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 االستغراب وهوية الوجود

 م.م. ياسين احمد صالح الدليمي
             اآلداب/ قسم التاريخجامعة تكريت/ كلية 
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الحمػػػد ق حػػػؽ حمػػػدو لالمػػػىة لالنػػػىـ بعػػػو مػػػف    ػػػ  مػػػف   ػػػدو لبعػػػو الػػػ  

 ل  د: لمح   لج دو ...
لمػؼ جاء مفهلـ ا نتغراب  اناليب لملر مت اي ة لر ما مت اقضة ف  اقؿ 

 لاثيػػػرت حللػػػ  الاػػػولؾ لا قاليػػػؿ بػػػف جػػػدلب انػػػتثمارو لمػػػال  ا  ػػػاء ال رل ػػػة لهػػػا ...
لويفيػػة الللػػلج  ػػ  الػػو مػػدا ؿ الا مػػية ال ر يػػة ليوػػلف بػػامى منػػابدا فػػ  ، لا نػػىـ

ا زدهػار الم رفػػ  لالتمػػدف الثضػػاف  ضػػمف حػدلد الضػػيـ لالتضاليػػد ال ر يػػة ا نػػىمية لق ػػؿ 
مػػاهل ا نػػتغراب   ػػرؼ:  ت لأيجا يػػات ا نػػتغراب بعي ػػا  فالحوػػـ المنػػ ؽ بعػػو نػػع يا

لهػػػػػؿ لػػػػػ  هليػػػػػة لجػػػػػلد تفهعػػػػػ   داء دلرا فػػػػػابى فػػػػػ  ؟ لويػػػػػؼ  اػػػػػ ؟ لغػػػػػة لامػػػػػطىحا
 المجتم ات ال ر ية؟

ه اؾ اجا ات بف تعػؾ ا نػةعة لبػف منػاةؿ ا ػرب فػ  ضػلء  حث ػا المتلاضػ  
 لاق مف لراء الضمد هذا...
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ًاحًًاالستغرابًلغةًوأصطالً.أولاً
ً:ًًالستغرابًلغة

چٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :جػػػػاء فػػػػ  قللػػػػ  ت ػػػػػالو
فػػػػالغرب  ػػػػىؼ الاػػػػرؽ لهػػػػػل  (1)

فاحػػػد المغػػػر يف اقمػػػو مػػػات ته  اليػػػ  الاػػػمس فػػػ  المػػػيؼ لا  ػػػر اقمػػػو ، المغػػػرب
... لالغػػرلب ويػػلب الاػػمس ور ػػت الاػػمس تغػػرب ورل ػػا (2)مػػات ته  اليػػ  فػػ  الاػػتاء

لالمغػػػػػرب الػػػػػذي يا ػػػػػذ  احيػػػػػة ، الػػػػػ جـلمغير ا ػػػػػا وا ػػػػػت فػػػػػ  المغػػػػػرب لوػػػػػذلؾ وػػػػػرب 
ذه ػػػلا فػػػ  المغػػػرب ليضػػػاؿ وػػػرب فػػػ  ا رض لأوػػػرب اف : ... لوػػػرب الضػػػلـ(3)المغػػػرب

لأوػرب الرجػؿ  (5)... لأنتغرب ف  الا ء اوثر م   لانتغرب الدم  ناؿ (4)ام ف فيها
لا نػػتغراب فػػ   (6)جػػاء  اػػ ء وريػػب لاوػػرب بعيػػ  لاوػػرب  ػػ  مػػ    ػػ  مػػ  ا ق يحػػا

 .مف جاء  ا ء وريب وير ماللؼ ف   يةة الارؽاحد م ا ي  
ًالستغرابًاصطالاحًًا

 –الر ػػا )يموػػف ت ريػػؼ ا نػػتغراب مػػلجزال  ا ػػ  ال عػػـ الػػذي يهػػتـ  درانػػة الغػػرب 
مػػػػف جميػػػػ  ال ػػػػلاح  ال ضديػػػػة لالتاػػػػري ية لالتاري يػػػػة لالجغرافيػػػػة لا قتمػػػػادية  (امريوػػػػا

... ل  يموػػف الضػػلؿ اف ا نػػتغراب هػػل  (7)لالنيانػػية لال عميػػة لالثضافيػػة لال يةيػػة ... الػػ 
المضا ؿ المضاد لىناتراؽ  ن اب ايدللجية لملضلبية ا  مف  احية المظهر ف  اف 
ا  ير ي     درانة حضارات الارؽ ف  حيف حػالؿ ا نػتغراب ا هتمػاـ  الحضػارات 

 .ذلؾ الغر ية لدرانتها م  أنتطاع الو
ًمًهيةًالستغرابً.ثًنيًًا

نػػػتغراب بعمػػػا منػػػتضىل لػػػ  انػػػس لمفننػػػات   ػػػد  ػػػؿ ظػػػؿ انػػػيرال لػػػـ يمػػػ   ا 
لم اهػػد الغػػرب الفوريػػة لمفننػػات  ال عميػػة التػػ  ادبػػت ل فنػػها مهمػػة احتوػػار لتمػػحي  
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افوػػار ال ػػرب لبمػػـل المنػػعميف .. ومػػا هػػل الحػػاؿ مػػ  ا نتاػػراؽ الػػذي يمػػف  الراحػػؿ 
 .(8)ادلرد ن يد  ا   تضعيد لليس بعمال 
لجػػلد ري يػػة لا جتمابيػػة لهػػؿ لػػ  هليػػة ل الم ػػاح  التا فمػػا هػػل ا نػػتغراب مػػف
 ؟منتعضة بف تنعط ا  ر لهيم ت 

 ؟لماه  طرؽ ا تاارو لم طيات ذلؾ
ً:ًًالستغرابًتًرخييً -1

درانػػػػػة الغػػػػػرب مػػػػػف ف ػػػػػؿ ال ػػػػػرب لينػػػػػت م ضػػػػػعة تضػػػػػؼ باةضػػػػػا امػػػػػاـ الدرانػػػػػة 
توػػػليف لا نتضمػػاء فالتػػػاري  ال ر ػػػ  ا نػػػىم  و ػػػ   الماػػػاهدات الحيػػػة بػػػف  ػػػدايات 

الدللػػة ال ر يػػة ا نػػىمية اذ وػػاف ال ػػرب المنػػعميف ا لاةػػؿ حي مػػا  رجػػلا مػػف جزيػػرتهـ 
ال ر يػػة ل اػػر الػػدبلة ا نػػىمية فػػ  ال ػػالـ بعػػو م رفػػة   ػػادات لتضاليػػد لطضػػلس ا مػػـ 

لا رب ف  الحياة ، ا  رب فضد ااار الضراف الوريـ الو ذلؾ وثيرا لتحدث بف أمـ  عت
چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  چ   بمػػػرهـ لاو ػػتهـ لتزام ػػػت مػػػ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  .(9)

چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٿٿ   ٿ
ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ .(10)

چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
چەئ    ەئ  ەئ  ەئچ  . (11) 

تتحدث هذو ا يػات الم اروػات لويرهػا  (12)
ب لدلؿ لمػػػدف لقػػػرب اهعوهػػػا ممػػػرؼ ممػػػا يز ػػػر  هػػػا الضػػػراف الوػػػريـ بػػػف امػػػـ لاػػػ ل 

امػػػا بػػػف ا مػػػـ الم امػػػرة لمػػػدر ا نػػػىـ فضػػػد لرد ب هػػػا  .ال ىةػػػؽ  حومتػػػ  ل مػػػيرت 
چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  ۉ  چ  :الوثيػػػػر مثػػػػؿ قللػػػػ  ت ػػػػالو

فضػػػػى  (13)
ثػػرة و يػػة لزا ػػرة  وػػـ  ()بػػف وتػػاب اق الم ػػيف فضػػد وا ػػت نػػ ة   ي ػػا الوػػريـ محمػػد 

لبعي  فاف الفاتحيف ال رب المنعميف لـ يجدلا م ل ة ف  ، الم علمات اللافيةهاةؿ مف 
وػػاف نػػمل رنػػالتهـ داف هػػـ ا و ػػر فػػ  ، الت ػػرؼ بعػػو الاػػ لب ا  ػػرب لالتفابػػؿ م هػػا

لا ػػرب  (الجهػػاد فػػ  نػػ يؿ اق)ذلػػؾ لوا ػػت لهػػـ م رفػػة يضي يػػة فػػ  المجػػا ت ال نػػورية 
الػػرـل لفػػارس لويرهمػػا مػػف ا مػػـ حتػػو ا ػػذ  اقتمػػادية تمثعػػت  ػػالرحىت التجاريػػة الػػو
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لا توػػرلا  (14)ال ػػرب مػػا ي انػػ هـ مػػف نػػ ؿ الحضػػارة لالمد يػػة مػػف هػػذو الاػػ لب لا مػػـ
لضػػػد اث ػػػت ال ػػػرب المنػػػعميف فػػػ  وتػػػب  .الوثيػػػر مػػػف المػػػ ابات لالػػػ ظـ لطػػػلرلا ا ػػػرب

