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اال�ست�شراق ..جدلية الأنا والآخر
ابتهاج يون�س

ترت�سب فيها تراكمات اجلهل والت�شدد واحلروب الأهلية ،وهناك
وقت تزامن الأحداث التاريخية يف �أوروبا يف قرونها الو�سطى -هنا َّ
يغزوها امل�سلمون وي�ستوطنونها ،ومن جانب �آخر تنطلق حمالت �أوروبا ال�صليبية لتغزو ال�شرق الأو�سط -يندف ُع ف�ضول �أوروبا ل�سرب
�أغوار ال�شرق؛ لأ�سباب علمية ونه�ضوية؛ ومنها� :سيا�سية وا�ستعمارية؛ فظهر مفهوم اال�ست�شراق الذي ُيعنى بتم�شيط ال�شرق بدرا�سات
والتعمق يف بناه الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
�إنرثبولوجية وتاريخية ودينية،
ُّ
ا�ستمرَّت هذه الدرا�سات لقرون لتبلغ �أوجها يف القرن
الـ19-18م؛ وذلك ب�سبب التغيرُّ ال�سيا�سي الذي كان �شعلته
ال�ث��ورة الفرن�سية ،ف�ب��د�أت يف حركة التنوير ،والت�شجيع
على العلم والبحث� ،أمال يف �أن تكون �أوروبا �سيدة العامل،
وه ��ذا م��ا �أدَّى ب��احل�ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة من
منجزاتها العلمية والأخ��ذ بنظريات نوابغها ،و�ساعدهم
ذلك التقدم العلمي يف جمال النقل واالت�صال لينت�شروا
حول العامل فيدر�سوه ،ومي�شطوا كل �شاردة وواردة فيه.
ويق ِّدم الباحث حممد �شاهني �أطروحة دقيقة ومف�صَّ لة
يف هذا ال�صدد -بعنوان “خطاب اال�ست�شراق” -مُ�ستندا
ع�ل��ى ن�ظ��ري��ة اخل�ط��اب ملي�شيل ف��وك��و ،ن��اق��دا اال��س�ت���ش��راق
بالرجوع �إىل نظريات الغرب نف�سها؛ ومنها :فا�ضل �إدوارد
�سعيد على بقية من تناول اال�ست�شراق لي�س بكونه �أول من
حت� َّدث عنه ،بل بكونه �أول من تناوله بعيدا عن عواطف
اال�ستعالء واالزدراء� ،أو اخليالية وال�شفقة ،فقد عر�ض
م�ك��ون��ات اال��س�ت���ش��راق ب�ك��ل دق��ة وم��و��ض��وع�ي��ة ع�ل��ى عك�س
امل�ؤلفات الأخ��رى التي متيزت بالتحيز والأيديولوجيا،
ن��اه �ي��ك ع��ن اق �ت �� �ص��اره��ا ع �ل��ى ال �� �س��رد الأدب � ��ي وال�ت���ص��ور
الرومان�سي لل�شرق.

�إدوارد �سعيد رائدا

يق ِّدم لنا �سعيد مادة علمية جادة على خالف البقية؛
ف�ق��د ن�ق��د الأ� �س��ال �ي��ب الأك��ادمي �ي��ة ال �ق��دمي��ة يف اق�ت���ص��ار
امل���س�ت���ش��رق�ين ع�ل��ى امل �خ �ط��وط��ات والأدب � �ي ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال�شرقية ،وحتريرها وت�صنيفها دون الولوج �إىل امليدان
وال��واق��ع .وك��ذل��ك يُح�سب ل��ه �أن��ه ا�ستخدم مناهج النقد
ال�ف�ل���س�ف�ي��ة احل��دي �ث��ة يف ت ��أ� �ص �ي��ل الأف� �ك ��ار وحت �ل �ي��ل ه��ذا
اخلالف والتعامل مع اال�ست�شراق بكونه «خطابا» مت�أثرا
بنظريات مي�شيل فوكو.
ويمُ كن ح�صر نقد �إدوارد �سعيد لال�ست�شراق يف النقاط
الآتية:
 -1ي�ن�ظ��ر ال �غ��رب ل�ل���ش��رق ب�ن�ظ��رة اجل �م��ود ،و�أن ��ه غري
متغري ،و�أن حراكه التاريخي واحل�ضاري دائرة مغلقة� ،أي
ال جديد فيه ،و�أن عنا�صر احلراك االجتماعي فيه �شديدة
البطء ،وه��ذا يذكرنا بنظرة عامل االجتماع ماك�س فيرب
يف ت�صوره لل�شرق �أن قيمه عائق لهذا احلراك فهي لي�ست
كالربوت�ستانية التي حتفز على الإنتاج والتقدم.
 -2خ�ط��اب ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال���ش��رق وال �غ��رب ،وال�ت�ع��ام��ل
بينهما ك�أ�ضداد؛ فال�شرق لديهم �شرق لأن��ه لي�س غربا.
م�ث�لا ي��زع�م��ون �أن ال���ش��رق خ�ي��ايل لأن ال �غ��رب ع�ق�لاين،
ال�شرق مري�ض لأ َّن الغرب معافى� ...إلخ.
 -3ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �� �ش ��رق وال � �غ� ��رب ع�ل�اق ��ة ه ��ادف
وم�ستهدف ،مناه�ض وتابع� ،سيد وعبد ،ويعد هذا �أ�سو�أ
�أن��واع اال�ست�شراق في�صبح وظيفة ي�ستخدمها الآخ��رون

