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 بسم هللا الرمحن الرحي 

 مادة العقيدة يف ادلراسات الاسترشاقية واحلداثية 

عداد الأس تاذة: عبل                                                                         معريش   ا 

 ablaamirech@gmail.comالربيد ال لكرتوين:                                        

 تقدمي:  

 بسم هللا الرمحن الرحي، والصالة والسالم عىل س يد املرسلني، وعىل آ هل وحصبه آأمجعني..        

 يف البدء، مثة مجل من املالحظات،    

ونسأأل هللا فيه رفع البالء   –، ويف هذا الظرف اخلاص تأأيت هذه احملارضات هبذه الهيئة الاس تثنائية*/     

، و جاءت آأيضا هبذه الكيفية اخملترصة نوعا  -وعن البرشية مجعاء   عن آأمة س يدان محمد عليه الصالة والسالم،

عداد يشوبه الاس تعجال، مع احلرص عىل تقدمي اخلطوط العامة اليت حيتاهجا الطالب، مث عليه    آأن ما، وب 

وميكنمك التواصل معي   يوسع  اطالعه من خالل املصادر واملراجع املقرتحة آ خر هذه الصفحات آأو من غريها.. 

 الربيد ال لكرتوين املسجل آأعاله.. عرب 

ن طبيعة هذا احملور اذلي س يتناول مضن عنارصه املصادر املعمتدة واملسائل املدروسة، ويه يف */     ا 

ذ تعذر ذكل يف هذا   رفاق املصادر ليطلع علهيا الطالب معاينة، ولكن، وا  العرض املبارش للمحارضة تتطلب ا 

، مثل ال ضافة يف آ ايت القرآ ن عند الرتمجة، آأو ات اليت جتب رؤيهتاالوضع، فقد آأرفقت حدا آأدىن من العين

مثل الرتمجة حلياة النيب عليه الصالة والسالم من مصادر ختلو من السري والتوارخي العربية متاما وغريها كام  

 س يأأيت، وقد اقرتحت لمك ملحقا مصغرا لصور من بعض صفحات تكل املصادر.. 
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كام   تعمتد عليه دراسة هذه املادة، وآأمهها  مطلوبة */  املالحظة الثالثة تتعلق برضورة وجود معارف مس بقة   

  1-.. غري آأن الطالب يف هذا القسم ماسرت الاسترشاق، واحلداثة ماديت  دراسةهو مقرر يف مفردات املادة؛  

ول يف مرحل املاسرت، مما قد يشلك   عقيدة، مل يس بق هل دراسة مادة الاسترشاق ل يف مرحل الليسانس

ثغرة يف تكوين الطالب، وقد اكن تداركها متيرسا خالل ادلراسة يف اجلامعة خالل عرض احملارضة، وحني  

، وقد آأرفقت ملحقا اثنيا للمطبوعة  تعذر ذكل آأيضا، فا ين آأقرتح مطبوعة تسهل التعرف عىل الاسترشاق

   ق..اخلاصة بلسترشاق.. هذا وبهلل التوفي

"مناجه العرض" )املصادر املعمتدة، املسائل    احملور الثاين   العقيدة يف ادلراسات الاسترشاقية واحلداثية 

 املدروسة، مرتكزات ادلراسة واخللفيات الفكرية( 

 

اذلي تناول  ،س بق التعرف عىل احملور الأول من مادة العقيدة يف ادلراسات الاسترشاقية واحلداثية      

مبا يف ذكل تفاصيل احملور من   "،بواكري الاهامتمات الاسترشاقية واحلداثية بدرس العقيدة ال سالمية"

 املنطلقات والأس باب والأهداف والوسائل وآأمه الشخصيات الاسترشاقية واحلداثية وغريها.. 

توجه بلرتكزي عىل  وهو ي  "مناجه العرض "مث يأأيت هذا احملور الثاين من املفردات املقررة وعنوانه:        

مرتكزات ادلراسة واخللفيات الفكرية(، ويه بال شك هتدف ا ىل   )املصادر املعمتدة، املسائل املدروسة،

معرفة آأمعق بل نتاج الفكري للك من املسترشقني واحلداثيني؛ وذكل من خالل آأسسه ممتثل يف مصادر  

ومناجه اختصوا هبا وكونوا هبا مصادرمه تكل  آأساس ية طاملا اعمتدها املسترشقون مث احلداثيون من بعدمه،

 . فاكنت قواما لها

   املصادر املعمتدة:    
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املقصود بملصادر املعمتدة يه ما يؤسس عليه املسترشقون واحلداثيون دراساهتم مع ما يؤلفون من       

تعلق به، بل ضافة ا ىل مجمل  مصادر ليعمتدوه بدورمه مث بعمتده من بعدمه ممن ينمتي ا ىل جماهلم املعريف آأو هل 

املصادر املعتربة دلهيم، واليت يتبنوهنا وينتجون ثقافهتم من خاللها، وعىل منوالها، ليشلك لك ذكل مجمع مصادر  

 املسترشقني واحلداثيني.. 

 

ر  جيدر التأأكيد عىل آأمه النقاط املهنجية اليت ينبغي آأخذها يف الاعتبا س وتفاصيهل،ل يف هذا ادلر و فبل ادلخ  

خالل هذه احملارضات اخلاصة بملصادر وبملسائل املدروسة، وبخللفيات الفكرية واملنطلقات من مادة  

يدة ال سالمية املعلومة  مضامني العق  ىلا   العقيدة يف ادلراسات الاسترشاقية واحلداثية، وذكل بلتوجيه

الس تة؛ ال ميان بهلل ومالئكته وكتبه   اكل ميان بلويح، وما وجه ا ىل ال ميان به من احلقائق وآأراكن ال ميان

اش متل عليه الويح من اخلرب معوما، وكبف  ورسهل والبوم ال خر، وال ميان بلقدر خربه ورشه، وكذا ما 

  قالاسترشاقية واحلداثية رمغ اختالف التناول بني املسترشقني واحلداثيني وبني املنطل تناولهتا ادلراسات

رمغ اختالف املصطلحات والتصنيفات. ولبد من الرجوع ا ىل املعيار املعترب يف  واملبدا  ال مياين ال ساليم، و 

لك ذكل  وهو الويح كتاب وس نة وما اش متل عليه، لأن الطالب س يجد ذكل احملتوى العقائدي دلى 

املسترشقني واحلداثيني يف كتهبم ودراساهتم مفرقا، خاليا عن لك الرتتيب اذلي اعتاد عليه، ويف غري  

قات ال ميانية املس متدة من الويح، ومن مث ينبغي الامتس احملتوى العقائدي ولكن يف س ياقات نقيضة،  الس يا

ميانبة ومبضمون يتوجه ا ىل رفض تكل العقائد ال سالمية. وبلهجة   لا 

ال شارة ا ىل آأصناف من املصادر يعمتدها لك من   فميكن املصادر املعمتدةآأما بلنس بة لعينات          

نتاهجم الفكري كأمثل فقط ومن دون حرص؛  مفهنا مصادر   احلداثيني واملسترشقني، ويؤسسون علهيا ا 

عدادها وتأأليفها، ومهنا  مصادر غري متخصصة يف جمال   -ويه آأفل من الأوىل بكثري -استرشاقية رصفة يف ا 
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عىل آأي آأمهية من آأي نوع ولكهنم يفرضوهنا عىل الثقافة العربية وال سالمية  العلوم ادلينية، وآأخرى ل جتوز 

فرضا مثل اذلي يعرف بأألف ليل وليل، ونوع اثلث من املصادر ويه متخصصة، وميزيها آأهنا تش متل عىل  

      وي الأغراض حرزا مثينا..الرواايت حصيحها ومنكرها، فتشلك ذل

ليهه يالنوع اذلي ينبغغري آأن        ههو عبهارة عهن مصهادر  :النهوع الأول  ههو وتهركزي النقهد عليهه التوجبه ا 

بعتبارها دراسات ختطهت حهاجز النقهد،  داثينياحلو  ترشقنيس امل حتوز آأمهية قصوى عند لك من  استرشاقية

ويعطوهنهها الصههدارة ؛ سههواء مههن الناحيههة  وخيصههوهنا بلتبجيههل وكرسههت املههورومل واملسههلامت دلى املسههلمني،

ليهه  راملصهداقية مهع آأن آأكها مها تفتقه من حيهث وية ولالأ ، ويعطوهنا املهنجية، آأومن انحية املادة املعرفية  ههو ا 

وآأمثل هذا النوع كثرية ول يتسع لهها املقهام، غهري آأن بعضهها يغه   وعلمي، وحتتاج ا ىل نقد جذري ..املصداقية

شارة يف البدء ا ىل عينة يعهدها املسترشهقون ومهثلهم احلهداثيون مهن املصهادر الرائهدة يف عن كثري، وميكن ال  

  شهفاي لهلك مهن نودلكهه و "اترخي القهرآ ن"وههو كتهاب  ادلراساات القرآ نيهة ، ويروهنها طهورت البحهث فيهه

  .يرتزل وبرغسرتاسل و

واحلهداثيني، ههذا الكتهاب العمهدة عنهد آأحصابهه هذا الكتاب اذلي انل ثقة وثناء لك من املسترشقني         

ثبات مصدر مادي واترخيي هل  جتده يف واقع الأمهر ل  لهيي للويح وحياول ا  بطال املصدر ال  واذلي يس هتدف ا 

وس تأأيت بعض العينهات مهن الكتهاب ول بهد  يستند يف ذكل ا ىل آأي مصدر علمي آأو غري علمي سوى نفسه..

منا ه العمدة يف ادلراسات العلميهة  اذلي حيمكون عليه بأأنه و لتعريف الطالب بلكتابمن التأأكيد عىل آأن نقلها ا 

مؤلفو الكتاب مث املسترشهقون  اهييدع واملوضوعية اليت يف مزامع العلمية الطالب  القرآ ن لينظر والنقدية حول

عامل مع  املصادر يتصف البحث مبجمهل بلرصانة و اجلدية يف الت ' :ة املرتمجواحلداثيون، حيث جاء يف مفدم

منا هو قامئ عىل ا  بيه، ن سالم و ذلي قد يبدو آأن فيه جتنيا عىل ال  وعىل رآأسها القرآ ن الكرمي. حىت اجلزء الأول ا

لدراسة فيل ة يف العمل. هذا ما ش باع الرغبا  حب املعرفة و   لوجية دقيقة لنص الكتاب العزيز، ل حمرك آ خر لها ا 

ىل نهص ا  ىل الأصهول، آأي، يف ههذه احلهال، ا  النقديهة،  -ا املهنجيهة التارخييهةىل آأن يعهود، متبعه ا  دفع بلباحث 
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. و الرتكهزي عهىل ىل آأن يس تخرج منه نتاجئ، تضفي علهيها الثوابهت التارخييهة طهابع اليقهنيا  القرآ ن ذاته، فيسعى 

يه بعيهدة بل جهامل عهن لقرآ نيهة الأملانيهة بصهورة عامهة، وسهات االأديب مزية تتصف هبا ادلراالبحث اللغوي و 

لهيس  مث يضهيف واصهفا الرشهوط العلميهة لتهأأليف الكتهاب: ". 1'التأأثري بلزنعهات الس ياسه ية و الاسه تعامرية

ط مهن قهدر القهرآ ن الكهرمي و النهيب محمهد. انهه الغرض من اجلهد العلمهي اذلي يضهم نتا هه ههذا الكتهاب احله 

ةل علمية صادقة لس تكشاف مضامني هممة يف الكتاب العزيز، بواسطة ربطهها الوثيهق بشهخص بلأحرى حماو

النيب و حيوية دعوته. و هذا يقتيض معاجلة نص القهرآ ن كهام وصهلنا، مهع طهرح التسهاؤلت حهول الظهروف 

ل مما يسه تطيع  التارخيية اليت آأحاطت بزنوهل و روايته عرب العقهل البرشهي التارخي. والبحث العلمي ل ينطلق ا 

 .2" ن الفهم قبض معريف عىل ما يسعى فهمها  ه مبفاهي. آأجل، ين يقبض عل آأ آأن يدركه، و 

رجاع الويح ا ىل مصادر مادية آأرضية  يف اجلزء الأول منه  هوخاصة نودلك يذهب مؤلفو الكتاب       ا ىل ا 

، ويتناولون النيب  القدمية آأو ا ىل آأشعار وما شابهسابقة، مهنا ادلاينتني الهيودية والنرصانية، ومادة الأساطري 

يف وحدته ما تسلمه من الغربء،  ن محمدا محل طويال  غليه الصالة والسالم كلك مؤسيس ادلايانت؛ "ا  

جعهل يتفاعل و تفكريه، مث آأعاد صياغته حبسب فكره، حىت آأجربه آأخريا الصوت ادلاخيل احلازم عىل آأن  و 

ىل ال ميان، ما جيعلنا نتعرف فيه عىل  ا  خرية الذلين تعرض هلام، ليدعومه الس  يربز لب  قومه رمغ اخلطر و

حامس الأنبياء اذلي يتصاعد حىت التشدد. لكام ازدادت دقة تعرفنا عىل آأحسن كتب السرية، و عىل املصدر  

ما دعى اليه   هو القرآ ن، ترخس اعتقادان بأأن محمدا آ من يف الصمي نفسه حبقيقةة روح محمد، آأل و الصحيح ملعرف

 .3" من آأن يستبدل بعبادة العرب الاكذبة للأصنام دينا آأمسى، مينح الغبطة للمؤمنني

 

 .  19_ كتاب اترخ القرآ ن، من مقدمة مرتمج الكتاب جورج اتمر،ص 1_ 
 . 20_ املصدر السابق، مقدمة املرتمج، ص  2
 . 41،ص 1_ نودلكة ، اترخي القرآ ن، ج  3
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ذا رجعنها ا ىل مصههادر تتنهاول النبههوة والتعريهف بلنههيب عليهه الصههالة والسهالم يف تههكل املصهادر فههميكن      وا 

آأشههرها  حهوهل آأعامل كثهرية دليه ال شارة ا ىل عينة آأساس ية من دراسات املسترشق بالشري  للقرآ ن، وس نجد

" و قد طبع آأكا من مرة و تناول فيه عىل طريقتهه مواضهيع مقدمة حول القرآ نكتابه املهم "و  "لقرآ نا ةترمج"

ترمجتهه و ههو يف لك كهذكل م القرآ ن ومهنا مجع القرآ ن و كتابته و رمسه و ترتيهب السهور و و خصصة يف علتم 

ع غهري آأن موضه  .املنهوال ذاتهه سهواء يف مهناجهه آأو يف موضهوعاته كهام سه يأأيت يتبهع و  ،ذكل حيذو حذو نودلكهه

دلى بالشهري يف  بهدورها الشاهد يف احلديث عن هذا املصدر املعمتد دلى املسترشقني ههو املصهادر املعمتهدة

عه م القرآ ن و مجو هو اعامتده عىل املصادر الاسترشاقية بنس بة عالية جدا يف مسائل علو  ،تأأليف هذا الكتاب

غري آأن ما ل يقل آأمهية و لكنه  .ثبات مصداقية القرآ ن و هذا هو الأمها  بته، و اليت تتأأسس علهيا مهنجيا و كتا

همهد لكتابهه  قهدآأجعب منه آأن جتد هذا املسترشهق اذلي صهنف نفسهه متخصصها يف جمهال ادلراسهات القرآ نية

 ( و يه من ثالثة آأقسام:Mahometبوضع ثبت مصادر آأو بيبليوغرافيا لأجل دراسة حياة )

 %1004قية بنسه بة اكمهل اترشه و تتأألف من مصهادر سسهة اس  / Bibliographie d’ensemble الأول:

 .لقسما هذا  يتأألف مهنا

قيا تتحهدمل مصدرا استرشا 5ويعدد فيه آأحد عرش ( metohaM) البيئة العربية يف زمن ماهوميت و الثاين :

ي عريب واحد و كأن املسترشهقني مه املتخصهص خيل يوجد بيهنا مصدر اتر و ،مجيعها عن اجملمتع امليك و املدين 

 هذا الشأأن العريب.الوحيد يف 

 6(Biographie de Mahomet)  -عليه الصالة و السالم-لسرية النيب   ا  عرشون مصدر   مث القسم الثالث: 

عليه الصهالة -ليه يف سرية النيب ا  بالشري نفسه اذلي حييل يتوىل التعريف به و قيوم و سفاري و درمنغهام و 

 

 اخلاص بصور العينات من املصادر موضوع ادلراسة. 1يف امللحق. 1انظر الصورة.  -4-

 .1يف امللحق. 2انظر الصورة. -5-

 .1يف امللحق. 3.2و  3.1انظر الصور -6-
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و شهفاي و برغسهرتاس و براتهزل يف اترخي  و نودلكهه Le problème de Mahometبعنهوان  -و السالم

مع آأن جل هذه املصهادر آأو لكهها امنها تنهاول  ،امو غريه "محمد يف املدينة"و "محمد يف مكة "القرآ ن مث واط يف 

بعيدا عن تقيص اخلرب التارخيي فضهال عهن التثبهت منهه مث تهأأيت مصهادر  -عليه الصالة و السالم-سرية النيب 

لتكون النس بة الغالبة و النس بة القليل من مصادر املسلمني اليت تفصل يف مسأأةل آأساس ية من علوم  7الكتاب

ويف بنائهه  ،ىل حتليل معيق للكشف عن اخللل الاكمن فيهها  ترشقني يف التأأليف حيتاج طق املس ن منا  القرآ ن. 

 يف لك تأأليف.اليت يزمعوهنا اذلي يدل بدوره عىل انعدام التلقائية و اخلطوات العلمية و 

ن     امرسات امليف آأحيان كثرية الضحاةل ا ىل اجلرم يف آ ن تتجاوز ر تأ ليف املسترشقني حول الق ا 

حبقه، واملثال هنا آأيضا من عند بالشري اذلي آأضاف ا ىل سورة النجم ما مل يزنهل هللا فهيا حيث 

آأدخل ما جاء دلى الزاندقة يف رواية الغرانيق املنكرة ا ل السورة وقام بدمج حفواها املنكر بقرار من 

يف ذكل امللحق يف صورة مهنا، وانظر  19عنده خمالفا لك الأعراف العلمية والأخالقبة مع ال ية 

   خاصة هبا..  

 املسائل املدروسة وكيفية ادلراسة       

لهيا املناجه الاسسترشاقية      ل ميكن الفصل بأأي حال بني املصادر املعمتدة، واملسائل املدروسة، ويضاف ا 

اخل يف دراسات  سواء عند املسترشقني آأو اعامتدها عند احلداثيني؛ مثل التارخيية والفللوجيا آأيضا، فهيي متد

 الفئتني موضوع هذه احملارضات.   

كيفيهة التعريهف بلنهيب عليهه  وعن الامنذج اليت تتناول الويح و النبوة ميكن العهودة ا ىل كتهاب نودلكهه و      

ذا اكنهت ،حيث يقول: "صالة والسالمال غري آأن روح محمهد اكن يشهوبه نقصهان كبهريان يهؤعران عهىل مسهوه. فها 

قل النظري، فهان النبوة بل جامل تصدر من اخمليل املنفعل و موحيات الشعور املبارش، آأكا مما تصدر من الع 
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نترص عىل لك ن دونه آأن ي ىل هذا بشلك خاص. ففامي اكن يمتتع بذاكء علمي كبري، مل يكن هل ما  محمدا اكن يفتقر 

 ."عوزته القدرة عىل التجريد املنطقي اعوازا تش به اتمآأ آأعدائه، 

ىل ذكل آأمر يهود املسهلمون بلطبهع آأن ا  يضاف "علمية كام يصفها والنقدبة قائال:ويس تأأنف يف دراساته ال       

يف البهدء عهىل  ىل درجة آأنه مل يتجرآأ ا  ضعيف العزم. آأجل، لقد اكن خياف  خيفوه، آأل وهو آأن محمدا اكن بطبعه

ىل ا  آأن يتشهجع مهن حهني اجملاهرة برسالته. لكن الصوت ادلاخيل آأقض مضجعه: لقد وجب عليه آأن يعظ، و 

مث  .8"ليهه حهىت آأصهدقاؤه السهابقونا  اانت الهيت وهجهها هه ال  آ خر لكام خانته الشهجاعة، وذكل رمغ التعبهريات و 

يشء مباحها، مها مل يتعهارض ههذا ال هء وجب عهىل محمهد، و ههو مفكهر بسه يط، آأن يعتهرب لك يضيف: " 

العهاات ادلاعيهة  وصوت قلبه. واذا مل يكن مرهف احلس اثبته جتاه اخلري و الرش، وهذا احلس ل حيفظ مهن

ل من اكن عىل آأرىق درجات الانسانية، فانه مل يتوان عن اس تخدام وسائل مرذوةل، آأجل حىت ما ا  ىل القلق ا  

نرش ما آ من بهه. و فهامي آأن الكتهاب املسهلمني خيفهون ههذه املعهامل، مييهل  يسمى اخلداع بمس ادلين، من آأجل

ن  .9'ىل آ خهر بسهبب ترصهفات محمهدا  ب آأخاليق ادلافهع ون اىل الانزلق من غضيكتاب سرية النيب الأوروب  ا 

 هذه الفقرات عىل قبحها وما حتمهل من هجل مقيت وجمافاة للعلمية، تقدم يف تهكل املصهادر عهىل آأهنها آأرىق مها

 ميكن آأن يؤلف يف هذا اجملال.

من آأمه املصادر الاسترشاقية اليت حتتل الصدارة لأن تكون عينة عن   دائرة املعارف ال سالمية رمبا اكنت  

املصادر الاسترشاقية املعمتدة دلهيم مث دلى احلداثيني من بعدمه، وتمكن املسائل الاعتقادية وادلينية مضن 

ىل الأصول العقائدية ممثل  آأمهيهتا وكذكل خطرها يف اجتاهها صوب املفاهي وصوب املصطلحات الأهمات، وا 

ا يه الأكا  يف  اصطالحاهتا لتأأيت تعريفاهتا ومفاهميها غري التعريفات وغري املفاهي، لتكون تكل التعريفات فهي

جتذرا واستئصال للمعاين السابقة ال ميانية والأكا حتويال لها وهو الأمعق عىل ال طالق، لأن تعريفات هذه  

 
 . 41،42_نودلكه، اترخي القرآ ن، ص    8
 . 43_ السابق،ص    9
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ادلائرة تسري مع املفهوم آأو مع املصطلح حيث سار، فيصري عىل اعتبارها ال هل غري ال هل والنيب غري النيب  

 ما غري ال سالم بلك عقائده ورشائعه..والصحايب غري الصحايب، ليحصل يف الهناية ا سال

تعمتد دائرة املعارف ال سالمية الرؤية الاسترشاقية املكرسة دلهيم لدلين ال ساليم عقائد ورشائع آأنه            

، فيصفون صفات الباري   10من وضع )محمد( ومن مث فا ن لك مفردات العقيدة وحقائقها يه من وضعه آأيضا 

وقس   11من وضع )محمد( آأيضا واس متد وصفها من املمنامنت و الفس يفساء املس يحية بلتناقض، واجلنة ووصفها 

 عىل ذكل. 

وكذكل اكن ول يزال كتاب العقيدة والرشبعة جلودل نزهير وكذا كنابه عن مناجه التفسري عند املسلمني         

بطال العالقة بني   حيوزان آأمهية كربى عند هؤلء ادلارسني، فكتاب العقيدة والرشيعة بدآأ العمل عىل  حماوةل ا 

ل 12الويح والرشائع من عبادات ومعامالت، ومع آأن الكتاب قد تعرض لنقد وكشف من قبل العلامء  ، ا 

طروحات جودل تزس هير يف الكتاب من نفي للعالقة بني الويح والرشائع تلقفه بعد املسترشقني بعض  

فظنوا    -حسب تعبريه  –احلداثيني ومهنم آأركون، اذلي يس تعني به يف تتبع الومه اذلي حصل دلى املسلمني 

حيث يطرح تساؤل يقول فيه : " كيف حصل آأن اقتنع ماليني البرش آأن الرشيعة ذات   ! وجود عالقة بيهنام

لهيي"   .  13آأصل ا 

مث ما يلبث آأن حييل تساؤهل عىل ما يزمع آأنه املهنج التفكييك والتحلييل العلمي القادر عىل آأن جييب       

جرائه، آأن املسؤولية تقع عىل ممارسات القضاة اذلين اكن علهيم مواهجة حل مسائل   عليه، ليجد بعد ا 

املسلمني، فاكن مهنجهم يمتثل يف اجسواب القرآ ن من آأجل اس تخالص احلل منه، مث يتحمل املسؤولية ا ىل  

جانهبم الفقهاء الأربعة حبسب وصفه طبعا، والفضل حبس به دامئا يف كشف هذا الومه يعود ا ىل س نده العلمي  

 

 . 91،  90آأضاليل وآأبطيل، ص _ دائرة املعارف ال سالمية   10_ 

 . 92املرجع نفسه، ص      _ 11_ 

 _ محمد الغزاي، دغاع عن العقبدة والرشيعة ضد مطاعن املسترشقني.  12_ 

 .296، ص1998، ترمجة هامش صاحل، مركز ال مناء القويم بريوت،3_ محمد آأركون، اترخيية الفكر العريب ال ساليم، ط 13_
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رخيي، فيضيف عن العالقة بني الأحاكم العملية وبني ال ميان  من املسترشقني حني آأجروا ما يسميه بلنقد التا

هبا بوصفها جاءت بويح من هللا،: " هذه يه الرواية الرمسية للقصة اليت اكن املسترشقون قد وضعوها عىل  

خل...( آأن الأش ياء قد جرت بشلك   حمك النقد التارخيي. آأثبت هؤلء املسترشقون)غودلزهير، شاخت، ا 

لهية  خمتلف، وآأن النظ س باغ الصفة ال  ل وهام، وذكل من آأجل ا  رية )آأو الرواية( اليت اخرتعها الرتامل ليست ا 

 .   14عىل قانون آأجنز داخل اجملمتعات ال سالمية، وبشلك وضعي اكمل" 

) القرآ ن خاصة(، وعىل دراسة النيوة والنيب عليه  الويح   دراسة كام املسترشقني عىل  احلداثيون يركز  و     

م، ول يتخطون عىل ال طالق املصادر الاسترشاقية، بل جيعلون مهنا قاعدة ادلراسات  الصالة والسال 

املتفق علهيا دلى   زيد، فا ن آأساس املسائل  ؛ كام هو احلل دلى هشام جعيط آأو نرص حامد آأبو15دلهيم

الويح والنبوة وعلهيام مدار مشاريعهم الفكرية سواء اكنت يف بداايهتا، آأو بعد حماولهتا.   مجيعهم هو ما  

ل واملنطلق املشرتك دلهيم عهنا هو ما  عادة قراءة ) النص ادلي ( ، ونقدهام، عىل منوال يطمحون ا  يه من ا 

بق، يف  ع يف السدايس الساجتربة احلداثة الغربية، ومبربرات مشاهبة. ) وقد س بق وآأن توسعنا يف هذا املوضو 

 . ويح والرتامل(مادة القراءة احلداثية لل

    

 ويف املسائل املدروسة   يف املصادر املعمتدة   املتبعة   املناجه                  

بطال العقائد، وقطع الصل بيهنا وبني من  هذه املصادر املعمتدة وعىل الرمغ من آأهتا الأكا جتذرا يف حماوةل ا 

ل آأهنا تعرضت   نشاء نقائضها، ا  عادة صياغة املفاهي واملعتقدات  وا  يؤمن هبا، واكن لها دور همم دلى من يريد  ا 

آأركون اذلي يعيب علهيا اكتفاءها بتكريس آأقدم املناجه  للنقد الشديد من قبل بعض احلداثيني، وجند من بيهنم 

 

 . 297_ آأركون املرجع نفسه، ص  14_ 

_ آأنظر مثال كتاب هشام جعيط يف السرية النبوية، بقسميه؛ الأول: الويح والقرآ ن والنبوة، والثاين: اترخيية ادلعوة احملمدية يف   15_ 

لهيام غريهام من املناجه احلديثة..  ن اكن قد آأضاف ا   مكة، ويف لكهيام ل يتجاوز ذينك املهنجني، وا 
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لوجيا، ومل يطور املسترشقون بنظره وسائلهم املهنجية بعامتد املناجه احلديثة يف  املهنج التارخيي والفلوخباصة 

لويح، كام  العلوم ال نسانية، يف حني يراها هو املناجه الأجنع يف نقد الرتامل، وما يريدون بلرتامل سوى ا

د، وبوصف آأحصاهبا بأأهنم بقوا حبييس تكل املناجه القدمية، مع آأن الواقع يثبت آأن  رضت تكل املصادر للنق تع 

، وحول املعاين ال ميانية  امعلهي شلك خطرا كبريا والنبوة ا جراءها عىل الرتامل وعلوم املسلمني وحىت عىل الويح

عىل ال طالق، ول   مل يكن حياداي ول جمردا جيالو للتارخيية والفل ا ىل معان مادية رصفة، كام آأن ذكل التطبيق

 فهيا سوى بلأشاكل اليت تؤدي دور التكذيب وال بطال.  تقوم عىل آأساس علمي آأو موضوعي ومل حتتفظ 

ل عدة  ليست املصادر الاسترشاقبة واحلداثية احملتفى هبا، واملمتسك هبا من قبل احلداثيني      ذات  ا 

عادة  اختصاص مهنجي ومعريف لصوغ امل عارف ال سالمية، حيث وضعوا كتبا عىل منوال خاص تعمل عىل ا 

، ويسهل الوصول ا ىل   يرمسون هبا خطا معرفبا يعزز آأسالبهبم تشكيل البىن املفهومية للعقيدة ال سالمية،

عادة التعريف به وفق مايرغبون.آأهدافهم بلك آأنواعها؛ ومهنا  عادة تقدميه وا   متثيل ال سالم وا 

       

   : احلداثية  -ما ميزب املصادر الاسترشاقية                          

ن مل يكن النوع الوحيد من حيث          ن آأمه نوع من املصادر اليت يعمتدها املسترشقون واحلداثيون ا  ا 

منا هو   عنه، ول  مصادرمه اليت وضعوها عرب الأجيال؛ فيتبع ال خر مهنم الأول ول حييد  ال جراء والأمهية، ا 

خيالفه يف مهنج ول يف آأي معطى  بل يقدمون مجيعهم نسقا واحدا من املعرفة اليت ينتجوهنا حول ال ميان  

دوارد سعيد يف   . )طبعا املقصود هو الاسترشاق املؤسسايت ل استرشاق الأفرادوحول ال سالم عىل طريقة ا 

 ( التفريق بيهنام 

ذا اعتربان ما آألفه يوحنا ادلمشقي،  هذه املصادر اليت تتجاوز يف اترخيها       العقود ا ىل القرون الطويل، ا 

ومعارصوه حول ال سالم والنيب )عليه الصالة والسالم( وتنتظم مع بعضها يف سالسل متصل وتتجه ا ىل ما  

نشاء ساللت من املصادر اليت تتناول مسائل مركزية  ميكن التعبري عنه   يه لب ادلين والويح، وذلكل ب 

بطاهل ال ميان بهلل وما يتعلق  جند آأك ا ما يصبون عليه لك اهامتهمم وهجودمه هو القرآ ن؛ ليبطلوا من خالل ا 



12 
 

به، مث النيب )عليه الصالة والسالم(، ليبطلوا النبوة من خالهل، مث يسهل الأمر علهيم بعد ذكل، حني يردون  

 لك ما آأخرب به وحيا هو من عنده.. 