الػػرحىت لدرانػػاتهـ الم مضػػة لعاػػ لب ا  ػػرب لنػػجعلا ا ط ابػػاتهـ المم هجػػة ومػػا هػػل 
 (16)(هػػػػػػ440لا ػػػػػ  الريحػػػػػاف ال يرل ػػػػػ  )ت (15)(هػػػػػػ 346الحػػػػػاؿ مػػػػػ  المنػػػػػ لدي )ت 

لنػلاهـ وثيػر ... ويػر اف  (18)(هػػ626لياقلت الحمػلي )ت (17)هػ(588لا درين  )ت
حض ػػػة ا نػػػت مار الحػػػديث لمػػػا نػػػ ضها مػػػف حضػػػب الحػػػرلب المػػػعي ية لحػػػرلب المغػػػلؿ 

 ضػػػو م هػػػا بعػػػو قيػػػد لملجػػػات ا حػػػتىؿ ا  ػػػرب اجهضػػػت محػػػال ت ا نػػػتغراب لمػػػا 
لهػػ  تجنػػيد حػػ  لمظػػاهر  .الحيػػاة وا ػػت تجػػرب فػػ  ظػػرلؼ  الغػػة المػػ ل ة لالت ضيػػد

ا نت مار الحديث ف  نعب ا  ريف تطع اتهـ لممادرة بضللهـ بدا تعؾ الت  تضلل ت 
 . ضالب الغرب لا مابت لمطالي    ؿ امىةات 

ً:ًًهويةًالستغراب -2
 ف ا  يػػػر ، (19)ومػػػا ي تضػػػد الػػػ  ضا نػػػتغراب لػػػـ يوػػػف ردة ف ػػػؿ لىنتاػػػراؽ 

ه   تيجة حتمية لتفلؽ الاػرؽ ، جاء  ن اب لدلاع م تعفة لو ها مفدجعة ف  بملمها
لوا ػػػػت مراحػػػػؿ ا نتاػػػػراؽ ا للػػػػو ق ػػػػؿ حض ػػػػة الحػػػػرلب ، التػػػػاري   حضػػػػاريال لثضافيػػػػا

فحاجػػػة الغػػػرب الػػػو الاػػػرؽ لػػػـ ت تػػػ   مجػػػرد هػػػزيمتهـ فػػػ  تعػػػؾ ، (20)المػػػعي ية لاث اءهػػػا
 ؿ بعو ال وس زادتهـ هذو الهزيمة امػرارا بعػو اجتيػاح ا رض ال ر يػة  وػؿ  الحرلب

  ػػػػد اف نػػػعمت ا مػػػػة ال ر يػػػػة مضاليػػػػد املرهػػػا لمفػػػػاتي  تفلقهػػػػا الػػػػو ، اللنػػػاةؿ المتاحػػػػة
ُ    ػد نػضلط ال ىفػة ، ب دها ام حت هزيمتها حتمية، (21)ا وراب لهل ماحمؿ ف ىل

... اذ  قػػػت مػػػف ال طػػػلب  (22)ـ1258 -هػػػػ  656فػػػ   غػػػداد بعػػػ  يػػػد المغػػػلؿ نػػػ ة 
الت  ، ا  وس هذا  اوؿ  فت بعو احلالها ال امة، الجنيمة لا هلاؿ ال طيرة ما قت

وػػاف م هػػا التاػػرذـ لالضػػياع لا  ضيػػاد  عػػؼ مػػف وػػاف م هػػلرال   طاةهػػا ل تاجهػػا الضيمػػ  
رف لالم رفػ  بعػو اف ذرلة المانػاة لمػعتها فػ   هايػات الضػرف التانػ  باػر ل ػدايات قػػ
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 –ـ 1914)ال اػػػػػريف   ػػػػػد ا هيػػػػػار الدللػػػػػة ال ثما يػػػػػة ا ػػػػػاف الحػػػػػرب ال الميػػػػػة ا للػػػػػو 
اذ اف ا جتياح ا  ير ف  مطع  الضرف ال اريف لـ يوػف ا لؿ مػف  لبػ   (23)(ـ1918

 –ـ 1769)مف ق ؿ الغرب  ؿ ن ؽ ذلؾ الغزل الفر ن  لممر  ضياد  ػا عيلف  ل ػا رت 
، ريف لالمثضفػػػيف الفر نػػػييف لممػػػعحة الغػػػزلالػػػذي جعػػػب م ػػػ    ػػػض المفوػػػ (24)(ـ1821

فامتػػػدت ايػػػد هػػػف ء الغػػػزاة الػػػو ذلػػػؾ المػػػيد المتميػػػز مػػػف الحضػػػارة ، للػػػيس لاػػػ  ا ػػػر
 . التحعيؿ لالتمحيص لالمضار ة لا وتااؼ لالت ضيب، الممرية ال ريضة

اف الفور الغر   وػاف م مػ ا بعػو ويفيػة النػيطرة ويػر الم ااػرة بعػو مضػدرات 
  ظػػؿ الغيػػاب الضنػػري بػػف الم طضػػة   ػػد هيم ػػتهـ بعيهػػا   ػػد الحػػرب الػػلطف ال ر ػػ  فػػ

ال الميػػػػة ا للػػػػػو ال اث اةهػػػػػا للوػػػػػف ثػػػػػلرات التحريػػػػػر ال ر يػػػػػة فػػػػػاجةتهـ مػػػػػا يف الحػػػػػر يف 
ل  ػػػدها ... للػػػـ  (25)(ـ1945 –ـ 1939)لاث ػػػاء الحػػػرب ال الميػػػة الثا يػػػة ، ال ػػػالميتيف

ف ا  ػاء ال رل ػة لمػف تىمػذة الغػرب تطؿ حيرتهـ ال تتفاقـ ازمػتهـ اذ اف المنػتغر يف مػ
الػػذيف ت رجػػلا مػػف جام ػػاتهـ لم اهػػدهـ التػػ  ا اػػ ت فػػ  بػػدد مػػف ا قطػػار ال ر يػػة ال 
اللةؾ الذيف اومعلا درانػاتهـ فػ  جام ػات الغػرب فوػا ل لنػيعة الغػرب لبي ػ  التػ  تػرب 

ا  ، مػػا   يرل ػػ  يضي ػػا لػػـ توػػف الػػدبلة التػػ  اطعضهػػا الغػػرب الػػو تػػرؾ الماضػػ  لالت عػػؼ
اذ وا ػت ، ق ابا انت ماريال لعدبلة الػو تػرؾ الم حػو ال ر ػ  الضرا ػ  ا نػىم  ال ضاةػدي

ا مريوػػ  فػػ  الثضافػػة لملاجهػػة  –الػػدبلة ال ديعػػة الػػو المنػػتض ؿ ات ػػاع الم حػػو ا لر ػػ  
بعو اف تعػؾ الػدبلة لػـ توػف ا  ابى ػا ل بػف  ػرلج الثضافػة ال ر يػة مػف داةرتهػا ، الحياة

لهػػذو  .(26)مػػعي   وريػػب ب هػػا –ال ر ػػ  ا نػػىم  لمػػ غها  عػػلف تػػلرات  ال امػػعها 
( الفوػػػػػػرة هػػػػػػ  التػػػػػػ  ت  اهػػػػػػا   ػػػػػػض ا  ػػػػػػاء ال رل ػػػػػػة الػػػػػػذيف امػػػػػػطعحلا  ػػػػػػػ)المنتغر يف

امثاؿ:مارلف ومف لن يد بضؿ ل لليس بلض لانو در م علؼ لان د داور لا يس 
لا ػػػػػػراهيـ فريحػػػػػػة لقانػػػػػػـ امػػػػػػيف لاحمػػػػػػد لطفػػػػػػ  النػػػػػػيد لنػػػػػػىمة ملنػػػػػػو لدالد جع ػػػػػػ  

 لنلاهـ وثير.، (27)اليازج 
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وػػى لػػـ : )طيػػب اق ثػػراو()لبػػف ا نػػتغراب يضػػلؿ ا نػػتاذ الراحػػؿ مػػد   مػػال  
ي تػز  هػـ ، امػريوييف –بعػو اوػادمييف الرل  يوػف ا نػتغراب تعمػذة افىطل يػة نػضراطية

مػذة النضارطة لا فىطل يلف لا  رلف مف الجها دة ال  اقرة ا ناطيف ...  ػؿ وا ػت تع
لا نتاػراؽ المىةػ  ال ضػيـ  ػى ، ونيفة تافهة مغالاػة فػ  الزلايػا ا نتاػراقية ال ضيمػة

انػػػػت ارة مػػػػف طريضػػػػة لمػػػػ هن ا  الطريضػػػػة الم هجيػػػػة الع ي ػػػػة التػػػػ  يج عػػػػلف  هػػػػا الثضافػػػػة 
... نػػض ا هػػذو الػػ ص بعػػو (28)النػاقطة نػػدا مػػادال ما  ػػا  ػػيف المتضػػدميف لالمت عفػػيف...(