“اال�ستكانة للتنظيم” كما لو كانت غريزة ب�شرية .فهو
ينظم نف�سه بنف�سه ،وي�صنف نف�سه بنف�سه ،وهذا لي�س من
ب��اب القمع بقدر م��ا ه��و تنظيم وح�ف��اظ؛ فالفرد ي�ش ِّذب
نف�سه داخ��ل اجلماعة ،وي�ساوم مبا متلي عليه م�صاحله
وم�صلحة املجتمع.
ويُدلل فوكو على ذلك بحدث تاريخي ب�أن نظام املدينة
يعود النت�شار الطاعون يف القرن ال �ـ17م ،فقد تعينَّ على
املري�ض ال�ت��زام مكان معني ال ي�غ��ادره ،و�أن يقدم تقريرا
ع��ن حالته ال�صحية ،وه�ك��ذا انتظم الف�صل ب�ين املر�ضى
والأ�صحاء على �أ�سا�س تنظيم فردي ال اجتماعي ،فتعي�ش
املدينة حياة فا�ضلة وت�سيرِّ �أمورها بنف�سها .ويذكر فوكو
م�ث��اال ت��اري�خ�ي��ا �آخ��ر ح��ول م�ع�م��ار �سجن ب�ن�ث��ام يف ال�ق��رن
ال� �ـ19م ،وال��ذي ك��ان ب��ه ب��رج م��راق�ب��ة حتيط ب��ه جمموعة
من الزنازين ،ال ي�ستطيع فيه ال�سجناء التحرك ب�سبب
عدم ت�أكدهم من فعالية الربج ،فهكذا ت�صبح �سلوكياتهم
منتظمة بعد مدة من الزمن حتى لو كان الربج ال يعمل،
وهنا ُي�ؤكد على نظريته “ميكانيكية ال�سلطة».
وهنا؛ يربط �إدوارد �سعيد نظريات فوكو باال�ست�شراق؛
ك��ون اجل ��دل ح��ول��ه ال يمُ �ك��ن حت��دي��ده �أو ف�ه�م��ه دون فهم
النظام الهائل الذي �صنعته احل�ضارة الغربية ،والتي بها
ا�ستطاعت �أن تهيمن على الآخ ��ر ،وت�خ��رج��ه لنا بالقالب
ال��ذي تريده ثقافيا واجتماعيا وفكريا؛ فعندما يتح َّدث
املرء عن �شيء ال يعني �أنه يفهمه ،وتعامل املرء مع احلقيقة
الظاهرية ال يعني ق��رب��ه م�ن��ه ،فهناك ال وع��ي ي�ح��رك كل
ذلك ،والبد من �سرب �أغوار هذا العن�صر؛ ففكرة الغربي عن
ال�شرق ناجتة عن روا��س��ب تاريخية و�سيا�سية واجتماعية
عميقة �أدت به �إىل �أن ينظر لل�شرق بهذه الطريقة.