ن تكل املصادر مبا تتن         مبا فهيا فعل ال ميان والاعتقاد اذلي يقدمونه  -اوهل من مسائل اعتفادية آأساس ية ا 

عىل آأنه بالهة وسذاجة اختص هبا العرب واملسلمون اذلين صدقوا بلنيب)عليه الصالة والسالم( ومبا آأخرب  

منا هيدف ا ىل جر املعرفة وال ميان وعلوم ادل -به، ويقدمونه بتصوير دوين، وبس تخفاف كبري ين من آأرضها  ا 

وفضاهئا ال ساليم والعريب ا ىل جمال وضعوه لها يتصف بنفصال اكمل عن لك املعطيات الأصلية اليت يه من  

 مكوانته. 

ن متركز املسترشقني مث احلداثيني من بعدمه عىل مجل حمدودة من املصادر واملناجه يف دراسة          ا 

 املصادر آأن تكون من وضعهم، هو بصفة آأخرى التفاف  املسائل، ول يرون آأي معرفة خارهجا، ورشط تكل

ل عن بعضهم البعض يف موضوعات ل متت هلم بصل.  ومتركز ملعرفهتم حول ذاهتا، فال يأأخذون ا 
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ليمك قامئة مقرتحة للمصادر واملراجع اليت ميكن الاس تعانة هبا، ويه متوفرة للتحميل يف صيغة         ا 
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 -1-الملحق 

 

ملحق لصور من مصادر املسترشقني يف التأأليف حول النيب عليه الصالة والسالم،  هذا       

 توثيقات املصادر املعمتدة، مع عينة ل ضافة بالشري ا ىل سورة النجم ما ليس فهيا يف ترمجته للقرآ ن.  
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 4.2الصورة 
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 مطبوعة الاسترشاق   /   2ملحق  

 للطلبة:   هممة مالحظة      

منا آأحلقهتا لسد ثغرة عدم دراسة الطالب املطبوعة ليست  مقررا دراس يا، ول يتعلق هبا الامتحان، وا 

 ، ويرىج الالزتام والتنبه للمالحظة. للسترشاق من قبل، وللمسامهة يف تعريف الطالب به
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 جامعة األمري عبد القادر

 كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية

مادة االستشراقمذكرة يف   

 L M Dالسنة الثالثة قسم العقيدة

 من إعداد األستاذة عبلة عمريش
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  حماضرة االستشراق
 تقدمي

مادة االستشراق اليت ننوي التعرف عليها من خالل هذه املذكرة هي مادة معرفية وفكرية، تعىن        
بشكل عام بدراسة عالقة الغرب ابلشرق، والشرق ابلغرب، بكل ما حيمله لفظ العالقة يف طياته من 

ارسات و أفعال إمكاانت داللية من تعارف وتدافع واختالف و رؤى .. وما ينتج عنها من سياسات ومم
وردودها عربت مجيعها عن دوافع وأهداف ال ختفى وعن مرجعيات دينية وفلسفية وفكرية وعرقية ..،     

وكان هلا من األثر البالغ ما يشهده العامل يف الشرق يف كل مستوايته، وتتوجه أيضا إىل مناهج الغرب يف 
د منه مبا هو أدق ـ، وهي مادة ابلغة األمهية لكل التعامل مع الشرق وتراثه..، ـ وسيتبني يف التعريف املرا

متخصص يف العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية، وأمهيتها آكد يف الدراسات ذات الصلة ابلفكر والعقيدة 
ومقارنة األداين والدعوة. و هي يف احلقيقة تعين كل مسلم وكل عريب وكل شرقي، بل رمبا تعين كل غريب أيضا 

 .. 

أهنا مادة تعىن بنشاط يف غاية األمهية؛ حبثي وعلمي وفكري ـ أو أوسع جماال ـ ، استغرق قروان من ذلك         
الزمن، كان من قبل ابحثني غربيني، انتخبتهم مؤسسات خمتلفة ينتمون إليها، ولدوافع كثرية، ليجمعوا 

ا، وكما كانت دوافعهم  جهودهم لدراسة عامل الشرق، وابألخص لدراسة اإلسالم وعلومه، والعربية وعلومه
كثرية كانت آاثرها على هذا الشرق أكثر وأوسع؛ على املستوى العلمي والفكري والسياسي واإلنساين، 

 ومتثلت يف االحتالل واهليمنة وممارسة السلطة أبنواعها . .

ا على وقد ُوضعت هذه املادة لتعني الطالب يف تكوين خلفية علمية وفكرية لديه وليتعرف من خالهل       
جماالت من املمارسات الفكرية والوسائل املنهجية ـ على عالهتا ـ لفئات متنوعة من ابحثي الغرب حني  أتيح 

هلم تناول الشرق وعلومه وحضارته ابلدراسة، مث على أثر هذه الدراسة، كما أهنا ُوضعت لتساهم يف تنمية 
ضعف التزام جتاهها ـ،  وكذا حبضارته وبواقعه ومبا شخصية الطالب العلمية وزايدة الوعي ابلذات و ابألمة ـ كأ

يطلب منه فيه، وليكون مدركا ملا يواجهه دينه وأمته من حتدايت وأخطار، عسى أن يكون ذلك ابعثا له 
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ليفعل حضوره يف واقع أمته إذ يرجى من دراسة هذه املادة أن تساعده يف فهم حالتنا الفكرية والسياسية، 
ا يف أمتنا وعاملنا .ويف التعرف على موقعن  

هذا ، وتطلعنا دراسة االستشراق على بعض مالمح التدافع احلضاري بني عامل الشرق وعامل الغرب،       
وعلى سنن ذلك التدافع، وتطلعنا على دوافع وأهداف وحىت أخالق هذين العاَلمني ..، مث على نظرة الغريب 

فقها، مث تعليمها وتلقينها ألجيال للشرقي اليت تكونت كأثر هلذا النشاط، وكيف مت تكوين االنطباع العام و 
بكاملها، بل ألمم أبكملها واستخدام تلك الصورة يف تشكيل الرأي العام الغريب الذي يساهم يف القرارات 

 واملواقف السياسية اليت تؤثر يف جمرى العامل أبسره ..

االستثناءات النادرة ـ   إن االستشراق ما هو إال وجه من وجوه متشاهبة إىل حد بعيد ـ من دون أن ننفي     
 ملمارسات الغرب جتاه الشرق رمبا تعيننا يف مقارنة إن شئنا إجراءها بينها وبني مواقف الشرق من الغرب..

وإذ أتقدم إىل الطالب يف كلية أصول الدين هبذه احملاضرات يف مادة االستشراق، أود أن أشري إىل بعض      
 املالحظات حول طبيعة املادة العلمية هلذا املقياس ومكان وجودها؛ 

تشراقية أما املادة العلمية اليت نعتمدها يف دراسة هذا املقياس فهي تستوعب كلما تناولته الدراسات االس      
من تراث أو جمال أو رؤية للشرق أو سياسة جتاهه، مع كيفية دراسته، مث يعنينا كل حبث تناول بدوره 

الدراسات االستشراقية ابلتحليل والنقد والدراسة والتقومي ..، مهما كان مصدره ـ ن قبل غربيني أو شرقيني ـ 
. 

سعة جدا، وترتبط مبجاالت علمية كثرية، كما ومن مث ميكن القول إن املادة العلمية لالستشراق وا      
تستوعبها ختصصات كثرية )تقريبا كل العلوم االنسانية(، وعليه فاالستشراق ميدان واسع ومهم للبحث؛ 

النفتاحه على كثري من فروع املعرفة وعلى العلوم االنسانية خاصة ..، وهي أيضا مادة سهلة املأخذ 
فيها كتنوع وتباين عامل الغرب وعامل الشرق، مث لتنوع الدوافع الباعثة هلم   للدارسني، تتنوع املواد املتناولة

واختالف الثقافات ولوجود عوامل كثرية جتعلها حبق موضع جدل شديد؛ تتعلق ابملوضوعات اليت عكفت 
عليها فئات املستشرقني وتتمثل يف مصادر تراث األمة اليت متتد يف عمق ذاهتا وتشكل معناها وقوام 

تها..، كما تتعلق هذه العوامل ابلباحثني املستشرقني و مبوضوعيتهم واستقالهلم العلمي ودوافعهم وكل شخصي
ذلك كان مثار جدل ونقد الذع، وتتعلق أيضا ابملناهج واألساليب اليت اعتمدوها يف الدراسات اليت نوقشت 
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قي على الشرق وحىت على علميتها فكانت موضع شك بل نفي غالبا، ومنها أيضا أثر النشاط االستشرا
 الغرب ويف رؤية كل منهما لآلخر، وتعلقت مبوضوعات كثرية أخرى .

وفيما خيص مصادر املادة فيمكن اإلشارة إىل أصناف منها؛         

*صنف يتمثل يف املصادر اليت ألفت لتعىن بشكل مباشر ابالستشراق تسمية ومضموان؛ وتتناول الظاهرة     
و بعض جوانبها ..االستشراقية ابلتفصيل أ  

*وصنف آخر ؛ وهو مصادر تعىن بدراسة االستشراق وهي وإن مل تـََتَسم مبصطلح االستشراق إال أهنا يف   
شكل متخصص وعميق، ومنها أيضا دراسات ينتفع هبا يف دراسة االستشراق وإن كانت مل مضموهنا تتناوله ب

حث مهمة ال ميكن إمهاهلا وينبغي اعتمادها تؤلف يف مقصده بل يف سياقات أخرى، ولكنها تشتمل على مبا
 يف استقاء املعلومات وحىت يف بناء املفاهيم..

*وصنف آخر مهم جدا ؛ وهو ما ألفه املستشرفون ـأو إنتاج املستشرقني عموما وفيه تفصيل له أوانه    
ا وثيقة حبث ومساحته يف مقرران ـ، وهو يعنينا من حيث كونه مادة أساسية وموضوعا للدراسة، وهي أيض

 حتكي كل نتاج املستشرقني وأنواع الدراسات ومناهج املستشرقني بكل أطيافهم ..

هذا، ابإلضافة طبعا إىل املوسوعات واملعاجم اليت تعني يف كل حبث .. وجتدر اإلشارة وحنن يف سياق      
يف مكتبة جامعتنا..  احلديث عن أنواع املصادر أهنا مجيعها يف متناولكم، ويوجد ما يكفي للبحث وزايدة  

ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه املادة العلمية الواسعة والضخمة ال ميكن إمجاهلا وال مجع أطرافها املرتامية       
يف هذه الصفحات القليلة؛ ولكن هذه حماولة صياغة خطوات وإشارات منهجية لتسهل _رمبا_ البحث 

اهيم األساسية واملفاتيح لدراسة املادة…  والتوسع للطالب وتوضح له الطريق، وتعطيه املف  

وأما موضوعات املادة املقررة فهي كما أييت:            

تعريف االستشراق */     

  */ اجلذور التارخيية  

          أهداف االستشراق */  
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اهلدف الديين_              

اهلدف السياسي واالستعماري_             

االقتصادياهلدف  _             

  اهلدف العلمي_           

اهلدف الفكري والثقايف_           

مناهج املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية  */      

السمات العامة للمنهجية االستشراقية_         

منهجية املستشرقني يف دراسة القرآن الكرمي_         

ريفة_ منهجية املستشرقني يف دراسة السنة النبوية الش          

_ منهجية املستشرقني يف دراسة السرية النبوية املطهرة          

_منهجية املستشرقني يف دراسة الفقه اإلسالمي والتشريع والقانون والنظم                 

_منهجية املستشرقني يف دراسة التصوف اإلسالمي          

_منهجية املستشرقني يف دراسة علم الكالم         

   :مدارس االستشراق واجتاهاته*/   

االجتاه الديين،   _االجتاه اإلحلادي،   _االجتاه العلماين_         

مواقف العلماء واملفكرين املسلمني والعرب من االستشراق،أو رؤاهم وتقومياهتم  */   
 لالستشراق 

  :_مواقف املسلمني والعرب منهم     أصناف املستشرقني،    _    
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موقف املواجهة   ،  ج/  موقف الرفض  ،   ب/موقف القبول املطلق  أ/                                                                              

ووسائلهم يف االنتشارنشاطاهتم قنوات املستشرقني   */                   

         خامتة)ملمح من واقع االستشراق(.      

تعريف االستشراق      

تنوعت التعريفات اليت وضعها املختصون يف جمال الدراسات االستشراقية؛ ويرجع ذلك التنوع والكثرة        
و االختالف  إىل اختالف مفاهيمهم ورؤاهم له؛ حيث يضع كل منهم يف تعريفه ما يعكس رؤيته، ويبني فيه 

  بعده، فسيأيت بشيء من اإلسهاب.موقفه منه، وألن التعريف وتوضيح املفهوم مهم، وينبين عليه كل ما أييت

من تلك التعريفات الواردة يف املعاجم ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ ما ينص على أن االستشراق             

"يعىن بكل ما يتعلق بعادات وتقاليد شعوب الشرق، ومن مث فإن املستشرق هو الدارس أو الباحث يف 
املوضوعات الشرقية"16  ، ويطلق أيضا على"العلم الذي تناول اجملتمعات الشرقية ابلدراسة والتحليل من قبل 

علماء الغرب"17و "املستشرقون هم الكتاب الغربيون الذين كتبوا عن الفكر واحلضارة اإلسالمية 18  ، 
ويعرف أيضا أبنه "منهج غريب يف رؤية األشياء والتعامل معها يقوم على أن هناك اختالفا جذراي يف الوجود 
واملعرفة بني الغرب والشرق وأن األول يتميز ابلتفوق العنصري والثقايف على الثاين"19، وقريب منه تعريف  

أمحد غراب االستشراق أبنه "عبارة عن دراسات أكادميية يقوم هبا غربيون يف الدول االستعمارية للشرق 
ة وثرواته وإمكاانته من منطلق التفوق بشىت جوانبه؛ اترخيه وثقافته وأداينه ولغاته ونظمه االجتماعية والسياسي

العنصري والثقايف على الشرق وهبدف السيطرة عليه ملصلحة العرب، وتربير هذه السيطرة بدراسات وحبوث 
 ونظرايت تتظاهر ابلعلمية واملوضوعية"20  .

 

 _ فتحية النرباوي، االستشراق، ص  1316
 _  ساسي سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي، ص  2017

 _ املرجع نفسه، ص  2018
 _ سعدون الساموك،الوجيز يف االستشراق، ص 1519

 _  أمحد غراب، رؤية إسالمية لالستشراق ، ص7 نقال عن الساموك، املرجع نفسه، ص15  20 
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ق حتليله، وليس بعيدا عن هذا املفهوم يقدم إدوارد سعيد مفهوما علميا عميقا لالستشراق ينبئ عن عم      
حيث يعرفه أبنه "نظام من األفكار حول الشرق" ويصفه أبنه منط من اإلسقاط الغريب على الشرق وإرادة 

السيطرة عليه"21، ويف مؤلفه الفريد ـ الذي أحدث هنضة ونقلة فريدة يف البحث يف هذا اجملال وطوره وأثراه ـ 
ريب للسيطرة على الشرق وإعادة بنائه وامتالك "االستشراق"، ويف سياق حتليل مفهومه يبني أنه أسلوب غ   

السيادة عليه، ويف كل تعريفاته نالحظ أنه يطلق عليه وصف أسلوب، ومنط، ونظام من األفكار وخطاب، 
وال يعُد االستشراق علما ألنه يعكس صورة متخيلة ومتومهة وغري صحيحة عن الشرق؛ ويشاركه الرأي 

ند تعريفه أبنه نشاط، ودراسات، وتيار، وحركة، وظاهرة .. وقلما ابحثون آخرون إذ يصفون االستشراق ع 
جند من يعرفه أبنه علم، الفتقاره عناصر مهمة ينبغي أن تكون يف العلم؛ ابعتبار أن موضوعه جمهول وهو ما 

يذهب إليه إدوارد سعيد، وكذلك احلال يف مناهجه، فهي إذا ما أخضعت للمعايري العلمية لقيت نقدا 
  إنه غالبا ما خيلو من احلياد واملوضوعية كما بني أمحد غراب فيما سبق .شديدا، مث

وقد جاء يف تعريف آخر أبنه مصطلح "يشمل العناية بكل ما هو مشرقي حضارة واترخيا ولغة وآاثرا      
وسياسة واجتماعا واقتصادا . .فضال عن العناية بدراسة أداين الشرق منذ العصور القدمية وصوال إىل 

سالم الذي ركز عليه املستشرقون دراسة ونقدا وحتليال وتشويها وحتريفا بشكل قد يكون متعمدا يف كثري اإل
 من األحيان"22  ، ويثري التعريف نقطة غياب العلمية وسوء النية فيه . 

وإذا ما أردان نعمم تعريف االستشراق ونفصله عن أهدافه وتوجيهه املؤسسايت املغرض، فيمكن اختيار      
التعريف؛ "هو العلم الذي يدرس لغات الشرق وتراثهم وحضارهتم وجمتمعاهتم وماضيهم وحاضرهم ، ويدخل 

ضمن معىن الشرق أية منطقة شرقية لكن )املصطلح(يعين ما له عالقة ابلدراسات العربية أو اللغات اليت 
 تؤثر عليها العربية كالفارسية والرتكية"23  

 

لالستشراق اجلذور التارخيية   

 

 _ إدوارد وديع سعيد،االستشراق _املعرفة، السلطة، اإلنشاء ص  12021
  _ فتيحة نرباوي، االستشراق، ص63 .22 

  _ الساموك، الوجيز يف االستشراق، ص16 .23 
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مثلما اختلفت تعريفات االستشراق من قبل الباحثني،كذلك اختلف حتديد كل منهم لبداية لظهوره،        
وهو بطبيعته يصعب ضبط اتريخ أول ظهوره، لكنها بداايت أو حتديدات معدودة من قبل الباحثني الشرقيني 

تعريفه، ويرتبط به يف مضمونه ارتباطا قواي، ومن والغربيني، وال بد من اإلشارة إىل أن التأريخ لالستشراق يتبع  
مث فالتأريخ لالستشراق يعكس رؤية وموقف دارسه منه ..، ولذلك فإننا جند يف دراستنا له آتلفا بني اجلذور 
التارخيية ودوافع االستشراق؛ فهما متالزمان وال ميكن الفصل بينهما، واخللفية الدينية والفكرية اليت اعتمد 

ظهوره من أبرزها، ومن مَثَ فإن الباحثني جيمعون على أن اترخيه وجذوره أعمق من أن تعود إىل   عليها منذ
، والعرب منهم بني من يعيده إىل وقت مبكر من اتريخ اإلسالم، ونالحظ أهنم ال يفصلون  19القرن  

الفكرية. . ابعتباره االستشراق يف تعريفه عن أهدافه وخلفياته املتعددة؛ الدينية و السياسية والعسكرية و 
نشاط موجه ومنظم لتحقيق أهداف حمددة، وهؤالء كما كان تعريفه عميقا ومرتبطا بعالئقه كذلك كان اترخيه 

لديهم .وحيددون له مرحلتني مر هبما، ويف كلتامها كان موجها من قبل جهات دينية؛ وكان عمال كنسيا 
 مؤسساتيا حمضا.

املرحلة األوىل: وهي مرحلة نقل فيها الكنسيون علوم الكنيسة من حاضرة العرب بغداد وغريها من البلدان 
العربية إىل روما، حيث كانت الكنيسة يف احتضار فكري بينما كان املسلمون قد نشروا اإلسالم وازدهرت 

هتا قبلة لكل حضارته اليت انفتحت على علوم ابقي احلضارات فرتمجتها وأضافت إليها، ولذلك كانت حاضر 
طالب معرفة ووفد عشرات من كتاب الكنيسة لنقل العلوم وميكن عد رحالهتم تلك موجة استشراقية ابملعىن 

االصطالحي للفظ، وأما نتائج احلملة هذه فكانت على خالف املوضوعية وعلى النقيض من النقل 
سالمي وقد دوهنا يوحنا الصحيح؛ حيث نقلوا صورة أكثر ما تكون تشويها عن اإلسالم واجملتمع اإل

الدمشقي الذي عاش يف العصر األموي يف دمشق، وجزء آخر من الصورة يف رسالة منتحلة نشرها مؤلف 
يدعي أنه كان مسلما وارتد عن اإلسالم وآمن ابملسيحية امسه عبد املسيح بن إسحاق،و أعاد املستشرقون 

 نشرها يف القرن 19  بلندن24. وأما أهدافها فهي غري خافية فيأيت تفصيلها يف موضعه.

       املرحلة الثانية  وهي املرحلة اليت يتفق اجلميع أبهنا حركة استشراق ابملعىن الذي اصطلح عليه واليت  
وخدموا فيه أغراضا دينية وسياسية ومنها على سبيل املثال التبشري  17بدأت بشكل واضح يف هناية ق

رز أعالم هذه املرحلة ومؤلفاهتم هنري بريد الذي ألف كتااب عن ابملسيحية والتمهيد لالستعمار ..، ومن أب
 

  _ سعدون الساموك ، الوجيز يف االستشراق،ص22.  24 
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(، وكذلك املستشرق اإلنكليزي مؤلف كتاب اتريخ 1681الرسول الكرمي، وكان كاهنا يف نورويج بربيطانيا)
(،وغريهم من رجال الدين وألهنم أقاموا يف أرض العرب فقد 1720)  "سوانسي"قسيس   ن العرب جبزء ي

لغوية، ومؤلفاهتم عن اإلسالم والرسول جتدوهنا مبعلومات أوسع يف املراجع املذكورة يف طوروا مقدرهتم ال
اهلامش25، وجنحوا ثقافيا وسياسيا أكثر من جناحهم دينيا حيث أفلسوا متاما. .)و التفصل يف موضعه حبول 

 هللا(  .

سالم يف أورواب و الغرب، وأبرز مسات هاتني املرحلتني ما نتج عنهما من: _ تكوين صورة مشوهة عن اإل     
_ تلك الدراسات كونت شكال منهجيا وإطارا فكراي يف أورواب عدها مجيع من جاء بعدهم مسلمات وحقائق 

على الرغم مما توصل إليه كثري منهم من احلقائق، _ احلقد العميق الذي طبع العمل االستشراقي رغم ما 
 يدعونه من موضوعية وجترد علمي.

ناول مفهوم االستشراق من الباحثني ابعتباره كل عالقة للغرب ابلشرق فإنه يعيده إىل فرتات وأما من يت      
أعمق يف اتريخ البشرية؛ ويرى أن مراحله األوىل أتسست منذ أوىل املعامالت ذات الطابع التجاري بني 

الفرس ابليوانن وما كان الشرق والغرب يف أايم الكنعانيني أي إىل حوايل القرن السادس قبل امليالد، وعالقة  
بينهما من حروب أرخ هلا املؤرخ الكبري "هريودوت"، ومجع معلومات كثرية وقيمة عن الشرق وزار أرض 
الرافدين ومصر وبالد الشام واجلزيرة العربية وسكاهنا وعاداهتا وجتارهتا وسلعها ..، مث حروب اإلسكندر 

ى والفرس ومناطق كثرية حىت وقف على أبواب الصني، األكرب أواخر القرن الرابع واحتالله آسيا الصغر 
وفيها تعرف على بالد الشرق، مث من بعده اإلسكندر املقدوين واجتياحه الشرق بعد أن احتل اهلالل 

اخلصيب ومصر، وأرسل ببعثات استطالعية حبرية وبرية نقلت صورة الشرق متهيدا لغزوه، ومما نتج عنه التأثري  
لغرب؛ ومن مظاهره أن اإلسكندر أرسل ألواحا من اببل إىل بالد اليوانن لترتجم، والتأثر بني الشرق وا

واشتملت  على علوم الفلك وتقومي البلدان  وتعرف الغرب يف املقدوين على علم الشرق وعلمائه، ويشار 
مال ، وجلب معه فيلقا كا1898هنا يف استطراد يسري أن انبليون قلد اإلسكندر املقدوين حني غزا الشرق

من العلماء فرنسيني وأمرهم بوضع كتاب "وصف مصر"، مث تتابع االتصال والتأثر بني  احلضارات اإلنسانية 
الشرقية والغربية وتكونت معها الدراسات االستشراقية، ومنها أيضا دخول اليوانن إىل البحار العربية اجلنوبية 

السفة اليوانن ابإلسكندرية، وأثرت على تطور والبحر األمحر واخلليج العريب، ومعها إقامة العديد من ف
 

  _ املرجع نفسه، ص24 ، فتحية النرباوي،ص18 .و يؤرخ جنيب العقيقي لالستشراق يف موسوعته " املستشرقون".   25 
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الفلسفة هبا، وكذا إنشاء املدارس ابلرها وجنديسابور وكان أثرها تفاعال كبريا، مثاله أتثر كسرى 
( ابلثقافة اهللينية إابن حربه يف سوراي ضد الرومان، واستقدم الفالسفة فتطور علم الطب إىل 6أنوشروان)ق

لئك احلارث بن كلدة، وابنه النظر بن احلارث وكان يتقن الفارسية، وكان من جانب الفلسفة، ومن أبرع أو 
أشد أعداء النيب _عليه الصالة والسالم _ وحياول أن يعارض القرآن بقصص فارسية ك"بندار وإسفنداير 

 "26،  وكانت تلك املدارس مبثابة مركز للنفوذ املسيحي، ومظهر تفاعل بني اإلغريق والشعوب السامية.

