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 :المقدمة

ظاهرة االستشراق أول ما ظهرت عند الشعوب اآلرية كردة فعل على      

سائدة حال أفراد وجماعات هذا الجنس االقتصادية والخلفية الثقافية التي كانت 

ن الوسطى وكذلك نتيجة التسلط الكنسي على هذه الشعوب وعند خالل القرو

احتكاك المسلمين بأوربا وخاصة بعد فتح األندلس وانتشار بعض العلوم 

 .والمعارف والتمدن بين اآلريين

كانت هذه من العوامل التي دفعت طبقات المثقفين والباحثين إلى       

اآلري حضاريا ومعرفيا  النهوض ضد الوضع السائد ومحاولة ترقية الجنس

شرق لطلب المعارف وجلبها فلجأ بعض المتخصصين إلى التوغل في ال

ألوربا، لكن هذه الحركة قامت على أساس عرقي ونزعات أنانية لثبوت 

   .  تفوقلالشخصية اآلرية، واستحضار الشعور با

العرقية نزعة عنصرية من التراث الثقافي لدى الشعوب والجماعات، وفي    

لغالب تكون متولدة من أساطير تتضمن أفضلية جماعة ما بدعوى أنها سليلة ا

أحد اآللهة التي تعبدت بها العشائر األصلية لتلك الجماعة، التي نالت صفات 

الكمال من اإلله ثم توارثها المنحدرون، وعبر تعاقب األجيال قد تختفي 

تفوق  صورة اإلله من الشعور وتحفظ سيمة األفضلية في صورة صفة

 .مالزمة لعنصر الجماعة

وبذلك تمرر بواسطة التراث الثقافي لجماعة ما الشعور بأن االنحدار من      

الساللة المتفوقة أو حتى االرتباط بثقافتها يكسب الفرد تلك الصفات المتميزة 

بالكمال والفوقية لشخصية عنصرها؛ وفي داخل مجموعة عناصر الجماعة 

سر تنازليا كلما ابتعدت عن النواة العنصرية حي  تقل تترتب قيمة األفراد واأل

 .النقاوة العرقية يهبط مستوى التفوق

لقد ورث اآلريون هذه الثقافة ومعاييرها وعلى أساس ذلك صنفوا شعوب     

العالم بصورة تجعل غير اآلريين في رتب تمثل مراحل تطور الشعب اآلري 

فهي في طور مر  -غير اآلريين -خالل تاريخ البشرية، وما رتبة كل جماعة

في تاريخ تطور اآلريين الذين هم قمة تطور اإلنسان والصورة المثالية في 

 .الكمال التي يجب أن يكون تدرج مراتب البشر خالل تطورهم على منوالها
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عند انفتاح أوربا على العالم الخارجي بعد تفتق قوقعة الوصاية             

حية، تلّمس اآلريون ترقية جنسهم على حساب غيرهم الكهنوتية الكنسية المسي

من الشعوب فأسسوا منظمات وحركات تجلب لهم المعارف والعلوم وفي 

الوقت نفسه تعمل على احتواء ودرس األخر، فكانت أهم المؤسسات العاملة 

في هذا المجال مؤسسة االستشراق التي ال يزال بعض نشاطاتها يحتاج 

وباألخص أصحاب علم اإلناسة الدينية . خصصلكشف ودراسة من أهل الت

 . التي تتناول جميع معارف اإلنسان في مجال األديان والثقافة

ومنه أصبح من الضروري االطالع على أعمال المستشرقين ودراستها     

في أهم التخصصات العلمية في منظومة العلوم اإلسالمية التي أهمها علم 

دقيقة ومنضبطة لعل ذلك يجلي دور  الحدي  الشريف القائم على مناهج

 .   هؤالء الباحثين في اإلثراء العامي أو االنزياح عن المنهج القويم

    

