب ال يتناسـب مـع    

اصـر الـذي جعـل مـن الـذات العربيـة وفكرهـا تشنجية وانغالقية الخطـاب العلمـي العربـي المع
حقــال  ســاكنا  ومقياســا  وحيــدا  صــالحا  يقــيس عقليــة اآلخــر وعلميتــه ومنجزاتــه ، وهــذا التمركــز 
على الـذات تجـاه اآلخـر كمحـور للعـالم ومرجعيـة نهائيـة يهـدف إلـى أمـرين كمـا يـري بعـض 

 :( 1)الباحثين
ـــاء ـــو  مـــن اإلعـــالء الـــذاتي إلخف وضـــعنا الهـــت وصـــورته القائمـــة فـــي  أولهمـــا : ممارســـة ن

الحضــيض ،وثانيهمــا : الظهــور بمظهــر وهــم التكــافؤ مــع اآلخــر أو تخيــل التفــوق عليــه فــي 
 بعض األحيان .

مـــن هـــذا الفضـــاء المتشـــكل المتصـــلب البـــد مـــن المرونـــة بكثيـــر وتمييـــع هـــذا  اوانطالق ـــ   
ة بالموافقـة معـه حينـا  الفضاء على قدٍر أكبر من التعاطي مـع هـذا الواقـع المتغيـر كـل لحظـ

والمفارقة حينا  آخر، فعملية االستغراب ظاهرة متشـكلة وأحـداثها وحقائقهـا متبدلـة غيـر ثابتـة 
، والمطلــوب هـــو بنـــاء صـــياغة التوجــه الســـليم نحـــو اآلخـــر ، بالتعامــل مـــع فضـــاٍء مختلـــف 

لـى األرض للتحرر من الوهم لتشكيل الحقيقة ، الحقيقة الموصـلة إلنتـاج المعرفـة ورؤيتهـا ع
ملموسة  غير مخفية أو على جناح الكالم المنظور ، فالمعرفة في النهايـة هـو مـن تعاطاهـا 

 ومارسها ال من تملكها فقط . 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 69، وخطابات عربية وغربية في حوار الحضارات :  173( ينظر : بين القطيعة والخلق : 2)
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 المبحث الثالث
رادة الحقيقة  الهدف وا 

يــروم كــل علــم وكــل دراســة موضــوعية تحديــد أهــدافها وحصــر غاياتهــا مــن خــالل البنيــة    
ها مع األخذ بالظواهر التحليلية والتفسيرية التي تمكن ربـط الوسـيلة األساسية التي تنطلق من

بغاياتهـــا والكـــل بأجزائهـــا ، ومهمـــة االســـتغراب يجـــب أن تحكمهـــا فـــي نظرنـــا أطـــر خاصـــة 
متســـقة موجهـــة يتناســـق مـــع منهجيـــات البحـــث العلمـــي المنظمـــة تبتعـــد عـــن الـــذوق والمـــزاج 

 مـن ثُـم  ، و حضـارة وثقافـة ألمـٍة بأكملهـاوالمشاعر الخاصة ، ألننا في صـدد صـياغة وتقنـين 
ن تكــون تصــوراتها واضــحة غيــر مرمــزة ومبرراتهــا مســلمة ال يمكــن االســتغناء عنهــا يجــب أ  

 في الحالة الحضارية الحرجة .             
لقــد حــدد الــدكتور حســن حنفــي فــي مشــروعه الفكــري جملــة أهــداف رئيســة هــي نــواة علــم    

ن هــذه األهــداف التــي يســردها حيــث يقــول : "مهمــة علــم االســتغراب ومصــدر انطالقــه ، مــ
ـــى المركـــزي األُ  ـــاالســـتغراب هـــو القضـــاء عل ـــد رد ثقافـــة وربي  ـــم الجدي ة . . . مهمـــة هـــذا العل

الغرب إلى حدوده الطبيعية بعد أن انتشر خارج حـدوده . . . مهمتـه القضـاء علـى أسـطورة 
لثقافتـه ، وهـي الثقافـة التـي علـى كـل  الثقافة العالمية التي يتوحد بها الغرب ويجعلها مرادفـة