م 1312أما "يف الغرب املسيحي يؤرخ لبدء االستشراق الرمسي بصدور قرار جممع فيينا الكنسي عام       
امعات ابريس وأكسفورد  بتأسيس عدد من كراسي األستاذية يف العربية واليواننية والعربية والسراينية يف ج

وبولونيا  وأفنيون وسالمنكا"27  .وعليه ترجع بعض البلدان األوربية اتريخ االستشراق إىل القرن13م وانتشر 

االستشراق يف أوراب بعد فرتة اإلصالح الديين، والسبب املباشر الذي دعا األوربيني إىل االستشراق هو ما 
يقة ، وحني جاءت حركة اإلصالح الديين شعر املسيحيون تركته احلروب الصليبية من آاثر مدمرة عم

حباجات ضاغطة إلعادة النظر يف شروح كتبهم الدينية .. فاجتهوا إىل الدراسات العربانية، وهذه الدراسة 
فتحت الباب أمام الدراسات اإلسالمية اليت اهتمت هبا األقسام املتخصصة يف الكنيسة البابوية ورعتها 

بعد ذلك يف ظل الفراغ الذي كان من نتائج ركود الفكر اإلسالمي والذي هيأ الفرصة   ةاجلامعات الصليبي
للصليبية أن تعمل حتت االستشراق. ويف كل اتريخ لالستشراق تربز اخللفية الفكرية املتكئة على الصراع 

احلضاري بني اإلسالم والداينتني املسيحية واليهودية28. وهي خلفية أظهر من أن تنكر، فاالستشراق بدأ 

من األديرة والكنائس، وتشكلت أوىل بعثاهتم املؤسسة من رجال الدين املسيحي، وهم رهبان وقساوسة. 
 وألن دوافع نشأته ترتبط أبهدافه حببل قوي، فستزداد هذه اخللفية وضوحا وجالء عند احلديث عن أهدافه .

يخ االستشراق ومساره التعرض لتحليل إدوارد ومن املهم جدا، ومما ال ينبغي إغفاله عند احلديث عن اتر      
سعيد الذي يعد االستشراق شبه اخرتاع أوريب، ففي فصل "اجلغرافيا التخيلية ومتثيالهتا" من كتابه 

"االستشراق" وأمساه شرقنة الشرق، _ وفق اختيار املرتجم طبعا _ وهو يف غاية األمهية، ابعتباره يكشف عن 

 

  _ ساسي سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي، ج 1، وفيه تفصيل طويل لتاريخ االستشراق يف كل أطواره ولكثري من أعالمه . 26 
  _ إدوارد سعيد، االستشراق املعرفةـ السلطةـ اإلنشاء، ص80. 27 

  _ صابر طعيمة،أخطار الغزو الفكري على العامل اإلسالمي،ص74. 28 
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ي لالستشراق،وهو اختذ الشرق كميدان للدراسة واالستثمار ؛ فيقول :" ال جمال آخر من التأسيس املنهج
شك شان ميادين الدراسة  ال توجد بذاهتا بل ختلق ، مث تكتسب انسجاما داخليا وتكامال مع مرور الزمن"؛ 
ومن مث يبني أن التوجه إليه بتحديده كميدان من ميادين الدراسة جيب أن يوضع ابحلسبان، مث يضيف "غري 

أن أي مسرد لالستشراق   ينبغي أن أيخذ بعني االعتبار _ ال املستشرق احملرتف وعمله فحسب _،بل  
كذلك املفهوم ذاته لوجود ميدان من ميادين الدراسة قائم على وحدة جغرافية وثقافية ولغوية وعرقية امسها 
الشرق  "  ذلك أن وجود "ختصص حبثي بوصفه حقال جغرافيا  هو يف حالة االستشر اق ذو داللة جل  ي  ة  إذ ال 

ومنذ هذه اللحظة يصبح املوقف اخلاص، بل رمبا الشاذ، لالستشراق  حيتمل حقال مناظرا امسه االستغراب
واضحا"29؛ ويف حتليله هذا الذي انفرد به، يكشف عن كون االستشراق دراسات وممارسات أحدية اجلانب،  

وأخالقيات البحث ـ ، ألهنا ينعدم فيها أساسيات منه    ختلو من التناظر والتكافؤ،ـ انهيك عن املوضوعية
كإمكان تعدد حقوله، أو تبادل وظيفة الدارس واملدروس؛ فيصبح الغرب مثال ميداان للدراسة والشرقي هو 
املتخصص فيه، ومن مث فهو أشبه ما يكون ابلطفرة يف جمال البحوث الفكرية واإلنسانية، ولذلك فال ميكن 

قف الباعثة له وال دوافعه ولذلك جنده يشري إىل بعضها يف قوله "أما االستشراق فإنه ذو إخفاء خلفية املوا
 طموح جغرايف وافر". .، وهذا  بال شك بعض من أهداف االستشراق اليت نتعرف عليها فيما أييت . .

      

         أهداف االستشراق 30:

إن دراسة حركة االستشراق عموما بينت من خالل حتليل ظاهرته ومفهومها وسري نشاطها خلفيته املتعددة     
واخلطرية، واليت ترتبط بشكل بديهي مع أهدافه وأبعاده الكثرية واليت كشف عن كثري منها املختصون، من 

دينية والسياسية والفكرية خالل ما شهده مساره وعامل الشرق وما زال يشهده على مجيع مستوايته ال
واالجتماعية واالقتصادية، وهي بال شك مستوايت متداخلة ومجيعها تتوجه حنو اإلنسان العريب املسلم، 

 وأرضه ومقوماته من كنكم الردين وتراث وُمقَدرات .

 

  _إدوارد سعيد، االستشراق، ص80 .29 
www.madinacenter.com حركة االستشراق" .و "مؤسسات االستشراق    خ، "اتريوإبمكانكم التوسع يف املصادر املطبوعة اآلتية    -  

  30 والسياسة الغربية جتاه العرب واملسلمني" وكذا على املوقع     
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كل   وجند لدى بعض الباحثني اجلمع بني التاريخ واألهداف يف دراسة االستشراق للتداخل بينهما وألن    
مرحلة من اترخيه طغى فيها غرض أكثر من غريه، ولكن ذلك يكون فيه إسهاب كبري، وميكن إمجال هذه 

األهداف فيما أييت مع حماولة تلخيصها واإلحالة إىل مواضع التوسع ألن هذه األهداف أكثر تشعبا من أن 
 تتسع لتفصيلها هذه الصفحات.

اهلدف الديين:        

هم وأوضح أهداف االستشراق _ دون التقليل من بقية األهداف _، ويتعرف على اهلدف الديين هو أ       
اهلدف أبنه ديين من خالل البواعث عليه، والعمل املوَجه يف جمال الدين، واهلات الراعية والداعمة واملوجهة، 

الديين  مث من تسديد كل ذلك حنو موضوعات أو كياانت دينية بعينها. ومن مث أكد الباحثون على اهلدف  
لالستشراق؛ ويقصد به اختاذ اإلسالم كغرض ومرمى من جهة، وخدمة داينتهم نصرانية كانت أو يهودية، وإن  

كان صراع املسيحية مع اإلسالم أطول وأقوى لطبيعتها التبشريية مث لواقعها رقعتها اجلغرافية وواقعها 
، وحني انتشر اإلسالم انضوت حتت السياسي، خبالف صراع اليهودية مع اإلسالم، فهي ختلو من التبشري

سلطته، ـ ورمبا كان ذلك أخطر عليه ـ حىت ظهور الصهيونية31  ، وهذا اهلدف مفروغ منه فال جند من يقول 
ابنعدام العامل الديين من االستشراق ابعثا كان أو هدفا يف كل مرحلة منه؛ فاملراحل األوىل اليت بدأ فيها 

ة إرسال بعثات اختارهتا متكونة من  عشرات الرهبان والقساوسة وكان االستشراق، متيزت بتويل الكنيس
نشاطهم متوجها حنو نقل وترمجة تراث املسلمني، ورغم أهنم  يف بداية األمر كان يدفعهم اإلعجاب حبضارة 

ي، روا حقائق الوحاملسلمني إال أهنم نقلوا صورة خاطئة بسوء نية واضحة، وشوهوا صورة اإلسالم وأهله، وزو  
 وقدموا أسوأ تصور عن اإلسالم والنيب ـ عليه الصالة والسالم ـ .

وال شك أن الصورة األوىل اليت نقلت عن اإلسالم واملسلمني كانت تؤسس لتصور أمة وثقافة بكاملها،     
ولسكان رقعة جغرافية واسعة، ورغم ما شهدوه من تسامح املسلمني مع ابقي الشعوب واألداين 

ع العلم والتعليم بينهم، فلم مينعوه مقيما وال وافدا، ومسحوا هلم بنقل ما أمكنهم مما دون واحلضارات، وشيو 
من علوم أنشئت وأخرى طورت إال أهنم ما كانوا أمناء على حقيقة اإلسالم وأخالق املسلمني، وإبمكان 

 

  _ ميكن االطالع على هذه اإلشارة بتوسع عند، ساسي سامل احلاج، املرجع السابق،عند حديثه عن مراحل االستشراق السياسية.  31 
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الطالب أن يرجع إىل املصادر32  اليت نقلت كيف صوروا املسلمني ونبيهم ـ  عليه أشرف الصالة والسالم ـ، 
وال شك أن هذا مرده اختالط دواعيهم النفسية جتاه اإلسالم واملسلمني وحضارهتم، وإال فكيف يستقيم 

اجلمع بني احتقار علومهم، واإلعجاب واإلقبال على علوم املسلمني، مث تشويه صورهتم ابلطعن والثلب فيهم 
 ويف دينهم. .

رحلة املتأخرة من االستشراق؛ فلم تنفصل اجلهود فيه عن بواعثها وكذلك احلال يف امل                     
الدينية إذ كانت أغلب البعثات موجهة يف بداية املرحلة وأثناءها من قبل الكنيسة33، ويؤكد ذلك كل من 

الذي يقول:" قام بعض االختصاصيني بدراسات علمية وشكلوا   "مارسال بوازار"أرخ لالستشراق ومنهم  
تبشرياي فقد كان ال بد من   16تدرجييا ما تواضع الناس على تسميته ابالستشراق. كان الباعث يف القرن 

معرفة اإلسالم معرفة جيدة حملاربته حماربة جيدة على مستوى العقيدة"34،وميكن اإلشارة إىل هذه األهداف 
 البارزة _ إبمجال من غري حتديد زمين ملرحلتها_ ،يف النقاط اآلتية ؛  

صد اإلسالم يف الغرب، واحلد من انتشاره، ومنع ووصوله إىل اإلنسان الغريب.  */     

سلمني، أو بعبارة أخرى الرغبة يف نشر املسيحية يف العامل الغريب مث الشرقي، ويف القبائل العربية مث امل  */   
ووفق تعبريهم هداية املسلمني إىل حماسن املسيحية، وألن اإلسالم يف رأيهم هرطقة مسيحية ألنه أصل كل 

 هرطقة، وهو خطر على املسيحية.

   */  وألن أهداف الرهبان هذه ال تتحقق إال  بتعلم اللغة العربية  فقد سعى الرهبان إىل تعلمها وتعليمها، ألهنا 
هم،_ وهو هنا صحيح، لكن غريهم يف مواضع أخرى يعود ليقلل من شأهنا ويصفها ابلعجز عن مواكبة يف رأي

التطور  */أداة فهم الدين اإلسالمي مث نقضه، كمرحلة وهدف الحق، من أساسه، ورد أتباعه إىل داينتهم.35 
 ، ويف املقابل االجتهاد يف رد املسلمني عن دينهم . .

 

  _ يورد إدوارد سعيد يف "االستشراق"  تصوير دانيت للنيب عليه الصالة والسالم ،ص96،97. 32 
  _ الساموك، ص. 1933

  _ علي النملة، مصادر معلومات،ص 16 . 34 
  _ ساسي احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي، وانظر فصل املرحلة الدينية من االستشراق ففيها تفصيل كبري. 35 
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انت أكرب مظهر لدينية األهداف االستشراقية، مث هي بدورها بعثت فيهم الرغبة يف احلمالت الصليبية ك*/   
 إعادة النظر يف شرح كتبهم على أساس التطور احلديث36  .

من أهداف أو مشاريعهم الواضحة؛ فهم القرآن الكرمي مث الرد عليه، وهو من أهم مشاريع الراهب   */   
( وكان من أكرب 1156_1092مجات املختلفة_ وحياته بني )"بطرس املبجل" أو "احملرتم" _حبسب الرت 

أعالم هذه املرحلة، كان رئيس دير كلوين الشهري، وكان مشروع ترمجة القرآن معلما ابرزا يف الدراسات 
اإلسالمية يف أوراب، مث إنه كان يتطلب اللغة العربية اليت حرصوا على اكتساهبا كل احلرص، وأجنزت الرتمجة 

سنة)  1143(.. ولذلك قرر كثري من الباحثني أن التبشري كان أصال لالستعمار ال العكس37، ابعتباره كان 
 سببا له.

ويف العموم فإن ما حيدد اهلدف الديين عند املستشرقني هي اجملاالت اليت يتوجهون إليها ابلدراسة، مث      
ة الشريفة مبحاولة ردها إىل الوضع ابلطعن وإاثرة الشبه، قصد تسفيه ذلك اجملال؛ كما كان احلال مع السن

واالنتحال، ألهنم يدركون متاما قيمتها وحملها من الوحي ومن التشريع، ومع الفقه اإلسالمي وطعنهم يف 
 أصالته، _ولكل منهما موضعه اخلاص به _.

هد النيل من اإلسالم عموما كان غرضا للمستشرقني، وكل ما يبلغ إليه كان  مسلكا هلم، ورغم اجلو   */   
الضخم الذي بذل على مدى قرون طويلة يف النقل والرتمجة، إال أنه انتهى إىل صورة مفرغة من احلقيقة، 

مآلى ابلزيف واألحقاد الباطنة والظاهرة، وتلك بعض املطامح الدينية جتاه اإلسالم كانت يف كل مرحة منه 
 مبالمح متشاهبة، وما زالت .. 

: اهلدف السياسي واالستعماري         

سبب اجلمع بني اهلدفني هو اجتماعهما بطبيعتيهما، واجملال املشرتك واسع بينهما، أو هي ابألحرى إن      
عالقة احتواء، فإذا كان يف االستعمار بسط سلطة واحتالل مباشر على الطريقة التقليدية _وهو هدف يف 

خرى؛ إذ ميكنها بسط ذاته، وجمال ومظهر للهدف السياسي _ ، فلدى السياسة جمال أوسع ووجوه أ
السلطة ابستعمار غري مباشر وأقل تكلفة كما سيأيت، والسبب اآلخر يف مجع العنصرين هو حماولة 

 

  _ صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري على العامل اإلسالمي،  ص 10136
  _ ساسي سامل احلاج، املرجع السابق،فصل االستشراق الديين.   37 
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االختصار،، وسيكون موضوعنا يف هذا العنصر التعرف على األهداف السياسية واالستعمارية لالستشراق  
كان نوع اخلدمة املطلوبة، مث التعرف كمؤسسة اتبعة لسلطات دولتها، ختدم مصاحلها مهما كانت، وكيفما  

على األساليب السياسية اليت تعتمدها لبلوغ أرهبا، وعلى أدواهتا فيها، وهنا ال بد لنا من الوقوف للتأمل 
والتفكري يف موقف املستشرق، ودوره، وموقعه من هذا العمل أوفيه، إذ تسند إليه مهام ينفذها حلد التفاين، 

ة توسعية، تسحق اإلنسان وتسلب ممتلكاته وتغصب أرضه ، وهي تتناىف يف خلدمة مصاحل ومطامح مادي
العقل  والعرف البشريني مع قيم اإلنسانية واألخالق واملعرفة والثقافة اليت ينتسب إليها ويعمل يف حقلها،، 

إذ _ ينكشف_، أو يتحول إىل ذلك "املوظف أو املراقب إداري"38، أو متعدد الوظائف عند دولته، و 
الذي يعنينا هنا يف منوذج هذا املستشرق هو عالقة املثقف ابلسلطة، هل هو )قبل نعته ابملثقف (مثقف ؟ 

وكيف هي طبيعة عالقته هذه بسلطته االستعمارية الغامشة منذ القرون السابقة وإىل يومنا هذا ؟ واجلواب وإن 
ن يف نشاط املستشرقني، ويف وظائفهم يف الشرق أوضح اجلواب وأبينه. . مل أيت يف العرض بشكل صريح، فإ

 
وإذا كان الغرض الديين يف االستشراق مهما _كما مر يف سابق احلديث _ فإن الغرض السياسي وكذا      

للغرب، واليت ال تتحقق إال بطريق االستعماري ال يقل أمهية عنه، إن مل يُفْقه؛ لطبيعة املطامع املادية  
االحتالل، خاصة وأن الشرق ذا ثراء ال يضاهى ..، وقد التقت عند الغرب املصاحل الدينية مع 

االستعمارية،فكان التبشري  جزء من السياسة وهو من أبرز األساليب املعتمدة من قبل الغرب، ونالحظ أن  
ق للتبشري، ويفتح له كالمها يفيد من اآلخر، فكما خيدم التبشري االستعمار، كذلك ميهد االستعمار الطري

األبواب الواسعة؛ واحلروب الصليبية كانت مسلكا عسكراي للغرض التبشريي، فهذان العامالن يتضافران و 
يتناوابن كلما فشل أحدمها أو ضعف، عضده اآلخر وعوضه، وال يقتصر األمر على هذين الغرضني 

والفكرية وغريها. .فحسب، بل كل األغراض يرتبط بعضها ببعض؛ الدينية واالقتصادية    

واحلروب الصليبية اليت تعد أهم مظهر عسكري انطلقت انطالقة دينية، استجابة لنداء البااب الثاين، سنة       
يف جممع كلريمونث، واستمرت محالهتا العشر على مدى القرنني الثاين عشر والثالث عشر، ومهدت   1095

بدورها الستشراق وتبشري أكثر عمقا يف الشرق ومشال إفريقيا، مث كان التخطيط بعد فشلها لعودة أخرى39، 
 

ا  هذا الوصف أو اإلطالق جنده عند إدوارد سعيد مناقشته ملسألة املستشرق والدور الذي يؤديه خلدمة املصاحل االستعمارية لدولته،وسياساهت - 
 اإلمربايلية ابعتباره مثقف، انظر االستشراق ،ص120 . 38 

  - ساسي سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي، فصل االستشراق السياسي.،39 



38 
 

وكل ذلك جزء ومرحلة من سياسة استعملت االستشراق والتبشري كوسيلتني؛ وإذا كان التبشري يتوجه حنو 
احلياة العامة بفئاهتا  الواسعة وطبقاهتا الضعيفة، فإن االستشراق الذي هو موضوعنا يتوجه إىل جمال املعرفة 

قافة والتأليف والبحث والتنقيب. . والعلم والث  

كان توجيه املستشرقني للقيام أبدوار أو وظائف ختدم السياسة االستعمارية أسلوب طبع تلك املرحلة، ومت      
يف أطر ذات أمساء علمية40، كاالستكشاف اجلغرايف، والبحث، والتنقيب؛ وهي يف احلقيقة كانت غطاء 

أعماق الشرق واملغرب العريب، فكانت هي األداة األوىل اليت تعطي   ملطامح أو مطامع مادية وتوسعية يف
اإلدارة االستعمارية علما وخربة عن هذه األمكنة البعيدة، وتقرب هلا صورهتا لتمكنها من التعامل معها 

 ابلشكل الصحيح _ وفق مقاييسهم _.

وأساطريهم متهيدا للتأثري على هذه ومن مث كان التعرف على بالد املسلمني وثقافتهم ومعتقدهم وآداهبم       
البالد وأهلها41. أو ابألحرى كخطوة أساسية لالستحواذ عليها، وذلك بتأسيس شركات جتارية )كشركة 
اهلند الشرقية( ، وتبدأ ابستغالل خرياهتا مث استعمارها42،  ومن أشهر وأقوى  الوسائل إرسال الرحالة،  

اع، وإعداد التقارير املفصلة، بعد رحالت عميقة وأحباث أعمق يف والبعثات االستكشافية لدراسة تلك األصق
جغرافيا تلك البلدان وتضاريسها وزراعتها وجتارهتا وثقافتها وأمساء األماكن وطباع السكان وكل التفاصيل 
اليت يغفل عنها حىت أصحابه، مث توجيه تلك التقارير إىل اجلهات السياسية املستعمرة، لتتمكن من اختيار 

لكيفية األحسن للتقسيم واالحتالل، وال شك أن دراسة املنطقة تشتمل على معرفة خرياهتا ومقدراهتا وما ا
توجه االستشراق حنو االستكشاف   19وإىل القرن الـ  18فيها من نعمة، الستغالهلا.. ومنذ بداية القرن الـ 

هتتم إبرساليات كاإلرسالية   اجلغرايف، وأما اجلهات الراعية فهي كثرية من مؤسسات متعددة األغراض،
م ، ومثلها مجعية اآلابء 1889األمريكية العربية يف اجلزيرة العربية، ومؤسسها هو "صموئيل زومير" عام

ومسوا هبذا االسم ألهنم اختاروا لباس الربانس البيض ليسهل اختالطهم ابملسلمني، وتسهل مهمتهم -البيض،  
م، ومن 1869يد قبائل التوارق؛ ومؤسسها املطران "الفيجري"اليت قتل بعض أعضائها على    -يف تنصريهم

 

 والتسرت وراء ما هو علمي غري صحيح، واألهداف العلمية عندهم غري مهمة، إذا ما قيست ابهلدف األهم وهو املادية، واملصلحة الذاتية؛ إذ - 
 يتقامسان الدوافع ، وما سوامها اثنوي ابلنسبة للمصاحل املادية مبا فيه الغرض الديين إذ جنده يُ كيف كغريه من األغراض .40 

  - علي بن إبراهيم النملة، مصادر معلومات عن االستشراق واملستشرقني،ص 41.7 
   هذه كما يسميها إدوارد سعيد "املشاريع االستشراقية" للتعرف عليها بشكل أعمق منذ بداايهتا، مث آاثرها قبل محلة انبليون وبعدها انظر - 

 االستشراق، ص 100 . 42 
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أشهر من قام برحالت االستكشاف أو التحري اليت دونت وسجل فيها وصف كل ما وطئته أقدامهم أو 
كلم سريا على قدميه، 5000حملته عيوهنم؛ األب شارل فوكو، ويستحق أمره التوقف قليال عنده، فقد قطع 

اجلزائر، بعد أن شارك كضابط يف احتالل تونس وأهنى مهمته، توجه يف مهمة أخرى مبشرا بداينته يف صحراء  
ابجلزائر، فتوغل يف صحرائها، وعاشر التوارق، ومجع بني مهمات كثرية، وكانت املهمة السياسية التنسيقية 

مة رجل الدين، هي الوصل بني مستعمرات فرنسا اإلفريقية وبني اجلزائر، وترك مؤلفا أو دليال، يتجاوز فيه مه
فيبني فيه الطرق اليت سلكها، ويقدم وصفا دقيقا للمنطقة وسكاهنا، وحىت نبااتهتا..، وقد غاص يف قلب 

_على ما كانت عليه االتصاالت 1905الصحراء، حىت وصل متنراست معقل التوارق وقلب األهاجار سنة  
رنسا ثالث مرات، واستمال فيها سكان واملواصالت آنذاك _، وعاش بينهم اثنيت عشرة سنة وعاد خالهلا لف
 املنطقة، وكان ينتقل بينهم واجتهد يف تنصريهم، ولكنه مل يفلح43  . .

ومن هذه النماذج أيضا محلة انبليون اليت أمر فيها من اصطحب من العلماء بتأليف كتاب "وصف      
د انبليون بدوره على كتاب مصر" ليجعله سجال أو أرشيفا حيوي كل املوضوعات املمكنة حوهلا، وقد اعتم 

م، وذروة 1787يف جملدين لـ"فولين" الرحالة الفرنسي الذي أجنزه بعد رحلته إىل مصر وسورية ونشره عام
الرحلة يف اجلزء الثاين يف مسرد عن اإلسالم، وكان موقف "فولين" منه عدائيا، وكان انبليون واثق منه متام 

(، 1799_1798ل احلملة املصرية، احلملة على مصر وسورية)الثقة، وأشار إليه صراحة يف أتمالته حو 
وكان مؤمنا بصحة رأي فولين املتمثل يف أنه ال بد على أية قوة فرنسية أن حتارب ثالثة حروب؛ األوىل ضد 
انكلرتا، والثانية ضد الباب العايل، والثالثة ضد املسلمني، وكان أسلوب انبليون الذي فهم مقالة فولين أن 

ما يف وسعه من جهد إلقناع املسلمني بعبارته "إننا حنن املسلمون احلقيقيون" يف إعالنه لسكان  يبذل كل
اإلسكندرية، وحاول يف كل جمال أن يربهن أنه حيارب من أجل اإلسالم، واستغل ظروفا كثرية ليشن ضد 

كن كبرية حبيث تستطيع أن اإلسالم حراب فريدة يف رقتها وانتقائيتها،  وحني وجد أن القوة اليت يقودها مل ت
تفرض نفسها على املصريني، حاول أن جيعل األئمة والقضاة ورجال اإلفتاء والعلماء،يؤولون القرآن مبا خيدم 

مصلحة اجليش العظيم. وحتقيقا هلذا الغرض، دعي أساتذة األزهر العلماء الستون إىل جملسه، واستقبلوا 
يتمتعوا إبطراء انبليون وإعجابه ابإلسالم و بـ)حممد(، وإبجالله   استقباال عسكراي رمسيا، مث منحوا فرصة أن

 

وما بعدها، وما   85ص  املرجع السابق،للمزيد من تفاصيل عنه وعن اجلمعيات االستكشافية ذات العمل السياسي، راجع ساسي سامل، - 
 "   Baudiment, "Le père de foucault قبلها أيضا، وله فصل كامل مطول يف هذا املوضوع ،وهو بدوره حييل إىل 
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الواضح للقرآن،الذي بدا على إلفة اتمة به، وقد جنحت خطة انبليون، ورعان ما بدا سكان القاهرة وكأهنم 
 فقدوا ريبتهم ابحملتلني"44

على مصر، وتقدميها  فكان التخطيط السياسي يف التعامل مع املسلمني وسيلة للوصول إىل السيطرة     
بوضوح لكل متقص، مث حتويلها إىل دائرة للمعرفة الفرنسية، بعد إنشاء معهد مصر بفروعه وختصصاته 

التارخيية الدقيقة، وكجزء من السياسة أيضا. وهذه األمثلة جاءت للداللة على السياسة االستعمارية، عند 
خدمة للسيطرة واالنتشار معهد مصر" ووصف مصر انبليون كنموذج للمستعمر "الذي كان بني أدواته املست

ومها األدااتن اللتان  نظر إليهما االستشراق على أهنما جددا حيوية مصر ونضارهتا، وأهنا ستنشر احلضارة 
بني جرياهنا الشرقيني، وهذا بدوره سيحفز املستعمرين للمنافسة؛ إبجياد مشاريع جديدة، ومبادرات جديدة 

 للتوحيد بني أجزاء أخرى من الشرق القدمي وبني الروح األوربية45  . . 

