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 حفريات اخلطاب الغريب، حمددات اخلطاب، بدر املقري، االستشراق. الكلمات المفتاحية:

 مباهاتها، أي عيب ال يركس الوقائخطاب غر  اإلسيتررابي واملفاهامي، يتجلى للمتلقي أن صيطححااليف هذا السيااق 
. والقصييييييييد يف نله ا  أن هذا اخلطاب يراد ششييييييييكا  الشييييييييرق، بقوا د 1مبا هي هي، ولكنه يصييييييييورها بتم حت  ق 

 م مبتم   واقري.وأدوات ومفاهام، شوه  

أو  اوانا أسيييييييييييفرها  ا طلا  هذا اخلطاب ما  اوي  أخرح،  نهنا هححش أن هذا الشيييييييييييرق يكون يف بدايته  ر   
 .2يتحول يف  ملا  ا ادة ششكاله ا  مركز متم  ، كما نهب ا  نله األستان هشام طرا ا، مث هامش  

ا، ب  هو حي وأسييييياا لوها. ويف وما منطوقات هذا اخلطاب، البحث باسيييييم الرلم يف موييييييو  لاس سييييياكن  
 .3اآلخرنله هتماش مركب ملويو  الشرق 

مبراريييي  الغرب  François Volney (1757-1820) راهسيييوا  ول  وقد بشييير الفالسيييون الفرهسيييي 
ا يف األرض، "هصيييييييييييب الرب حممدا و ير   جبموده غري الطارئ، ما خحل املنطوق اآليت: ،حباويته ال ابت  للشيييييييييييرق امللرون

 .4وأ لق له الرنان يف األرض إلخضا ها بالساف"

ا  اخلاصييي  بقرا ة   اخلطابوكأن هلذا املنطوق هظائر يف اخلطاب الغريب املراصييير و أهيييباها.  الرمدة يف التشيييكال
(، هو أن 1915-2004) Maxime Rodinsonمكسيييييييام رودهسيييييييون الشيييييييرق،  ند املسيييييييتررب الفرهسيييييييي 
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اخلطاب  ا يرب ما اخلاال، ألن هذاي لاس جمرد   م يرد  لى أصحابه ب  هو أيض  ستشراق ا  بنهاي  اخلطاب اإلد  إلا
 .5دامت مراري  الغرب للشرق قائم ما باق  

غرض شله املراري ، ا  أن اجملال اإلسحمي ملزم باالهدماج يف جمال  مكسام رودهسون يف استقصا وينتهي 
الغرب املتفوق، لاكون اإلسييييييحم يف املدل، جمرد مرتقد بسييييييا  بأل املرتقدات األخرح، يلجأ الاه الغارقون يف الصيييييينا   

 .6ا  ا محن روحي وأخحقيستهحكا  الراملا ، اليت صنرها الغرب وهشرها، حب   اإل ال قا ا 

وما براهأل هذه التشييييييكال  اخلطابا  الحئح  يف قرا ة السام اإلسييييييحمي،  لى سييييييبا  امل ال، القول بأن الفقه 
، أو القول بأن املشرو  ال قايف 7اإلسحمي هو الذي مجد حاوي   ضا  األهدلس املستمدة ما خصوصاات جمال الغرب

 .8يستهدن ثقا   التسامح اليت هشرها ملوك الطوائف باألهدلسلدول  املرابطأل باملغرب، كان 

 األو  والهييييييه هو شلقي هذا اخلطاب بقوالبه، ألن ششييييييكاحشه شأسييييييسييييييت يف     شنا س ام يا  هائ . و 
 .9  لى هظام  كري حمدد، أك ر ما داللته  لى حق  للبحث املرريفباإليا   ا  نله، كان ك  منطوق  اه داال  

 ا  كافا  مقارب   امل الشييييييييييييرق املركب، ما منطلق اإلهتباهوما باب اسييييييييييييتقبال هذا اخلطاب بأوائله، وطوب 
ا، يف سيييييااق ا وهر، أي الغرب، ودون أن ير  نله أن الغرب  املاها .  هو خطاب يوثق  رح الشيييييرق با تباره  ارايييييي 

 .10أحادي، أو متماث 

(، أن اإلطرا  1929)ولد باإلسيييييييييكندري  سييييييييين   Paul Baltaالفرهسيييييييييي بول بالطا وقد أوييييييييييح الباحث 
املنهجي الرئاس يف مرا اة ممازات نله اخلطاب، هو خصييييييييييوصييييييييييا  النسييييييييييق الفكري الغريب الرام بالتجرد الرجاب، مما 

