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 بدر املقري، خفريات اخلطاب الغريب، املعرفة، فوكو، السلطة، رينان، الكولونيالية.الكلمات المفتاحية: 

 

ؤسنننننسنننننة قتصنننننار  لال العلقة الوبيدة بر املعرفة  املباال ،الغريب يف صننننننا ة  ا رو خارر الغرب أن ختص قراءة اخلطاب
ً  ا، ألن القراءة تتم  ن خارر املا قصي   العسكرية يف الغرب، فذلك ال يعد  أن يكون أ د   ، السياسية ،الدينية ا  نت  و

 أن تتم  ن داخله.  ن

ننننو ، يف سننننيته الذاتية 1929نة ) لد سنننن André Miquelأندري  يكيل  قد سننننو   ( رذه املقاربة بًو
 .L’Orient d’une vieالدالة 

 يسننتغرب أن سننتعماري، فهنه الا حلضننارة التوسنن  االا  عرفي  فلما كان اخلطاب الغريب يف صنننا ة القننرن، جنتا   
ل لرفض حتو    يكيل ذريعةرو  ا اختذه أندري .   تستغل  ؤسسة السلطة مثار  ؤسسة املعرفة، يف جبار اختيارات حمددة

رذا البعد الوظيفي للمعرفة يف جسنننننداء خد ات للسنننننلطة، جع أسننننناف يف ا تبار املعرفة الغربية يف صننننننا ة القنننننرن  عرفة 
ها السيان الز اينا  .1ستعمارية، ألن األصل رو أن يرا ي املتلقي التزام تلك املعرفة بآليات جبستمولو ية فًر

صنننننننطلحية املركبة للسنننننننلطة  املعرفة ، يف الداللة االMichel Foucault  قد حذ نا حذ   يقنننننننيل فوكو
و ية هلذا اإلشكال.  با تبار  ظيفتهما املنهجية،  ن أ ل  قاربة  ًو

                                                           
1 Miquel (A.), L’Orient d’une vie, p.101 



فوكو جنتار شننننننننننبه  ذري للمصننننننننننل ة،  قد تت ول جع حلرد أداة  نفصننننننننننلة  ن احلقيقة   تصننننننننننلة فاملعرفة  ند 
املآل ليست  للمعرفة باحلقيقة، ألن احلقيقة يف كذا تتفكك الصلة األصليةبالصراع، جع در ة احنرافها  ن  ساررا.  ر

 .2  غايرة ا خيفي سلطة  وازيةا يف ظل رذه املواصفات، أن تكون املعرفة ابتكار  غي نتيجة  زيفة.  ليس  عيق  

 ا،  قائدي   ،ا  سننكري   ،ا ا تما ي   ،ا،  لال صنننا ة القننرن سننياسنني  18 نذ أ اخر القرن  سننتقننراناالبد لقد تو  
 .3رو النواة املعرفية لسلطة املصاحل الكلية للغرب ستقراناالألن  ا ختيلي   ،ا حضاري   ،ا ثقافي  

ف املعرفة بدفرت حتملت  ن الضنننوابمل املت كمة، فهن ارورر يف كل ذلك، رو حلموع السنننلطة  ند ا توظ   جن  
شنننارل  ونتيسنننكيو  قد  رب ، 4هة  عرفة غي  و   ليسنننت رناص أصنننل  ة للسنننلطة يف تو يه املعرفة، ألنه األد ات اإل رائي  

Charles Montesquieu (1689-1755ن رذا املنطون، بقوله  ):   ا"أنا جنسننان بالضننر رة،  لسننت فرنسنني 
 .5جال بالصدفة"

ن  ن زا ية السننننلطة (،  ن الدا ر جع ًننننر رة دراسننننة صنننننا ة القننننر 2010-1928 جذا كان حممد أركون )
 تما ية  لال علوم اال ال ، التاريخ ،قتصنننننننننننار  لال توظيف األد ات اإل رائية املسنننننننننننتنبطة  ن األنرت بولو يا املعرفة، باال