وهذا قطعا ليس كل الذي ينبغي أن يقدم عن األهداف السياسية واالستعمارية، ولكنه منوذج عنها نرى     
فيه أساليبها وأدواهتا اليت تضلل هبا، وتغالط املفاهيم األصيلة لدى املسلم والشرقي، يف دينه وموقفه من 

وحتدث نفسها والعامل خبطاب _ خيدم االستعمار، فتتخذ من اجلزء غطاء يناسبها، مث تدعي أنه موقف الكل،  
مصلحتها العسكرية_ تلفقه وتصنعه مث جتاهر به، وتصدق رمبا أنه هو احلقيقة، وحتاول أن تقنع غريها به، 

بواسطة أدواهتا؛  وهنا أنيت إىل دور املستشرق يف هذا اجملال، أو ابألحرى إىل املوظف يف املؤسسة 
ئات النماذج اليت تنتسب ابللقب إىل قيم املعرفة والثقافة، لتواري به االستعمارية،متمثال يف كل منوذج من م

وظيفتها االستخباراتية  والتوجيهية ووظائفها املتعددة األخرى، حبسب ما يطلب منها، أو تتطلبه هي من عند 
مياهنا إمنا هو نفسها، ألن انتماءها وانتساهبا احلقيقي إمنا هو للسلطة االستعمارية ال للمعرفة وال للثقافة، وإ

 مبادية هذه السلطة وبكل سبيل يوصل إىل األهداف املتفق عليها واملشرتكة بينهم . .

ومن املهم أن نشري إىل جانب آخر من املغالطة يف املفاهيم لدى "شاتوبراين" أو "المرتني" الذي يشيد إبميان 
ذلك أن يتوصل إىل قبول االستعمار  املسلمني ابلقضاء والقدر وأبهنم تعودوا على طاعة السلطان، يريد ب

 

  Napoléon en Egypt" - 44" إدوارد سعيد، االستشراق،ص109،  نقال منه عن 
(،  1993.وراجع أيضا االستشراق رسالة االستعمار، ) حملمد إبراهيم الفيومي،دار الفكر العريب، القاهرة،113املرجع نفسه، ص - 

عن البعثات التبشريية   120إىل ص 110حديثه عن اإلرساليات واملنظمات وأثرها وكذلك من ص عند ذاته الكتابيف وما بعدها 121ص
 وأثرها. 45 
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 كقضاء وقدر هو اآلخر، وبصرف النظر عن حكم االحتجاج ابلقضاء والقدر يف تربير األخطاء أو اجلرائم يف
العقيدة اإلسالمية، فإن استغالل العقائد لتحقيق املآرب أمر قبيح ومعيب، وخاصة حني يصدر من مثقفني 

واحلرية وغريها من القيم. .يدعون أهنم   يعملون من أجل العدالة    

وال شك أن تفريق وحدة املسلمني جغرافيا من خالل التقسيم االستعماري، وابحلدود اليت وضعت لتكون 
حبق )أو بباطل( دروعا واقية وجدران حتمي الكياانت املبنية على املغتصبات، وبعد تقسيم جغرافيا األرض إىل 

األخرى تبعا لليت قبلها، وكذا أثريها القيمي، وقسمت تبعا هلا   قطع، قسمت جغرافيا األفكار واالنتماء هي
املواقف واملرجعيات والثقافات، بتواضع قيم أخرى، وتغييب املصادر األم واألصول اجلامعة، واستحداث 

مرجعيات وتسميات ومبادئ لكل قطعة منها، ال تكاد تلتقي، وهذا األسلوب القدمي املستمر إىل يومنا هذا 
عتمدا لدى هذا الغرب، يف االستعمار ومحاية املستعمرات، ويف توظيف وسائله البشرية االستشراقية ما زال م

القدمية اليت ما تزال هي األخرى حتافظ على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية، مندجمة مع ساستها _ ومقرري 
تعدد املظاهر والوجوه، حتمية بسط السلطة العسكرية وامتالك الشرق _ يف كيان واحد مادي استعماري م

وهي تتبجح خبطاب تسوق فيه قيم الدميقراطية واحلرية على طريقتها، وما احتالل فلسطني46  والعراق 
 ومناطق واسعة من الشرق47  كله، إال صورة معاصرة ومشهودة هلذه األغراض االستعمارية .

     اهلدف االقتصادي 48: 

     يعد اهلدف االقتصادي مبا فيه  التجاري عامال مهما، وهو أحد عناصر العمل السياسي االستعماري49، 
والتخطيط لالستحواذ على ثروات الشرق، جزء من احتالل األرض واستعباد اإلنسان الشرقي، والشرق كما 
هو معلوم أغىن من الغرب، بل إن ثراء الشرق _ وما فيه من نعم هللا السابغة،  وهي يف كل شيء، من الثراء 

 

خصص عبد القاهر العاين فصال مهما يف كتابه االستشراق والدراسات اإلسالمية لالستشراق وقضية فلسطني ، وواقعيا هي أهم قضية يف   - 
رنسا هذا الباب، وتناول يف الفصل بواعث قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطني، والدوافع االستعمارية العاملية لذلك، ودور ودوافع كل من ف

  وانكلرتا وأمريكا وإيطاليا. . 46 
للتوسع يف هذا الغرض االستعماري وما يتعلق به من دوافع الصراع وأساليبه، راجع : االستشراق رسالة االستعمار، ،يف بعض فصوله، وهو  - 

 يتناول أغلب مباحث هذا املقياس، وهو متوفر إىل جانب بقية املراجع يف مكتبة اجلامعة . 47 
اسي سامل احلاج ، نقد اخلطاب االستشراقي، فصال مهما عن األهداف االقتصادية، وفيه توسع مفيد. وكذلك يف كتاب جتدون يف مؤلف س- 

املوجز يف االستشراق لسعدون الساموك عند تناوله للمدارس االستشراقية فصل األهداف مجيعا بكل أنواعا عند دراسته لكل مدرسة بشكل 
 واضح وجامع.  48 

  - لالطالع على اهلدف االقتصادي ، انظر سعدون الساموك،املرجع نفسه،ص35. 49 
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كان   -دي وكنوز األرض كالنفط واملعادن، إىل ثراء اإلنسان يف قيمه وحضارته وتراثه وآاثره حيا وميتااملا
 يشكل مطمعا للغرب، يف كافة املراحل التارخيية .

والتطور السياسي والعسكري وحىت االقتصادي للغرب، وهنضته اليت يؤسسها حتتاج إىل دعائم تقيمها،      
اليت متثل عصب و االستعمارية_ بدورها مصدر من مصادر الثروة يف الغرب    وهي _مبا فيها املشاريع

هذا الشرق الذي يشتمل على ثروة متعددة ومتنوعة بدءا   االنقضاض علىهلا  االقتصاد الغريب، وهو ما سوغ  
لتجارية من مصادر الطاقة وانتهاء ابلرتبة واملناخ، بل كل ما فيه يعد ثروة، ومن سبل استغالهلا إحياء الطرق ا

(، والشرق طريق جتاري مهم جدا، ويف العصر احلديث تعمل على االستيالء على 13منذ القدمي )ق
املسالك، وطورت أساليب سيطرهتا عليها ، ألن ذلك حيقق هلا السرعة وخيفض النفقات، بل إن مراكز 

العاملية، وتقسيم الشرق   االحتالل الغريب صارت تتنافس فيما  بينها على امتالك ثروات الشرق، وما احلروب
إىل مناطق احتالل ووصاية، إال بعضا من أساليبه لبلوغ مطاحمه املادية يف امتالك مقدرات الشرق، وإن مل 

  ميتلكها ابحتالل فال أقل من مشاركة أصحاهبا فيها كما هو حاصل . .   

له وفق سلطة دولته، واستجابته أما عن حتديد دور املستشرق وعالقته  هبذا اجملال، فنجده ماثال يف عم      
ملطامعها االستعمارية املادية، وتنسيقه مع سياستها، هذا من انحية، ومن انحية أخرى فإنه يعد ُمَقررا 

وحمدد بنيتها األوىل، ومؤسسا ألرضيتها، فهو مكتشفها أو مستكشفها، من خالل   للمشاريع االقتصادية
وجماالت االستثمار )أو االستحواذ( يف البلد املزمع احتالله، وكما إعداده تقارير اخلربة الوافية عن الثروات  

سبقت اإلشارة فإن تلك التقارير كانت تعد من قبل الرحالة والبعثات االستكشافية لتكون ممهدة لالحتالل، 
وهو دور املستشرق الذي يغوص يف عمق البىن  املختلفة للمنطقة، ويقوم ابلكشف عن كافة تفاصيلها، مبا 

ها مواطن الثروة، ليوجه اجلهة املسؤولة إليها وإىل كل ما يشكل مطمعا أو مصلحة استعمارية، وإن كان في
 ذلك يتناىف مع املبادئ اإلنسانية واألخالقية اليت يفرتض أن يؤمن هبا كل مثقف . .

      

اهلدف العلمي:      
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سبقت اإلشارة إىل طبيعة األهداف االستشراقية وارتباط بعضها ببعض، وخدمة بعضها لبعض، واهلدف      
العلمي الذي كان موجودا يف كل املراحل التارخيية لالستشراق، تنطبق عليه هذه اخلاصية، ويكتسب أمهية  

كثر أمهية؛ املادية والدينية، بل كربى، فلطاملا كان ذريعة وحجة وارى هبا املستشرقون أهدافهم احلقيقية واأل
واختذوه سببا للتنفيس عن غيظهم ابلنيل من اإلسالم، وكثريا ما خدم املستشرقون سياساهتم الدينية 
واالستعمارية ابستعمال الغطاء العلمي، فاستعمل العلم بكل فروعه _ وحبسب ما تتطلبه احلاجة من 

والعرقية. .التخصصات_ يف خدمة األغراض املادية والدينية    

غري أن النشاط العلمي _ وهو ذو وجوه كثرية _ كان منها ما عد إجيابيا، لنفع عاد به على الشرق، إىل     
جانب ما كان سلبيا متاما، وأفضل أن أترك للطالب بعد استعراض األهداف العلمية العامة والتفصيلية، 

االستشراقية بكل ما هلا وما عليها، وأمتىن أن يقوم   التساؤل أو املوازنة والرتجيح فيما خيص اخلدمات العلمية
أو حياول أن جييب عن تساؤالت، هل كان الشرق حباجة هلذه اخلدمات _ مع استحضار كل املنهجية 

واملخططات االستشراقية وخلفيتها السياسية واالستعمارية أو حىت النفعية املادية املوجهة؟ ومن كان املستفيد 
األقل بدرجات أوىل _هل كان هو الشرق؟ وهل فصل املستشرقون بني ما هو علمي   على احلقيقة_أو على

 وما هو سياسي؟ وكيف ميكن للسياسة أن تستخدم العلم وتوجهه وجماله وتستفيد منه؟

إن اهلدف العلمي متت دراسته من أكثر من جانب، حبسب األهداف اليت خدم واليت أعطته صبغته، وجند     
كوا هبا يف كل مراحلهم، وكانت مصاحبة لكل نشاطاهتم، ومنها:املستشرقني قد متس  

*/ التعرف على بالد املسلمني وثقافتهم ومعتقدهم وآداهبم وأساطريهم متهيدا للتأثري على هذه البالد     
 وأهلها50.

* / الرتمجة يف عصور ازدهار احلضارة اإلسالمية من بغداد إىل بلداهنم         

ملسلمني من كتب وخمطوطات حىت شغلت حيزا كبريا يف املكتبات الغربية واملتاحف.* /تصدير تراث ا      

*/ احلاجة امللحة إىل إعادة النظر يف شرح كتبهم الدينية وتطوير علومهم على أساس التطور الذي حصل     
 يف كل مرحلة اترخيية 51.

 

  - النملة ،مصادر معلومات،ص7. 50 
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يس العلمية، واستعمال املقابالت و */ تدوين التاريخ اجلاهلي، وبيان مصادره وجذوره أبعلى املقاي    
املطابقات، الكشف عن اآلاثر والنقوش يف احلضارات العربية الغابرة ما قبل اإلسالم، والعناية ابللغات 

 والعلوم الشرقية.

*/ الرحالت املدونة واليت مت من خالهلا اخرتاق اجملتمعات العربية، ونسخ وتصوير كل ما خيدم املصلحة     
 االستعمارية يف املناطق املعدة لالحتالل يف الشام وشبه اجلزيرة واليمن ومشال إفريقيا وغريها من املناطق52.

*/ إعداد املوسوعات وفق منهجية البحث والتوثيق.       

*/ فهرسة النصوص يف خمتلف ختصصات املعرفة اإلسالمية.      

بالد الرافدين، واملغرب العريب..(.*/ التنقيب عن اآلاثر) اآلشورية، والبابلية، واملصرية، و       

*/ دراسة اآلداب القدمية والفنون القدمية، وإخراج كنوز الدفينة من ابطن األرض، وكان لكل بالد الشرق     
 نصيب من تلك العناية ابآلاثر.

*/ املخطوطات )إخراج ومجع وحفظ وتبويب وفهرسة. .(، ومن املهم جدا اإلشارة إىل أهنم أفادوا فكراي     
وعلميا وعلى كل صعيد، من حصوهلم على هذه املخطوطات وأنشأو ا  املكتبات الكربى53  حلفظ هذا الرتاث 

 العظيم، وصاروا مالكه القانونيني الذين يستأذنون يف االطالع عليه. .

*/ حماولة السيطرة على العقل اإلسالمي ابخرتاقه والنفاذ إليه وتبديل مناهجه مبناهج التفكري الغربية          
لدى كل الفئات، ويف مراحل التكوين والدراسة املختلفة، وابلتأثري على األكادمييني العرب واملسلمني 

فتها، ومن حقول عملهم يف التأليف ومفكريهم وأدابئهم ابعتبارهم قنوات أساسية تستقي منها الشعوب ثقا
 أو التعليم أو اإلعالم أو غريمها من جماالت اإلبداع..

*/ إلقاء الضوء على اخلالفات املذهبية والعرقية وإبراز جوانب اخلالف والفرقة والتمايز بني مكوانت     
ل املفكرين، وال شعوب اإلسالمي، ويف سياق فريب منه، إحياء نعرات الشقاق الفكري بطرح قضااي تشغ

 

  - صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري،106. 51 
 - ساسي سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي، ص101 وما بعدها. 52 

  -فتحية النرباوي، االستشراق،ص 17653
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ميكن اجلمع أو التأليف بينها، لتكوين جو مشحون ابلصراع والتناحر بني اجلماعات الفكرية، كما كان احلال 
 يف القرن املاضي بني الشيوعيني والرأمساليني، وأثر ذلك بتخلف املسلمني . .

*/  إاثرة كل ما يلهي ويشغل بشكل عام عن القضااي األساسية .      

رغم اعرتافهم بفضل احلضارة اإلسالمية على العامل الغريب بعلومها وفنوهنا، إال أهنم يظلون يشككون */ و     
يف أصوهلا، ويف أصول علومها )كالنحو والفقه والقانون والتصوف ..(، ويرجعوهنا مجيعا إىل اليوانن أو 

ن أو حضارة غري العربية واإلسالمية . اإلغريق أو اهلند أو إىل املسيحية أو اليهودية أو البوذية أو إىل أي دي
 .وسنتعرف على منهجهم يف ذلك عنصر الحق ..

    و بعد احلرب العاملية الثانية، ظهرت أفكار تنادي مبساواة الدول والشعوب54، وإلغاء اهليمنة 
الشرق   واالستعمار.. وحفظ األمن والسالم) رغم أهنم إىل اليوم حيتلون فلسطني والعراق ومناطق واسعة من 

املسلم وغري املسلم(، وصاروا يعتمدون املناهج العلمية بشكل أفضل، حىت أن بعضهم ردوا على أساتذهتم 
 من املستشرقني، فسارت مناهجهم شيئا ما )يف بعض احلاالت النادرة ( يف اجتاه املوضوعية والعلمية احملايدة.

طنا، صيغت املناهج العلمية االستشراقية_اليت  ووفق األهداف العلمية ظاهرا، واملتعددة يف ماديتها اب    
أشربت إيديولوجيات وفلسفات لدول تنتهج سياسات االستعمار واملصلحة املادية_ لتعرب عن طموحات 

 دوهلا ببناء فكري خيدمها وتستفيد منه على كل صعيد . . 

ى البحث ومنها اللغة وقد متيز أغلب املتقدمني من املستشرقني ابمتالك وسائل منهجية تساعد عل      
العربية، وحىت حاليا منهم املتخصصون اجلادون، ولكن ال خيلو األمر من احلاالت اليت ال ميكن أن تـَُتصور 
عن دارسني متخصصني يف الشرق، ال يعرفون كلمًة ابللغة العربية، وهم مع ذلك يتكلمون ابسم الشرق 

يللر" وقد أوردمها كمثال عن هذه الظاهرة وعنه، كما هو حاصل مع مستشرقنْي "غلنر" و "جوديث م
يف كتابه "تعقيبات على االستشراق".  اجلديدة إدوارد سعيد  

اهلدف الفكري والثقايف:            

 

 -  ميكنك الرجوع إىل  بيان وتفصيل هذه الفكرة يف املرجع نفسه ص  174_179  .وراجع أيضا الساموك، املرجع السابق، ص34، وص35.  54 
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العلمني، والعالقة بينهما كعالقة الفكر والثقافة ابلعلم، وقد جاء   دف الفكري ال ينفصل عن اهلدفاهل     
دة التوضيح. .، أما من حيث أمهية وخطورة هذا اهلدف، فرمبا أمكننا تقدميه يف عنصر منفصل عن سابقه لزاي

القول إنه ال يقل خطره عن خطر االستعمار _إن مل يكن أكرب_، ولذا جند هذا اهلدف حاضرا يف حال 
احلرب كما يف حال السلم، ويتم استحضاره والعمل من أجله ابملوازاة مع كل هدف آخر، فهو ميهد 

  ويصاحبهما يف حال االحتالل،ويكون بديال عنهما يف حال غياهبما..لالستعمار وللتبشري

ومكمن اخلطورة فيه يتمثل يف كونه يتوجه الفرد الشرقي وشخصيته، فثوابت الشرقي من معتقد ودين      
وقيم وأخالق وأعراف وطبيعة ومست، هي ما مييز شخصيته اليت قاومت االحتالل واملسخ والذوابن و مظاهر 

الغريب وأساليبه، وقد رأينا زمن عقود االحتالل كيف حافظ هذا املسلم العريب على شخصيته   الطغيان
_بشكل خاص وواع _، وأقرب منوذج لنا من الشرق، من مشال إفريقيا، هو الشعب اجلزائري، الذي حافظ 

وثلث القرن_ على مقوماته احلقيقية، وشخصيته الوطنية، رغم ما فرضته سلطة االحتالل _اليت دامت قران  
من جتهيل وطمس قهري لكل مقومات الشعب، وما زال استمرار هذا اهلدف يشكل حتداي كبريا للشرق 

 وشخصيته .

أما األساليب اليت اعتمدت لتحقيق هذا اهلدف فمنها :       

*/ نشر الثقافة اليت تعرب عن وجهتها الفكرية بكل الوسائل : صحف وجمالت وأفالم وكتب ورواايت ..       

*/ التوجه إىل الشخصية العربية املسلمة وحماولة هزها أو إخضاعها لثقافة الغرب، وزعزعة ثقتها بنفسها.       

لشعور ابلنقص لديه وممارسة ما مسي */ حتويل نظرة الشرقي إىل نفسه إىل نظرة دونية، وتكوين ا    
 ابالستعالء الثقايف55، واستعمال املراوغة واالحتيال واإليهام على شخصيته.

*/ إرساء منهجية عقلية وفكرية إلعادة الصياغة للعقل العريب وللشخصية العربية مجيعا وفق ما يالئم     
وأصوله ..معطياهتم الفكرية والثقافية، وبعيدا عن معتقداته وثقافته    

 

  - جتدون هذه الفكرة إبسهاب، وتناول لألهداف الفكرية و الثقافية عند إدوارد سعيد، االستشراق، ص149_55.160 
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   */  إجياد التخاذل الروحي يف نفس املسلمني56، ومحلهم على اتباع هنجهم وتوجيهاهتم، وتكوين أجيال 
تفضل مناهج الغرب وأدبه على أدب العرب واملسلمني ومناهجهم، وتعمل على حتقريها لديهم وتنفريهم منها 

 بكل طريقة .

القرآن والسنة، وعن قيمه ومبادئه، بعد فشلهم يف جعلهم   */ عزل أمة اإلسالم عن مصادرها املتمثلة يف    
يرتدون عن دينهم بطرق التبشري، وذلك بنقل ثقافة مضادة لثقافتهم وأخالقهم، ومغالطات يف مفهوم احلرية 

 والنقد الذي ال ضابط له وال معيار، بدعوى البحث والعلمية .

الدينية واألخالقية والعرفية، ورد اإلنسان إىل ذاته   */ حماولة حترير العقل والفكر اإلنساين من األطر    
اليت ينبغي أن يتبع، وفصله عن مصادره الدينية بدعوى احلرية والعقالنية، و ال شك أن   ابعتبارها مرجعيته

العريب هو موضوع لكل تلك التحوالت اجلذرية .  املسلم و  

األخالقية، بوصفها ختلف ورجعية.    */ إزالة وحمو وتغييب كل الضوابط واملعايري الدينية و       

تصوير الشرق على أنه معجب ومنبهر ابلغرب حىت لو مل يكن كذلك، ويسلط عليه من األساليب   /*   
والسياسات ما ُيساق به قسرا إىل جماالهتم مث يقولون إنه مل يصمد أمام ذوق الغرب وذكائه، بل أشد من ذلك 

للمستشرق "ساسي" مفادها أنه على الشعر العريب أن حيول حتويال مالئما على مقوالهتم اليت تعرب عنها عبارة  
 يد املستشرق قبل أن يتاح له أن يـَُتَذو ق ويَقد ر57  . . 

  

مناهج املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية :         

وحناول يف هذا العنصر أن نتعرف على أساليب العمل البحثي لدى املستشرقني، وكيف تعاملوا مع        
علوم الشرق، وخاصة اإلسالمية منها واليت عكفوا على دراستها وخصوها بعناية شديدة؟ وما هي مناهجهم 

ة؟ وهذا األمر يتضح إبذن فيها؟وهل لكل فرع من علومها منهجا يالئمه، أم تعاملوا معها أبساليب متشاهب
هللا من خالل نشاط املستشرقني العلمي، وميادين البحث وختصصاته اليت اختاروها والتعرف على هذه 

 

  - هذه اإلشارات بتصرف ،وأهداف أخرى عند صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري،ص 101،102. 56 
  - يناقش هذه الفكرة بتوسع إدوارد سعيد، املرجع السابق،ص149 وما قبلها وما بعدها .57 
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املناهج ابلتفصيل يتطلب منا الرجوع إىل كل موضوع من موضوعاهتم، أو على األقل  إىل كل ختصص حبثي 
ا مناهج وأساليب حبث تكررت وأمجع كل من تتبعها من العلوم اإلنسانية واإلسالمية خاصة اليت لزموا فيه

على أهنا كانت لصيقة هبم وصارت خاصية طبعت جل أعماهلم بشهادة ابحثني من أهلهم ومن العرب؛ وقبل 
الدخول يف كيفية مقارابهتم للعلوم اإلسالمية وختصصاهتا الفرعية، حناول استعراض املالمح العامة اليت 

يت إىل كيفية تعاملهم مع القرآن الكرمي، مث السنة الشريفة، والسرية النبوية اتسمت هبا مناهجهم، مث أن
املطهرة، والفقه والتشريع والنظم، والتاريخ اإلسالمي، مع حماولة اإلشارة إىل علم الكالم، والتصوف، وال بد 

ال التعميم، من التأكيد على أن هذه املناهج كانت لدى أغلب املستشرقني، فليس املقصود هو اإلطالق و 
مؤطرة، ذات أهداف مسطرة بدقة ،   وال بد من التفريق بني االستشراق كمؤسسةفلكل قاعدة استثناء،  

والنزاهة،   وبني املستشرقني كأفراد فيهم فئة تتسم ابملوضوعيةتستعمل حشودا من الباحثني لبلوغها،  
  .حىت هذا القول"_  وهذا غالبا ال خيلو منه أي جمال، _ وكما يقال "كل التعميمات خاطئة

:السمات العامة للمنهج       

أما السمات العامة لدى أغلب الباحثني الغربيني فهي كما أييت؛    

الشرق واإلسالم كما يراه هو، _أو ابألحرى_ كما يريد أن يراه ، ومعيار احلكم عليه هو مرجعيته /*    
التحليل وفيما هو ثقايف، فليس املعيار هو العدل اخلاصة به األوروبية، وأهواؤه الشخصية وميوله الفردي يف  

واملوضوعية العلمية، والشك أن هذه الطريقة تنتج تشويها لصورة اإلسالم وعلومه مل يقبلها حىت املوضوعيون 
تعمد عدم أخذ اإلسالم من مصادره وأصوله من الوحي )القرآن والسنة(، وال من   /منهم. .           *

ليهما،وهي مبتناوهلم وحتت أيديهم وأبصارهم، ولكن منهجيتهم تقتضي اعتماد سابقيهم العلوم اليت أتسست ع 
وأسالفهم من املستشرقني،وهذا يعطي صورة انقصة بل ممسوخة عن اإلسالم ونبيه _عليه الصالة والسالم_ 

 وعن العلوم، كما جنده عند "شاخت" و"تزيهر" .

نظرهم، أو من وجهة نظر عامة، والرتكيز عليه جبعله حمورا، التوجه إىل ما يرونه نقاط ضعف من وجهة  /*      
 أو تقدميه على أنه موضوعا مركزاي حىت لو كان اثنواي جدا أوال عالقة له جبوهر املوضوعات املتناولة.
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املستشرق )الغريب( ال يفهم أمة العرب وأمة اإلسالم، وال يدرك خصائص شخصيتها وال قيمها أو ما   /*   
ها، بل ال يدري عن علومها وال عن مداركها أو مواهبها؛ فهو يتعامل معها مبوازينه املادية، يبعثها وحيرك

فكأنه يستعمل ميزاان واحدا حيث األصناف خمتلفة، وميزانني للصنف الواحد . .، حبسب ما يتطلب احلال 
.. 

يلية ختدم مصلحة الغرب، ادعاء العلمية وجمافاهتا يف الواقع، وإخضاع علوم الشرق ملوازين مكياف/*       
 وتقبل ما يوافقها وترفض ما ال يفق معها..

