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تطوره الفكري من شـ
في
سعيد
إدوارد
ّ

املقالة هي نتاج إعادة قراءة لكتاب «االستشراق» بعد ثالثني سنة
على صدوره .تدفعني النظرة الجديدة املتفحصة لهذا السفر
االستخدامات املجزوءة واملتغرضة
االستثنائي إلى التساؤل النقدي عن
ْ
للكتاب ،باالعتماد على عمليتني .األولى ،وصل ما انقطع بني
«االستشراق» ومؤلفه ليعود الكتاب إلى احتالل موقعه في تطور سعيد
الفكري والثقافي .والثانية ،إعادة وضع إدوارد سعيد نفسه في مكانه
وزمانه من انتمائه اآلخر ،انتمائه العربي .وأختم بإلقاء الضوء على
جهد سعيد النقدي الفكري بما هو فعل ترجمة
�اث � ��ة عقود
ب � �ع� ��د أك� � �ث � ��ر م � ��ن ث �ل� ّ
ع �ل��ى ص � � ��دوره ،ي �ت �ك��ش��ف كتاب
«االس� �ت� �ش ��راق» إلدوارد سعيد
عن مفارقات كبرى .مع السنني،
اك �ت �س��ب ال �ك �ت ��اب ح� �ي ��اة قائمة
بذاتها ،منفصلة عن حياة مؤلفه
وعن تطوره الفكري .بل أكثر من
ذل��ك ،جرى اختزال ت��راث إدوارد
سعيد بكتاب واحد وتكاثرت القراءات لرائعته
بطريقة معاكسة الستدراكاته وتصحيحاته
ّ
وم��ؤل�ف��ات��ه ال�لاح�ق��ة .ه�ك��ذا ص ��ودر ف�ك��ر إدوارد
س �ع �ي��د ل �ح �س ��اب ث�ل�اث ��ة ت� � �ي � ��ارات .األول ،هو
ّ
املسماة «بعد
االت�ج��اه الغالب على ال��دراس��ات
كولونيالية» ف��ي جامعات أوروب ��ا والواليات
امل� �ت� �ح ��دة .ال� �ث ��ان ��ي ،ه ��و األص ��ول� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اإلثنية
والقومية والدينية العربية واإلسالمية ـــــ التي
ش� ��اءت أن ت �ق��رأ ف ��ي ن �ق��د س�ع�ي��د لالستشراق
تبشيرًا بضرورة العودة الى «أصالة» مهجورة
ّ
مهجنة ودف��اع��ًا ع��ن ه��وي��ة «ش ��رق» متمايز
أو
ج��وه��ري��ًا ع��ن «ال � �غ ��رب» .ال �ت �ي��ار ال �ث��ال��ث يضمّ
م ��ن ي�م�ك��ن ت�س�م�ي�ت�ه��م ح��دي �ث��ي ن�ع�م��ة املاليني
والثقافيني م��ن ع��رب ومسلمني ،يعيشون في
ال�غ��رب أو يبحثون ع��ن اع�ت��راف «ال�غ��رب» بهم،
اختزلوا فكر إدوارد ُسعيد إلى نقيق احتجاجي
على الكيفية التي ت ّ
شوه بها «ص��ورة» العرب
واملسلمني في «الغرب».

اللحظات الثالث في فكر سعيد

س��ار ت�ط� ّ�ور إدوارد سعيد بطريقة ج��دل�ي��ة ،أو
ّ
يسميها ،في لحظات
طباقية ،كما يحلو له أن
ثالث لم يكن االنتقال من الواحدة إلى األخرى
ّ
تحوالت
مجرد سير في خط مستقيم ،بل لزم
وتصحيحات وعمليات إع�لاء وت�ج��اوز ،غالبًا
ّ
ومنهجية
م��ا اس�ت��دع��ت االن�ت�ق��ال م��ن إشكالية
إلى أخرى.

اللحظة األولى :نقد االستشراق
«االس �ت �ش ��راق» ( )١٩٧٨م� ّ�ؤل��ف ك�ب�ي��ر ،مكتوب
ب ��أس� �ل ��وب ح �ص �ي��ف وم� �ع ��ق ��د ،اك �ت �س��ب شهرة
ع��امل�ي��ة ،ف�ص��ار يشكو مما تشكو منه الروائع
ال �ع� ّ�امل �ي��ة ب �ع��دم��ا اع �ت��رف��ت ب ��ه وس ��ائ ��ل اإلعالم
وتبنته الحياة األكاديمية وت��داول��ه الجمهور
األوس��ع .ص��ار الكتاب معروفًا بما ي��روى عنه،
ويلخصه أكثر مما ّهو معروف بما فيه .الشائع
ّ
عن «االستشراق» أنه تمرين نظري في ثنائية
«امل �ع��رف��ة  /ال� �ق ��وة» ،م�ط�ب�ق��ًا ع�ل��ى ال �ع�لاق��ة بني
«ش �ينّ�رق» ّ و«غ ��رب» .ف��ي مسح ّأول ��ي ملوجوداته،
ّ
ّ
مخصص لتأريخ
الحيز األكبر منه
يتب أن
ٍّ
نقدي دقيق وبطيء وع��اج باألسماء واملراجع
مدرسة
ملدرسة أكاديمية وفكرية وثقافية هي
ّ
امل�س�ت�ش��رق�ين .ل�ك��ن م�س�ح��ًا ث��ان�ي��ًا أع �م��ق وأدق،
يستظهر الوميض الذي ّ
يشع من البناء املحكم