ا نتباه جع أن اخلطاب الغريب يف صنا ة القرن، يعترب يف آن  احد جفراز   لينا  الشك، رو اال ، فهن األرد  6شاكلة خاصة
قافة اآلخر ث لغرب،  نتيجة ببيعية لعقل  يتافيزيقي يتمركز  لال ذاته،  يصن يف ا (املؤسسة) صاحل السلطةحلا ات   

 .7 تو د خارر التاريخالذي يو د خار ه، بعد ج ادة تقكيلها ألهنا أصل  

 

 السلطة والمعرفة في سياقهما الكولونيالي
خارر الغرب، باملرحلة ملاذا ارتبطت  ل ات صنننننننننننننننا ة القننننننننننننننرن، الذي يو د ، ا يف خلدنا، السننننننننننننننؤال اآليجذا  كن  

يات األقرب يف ارواب، ثلث:  الكولونيالية  لال   ه الت ديد؟ فهن الفًر

                                                           
2 Dreyfus (M.), Rabinow (P.), Michel Foucault : un parcours philosophique, Gallimard, Paris, 1984, 
p.82 

.9ف ة صال (،1994دار توبقال )الدار البيضاء:  ،حممد  يلد ترمجة ،وكودر ف  يقيل ف -  
 .38ف ة صال ،اإلستشراق ،جد ارد سعيد 3 

4 Turin (Y.), Affrontements culturels dans l’Algérie Coloniale (1830-1880), éd. Maspero, Paris, 
1971, p.37 
5 Montesquieu (Ch.), Pensées- Le Spicilège, éd. Robert Laffont, Paris, 1991, p.197 

 .315ف ة صال (،1983 بي ت) 32، العدد الفكر العربيحللة  ،. ججناز  بد الغين أبو العزم" قابلة    حممد أركون" 6 
 .77ف ة ص(، ال0012 بي ت) 49، العدد جتهاداإلحللة  "،اإلستقران بر امليتافزيقا  األنرت بولو يا" ، مر كوش7 



 الفرضية األولى

رتن  بر صنننننا ة القننننرن،  بر الب ت يف حفريات اخلطاب املق ن شننننملن املقاربة اإلبسننننتمولو ية أن تضننننمن لنا فيصننننل  
 ، أن  هاظيف ن تو  حممد أركون، فقد اسننننننتنت   اا كلي  ليس خالصنننننن  ا .  ملا كان اختيار اإلبسننننننتمولو يا أ ر  8بتلك الصنننننننا ة

عود جع  نظو ة ثقافية غربية  لتز ة مبنار   تقاليد  عرفية ت به الغرب صنا ة اآلخر )القرن(، يعد   اخلطاب الذي خص  
 .9،  رو  ا يوحي بملن رذه املنظو ة قد انتهت19القرن 

ة اآلخر )القننننرن( ال تزال قائمة،  لكن يف سننننيان  ديد،  ند رقننننام  عيمل، ألن صنننننا  األ ر ليس كذلك 
 .Aires Culturelles10اجملاالت ارغرافية الثقافية  رو

  هما اختلفت اآلراء، فهن القراءة النقدية اليت تعمل الفكر يف صنننننننننا ة اآلخر )القننننننننرن( يف سننننننننيان اجملاالت 
نطبا ية قبيل اال فكر اإلسنننننننل ي احلديت،  نتدا لة يف الارغرافية الثقافية، باسنننننننتنسننننننناي املنار  التقليدية اليت كانت  

 .11اطة، ستكون  تجا زة بالنظر جع املست دث  ن برائق صنا ة القرن ذاهتالتجزيئية، أ  اإلمجالية املبس  

جن ذلك املسنننننتقنننننرن أ  ذلك املسنننننتعرب، أ  رذا اخلبي يف شنننننؤ ن العاس العريب  اإلسنننننل ي،  توسنننننل مبنه . 
 ة، فهن بناه العميقة  عايي حلردة  ثابتة.ا يف بناه السط ي  املنه   لمي    هما كان رذا 

ا يف حد ذاته، ا تبار صنننننا ة القننننرن  نهج   Jacques Berque اص بيص  ملا أنكر املسننننتعرب الفرنسنننني 
دية لصننننا ة املقاربة النق املسنننت سنننن  نده رو أن   ، فألن  12 أحل  لال ا تبار رذه الصننننا ة   اء  م  مجلة  ن املنار 