حماولة نفي كل مسة تدل على أن اإلسالم دين مساوي، أو أن العلوم اإلسالمية تتسم ابألصالة_كما   /*    
سيأيت، حبيث يصبح النفي عندهم هو األصل ال اإلثبات، أو ابألحرى نسبة ما هو إسالمي إىل الوضع 

أو إىل التلفيق ..  واالختالق  

ومن مث فهم ال يعرتفون إال ابليهودية والنصرانية دينني مساويني، ولذا صوروا النيب _عليه الصالة   /*    
والسالم_ قسا نصرانيا متمردا . .، ونفوا أن يكون قد أوحي إليه، بل مل يتعاملوا مع األمر ولو على أنه 

إلمكان، ونسبوا من مث ظاهرة الوحي إىل مرض عقلي، وصرع فرضية تستحق املناقشة، ابعتباره يدخل حتت ا
اعتماد املغالطة يف تقدمي اإلسالم وعلومه ال احلقيقة التارخيية، فاملركزي وما هو أصل،   /ومحى. .      *

يُهَمل أو يقدم على أنه اثنوي أو هامشي _يف أحسن األحوال_، وتقدمي اإلسالم من خالل االعتزال 
فات والفنت. .، أما مصادرهم املعتمدة يف ذلك فليست القرآن وتفاسريه، أو كتب السنن، والباطنية واخلال

أو ما ألف من الرتاث الضخم يف خمتلف علوم اللغة وعلوم اإلسالم املبتكرة يف خمتلف التخصصات، وإمنا 
ليلة وليلة"، هي كتاب "األغاين" لـ"أىب الفرج األصفهاين"، وأشعار "أيب نواس" و"بشار بن برد" و"ألف  

وكتب "ابن الراوندي"، إلعطاء صورة مزيفة، وكذا االهتمام بشخصيات يشبهوهنا بشخصيات مسيحية  
كشخصية "احلالج"، ليبينوا من خالله أتثر املسلمني هبم يف كل جمال متيزوا به . ومن استعراض مناذج كثرية 

ات ومركزيتها .يتبني اخللل يف املوازين اليت يتعرفون هبا على أمهية املوضوع  

يضع أحدهم اهلدف أوال مث يقيم له دراسة يلتمس فيها األدلة ليثبت هبا مصادرته السابقة، وأحكامه   /*    
املقررة سلفا .عنده و اليقينية   
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حماولة احلط من مفهوم اإلسالم، ونسبته إىل التلفيق من الدايانت السماوية، ونفي األصالة عنه يف   /*    
عليه الصالة   كل شيء، ألهنم يف الواقع ال يريدون االعرتاف إال ابليهودية والنصرانية، وهلذا صوروا النيب

سميه كثري منهم احملمدية . والسالم قسا نصرانيا متمردا، واإلسالم عندهم دين صنعه حممد، وهلذا ي  

البعد عن دراسة مصادر الدين اإلسالمي وخاصة القرآن الكرمي، وما اشتمل عليه من نظم، رغم أن   /*    
ذلك من أساسيات البحث العلمي املوضوعي، اليت تتطلب اإلحاطة الكاملة ابملوضوع، فهم يف دراسة 

وعن العلمية، ويقررون سلفا مقدمات خاطئة اإلسالم وعلومه بعيدون عن أساسيات املنطق السليم،  
 ينطلقون منها، وصفون أنفسهم ابلعلمية وغريهم ابلالعلمية .

اعتماد املنطق املادي يف تفسري الظواهر، واألساليب التبشريية يف الدراسات االستشراقية.    /*      

لى جانب من اإلسالم، أو استعمال احليل، وإتقان ما يسمى بعملية التسلل الفكري،  كالثناء ع   /*      
 اإلطراء على شخص النيب _عليه الصالة والسالم_ ووصفة ابلذكاء اخلارق والعبقرية لنزع مسة النبوة عنه.

    وهذه املالمح من مناهج املستشرقني58ستتبني _إبذن هللا_ عند حبث كيفية تناول املستشرقني للمجاالت 
 العلمية من اإلسالم. .

سالم وبرجال املسلمني وبعلمائهم وبعظمائهم، وتصوير اجملتمع اإلسالمي يف خمتلف */ سوء الظن ابإل    
 العصور، مبجتمع متفكك تقتل األاننية عظماءه، وتصوير احلضارة اإلسالمية ابملنظار ذاته تصويرا دونيا59.   

منهجية املستشرقني يف دراسة القرآن الكرمي:          

ال بد من اإلشارة إىل أسباب توجه   املستشرقني يف التعامل مع القرآن الكرمي،عرض منهجية  قبل البدء ب       
، فالقرآن الكرمي هو كالم هللا الذي أنزله من اإلسالم هاملستشرقني إىل دراسة القرآن الكرمي، وأمهيته وموقع

، وهو أساس على النيب _عليه الصالة والسالم_ ، وهو املصدر األول من الوحي إىل جانب السنة الشريفة
الدين وعليه قام، وهو أساس احلضارة أيضا، وهو أساس الفرد املسلم وهو أول مقوماته..، وقد مر بنا يف 

موضع سابق كيف توجه أوائل املستشرقني للقرآن الكرمي ومنهم "بطرس املبجل" صاحب مشروع فهم 

 

  - سعدون الساموك، الوجيز يف االستشراق ،ص69 وما بعدها، وعبد القاهر العاين، االستشراق والدراسات اإلسالمية، يف مواضع خمتلفة.  58 

  - حمب الدين اخلطيب، سليمان الندوي، مصطفى السباعي، دفاع عن احلديث النبوي وتفنيد شبهات اخلصوم،ص108،109،110.  59 
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"جون اتكلي" الذي يقول عن   القرآن والرد عليه، ألنه يريد هدم األساس، وإىل مثل ذلك يذهب املبشر
املسلمني "جيب أن نستخدم كتاهبم )أي القرآن الكرمي(، وهو أمضى سالح يف اإلسالم، ضد اإلسالم نفسه 

لنقضي عليه متاما، جيب أن نري هؤالء الناس أن الصحيح يف اإلسالم ليس جديدا، وأن اجلديد فيه ليس 
صحيحا"60،  وألن املستشرقني أدركوا أمهيته العظمى، وموقعه من الدين اإلسالمي ومن املسلم، توجهوا 
إليه بشكل جاد ومكثف غري أن تلك اجلدية مل تكن يف علميتها، وإمنا يف عداءها املوجه والشديد، فلم 
تكن مربرة بشكل علمي، بل كانت عبارة عن توجيه اهتامات مل ترفق أبي دليل، مما جيعل املطلع عليها 

حي اإلهلي دوافع وخلفيات كثرية _غري العلمية_ ، وهي متنوعة بني تفكريهم يتأكد أن وراء رفضهم للو 
مث انتقاهلا إىل داينتهم   املادي واملتجذر فيهم ويف عقيدهتم  الوثنية األوىل _يف دايانهتم اليواننية ومتاثيلهم_

ون(،وهي تشبه املادية اليت كانت يف األصل مساوية موحدة مث قالوا كما جاء يف القرآن )ولد هللا وإهنم لكاذب
يف الداينة اليهودية، فال غرابة فيمن تشبع هبذه العقائد أن يرفض مساوية الوحي ومسّوه، كذلك التباين 

الشديد بني الشخصية الغربية والشخصية العربية اإلسالمية، مما يزيد االستنكار وعدم الفهم، وال بد من 
تمثلة يف احلسد _الذي كان يف أسالفهم منذ زمن البعثة التأكيد على األسباب النفسية وهي األقدم وامل

وسيكون حتما إىل ما شاء هللا_، فال يبعد أن يرفضوا قبول هذا الوحي ويتبعوه بعد أن كانوا متبوعني . .   

      

بني شبهاهتم حول القرآن _ وهي أكثر عددا من أن تورد هنا_:  ومن       

بهة اليت اشرتك يف قوهلا كل من تناول القرآن الكرمي والنيب _عليه * أول قاعدة ينطلقون منها، وهي الش    
الصالة والسالم_ وهي أن القرآن من وضعه وأتليفه، ومن مث يلحقون هبا ما يتعلق هبا من الشبه، وهي أنه 
 مل ينزل عليه بطريق الوحي، وهو ليس كالم هللا، وأنه تعلمه، ليربروا ما قالوا، واضطربوا يف وضع فرضيات
لذلك التعلم وعدُّوها يقينيات، فأعطى كل منهم وجهة نظره يف مصدر القرآن الذي قرر سلفا أنه مؤلف 

 بشري .

 

  - صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري، ص60.107 
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يعيد بعضهم القرآن إىل الكتب السماوية السابقة، ويرى أنه مؤلف منها، ومنهم "فنسنك" الذي         
يقول61: "ألف حممد القرآن من خالصة الكتب الدينية والفلسفية اليت سبقته"، وميكن أن يرد على هذا 

الزعم أبن وجود تشابه بني بعض ما حواه القرآن الكرمي مما يتعلق ابأللوهية أو ابألنبياء يف أمسائهم ودعواهتم 
املتشاهبة، ويف كل ما يتعلق ابخللق وما سواه، ليس حجة هلم على القرآن، وإمنا هي حجة للقرآن عليهم، إذ 

على وحدة الرسالة، اليت أكد عليها القرآن وعلى إقراره أبصل كتبهم يدل ذلك على وحدة املصدر، و 
السماوية اليت جعل اإلميان هبا أحد أركان اإلميان اليت ال يكون إال هبا، كما أن ذلك التشابه يبني أيضا ما 

هلذه   امتدت إليه أيديهم وألسنتهم من حتريف الكتاب وإخفاءه وليّ ه، وال شك أن ما بني هللا فيه من كشف
احلقائق عنهم، وعن حقيقتهم، وهبتاهنم، وعن كتبهم وعن كل حق هلل يف هذه األرض هو ما زاد من غيظهم 

وحنقهم عليه، فورث سابُقهم عداوة القرآن لالحقهم منذ نزول الوحي وإىل أمد ال يعلمه إال هللا، وحنن 
 نشهد بعض مراحله ..   

وبعضهم اآلخر يرى أن القرآن أخذ أصول اإلسالم من اليهودية والنصرانية ، وقد قال به "جولد      
تسيهر"، ويريد أن يثبت زعمه أبن النيب _عليه الصالة والسالم_ اتصل بعناصر يهودية ونصرانية، وأتثر هبا 

ه "درمنغام" و"رينيه" وغريمها، أتثرا عميقا، حىت صار يعدها من تعاليم وحي إهلي، وقد ذهب إىل القول ذات
التعلم مصدر الوحي اإلهلي، وال بد هنا من التوقف عند هذه الشبهة، ليس ألمهيتها وإمنا لرتددها   فجعلوا

على لسان كل مكذب ابلوحي، ولبيان إعجاز القرآن وما أودع هللا فيه من العلم واحلكمة، والذي ينبغي 
ال ختتلف يف شيء عن شبهات املشركني املعاصرين للوحي واملناوئني التنبيه إليه هو أن شبهات املستشرقني  

للنيب_عليه الصالة والسالم _فهم يرددون الشبه ذاهتا دون إضافة يف جوهرها والذي يتغري يف بعض 
األحيان القليلة هو صياغة الشبهة مبصطلحات العصر الذي يعيشون فيه وعلومه، وهم يف هذا الشأن 

دون ومل أتوا فيه أبي جديد؛ فحني قال كفار قريش تعلمه، وهي أساطري األولني اكتتبها، القليل انقلون ومقل 
وقالوا شاعر وجمنون وساحر ..، قال هؤالء إنه التقى بفالن واضطربوا فيه، وكل يقذف ماال يرى وال 

احليل وخدع يصيب، وقالوا كسابقيهم أنه كان يعرتيه ما مسوه ب)حاالت عصبية عنيفة. .( و أنه كان جييد  
يف  السحر وغريها وسيأيت بياهنا يف موضعها.. ، إذ أن هذه الشبهة شبهة أساسية عندهم، وأوردها هللا تعاىل

[ 103قوله: )ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر( ]النحل:   

 

  - عبد القاهر العاين، املرجع السابق ، ص 57 وما بعدها. 61 
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فقد ترددوا فيه بني شخصيات كثرية منها:مصدر التعليم أما           

التقى به أثناء رحالته إىل   * "حبريى" الراهب الذي زعموا أنه علم النيب _عليه الصالة والسالم_ حني    
الشام،  والرد األول  عليها؛ يتمثل يف كون النيب _عليه الصالة والسالم كانت له رحلة واحدة فقط حني كان 

صغريا، وكان مع عمه، وكان صغريا جدا ال ميكنه التعلم، فكيف بتعلم  القرآن الكرمي كله. .،  والرد الثاين 
على شبهة تعلم النيب _عليه الصالة والسالم _ حني سافر للشام للتجارة .  والرد  يتمثل يف كون رحلتا النيب 
_عليه الصالة والسالم_ إىل الشام يسريتني وجتاريتني، وزعموا أنه مر مع القافلة مبدين، والواقع أهنا ال متر 

مل تتجاوز "بصرى" .. ولو تعلم شيئا لظهر يف كالمه آنيا أي يف اخلامسة والعشرين ال يف مبدين يف سيناء ، و 
 األربعني. .

* خمالطة النصارى يف شبه اجلزيرة العربية حيث انتشرت النصرانية، كـ"قس بن ساعدة اإلايدي" و"أمية     
بن أيب الصلت"،  ويُـ رَ د  أبنه مل يكن يف شبه اجلزيرة العربية  نصارى إال اندرا، ومل يلتق النيب _عليه الصالة 

 والسالم_ بقس بن ساعدة الذي مات قبل البعثة، وال أبمية بن أيب الصلت ال قبل البعثة وال بعدها.

* زعم "إميل درمنغام" وبعض زمالئه أن النيب _عليه الصالة والسالم _ تلقى القرآن من "ورقة بن     
 نوفل" ألنه كان يقرأ الكتب السابقة وله علم هبا ويكتب ابلعربانية كما جاء يف كتب السري،  والرد؛ 

يف كل ما مجع املؤرخون واحملدثون صحيحه وضعيفه مل جيدوا فيها أن ورقة كان داعية إىل النصرانية..   -       

ورقة كان مستطلعا مث مثبتا أن هذه الصفات هي صفات الوحي يف كل دين مساوي.  -       

قة أنه لو كان شااب لناصر النيب _عليه الصالة والسالم_ ودافع عنه ومعه فهو اتبع ال أعلن ور   -     
 متبوع..

      -  بعد موت ورقة من علم النيب عليه الصالة والسالم أكثر من عشرين سنة62.

 

، بتصرف . ويف الكتاب جتدون خمتلف األدلة يف الرد على شبهات   315،316دين عرت، نبوة حممد يف القرآن، صحممد ضياء ال - 
 املشككني. 62 
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عقله * وأرجعوا نسبة الوحي إىل اجلارية "بركة"، فيذهب "بوديل "إىل أهنا كانت مسيحية ولقنته، وظل يف      
الواعي خيتزن كالم "حبريى" مث أضاف له كالم "بركة" وأضاف عامال آخر هو التقاء اليهود والنصارى_كما 

 سيأيت_ وخمتلف األداين ويتالقون كما هو احلال يف األلعاب األوملبية..63  

يوف، * زعموا أن الرومي الرقيق اجلاهل وهو أعجمي ومسه خمتلف فيه، وكان يعمل حدادا يصنع الس    
وكان ابئعا عند الصفا، وكان يعرف شيئا من التوراة، وأقوى الردود على هذه الشبهة جاء يف القرآن الكرمي 
حني أبطل هذه الشبهة اليت نقلوها عن أسالفهم، قال هللا تعاىل ) لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عريب مبني(] النحل: 103[. وقد  أبطلت  أيضا  أبدلة أخرى؛ منها: أن العلم كان حكرا على طبقة 

خاصة من الناس، فكيف لطريد شريد أن يناله. . ، مث ملاذا مل أيخذوا عنه هم هذا الكالم ويعارضوا به 
القرآن، وملاذا مل يتول هو )أي الرومي( زمام القيادة بنفسه ويكون هو الداعي والرسول وينال هو هذا 

كما أن التاريخ مل يرو لنا هذه الصلة الوثيقة بني الرومي )وهو   الشرف العظيم وال يتنازل عنه لغريه ..،
املعلم( وبني النيب عليه الصالة والسالم، وال بينه وبني الصحابة كما روى لنا عن صحبة الصحابة للنيب 

 عليه الصالة والسالم.

أن القرآن مستمد   حاول كثريون منهم ومنهم "جولد تسيهر" اجملري اجلنسية اليهودي الداينة أن يثبت     
صورة مبسطة عنهما، والقرآن برأيه إنتاج ذايت من   ومؤلف من الكتب اليهودية والنصرانية، وأن اإلسالم

)حممد( أي النيب عليه الصالة والسالم، ويفسر ذلك أبن شعوره أنه نيب يتمم رسائل التوراة، ومحيته امللتهبة 
ور ذلكن مث يعمم األمر على كل الرسل، فيقول إهنا يف شكل ومهي خيايل حاد وتلقائي ذايت جعلته يتص

بدافع إدراكهم املباشر. ويذهب "درمنغام" إىل القول ذاته فيقول: "كان مستاء من أوضاع قومه ...وروحه 
تزداد ابلصوم والسهر واإلدمان على تقليب فكرته صقال وحدة، ونسي الليل والنهار واحللم واليقظة..جاثيا 

يا يف الشمس أو سائرا خبطوات واسعة يف طرق الصحراء احلجرية، وكأنه يسمع األصوات يف الغار أو مستلق
خترج من أحجارها.."، هكذا ُيصّور الوحي، وكأنه يشري إىل نوع من اهلسترياي، كما سيتضح يف الشبهة 

 اآلتية.

 

  - صابر طعيمة، أخطار الغزو الفكري على العامل اإلسالمي، ص 141. 63 
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وى العقلية والعصبية ارجعوا ما كان من أمر النيب عليه الصالة والسالم يف تلقي الوحي إىل ضعف يف الق     
ال تصل إليه مطامح البشر ولو    والنفسية، ومىت كان ضعف القوى اإلدراكية أييت بكالم معجز

اجتهدت..64، وحال اجملنون ال خيفى، فكيف جيتمع اجلنون واحلكمة وكمال اخللق واخللق وما ال حيصى من 
 الكماالت . .

وكذلك شاكلت دعوى "مارجليوت" يف النيب عليه الصالة والسالم دعوى مشركي عهد النبوة، إذ يقول      
إن دعوته من أعمال السحر، _كما سيأيت يف موضوع السرية النبوية املطهرة_، والواقع أهنم اضطربوا يف 

فضربوا الكالم بعضه   إبطال مصدر القرآن الذي يتعاىل على مجيع معارف ومدارك وعقول البشر مجيعا،
 ببعض، مث تناقلوه على ضعفه وسخفه.

لقرآن، فيقول "نيكلسون": "والقارئون للقرآن ال تعوزهم الدهشة من اضطراب مؤلفه بنية اويطعنون يف       
وعدم متاسكه يف معاجلة كبار املعضالت ..ومل تكن حجرة عثرة يف سبيل صحابته الذين تقبل إمياهنم الساذج  
للقرآن على  أنه كتاب هللا"65  .كما يذهب "بوديل" إىل معىن مشابه فيقول إنه اندرا ما جيد من يتناول القرآن 

ابلشرح والتحليل، ويتحدث عب بنية القرآن فيقول:" فكانت النتيجة عمال مفككا مرقعا ال حيمل أية 
" يف السياق خطة يف رأس )حممد( أو على الظروف كانت حتيط به وتؤثر فيه"، وكذلك يقول "فولتري

 ذاته:"كتاب ال ميكن إدراكه، خيالف عقولنا يف كل صفحة"66.

أما يف موضوع مجع القرآن فيصرون على أن القرآن الكرمي، كما يقول "رينان": "مل جيمع هنائيا إال بعد      
ني وفاة )حممد(، وبيان األمر أن )حممدا( كان يتلقى يف حياته نصوصا عن األمر الواحد فلما انقضت سن

عدة على وفاته، محل خليفته الثالث على قبول نص هنائي للقرآن مقابال مع ما مجعه أصحاب الرسول 
...و)حممد( هو الذي يتحدث فيها ابسم هللا على الدوام"67.ويقول "بوديل" مشككا إن هذه الصحف اليت  

كانت عند حفصة هي اليت قررت القرآن الكرمي وعلى الرغم من ذلك فلم يلتفت كثري ا إىل هذا68. وال 
شك أن اجلهل ابللغة وكراهية هذا الدين مها الدافعان إىل الطعن يف بنية القرآن، واإلصرار على جتاهل اتريخ 

 

  - حممد ضياء الدين عرت، املرجع السابق،ص314_227 . 64 
  - سعدون الساموك، املرجع السابق، ص .65 

  - صابر طعيمة، أخطار الغزو ا لفكري على العامل اإلسالمي، ص141. 66 
  - عبد القاهر العاين، املرجع السابق‘ ص 67 
  - صابر طعيمة، املرجع نفسه، ص نفسها. 68 
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مجع القرآن وظروفه كان تغطية من قبلهم على اللمز يف ما خيص مجعه، ولوال ذلك لكان يف ما حتويه مصادر 
كل ما يتعلق ابجلمع مبا يشفي الصدر ويقنع العقل، ولكن ذلك علوم القرآن وقراءاته الغىن الكامل يف علم  

ال يتأتى إال ملن كان يريد معرفة احلق، أما من قرر قبل البدء نتائجه، وأصر مبا يشبه البحث عليها، فال 
 يوكل إال ملراده ورغبته. 

ى مدى زمن اشتغاهلم وقد عين املستشرقون برتمجة القرآن وشرح معانيه، وكان هلم يف ذلك جهد كبري عل     
به، وقد وثق كثري من املتخصصني عمل املستشرقني من الرتمجة وترفق يف بعض األحيان والدراسة أو 

مبلحقات69، وقد ترجم إىل الالتينية ألول مرة من ق َبل "روبرت أوف تشي" ، و"هرمان دملاطي")1143م(، 
م(فعدت أوىل 1668لغة وأوىف ابملعىن )  وترمجة األب "جرمانوس الفرنسسكاين" وجاءت أدق من سابقتها

الرتمجات إىل الالتينية مث سعى بعض علماء العرب وأعالم املستشرقني إىل ترمجته إىل اللغات األجنبية..، 
كنموذج عن   مع دراسات وإذا أخذان جهود املستشرقني اإليطاليني املتتابعة يف ترمجة القرآن وشرحه وطبعه

م(، 1893م(، )1698سيات، لوجدانها يف سنوات متتابعة ال تكاد تفرت )نشاط املستشرقني عن كل اجلن
م(، مع شرح املعتزلة للقرآن سنة 1957م(، )1943م(، )1925م(، )1929م(، )1914م(، )1913)
م(، وهذا جمرد منوذج عن الرتمجات.1945)  

يعثر هلا على أثر ابلنص م( وقد ذكرت يف املصادر ومل  1530كما عنوا بطباعته أيضا وأوهلا كانت سنة )     
(، والثالثة من طبع 1647العريب، والثانية طبعة "توما أربينوس" )لسورة يوسف( ابلنص العريب مع الرتمجة)

( للسور الثالث األوىل حبروف التينية من 1646"يوهان زيشندروف" لبعض السور، والرابعة يف أمسرتدام )
يف رسم احلروف العربية ابحلروف الالتينية، وتواىل بعدها  قبل "كريستيانوس رافيوس" واستعمل طريقة خاصة

( ظهرت أول طبعة كاملة للقرآن يف مدينة هامبورغ 1694(، ويف )1688طبع بعض السور أيضا حىت )
 أبملانيا وما زالت توجد منها بعض النسخ، وتوالت بعدها الطبعات الكاملة70.

ع الفهارس له؛ وأقدم فهرس مطبوع للقرآن هو"جنوم ومن نشاطهم أيضا يف جمال القرآن الكرمي وض     
(يف اهلند، وأول فهرس عمل يف أورواب فهو الذي وضعه 1875(، وأعيد طبعه سنة )1811الفرقان" سنة)

 

جند عند جنيب العقيقي يف كتابه املستشرقون وهو موسوعة كاملة فصال لرتمجات القرآن وشروحه عند املستشرقني يف خمتلف   -   
 الدول،  ج 3،   ص531_541.  69 

  - عبد القهار العاين، االستشراق والدراسات اإلسالمية، ص21-23، نقال عن عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني .70 
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(، مث قام "مريزا حممد كاظم بك" الذي كان أستاذا يف جامعة يف سان 1898"جوستاف فلوجل"عام )
نوان عريب"مفتاح كنوز القرآن"، وهو يسهل للمستشرقني البحث بطرسربورغ، بعمل فهرس شامل للقرآن بع

 يف املوضوعات املختلفة من القرآن.

وقد حاول املستشرقون كما تذكر املراجع شرح القرآن ولكن كانت بعيدة كل البعد عن معناها يف اللغة     
 مع الساكتني على سياسة العربية فمثال؛" يشرح األب "المانس" قول هللا ) إن هللا مع الصابرين( إن هللا

حممد" ويذهب "فلهوزن" إىل القول أبن صفات هللا متناقضة يف القرآن إذا وجد فيها تقابال كالرمحة 
 واجلربوت..71    

هذه بعض النماذج عن منهجية املستشرقني يف التعامل مع القرآن، وما هي إال إشارات طفيفة، ألن     
 اجملال ال يتسع للتفصيل، ولكن املراد هو أخذ فكرة عنها كعينة72.

     

السنة النبوية الشريفة:  منهجية املستشرقني يف دراسة       

على نفي نسبة القرآن هلل تعاىل، وحرصهم   املستشرقنيالحظنا يف العنصر السابق كيف حرص أغلب      
يف املقابل على نسبته للنيب عليه الصالة والسالم، وسنجدهم يف دراسة السنة النبوية الشريفة حيرصون على 

نفي نسبتها للنيب عليه الصالة والسالم ونسبتها لغريه ال على التعيني، وهذا دأهبم مع كل وحي أو علم 
سبته إىل مصدره، ويصرون على حمو أصالته أبفواههم أو أقالمهم.إسالمي ينفون ن  

ويف ما خيص احلديث النبوي كان للمستشرقني مسلكان :         

        */ املسلك األول ؛ الطعن يف صحة  منت  احلديث النبوي الشريف، 

بدعوى أنه مل يدون ونقل شفاها،    -          

 

   -  صابر طعيمة، املرجع السابق،ص126، ص129. 71 
-295لالستزادة يف دعوى املستشرقني بشرية القرآن ومناقشتها والرد عليها انظر، االستشراق رسالة االستعمار حملمد إبراهيم فيومي، ص  - 

 361 .  وانظر أيضا النبأ العظيم، حملمد عبد هللا دراز، فصل نظرات جديدة يف القرآن)1379هـ_1960هـ(. 72 
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وبدعوى الوضع يف احلديث واهتام الفرق الكالمية ابلوضع يف العصر األموي واستمرار الوضع -        
    واهتام الفقهاء املسلمني بوضع أحاديث يؤيدون هبا مذاهبهم.- بعدها،         

خيص املسلك األول،  هذا فيما        

نبوي ويف الرواة،؛فيتمثل يف الطعن يف سند احلديث ال*/أما املسلك الثاين         

بدعوى أن فقهاء املسلمني لفقوا األسانيد،  -         

اهتام األعالم وتشويه سري الرواة من الصحابة كأيب هريرة واحلفاظ وأئمة العدالة والضبط كالزهري    -       
 والفقهاء كأيب حنيفة.

اية الوضوح واإلقناع؛ ذلك وقد جاءت ردود العلماء ومناهجهم يف الرد عليهم كثرية ومتنوعة، ويف غ       
أن شبهات املستشرقني إمنا هي من وضع جهلهم برتاث أمة ال يعلمون عنها شيئا، ال عن علومها وال عن 

خصائصها، وال عن أساليبها يف التعلم والتلقني وال عن طبيعة مدارك أهلها، وقدرهتم على احلفظ، فكانوا ال 
ر واخلطب.. ، واملستشرقون ال يعرفون اللغة العربية أغلبهم، يتخذون غريه سبيال يف نقل املعارف واألشعا

انهيك عن اصطالحات علم أنشأه املسلمون العرب، واصطالحاته انبعة من لغته؛ ومن مث فقد جاءت 
َجة؛ إذ ذهب أكثرهم إىل توضيح املصطلحات اليت مل  أجوبة العلماء يف هذا السياق معلّ مة أكثر منها حماج 

، كما مل ترتادف عند علماء احلديث كمصطلح "الرواية" و"الكتابة" و"التأليف" ترتادف يف اللغة
و"التصنيف" و"اجلمع" وغريها مما يستعمله احملدثون يف علمهم هذا الذي ال يدرك الغرب عنه شيئا، 

وتعاملوا مع هذه املصطلحات كما لو كانت شيئا واحدا، وحسبوا أن عدم وجود التأليف مثال يعين عدم 
د كتابة ، واملعنيان متغايران _وقس على ذلك_، فذهبوا يطعنون يف احلديث ابعتباره مل يدون منه شيء وجو 

زمن النيب عليه الصالة والسالم، ويفرتون على السلف احملدثني والفقهاء بتأليف األحاديث واألسانيد وفق 
وكل ذلك نتيجة اجلهل بعلوم كيفما اتفق _كما ذهب إليه "شاخت"_ ،    رغباهتم وأهوائهم وبشكل اعتباطي

 العرب واملسلمني يف التوثيق، _وقد كان كثري منهم نسابني _.

