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 االستشراق بين دعاته ومعارضيه
  حممد أركون، مكسيم رودنسون، برنارد لويس، كلود كاهن

  .١٩٩٤دار الساقي، : بيروت). هاشم صالح: ترجمة(
  

. يشكل االستشراق جزءاً ال يتجزأ من احلضارة الغربية وتشكيلتها املعرفية  
فهل هناك : االستشراق يقودنا إىل مشكلة العالقة بين املعرفة والسلطةوالكالم على 

معرفة مستقلة عن السلطة، وهل أن احلقيقة ال يمكن أن توجد بصورة بريئة ومنزهة 
عن عالقات القوة؟ إن اإلجابة عن هذين السؤالين تندرج يف إطار سوسيولوجيا 

حدة من املكونات الرئيسية ودراسة االستشراف األوروبي واألميركي وا. املعرفة
  .لسوسيولوجيا املعرفة

صحيح أن االستشراق واكب االستعمار األوروبي احلديث، لكن من التعسف   
إدانة التشكيك كعلم مستقل، واألخطر من اإلدانة التشكيك يف املعرفة نفسها من خالل 

  .التشكيك يف إمكان وجود املعرفة مستقلة عن السلطة
وأقدم اتهام هو الذي يزعم أن . ، دوماً، اتهامات متواترةلقد واجه االستشراق  

املستشرق كان دائماً إما املستكشف الريادي الذي يسبق االستعمار ويمهد له الطريق، 
. وإما املستشار التقني للسياسي األوروبي وللتاجر األوروبي وللعسكري األوروبي

، وتطغى على نقاده لغة والهجوم على االستشراق شائع جداً يف األوساط العربية
االحتجاج واالتهام والتشكيك، وهذا منطقي يف السياق التاريخي لنشوء ظاهرة 

االستشراق قبل أن تتحول إىل علم، ألن العرب هم املغلوبون على أمرهم ال الغالبون، 
يف حين كان اخلطاب االستشراقي يمتاز بلغة هادئة ومتزنة، وأحياناً متعجرفة، ذلك 

ستشراق كانت واثقة من علمها وخبرتها؛ فالغرب هو الغالب، ليس ألن لغة اال
  .اقتصادياً وسياسياً فحسب بل منهجياً ومعرفياً أيضاً

عبارة عن جمموعة من النصوص " االستشراق بين دعاته ومعارضيه"كتاب   
كتبها، يف مناسبات متفرقة، مستشرقون معروفون رداً على دراسة ألنور عبد امللك 

أنظر الترجمة العربية يف جملة " (االستشراق يف أزمة: "بعنوان ١٩٦٣ نشرها سنة
، وكذلك رداً على البروفسور إدوارد  سعيد يف )١٩٨٣، بيروت، ٣١، العدد "الفكر العربي"

: أنظر الترجمة العربية بعنوان( ١٩٧٨الذي صدر باإلنكليزية سنة " االستشراق"كتابه 
ومن ). ١٩٨١مؤسسة األبحاث العربية، : ، بيروت"اءاملعرفة السلطة، اإلنش: االستشراق"
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اجلدرير بالذكر أن أول مَن رد على إدوارد سعيد مل يكن مستشرقاً أوروبياً أو أميركياً بل 
االستشراق واالستشراق : "أنظر(أستاذاً جامعياً عربياً هو الدكتور صادق جالل العظم 

  ).١٩٨١دار احلداثة، : ، بيروت"معكوساً
يقدم للمستشرقين الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وللرد على مهاجمي والكتاب   

ويقدم يف اآلن نفسه، الفرصة للقارىء العربي لالطالع على مثل . االستشراق ومنتقديه
وال بد من التنويه باجلهد الكبير . هذا السجال املميز وهذه احملاججة الفكرية الثاقبة

ثم ترجمتها وضبط هوامشها ووضع الذي بذله هاشم صالح يف جمع مادة الكتاب 
وحسْب القارىء العربي، بعد هذا اجلهد، أن بين يديه آراء خمتلفة ومتعارضة . حواشيها

وسجالية، األمر الذي يتيح له هامشاً أوسع للنظر واملقابلة وتكوين الراي من غير 
 .وصاية أو وساطة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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