 .13القرن،  ب أن تتم بملد ات ج رائية   نار  حميلة كلية  لال الغرب

ه  لال بعض ا، بالتنبيا    نهجي  ا ج رائي   لعل رذا املب ت يسننننننننننننننت كم يف بيان  ا اختذه  اص بيص ًنننننننننننننننابط  
 العل ات املنهجية الكرب  اآلتية:

                                                           

 .21ف ةصال (،1999املركز الثقايف العريب )الدار البيضاء:  ى،في الحداثة والخطاب الحداث ، ني شفيق 8 
 .32ف ة صال ،ستغرابإلى نقد اإل من نقد اإلستشراق ،أمحد القيخ 9 
 .9ف ة صال (،1990باريس ) 8  7، العدد دراسات شرقية حللة "،حوار    رقام  عيمل" 10 

11 Kemp (P.-E.), Orientalistes éconduits, Orientalisme reconduit, Arabica, Paris, Tome XXVII, 
1980, p.156 

 .32ف ة صال ،  صدر سابق،من نقد اإلستشراق إلى نقد االستغراب 12 
 .115ف ة صال (،1995 بي ت) 112، العدد المنطلقحللة  " نقد النقد؟ ستقران اذا بعد النقد العريب لإل" ،  يه كوثراين 13 



،    ا تبار امل نت 14اا  حتقيق  النقدية للنص ًننننننبط   املنه  الفيلولو ي:   ورره  ركب  ن الدراسننننننة الت ليلية -أ
رتمام جع أصول اإلنسية التوراتية أ  النصرانية، أ  جع أصول اإلنسية ا  ن أصل.  لذلك   ب صرف اإلاملدر ف فر   

 .15اإلغريقية  اليونانية  اللتينية

 L’avenir يف كتابه يوظف الفيلولو يا Ernest Renan (1823-1892) جرنسننننننت رينان را رو 
de la science  16  بالغباء، ألن لغته العربية قاصرة  ن التدبر، ليؤكد أن  قل اإلنسان املسلم  سي. 

 ن  املنه  الننذاي:   ورره رو قراءة امل نت، بننا تبنناره  لينند ذاتننه.  يفرة رننذا قراءة كننل   نت  سننننننننننننننتقل   -ب
 .17تملثيات الل ظة التارخيية  اإل تما ية

لتزام بعرة كل ذلك  لال ،    اإل18  ورره رو بيان أسننننننننننننننباب الوقائ  التارخيية  آفاقها املنه  التارخيي: -ر
عيون فهمه، بملن يكون املدار يف الكليات املنهجية  لال قراءة التاريخ ب  يتم اسنننننننننتيعاب ذلك   بية. حمددات املركزية الغر 

 الغرب.

ية جملتم  القرن، املركزية الغربية يف الدراسة البنيو ثقايف:   ورره رو حتكم  -املنه  األنرت بولو ي السوسيو -د
 .19   توكيل العناية بملبعاده الر زية

جن  قصننندنا ليس بتة،  رة كل البمل املنهجية اليت عتم  يف الو اء املنهجي األكرب اخلاص بصننننا ة القنننرن،  
نننننننننو ي  ة احلجا ي   اص بيص.  لكن اآللي  ذلك كما ذرب جع      ا،لي  ك  لكي ال يتناىف ذلك ةة تضنننننننننمن لنا  ند حة  ًو

 ج ا أن تكون نو ية أ  كمية. أن  كونات ذلك الو اء املنهجياإلشارة جع 

فهن  ا  العميقة، أ  تصوراته الوصفية، أ  أد اته اإل رائية،فمهما تنو ت بناه السط ية     أ ا املنه  التارخيي 
ذلك بكل  ا  ن  دأن يتوب   ،عرة الوقائ .  املفصنننلييسنننرتشننند به با تباره  عطال غي  ت ول، رو  اكتمال  قصنننده ب

 تصوغه.   تصن  القرن  فهوم املركزية اليتاملفضية  جع  نطون   شملنه أن حييل  لال ثوابت التقكيلت اخلطابية الغربية 

                                                           

 .171ف ة صال (،1985دار الكتاب اللبناين )بر ت:  معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،سعيد  لوش 14 
 .94ف ة صال (،1995 بي ت) 112، العدد المنطلقحللة  "،اإلستقران  االعارات املنهجية املعاصرة" ،حسن  ابر 15 

16 Renan (E.), L’avenir de la science, Garnier- Flammarion, Paris, 1995 , p.249.  
 .93ف ة صال ،اإلستشراق واالتجاهات المنهجية المعاصرة، حسن  ابر 17 

18 Lefort (CL.), Les formes de l’histoire, Gallimard, Paris, 1975 , p.45 
19 Leclerc (G.), Anthropologie et colonialisme, Fayard, Paris, 1972, p.75. 