كما رد العلماء ببيان معايري النقد للمتون واألسانيد، الذي برع فيه احملدثون حىت ألفوا الكتب يف        
طرق   الكشف عن الرجال، كما جاءت الردود بشرح أساسيات علم مصطلح احلديث، وما فيه من 
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ية ابتكروها يف نقد األحاديث، والكشف عن درجتها، ومقاييس احملدثني، وهي مقاييس علمية؛ نفس
واجتماعية، ومل تقف عند السند يف النقد فحسب، بل اعتنت بنقد املنت الذي تدور عليه مباحث احملدثني 

دقة مثيل يف التاريخ"..وما أكثر. وميكن القول "إن هذا املصطلح على حنو ما عرفه احملدثون ليس له يف ال
فيه من مناهج"مل يعرفها العامل إال مرة واحدة"73. مث إن وجود الواثئق التارخيية يفند كل زعم يراد به النيل من 
احلديث ونصوصه ومتونه، أو الطعن يف رجاله، وكما يقول صبحي الصاحل يف هناية حديثه عن هذا املوضوع 

وأساليب اهلجوم، ويتقنون إلقاء الشبهات وبث السموم، وحنن قوم ال نتقن إال "املستشرقون يتقنون احلرب 
 ما نعلم، وال نعلم إال ما نعتقد.."74       

فإنه يتمثل يف نفي نسبة احلديث إىل النيب عليه الصالة والسالم، ليس  أما النوع اآلخر من الطعن،     
إليه عمدا أو خطأ، وهي يف األصل من كالم  بطريق إثبات الوضع، ولكن ابلقول إن األحاديث نسبت

"أصحاب احلديث الذين كانوا يصنعون األحكام والقواعد يف شكل قصص وأخبار عما قاله )حممد( عليه 
الصالة والسالم يف فعله يف مواقف معينة، وكان ذلك نتيجة اعتقادهم اجلازم أن النيب عليه الصالة والسالم  
كان سيقضي يف األحكام اليت نسبوها إليه حتما فيما لو واجهته املشاكل اليت وقعت هلم"75، ومثله ما ورد 
يف دائرة املعارف اإلسالمية "ال ميكن أن نعد الكثرة الغالبة من األحاديث وصفا اترخييا صحيحا لسنة النيب 

ت إليه بل هي على عكس ذلك متثل آراء اعتنقها أصحاب النفوذ يف القرون األوىل بعد وفاة )حممد(، ونسب
 عند ذلك فقط"76. 

املقام ال يتسع هلا مجيعا فريجى أن تنظر   هذه املزاعم ابلتفنيد، ولكن   وقد تناول كثري من الباحثني اجمليدين  
 وفق اإلحالة77 

السرية النبوية املطهرة:    منهجية املستشرقني يف دراسة       

 

  -صبحي الصاحل، علوم احلديث ومصطلحه، عرض ودراسة، ص319،320 .73 

 - املرجع نفسه،ص320. 74 
  - الساموك، املرجع السابق، ص. 7975

  - املرجع نفسه،ص80. 76 
. وهو متوفر مبكتبة اجلامعة. وكذا، 2002راجع حاكم عبيسان املطريي، اتريخ تدوين السنة وشبهات املستشرقني، الكويت، جامعة الكويت - 

تفنيد  تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسع، حملمد بن مطر الزهراين، وكتاب دفاع عن احلديث النبوي و 
 شبهات خصومه، حملب الدين اخلطيب، وسليمان الندوي،ومصطفى السباعي .ص103،108.  77 
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    إن أهم ما اشتهر من تناول املستشرقني يف السرية النبوية من  املوضوعات  ثالث؛
*/ شخصية الرسول _عليه الصالة والسالم_ وأخالقه .    

*/ أحداث السرية النبوية يف العهد املكي واملدين .    

*/ تفسري أحداث السرية .    

وأكثر ما طبع كتاابت املستشرقني فيما خيص شخص النيب _عليه الصالة والسالم_، وأخالقه هو     
 التحامل

الصريح  والواضح وغري املربر عليه، وكذا العداء املعلن عليه وضد اإلسالم، وال شك أن  السبب األول  هو 
هم من الكفار من كل عرق، احلقد واحلسد من انحية، وهذا ال خيتلف فيه هؤالء املستشرقني عن أسالف

فشبهاهتم واحدة ال ختتلف يف شيء، تشاهبت قلوهبم فتشاهبت ألسنتهم على اختالفها، فكلهم اهتم النيب 
_عليه الصالة والسالم_ يف شخصه ابلكذب واالدعاء وافرتاء القرآن من عند نفسه، وكانت صياغة 

وأبنه قس مارق وأن اإلسالم هرطقة مسيحية كما الكالم عند كل منهم متقاربة، فاهتموه ابدعاء األلوهية،  
ذهب إليه يوحنا الدمشقي وكانت كتاابته من أخطر الكتاابت ألنه أسس ملن بعده، ونسبوه إىل السحر كما 
فعل "مارجليوت" فقال إنه كان جييد خدع الروحانيني ومارسها بدقة ولباقة فتبعه قومه ألهنم برأيهم سذج، 

لسحر، وقالوا إنه كان مصااب أبمراض عصبية و الوحي من نوابهتا العنيفة . .، وقد ودعوته من قبيل أعمال ا
ذهب إىل هذا القول غري واحد، ومنهم "نولدكه"، وأنه تعلم القرآن مث كتبه وقد ذهبوا إلية مجيعا وإن كانوا 

قد اضطربوا يف معلميه _كما مر بنا يف عنصر سابق_، أما  السبب الثاين  ففيه عامالن؛ اجلهل ابلرسول 
_عليه الصالة والسالم_ و"الناس أعداء ما جهلوا"، وهذا جهل يقتسم بال شك مسؤوليته أتباعه وأعداؤه، 

إذ ال يليق به عليه الصالة والسالم أن جُيَْهل، والعامل اآلخر عدم الفهم للسرية النبوية وبيئتها ونصوصها 
 املروية. 

ة دون دليل، وتفسري أحداثها وفقا ألهوائهم أو ملواقف سلبية وقد ذهبوا إىل التشكيك يف أحداث السري      
وأفكار مسبقة، ونفي بعضا من أحداثها دومنا دليل، وطريقتهم يف كل ذلك بعيدة كل البعد عن العلمية   

واملوضوعية،  وقد بدأ االهتمام هبا مبكرا، ومن أشهر من كتب فيها "بيدي" يف القرن الثامن وهو من رجال 
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 كتب يف القرن التاسع بعض رجال الدين اإلسبان كتاابت ضعيفة، ويف القرن الثاين عشر كتب الدين، مث
"جيوبرت نوجنت" الفرنسي عن النيب_عليه الصالة والسالم_، ويقول إنه لو يستند إىل أي مصدر وكذلك 

الية، مث جاءت  حال كل من كتبوا يف السرية كان ينعدم لديهم التوثيق، مما أنتج دراسات خاطئة وصورة خي
عليه –كتاابت "وليم ماملسربي" فكانت أقرب إىل املوضوعية ورد على اخليال الذي أُّلف حول النيب  

 الصالة والسالم_ وحول شخصيته . .

ومن أشهر من كتب يف السرية على النمط املذكور سابقا،"جوستاف فيل" وكتب )حياة حممد( سنة      
"، و"مرجليوت" و "وليم ميور" ,و"مونتيجمري" و"فيليب حيت" م و"أملينوس سبنجر"، و"نولدكه1843

 و"هنري المانس" الذي أمضى عمره يف عداء78  النيب _عليه الصالة والسالم_ . 

يذهب من تتبع كتاابٍت للمستشرقني أهنا كانت مصدر الصورة شكلها أصحاهبا لالستشراق عن الرسول     
عليه الصالة والسالم، واالستشراق بدوره كرسها، وأكدها لدى الرأي العام الغريب، وقد متيز بعضها أكثر 

حتريضيا للكنيسة إلعداد من غريه، منها صورة "يوحنا الدمشقي" وهو أول من قدمه كمتنبئ وكان كتابه  
رجاهلا ملواجهة اإلسالم، والصورة الثانية لـ"ثيوفانيز" ويروي السرية حمرَفة وبشكل مستفز وهذا مقطع صغري 

منها "وملا كان حممد املذكور فقريا ويتيما، فإنه قرر أن يربط نفسه ابمرأة ثرية من ذوي قراابه، هي 
لكاهتا. وقد اختلط يف فلسطني ابليهود واملسيحيني. خدجية...، وبذلك حصل على إبلها وسائر ممت

وبواسطتهم حصل على بعض الكتب املنزلة. وأصيب كذا مبرض عصيب...فلما أن علمت زوجته أبمره، حز 
يف نفسها وهي العريقة األصل، قد أصبحت اليوم مرتبطة إبنسان ال يقتصر أمره على أنه فقري، بل هو أيضا 

له: إين تلم يب رؤية ملك من املالئكة، امسه جربيل، وملا كنت ال أقوى على حتمل مريض...، فراح يهدئها بقو 
مرآه، فإين ختور قواي،وأقع على األرض، وكان يقيم بتلك النواحي راهب، كان قد نفي لكفره واختذته 

ا: لقد صديقا. فأخربته خدجية بكل شيء، كما أخربته ابسم املالك، وأراد الراهب أن يقنعها متاما، فقال هل
قال الصدق.فما ذلك إال الناموس الذي يرسل إىل النبيني كافة، حىت إذا قبلت خدجية أقوال الراهب 

الزائف وصدقتها، أعلنت لنساء عشريهتا األخرايت أن زوجها نيب...وهكذا انتشر اخلرب بني النساء إىل 
هى األمر أبن استطاعت شيعته أو الرجال، فبلغ أوال أاب بكر، الذي جعله فيما بعد خليفة من بعده..وانت

قل فرقته املارقة أن حتصل ابحلرب على السيادة على منطقة يثرب... وكان يعلم أنصاره أن من قتل عدوا 
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أو قتله عدو فهو يف اجلنة.." وال خيتلف وصف اجلنة عن سابقه كما يورده املؤلف فليطالع هناك79، ومثلها  
ا القرطيب" و"جيوبرت التوجنيت" وكالمها يعرتف أبنه مل يستند إىل كتاابت "ابرشو لوميو الرهاوي" و"يوحن

مصدر ومل يتأكد من معلوماته، و"وليم الطرابلسي" الذي قال إن املسلمني يعتقدون أن جربيل نقل اإلرادة 
م اإلهلية إىل النيب، وأنه بعد أن مات حممد أراد أنصاره أن يعاجلوا العقيدة والشريعة، ومن ضمن كالمه أهن

طلبوا من اليهود والنصارى الذين أسلموا أن يساعدوهم، فكانوا ينتقون فقرات أبكملها من العهدين القدمي 
واجلديد وميزجوهنا كيفما اتفق، ومنهم أيضا"ريكلدوس دي سانتا كروس" و"بطرس احملرتم" التابع لدير كلوين 

املعيبة إمنا هو ضرورة اإلشارة إىل مناذج و"رامون لل القطلوين"، والباعث على نقل هذه النماذج املشينة و 
من كتاابهتم حول شخص النيب الكرمي للتعرف على مناهجهم ومعاينتها، لفهم األثر القبيح الذي ترتب 

 عليها من تشويه وحتريف80  .        

 منهجية املستشرقني يف دراسة الفقه اإلسالمي والتشريع والقانون والنظم:          

ووضع  ،فكما اعتقدوا أتليف القرآن ،واحد املنهجي للمستشرقني يف الدراسات اإلسالميةإن املنطلق      
لدين اإلسالمي كل مصدر مساوي، فهم وابألسلوب ذاته ال يعتقدون أن الفقه ا عن ينفون و  ،احلديث

)حممد(  بل يروهنا قوانني وضعها ،و من أصوله) القرآن و احلديث(، أأنه مستمد منه الوالتشريع من الدين و 
لتنظيم اجملتمع  ، دائما وهلذا اإلطالق داللته القوية_،عليه الصالة و السالم _ كما يطلقون على النيب

أن الفقه اإلسالمي مل يكن معروفا يف اجلزء األكرب من القرن األول اهلجري مبعناه  "تخشا"يرى و اإلسالمي، 
 .81االصطالحي كما كان يف عهد النيب، و الشريعة كانت تقع خارج نطاق الدين

 معامالتابلفقه املنظّ م لل تعلقا يم لكل _ىل جانب العباداتار أن الشريعة اإلسالمية شاملة _إوابعتب      
، متبعني يف هافإن املستشرقني قد تناولوا مجيع والدولة وعالقاهتا، ،شؤون الناس وعالقاهتمب عىناليت ت والنظم،

رغم اهتمامهم من نفي األصالة عنها، وحماولة قطع الصلة بينها وبني اإلسالم وأصوله، و   ذلك طرقهم املعهودة
والذي أبدع  ،ن مصادر اإلسالمالذي كان مستمدا أصوله وروحه م مبجال النظم يف الشريعة اإلسالمي

منها سواء ما تعلق  ؛ملستشرقني حاولوا إرجاعه إىل مصادر أخرىاإال أن  ،وألفوا فيه ،املسلمون يف تقنينه
 

 -حممد إبراهيم الفيومي، االسرتاق رسالة االستعمار،ص361_ 375 ويورد فيه أقواهلم أو افرتاءاهتم حول سرية النيب عليه الصالة والسالم 79

 وشخصه. ويورد فيه أيضا املصادر واملراجع األوربية عن اتريخ اإلسالم. 79 

  - للتعرف على الشخصيات االستشراقية املذكورة راجع املرجع السابق، وانظر طبقات املستشرقني، لصاحل محدان .  80 

 - الساموك، املرجع السابق، ص . 8181
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حيث حاول املستشرقون إرجاع التشريع اإلسالمي إىل القوانني  ،مدنية واقتصادية حتكم األفراد بقوانني
وإىل كل مصدر آخر غري الوحي السماوي،  "محورايب"وإىل التوراة وأحياان إىل شريعة  الرومانية والبيزنطية

واليت كانت  _ ،اخلالفة ونظمها اليت قامت عليهاأو وكذلك إذا تعلق األمر ابلنظم السياسية كنوع احلكم 
   .82حاول املستشرقون إرجاعها إىل النظم األوربية البيزنطية و األوربية  _نظما إسالمية حمضة

بينما هي قسط يسري يدفع لدولة توفر  ،أما اجلزية فقد عدوها نوعا من التسلط واإلذالل ألهل الذمة      
 هماملسنني من ومل يذكروا أن اخلليفة عمر قد وضعا عن ،هلم األمن واخلدمات واحلرية الدينية وحياة طيبة

من مبا فيه  -مع أنه  ،83نني البيزنطيةكذلك ردوا نظام احلسبة إىل القواو ، وجعل هلم عطاء من بيت املال
ختذ هذا الشكل يف ميدان من اجملتمع و اإسالمي و قرآين أصيل  -األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أصل 

 .   يف األسواق
مما ينفي التأثر ابلقانون وقد بني العلماء افرتاءهم يف هذه النسبة أو يف التأثر ابلقوانني القدمية الغربية؛ و      
..، وغريها، كالتبين والوصاية على املرأة  اإلسالمي ال يعرفها القانون الروماين لروماين، وجود نظم يف القانونا

وال وجود يف  ،ع الزواج ابلرضاعنوامكالوقف والنفقة و   ؛ووجود نظم يف الشريعة ال يعرفها القانون الروماين
بينما القانون اإلسالمي ال يفصل بينهما،  ،القانون الروماين لعالقة بني القاعدة القانونية و القاعدة األخالقية

 .84ويقوم على أساس مساواة األفراد أمام القانون الذي يفتقده القانون الروماين

ابعتباره تشريع هائل  ،سالمي الذاتيةالتشكيك بقيمة الفقه اإلوغرض املستشرقني من هذه املقوالت هو      
لزعم أبنه مأخوذ من التشريعات الرومانية و الفارسية و ، و من أبرز من كتب إلثبات امل يوجد مثله ألي أمة

 .(Coulson ")كولسن "ت" و املستشرق  خاهلندية من املستشرقني "جوزيف شا
انون املقارن املنعقد بالهاي أن الفقه اإلسالمي ومن بني ما يثبت هتافت دعواهم فيه ما تقرر يف مؤمتر الق     

 فقه مستقل بذاته و ليس مستمد من أي فقه آخر ، لعل ذلك أن يفهم املتعنتني منهم.
وقد ركزت تطبيقات املستشرقني على ثالثة فقهاء من مؤسسي الفقه اإلسالمي، وتريد من خالهلم نسبة       

هـ(: ذهب املستشرقون  175هو اإلمام األوزاعي )ت األولالفقهاء إىل نقل قوانني الغرب القدمية:  */ 
حيث وظف نشأته يف  _دون دليل_ إىل أن هذا العامل درس الفقه البيزنطي يف مدرسة بريوت القانونية،

هـ، كما 2يتمثل يف أن هذه املدرسة مل يكن هلا وجود يف القرن الرد بريوت ظنا منهم أهنا جتعل لرأيهم حجة، و 

 

  - ميكنك مراجعة هذا العنصر لالستزادة فتحية النرب او ي، االستشراق، ص 163، وانظر الفصل .. 82 
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وهو من مدرسة أهل احلديث، وال يتسق ذلك مع دعوى  أن تراثه الفقهي يثبت أن مذهبه يقوم على األثر
 األخذ من أحكام غربية مقننة. 

هـ(، و هو أول من دون الفقه اإلسالمي على 189فهو حممد بن احلسن الشيباين )ت ثاينالأما الفقيه      
 منهج

علمي مل يسبق به، كما أنه أول من كتب يف العالقات الدولية كتابة علمية دقيقة شاملة، ويعد يف األوساط   
ورواب و أمريكا حتمل اسم الدولية أول رائد التأليف يف القانون الدويل، و أنشئت ابمسه مجعيات متعددة يف أ

وترتيبه الفقه  ه مؤلفهتبويبيف نه أتثر أبموه هتراعتهم عبقريته فاوقد .."مجعية أصدقاء الشيباين للقانون الدويل"
و قد  املوسوية، و كتاب "املشنا" يضم السنة  ابرتتيب كتاب "املشنا اليهودي" فهو إذن مقلد و ليس جمدد

وهو  ،يتألف التلمود "اجليمارة"و "املشنا"و من  "اجليمارةـ"ي الشرح بألحبار  و مساقام بشرحه عدد من 
ومل ينقل إليها إال يف أوائل القرن  ،مرجع اليهود يف العبادات واملعامالت وهو مل يكن مكتواب ابللغة العربية
اليهود مل أن من أسلم من احلسنة  الرابع فمن أين لإلمام الشيباين أن ينسج على منواله، ومن املصادفات

 ..يكن من بينهم من ختصص يف دراسة التلمود

ل ملنهج وصنف وأص   ،هـ( أول من كتب يف علم أصول الفقه204هو اإلمام الشافعي )ت الثالثالعامل و     
و  ،، واإلمام الشافعي ولد بغزةيف هذا العلم أمثاله من املسلمني رواداو وكان  ،البحث الفقهي أتصيال رائعا

مث أنشأ مذهبا آخرا يف مصر بسبب اختالف  ،تنقل لطلب العلم وتعليمه يف أقطار وكان له مذهب ابلعراق
وينقله إىل بيئة غري بيئته ودين غري دينه، إن هذا ال  زنطييفكيف يدرس الفقه الب ،85األعراف بني البلدين

 .العقيدة و الشريعة  سيهر"يف كتابهيقبله عقل! ومن املستشرقني الذين نسبوا هذه التهم للفقه "جولد ت

تنظيم اإلدارات يف الدولة واجملتمع على هذا و من القوانني والنظم والدواوين  املستشرقني وإذا كان موقف     
أو ما   ،كرإىل البيزنطيني سواء ما كان مستمدا من األصول اإلسالمية وابتُ   مجيعايف رأيهم  إذ أرجعت  _  ،النحو

 م يريدون القول أبنه ال أييت من أهنسلبوا منهم كل إجناز حسن وكرأينا كيف و  ،اقتبس من إجراءات تنظيمية
الشريعة يف دود من احل ة موقفهمأردان دراس _ فكيف بنا إذاري البتةاملسلمني وإجنازهم احلضاري خ
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للنفوس واألموال  ي حفظرى هأو ابألح ،اليت شرعت حلفظ األمن يف اجملتمع اإلسالميو  ،اإلسالمية
خلفته ما ما أو  ،للداينة املسيحية ونسبوا بعضها كالقصاص ،عكس ما شرعت لهب األبدان، ولكن مت تناوهلاو 

لتقدمي  وهواستعمل  وةسابهلمجية والق وا احلدفسر أخفوه ومل يظهروه و ه ظ ما شرعت لمن أثر طيب يف حف
 دونه هم.يير اإلسالم كما    الصورة املطلوبة جملتمعاهتم عن 

وحفزهم   ،حياليت أملتها نظرهتم إىل هذا الدين كمصدر )للشر( فنسبوا إليه كل قب  -إن تفنيد هذه التهم       
بغضهم الشديد، حىت زوروا كل ما نطق به التاريخ املدون يف كل شيء من شهادات فكانوا أبعد عن العدل 

يف الفقه و يف املعامالت و احلدود و   ،ابلرجوع إىل مصادر التشريع اإلسالمي  بال شك  يكون  _حلق  او 
وكله حمفوظ يف   ،والسياسية الشرعية  ،لنظم و القوانني السياسية أو ما مسي ابألحكام السلطانيةااالقتصاد و 

 مصادر  الرتاث  الفقهي86  .         

 منهجية املستشرقني يف دراسة التاريخ اإلسالمي:      

 للتاريخ اإلسالمي تكمن يف ارتباطه جبوهر كيان املسلمني ويف   إن أمهية وخطورة تناول املستشرقني

وعليه تبىن ذواهتم الــيت    ،ن املسلمون نظرهتم ألنفسهمو من خالله يكوّ   ،تاريخ اإلسالميالراحل مرب ع صورهتم 
ــدورها اترخيها  ،ينبغــي أن تفــرض نفســها ...فــاألمر إذن وكمــا هــو واضــح يتعلــق ابلشخصــية العربيــة  ،وتســطر ب

ــة املراحــلمــا ميوبرموزهــا و   ،اإلســالمية ــادئ شــيدت حضــارة عظيمــة متعاقب   ،ثلهــا مــن شخصــيات ومواقــف ومب
حياولون عــزل األمــة عــن اترخيهــا  كما    ،ابلروح اإلسالمية اليت حياولون عزهلا عنها كلما أتيح هلم اجملالاحتفظت و 

 حىت ال تكون هلا حاضر وال مستقبل.  

يشري عبد القاهر العاين عند تناوله منهج املستشرقني يف دراسة التاريخ اإلسالمي إىل مسألة يف غاية       
نني واملؤطرين عرب بعض املفكرين واألساتذة واملكوّ   ،نهج وتغلغله يف الشرقاب هذا امليوهي انس، اخلطورة

 أو يف بعض أجزائه.  هالذين التزموا به التزاما كامال يف جمموع

 

 ةراجع مو  ،حتت تسمية السياسة الشرعية و األحكام السلطانية  –و هو مصنف يف فروع الفقه  ،هذا اجملال من الدراسات ة راجعميكنكم م  - 
 فرع من فروع التاريخك وهي مصنفة   ،أيضا ما ألف من مصادر تؤرخ للحضارة اإلسالمية و قوانينها و نظمها اإلدارية و منجزاهتا ابلتفصيل

وقد ألف فيها  عن حضارة اإلسالم، واألهم من ذلك صحيحة ،وتعطيك فكرة عميقة وواسعة ،يف مكتبة اجلامعة وهي كثرية جدااإلسالمي 
. الكثري.  

، يف فصل املستشرقون واالقتصاد اإلسالمي ، االستشراق والدراسات اإلسالمية،ن الرجوع أيضا إىل عبد القاهر العاينوميك
  ص107_114وذلك للتوسع يف ما يتعلق مببحث التشريع..
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 :فيما أييت 87مل أهم مميزات هذا املنهجوهو جي     

 اعتمادهم على املصادر الضعيفة الواهية املنكرة ككتاب األغاين وغريه!!*/    

يف زمــن    ،اســتبعاد املصــادر األساســية للتــاريخ اإلســالمي الــيت ألفهــا علمــاء املســلمني ومؤرخــوهم وثقــاهتم*/     
ولــو كانــت بعيــدة عــن العلميــة وال    واعتمــاد املصــادر الــيت حتلــو هلــم  ،التارخيي، وفق مناهج علمية حمرتمة احلدث
 هلا ابلتاريخ!! عالقة

 */ اجلهل برتكيبة اجملتمع اإلسالمي املؤرخ له وأسسه.    

ــار الفــنت الــيت ال خيلــو منهــا أي جمتمــع أو    ــخ  */ انتقــاء األحــداث الــيت اتســمت ابلنزاعــات واختي ــة    ،اتري كعين
ق والعلــم واملعرفــة واالســتقرار  لُــ وجتاهــل واســتبعاد املراحــل الطويلــة املشــرقة مــن اخلُ   ،ومنــوذج للتــاريخ اإلســالمي

يف    ،لوحدة اليت مجعــتهم علــى التوحيــداكل ما ميز املسلمني من    ويغمطون يسرتونفتجدهم  ،بداع والتفوقواإل
  يف  وىاتســ ويقــدموهنم كمــا لــو كــانوا فرقــا متنازعــة تتقاتــل للوصــول إىل الســلطة    ،خالفة واحــدة يف كــل مراحلهــا

 هم.   سساخو   _من اخللفاء_سراه الناس  ،همافرتائسب ذلك، ح
*/ إظهار احلركات اهلدامة وإبرازها كحركات تطالب ابحلريــة والدميقراطيــة )كالباطنية،والقرامطــة، والربامكــة،      

 ك فيها هذا االستشراق الغريب واتبعه الشرقي.اينية( ويشرت ادوالبهائية، والق

ه وشخصــياته عــن مصــادر  */ حماولة تفسري األحداث التارخيية تفسريا ماداي بعيدا عــن النزعــة الروحيــة، وبعزلــ     
 وغريهم.  أوفاحتني  أقادة    سواء كانوامنهم يزة وروحه اليت كانت يف احلقيقة دافعهم لكل ذمي دينهم

*/ النظر إىل اإلسالم على أنه دين أخذ تعاليمه وأنظمته من اليهودية والنصرانية وأن )حممــدا( عليــه الصــالة      
أخرى أن اإلسالم مل يكن ابلدين الــذي يقــيم اترخيــا وحضــارة وأن  أو بعبارة    ،استقى أفكاره ممن سبقوه والسالم

 هذه الكياانت اليت تشهد عليه هي يف النظرة اليت يريدون إثباهتا ما هي إال حماكاة وتقليد.

 اآلراء الشاذة والرواايت الضعيفة املنكرة وترك اآلراء اجملمع عليها أو الغلبة وكأهنا غري موجودة. */ تصيد    

ــتعمال طـــ */       ــة يف النقـــل واسـ ــاب األمانـ ــهغيـ ــرت    ، ورق التمويـ ــابـ ــة، ويل عنقهـ ــد    ،الروايـ ــا يفيـ ــا مـ ــذ منهـ واألخـ
 موضوعهم الذين هم بصدده.