  ػد اف  ػاؿ اػهادت  ، ل  ػرهـ بػف قػرب، برؼ الغػرب بػف وثػب طلل      اهادة مف
لو ػػ  لػػـ ينػػضط  فػػ  المغريػػات الػػذي  مػػ لو لػػ  للغيػػرو مػػف ، ال عيػػا مػػف احػػدب جام ػػاتهـ

 .الدارنييف ال رب ه اؾ
ممػػػا تضػػػدـ يتضػػػ    ػػػ  لػػػيس لىنػػػتغراب هليػػػة لجػػػلد منػػػتضعة تفهعػػػ   داء دلر 

 ػػدل لدباتػػ  قاػػريا لذيعيػػا لم ضػػادال  ػػؿ ي، منػػتضؿ بػػف امػػىءات ا  ػػر ل فػػلذو لنػػطلت 
ل حاجػػة الػػو الراػػد لالتضػػليـ للوػػف ت ضػػو فنػػحة ا مػػؿ امػػاـ ،  مػػلرة باػػلاةيا لم  ثػػرة

ال رب اليلـ لان ة اذا اف فيهـ افرادا يتمت لف    ضرية بعمية معحلظة فػ  دا ػؿ الػ ىد 
و ا مريوػ  ف  الغرب ا د و ا لر   لالغػرب ا قمػ (29)ال ر ية لف  المهاجر الغر ية

لي اػػػدلف  منػػػتض ؿ زاهػػػر فػػػ  ال عػػػـل المػػػرفة المػػػ لها ال عػػػـل ا  نػػػا ية اذ مػػػا لجهػػػلا 
 الو جادة الطريؽ الضليـ  طريضة م هجية محيحة لع لدة  امتهـ
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ًوسًئلًالستغرابً -3
 الويفيػػػة التػػػ  يراهػػػا  ه ػػػاؾ لنػػػاةؿ وثيػػػرة لانػػػاليب م تعفػػػة  بػػػداد المنػػػتغر يف

لاوراض  لاهداف  لم ها انعلب الم   الدرانية لال  ثات  ا  ر م ان ة  دمة لممالح 
ال عميػػػة الراةجػػػة  ضػػػابت  هػػػذو ا يػػػاـ ... لي ػػػلد انػػػعلب المػػػ   الدرانػػػية الػػػو بمػػػلر 
ملوعػػػة فػػػ  الضػػػدـ اذ وػػػاف فراب ػػػة ممػػػر يجع ػػػلف ا  ػػػاء المعػػػلؾ لا مػػػراء لا بيػػػاف الػػػو 

عػيـ التػػ  تنػتغرؽ احيا ػػا باػػرة لاث ػاء مػػدة الت  (30)ممػر ليت عمػػلا  هػا ليتعضػػلا ال عػـ فيهػػا
ابلاـ يوػلف مػف النػهؿ التػاثير بعػو بضعيػة الطالػب لتفويػرو ل التػال  يتحػلؿ فػ  والػب 

فػػػى توػػػاد ت ضضػػػ  مػػػدة درانػػػت  حتػػػو  ا حيػػػاف الػػػو مػػػلاطف مػػػلاؿ لع عػػػد الػػػذي درس فيػػػ 
لقػػػد توػػػلف ج نػػػيت  ال ضعيػػػة التػػػ  اوتنػػػ ها اث ػػػاء ، يتحػػػلؿ الػػػو اػػػ ص مػػػزدلج الج نػػػية

لوثيػر مػف هػف ء الطع ػة وػا لا ي ػدلف  (31)لراجحػة الوفػة بعػو ج نػيت  ا مػعيةدرانت  ا
لتلل  مراوز قيادية ف   عػدا هـ حتػو اذا دا ػت لهػـ النػعطة وػا لا ااػد لطػ ة بعػو ا  ػاء 

لاف وا ػت ضػد امػا   اػ ل هـ ، جعدتهـ مف الدللة الت  ت عملا  ها ا مػيابا لتمعضػا لهػا
درجػػت ا م راطلريػػات الىحضػػة وػػا وريؽ لالرلمػػاف لبعػػو ذلػػؾ النػػياؽ  .(32)لتطع اتهػػا

لالفػػرس أذ حضضػػلا انػػتضرارا فػػ  ال عػػداف التػػ  وزلهػػا لتعػػؾ المجػػالرة لهػػـ ل لامػػؿ جغرافيػػة 
 .لوا ت بامى منابدا ف  حرل هـ المنتمرة ضد ا  ريف

لاف ا تعفػػت ، لفػػ  تاري  ػػا الم امػػر   يػػزاؿ انػػعلب ا نػػت مار الفوػػري قاةمػػا
اػػواؿ، ا  اف ا هػػداؼ الملرلثػػة ت ضػػو ومػا هػػ    تتغيػػر ل نػػيما الل يػػات الضلالػب لا 

فػػػدلؿ ا رث ا نػػػت ماري الحػػػديث ت مػػػد الػػػو  ػػػذؿ المػػػ   الدرانػػػية ، المتحػػػدة ا مريويػػػة
ل  يوػػاد  .لطع ػػة ا قطػػار ال ر يػػة فت  ػػذ هػػذو المػػ    اػػوؿ ا با ػػات الماديػػة لالم  ليػػة

ة حتػػو يجػػد فػػ  ا تظػػارو حيػػاة جديػػدة ت ػػاب بػػف الطالػػب ال ر ػػ  يمػػؿ ا رض ا مريويػػ
لا زدهار ال مرا   لالتض   ، ثـ ي  هر  مظهر الحرية الم فت ، الحياة الت  الفها ف   عدو
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لمنػػػتلب الم ياػػػة ال ػػػال  حتػػػو تف ػػػؿ هػػػذو المظػػػاهر ف عهػػػا فػػػ  د يعػػػة ، لا لوترل ػػػ 
 .ت عؼ ف   ىدوالذي ن ـ  ظاـ الحياة الممؿ لر ما الم، (33)الطالب الااب الياف 

لامػػػاـ هػػػذا ا  ػػػدهاش يوػػػلف أنػػػاتذة مت ممػػػلف فػػػ  بعػػػـ الػػػ فس ال ػػػاـ لبعػػػـ 
 (الم عػػـ)متهيةػػلف لغنػػؿ دماوػػ  لتلجيهػػ  الػػذي ي انػػب ممػػال  ال عػػد ، الػػ فس التر ػػلي

انػػػػت ادا الػػػػو مػػػػذهب ال راوماتيػػػػة ال معػػػػ  لال ف ػػػػ  الػػػػذي ظهػػػػر فػػػػ  الل يػػػػات المتحػػػػدة 
لنػػػػابد بعػػػػو  اػػػ ت  ا تاػػػػار انػػػػت داـ ، ال اػػػريف ا مريويػػػة  فنػػػػها مػػػ   ػػػػدايات الضػػػػرف

الطريضػػػػة ال عميػػػػة لماترتػػػػب بعيهػػػػا مػػػػف  فػػػػ  بمعػػػػ  لتضػػػػدـ مػػػػ اب  بعػػػػو يػػػػد مفنػػػػس 
-1842)ثػـ طػلرو لليػاـ جػيمس ، (34)ـ(1914 –ـ 1839)ال راوماتية تاػارلز  يػرس 

الػػػذي قػػػرر  ف م يػػػار الحضيضػػػة لػػػيس الحوػػػـ ال ضعػػػ   ػػػؿ النػػػعلو  ال معػػػ   (35)(ـ1910
لا  ػػتىط ، ل هػػذو الرفيػػا تػػفدي ال ػػرامن الدرانػػية .(36)النػػعلؾ المترتػػب بعيػػ  ال ػػاف   ػػؿ

الطى   لا  فتاح بعو الحياة الجديدة الدلر ا  رز ف   زع الجػذلر ا للػو التػ  تػر ط 
لتنػػتطي  المغريػػات الوثيػػرة فػػ  المجتمػػ  الجديػػد ل  ، الطالػػب  لط ػػ  ا ـ  فنػػيا لبمعيػػا

مف ال ضد لالو ت لالم  ػر النػري اف تر طػ   ضػلة الػو الحيػاة نيما حياة الا اب ال الية 
لق ػػػؿ ا  تهػػػاء مػػػف مػػػدة درانػػػت  ال فػػػ   هايتهػػػا يجػػػد  فنػػػ  لقػػػد ا حعػػػت ب ػػػ   .الجديػػػدة

فػػى يع ػػث تحػػت تػػ ثير  –مػػا  ػػى الضعيػػؿ مػػ هـ ط  ػػا  –الػػرلا ط لالضػػيـ التػػ   اػػ  بعيهػػا 
ليفضػػػؿ ، (37)ط ػػػ  لامػػػلل ا وػػػراءات ل ػػػرامن الترويػػػب فػػػ  حيػػػاة الغػػػرب اف يت وػػػر لل 

ال ضػػاء فػػ  ال عػػد الغريػػب بعػػو ال ػػلدة الػػو  ػػىدو التػػ  توػػلف  ػػامس الحاجػػة الػػو بعمػػ  
لاجتهػػػػادو لجهػػػػدو ... له الػػػػؾ امثعػػػػة بعػػػػو ذلػػػػؾ مػػػػف الماضػػػػ  الضريػػػػب .. فم ػػػػذ ال ػػػػالـ 