شـــعب أن يتبناهـــا حتـــى ينتقـــل مـــن التقليـــد إلـــى الحداثـــة . . . مهمـــة علـــم االســـتغراب هـــي 
القضـــاء علـــى ثنائيـــة المركـــز واألطـــراف علـــى مســـتوى الثقافـــة والحضـــارة . . . مهمـــة علـــم 

وعي األوربـي والكفـة االستغراب هو إعادة التوازن للثقافة اإلنسانية بدل هذه الكفة الراجحة لل
، هـذه األهـداف وغيرهـا هـي جملـة منطلقـات تأسيسـية لهـذا  (1)المرجوحة للـوعي الالأوربـي "

العلــم الجديــد كمــا وصــفه، ومــن الواضــح مــن خــالل هــذه األهــداف فــإن هــذا المشــرو  يضــع 
، فهـو يبحـث عـن الصـفاء الـذاتي ولكـن ذلـ  همبعضـخل إشكالية مزدوجـة كمـا يـرى نفسه دا
 باإلجهــاز علــى ال  إال بــدمار اآلخــر ، فالــذات كمــا يــذهب إليــه هــذا الــرأي ال تتكــون إ  ال يــتم 

، فالحضـارة الغربيـة متشـكلة بهيئـة طرديـة الذي قاده إلـى القطيعـة مـع اآلخـر اآلخر ، األمر
ة مركزيـة تنمـو ، في حين أن الحضارة اإلسـالمي    باالنطالق من المركز واالبتعادتنمو وتبد

ول المركز ، وهو تصور ذهني يسعى إليه حنفي لترتيـب الظـواهر الثقافيـة وتبد  بالنسيج ح

                                                 

 . 30_  28( مقدمة في علم االستغراب : 1)
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لتوافق األهداف التي يريد الوصول إليها ، ال تراعي في الغالب شـروط الزمـان المكـان لكـل 
 .( 1)من الثقافة المنتجة في الحضارتين المختلفتين

مة نسـجية بـين البـاحثين قد يكون هذا الموقـف متحـامال  ومتشـنجا  نوعـا  مـا ، فالتحامـل سـ   
البحــث فــي التــوازن بــين الثقافــة العربيــة والغربيــة ال يعــاب عليــه  ن   أ  ال  والمفكــرين عمومــا  ، إ  

 حنفــي وجعلــه هــدفا  لمشــروعه وال يســم موقفــه باالفتقــار إلــى الحــس التــاريخي ، وال الفتقــاده
ــاين بــين الغــرب والشــرق نحــو اآلخــر مكانيــة الســعي ن موفقــه يصــدر عــن إ  ، بــل إ  زاويــة التب

بــــالنظر إلــــى معطيــــات الثقافــــة المعاصــــرة بمصــــادرها المتعــــددة مــــع شــــيء مــــن االعتصــــام  
، علـى أن االنكفـاء علـى الـنفس وهـو فيه خالصية مرجعيـة بالشـيء الكثيـربالذات وهو أمر 

ما ينبغي التأكيد عليه هنا بوضوح ال يفضـي العزلـة عـن اآلخـر مـع رفضـه التطـابق معـه ، 
نمــا الظــاهرة ال علميــة كلمــا كانــت اســتقاللية فــي تصــوراتها كانــت ثمــة عمــق ورويــة ووعــي وا 

إبســتيمي يمتلكهــا فضــال  عــن مبــدأ فــرض الحضــور الــذي يتأســس عليــه بنيتهــا بصــورة شــبه 
 مطلقة .

لكن لكـل مـا ذكـر يبـدو لحنفـي الحـق فـي هـذا التشـدد بالـذات نتيجـة ضـيا  األنـا فـي        
لقدرة على االستقاللية ، ليبقـى اآلخـر هـو المهـيمن على نحٍو يفقده ا ااآلخر شكال  وموضوع  

حتى ونحن نقرأه  وندرسه ونحلله ، لنكون بذل  إتباعيين أكثـر منـا إبـداعيين ويضـيع مسـار 
 هدفه يقول في ذل  : 