ــاان  */       ــارزة يف التــاريخ  و اللجــوء أحي ــبعض الشخصــيات الب ــار ب مــىت اقتضــى األمــر إىل االفــرتاء وإلصــاق أخب
 .انتقاصا من قيمتهم  اإلسالمي

تــوينيب  )أرنولــد  املستشــرق اإلنكليــزي  ومن أبرز الشخصيات اليت تناولــت التــاريخ اإلســالمي ابلدراســة  
تفــرض    ،بســلطة مطلقــة  ،يف يــد احلــاكمحكمــا مســتبدا  ( الذي قرر أن اخلالفة اإلسالمية كانــت متثــل  1930ت
  ،للخالفة بصفتها املعلنــة تبــدو إهليــة املصــدرال تعرف الرتدد، وأن النظرية السياسية  و ة كاملة على الرعية  ع الطا

 
  87  -عبد القاهر العاين، املرجع نفسه،ص129، وقد أوردهتا ابلتصرف فيها للتوضيح..
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ويــزعم أن شــرعية هــذه اخلالفــة وضــعها علمــاء    .اوعليــه فعلــى الرعيــة الطاعــة ســواء كــان احلــاكم عــادال أو جــائر 
ــوا جهـــدهم ــر    املســـلمني حـــني عملـ ــة لتربيـ ــن الشـــرع، بتوظيـــف األحاديـــث النبويـ ــا مـ ــتدالل عليهـ ــا واالسـ إلثباهتـ

ى غــرار مــا فعلــه رجــال الــدين املســيحيني يف العصــور الوســطى مــع ســلطتهم  تصــرفات اخللفــاء، وكــل ذلــك علــ 
       .88السياسية

  منهجية املستشرقني يف دراسة التصوف اإلسالمي:     

لقد تناول املستشرقون التصوف كما تناولوا سائر جماالت علوم وفنون املسلمني األخرى، فكان هو      
 هجية.اآلخر حمل أتويالهتم وتوجيهاهتم املن

ل املستشرقني هو ما يتعلق أبصالة التجربة الذوقية الصوفية بَ لتصوف من ق  لوال شك أن أهم ما يوجه      
وإىل كل الفرس  اهلنود وإىل    اإلسالمية، حيث جيتهد كثري منهم يف نسبة أصول التصوف إىل املسيحية وإىل

 يف مستمدة  همعاملة هلل سبحانه وأصولو أدب    هجوهر يف  دين أو عرق غري اإلسالم، رغم أن التصوف 
وهي أيضا   ،العبودية هلل وحدهوعلى  لى األخالق والصدق واإلخالص،  ع احلث  يف  األساس من آايت القرآن

من خالل نظرايت ومفاهيم فسروه   هنمابلنيب عليه الصالة والسالم يف عبادته ربه ويف زهده وتوكله. إال أ  أتسٍّ 
ف عند املسحيني، فحاولوا _كما يذكر أحد واالحتاد وهي عقائد تعر   ،الوجود  ةووحدكنظرية الفيض  فلسفية  

اقرتاح عودة املسيحية دينا وسياسة وسلطة، وظلوا   _ من خالل تلك النظرايت89الباحثني يف هذا اجملال
كظاهرة للخالص احلالج  إىل تقدمي  "ماسنيون"املسيحية وذهب  ين على استمداد التصوف أصوله من  مصرّ  
 .ى من خالهلا املسيح للمسلمنيجتل  
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 املقال نفسه. -  2   
وأكد كالمه املوثق و      DENIS GIRL  01/2010/ 21هذا الكالم ألقاه يف جامعة األمري عبد القادر بقاعة احملاضرات الكربى يف زايرته األخرية يوم  -3    
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 عد  فه كما كان احلال يف اجلزائر  تقاوم ، لكنهاكما حاول االستعمار التوسع من خالل الطرق الصوفية     
الفشل بينما تصوف يف كما حاول أيضا نشر التبشري يف أوساطهم ففشل كل  ،مقاومتها نوعا من الفاشية

 .90املقابل املبشرون وتنكسوا أمثال )رامون لول(

 وقد شاع بني الدارسني أن الطرق الصوفية دعمت الوجود االستعماري يف بلداهنا والواقع كما بينه

DENIS GIRL    أن هذه   ،لتصوف واعتمادا على واثئق اترخيية )أرشيف فرنسا عن اجلزائر(االعامل واحملقق يف جمال
ل من انحية االستعمار الفرنسي مفهي جتايف وقت واحد؛  أو تؤدي وظيفتني    معا لعبتنيال  الطرق كانت تلعب

ومن انحية أخرى   –بعد أن كاد يقضي عليها وعلى دورها حني قاومته  91-  ،ببعض الشخصيات واملواقف
 ليم القرآن واللغة العربية.تؤدي دورها الذي ال ينكره عاقل يف احلفاظ على الشخصية الوطنية اإلسالمية بتع

عبد "والشاهد املؤيد لذلك أن أغلب الثورات يف اجلزائر كان أصحاهبا من الصوفية أمثال األمري  
 ...." وغريهمنسومرة فاطمة  الل"و  "الشيخ بوعمامة"و  "القادر

وتدل على عنايتهم يف التصوف فهي كثرية ليفهم  أما كتاابهتم وآت  هذا عن منهجهم يف تناول التصوف،      
إهنم استقصوا ''منابع   92ميكن القول أهنم تعمقوا يف الرتاث الصويف للمسلمني، ويقول جنيب عفيفيو   ،به

الصوفية وتتبعوا تطورها وحللوا مراتبها ومذاهبها وحققوا اصطالحاهتا وترمجوا ملشاهريها'' ولعل أشهرهم كان 
هو ''نيكلسون'' وكتابه ''التصوف و كتابته يف التصوف    من املدرسة االجنليزية وشهرته هذه كانت لتميز

اإلسالمي'' هو أحسن كتابة استشراقية يف التصوف اإلسالمي. كتبه يف نقد الصوفية وترجم فيه ألصحاهبا 
ونشر إىل    (1943،    1925،  1914حجة يف التصوف اإلسالمي وصدر سنة    د  وتتبع أطوارها وعُ   ،وحلل مذاهبها

التصوف أيضا ''دراسات يف التصوف اإلسالمي'' كما نشر وطبع وحقق وعلق على   لغات أخرى، وله يف
، وميكن عد ''نيكلسون''  ، والطوسي ..اليت خلفها أكرب أعالمه كابن عريبالفن و الكتب يف هذا  أمهات  

ومن كتبه يف التصوف ''اصطالحات   ؛''شربجنرورد بعضهم القليل، كالنمساوي ''نكنموذج عن آخرين  
('' ، واالجنليزاين ''ويلسون'' وله عالقة الصوفية بصفات اخلالق يف 1945)لعبد الرازق السمرقندي    الصوفية

 
 

 

 

 

 . والكتاب متوفر أبكثر من نسخة يف مكتبة الوقف ''الشيوخ'' 585ص  3املستشرقون ج -  92 
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 "رابعة"أيضا كتب عن    اوهل(  1935)  "احملاسيب متصوف بغداد"  ا(، ''ومرجريت مسيث'' وهل1931)اإلسالم  
 موسوعتهوقد أورد جنيب العقيقي يف  "  ماسنيوس". ومن أشهرهم أيضا الفرنسي  "الشعراين"و "الغزايل"و
لهم من كل املدارس يف التصوف وقد استعرض العناوين بتوارخيها ومؤلفيها بَ ب من ق  ت  ما كُ  "املستشرقون"

ورمبا  الفن،  لريى مدى العناية اليت أولوها هلذا    ،الرجوع إليهاالطالب    ومداسهم يف مخس صفحات، وإبمكان
 ىل روحانية اإلسالم واملسلمني. يعكس حاجة األوروبيني إكان ذلك  

علم الكالم:  منهجية املستشرقني يف دراسة       

اعتىن علم الكالم ابملسائل اجلوهرية والعقائدية لألمة اإلسالمية، وخاصة تلــك الــيت افرتقــت عليهــا الفــرق،       
نــد املعتزلــة(،  كمــا اعتــىن بكثــري مــن املســائل األصــول، كالقضــاء و القــدر )و ابلعــدل أحــد األصــول اخلمســة ع 

ومسائل يف اإلميــان، ومســؤلية أفعــال العبــاد، ومســألة اإلمامــة الــيت أحلقــت بتلــك املســائل األصــول وكانــت حمــل  
خــالف شــديد بــني الفــرق وخاصــة بــني الســنة الشــيعة، ومــن املســائل أيضــا مســألة خلــق القــرآن و الــيت أخــذت  

ذا، وقد تناول أيضــا افــرتاق الفرق..فنجــده ينــدرج  جهدا وتفرغا بني مجيع الفرق الكالمية ومازالت إىل يومنا ه
حتتــه مــن التخصصــات ابإلضــافة إىل مســائل علــم الكــالم مــا يتعلــق ابلفلســفة اإلســالمية، وامللــل والنّ حــل، وقــد  
عــاا املستشــرقون كــل ذلــك يف كتــاابهتم وأتلــيفهم علــى اخــتالف جنســياهتم. وال يـَُتصــور أن جمــاال مهمــا علميــا  

قائدية لدى املسلمني جبميع فرقهم، وتصاغ فيه مبادئهم وآراؤهم االعتقاديــة ســيكون مبنــآى  يتعلق ابألصول الع
عن البحث أو يغفل مــن قبــل املستشــرقني، وإن مل جنــد لــدى نقــاد االستشــراق مــادة موســعة حولــه، فإنــه  ــة مــا  

لــــد( األمريكــــي  كتــــاب ) د ب ماكدوانفيــــه  نشــــور  امليشــــري إىل اهتمــــامهم البــــالغ حــــد التــــأليف الكثــــري..،ومن  
، ولــه املوقــف الــديين و احليــاة يف  (1930)  "املتعصــب املبشــر '' تطــور علــم الكــالم و الفقــه والنظريــة الدســتورية

 م.1908اإلسالم 

ن  "جــوزف فــاجــز ترمجــة كتــاب  نوممــا يتناقــل أيضــا أن دار نشــر عربيــة، تعمــل مــن أملانيــا، توشــك أن ت •
   "أس

القرنني الثاين و الثالث للهجرة '' وال شك أن عنــوان الكتــاب يــدل علــى  الضخم '' علم الكالم و اجملتمع يف  
فيهــا أيضــا  ألــف  و   ،خالهلا تعــج ابآلراء و املــذاهب  ا فقد كانت الظروف التارخييةهلة اليت يتناو رت أمهيته وأمهية الف

 الكثري من التآليف اليت تقرر تلك املذاهب آبرائها ومبادئها.
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أثــر  "  "جيلســون"وألــف الفرنســي    ،1935و احلســن البصــري    1915الكالم  علم"أوبرمان "اوي سم نوألف ال
(، وحقــق االنكليــزي "جيــوم" "هنايــة اإلقــدام يف علــم  1926")دراسة الفالسفة العرب يف تفسري علــم الكــالم

ــه علــم الكــالم املســيحي  1934الكــالم") ــني    (،ول ،  (1950)    "ينيومــا اإلكــو "تو  ســتاين"الشهر "واإلســالمي ب
 (.1947) "علم الكالم يف اإلسالم" وله "ترتيونو"

لألشــعري، مــع إعــادة نشــر كتــاب    "اللمــع"كتــاب  اليســوعيني  وهــو مــن الرهبــان    "مكــاريت"وحقق األب 
وكتـــاب التمهيـــد للبـــاقالين )  ،(1954اخلـــوض يف علـــم الكـــالم'' لألشـــعري، برتمجـــة إجنليزيـــة )  ''استحســـان

ولــه    "بيــلآرمــان  "آوالبلجيكــي  ،  (1963( وكشــاف مبصــنفات الكنــدي )  1958لــه )  "انبيــ ال"( وكتــاب  1957
ــالم اإلســـالمي" ــم الكـ ــره يف علـ ــقي وأثـ ــابرث"  (.وللبولنـــدي1961)  "اجلـــدل الدمشـ ــم    "كنـ ــطالحات علـ اصـ

ــه. ــرى لــ ــات أخــ ــالم ومؤلفــ ــانيف  الكــ ــن التصــ ــا مــ ــارن بغريهــ ــا ال تقــ ــرية، لكنهــ ــبيا كثــ ــا نســ ــم أهنــ يف    93ورغــ
 كثرة.   التخصصات األخرى

 مجعنا واستحضران مناهج املستشرقني يف التعامل مع مصادر اإلسالم ومع علومه، ومع التاريخ    وإذا

ــة واالســتفادة منهــا مــع طبيعــة جمــال علــم الكــالم    ،اإلســالمي و اجملتمعــات اإلســالمية يف إاثرة النعــرات الطائفي
وال يقــال ملــن أخطــأ فيهــا    ،ةائل عميقــة يف العقيــدة اإلســالمية وخالفيــة وشــائكة للغايــ مســ الــذي يتنــاول أساســا  
اثره علــى هــذه  آم يف البحــث و ههجنكفــرت...، ميكننــا أن نتصــور كيفيــة مــ   –وقــد قيــل    –أخطأت بــل يقــال لــه  

 .املوضوعات وعلى الفرق اإلسالمية وعلى األمة اإلسالمية.

 مدارس االستشراق واجتاهاته:     

ومدارسه كانت يف خدمة أهدافه، وتلك األهداف إن أهداف االستشراق كانت من أهم حمدداته،       
احتدت  _رغم تنافس أصحاهبا_ يف اقتسام أرض الشرق، كما شهد به التاريخ، واحتاد األهداف وتشاهبها 

راجع لوحدة املطامح عند الدول اليت تنتسب إليها املدارس يف جنسيتها ووالئها، وقد تنوعت املدارس 
ليت حتكم سياسة كل دولة، ولذا تكونت االجتاهات يف االستشراق وفق حبسب اإليديولوجيات والفلسفات ا

 اإليديولوجيات.

 

  - جنيب العقيقي، املستشرقون، ج 3،ص584_585. 93 
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حتت اجتاهاته احملددة له؛ ذلك أن مدارس االجتاه  يندرج ومن مث فإن احلديث عن مدارس االستشراق      
اخلاصة بنشوئها   الواحد تتشابه يف األساسيات أي يف طرائقها وأهدافها، والتفاوت بينها إمنا هو يف التفاصيل

وبداية عملها، واالختالف بينها يكمن يف أمكنة نشاطها وأزمنته، مبعىن أننا إذا ضربنا املثال ابالجتاه الديين  
كما ستأيت تفاصيله، فهو يف خطوطه العريضة وحمدداته واحد، والفرق بني املدرسة الربيطانية والفرنسية 

االجتاهات حيث يكون أعمق بكثري.طفيف جدا، وخاصة إذا ما قارانه ابلفرق بني    

ويف هذا املثال كلتا املدرستني بدأت نشاطها ودراساهتا يف القرون الوسطى، )الربيطانية يف القرن       
م( ، واستمرت وتطورت بعد ذلك وازدادت بشكل واضح يف القرن 31م، والفرنسية يف القرن الـ 12الـ 
جهدها ورعايتها، مع اجلدية واإلخالص الكبري للسياسة   م، وكلتامها بدأت بنشاط تبشريي وأْولته16الـ 

االستعمارية وخدمة أهدافها، فقط كانت لكل منهما منطقة ختتلف عن األخرى مع وجود التنافس الشديد 
بينهما ما دام األمر قد تعلق ابملصلحة املادية،  وكلتا املدرستني كانت سباقة إىل أتسيس اجلمعيات 

نا على نوع نشاطها ومساحته املرتامية، وإىل إنشاء الكراسي للغة العربية وآداهبا واإلرساليات اليت تعرف
وإقامة املعاهد اجلامعية هلذا الغرض، واجتهدت يف أتسيس كل القنوات اليت تيسر هلم االنتشار، فلم تبخل 

لى العلوم اإلسالمية ابمليزانيات املالية الكبرية على نشاطها، ملا تتوقع له من  ار، كما تشابه انكباهبم ع
والشرقية عموما فقط كان لكل واحدة منها تركيزا على بعض االختصاصات دون األخرى، وتفاوتت 

املدرستان يف التصريح ابحلقد لإلسالم ولشخص النيب عليه الصالة والسالم، ومل ختتلف املدرسة اإليطالية 
لتوسع االستعماري أقل بطبيعة احلال الختالف نظريتيها السابقتني، وإن كانت درجة النشاط املكافئ عادة ل

 احلظوظ فيه!

وألن تقدمي املدارس يتطلب الرجوع إىل اتريخ كل مدرسة ونشأهتا، وتفاصيل نشاطها ومؤسساهتا؛ من 
جامعات ومعاهد وكراس ومجعيات ومنظمات وإرساليات ومكتبات، وأشهر أعالم كل مدرسة، وتصانيفهم، 

ا ال يتسع املقام له _وال لبعضه_، فريجى الرجوع إىل املصادر املصنفة فيها وجمالهتم،  وغريها كثري مم
 واملشار إليها يف اهلامش94 

 
 1-جنيب العقيقي، موسوعة "املستشرقون" يف ثالثة أجزاء ، حتوي تفاصيل كل مدرسة يف كل ما يتعلق هبا، ويف املكتبة الوقفية يوجد منها  94

وانظر كذلك االستشراق لفتحية النرباوي، والوجيز يف االستشراق يف املدارس  واألعالم منهم، وانظر يف موسوعة املستشرقني لعبد نسختان، 
  وطبقات املستشرقني لعبد احلميد صاحل محدان تراجم األعالم من املستشرقني .       الرمحن بدوي، 
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االجتاه الديين:          

كما تشري النسبة إليه ذو منطلق ديين، وأهداف دينية، وترعاه غالبا بشكل مباشر أو غري   واالجتاه الديين  
راق رعته ووجهته مؤسسات نصرانية ويهودية خلدمة أهدافها مباشر مؤسسات دينية، ويف اتريخ االستش

املتنوعة الدينية وغري الدينية؛ من انحية ألن األهداف تتداخل وخيدم بعضها بعضا، ومن انحية أخرى ألن 
مفهوم اهلدف املادي قد يتحول إىل مفهوم ديين فيصري هدفا دينيا، كما هو احلال مع االحتالل اليهودي 

نية، أوقد يتحدان، كما حدث يف كل احتالل أوريب للشرق، ولكن غالبا ما كانت لألرض الفلسطي
املؤسسات املسيحية هي اليت تظهر يف الواجهة، بينما تعمل اجلهود الدينية اليهودية أو ابألحرى الصهيونية 

فعلوا_ من خالهلا ابخنراط أهم أعالم االستشراق ممن هم على الدين اليهودي فيها وبلوغ مآرهبم _كما  
 دائما من خالهلا..

ويرى "النملة" أن دراسة االستشراق الغريب للدايانت األخرى الشرقية ختتلف متاما عن دراسته لإلسالم،     
 إذ ختلو طريقته يف تناوله للداينة اليهودية أو البوذية من روح العداء واحلقد الذين يطبعان دراساهتم..      

كان متمثال يف دولة الفاتيكان، واليت رغم كوهنا صغرية املساحة، إال أهنا   ال شك أن أهم معقل لالستشراقو 
أدت أكرب وأخطر األدوار يف قيادة أوراب على كل صعيد؛ ويف توجيه املؤسسات ذات السلطة، وجتنيد 

الكنائس واجليوش من القسس حنو التبشري، وأنشأت كل القنوات اليت سبق ذكرها، واجلمعيات اليت تنظم 
مؤمتر ات تؤلف فيها بني الفكرين اليهودي واملسيحي95. وألهنا تسوس أوراب والعامل املسيحي فقد سخرته مبا 
فيه من مؤسسات خلدمة توجهها، واملؤسسات االستشراقية كانت رائدة وفاعلة )راجع املدارس التابعة هلذا 

ية واهلولندية يف املراجع الواردة يف االجتاه؛ املدرسة الربيطانية والفرنسية واإليطالية واألمريكية واإلسبان
 اهلاش(.

 

 االجتاه اإلحلادي: 

 

  - الساموك ، املرجع السابق،ص31. 95 
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حتمل عليه ، و مهما كان مصدره  مذهباً رافضاً للدين ومعادايً لهواليت تعد   الشيوعيةومتثله اإليديولوجية         
وهنا ختتلف يف .  وهي كما هو معلوم عنها ال تعرتف أبي دين أو إله إال املادة. سواء كان مساواي أو وضعيا

ليس ألنه دين بل إلسالم،  رغم عدائهما املعلن ل ابلديناليت تقر  نطلق اليهودية أو النصرانية  معن منطلقها 
 لتعلقه خصوصيته اليت هتدد كياانهتما.

يعترب العوامل االقتصادية احملرك األساس يف حياة "الستشراق مادي  لرؤية املدرسة الشيوعية    أساسو      
يعرتف أبية عوامل أخرى. وتتهم الشيوعية األداين أبهنا مستغلة للشعوب ومؤدية إىل سيادة   اإلنسان، وال

املذاهب االقتصادية املدمرة للحياة البشرية مثل الرأمسالية، واالعرتاف بنظام امللكية اخلاصة. وهو من وجهة 
. "بقية الطبقاتنظرها نوع من اإلقطاع الذي ينتج عنه تركيز الثروة يف طبقة بعينها وحرمان    

واعتمادا على التفسريات السابقة عمدت الشيوعية إىل نشر فلسفتها املناهضة لكل ما هو ديين يف      
 واالستشراق الشيوعي ه  يعينها يف هذه املهمة، فكانأيديولوجية  العامل أبسره، واستعملت االستشراق كأداة  

 امن مستشرقي هذ اكبري   اعددجندت ب األخرى. و الوسيلة الدعائية لتوصيل األفكار الشيوعية إىل الشعو 
 !شيوعي لإلسالم  صياغة لتصورهذه املدرسة وضعت  اإلسالمية. و واجملتمعات  يف اإلسالم    جتاه للتخصصاال

حياول أن جيمع بني شيئني ال جيتمعان، وال ندري أيهما القلب وال أيهما القالب_إن كان فيهما قلب 
تبىن هذا االجتاه من املشتغلني ابلفكر من العرب وعمل جاهدا لتطوير وقالب_..، ومع ذلك وجد من  

 صياغته وزرعه يف بيئة املسلمني قبل أن يبوء ابلفشل الذريع  بعد اهنيار املعسكر الشيوعي وفلسفته.96

 االجتاه العلماين: 

بني ما هو دنيوي، كما  ومرتكز هذا االجتاه كما تدل عليه النسبة إىل العلمانية؛ الفصل بني ما هو ديين و      
كان مدلول لفظة العلمانية آنذاك، أي زمن الصراع بني السلطة الكنسية وبني سلطة العقل ومن مث سلطة 

الدولة، ويذهب أصحاب االجتاه العلماين إىل رفض املرجعية الدينية عموما، سواء كانت يهودية أو نصرانية، 
صدر الذي حيقق املوضوعية والعلمية يف الدراسات  واالحتكام إىل مرجعية العقل وحده، ابعتباره امل

واألحكام، ويالحظ أنه يشرتك مع االجتاه اإلحلادي يف ترك الرجوع إىل الدين، بينما ال يتبىن األيديولوجية 
 الشيوعية، وقد حيتفظ خبصوصية الدين على املستوى الفردي..

 

  www.madinacenter.com96 - علي بن إبراهيم النمله، موقع
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"املستشرقون" إىل تقسيم  العلمانيني   ويذهب املتخصص يف االستشراق "جنيب العقيقي" يف موسوعته    
منهم إىل فئات مخسة؛ فئة من طالب األساطري والغرائب واألهاجي، ومل يكونوا من ذوي العلم، وفئة من 

املرتزقة، أقالمهم مأجورة لذوي املصاحل، وفئة اثلثة متغطرسة، تنظر لإلسالم على أنه قليل الشأن، من 
عة تعرضت لإلسالم من غري أن ختصه ابلنقد، ألن دأهبا نقد األداين مجيعا أمثال "بدويل" و"بريدو"، وفئة راب

وفق منهج واحد، أما الفئة اخلامسة فهي فئة أنصفت اإلسالم، وإن مل تدن به، ومنهم من ذهب به إخالصه 
يسرد العقيقي أمساءهم وما أسند إليهم من العمل من قبل مؤسسات إسالمية   إىل اعتناقه، وهم كثر ، و

علمية فيما يزيد عن الصفحتني97.         مواقف العلماء واملفكرين املسلمني والعرب من 

: رؤاهم وتقومياهتم لالستشراق ،أو االستشراق   

*/ أصناف املستشرقني:        

الذين ختصصوا يف الدراسات االستشراقية، وخاصة منهم ذوو املوقف   املفكرينالكتاب و يذهب أغلب       
الواعي ابالستشراق، إىل التأكيد على وجود أصناف من املستشرقني، وجند "إدوارد سعيد" وهو أحد أكثر 
ه املؤلفني الذين اهتموا أبهنم محلوا على االستشراق واهتموا ابلعداء للغرب، بكتابه "االستشراق"، يرد يف كتاب

"تعقيبات على االستشراق" موضحا موقفه العلمي الذي قاعدته التفريق بني االستشراق واملستشرقني وي كد 
على ذلك بقوة. واحلقيقة اليت أمجع عليها املفكرون والعلماء العرب، واليت ال ميكن إغفاهلا أبي حال من 

 األحوال هي 

ستعمارية، ذات السياسات اإلمربايلية يف الشرق أهنم ليسوا مجيعا من مكرّ سي ومنفذي سلطات الدول اال  
ابختاذ ستار العلم، بل منهم مستشرقون منصفون علميون هلم مواقف مشرفة ونزيهة يف خدمة العلوم 
مجيعا98، وهم يستحقون االحرتام والتقدير، ولذلك جند من الباحثني من خيصص هلم يف كتبه نصيبا، 

املخطوطات وحتقيقها وخاصة تلك اليت تنفع العلم واملتعلمني وتثري ويعرتفون بتجردهم وبفضلهم يف إخراج  
    املكتبات وال هتدف لإلضرار برتاث املسلمني وحتريفه. .

*/ مواقف املسلمني والعرب منهم:       
 

  - راجعها يف  ج 3،  ص619_622. 97 
  - راجع هبذا الصدد، فتحية النرباوي، االستشراق، و فيه خصصت جزءا من فصل مسته  املستشرقون املوضوعيون.98 
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ال شك أن مواقف علماء ومفكري اإلسالم والعربية من االستشراق كثرية ومتعددة، وال ميكن إحصاؤها      
ببساطة، خاصة وأن لكل طريقته يف التفكري والتحليل، ولكل مرجعية حيتكم إليها يف إصدار مواقفه 

مواقف كربى وذلك واستدالالته وأقضيته..ومن املتخصصني من  حياول مجعها حبسب أشهرها إىل ثالثة  
تيسريا لفهمها وإن كانت ال ختلو من االشتباك والتداخل، وقد اخرتت تقسيما واضحا ومربرا للباحث 

 املتخصص يف االستشراق "علي بن إبراهيم النملة"، وقد جعلها على ثالثة مواقف99:

موقف القبول املطلق:أ/      

املباشر والقوي ابملناهج التفسريية احلديثة اليت أظهرها  وهو أكثر املواقف شيوعا وأقدمها ويتسم ابلتأثر       
املستشرقون ملوضوعات العلوم الدينية كالسرية والتاريخ، كما أعجبوا مبعلوماهتم اجلديدة يف هذا اجملال. 