ـ رفػػض اوثػػر مػػف الفػػ  طالػػب بر ػػ  ا هػػلا درانػػتهـ فػػ  1965ـ لحتػػو ال ػػاـ 1959
لمػف ، ا هـ لفضعلا ال ضاء ف  ال عد الذي تعضلا درانػاتهـ ال اليػة فيػ امريوا ال لدة الو  عد

وا ػػػػػت ممػػػػػر فػػػػػ  ااػػػػػد الحاجػػػػػة الػػػػػو ،  ػػػػػيف هػػػػػف ء اوثػػػػػر مػػػػػف الػػػػػؼ طالػػػػػب ممػػػػػري
، لال ر   ال المنعـ ف  حناب الغرب (38)ت مماتهـ ل بعلمهـ ف  منيرتها الت ملية
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يللد لي اد ميىدو مف لهل   ي   ، ي دل وا   ا ص لاحد للد ف  بهد ال  ثة المحمدية
 .(39)جيؿ الو جيؿ لمف امة الو امة

 تيجة ل معيات ونيؿ المػ  الػذي تضػلـ  ػ  اجهػزة ، لهذا الممير المفج  حتم 
م ا راتيػػة مت ممػػة لهػػف ء الطع ػػة بػػف طريػػؽ المط لبػػات لال اػػرات لال ػػدلاة الثضافيػػة 

،  مػر لهػذو ا نػاليبحتػو ينتنػعـ الاػاب الاػرق  فػ   هايػة ا، لاحيا ا العيال  الحمػراء
لمػػف ثػػـ يمػػ   اداة طي ػػة فػػ  ايػػدي ا وػػراب ... ل ىحػػظ اف الوثيػػر مػػف المنػػتغر يف 
ال رب الػذيف تػاثرلا  اتجاهػات المنتاػرقيف الغر يػة ل نػيما اللةػؾ الػذيف درنػلا  ػالغرب 
ثػػػـ بػػػادلا الػػػو  ىدهػػػـ وػػػا لا تىمػػػذة الفيػػػاء الػػػو انػػػاتذتهـ المنتاػػػرقيف اذ داف ػػػلا بػػػف 

، لاودلا ل ةهـ الو م هجهـ الغر   ف   ظرتهـ الو الاػرؽ، ر لالرفب ا نتاراقيةا فوا
لوا ػت افوػار هػف ء ثمػرة لعمػ هن الغر ػ  فػ   ظرتػ  الػو  .(40)لهـ مانملا  المنتارقيف

فضػد ، (41)للػليس بػلض لنػىمة ملنػو لويػرهـ الاػرؽ ومػا هػل الحػاؿ مػ  طػ  حنػيف
 .(42)قيف ف  ال ىد ال ر يةا ا لا بف الغرب ف  اداء مهمات المنتار 

لجام ػػػات الغػػػرب  –اف مػػػ  الت  يػػػر  –فال  ثػػػات ا للػػػو لعمنػػػتغر يف ال ػػػرب 
ا تػػػػدات م ػػػػذ ال مػػػػؼ ا لؿ لعضػػػػرف ، لنػػػػلاها، والنػػػػر لف ل ػػػػرليف لاونػػػػفلرد لويم ػػػػردج

لهػػذو ال  ثػػات اػػوعت ال ػػلاة ا للػػو ، ثػػـ انػػتمرت  ػػاطراد الػػو يلم ػػا هػػذا، التانػػ  باػػر
ر ا  ػػػدات مػػػف رفابػػػة رافػػػ  الطهطػػػالي لا تهػػػاء  انػػػاتذة الجام ػػػات لىنػػػتغراب فػػػ  تضػػػدي

اف ال تػاةن التػ   .(43)مرلرا  احمد لطف  النيد لط  حنيف لمحمػد م ػدلر، الم امريف
تم ضػػػت بػػػف درانػػػات هػػػف ء وا ػػػت تمثػػػؿ حضػػػلرا مض  ػػػا لعغػػػرب فػػػ  مػػػلرة رنػػػمها 

قػػادريف بعػػو  حتػػو  ػػات مػػف المفوػػد ا هػػـ ويػػر، لومػػا يريػػد الغػػرب، الاػرق  بػػف الغػػرب
 (الغػػرب)لوػػاف بعػو ا  ػػر ، درانػة الغػػرب مػف  ارجػػ  لبعػػو درانػة الاػػرؽ مػف دا عػػ 

اف ينػهـ فػػ  ازالػػة الم لقػػات التػػ  ت رقػػؿ بمػػؿ المنػػتغر يف   اف يورنػػها ليغػػذيها ... 
فمػػػثى اذا اراد بر ػػػ  اف يفهػػػـ اػػػيةا بػػػف الثضافػػػة الغر يػػػة لػػػف يجػػػد لديػػػ  ال  يػػػر ال ر ػػػ  
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، ممػػا يضػػطرو الػػو الػػذهاب الػػو ال  يػػر الغر ػػ  (وال ػػا)لغػػرب المت مػػص فػػ  درانػػة ا
  الػػو ابت ػػارات ،  ف الفػػارؽ ه ػػا لػػيس  نػػيطا لي ػػلد  بت ػػارات ايديلللجيػػة لنيانػػية

لط  ػػػا ه الػػػؾ لنػػػاةؿ ا ػػػرب يػػػات  . (44)تاري يػػػة لحضػػػارية ومػػػا يػػػرلج الغػػػرب ليضػػػلؿ
 .  مجاؿ لذورها ف  هذا ال حث، ا بىـ  ا لاب  ف  مضدمها

ًلستغرابًوالواقعًا -4
هوػػػذا هػػػـ ال ػػػرب قػػػررلا الػػػو حػػػد   يػػػد اػػػوؿ الثضافػػػة : يضػػػلؿ يػػػا لش دا يتنػػػو 
ثػػػـ جػػػرت محاللػػػة مدرلنػػػة لمحػػػل اثػػػار وػػػؿ مػػػا هػػػل ، ا لر يػػة ل  ػػػدها مػػػارلا م نػػػييف

 .(45)بر   مف اجؿ اف   تت رض ماابر المنيحييف لىذب
ز الترجمػػػة مػػػف الػػػو مراوػػػ (لضػػػد ظهػػػرت فػػػ  مػػػضعية ) ػػػالرمل( لانػػػ ا يا )تلليػػػدل

لهػػػذا ا   هػػػار ا  وػػػس فػػػ  ،  اػػػوؿ مػػػدهش (لغػػػة الر ػػػا ا ػػػذاؾ)ال ر يػػػة الػػػو الىتي يػػػة 
 ل ا تمػار وػاف ا تمػاؿ الفيزيضػ ، مجعدات بعػلـ الطػب لالفعنػفة لالفعػؾ لالرياضػيات

اذ لػػـ يوػف  مضػػدلر ، ا  اف االتفػػاهـ الرلحػ  وػػاف مفضػلدا، قاةمػا  ػػيف ال ػالميف م ػػذ الضػدـ
وػذلؾ لػـ يػر ال ػرب فػ  ا لر يػيف ، بتراؼ  تفلؽ ال رب المنػعميف الثضػاف ا لر ييف ا 

... للػـ تتلقػؼ المضار ػة  ػيف ال ضػؿ ال ر ػ  لال ضػؿ الغر ػ   (46)ا  اجىفا ويػر متمػد يف
، حتػػو فػػ  المجػػاؿ الػػدي    ػػؿ انػػتمرت  زبػػة ال ػػرؽ المتفػػلؽ فػػ  درانػػات المنتاػػرقيف

، (47)تلاو  زبمهـ ل  نيما اليهلدية لال مرا يةلا نىـ قد ا ذ مف الديا ات ا  رب مح
فم ذ بمػر الت ػلير ا لر ػ  وػاف الفوػر الغر ػ  ي ػيش فػ  بػالـ   تاػارو  فػ  مػ    

لبملمػػػا وا ػػػت وتا ػػػات المنتاػػػرقيف ت طعػػػؽ مػػػف فرضػػػية مفادهػػػا ، الحضػػػارات ا  ػػػرب
لمػػف ، اي اف الغػػرب م طعػػؽ وػػؿ اػػي  (48)ا نػػاس اػػرؽ مت عػػؼ مضا ػػؿ وػػرب متضػػدـ

تج ػػػػب مػػػػرامة الم طػػػػؽ ال ضى ػػػػ   هػػػػدؼ امػػػػط اع م هجػػػػيف احػػػػدهما لعحضػػػػارة  اجػػػػؿ
بػػف الاػػرؽ لػػـ تت ػػدؿ  الاػػرقية لا  ػػر لعحضػػارة الغر يػػة  ف الرفيػػة ا يدللجيػػة لعغػػرب

،  ػػؿ تػػـ فضػػط تغييػػر   ػػض   يتهػػا لتضػػديـ رفيػػة ايديلللجيػػة جديػػدة تحػػافظ  مػػلرة  هاةيػػة
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لالتػػػ  ت ضػػػ  الفوػػػر الغر ػػػ  ، يػػػة الضديمػػػةبعػػػو ال  امػػػر ا نانػػػية فػػػ  ال  يػػػة ا يديلللج
ي طعؽ مف فرضية تج ؿ مف الغرب مروزا لعتاري  لالحضارة لا  داع ال ضى   الفعنف  