 الفرضية الثانية

 1963سننة (، ًنجة فكرية كرب ،  ند ا كاشنف 2012-1924أحدث املفكر املصنري الراحل، أنور  بد امللك )
ه، نقد اإلسننتقننران  ن خارر صننرح أن   ةتسننغه بعض املفكرين الغربير بد و .  رو  ا س يسنن20بملن اإلسننتقننران يف أز ة

و ي  أ ر  رفوة  نهجي    .21اا   ًو

 رو أحد ر اد اإلستقران  ،Louis Massignon (1883-1962) ليس نافلة التذكي بملن  اسنيون 
 .22ة لإلستقران بتوظيف أد ات العلوم اإلنسانيةالتقليدي، د ا جع عديد األد ات اإل رائي  

  قد اختزل أنور  بد امللك، األز ة املركبة لإلستقران، يف  تناقضر رئيسر:

 سكون القرن   دم حتوله. -أ

 .23)املركز( جسقاط الت ول  لال القرن  ن  هة جحالته  لال الغرب -ب

هنا تت كم يف ا فا لة ألا،  ند ا ا ترب يف أ اخر اخلمسنننينيات، جسنننرائيل ذات   اسننننيون املتناقضنننر  ع   قد صنننا  
االت.  أ ا قها الذرين الذي أمثره التعود  لال بناء اإلشننننننكسننننننتفادة  ن تفو   لقدرهتا الفائقة  لال اإل خيوط التكنولو يا،

 .24التملسي بملسباب جنا  النموذر اإلسرائيلي العرب، فهم ذات  فعول هبا  ا زة  ن

قد ا ترب العلة الكرب  يف  Maxime Rodinson (1915-2004) جذا كان  كسننننننننننيم ر دنسننننننننننون 
، فهن الرشننننند املنهجي يفرة  لينا 25ة  أفول فكرة املركزية األ ربيةاإل تما يتطور العلوم اإلنسنننننانية    أز ة اإلسنننننتقنننننران

املباشر أ  التقليدي،  يستعمار .  املقدم يف ذلك تضعض  املقر ع اإلاإلستقرانسرب البمل الفلسفية  السياسية ألز ة 
يف  ،آلخرانوا  ن تملثي رذا العا ل ، بد و  التمييز بر اخلطاب الغريب يف صنننننننننا ة  جن كان بعض املسننننننننتعربر قد رو  

ننننن  السنننننياسننننني السنننننائد يف الغرب،  بر ذلك اخلطاب جذا حركته نز ات سنننننياسنننننيةسنننننيان عا به  .  س يتوان 26   الًو
 التعريف بذ اهتا يف )بفتح امليم(، رة كسننيم ر دنسننون  ن التدليل  لال ذلك، مبسنناخة النثبة املثقفة يف الد ل املسننتعم  

                                                           
20 Abdel-Malek (A.), L’orientalisme en crise, Diogène, Paris, N°44, 1963, p.109. 
21 Gilliot (C.), Une leçon magistrale d’orientalisme, Arabica, Paris, 2000, p.150. 

 .75ف ة صال ،اإلستشراق في أفق انسداده ،بنساس محيش 22 
23 Abdel-Malek (A.), L’orientalisme en crise, p.139. 
24 Massignon (L.), Opera minora, P.U.F, Paris, 1969, vol. III, p.469. 
25 Rodinson (M.), La fascination de l’islam, p.119. 
26 ibid., p.125. 