كرتكيب ي��رى ال�غ��رب �شرقه تاريخيا ليوجهه وي�سيطر
عليه بالطريقة التي حتلو له.
 -4ت�ت���س��م ن �ظ��رة ال �غ��رب��ي ل�ل���ش��رق ب��اخل�ي��ال�ي��ة وع��دم
الواقعية؛ ف�إ ْن كان مُتعاليا يراه دارا للخرافات وال�سحر
وي�ن���س��ى �أن الأ� �س��اط�ير واخل��راف��ات م �ك �وِّن ل�ك��ل ح���ض��ارة،
ومنها اليونانية� .أما �إن كان متعاطفا �أو معجبا؛ في�صف
ال�شرق برومان�سية فوق طاقة احلياة ال�شرقية.
 -5العالقة بني الغرب وال�شرق تت�سم باجلحود ،عالقة
م�ستهلك م�سيطر مبنتج ت��اب��ع ،وه��ذا يظهر يف كتابات
امل�ست�شرقني عندما ي�ستغلون ثقافات ال�شرق وثرواتهم
ث��م ين�سبون ال�ت�ق��دم لأنف�سهم؛ �أي �أ َّن اال�ست�شراق عمل
مناه�ض للغرب ،وال�شرق �أداة نه�ضتهم.
 -6ينقد �سعيد العالقة غري املتكافئة يف و�صف ال�شرق،
ف�إما �أن يكون امل�ست�شرق متعاليا يحط من قدر ال�شرق� ،أو
يف املقابل ت��رى الآخ��ري��ن يتعاطفون معه بكونه مظلوما
وبال تنمية ،ويحتاج ليد مل�ساعدته النت�شاله من التخلف؛
فتظهر الأدبيات املربِّرة ال�ستعماره بهدف النهو�ض به.
 -7ينظر �سعيد �أنه ال يوجد �شيء ا�سمه �شرق وغرب،
ولو تخلى العامل عن الثنائيات والأفكار امل�سبقة ،لر�أينا
�أن ال�شرق -كما مت ت�صويره -لي�س �شرقا ،والغرب -كما
يظن نف�سه -لي�س غ��رب��ا؛ ف�لاب��د للغرب �أن ينفتح على
ال�شرق ويلغي احلدود النف�سية التي ورثها اجتاه ال�شرق؛
ف �ت��اري �خ � ًّي��ا ه �ن��اك ت��داخ��ل ك �ب�ير ب�ي�ن احل �� �ض ��ارات ،وه��ي
مت�شابكة وي�صعب الف�صل بينها.
 -8تت�سم �أدب �ي��ات اال�ست�شراق بالتغري�ض ال�سيا�سي،
و�أن �ه��ا ذات ه ��دف ا��س�ت�ع�م��اري؛ ف��أغ�ل�ب�ه��ا ي �ح��اول تعميق
فجوة ال�صراع بني ال�شرق والغرب ،واحتكار ال�شرق على
على
�أوروب��ا بكونه معبرِّ ا لهم ال �أك�ثر وال �أق��ل ،والرتكيز
الأنا والآخر
الفروقات الثقافية يف ال�شرق؛ بكونهم يتميَّزون بالتنوع
وف���ض�لا ع��ن حت�ل�ي��ل �إدوارد ��س�ع�ي��د ،يمُ �ك��ن �أن نحلل
الثقايف يف منطقة واحدة؛ وبالتايل فهم حتماً يتحاربون
اال�ست�شراق بفل�سفة الأن��ا والآخ��ر ،وال��ذي �شرحه حممد
ويتقاتلون.
ع��اب��د اجل��اب��ري ب��أن��ه ي��رج��ع للفكر ال�ي��ون��اين ال��ذي ي��رى
الإطار النظري
ث�ن��ائ�ي��ة الإن �� �س��ان وال�ط�ب�ي�ع��ة ،وي�ح�ل��ل ع�ل�اق��ات ال���ص��راع
َّ
اع�ت�م��د �إدوارد �سعيد ع�ل��ى ن�ظ��ري��ات مي�شيل ف��وك��و يف بينهما؛ باعتبار �أن الإن�سان هو مركز الكون والفاعل فيه،
حتليل �أدب�ي��ات اال�ست�شراق؛ ا�ستنادا لعن�صر «اخل�ط��اب» ،والطبيعة �أو الآخر عبارة عن مو�ضوعات م�سخرة له ،وهي
وهو قائم على نظام حتليل عن�صر املنطوقات ،وال��ذي به غالبا مرتبطة بالفعل.
ف��الأن��ا ه��ي ن�ف��ي الآخ ��ر� ،أي �أن منطق ال�ث�ن��ائ�ي��ات هو
ي�ستخدم الن�ص للتعرف على العامل ولي�س العك�س ،وهو
يختلف ع��ن التحليل ال�ل�غ��وي؛ ف�ه��و ُي��ؤ�ِّ��ص��ل امل��و��ض��وع��ات عن�صر متج ِّذر يف الفل�سفة الغربية ومبني على ال�سيطرة.
ل �ل��و� �ص��ف الأرك � �ي ��ول ��وج ��ي ،وال ��و�� �ص ��ف اجل �ي �ن��ول��وج��ي؛ وي�ؤكد ذلك الفيل�سوف ماك�س هوركهامير“ :من ال�صعب
ف��اال��س�ت���ش��راق ع�ن��د �سعيد ُي�ع��د ن��وع��ا م��ن اخل�ط��اب ال��ذي جدا �أن يحدد املرء بدقة ما �أرادت اللغات الأوربية يف وقت
من الأوق��ات �أن تقوله وتعنيه من لفظ الأنا الذي ي�سبح
يتج�سد بالتوظيف امليكانيكي للقوة.
وتن�ص هذه النظرية على �أ َّن املجتمع احلا�ضر مجُ تمع يف ت��داع�ي��ات غام�ضة ق��اح�ل��ة ،ف�ه��و ي�ح��اول ك�سب معركة
ُّ
م�ن� َّ�ظ��م مي��ار���س وظ��ائ �ف��ه م��ن خ�ل�ال ف��ر���ض ق ��وة وه�م�ي��ة �ضد الطبيعة على العموم و�ضد الآخرين من النا�س على
“القانون” ،وه��و ما يدفع النا�س لالمتثال لها مببد�أ اخل�صو�ص ،كما �ضد الدوافع ال�سلوكية التي حتركه ،يبدو