اذ تجد لدب الفيعنلؼ اللجلدي الم امر هيػدور ت  يػرا مػريحا لمروػزا بػف ، لال عم 
لتوػرار   فهل يرب اف ب ارة الفعنفة الغر ية تحميؿ حامؿ ، جلهر المروزية ا لر ية

فوؿ المحال ت لالحروات   ػراز الا مػية  (49)م  و ل  فى لجلد لفعنفة ا رب ويرها
الضلمية ال ر ية م ذ حلال  قرف لـ توف مف اا ها اف تغير مػف  ظػرة الفوػر الغر ػ  الػو 

فيضػػرر مػػا وػػاف الفوػػر ، الم  ػػ  بػػؿ المروزيػػة ا لر يػػة، لال عػػـ لالحضػػارة تػػاري  الثضافػػة
واف ذلؾ ممحل ا لدي   ا لريف اللهمػا اف اوتمػاؿ ، ف  التيار الحضاري الغر   يتضدـ

ال  ػػاء الحضػػاري مػػف ال احيػػة الماديػػة   يموػػف  ف يوػػلف ا  ضػػمف هيم ػػة بعػػو ال ػػالـ 
لضػػػرلرة الهيم ػػػة الماديػػػة تمػػػ   ارادة فػػػ   ضػػػؿ الثضافػػػة لالحضػػػارة الػػػو ال ػػػالـ ، ا  ػػػر
ي لاوػػػب ال  ػػػاء الحضػػػاري فػػػ  الر ػػػا فا ػػػ  وػػػاف يت عػػػؽ الاػػػ لر الثػػػا   الػػػذ امػػػا، ا  ػػػر

لمضػػػملف هػػػذا الػػػلب   ف الر ػػػا مروػػػز ،  ػػاللب  الػػػذي توػػػلف  ػػػىؿ ذلػػػؾ الغػػػرب  ذاتػػػ 
لعحضػارة لالثضافػة لال ضػؿ لالتػاري  .. ضػمف هػػذو ا يدللجيػة يمػ   وػؿ التػاري  الثضػػاف  

 .(50)لالحضاري لع الـ م ط ضا بعو التاري  ا لر   حنب
ت التػػ  اقامهػػا المنتاػػرقلف لػػيس ه ػػاؾ مػػا ينػػلغ قيامهػػا ال ا جازهػػا  ف الدرانػا

امريوػا ال النػ   الػو ا رتوػاز بعػو  ضػاط حيليػة  –الر ػا ، مف ق ػؿ الاػرؽ ازاء الغػرب
تػفدي الػو النػيطرة الاػػرقية بعػو الغػرب فم ػػذ الضػرف النػا   باػػر المػيىدي لر مػا ق ػػؿ 

نػات ا نتاػراقية ت ػد فػ  الغالػب مػف لوا ت الدرا، واف الارؽ مجا  لىنتيطاف، ذلؾ
ف ػا عيلف ب ػدما وػزا ممػر بػاـ ، اجؿ م رفة ويؼ يموف احتىؿ الارؽ لمػال  الغػرب

، ـ بعو ن يؿ المثاؿ لـ يوف ذلؾ مػف اجػؿ  اػر الحضػارة ومػا وػاف يضػاؿ ا ػذاؾ1798
 ؿ  زاحة الضلب الو رب ا  رب الم افنة لانتغىؿ ممر و ضطة ا طىؽ  حل مااري  

، ف  حيف لـ ي ظر الارؽ الو الغرب مطعضا ومواف يموػف انػتغىل  ال يموػف (51)با ر 
لالدرانػػات ا نتاػػراقية فػػ   ػػداياتها  .اػػف حػػرلب بعيػػ  بعػػو وػػرار الحػػرلب المػػعي ية
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فػ  حػيف  ف الدرانػات ا نػتغرا ية لػـ يتػلافر ، جاءت مماح ة لعهيم ػة لالغػزل ا لر ػ 
 –فا نتاػػراؽ  ػػدأ  دايػػة بنػػورية ، يػػا ال بمعيػػالهػػا مثػػؿ هػػذو ا   ػػاد ا نػػت مارية  ظر 

امػػا  ال نػػ ة لىنػػتغراب فضػػد ، ثػػـ تجػػالز ا طػػار ال نػػوري الػػو مجػػا ت ا ػػرب، تجاريػػة
مثػػػؿ . (52)ا ػػػذ اػػػوؿ الػػػرحىت لا   هػػػار  ػػػالغرب مػػػف  ػػػىؿ   ػػػض ا بمػػػاؿ ا د يػػػة

لػة فضػى بػف مفلفػات ا ػرب لػ  ض المػفلفيف لالرحا، ابماؿ ط  حنيف لتلفيؽ الحويـ
ت وس ف   داياتها  لبا  - ف م  الت  ير  - لوا ت هذو ا بماؿ ا نتغرا ية، ال رب

مػػف ا   هػػار لالجاذ يػػة للوػػف نػػرباف مػػا  ػػدا هػػذا ا   هػػار ي حنػػر  اتجػػاو ا نتاػػ ار 
للػـ ي ػد الغػرب ومػا لمػف  الطهطػالي م   ػا لعم رفػ  ،   طػر الغػرب لم ػالؿ تهػديمهـ
، فالػدبلو الػو ا نػتغراب ال لدرانػة الغػرب متجػددو (53) ؿ مار تدريجيا ال طر الداهـ

فف  م تمؼ الضرف ال اريف ااار المنتارؽ ا لما   رلدي  ارت الو اهمية  ف يتج  
. لم رفػة (54)ال الـ ا نىم  لدرانػة الغػرب انػلة  مػا يف عػ  الغػرب فػ  درانػات  لعاػرؽ

فضػػد ابتػػرؼ الجميػػ   .يػػةال ػػرب هػػذو ت فػػ  اتهامػػات المنتاػػرقيف لع ػػرب ل ظػػرتهـ الدل 
 فضػػػػؿ ال ػػػػرب قػػػػديما فػػػػ  ايمػػػػاؿ ابمػػػػاؿ الفىنػػػػف  لال عمػػػػاء الضػػػػدماء لاثػػػػارهـ لع ػػػػالـ 

لا نػػػػتغراب  .لهػػػػـ اليػػػػـل ويػػػػر بػػػػاجزيف بػػػػف ا  ػػػػداع لا  توػػػػار لالتطػػػػلر (55)الحػػػػديث
الحضيض  ذلػؾ الػذي يجػري  م ػاب بػف ا نػت مار الم ااػر ال الغيػر م ااػر حتػو يوػلف 

  ابمهػػـ ا وعػػب فػػالظرؼ الػػذي جػػرب  ػػ  ا نتاػػراؽ وػػاف مىةمػػا فػػ جػػدير  ثضػػة ال ػػاس
لعمنتاػػرقييف مػػف الغػػرب لهػػل لػػـ يوػػف وػػذلؾ لعمنػػتغر ييف  نػػ ب  زبػػة التنػػعط الغر ػػ  
لمف ال نير اطعؽ  فس ا حواـ بعو وىهما فعيس الضاتؿ والضػحية ... لظػاهرة بػدـ 

ال مضار ػػة م هػػا  لجػػلد درانػػات اػػرقية بػػف الغػػرب  منػػتلب درانػػة الغػػرب بػػف الاػػرؽ
 تد ؿ ضمف نياؽ بػدـ م ػا ة الاػرقييف فػ  ذلػؾ  ػؿ تحومهػا ال ىقػة الغيػر مت ػاظرة 
لالغيػر متلاز ػة  ػيف الاػرؽ لالغػرب فػ  مػزابـ ا  ػر لاحتوارتػ  التػ  تتجػالز الماديػات 
 اتجاو الم رفة لال علـ لا فوار تفرضها  زبة ب مرية فلقيػة مػف الاػماؿ الػو الج ػلب 

المضار ة ظالمة لو ر بادلػة  م  ػو الضػ   ف ممارنػات ا نػت مار الغر ػ   حتو ت دلا
 تضتمػػر بعػػو الجلا ػػب ال نػػورية لالنيانػػية لا قتمػػادية لا جتمابيػػة  ػػؿ اف  طرهػػا 
يومف ف  الجلا ب ال عمية لالم رفية لالثضافية لاذا واف ثمة نفاؿ يدلر بف أن اب بدـ 
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فػاف ا جا ػة بعػو ذلػؾ ، ا نتاػراؽ المتطػلرلجلد انتغراب متميز يفرض  فن  مضا ؿ 
مفادهػػػا اف ا نػػػت مار الغر ػػػ  تػػػرؾ بمػػػلـ  ػػػىد الماػػػرؽ ل  نػػػيما ا رض ال ر يػػػة فػػػ  

لابػػاب بعػػو ال ػػرب ، لبجػػز   يػػلي بعػػو م تعػػؼ المجػػا ت لالمػػ د، حالػػة اػػعؿ تػػاـ
، (56)لانػتهتر منػتهزال  وػؿ الضػيـ الرلحيػة لال ضيديػة، حتو تػاري هـ لحضػاراتهـ لثضػافتهـ