وال�ج�ه��د التوثيقي وال ��دأب البحثي واملوهبة
التحليلية وال � ��ذوق األدب� ��ي وال �ث ��راء الثقافي،
قبل أن يطلق سعيد ش��رارات الخيال والجمال
وامل� � ّح ��اج� �ج ��ات ال ��ذك� �ي ��ة ون� �ف ��اذ ال �ن �ق��د وعمق
التطلب الفكري.
ي �ع��اي��ن ك� �ت ��اب «االس � �ت � �ش� ��راق» ع �م �ل �ي��ة إنتاج
«الشرق» في إطار إنتاج «الغرب» لنفسه على
ي ��د ج �م��اع��ة اح �ت �ك��رت م ��ع ال ��وق ��ت ت��رج �م��ة هذا
«الشرق» وتأويله وتفسيره وتقديمه للغربيني
وال�ش��رق�ي�ين ،على ح��د س ��واء .ويتتبع الكتاب،
ّ
وتطورها ،فيعرض
من ثم ،نشوء تلك املدرسة
أب � �ح� ��اث رج ��االت� �ه ��ا وإن � �ج� ��ازات � �ه� ��م ،ويناقش
أع �م��ال �ه��م ،م �ق ��ارن ��ًا ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��م ،م ��ن خالل
ال�ت�ح�ق�ي��ب مل��راح��ل ت �ط��ور أف �ك��اره��م وأبحاثهم
واملناهج.
وال ي�ك�ت�ف��ي س�ع�ي��د ب��ذل��ك ،ب��ل ي�ق�ي��م العالقات
ال �ض��روري��ة ب�ي�ن االس �ت �ش��راق ورج ��االت ��ه وبني