سييتهجان.  كأن الشييرق يراد للغرب صييورشه مشييوه ، يف خضييم البحث لى اهبرام الشييرق،  ابع الر و واإليضييفي  
 .11والنهض  احلضاري  ا القام الروحا  

 ته، ما خحل ال وابت اآلشا :اخلطاب أهب   ادوارد سراد هلذاويأخذ 
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 ا  طديدة.اصطححاستمراري  املنطوقات القدمي ، ما خحل قوالب  -

  حق  اخلطاب الغريب املباهرة باملواصفات املادي  واملرنوي  للمجتمع الذي أهتجه.  -

 .(للمركز )الغرباملخاال األديب، يف ششك  الو ي ا ما ي الرحق  القوي  بأل هذا اخلطاب و  -
ي  ال يطاها  رمار سييييييييييييييتالتوا ن الدقاق بأل شولاد التشييييييييييييييكاحت اخلطابا  احلدي  ، وبأل قاام اإلم ا وري  اإل -
 .12والفرهسا 

ان النظر يف هذا اخلطاب، با تبار أحواله املتسق ، هو األطدح إلدراك دالل  الشرق،  لى هظام ما التم حت 
 يأخذ  ابع األسئل  املرر ا . و لاست شله التم حت يف حقاقتها غري  حم  خلااه  املرر  ، أو مرر   مزيف . 

ابل  النقدي  يف الغرب، قابل  لحختزال،  نن  رائقها قوانا كاهت آلاات ادراج الشيييييييييييرق يف جمال القرا ة املرر ا  
 للررض،  لى املنوال اآليت:

 . 13ستفادة ما أدوات النشر لتحقاق النصوص القدمي ، وشرمجتها، ولصنا   املراطماإل الطريق  األو :

أويلا . وملا كان ش وروا ده اإلسيييييتشيييييراق  هي شفسيييييري الشيييييرق، ألن الرحق  بأل ا: الوظاف  الرئاسيييييالطريق  ال اها 
ا هذه املسا ات ا  ا الغرب )املركز(،  نن التربري  ا وحضاري  ا وثقا ا  املستشرق أو املستررب خارج الشرق، البراد  كري  

و جائبا   طانبا  الشيييرق وغرائبا  الشيييرقو  سيييترارات متنو  ، ما قبا : سيييحر الشيييرقاملتبا دة واملركب ، يتم ما خحل ا
 سترارات.ها ما اإلالشرق وحجاب الشرق وغري 

لا . وهو ما ا لرؤي  غربا  مشو  ريما  يف مسيييياح   منا  يصييييرب دديدها بدق ، مم ح   قارئ الشييييرقوهكذا أصييييبح  
ميكا اسيييييييييتخحصيييييييييه ما هامن  الغرب  لى الشيييييييييرق، إلدخاله مرحل  التاريا املراصييييييييير، ما بواب  احلرب الراملا  األو  

 .14ا اإلستشراق(. ومل شكا الواسط ، اال املرر   1914-1918)

غرب  وامتداداهتما، ورؤي  الاإلسييييييييييتررايبي و اإلسييييييييييتشييييييييييراقوبنمكان املتلقي أن يري يف سييييييييييااق طدلا  اخلطاب 
 Lacarrière Jacquesطاك الكاريري. و هو ما حاول الباحث الفرهسي 15االشمولا ، مدح نله اخلطاب طغرا ا  

 . و قد اهتهى ا  ، ما خحل مقارب  ابستمولوطا  مركبستشراقا غرايف لإل مقاربته، بتناول البنا  هبه املويو ا  للحد
وا هات األربع، ألن املصييييطلح دال  لى كاان اهسييييا   الشييييرقأن األهفع هو الوقون  ند الرحق  اهلشيييي  با مصييييطلح 
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با اإل هالشرق، بأهه ك  ما ميتد خارج حنا )الغرب(، وبأه الكاريري كطاوثقايف، حدوده ملتبس  وخمتلف . وما مث  رن 
 .16، مع التوسع الذايت للغرب(حنا)ألن صورشه ولدت وهبت يف  ق  

ها، هي أن مفهوم الغرب ومفهوم الشيييييييرق، ال يدرطان يف ا ار حقائق ان اخلل  املنهجا  اليت جيب  لانا سيييييييد  
ط  هييق ي هو الذي أ ر مها بواسييط  ا غرا اا املتخال ، ما أاإلسييتشييراقخلطاب   يف التصييور الفكري الغريب، ألن ا لما  