ويبدو أن هذا املوقف ميكن تفسريه ابفتتاهنم هبؤالء الدارسني اجلدد لدين ال يتبعونه، وقد تظهر يف حديثهم 
بعض اإلجيابية، ورأوا أهنم يقدمون خدمة كربى لإلسالم وعلومه. وال شك أن  ة دوافع نفسية وراء عنه  

موقف االنبهار  هذا، ورمبا كان ذلك نتيجة النهضة املادية للغرب، واستعالئه العسكري والسياسي، ويف 
ملطلق وقبوهلم ذاك بكل نتاج املقابل تراجع الشرق ووقوعه حتت سيطرة الغالبني، إذ أهنم يربرون انقيادهم ا

أتثرهم لقد بلغ   !املستشرقني الفكري واملنهجي ، بضرورة قبوله مثل قبول التقنيات احلديثة الغربية  
قول بعضهم "وهو على أي حال أعرف منا أبنفسنا، غنه ميلك التسهيالت واملنهج  حدواستسالمهم إىل  

فلماذا ال ميلك حصيلتهما.."100. وكثري من الدارسني للمستشرقني يرون هلم يدا على تراث املسلمني بل 
وفضال ال ميكن اإلحاطة به، حىت يبلغ به األمر يف بعض املواضع إىل   وعلى املسلمني والعرب مجيعا،

تقدميهم كشهداء لرتاث املسلمني؛ فتجده يذكر من تعرض لإلفالس والسجن، ومن كف بصره فيه، ومن 
أنفق ثروة طائلة عليه، مث تعرض لإلفالس بعدها، ومن لقي مصرعه، أو قتل أو ذهب ضحية له101 

يستثمروه ..ويرجع ذلك إىل حمض حبهم للعلم وللشرق، وكأهنم مل يكن هلم أي فائدة من ذلك العمل، ومل  !
يف شيء، وال يدرى من الذي حول ونقل اآلالف املؤلفة من املخطوطات إىل مكتبات دوهلم، فضال عن 

 

املعلومات عن االستشراق واملستشرقني_استقراء من أوضح الدراسات يف هذا اجملال دراسة علي بن إبراهيم النملة، يف كتابه مصادر  - 
 للمواقف،          ص18_38ص.99 

  -املرجع نفسه، ص19. 100 
الدفاع عن املستشرقني، ويعدد أايديهم  من كثرهذا الفصل ي في بعض املواضع منف 625_ص598،ص3انظر موسوعته املستشرقون ج  - 

 على تراث الشرق ويشيد بعلميتهم اليت أخرجت تراث الشرق إىل النور..  101 
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مكتباهتم هم اخلاصة واليت يذكر منها هو ذاته مكتبة "جولد تزيهر" ويقول إهنا أربت عن أربعني ألف جملد يف 
تعليقات وحواشي يقول إهنا أعطتها قيمة العلوم والفقه والفلسفة ويعدد ختصصاهتا، مث يشيد مبا وضعه من  

علمية و احلقيقة أهنا قد كانت ذات قيمة علمية ابلغة قبل حواشيه.. ، بل  وينفي عن االستشراق أي عمل 
مؤسسايت أضر بوجود الشرق ومبصاحله أضرارا ابلغة وإذا اضطر للحديث عنهم فإنه حيصرهم يف نزر قلة ال 

ينقصه التوازن ويصدر عن نظرة ال حتسن تثمني الرتاث، وتبالغ يف   تذكر. وال شك أن موقف هذه الفئة
    قبول اآلخر املستشرق واإلشادة به..           

ب/ موقف الرفض:     

هذا املوقف هو على طرف النقيض لألول، ويتميز أصحابه _كما يدل العنوان_ برفض كل إنتاج أو      
تبار أهنم ال يدينون ابإلسالم، فيذهبون إىل أن علومهم تلك إسهام للمستشرقني يف الثقافة اإلسالمية؛ ابع

أوربية، تعكس فلسفة ورؤية تتبع دينها ومنطلقاهتا، فال يرون ما جاءوا به حجة، ومل يعدوه شيئا، حىت لو  
كان إطراء ومدحا، بل إن ذلك يزيد من حتفظهم جتاهه، وال شك أن رأاي كهذا له أسبابه، وارتياهبم راجع 

الشرحية الواسعة من املستشرقني الذين غزوا تراث األمة وتناولوه وفق أغراضهم، وقد سبق   ملمارسات
احلديث عنهم ..، ومن النماذج عن كتاابت الرافضني لتدخل الغرب يف ثقافة الشرق ، نص لـ"حممود شاكر" 

يم بالده، فىت أعجمي انشئ يف لسان أمته وتعل »يف رسالة "يف الطريق إىل ثقافتنا" يصف املستشرق  
ومغروس يف آداهبا وثقافتها)أملاين، أو إنكليزي، أو فرنسي(، حىت استوى يف العشرين من عمره أو اخلامسة 
والعشرين، فهو قادر أو مفرتض أنه قادر، متام القدرة على التفكري والنظر، ومؤهل أو مفرتض أنه مؤهل، 

اثبتة. نعم، هذا ممكن أن يكون كذلك؛ ولكن  أن ينزل يف ثقافة ميدان "املنهج" و "ما قبل املنهج" بقدم
هذا الفىت يتحول فجأة عن سلوك هذا الطريق ليبدأ يف تعلم لغة أخرى، )هي العربية هنا(، مفارقة كل 

املفارقة للسان الذي نشأ فيه صغريا، ولثقافته اليت ارتضع لباهنا ايفعا، يدخل قسم "اللغات الشرقية" يف 
فيبتدئ تعلم ألف، ابء، اتء، أو أجبد هّوز، يف العربية، ويتلقى العربية حنوها جامعة من جامعات األعاجم،  

وصرفها وبالغتها وشعرها وسائر آداهبا وتوارخيها،عن أعجمي مثله، وبلسان غري عريب، مث يستمع إىل حماضر 
سنوات يف آداب العرب أو أشعارها أو اترخيها أو دينها أو سياستها بلسان غري عريب، ويقضي يف ذلك  

عجب وفوق  !سان العريب، والتاريخ العريب، والدين العريب يفيت يف الل  «  مستشرقا »قالئل، مث يتخرج لنا  
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كان شرا على اجملتمع اإلسالمي ألنه »يذهب مالك بن نيب إىل تقييم االستشراق أبنه    كما.  «  !العجب

ركب يف تطوره العقلي عقدة حرمان سواء يف صورة املديح واإلطراء، اليت حولت أتمالتنا عن واقعنا يف 
احلاضر وغمستنا يف النعيم الومهي الذي جنده يف ماضينا، أو يف صورة التفنيد واإلقالل من شأننا حبيث 

جمتمع ما بعد املوحدين، بينما كان من واجبنا أن نقف منه عن بصرية صريتنا محاة الضيم عن جمتمع منهار،  
طبعا ولكن دون هوادة، وال نراعي يف كل ذلك سوى مراعاة احلقيقة اإلسالمية غري املستسلمة ألي ظرف 

 يف التاريخ دون أن نسلم لغريان حق اإلصداع هبما والدفاع عنها حلاجة يف نفس يعقوب «102. 

جهة:ج/ موقف املوا        

موقـــف فريـــق مـــن الدارســـني لالستشـــراق، تعمقـــوا يف حبثـــه والتعـــرف عليـــه، فعلمـــوا    103ويقصـــد بـــه واضـــعه     
مواضع القوة والضعف فيه، وأمكــنهم التمييــز بــني صــحيحه وســقيمه، واعتمــدوا علــى أرضــية راســخة تتمثــل يف  

أن    الثقة بذواهتم وبدينهم وصحته، ومتكنهم مــن التصــرف يف هــذا اإلنتــاج االستشــراقي ابألخــذ والــرد؛ أي رأوا
أيخذوا احلسن منه،ويــدعوا قبيحــه، ويبينــون قبحــه وضــالله، وعــدوا هــذا املــنهج مــنهج مواجهــة إجيابيــة، ألنــه ال  
يقبل ما جاءوا به على وجه التسليم واإلعجاب املطلق،واالنبهار، وال يرفضه كلــه علــى أنــه الشــر احملــض، ألنــه  

ــرف ــق الـ ــال فريـ ــو حـ ــا هـ ــه، كمـ ــر فيـ ــرقني دون النظـ ــاج املستشـ ــن إنتـ ــود  مـ ــا بوجـ ــو اعرتافهـ ــا هـ ــرّد موقفهـ ض، ومـ
مستشرقني ابحثني عن احلقيقة بنزاهة وموضــوعية ومــن أهــم مميــزات هــذا املوقــف؛ املعرفــة ابإلنتــاج االستشــراقي  
والقدرة على تقوميه، واملشــاركة يف خمتلــف فعاليــات ونشــاطات املستشــرقني مــن نــدوات وغريهــا قصــد املشــاركة  

لمائهم املوضوعيني، ومشاركتهم احلضور بفاعليــة، كمــا مييــزهم النقــد، ولكــن  فيها واحلرص على وجود الصلة بع
بعــد اطـــالع وبـــوعي، حبيـــث يشـــجعون العمـــل املنصـــف ويتبّنونه،ويســـامهون يف أعمـــال ينبغـــي أن يكـــون القـــائم  
م  عليها من أهلها واملقصود هبا ما كان من جنس ترمجة معاين القرآن بدقة من ق بل من يــتقن هــذا العمــل، وألهنــ 

األكثر اطالعا فهم يطمحون إىل تنقية تراث املسلمني مما خالطه مما لــيس منــه، واألهــم مــن ذلــك إقامــة املراكــز  

 

 -   كال النصني منقول من مصادر معلومات،ص23 و 24 وفيه تفصيل جيد ملواقف الرفض وأسباهبا و تعليالهتا ، فانظره . 102 

   "عبد النيب اصطيف"يف مقال بعنوان " حنن واالستشراق: ـل يف كتابه مصادر معلومات السابق، اليت استعملها ينسب علي النملة هذه التسمية 
  103-    مالحظات حنو مواجهة إجيابية"، جملة جممع اللغة العربية)دمشق( مج59 ) 1404هـ_ 1984م(، ص116_135.
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وإنشاء املنظمات الفكرية والعلمية والرتبوية، اليت ينبغي أن ترعــى الفكــر والــرتاث اإلســالميني، وتقويتهــا لتســد  
 .104الفراغ اخلطري يف اجلانب العلمي والفكري

يسم تعامل أهل هذا املوقف أهنم مل يعاملوا املستشرقني معاملة واحــدة، وأقــروا منطلــق التفريــق بيــنهم،   وما      
ــوا مــن ذوي األفكــار املســبقة أو املصــادرة علــى املطلــوب، واعرتفــوا هلــم جبهــدهم، وقــد حتصــل مــنهم    ومل يكون

ة مــنهم أو املتعصــبني أبفضــل ممــا  األخطاء كما حتصل من غريهم،  بل إن منهم من تصدى ملــن كــانوا مــن املرتزقــ 
 فعل علماء املسلمني.      

وال شك أن من هذه املواقــف الــثالث ميكــن تشــكيل مواقــف أخــرى حبســب املــادة االستشــراقية، وإبمكــان       
كل دارس أن يقوّ م ما توافر له من االستشراق من مواقف علمية أو إنتاج علمــي، وخيتــار لــه املــنهج واملناســب  

ا، ومبعــىن آخــر؛ إننــا لســنا ملزمــون ابألخــذ بواحــد مــن هــذه املواقــف علــى اإلطــالق، بــل بيــد كــل  واملوقــف أيضــ 
ابحث حتديد كيفية مقاربته اخلاصة واليت ميكن أن يؤلف فيهــا بــني مــا ينبغــي لــه مــن املواقــف املالئمــة ابخــتالف  

 األحوال واملعطيات.    

   : االنتشارنشاطاهتم ووسائلهم يف ؛ قنوات املستشرقني     

والــيت كانــت    ،أمــا القدميــة  ؛ســتحدث يف كــل عصــراحبســب مــا    وحديثــةأمــا قنــوات االستشــراق فهــي قدميــة       
ــة  إىل    ومازالــت  وقائمــة ،أقــدم املستشــرقني ومازالــت مســتمرة    لــدى  أساســيةقنــوات   اليــوم تــؤدي دورهــا بفاعلي

 :منها ،كبرية

ن م كتعد أهم املصادر على اإلطالق وت  وال شك أن هذه ؛كالتأليف، والتحقيقات:  املكتوبة*/     
من   به  وللمتأثرين   ،عية للتفكري الغريبجمر ويف كوهنا    ون،ها املستشرقا القاعدة اليت أسسأمهيتها يف كوهن

 ،وفقها يف خمتلف املراحل  ،وألهنا املنظومة اليت يتم تكوين األجيال فيما خيص الشرق و اإلسالم  ،الشرقيني
املستشرقني   وليف هي اليت تلقي منها متأخر فيها على اإلطالق أن هذه التآ  هماألاجلامعات خاصة، و   يفو 

ر صورة اإلسالم ورموزه م املنهج الذي استعمل يف نشهل ستَ هذا املنهج عن متقدميهم..، ومنها يتلقى ويُ 

 

  -علي النملة، املرجع السابق،ص29_ 34 .104 
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م املناهج هستل تصويرهم على أقبح صورة، ومنها أيضا تُ يف  ن  املسلمني على النحو احلاصل اآلومصادره و 
 .                      والفلسفات املعادية لإلسالم معطياهتا

  20ف قحــىت منتصــ   19ما ألفوه عن الشرق يف قرن ونصف القرن منذ أوائــل قإن ؛ أمثلة التأليفمن و    
 كتاب.  (60.000)  ألفستني 

ــة    - ــية واألملانيــ ــة والفرنســ ــدة  (1938  –  1913)دائــــرة املعــــارف اإلســــالمية ابالنكليزيــ ــة اجلديــ الطبعــ
 .(1977)وحىت عام (1945)

 .1936جملدات ابتداء من  07واملسند(. الستة  املعجم املفهرس )الكتب -

 :وسائل اإلعالم*/  ومنها    

 :(كاجملالت و الصحف)املقروءة  /1    

وتتميــز مبخاطبــة وتشــكيل الــرأي العــام للقــارئ الغــريب و الشــرقي أيضــا وهلــا أتثــري قــوي ومســتمر.. كــاجملالت  
ــد عــن ) ــل يزي ــوم عــدد هائ   "جملــة العــامل اإلســالمي"( جملــة متنوعــة ومــن أشــهرها  300االستشــراقية؛ وهلــم الي

م إىل  1809يف بطرســبورغ مــن    "جملة عامل اإلســالم"م، و1911م( يف بريطانيا سنة 1952أنشأها زومير )ت
جملــة العــامل اإلســالمي  1906م، مث خَلفتهــا عــام   1895ظهــرت يف ابريــس ســنة    "جملــة اإلســالم"، و1818

 ".جملة اإلسالم"ظهرت  1910اليت صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية يف الغرب.ويف عام 
 ومن أمثلة ذلك: ولطاملا هذه الكياانت ختدم االستعمار

 .يةاستعمار   اختدم أهداف، و م1933 " عامكارل بيكرتها "مؤسس "جملة اإلسالم األملانية"   

 روسية.   يةاستعمار   اختدم أهدافو  ي،روس هامؤسس "جملة اإلسالم الروسية"   

ــائل 2    ــة/ الوســـــ ــموعة و املرئيـــــ ــة  املســـــ ــوات التلفزيونيـــــ ــات والقنـــــ ــائيات،  وأ)كاإلذاعـــــ الفضـــــ
هذه الوسائل ختاطب أوسع فئة من الناس على مجيع املستوايت العلمية واملعرفيــة واالجتماعيــة   نرتنت..(االو 

وهــي تســتمد ثقافتهــا ومرجعيتهــا مــن املصــادر    ،تلقــنيتشــكيل تصــورات وأفكــار امليف  والعرقيــة، وهلــا أتثــري ابلــغ  
تكـــوين صـــورة العـــامل اإلســـالمي و الشـــرقي عنـــد  وهـــي عامـــل مهـــم ونشـــيط يف  ســـلف ذكرهـــا  قـــد  و   ،األساســـية
 الغرب.

 :األخرى قنوات االستشراق أمثلة عن        
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ــة العربيـــة*/ ــا كـــان مـــن أمـــر "جـــ   مثـــل: االخنـــراط يف اجملمعـــات اللغويـ ــزي  "تو مرجليـــ "و  "بمـ   نياالجنليـ
ــنيو "و ــي  ن"ماسـ ــون"نو  ،الفرنسـ ــريفين"و  "،ينكلسـ ــو"و  "جـ ــاليني  "انلينـ ــان"    ،االيطـ ــان" و"هومتـ ــانيني  و"هارمتـ األملـ

 مجع العضوية بني اجملمعني اللغويني يف دمشق والقاهرة إابن االستعمار. وبعضهم

، ومنهــا مــا هــو رمســي اتبــع للدولــة  كاإلرساليات واجلمعيــات االستشــراقية والرابطــات:  التنظيمات*/     
فهــي تتمتــع حبريــة    ؛مجعيــات  اكوهنــ لو   .التنظــيم و التنســيق للعمــل االستشــراقيودورهــا يتمثــل يف  ،  أو غــري رمســي

قد وصل نشاطها كمــا  و   ،املتعددة  اعام، كما تتميز ابملرونة يف أساليبهضمنها بشكل  نيمل االتنقل ألفرادها والع
   . الوصول إليهكل قطر تريد  من  و  ،وأعمق نقطة من الشرق و املغرب العريب إىل أبعد  ،سبق وأن رأينا

اجلمعية اآلســيوية يف ابريــس أتسســت عــام    :من األمثلة عليها ؛هناك العديد من اجلمعيات االستشراقيةو     
ــدا عــام  1822 ــا وايرلن ــة يف بريطاني ــة امللكي ــة عــام  1823م، واجلمعي ــة الشــرقية األمريكي م،  1842م، واجلمعي

ــة عــام   ــة الشــرقية األملاني ــة، ومؤسســات  1845اجلمعي ــل دوهلــا ومصــادر غــري رمسي م.أمــا متويلهــا فتتلقــاه مــن قب
 رمسية.

ــى أدو       ــة علـ ــن األمثلـ ــني خمتلـــف  ومـ ــيق بـ ــتعماري، والتنسـ ــاطها التنصـــريي واالسـ ــاليات، وبعـــض نشـ ار اإلرسـ
  اإلرســالياتاملستشــرقني . وكانــت   التبشــريية النصــرانية واليهوديــة ابخلــرباء مــن   اإلرســاليات  إمــداد»فروعهــا،  

  اإلرســالياتخاصــة ، وقــد اهتمــت    أهليــةجمموعــات   أوالتبشــريية عبــارة عــن جمموعــات عمــل رمسيــة حكوميــة  
فلســطني ابالســتعانة ابملستشــرقني مــن    إىلونظمــت رحــالت اســتطالعية   التبشــريية اليهوديــة ابلثقافــة اليهوديــة

شخصــا    21، وكانــت اول رحلــة اســتطالعية مبشــاركة    1891أتســس يف لنــدن عــام   الــذي  "املكــابيني"اندي  
 ابلصــور واملعلومــات عــن فلســطني  1897لسويســرية عــام  يف ابل ا  األولاملــؤمتر الصــهيوين   ســامهت بتزويــد

 .105«" الدولة اليهودية " فيها إلقامةمتهيدا 

 : .واملكتبات ا، واملدارسماجلامعات واملعاهد والكراسي املفتوحة فيه*/      

ــة ودور       ــن أمهيـ ــة مـ ــاهج األكادمييـ ــة، و املنـ ــات الرتبويـ ــة و املنظومـ ــات التعليميـ ــا للمؤسسـ ــى مـ ــري  وال خيفـ خطـ
وكـــل منهجيـــة تســـاعد يف حتقيـــق    ،خاصـــة إذا متيـــز أصـــحابه ابلنظـــام و التخطـــيط و التنفيـــذ و املتابعـــة  ،وفاعـــل

مث    ت،ام لســ انظم بكــل تلــك  ئت منــذ القــرون األوىل لالستشــراق املــ شــ الغاايت، وقــد اتســمت الكراســي الــيت أن
هلمـــا مــن الـــدور املهــم يف حتقيـــق    وجامعاهتــا وكــان  هاتوســعت بعــد ذلـــك كمــا رأينـــا يف كــل دول أوراب يف معاهـــد

 

يف مواجهة   كمال عالونة   نقال عن 38 – 37االستشراق وأحباث الصراع لدى إسرائيل ، مرجع سابق ، ص إبراهيم عبد الكرمي ،  - 
  www.israj.net 105 االستشراق واإلهاانت الغربية خلري أمة أخرجت للناس، من موقع
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وخصـــص هلــا البــاحثون مســاحات واســـع يف    مشــهورة  الكراســيوأغلــب  .  وسياســاهتا ومــا زالـــتأهــداف دوهلــا  
والدراســات ابجلامعــات اإلســرائيلية الــيت  األحبــاث  مراكــز  "علــى    . وال بــد مــن اإلضــافة والتأكيــد106موســوعاهتم

كما أن ابقــي  ،  107"فلسطني غري التاريخيف  هتتم بدراسة الرتاث وتقوم بتحويل التاريخ وتشويهه خلدمة أهدافها  
        األخرى لطبيعتها األخطبوطية.األوربية الكراسي يف خدمتها يف اجلامعات 

 .108مساء مستعارةالتأليف ونسبته إىل أأي :الوجوه املستعارة*/    

 :املؤمترات واجلمعيات*/    

م. وتتابعـــت املـــؤمترات حـــىت بلغـــت أكثـــر مـــن  1873عقـــد أول مـــؤمتر دويل للمستشـــرقني يف ابريـــس ســـنة       
ــني مـــؤمترا، فضـــال عـــن النـــدوات واللقـــاءات اإلقليميـــة الكثـــرية اخلاصـــة بكـــل دولـــة مـــن الـــدول كمـــؤمتر   ثالثـ

د ابســتمرار حــىت اآلن.  ومــا تــزال تنعقــ   1849املستشــرقني األملــان الــذي عقــد يف مدينــة "دردســن" أبملانيــا عــام  
دولــة    25( عــامل مــن  900وحيضر هذه املؤمترات مئات من علماء املستشــرقني حيــث حضــر مــؤمتر أكســفورد )

 مجعية علمية. 69جامعة و  80 انني  

 */الفنون:

  تصوير الشرق يف الفن واألدب.  ، وتقليد األمناط الشرقيةومتيزت فنوهنم ب   

 األدب:*/    

، ومــن أشــهر النمــاذج يف  lallaيف    "ومــاس مــورو"ت  .1721الرســائل الفارســية  يف "مونتيســكو"  :تهأمثل  ومن   
 .1890 "أانتول فرانس" وكذلك عنده مناذج كثرية.و كولرديج   "صمويل اتيلور"  التأليف األديب أيضا

 

  -إبمكانك الرجوع إىل موسوعة بدوي أو موسوعة العقيقي عن املستشرقني،وفيها كراسي االستشراق يف كل جامعة ويف كل بلد أنشئت فيه. 106 

، على املوقع:واإلهاانت الغربية خلري أمة أخرجت للناساالستشراق يف مواجهة  من مقال لكمال عالونة هذه اإلشارة -  www.israj.net  
-.   

107  

كــان حــال شخصــيات كثــرية خــدمت األهــداف    بــل كــذلك  ،الســابق،وهو املصــدر الوحيــد الــذي أشــار إىل هــذا األمــر، رغــم أنــه لــيس مبســتبعد عــنهم  قــالامل  -  
،  كاســم مســتعار  م حتــت اســم عبــد الغفــار1884م( قــدم إىل مكــة عــام  1936  –م  1857ولنــدي )ســنوك هرجروجنــه( )االســتعمارية الــيت أســندت إليهــا مثــل اهل

 ، وغريه كما تذكر املصادر كثري.سنة  17سبق له أن أقام جاوة مدة   .دم االستعمار يف املشرق اإلسالمينصف عام وعاد ليكتب تقارير ختومكث مدة  

108  
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،  املســـرحو   ،وســـيقيةاملقطـــع  ، والواألعمـــال األوركســرتالية  ،واملســرحيات املوســـيقية  ،األوبـــرا والباليـــه*/أمــا     
 .جداوفيها إنتاج كثري األفالم ، و التصوير الفوتوغرايف، و التصويرو 

 (the adventures of tintin)(    1929  –  1983)الكرتون:  */     

109)2008 tigerby Don Guilbert 1990 Dragon and  circledown  upside(The  

 

 

 في الختام؛

 

بعد هذا العرض الذي كان برأيي خمتصرا حىت أين مل أتعرض فيه ملوضوعات كان البد منها، كاإلشارة إىل      
أو املنصفني، أو الوقوف عند واقع االستشراق، الذي تشري   بعض األعالم من املستشرقني، املتحاملني

بعد ثورة العلوم االجتماعية والعلوم   الدراسات يف العقدين األخريين إىل انتهاء مرحلة االستشراق التارخياين،
التارخيية، والدراسات والنقد الالذع الذي أدان املؤسسات االستشراقية بشدة، وكان أبرزها كتاب "إدوارد  

سعيد" "االستشراق"، مث حتوله كما يؤكد بعض الباحثني110إىل استشراق أنرتوبولوجي، خاصة مع أتكد 
حاجات الدول إىل اخلرباء  واملستشارين املباشرين، ومع تصاعد مستوايت العداء جتاه اإلسالم111  والعرب 
يف أوراب والغرب، ومن أبرز أعالمهم اجلدد "إرنست غلنر" الذي حتدث عنه "سعيد" يف كتابه تعقيبات على 

، رغم أنه االستشراق، وسبقت اإلشارة يف هذه املذكرة إىل أنه انتقده يف عدم معرفته الكاملة ابللغة العربية
يشغل حيز متخصص يف أنرتوبولوجيا الشرق، وهو كما يقول عنه املتخصصون أحد املنظرين للمستشرقني 
اجلدد أو لدعاة أنرتوبولوجيا اإلسالم، ومن مالمح االستشراق الراهن، كما تظهر يف االستشراق الفرنسي 

كما يقول "هنري المنس" جيدددون ممثلة يف نبذ الطائفية، وقبول تعددية ثقافية، واملستشرقون اجلدد  
مهمتهم بتقدمي اخلربة والوساطة واالخنراط يف املناقشات بال حواجز أو مقدسات وابالستفادة من 

 
  www.marefa.org. 109 -ما يتعلق بوسائل المستشرقين في االنتشار وخاصة األخيرة منها والنماذج،

(، المنشور بجريدة الشرق 2_1من بين هؤالء الباحثين "رضوان السيد،انظر مقاله " مصائر االستشراق ونهايته ") - 

2004نوفمبر6األوسط،  K على موقعوهو منشور و www.balagh.com www.aawsat.com ومقاالت أخرى له أو عنه وهي منشورة على  

  موقع  
 انظر في هذا الموضوع كتاب إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، وهو متوفر بالمكتبة.111 
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. والدراسات اآلن فيما يتعلق هبذا اجملال وما االنرتوبولوجيا والتحليل النفسي لفهم إرادات الشرق
.يستحدث فيه تطالعنا تباعا    

   

 

)وهي متوفرة مبكتبة اجلامعة( صادر واملراجعقائمة ببعض امل   

االستشراق   إدوارد وديع سعيد،    

 إدوارد سعيد، تعقيبات على االستشراق  

 إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم

 فتحية النرباوي، االستشراق

  سعدون الساموك،الوجيز يف االستشراق
 صابر طعيمة،أخطار الغزو الفكري على العامل اإلسالمي

سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقيساسي    

االستشراق رسالة االستعمار  ،حممد إبراهيم الفيومي  

 علي بن إبراهيم النملة، مصادر معلومات عن االستشراق واملستشرقني

 عبد القاهر العاين، االستشراق والدراسات اإلسالمية

 حممد ضياء الدين عرت، نبوة حممد يف القرآن

  ون املستشرق،  جنيب العقيقي

الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني عبد      
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النبأ العظيم، حملمد عبد هللا دراز    

 صبحي الصاحل، علوم احلديث ومصطلحه، عرض ودراسة

  طبقات املستشرقني، لصاحل محدان

 حاكم عبيسان املطريي، اتريخ تدوين السنة وشبهات املستشرقني

النبوية: نشأته وتطوره من القرن األول إىل هناية القرن التاسعحممد بن مطر الزهراين، تدوين السنة    

ومصطفى   دفاع عن احلديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه، حمب الدين اخلطيب، وسليمان الندوي،
 السباعي

ابإلضافة إىل اليت ذكرت يف بعض اهلوامش   ومن املواقع االلكرتونية    

www.madinacenter.com 

www.khayma.com 

www.israj.net 

www.midad.me 

www.alukh.net 

www.marefa.cm 
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