، لوؿ ايػدي المتطع ػيف الػو نػ ر اوػلار ال عػـل لوػ عهـ  مػزابـ الت عػؼ لا اطيػؿ الجهػؿ
لا  دلهـ بػف ، لفرقلا امة ال رب الو دليىت، فلض لا الفلراؽ لالفلامؿ  يف الا لب

لو تيجة لذلؾ تم ضػت  (57)جذلرهـ ا ميعة ل ثلا ا فوار المالاة لالهملهـ  ضدراتهـ
ا نػػػاقل  حوػػػـ التػػػراث ، اةػػػؿ مػػػف ال ػػػاحثيف ال ػػػرب لالاػػػرقييفهػػػذو التػػػدابيات بػػػف وػػػـ ه

ل حوػػػـ توػػػلي هـ العغليػػػة لالثضػػػاف  فمػػػارلا  ػػػاحثييف وػػػر ييف بعػػػو وػػػرار ، ا نػػػت ماري
لامتػػػػد ذلػػػػؾ الػػػػو الاػػػػ لر ، المنتاػػػػرقيف ال فػػػػ  بمػػػػـل المنػػػػتليات العغليػػػػة لالم هجيػػػػة

لمػا يضدمل ػ  مػف ، لالماابر ل التال  فهـ باجزلف بف تضديـ ملر اػرقية بػف الغػرب
لوػػػف  مػػػلرة ، درانػػات   يموػػػف اف يوػػػلف رفيػػػة الاػػرؽ لعغػػػرب  ػػػؿ رفيػػػة الغػػرب لذاتػػػ 

 .(58)ااح ة لمالهة
  ي مؿ ل زبة انتضىلية تضي  الا هات لترتض  ، هذا هل لاق  ا نتغراب حاليا

 لا نػتىـ امػاـ امػىءات ا  ػر، لت  د      يػدا بػف التضعيػد لا  ضيػاد،    فلؽ الاولؾ
 .لارلط 
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ًالستغرابًاملفرتضً -5
ا ػا مػ  ال ػاس  ف احنػف :  يوف احدوـ ام ة يضػلؿ: )جاء ف  الحديث الاريؼ

، للوػػف لط ػػلا ا فنػػوـ  ف احنػػف ال ػػاس  ف يحنػػ لا، لاف انػػاءلا انػػات، ال ػػاس احنػػ ت
اذ  ف امالة ال رب لحضارتهـ ال ريضػة ي  غػ   ف  (59)(لاف اناءلا  ف تتج  لا اناءاتهـ

لتج ػػؿ ، د ا  ضيػػاد ال اػػلاة  لالتضعيػػد ا بمػػو لالمرالحػػة فػػ   فػػس الموػػافتحمػػ هـ ضػػ
هليتهـ الرلحية لالمادية  م  ب بف الثضافة المغالاة لا  جرار الو الزليا المظعمة لضد 

، (60)لت عد الو ا  د، واف لعحضارة ال ر ية مف الضلة لالم  ة ماج عها ت ضو بعو الدهر
لملاو ػة ، لفػؾ طىنػـ ال عػـل لالثضافػة، ها لمفاتي  تطلرهػاله   زالت تحتفظ  نر تفلق

ال مػػر  وػػؿ تض ياتػػ  لانػػرارو لا ف ي ػػدلا  ف الػػ  ض اوػػلاو التاػػ    ػػا  ر لثضافتػػ  التػػ  
لينػػػت لهػػػا أي جػػػذلر ال فاةػػػدة نػػػلا طمػػػس الضػػػيـ ا مػػػيعة  ثضافػػػة  تػػػراء  اقمػػػة يوػػػلف 

 يػػػة هػػػ  المتفلقػػػة مػػػ ابيا ا نػػػتغراب لبػػػاء مفتػػػرض لمحتلاهػػػا ل مػػػا  ف المد يػػػة الغر 
فمف اللاجب بعو ال رب  ف ي رفلهػا م رفػة لثيضػة لبعميػة   يػدا بػف الػرحىت ، لبمعيا

، لال  ثػػات ال عميػػة ال اػػلاةية لالتػػ  تحمػػؿ مػػف الم ػػاطر اضػػ اؼ ماتحمعػػ  مػػف ا مػػاف
ي ػػلف دلرهػػـ فػػ    ػػاء  عػػدا هـ لملاو ػػة ، لا بتمػػاد بعػػو  لبيػػة مت ػػلرة مػػف طع ػػة ال عػػـ

المتضػدـ  انػتضىلية الهليػة الم  ليػة لالثضافيػة فومػا  ف الغػرب ب ػدما  ػدء  هضػت  الروػب 
لافػاد مػف م طيػات ، ال عمية لالفورية لالثضافية تلج  الو الارؽ ل نػيما ا رض ال ر يػة

الحضػػػارة ال ر يػػػة ا نػػػىمية  ػػػدءا مػػػف التفويػػػر ال عمػػػ  لالمػػػ هن ال عمػػػ  الػػػو م تعػػػؼ 
الم طػػػػؽ يفػػػػرض بعػػػػو طع ػػػػة ال عػػػػـ ال ػػػػرب  ف يحثػػػػلا  م طيػػػػات الحضػػػػارة ال ر يػػػػة فػػػػاف

ال طو لدرانة الغرب لي طعضلا  دراؾ ن ب ت  راهـ لتضػدـ ا  ػر لهػذو الدرانػة ي  غػ  
 ف تػػػتـ لفػػػؽ انػػػس رمػػػي ة لىنػػػتفادة مػػػف م طيػػػات الحضػػػارة الغر يػػػة الم امػػػر فيمػػػا 

ذا مػػا تػػلافرت  يت ػػارض مػػ  ا نػػس ا  ىقيػػة لالضيميػػة لعحضػػارة ال ر يػػة ا نػػىمية لا
هػػذو الاػػرلط فػػاف مػػف المتلقػػ   ف يمػػ   ا نػػتغراب بعمػػا منػػتضى فػػ  ضػػلء ال هضػػة 
ال عميػػػة لال طػػػلات المدرلنػػػة التػػػ  تت ػػػذها ال عػػػداف ال ر يػػػة فػػػ  مجػػػا ت ال عػػػـل لفػػػ  
مضػػدمتها التو علجيػػا لالتض يػػة الحديثػػة ممػػا يلجػػب بعػػو مراوػػز ال حػػث ال عمػػ  ل لزارات 

الـ ال ر ػ  ات ػاذ ا جػراءات المدرلنػة    ايػة فاةضػة لا اػاء اقنػاـ الت عيـ ال ال  ف  ال ػ
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 .بعمية تدرس الغرب درانة بعمية ميدا ية ت ممية لبعو م تعؼ المجا ت المتاحػة
ل  ي ػػػػػدل ا مػػػػػر منػػػػػتحيى ال مػػػػػ  ا اذا مػػػػػا برف ػػػػػا  ف الحضػػػػػارة ال ر يػػػػػة ا نػػػػػىمية 

ا نػػػىمية الو ػػػرب يضػػػلؿ  بعػػػو اثػػػر الفتلحػػػات ال ر يػػػة (61)انػػػتلب ت اػػػتو الحضػػػارات
فػؾ بضػدة الػ ضص التاري يػة : )الدوتلر حنف ح ف  ف  وتا   مضدمة ف  بعـ ا نػتغراب

فػػ  بىقػػة ا  ػػا  ػػػا  ر لالضضػػاء بعػػو ملوػػب ال ظمػػػة لػػدب ا  ػػر  تحللػػ  مػػػف ذات 
دارس الػػػو ملضػػػلع مػػػدرلس لالضضػػػاء بعػػػو مروػػػب الػػػ ضص لػػػدب ا  ػػػا  تحليعػػػ  مػػػػف 

 .(62)(س ...ملضلع مدرلس الو ذات دار 
لف  درانة الغرب   د مػف الت طػيط الف ػاؿ فػ  هػذو الضضػية اذا ارد ػا ال جػاح 
لم رفة الغرب لا فادة مػف الم طيػات ا يجا يػة لعحضػارة الغر يػة  ذ يحتػاج هػذا الجهػد 
الػػو باػػرات العجػػاف فػػ  ال ديػػد مػػف الجام ػػات ال ر يػػة للضػػ  ال طػػط الم انػػ ة لهػػذو 

ف تحػػػت وطػػػاء جام ػػػة الػػػدلؿ ال ر يػػػة لتف ػػػؿ مػػػف ق ػػػؿ ليفضػػػؿ  ف توػػػل  (63)الدرانػػػات
 .ا قطار ال ر ية ا بضاء لتولف ال معية مروزية لت ـ فاةدتها وؿ ال عداف ال ر ية

لفػػػػػػػ  ال ػػػػػػػالـ ال ر ػػػػػػػ  يوػػػػػػػاد  ي ضمػػػػػػػ ا درانػػػػػػػة العغػػػػػػػات ا لر يػػػػػػػة ملضػػػػػػػلبة 
حػث للوف ت ضمػ ا الحاجػة الػو مػف لػ  المػاـ  هػذو العغػات لعلمػلؿ  ال ، ((ا نتغراب))