لذات الثقافية يف رذا املقام، كل  ا يصننننننلح .  يقصنننننند  كسننننننيم ر دنسننننننون با27الثقافية بعد نيل تلك الد ل اسننننننتقلهلا
 خيرب  نه.ا ألن يعلم   ثقافي  

  ميكن ج از العل ات السا عة للبمل الفكرية ألز ة اإلستقران، يف  ا يملي:

 .28سقوط  نظو ة املركزية األ ربية -

 .29تطور  نار  العلوم اإلنسانية  اإل تما ية -

ولة له مح،  صننلة جع القول بملن  صننطلح اإلسننتقننران س تعد  قد  عل  كسننيم ر دنسننون  ن رذه العل ات
ننننننننننننننو اهتا داللية، ألنه ليس رناص شننننننننننننننرن ، بل رناص ثقافات  شننننننننننننننعوب  حلتمعات، تقابلها  نظو ات  عرفية هلا  ًو

 .30 قضايارا النو ية

ا ي    عرفصنننننننننننننننا ة القننننننننننننننرن ال تعد  أن تكون حقل    ذرب حممد أركون جع أن تلك العل ات، دليل  لال أن  
 .31ا، يف أقسام الدراسات العربية  اإلسل ية يف ارا عات األ ربيةرا قي  

للقول بنهاية  الل البمل الفلسننننننفية  السننننننياسننننننية التقليدية لصنننننننا ة القننننننرن، ليس كافي  جحن مما يوبد القول بملن 
دليل، ألن  ر جعتصننننندع قناة اإلسنننننتقنننننران التقليدي حكم حيتا  اإلسنننننتقنننننران التقليدي، تملكيد  كسنننننيم ر دنسنننننون، أن  

و ية أشكال صنا ة القرن ري اليت ختتلف باختلف  .32السياقات الذاتية  املًو

 الفرضية الثالثة
ا  لال ببقات ا جع صنننننا ة القننننرن، ال ميكن قياسننننها بتات  ال خيفال  لال اللبيب ظهور ببقة  ديدة  ن املنتسننننبر  عرفي  

 الرصيد اإل رائي  املنهجي.املعريف  ال  ن حيت الر اد، ال  ن حيت الرصيد 

، اليت  ألت السننننناحة الثقافية الفرنسنننننية New philosophers  ن  عاس ذلك ظاررة الفلسنننننفة اردد 
 Gilles ا.   س يتوان الفيلسننننننننوف الفرنسنننننننني  يل د لوز ن  نتصننننننننف السننننننننبعينيات،  شننننننننغلت  بها ج ل ي   ابتداء  

Deleuze(1925-1995ن ا تبار أنساقهم املعرفية  )  33ةة أ  فراغي  ، حلرد  عرفة ربائي. 

                                                           
27  ibid., p.129. 
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30  Rodinson (M.), La fascination de l’islam, p.142 
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32  Rodinson (M.), La fascination de l’islam, p.125 
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بتعبي البنناحننت الفرنسنننننننننننننني  Intellectuels Faussaires   نردف  لال ذلننك بظنناررة املفكرين املزيفر
صنننال ا مبثتلف  سنننائمل االتالقصننند يف ذلك جع  بة فكرية يتم تسنننويقه   .Pascal Boniface باسنننكال بونيفاص

خرباء.   جذا  ةا يف قضنننننننايا اسنننننننرتاتيجية خطية، حتت صنننننننفا   ثقافي  فكري  اإل لم، فتت ول جع جنوم ج ل ية تسنننننننتثمر   
ً  سل    ا بتعبي باسكال بونيفاص أهنم خرباء، فهنه ال خيتلف اثنان يف كوهنم خرباء الورم.منا افرتا

  ن التغيات اليت يعرفها  قنننهد صننننا ة القنننرن، رذا املسنننتو  الذي أصنننبح مييز تقاب  حقول الفكر  الثقافة 
 اإل لم يف الغرب.   ن أخطر أ ننارات رننذا التقنناب ، رننذه الريننادة الغربيننة يف التوظيف غي األخلقي للنند ننايننة، يف 

 .34لتصوراتالت   التملثي  لال الرأي العام بكل أبق  أشكال اإليهام، بواسطة صنا ة رائلة  ن التمثلت  التثي  

يفي رنري ل-برنننار اخلبي   الفيلسننننننننننننننوفلقننننننننننننننرن، ة هلننذه الظوارر ارنندينندة يف صنننننننننننننننننا ننة ا  ن النمنناذر احلينن  
Bernard- Henri Lévy  فهو املنظر  اخلبي  املسنننتقنننار يف قضنننايا العاس العريب  اإلسنننل ي يف سنننيان الوقائ .

