
    

 

 ينظم مخبر الفيالب باالشتراك مع مدرسة الدكتوراه

 9182أكتوبر  81 : ادراسي ايوم

 في مرايا االستشراقالكالسيكيين المسلمين والفالسفة العرب 

 العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس بكلية 

    

نية بالدراسات اإلسالمية حول الدور الحاسم عإن كان هناك اليوم شبه إجماع في األوساط األكاديمية الم   

الذي لعبه المستشرقون في تحديد مسار هذه الدراسات فإن الخالف مازال قائما حول قيمة هذه الدراسات 

والعلوم الفلسفة ولئن لعب المستشرقون دورا رياديا في الكشف عن جوانب هامة من . ياتها وأهدافهاوخلف

في تحقيق النصوص ودراستها إال أن الكثير يعتبر أنه وفي تطبيق المناهج الحديثة  ةاإلسالميو العربية

ورغم ". لروح العلميةبا"يوجد تفاوت بينها من جهة ما يسمى بالموضوعية وما يفترض أن يكون التزاما 

رقون إال أن هذا ال يمنع شأن هذه الشروط تنتمي في الواقع إلى السياق الفكري الذي ينتمي إليه المست

من االحتراز على النتائج التي تم  ،من المنتمين إلى سياق الفكر العربي اإلسالمي المعاصر ،غيرهم

 .التوصل إليها في إطار الدراسات االستشراقية

 العرب والمسلمينوالعلماء  الفالسفة ال مندوحة اليوم من االعتراف بأن أغلب  هن من أمر فإنومهما يك

بشكل أو بآخر باسم أحد المستشرقين الكبار بحيث ال يمكن التغاضي عما قدمه هذا  اءهمقد اقترن اسم

أن يكون له  للمرء أن يدعي مقاربة الفكر الرشدي دون فهل يمكن. همالمستشرق أو ذاك عند دراسة أحد

أو هل يمكن ؟ ابن سينا وقواشونالى  وكذا الشأن بالنسبة علم بمساهمة رينان في دراسة هذا الفكر؟

، وجابر بن حيان وكراوس، للجاحظ وبال أو لدراسة جدية لفكر الحالج أن تهمل أعمال ماسينيون ؟ 

أن نعتبر على العموم أن كل إلى درجة أنه يمكن  ...والفلك االسالمي ونالينو، وابن خلدون وروزنتال

قد اقترن اسمها باسم أحد المستشرقين أو أكثر من عموما اإلسالمي العربي شخصية من شخصيات الفكر 

وقد يتسع األمر إلى أن ال يتعلق بشخصية فكرية محددة وإنما يشمل مجاال . واحد اقترانا يعسر فكه

ة حتى أصبحت كل دراسة لهذا المجال يجب معرفيا كامال بسط عليه أحد المسترقين ضربا من الوصاي

يخضع أن تمر وجوبا بمقاربة هذا المستشرق فتكون أعماله بمثابة تذكرة عبور تخول الولوج لعالم 

مثلما هو الشأن بالنسبة لعلم الكالم وفان آس، وعلم الحديث وغولدتسيهر، والفقه  ،لسلطته المعرفية

 ...وجوزيف شاخت

إن شئنا أن نسميه كذلك أو على هذا االعتراف بالفضل ونحن إذ نقف اليوم على هذا الضرب من التبعية 

وبين  إن كنا ننظر لألمر من جهة متفائلة ال يسعنا إال أن نسائل مشروعية هذه العالقة بين القديم والجديد

مي والدراسات االستشراقية الشرق والغرب وأن نفكر في طبيعة هذا االقتران بين أعالم الفكر اإلسال

فيمكن أن ننظر في التوجهات التي حدد المقاربات االستشراقية للفكر  .بعيدا عن ثنائية القدح والمدح



    

وندرس الصور التي بدت بها اليوم وجوه هذا الفكر من خالل ما قدمته أعمال المستشرقين  اإلسالمي

 .قائمة عليهامحددين سمات هذه الصور مسائلين الخلفية النظرية ال

قد تكون هذه الخلفية إيديولوجية بالمعنى الواسع، أو ثقافية أو حتى فلسفية لكنها في كل الحاالت تحتاج 

فأسئلة من قبيل ماذا كان توجه كوربان في دراسته . ألن نتوقف عندها بهدف الوعي بقيمتها وحدودها

الصورة التي ظهر بها علم الكالم من  للفكر السينوي وما هي قيمة هذه المقاربة وحدودها؟ أو ما هي

خالل دراسات ريتشارد فرانك وهل ساعدت على تنزيل الفكر الكالمي المنزلة التي يستحقها؟ أو هل 

وجد الغزالي في أعمال من اهتم به من المستشرقين اإلطار الذي كشف عما غمض من شخصيته الفكرية 

 ي سياق غير سياقها؟زلتها فقاربات قد زيفت رهاناته ونمأم أن هذه ال

أو  ،المتعلقة بمقاربة هذا المستشرق أو ذاك ألحد أعالم الفكر اإلسالمي ،يمكن لهذه األسئلة وما شابهها

أن تساعد على مزيد الوعي بقيمة مقاربتنا نحن للتراث اإلسالمي فتمثل  ،لمجال من مجاالت هذا الفكر

 .ة وربما واعدة ثراء ووجاهةمنطلقا للتجديد في مثل هذه الدراسات على أسس مبتكر

 ةاإلسالميو للفلسفة والعلوم العربيةنقترح في هذه الندوة التفكير في نماذج من المقاربات االستشراقية 

للنظر في توجهاتها سعيا إلى كشف عن حدودها بتنزيلها ضمن سياقها وردها إلى مسلماتها المسكوت 

أو مجاال الكالسيكي سالمي اإلالعربي أو ت الفكر وينتظر من المشاركات أن تختار أحد شخصيا. عنها

،  ة أحد المستشرقين له دراسة نقديةلتدرس مقارب (مابين الكندي و صدرالدين الشيرازي) من مجاالته
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