فـي ، بـدال  مـن أن يـرى المفكـر والباحـث صـورة اآلخـر " ثم ظهر في جيلنـا اسـتغراب مقلـوب
، بدل أن يرى اآلخر في مرآة األنـا ، رأى األنـا فـي مـرآة هن اآلخرذهنه، رأى صورته في ذ

، ثـم يـذكر عيـوب هـذا ( 2)اآلخر، ولما كان اآلخر متعـدد المرايـا ظهـر األنـا متعـدد األوجـه "
 -: (3)االستغراب الذي وصفه بـ )المقلوب( وهي 

ة _ اختيـــار جزئـــي مـــن التـــراث الغربـــي ، تـــراث اآلخـــر . . . ، وابتســـار الحضـــارة األوربيـــ1
 وردها إلى أحد أجزائها ، مع ضيا  جدل الكل واألجزاء .

                                                 

 .  604ينظر : المطابقة واالختالف :  (2)
 . 56_  55( مقدمة في علم االستغراب : 1) 
 .56المصدر نفسه :  (2)
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 _ نز  هذه األجزاء _ التراث الغربي _ خارج بيئتها . 2
 _ ابتسار الكل تراث األنا ، ورده إلى جزء متشابه في تراث اآلخر .3
 _ تكريس مركب النقص عند األنا مقابل مركب العظمة عند اآلخر . 4
ـــادة مـــن الغـــرب يجـــب        ـــات اإليجابيـــة ، وال يقـــف موقـــف فاإلف أن تتوجـــه نحـــو المعطي

الناقل منه والشارح له ، بل إن عقل األنـا يجـب أن يتغلغـل نحـو حقـائق التفصـيالت الدقيقـة 
عن اآلخر ، وال يفهم من هـذا أن يسـخر إمكانيـة علـم االسـتغراب لتشـويه صـورة الغـرب فـي 

اآلخــر واختراقــه واحتوائــه بغيــة  نــا قدرتــه علــى اســتيعابنظــر العــالم ، علــى نحــو يثبــت لل  
ســـتراتيجيته مظهريـــة العـــداء وتلتـــزم المرونـــة ا، فمنطـــق التوجـــه العلمـــي يســـقط مـــن  إشـــهاره

اإلبســتمولوجية كقاعــدة فكريــة نحــو صــناعة المعرفــة الحقــة تحــت إرادة شــرعية ال يناقضــها 
 الوقائع والعقول .

فــــي ذلــــ  نحــــو الصــــدق وفــــي تســــيير األهــــداف نحــــو الحقيقــــة يجــــب أن يكــــون المــــدار    
والموضوعية ال أن تكون دوغمائية قائمة على أحادية النتيجة والحكم ومن ثـم تكـون قطعيـة 
ن كــــان زائفــــا ،  ال تقبــــل الثنائيــــة والتمييــــز ، فمــــا نستحســــنه يمكــــن تطبيقــــه فــــي واقعنــــا ، وا 

ن كـان وبالمقابل فـإن مـا نناهضـه نـرفض إ قـدنا لكـل ، اسـتنادا  إلـى ناصـالح  نزالـه لواقعنـا ، وا 
شــــيء اســــمه )تمركــــز غربــــي( . وألننــــا ننطلــــق مــــن طروحــــات ذاتيــــة فــــي أغلــــب األحيــــان 
يديولوجية ذات بنية وثوقية قطعية فـإن الـوعي اإلبسـتيمي يبقـى ذو كينونـة خاصـة يتعامـل  وا 
مــع الحقيقــة علــى أنهــا شــيء مطلــق قــائم علــى الثبــات يــرفض الصــيرورة ويــؤمن بالكينونــة ، 

معرفيــة أبعادهــا متشــعبة متلونــة تبــرأ مــن التوحــد يتوجــه مناطهــا دومــا  والحــال أن الظــاهرة ال
 نحو مصارعة اليقين الساكن .