م��رج �ع �ي �ت�ي�ن اث �ن �ت�ي�ن ف� ��ي ال� �ت ��اري ��خ والثقافة
الغربيتني.
امل ��رج� �ع� �ي ��ة األول� � � � � ��ى ،ه � ��ي ع �ل��اق � ��ات املدرسة
االس �ت �ش��راق �ي��ة امل� �ت� �ع ��ددة األوج� � ��ه باملؤسسة
االستعمارية ثم اإلمبريالية األورو ـــــ أميركية،
بمصالحها واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا والسياسات.
تختزل بالتطابق واملباشرة
وه��ي ع�لاق��ات ال
ّ
وال�ت�ب�ع�ي��ة ،ب��ل ت��رى أن م��درس��ة االس �ت �ش��راق ال
ي�ق�ت�ص��ر دوره � ��ا ع �ل��ى امل �ك �ت �ش �ف��ات واألبحاث
وال ��دراس ��ات ف��ي م�ض�م��ار ال�ل�غ��ات والجغرافية
واآلث� � � � ��ار وال� �ث� �ق ��اف ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة والديانات
وال �ح �ض��ارات «ال�ش��رق�ي��ة» ،قديمها والحديث.
ي �ص��ل دور امل �س �ت �ش��رق أح �ي��ان��ًا إل� ��ى مستوى
ال�ف�ع��ل وال�ت��أث�ي��ر امل�ب��اش��ري��ن ف��ي م��راك��ز القرار
السياسي واالقتصادي في الدول االستعمارية
أو اإلمبريالية ،حيث يلعب دور املثقف الهامس
في أذن «األم�ي��ر»ّ ،
تقرر نصائحه واستشاراته
وت�ق��دي��رات��ه م�ص��ائ��ر ش�ع��وب وب �ل��دان بأكملها.
املثال املعاصر عن هذا النمط من املستشرقني
هو البريطاني برنارد لويس ،مستشار شؤون
اإلسالم والعراق خالل عهدي جورج بوش األب
�اح��ت مصطلح «ص ��دام الحضارات»
واالب ��ن ،ن� ِ
وص ��اح ��ب ال�ن�ص�ي�ح��ة ب �غ��زو ال� �ع ��راق ردًا على
هجمات الحادي عشر من أيلول .٢٠٠١
امل��رج�ع�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي ال��وش��ائ��ج ال �ت��ي تربط
ت� �ي ��ارات م��درس��ة االس �ت �ش��راق ب �ت �ط��ور العلوم
واالجتماعية واإلنسانية الغربية.
الطبيعية
ّ
يكتشف سعيد هنا أن الوصل ليس مباشرًا وال
هو آل��ي ،وإن يكن يالحظ انحياز املستشرقني
الى مذاهب ومنهجيات دون أخرى ،وخصوصًا
استبعادهم امل��دارس التاريخانية واملاركسية
ومنهجية «التأريخ الجديد».
ّ
غ �ي��ر أن ال �ت��وث �ي��ق امل��وس��وع��ي ال� ��ذي يمارسه
إدوارد سعيد لن يقتصر على التأريخ الفكري
والثقافي ألب��رز تيارات املدرسة االستشراقية.
يحلل نقديًا أعمال أدباء ومفكرين وسياسيني
أسهموا في إنتاج الغرب لـ«شرقه» .ويخلص
ّ
إل ��ى أن امل�س�ت�ش��رق�ين ي �ش �ت��رك��ون ف��ي ع ��دد من
ّ
الثوابت في نظرتهم إلى «الشرق» أهمها:
 )١ال�ن�ع��رة ال �ج��وه��ري��ة ،وامل �ق �ص��ود ب�ه��ا تقديم
ال �غ��رب وال �ش��رق ب�م��ا ه�م��ا ج��وه��ران متمايزان
يختص ك��ل منهما بخصائص أصلية ثابتة
ص��ارت طبيعة ثانية لكل منهما .لكن التمايز
يفصح عن تراتب عمودي صارم وثابت ،حيث
العقالنية والتطور والرقي هي جوهر جماعة،
وال��روح��ان �ي��ة وال�لاع�ق�لان�ي��ة وال�ت�خ�ل��ف جوهر
جماعة أخرى.
ّ
 )٢ال�ت�ع�م�ي��م ،أي االف� �ت ��راض أن م�ع��رف��ة الجزء
تكفي ملعرفة الكل.
 )٣ال �ت �ن �م �ي��ط ،أي إض� �ف ��اء خ��اص��ة ّواح � ��دة من
خصائص الجماعة على الجماعة كلها.
ّ )٤الجمود ،تصوير عالم الشرق وحياته على
أن�ه�م��ا ث��اب��ت ال ي�ت�ح� ّ�ول ،م��ا ي�ع��ادل إع ��دام فعل
الزمن والتاريخ فيه.
ّ
ّ
التفرد ،وهو عكس التعدد ،إذ «الشرق» دين
)٥
واح ��د ومجتمع واح ��د و«ع �ق��ل» واح ��د وجبلة
نفسانية واحدة وثقافة واحدة.
 )٦ال �ث �ق��اف��وي��ة ،أي ت �ف �س �ي��ر أف� �ك ��ار الشرقيني
وس�ل��وك�ه��م ون �م��ط ح�ي��ات�ه��م ع�ل��ى أس ��اس مبدأ
تفسيري أوحد هو «ثقافتهم» ،التي تختزل إلى
دينهم بالدرجة األول ��ى( .سعيد ،االستشراق،
.)٤٨-٢٤
طبعة عام  ٢٠٠٣اإلنكليزية ،ص
ّ
يختم سعيد كتابه في خاتمتني .تحذر األولى
�رق ال �ح��دي��ث ف ��ي تشريق
م ��ن أن «ي �س �ه��م ال� �ش � ّ
ذاته» ،وتؤكد الثانية أن «االستغراب ليس هو
الجواب على االستشراق» (سعيد ،االستشراق،
ْ.)٣٢٨
أن ي �س �ت �ش��رق ال� �ش ��رق ��ي ي �ع �ن��ي أن يستبطن
الخطابات االستشراقية ،بخصائصها املثبتة