لالدرانة الو منتلب رفي  ف  التموف مف العغات الغر ية لمف ثـ الدرانة ف  الجام ات 
 ... (64)الغر ية لالترويز ف  قضايا الغرب لليس درانة ملضلبات ال الـ ال ر  

لالحاجػػػػػة مانػػػػػة الػػػػػو مػػػػػف يت مػػػػػؽ فػػػػػ  بعػػػػػـ ا جتمػػػػػاع الغر ػػػػػ  لي ػػػػػرؼ تعػػػػػؾ 
 ػػاؿ  لجػػلد الوثيػػر مػػف ا لر يػػيف المجتم ػػات بػػف وثػػب لتعػػؾ منػػ لة لػػـ ت ػػد مػػ  ة الم

لا مريوييف مف املؿ بر ية ينتطي لف ف ؿ ذلؾ لالت مؽ ف  ال حث ال عم  الرميف 
 .لالتلمؿ الو م علمات ف  واية ا همية لالحيلية  ال ن ة لع ىد ال ر ية

لدرانة ال رب لعغػرب نػتولف م تعفػة  التاويػد بػف درانػة الغػرب لعاػرؽ لذلػؾ 
نتاػػراؽ فيػػ  م طعضػػا مػػف تلجيهػػات لالامػػر ال ػػا لات لم رفػػة نػػر قػػلة  ف الغػػرب  ػػدا ا 

اذ ، (65)المنػػعميف لتفػػلقهـ لا تاػػار ا نػػىـ فػػ  الػػ ىد التػػ  وا ػػت  اضػػ ة لعمنػػيحية
وا ػت هػػذو الدرانػة لهػػدفيف رةينػيف احػػدهما ت فيػػر ال مػارب مػػف ا نػىـ لالثػػا   ابػػداد 

 (66) ر ية لا نىمية  ض رجاؿ الو ينة لعضياـ  الت مير ف  ال ىد ال
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امػػا ا نػػػتغراب فيجػػب  ف يػػػدرس الغػػرب لمفننػػػات  لهيةاتػػ  فػػػال رب ق ػػؿ وػػػؿ 
اػػ ء هػػـ  ػػامس الحاجػػة لى ػػذ  انػػ اب الضػػلة الماديػػة التػػ  لمػػؿ اليهػػا ا  ػػر انػػت ادال 

چې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى   ى  ې  ې  چ  :لضلل  ت الو
(67) ... 

لعغػػػػػرب   تحمػػػػؿ  لايػػػػػا نػػػػع ية التطع ػػػػػات لالنػػػػ ب ا  ػػػػر  ف درانػػػػػة ال ػػػػرب 
انت مارية وما ذور ا فما واف ال رب يلما انت ماريلف ل  ي  غ   ف يول لا وذلؾ للوػف 
بعػػػيهـ حمايػػػة ممػػػالحهـ لا  ت ػػػاو ل مػػػؿ الاػػػروات المت ػػػددة الج نػػػيات التػػػ  ا تػػػدبها 

ؽ لا مػػػر الثالػػػث هػػػل مػػػا يت عػػػ .(68)الغػػػرب لامػػػ حت ذات  فػػػلذ اقػػػلب مػػػف الحولمػػػات
  امػػػية ا مػػػة ال ر يػػػة ا نػػػىمية التػػػ  امػػػطفاها اق ت ػػػالو لحمعػػػة  اتمػػػة رنػػػا ت  

قػػد  ()النػمالية فوا ػػت رنػالتها جهاديػػة ول هػػا امػة الػػدبلة لالاػػهادة فالرنػلؿ محمػػد 
جػػػاء لع ػػػاس وافػػػة  اػػػيرال ل ػػػذيرال فمػػػف مػػػعب هػػػذو الرنػػػالة توػػػلف الػػػدبلة الػػػو اق ت ػػػارؾ 

تواؾ م  ا  ر بعو انس نعيمة مف ا حتراـ المت ػادؿ لت الو ل مضمل ها يولف ا ح
... 

لا يػػػرال لػػػف يوػػػلف ا نػػػتغراب الحضيضػػػ  مػػػلرة مػػػف ا نتاػػػراؽ ال م ػػػل  لتهػػػديـ 
 ػػػؿ نػػػي وس تعػػػؾ الماليػػػة المػػػافية ، حضػػػارات ا  ػػػريف ال تاػػػلي  ثضافػػػاتهـ لبعػػػلمهـ

ىقػػا مػػف قللػػ  لال ضيػػة مػػف ذلػػؾ ال عػػؽ الضػػليـ للػػيس ا تضامػػا مػػف احػػد ال طع ػػا لثػػار ا ط
 چ ۋ  ۅ  ۋۉ  ې  ې  ٴۇ  ۉۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې  چ  :ت الو

(69). 
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 اخلالصة
  د اف انت رض ا المفحات النا ضة لىنػتغراب لهليػة اللجػلد  اػوؿ تػاري   

 : لتحعيع  ت يف مايات 
اف ا نػػػتغراب  يمتعػػػؾ هليػػػة لجػػػلد منػػػتضعة تفهعػػػ   داء دلرو المفتػػػرض فػػػ  

لهػػل  يػػزاؿ لليػػدا ويػػر  اضػػجا يتػػارج   ػػيف الماهيػػة ، ال ر يػػةمجمػػؿ حيػػاة المجتم ػػات 
ل  تػػزاؿ اللنػػاةؿ لا نػػاليب التضعيديػػة تضيػػد حروتػػ   ػػؿ ، لالم ػػارؼ ا  ػػرب وا نتاػػراؽ

للػيس ، تج ع  ماعل    يضلب بعو ا  داع لا  توار  ف ا نػت مار ارادو ومػا رنػـ لػ 
ملرة ا نتغراب الض ا ية لوير اللاضحة وما يريد ال رب ل عدا هـ المت ددة لت يف اف 

 حاجة الو لقفة جادة مف الجهات الم  ية ال ذات ا  تماص ل  نيما مراوز ال حث 
للزارات الت عػػػػػيـ ال ػػػػػال  فػػػػػ  الػػػػػ ىد ال ر يػػػػػة ليػػػػػفدي دلرو  الاػػػػػوؿ المطعػػػػػلب ، ال عمػػػػػ 

بعػو  لالمحي  ل ما ي دـ بجعة التطلر ال عم  لا زدهار الحضػاري ... لاوػد ال حػث
 طػػػلرة ال  ثػػػات ال الػػػرحىت ال عميػػػة ال اػػػلاةية لويػػػر المدرلنػػػة الػػػو م تعػػػؼ  عػػػداف 

امريوػػا لالتػػ  فػػ  والػػب ا حيػػاف تػػات   تاةجهػػا  مػػلرة بونػػية ال دلف  –الغػػرب الر ػػا 
 .فاةدة تذور

، لت يف وذلؾ اف ا نتغراب   يامؿ ل زبة انػتضىلية تضيػ  الاػولؾ لالاػ هات
الامػػػػػرو التػػػػ   تػػػػػراع الممػػػػعحة اللط يػػػػػة لعاػػػػ ب ال ر ػػػػػ    نػػػػ ب امػػػػػىءات ا  ػػػػر ال

ليفتػػرض اف يوػػلف ه الػػؾ انػػتغراب يتػػلاةـ لبجعػػة التضػػدـ ال عمػػ  لالتض ػػ  الػػذي ي ياػػ  
 ال الـ لع هلض  ا جياؿ الضادمة الو منتلب الطملح ...

فهػػػػؿ  اػػػػهد انػػػػتغرا ا منػػػػتضى ذا هليػػػػة لط يػػػػة بر يػػػػة لاضػػػػحة فػػػػ  المنػػػػتض ؿ 
 الضريب؟!
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ًاهلوامش
                                                      

 (17ا ية )نلرة الرحمف  (1)

هػػ( لنػاف ال ػرب، 711ا ف م ظلر، ا ل الفضؿ جمػاؿ الػديف محمػد  ػف موػـر )ت  (2)
 17، ص5ـ(، جػ 1997) يرلت، دار مادر، 

 17، ص5ا ف م ظلر، لناف ال رب، جػ  (3)

 18، ص5الممدر  فن ، جػ (4)
 19، ص5ػالممدر  فن ، ج (5)

 18، ص5الممدر  فن ، جػ (6)
مط ضػػػا  ، مػػػازف مػػػىح، متػػػو ي اػػػ  بعػػػـ ا نػػػتغراب، )الريػػػاض، لحػػػدة درانػػػات  (7)

 3ال الـ الغر    مروز المعؾ فيمؿ، د.ت(، ص
(، 1981نػػ يد ادلرد، ا نتاػػراؽ، ترجمػػة ومػػاؿ ا لديػػب، ) يػػرلت، دار الحومػػة،  (8)

 .21ص

 (.3نلرة الضمص، )ا ية  (9)

 (.45ة الضمص، )ا ية نلر  (10)

 (.9نلرة الضمر، )ا ية  (11)
 (.23نلرة الضمر، )ا ية  (12)

 (.3، 2 نلرة الرلـ، )ا يتاف: (13)

هػ(، تاري  الرنؿ المعػلؾ. تحضيػؽ:  310الط ري، ا ل ج فر محمد  ف جرير )ت (14)
لمػا  613، ص 3ـ( جػ1965محمد ا لالفضؿ ا راهيـ، )الضاهرة، دار الم ارؼ، 

   دها
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هػػ( الت  يػ  لا اػراؼ،  346ي ظر: المن لدي، ا ل الحنف بع   ف الحنيف )ت (15)
 ـ(. 1981) يرلت، دار لموت ة الهىؿ، 

هػػػ(، ا ثػػار ال اقيػػة بػػف 440ي ظػػر: ال يرل ػػ ، ا ػػل الريحػػاف محمػػد  ػػف احمػػد )ت (16)
 الضرلف ال الية، تحضيؽ: ادلرد ن ال، )حيدر ا اد، المط  ة ال ثما ية، د. ت(.