علــى أن الكلمــة الفصــل لمحــور هــذا المبحــث يظــل الســؤال قائمــا  هــل مــن تخطــيٍط فعــال     
في هذه القضية يتوسل به لبلوغ ثمرة النجاح ؟ هل هنا  برامج ولجان تهتم بوضـع الخطـط 

اديمية وعلمية متخصصة لهذا الغرض توفي حق الدراسة لهذا العلم يصـل بـه ومؤسسات أك
 وى رفيع من االستطاعة والتمكن ؟ إلى مست

مـــن خـــالل تفحـــص وكشـــف البداهـــة المعرفيـــة لآلليـــات المخصصـــة لهـــذا العلـــم نجـــد أن    
ا  ، بل ال يـزال سـاكنتنظير وينشد متصدعا  نحو التطبيقفضاءه ال زال تحت سقف شرعنة ال
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في لحظة ابتداء البنـاء يتشـدق بغطائـه اإليـديولوجي اآلفـل فـال يتـاح لـه التحـرر ممـا يفضـي 
 .(1)، وبالحقيقة والعالميير العالقة بالوجود وبـ )اآلخر(إلى تغ

، وكـــل مســـرح الحيـــاة يجســـده الفكـــر فالعمـــل علـــى رزبـــإن أخـــذ الموقـــع والـــدور األ           
امــا  ، وســيكون لز ين ســتكون هــدفها التأبيــد والتفويــتانطالقــة ال تأبــه المزاوجــة لهــذين المعيــار 

ـــعليهـــا ارتـــداء القنـــاعين  ـــامع  ـــ ا، ليؤســـس نحـــو التجـــاوز طارح  ـــة التنظيـــر معايش  الواقـــع  انافل
، وسـيظل الهـدف المعلـن مـن االسـتغراب ةوضـوعيته وأنمـاط خصوصـياته المنتجـبفعاليته وم

ة مـن خـالل شـرعنة الـدور المركـزي للـذات اجتياح عالم المعرفة والتقانة ونظم الحياة المختلف
ولو فـي صـورتها المتعادلـة مـع اآلخـر ، وواقعيـة التعـاطي معـه والترافـق فـي تصـدير أحـدث 
ـــادئ الـــنظم القانونيـــة اإلنســـانية ، واعتمـــاد أســـس  حصـــائل العلـــم واألنظمـــة المعلوماتيـــة ومب

داثــة اليــوم فــي العــالم التفكيــر العقالنــي الحــديث فــي عمليــة اإلنتــاج بمــا تتمتــع بــه ســمات الح
، وتسـييرهم وفـق ية علـى العـالم واإلنسـان والتـاريرالغربي في بسط سـيطرتها ونفوذهـا الشـمول

، وصــقلهم وتــوجيههم نحــو غايــة معينــة تصــنيفاتها وبرامجهــا وأهــدافها ينخرطــون فــي إرادتهــا
 .   وهي الش  إرادة اإلنسان الغربي والنزعة الغربية بما هو عقل مطلق وذات مطلقة

 الخاتمة 
_ كــــان الســــؤال األبــــرز الــــذي رشــــحته الدراســــة ، كيــــف نســــتطيع أن نميــــز بــــين المعرفــــة 1
يديولوجياو   :  ذا التساؤل يكون التقيد بوسيلتينداخل حقل االستغراب ؟ واإلجابة عن ه اإل 

يــديولوجيااألولــى : التخلــي عــن  الحاكمــة للــذات وتجريــد ذهنيتهــا وتعليقهــا مــن أي شــيء  اإل 
 ية تحاملية . وهي ذهن

لتكـون  ؛وليسـت مطلقـةعلـم عـن الغـرب نسـبية الثانية : أن تكون الحقائق التي يقـدمها هـذا ال
 النتائج مرضية ومتجانسة للعقل والواقع فضال  عن منطق البحث العلمي الملتزم والمحايد . 

ــبوصــفه الموقــف مــن االســتغراب  _ إن  2 ، هــو موقــف مــن المعرفــة فــي نحــاول تأسيســه اعلم 
، عرفيـــة لفـــض هـــذا العلـــم والولـــوج فيـــه، وهـــذا األمـــر يحـــدده مـــدى امتالكنـــا أدوات م النهايـــة

نتـــاج المعرفـــة: المـــنهج وآليـــة تحصـــل هـــذه األدوات يتحـــدد فـــي ثالثـــةو  ، التوجـــه ، العقلنـــة وا 
رادة الحقيقة .   الهدف وا 

                                                 