هلرسننننننك، أ  احلرب يف  ااحلرب يف البوسنننننننة    لبنان، أ فلسننننننطر اأتلة، أ  املقا  ة يف نتفاًننننننة يف كرب ،  ن قبيل اإلال
 ، أ  الربي  العريب.2001 أيلول 11أحداث  كوسوفو، أ 

   ا رو الفرن بر البمل ارديدة  البمل القدمية؟ فهل رناص فعل بمل  ديدة يف صنا ة  ديدة للقرن؟

، أقر التثلي  ن 1973لعله ليس نافلة التذكي بملن املؤمتر الد يل التاسنن   العقننرين للمسننتقننرقر، املنظم بباريس سنننة 
ية ،  ن باب ج لن القطيعة    القنننمولاإلسنننتعرابأنه  لوث،  اقرتا   صنننطلح  ةاإلسنننتقنننران بد و اسنننتعمال  صنننطلح 

 .35 بداية  رحلة التثصص بالعاس العريب  كل  ا يتعلق به

لكتاب ا لال ذلك  ن  رناص أدىن شننننك يف أن رذه القطيعة ظلت نسننننبية جن س نقل شننننكلية.  ال أدل   ليس 
 .1993، سنة Société Asiatique الذي أصدرته ارمعية اآلسيوية بباريس، األبيض لإلستشراق الفرنسي

ثة ا يف قا دي احلداف مولة اإلسنننننننننتقنننننننننران اإلصنننننننننطلحية، دالة  لال جسنننننننننتقنننننننننراقات  تعددة تقنننننننننرتص  نهجي  
 elHegل د  ند الفيلسننننوف األملاين ريغيف رذا السننننيان داللة فلسننننفية غريبة، جذ تتملي   .  ملصننننطلح املوابنة36 املوابنة

يادة ا يف تطور اإلنسنننننننننننانية، ألن للعقل املطلق صنننننننننننفة السننننننننننن(، بقا دة اجملتم  املدين اليت متثل  نفوان  1770-1831)
 .37الكرب 

                                                           
34 Huyghe (F.-B.), Maîtres du faire croire: De la propagande à l’influence, Vuibert, Paris, 2008, p.71.  
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 ،  ري  ؤسسة أكادميية رائدة يف التقكيل املعريف للقرن تملسست بباريس سنةسيويةارمعية اآلفت  قد صن  
 الدراسات الرتكية   الدراسات العربية ، كاآلي:20ارغرافية  الثقافية للقرن يف أ اخر القرن  ، الدراسات اجملالية1822

الدراسات   ية الدراسات اهلند  الدراسات التبتية   الدراسات املغولية   الدراسات اآلسيوية الوسطال   الدراسات اإليرانية   
 .38سات اليابانيةالدرا  الدراسات الكورية   الدراسات الصينية   اهلند الصينية 

ملنطلقات جية، ال تعين بالضنننر رة ج لن القطعية    االت اإل رائية  املنهسنننتنباط بملن الت و  ا اإلجنه ليس  بهم  
ا األ ر ال يتجا ز ججناز   بملن Jacques Berque  اص بيص لذلك صنننننننندع  .39املعرفية للصنننننننننا ة التقليدية للقننننننننرن

 .40ةاإل تما يججنازرا مبنار  العلوم اإلنسانية   ة، مث لصورة القرن مبنار  تقليدي  

 ن شننننننننننننننر ط القطيعننة ج ننادة النظر يف مجلننة  ن القوا نند  هقتننناع بو ود قطيعننة  عرفيننة، أننني  نندم اإل ممننا يقو  
اختفت فعل يف    19سنننننننننننننننادت  نذ القرن اإل رائية  املنهجية.  لعله ال خيتلف اثنان يف أن أد ات نظرية أ  ج رائية 

 .41ية،  لكنها تظهر  ن  ديد يف صيغ أخر صيغها األصل
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