 –هػػػ(، مػػفة ا  ػػدلس  588ي ظػػر: ا درينػػ ، الاػػريؼ ا ػػل ب ػػدق محمػػد )ت  (17)
مػػػػا لذ مػػػػف وتػػػػاب  زهػػػػة الماػػػػتاؽ فػػػػ  ا تػػػػراؽ ا فػػػػاؽ )ليػػػػدف، مط  ػػػػة  ريػػػػؿ، 

1866.) 
هػػػ(، م جػػـ ال عػػداف،  626ي ظػػر يػػاقلت الحمػػلي، اػػهاب الػػديف ا ػػل ب ػػدق )ت  (18)

 ـ(.1957) يرلت دار مادر، 

ال ػػػػرب  ػػػػيف ا نتاػػػػراؽ لا نػػػػتغراب، جريػػػػدة الاػػػػرؽ  مػػػػال ، هااػػػػـ، المثضفػػػػلف (19)
دينػػػػػم ر  20هػػػػػػ،  1428ذل الحجػػػػػة  11، ال مػػػػػيس 10614ا لنػػػػػط، ال ػػػػػدد 

 ـ(، ص: الرأي. 2007

 1990قانػػـ، قانػػـ ب ػػدو، ماهيػػة الحػػرلب المػػعي ية، )الوليػػت، بػػالـ الم رفػػة،  (20)
 لما  دها. 7ـ(، ص

 219قانـ، ماهية الحرلب المعي ية، ص (21)

هػػػػ( تػػػاري   911ظػػػر: النػػػيلط  جػػػىؿ الػػػديف ب ػػػدالرحمف  ػػػف ا ػػػ   وػػػر )ت ي  (22)
هػ( ص 1408تحضيؽ محمد مح  الديف ب الحميد ) يرلت، دار الجيؿ ، ال عفاء
 لما   دها 533

ـ(  1981الحػػرب ال الميػػة ا للػػو ) يػػرلت دار ال عػػـ لعمىيػػيف ، الػػديرالي بمػػر (23)
 لما   دها 11ص 

 1ـ( جػػ  1981ي   ا علف ا لؿ ) يرلت، دار الهىؿ الحليؾ الياس ط لس تار  (24)
 27ص



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 االستغراب 
 ودــوجـوية الـوه

 
 

 م. م. ياسين أحمد صالح
 0202   أيـلـول ( 4ـدد )عـال

  522 

 

                                                                                                                                       

 9ـ( ط1982 ل د رمضاف الحرب ال المية الثا يػة ) يػرلت دار ال عػـ لعمىيػيف  (25)
 لما  دها 24ص

 152ـ( ص1999مال  مد     د الطلفاف ) غداد دار الافف الثضافية ال امة  (26)

 2003لاوراضها ) غداد ا ػلار دجعػة ال  يدي رايد الحروة الىنتاراقية مراميها  (27)
 96ـ( ص

 151  د الطلفاف ص ، مد  ، مال  (28)

 1405بمر ب ضرية ال ػرب فػ  ال عػـ لالفعنػفة ) يػرلت الموت ػة ال مػرية ، فرلخ (29)
 17هػ( ص

امريوػػػػا لالغػػػػزل الفوػػػػري لم طػػػػة الاػػػػرؽ ا لنػػػػط ) يػػػػرلت دار ، فػػػػفاد، الضمػػػػاص (30)
 69الجيب د.ت( ص

 70لالغزل الفوري ص الضماص، امريوا (31)

 70الممدر النا ؽ ص (32)
 71الممدر  فن  ص (33)

المػػػػذاهب الفعنػػػػفية الم امػػػػرة )الضػػػػاهرة، موت ػػػػة مػػػػد لل ، ، نػػػػماح رافػػػػ ، محمػػػػد (34)
 51ـ( ص 1973

 54نماح راف  المذاهب الفعنفية ص (35)
ـ( 1979مػػػػػف زاليػػػػػة فعنػػػػػفية ) يػػػػػرلت، دار الاػػػػػرلط، ، زوػػػػػ   جيػػػػػب، محمػػػػػلد (36)

 212ص
ا نػػىـ لالحضػػار ا  نػػا ية ) يػػرلت، الموت ػػة ال مػػرية ، ب ػػاس محمػػلد، ادال ضػػ (37)

 84د.ت( ص

 71ص، امريوا لالغزل، الضماص (38)

 84ص، ا نىـ لالحضارة ا  نا ية، ال ضاد (39)
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 11رنلؿ، رنلؿ محمد، ا نىـ لالغرب ) يرلت، دار الم رفة د.ت( ص (40)

تاػػػػػراؽ ) غػػػػػداد، مروػػػػػز ال حػػػػػلث الويى ػػػػػ ، ربػػػػػد اػػػػػمس الػػػػػديف ا نػػػػػىـ لا ن (41)
 31ـ( ص2006ا نىمية 

 31الويى  ، ا نىـ لا نتاراؽ ص (42)

 مال ، المثضفلف ال رب جريدة الارؽ ا لنط مفحة الراي (43)

جػػػػاوملف ريجػػػػرد حػػػػلار مػػػػ  فر نػػػػييف ترجمػػػػلا اثػػػػار بر يػػػػة ضػػػػمف وتػػػػاب حػػػػلار  (44)
 232ا نتاارؽ ص

ـ( 1991دار الاػػػػفلف الثضافيػػػػة ال امػػػػة  دا يتينػػػػو ، يػػػػا لش ا نتاػػػػراؽ ) غػػػػداد (45)
 72ص

 .172يا لش، ا نتاراؽ ص (46)

الظػػػالم ، حامػػػد  امػػػر،   يػػػة العغػػػة ال ر يػػػة فػػػ  التيػػػار الم ػػػادي لع ضػػػؿ ال ر ػػػ   (47)
 .44) غداد، دار الافلف الثضافية ال امة( ص 

اػػػػػ يب، بعػػػػػ ، ا نتاػػػػػراؽ لوتا ػػػػػة التػػػػػاري ، ) يػػػػػرلت، مجعػػػػػة الفوػػػػػر ال ر ػػػػػ   (48)
 .33(. ص1990، 2، ؾالم امر

النػػضاؼ ا ػػػل ور مىحضػػػة  ضد ػػػة حػػػلؿ المروزيػػة ا لر يػػػة )مجعػػػة الحومػػػة، بػػػدد  (49)
 18ـ( ص1997، 2، ت45

( 1993لقيػػػدي، محمػػػػد، ال عػػػػـل ا  نػػػا ية لا يػػػػدللجيا ) يػػػػرلت، دار الطعي ػػػػة،  (50)
 143، 142ص

 طلمش،  دب، حلار ا نتاراؽ (51)

 175المرج   فن  ص (52)

 176 ، صالمرج   فن (53)
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 ارت، رلدي، الدرانات ال ر ية ا نىمية ف  الجام ات الىلما يا ) يرلت، دار  (54)
 53الطعي ية د.ت( ص

هل وا، زيغرد، امس ال رب تنطلا بعو الغرب، ترجمة: فارلؽ  يضلف لومػاؿ  (55)
 399ـ( ص1964دنلق  ) يرلت، الموتب التجاري 

 31ال  يدي الحروة ا نتاارقية ص  (56)
 31لمرج   فن  صا (57)
الاػػػػي  احمػػػػد، حػػػػػلار ا ناػػػػتراؽ )الضػػػػػاهرة، المروػػػػز ال ر ػػػػػ  لعدرانػػػػات الغر يػػػػػة  (58)

 9ـ( ص1999

هػػػ( مػػحي  ال  ػػاري ) يػػرلت، 256ال  ػػاري، ا لب ػػدق محمػػد  ػػف انػػمابيؿ )ت (59)
 189دار الهىؿ د. ت( ص

 8ـ( ص1975م رلؼ  اج ، امعة الحضارة ال ر ية ) يرلت، دار الثضافة  (60)

 2المط ضا   م و ي ا  ا نتغراب ص (61)

 3المرج   فن  ص (62)

 3المرج   فن  ص (63)

 3 فن  ص (64)
 3 فن  ص (65)
 3 فن  ص (66)
 (60ا ية)ا  فاؿ مف  (67)
 4مط ضا  ، متو ي اا بعـ ا نتغراب، ص (68)

 (8ا ية )الماةدة مف  (69)