مرتبطا بوظائف ال�سيطرة واحلكم والتنظيم” ،وي�ضيف:
“مل يتحرر مفهوم الأنا يف �أي وقت من حموالته و�شوائبه
الأ�صلية الراجعة �إىل نظام ال�سيطرة االجتماعية».
وي�ؤكد بليز با�سكال“ :للأنا خا�صيتان؛ فمن جهة هو
يف ذات��ه غري ع��ادل من حيث �إن��ه يجعل من نف�سه مركزا
لكل ��ش��يء ،وه��و م��ن جهة �أخ��رى م�ضايق ل�ل�آخ��ري��ن من
حيث �أنه يريد ا�ستعبادهم؛ ذلك لأن كل “�أنا” هو عدو،
ويريد �أن يكون امل�سيطر على الكل».
و ُه �ن��اك وج�ه��ة ن�ظ��ر �أخ ��رى يف ه��ذه الفل�سفة حت��اول
حت���س�ين ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الأن � ��ا والآخ� � ��ر ،ل�ت�ج�ع�ل�ه��ا ع�لاق��ة
تكاملية؛ فمن الفال�سفة من يرى �أن الآخر انعكا�س للأنا
ومر�آته� ،أو �أن الأنا مكمل للآخر ،فيف�سر �أن �أدب الرحالت
واال�ست�شراق واال�ستغراب هو اكت�شاف لزوايا مل تعرفها
الأنا عن نف�سها ،وقد ت�ساهم يف الت�أثري والتغيري �أحيانا،
وهي جمال رحب لال�ستفادة والت�شارك احل�ضاري.

�إيجابيات اال�ست�شراق

تكمُن �إي�ج��اب�ي��ات اال�ست�شراق يف تطبيق نظرية الأن��ا
والآخ � ��ر ذات ال �ع�لاق��ة امل�ت�ك��اف�ئ��ة يف احل� ��راك ال �ث �ق��ايف يف
العامل وتبادل العلوم واخل�برات .وكذلك ال�شد واجلذب
ب�ين ال�ث�ق��اف�ت�ين �أدى �إىل ظ �ه��ور �أدب �ي ��ات �أث ��رت امل�ك�ت�ب��ات
العاملية ،وظ�ه��ور درا��س��ات خمتلفة ت�سرب �أغ��وار العاملني.
كذلك ن�شاط احلركات الثقافية وتطور املجتمع املدين يف
املجاالت الفكرية املختلفة ،واال�ستفادة من العلم والتقنية
يف ت�ط��وي��ر ال���س�ي��ا��س��ات .ك�م��ا اه�ت��م ال �غ��رب بالتنقيب عن
الآثار واملعامل التاريخية التي مل يكت�شفها ال�شرق لنف�سه،
فظهرت يف عهدهم املخطوطات املطمورة.

اال�ستغراب كردة فعل

و ُي �ع��د اال� �س �ت �غ��راب م��ن �أه ��م ن�ت��ائ��ج اال��س�ت���ش��راق على
ال�ب�ل��دان ال���ش��رق�ي��ة؛ ف��أ��ص�ب��ح ال���ش��رق�ي��ون ي ��زورون ال�غ��رب
وي�ت�ع��رف��ون ع�ل��ى ح�ضارتهم و�إرث �ه��م ال�ف�ك��ري للمقارنة،
ومعرفة اجلديد وخروجا عن احل��دود الثقافية ال�ضيقة
التي ح�صروا فيها ،وهذا كان ب�سبب عامل اال�ستفزاز الذي
�صنعه ال�غ��رب لهم م��ن جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى ا�ستعمار
ال�غ��رب لل�شرق؛ مم��ا �أدَّى �إىل ابتعاث ال�شرقيني للخارج
لال�ستفادة والرجوع خلدمة م�صاحلهم.
ولتحليل �سيكولوجية امل�ستغربني؛ فهم ال يختلفون
عن امل�ست�شرقني؛ فمنهم املغايل يف الذوبان وي�صوِّر الغرب
بالرومان�سية ال�شديدة ،ومنهم من كان مُتع�صِّ با مت�شددا
يف�سر كل �شيء بـ”بارانويا امل�ؤامرة” والكيد على الإ�سالم،
ومنهم من�صف ي�ح��اول �أن يجد م��ا يفيده وي�ترك م��ا ال
يفيده.
ibtehaj.i9@gmail.com