 . 159ينظر : قراءات في الفكر الفلسفي المعاصر :  (1)
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ــ_ وفــي اآلليــة المنهجيــة أ  3 و دت الدراســة علــى منازعــة المــنهج بــالمنهج دون الخلــط فــي أك 
، وفــي منهجيــة االســتغراب يجــب أن نتوجــه إلــى الغايــة مباشــرة  كــأن المناقضــة فــي اســتعماله

 يكون نصا  أو حقال  معرفيا  ما ، بجعل الدراسة فيه موضوعا  إبستيميا  فقط ال غير .
_ وفــي ميــدان العقلنــة فــإن وعــي االســتغراب ينبغــي أن يصــطف مــع االتجــاه الموضــوعي 4

من التعاطي الدقيق في النظـرة التقويميـة العقالنيـة  ايحقق نوع  لضا  ، في إطاره اإلبستيمي أي
للمعرفة ، ألن الموقف اإليديولوجي يحول دون إدرا  المعرفة الصـحيحة ومـن إعاقـة السـير 
نحو التكامل المعرفي فـي الكـل االجتمـاعي والـنهج العلمـي بـالخلوص إلـى الغايـات والنتـائج 

 السليمة . 
، يجــب أن يكــون منطلقاتــه مؤسســة وموجهــة بمــا لهــدف مــن االســتغراب_ ونحــو صــياغة ا5

التصـورات الذهبيـة يتناسق مع منهجيات البحث العلمي المنظمة تبتعـد عـن الـذوق والمـزاج و 
، ال يبحث عن الصفاء الـذاتي بقـدر مـا يؤكـد علـى ترتيـب الظـواهر الثقافيـة األخرى المسبقة

ــبوصــفه ، اعرفي ــبالبحـث عــن التــوازن بــين األنــا واآلخــر م مــن مبــدأ فــرض الحضــور فــي  انوع 
 الساحة الحضارية بمعطياتها العلمية المعاصرة المتنوعة .

Philosophy of Oxidentalism (against Orientalism) from 

Ideology To the Space of Epistemology   

Haitham Mohammed Mustafa  

  

Abstract 

This study adopts from the theory of scientific identification closely, 

determining the nature of the science of astonishment (counter-

Orientalism) as a purely cognitive phenomenon away from 

ideological and militant mental precursors, its goal lies in expanding 

the horizons of knowledge and updating the tools of understanding 

and interpreting the other that avoids assimilation and is not based 

on intuitions based on obscurity and inquiry, and also rejects the 

prior mental cover to arrange cultural phenomena in the judgment of 

the other on them by seeking to seize and strip him of them, but 

rather seeks cognitive serenity in all its forms not ( Cultural 

adversary) which some of the propositions going on in this field call 
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itThe cognitive pillars that frame the path of (astonishment) from 

the point of view of study as an end and a result are determined in 

three main lines (the line of the curriculum - the line of 

rationalization - the line of the goal). 

       As for the line of methodology: as a critical (epistemic) 

knowledge, the method should be defined as a scientific option that 

does not accept the perception of the opposite party scientifically 

except through it, which is a technical necessity in the study of ideas 

and the pursuit of sound results, and highlight the nature of the 

study in a way that approaches the mental axioms to which the 

reader succumbs, which on the other hand carries objectivity within 

it because systematic identification is one of the values of objective 

modernity that human thought is currently witnessing, overlooking 

this scientific differentiation loses the careful vision of things And 

keep it away from its professionalism 

   As for the line of rationalization: it is the mental perception of 

things, accepting them, and then revealing and knowing them away 

from projections or ideological inertia when looking at issues and 

arranging their phenomena at first glance, as the cognitive self does 

not seek to eliminate the other and break with him, but the logical 

cognitive balance is mostly a ruler taking into account the 

conditions of time and space.  

As for the line of purpose: it should also parallel the previous levels, 

in which the teleological reading of the other party lies in its 

objective face tightly, in highlighting the distinctive features of it in 

the power of its cultural penetration, and then building initial 

precursors towards it to. 

        Key words: Surprising Philosophy /Counter –Orientalism /The 

Science of Wonder /Oriental Science /Orientalism Ldeology . 