 لإلدراك قح  ي، با تباره حاإلسيييييتشيييييراقالقنوات اليت شصييييي  املرر   بالسيييييلط . ولذله كاهت اخلصيييييائ  الرام  للخطاب 
 .17را  الكوها  القطبا رطاملرريف، ال شتناقو مع اخلصائ  الرام  للمنظوم  الفكري  الغربا ، اليت شتحرك بقواهأل امل

ا  ا ، أن اخلطاب الغريب يف صييييييييييييينا   الشيييييييييييييرق، ظ  يف طوهره  اطز  2001 أيلول 11وقد أثبتت أحدام 
قابل   ل  للشيرق، هي يف حد ناهتا شصيورات ومفاهام غريالتطور، ألن األصي  ال ابت هو أن التصيورات واملفاهام املشيك  

 للتطور، ألهنا شصنف خارج التاريا.

، اهيييا ت يف كتابات برو امل قفأل األمريكاأل، الصيييورة النمطا  املتداول  لإلهسيييان الشيييرقي، با تباره قذر  وقد 
 .18اا، وظحما  ومتوحش  

ب األمريكي   الواردة يف برو كتابات األديوال  رق يف نله بأل هذه املنطوقات، وبأل التشيييييييييكاحت اخلطابا  
. و ما هذرات نله أهه ا ت  أه  الشرق يف  لسطأل Herman Melville (1819-1891) ملفا  هرمان

 .19ا للخحصغزاة، وا ت  الوا ديا ما الغرب رمو   

ان ما مواد الشيييييييييوائب الك ح، يف اخلطاب الذي يشيييييييييكله الغرب يف صييييييييينا   الغريي ، أن ششيييييييييكال  ا غرا اا 
اربتهما قأل، انا متت ما غري خاالا  ل ، مع الرلم بأن الشييييييييييييرق والغرب جماالن طغرا اان صيييييييييييينرهما اإلهسييييييييييييان، ومهمتخا  

 .20طتما ا  صارم ابأدوات اطرائا  و ناصر 
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وما مظاهر اهفتاق اخلطاب الغريب يف صيييييينا   الغريي ، دوي  جمال اإلسييييييحم ا  طوهر غري قاب  للتطور، ألن 
 انغروديييارد كبلا، كمييا نهييب ا  نلييه الكيياشييب ال يطييا  الشييييييييييييييرق هو الشييييييييييييييرق والغرب هو الغرب وال يلتقاييان أبييد  

Rudyard Kipling (1865-1936) (21). 

(، ا  القول بييأن طوهر 2008-1938)  بييد الوهيياب املسييييييييييييييرييولريي  نلييه هو الييذي د ييا األسييييييييييييييتييان 
 .22التشكاحت اخلطابا  يف املنظوم  الفكري  الغربا ، هو ر و التاريا، والتحول ا  األسطورة

نن الكاشب ته،  حامل  لصيييييييييييبغ  التاريا الكو  واألحادي يف قطبا    بأن األسيييييييييييطورة قتنا  يسيييييييييييه  وانا كان اإل
(، اختزل نلييييه بقولييييه: " لقييييد حرم الررب ما 1923-2007) Norman Mailerهورمييييان مالر األمريكي 

 .23ا"سااسا  ا و ا ملدة ألفي سن ، وهم الذيا  اهوا يف الصحرا . اهنا أمام  قلا  يررها  ادح طغرا ا  السلط   املا  

للوقائع التارخيا  يف     الغربا  ال هورق يف مبتغاها انا ويييييرنا هصييييب أ اننا، كافا  قرا ة التشييييكاحت اخلطابا  وقد 
 احالتها  لى الشرق، الذي يوطد خارج الغرب.

  و ، لاسيييت البت  سيييقو  املشييير Jacques Attali طاك أ ا ،  ند 1492 الدالل  الرمزي  األوحد لسييين  
ون كولومب كريسييييييييييتاحلضيييييييييياري وال قايف يف األهدلس اإلسييييييييييحما ، ب  هي  ق   رد الاهود ما اسييييييييييباهاا ومتوي   ل   

Christophe Colomb (1451-1506)24. 

ها ا  طوهر طامد، ل كاان الغريي  يف شنو املنظوم  الفكري  الغربا  اليت دو   ا، هو أن  و مما ميكا استنبا ه أيض  
أن يتحول  ارأ الغريي  يف مدح اسييتجابتها لضييواب  املركز بنسييقا  منهجي  ادح. ولذله مل يكا  جاب  هي ناهتا اليت شق

 .25( ، ا  مم   هر ي للرقحها  الغربا  يف  ضا  ال  قحها  اإلسحم.قه595-520) ابا رهد األهدلسي احلفاد
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