أع�ل�اه ،ع��ن ال�ش��رق وال�غ��رب على ح� ّ�د س��واء .أما
االستغراب ،فيرى إليه سعيد على أنه مجموعة
بالقسمة
س��وان��ح وأف �ك��ار وان�ف�ع��االت ترتضي
ّ
ال�ج��وه��ران�ي��ة للعالم إل��ى ش��رق  /غ��رب لكنها
تسعى إلى اإلعالء الرمزي والنفخ في معنويات
الشريك الدوني والتابع في عالقات السيطرة
�رى ،االس �ت �غ��راب هو
اإلم �ب��ري��ال �ي��ة .ب �ع �ب��ارة أخ� � ّ
ال��وج��ه اآلخ��ر ل�لاس�ت�ش��راق .إن��ه ال�ت�ي��ار العاجز
عن إنتاج معارف مجدية عن الذات وعن اآلخر،
إعاقته الفكرية والثقافية بأوخم العواقب
تنذر
ّ
إذا م ��ا ت �س��ن��ى ل ��ه أن ي� �ك � ّ�ون ال �ق �ي��ادة الفكرية
ل �ح��رك��ات ال �ت �ح� ّ�رر م��ن ال�ت�ب�ع�ي��ة االستعمارية
املباشرة أو من االستعمار الجديد.
ال �خ�ل�اص��ة األب � ��رز ال ��واج ��ب اس �ت �خ�لاص �ه��ا من
تحليل ّهذه اللحظة ـــــ التي نادرًا ما يلتفت إليها
ـــــ هي أن إدوارد سعيد في كتابه «االستشراق»
ّ
ّ
نقديتني ،ما لبثت إحداهما ـــــ
أسس لنظريتني
نقد التصورات الغربية عن الشرق ـــــ أن طغت
على األخ��رى ـــــ وه��ي نقد ال�ت�ص��ورات الشرقية
عن الغرب.

يستشرق الشرقي حين
يستبطن الخطابات
االستشراقية ،بخصائصها عن
حد سواء
الشرق والغرب على ّ
اللحظة الثانية« :الثقافة واإلمبريالية»
يفتتح ك�ت��اب «ال�ث�ق��اف��ة واإلم�ب��ري��ال�ي��ة» ()١٩٩٤
اللحظة الثانية ف��ي تطور فكر إداورد سعيد.
الكتاب يكمل «االستشراق» ،إذ يتناول الوجه

إدوارد سعيد
(أرشيف)

اآلخر ملشروع سعيد الفكري« :الغرب» في مرآة
«الشرقيني» .ال يكتفي «الثقافة واإلمبريالية»
ب��دراس��ة دور ال�ث�ق��اف��ة ف��ي ت�ب��ري��ر اإلمبريالية
بوسائل الشرعنة والطواعية على
وتزويدها
ّ
ضحاياها ،ب��ل إن��ه ي��درس أي�ض��ًا ،دور الثقافة
االستعمار
النضال التحرري من
املقاومة في
ً
ّ
ِ
واإلمبريالية .لكننا هنا قد خرجنا أص�لا من
«الشرق» (منطقة غرب آسيا الذي جرى التركيز
عليها في «االس�ت�ش��راق») إل��ى حركات التحرر
لشعوب القارات الثالث.
في هذه اللحظة من ّ
تطوره الفكري ،فتح سعيد
ورشة تصحيح ملا في «االستشراق» من شطح
وأحادية جانب ،آخذًا في الحسبان املالحظات
ال �ن �ق��دي��ة امل ��وج �ه ��ة إل� �ي ��ه خ �ص��وص��ًا م ��ن جهة
اليسار.
ً
أوال ،ات�خ��ذ مسافة نقدية م��ن ثنائي «املعرفة
�ى ميشيل ف��وك��و ،منتقدًا
 /ال�ق��وة» املنسوب إل� ّ
الفيلسوف الفرنسي ألنه «يهمل دور الطبقات
واالق� �ت� �ص ��اد ودور ال � �ث � ��ورات واالنتفاضات
ّ
املجتمعات ال�ت��ي ي�ت�ح��دث ع�ن�ه��ا» (إدوارد
ف��ي
َ
سعيد ،ال�ع��ال��م وال�ن��ص وال�ن��اق��د.)٢٤٤ ،١٩٨٣ ،
وفي االتجاه ذات��ه ،صحح أحادية الجانب في
مقاربته السياسة ـــــ الثقافية لالستعمار بأن
أعاد االعتبار إلى أبعاد االستعمار االقتصادية
واالس�ت�غ�لال�ي��ة ،بما ه��و عملية «س�ي�ط��رة على
األسواق واملواد األولية واليد العاملة الرخيصة
واألراضي ّ
املدرة ألعلى معدالت الربح» (سعيد،
الثقافة واإلمبريالية.)١٤-١٣ ،
ثانيًا ،اعترف سعيد بصحة النقد الذي وجهه
الناقد األدب��ي األميركي جيمس كليفورد إليه
ّ
بأنه «ينتكس إل��ى أنماط النعرة الجوهرانية
ذاتها التي يهاجمها [في كتاب «االستشراق»]»
(س �ع �ي ��د ،االن �س �ن �ي��ة وال �ن �ق ��د الديموقراطي،
الترجمة العربية ،دار اآلداب ،ب�ي��روت، ٢٠٠٥ ،
ص  .) ٢٥-٢٤واإلش��ارة هي إلى تحويل سعيد