 :مفهوم االستشراق -1

لقد تعددت آراء الباحثين في بيان مفهوم االستشراق وتعريفه، وفي        

تحديد دوره الذي أنيط به، وكذلك تحديد وظيفته التي من أجلها تمت نشأته 

 .تنشئة رجالهو

ولذلك ينسل تعريف المستشرق من عدة نواحي منها أصل شخصه،      

وانتمائه الحضاري والثقافي ولسانه األصلي، ودينه الذي يدين به، ووظيفته 

الباح  : التي هو بصدد أدائها، ومن ذلك يمكن القول أن المستشرق هو

راسة الغربي الذي تخصص بحثه ودراساته في تحصيل المعارف من د

اللغات الشرقية، وحضارات شعوب الشرق عموما، أما خصوصا هناك من 

أقصر مفهوم المستشرق على المتخصص في الدراسات العربية، والحضارة 

اإلسالمية عند مختلف الشعوب المسلمة، من أجل أن يكون هدف دراساته  

المي تتبع المباح  الهامة استراتجيا من شؤون المسلمين، وقضايا الدين اإلس

 الخ؟...من معارف وعلوم وأخالق وآداب
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يوجد من الباحثين من عمم النعت باالستشراق كل من كان من غير      

العرب والمسلمين وتخصص في بحوثه في قضايا اإلسالم والمسلمين 

 .ولغاتهم

أما أهل الغرب عرفوا االستشراق بأنه مصطلح مستحدث في مفهومه وهو   

عنصر من عناصر حضارة الشرق األوسط  أهتم بدراسة أي كل تخصص

بدء من المعارف التقنية كالعمران وجميع الفنون وانتهاء بالعلوم االجتماعية 

والدراسات األدبية واللغات وأنماط المعيشة، وتتبع آثار الحضارات الشرقية 

القديمة وكشف أسرارها وفك رموزها وهذا العمل شجع ودفع الحركة 

 . تيالء على التراثاالستعمارية بنهم لالس

ومن بين الغربيين من قصد باالستشراق مدرسة اعتنى باحثوها بالبح    

ودراسة ماضي الشعوب العربية وتراثها العلمي والعمراني ومواطن هذا 

 .     التراث يمتد من أسبانيا وشمال افريقية حتى العراق

باح   وبين التخصيص والتعميم في جانب من الجوانب عّرف وحدد كل   

مفهوم االستشراق ووظيفة المستشرق؛ لكن لم يخالف واحد منهم في كون 

على  االطالعاالستشراق مؤسسة قومتها الدول األوربية ألداء مهمة 

إلى مراكز الدراسات والسلطات  الحصيلةالحضارة اإلسالمية، ونقل تلك 

ا المتخصصة لدراسة وتفعيل تلك المعلومات والمعارف الستثمارها سياسي

ومن ثم كان االستشراق ظاهرة لها علل وأسباب أنتجتها وتتحكم في . ومعرفيا

آثارها وتوجه فعالياتها في المجتمع الذي نشأت فيه قبل المجتمع الذي يمثل 

 . ميدان عملها ومحل دراسات عناصرها

لقد كانت ظاهرة االستشراق محل تساؤل ودراسة من قبل الباحثين    

لمين، فنالت بذلك العناية والتخصص في الدراسات الشرقيين وخصوصا المس

من جانب تاريخ وعلل الظاهرة، وكذا من جانب ما تناوله المستشرقون وعلى 

األخص فيما تعلق بالعلوم اإلسالمية؛ والتدقيق وتمحيص ما أضافه هؤالء من 

مفاهيم وتصورات تسوروا بها حدود ومضامين تلك المعارف فغيروا 

 . من الحقائقبوضعهم هذا كثيرا 
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إن هذه الدراسة جاءت ضمن إطار محاولة في فهم ظاهرة االستشراق،       

بهدف بيان وجها من أعمال المستشرقين في أحد أهم العلوم اإلسالمية أال 

وهو علوم الحدي ، لكشف جانب من التشويهات التي أقحمت في منظومة 

لمنظومة ال تقصر على المعارف األوربية الخاصة بالعلوم اإلسالمية، وهذه ا

الشعوب اآلرية؛ بل بشر بها هؤالء وتالميذهم في أبناء األمة اإلسالمية 

والعربية تحت غطاء عدة دعاوى كمبدأ الحرية في االعتقاد والبح  العلمي 

الجاد المجرد من الذاتية، وحيادية المعرفة على أنها ليست ملكا ألحد وال 

لكن عند التمعن يبدو استثمار هذه (1)تبعدها الفواصل المكانية والزمنية،

التشويهات لكثير من الحقائق قد وظف دعما لحركات التبشير المسيحية بتنقية 

الميادين الدعوية من المنافسة اإلسالمية بواسطة إقحام العلماء وأهل المعرفة 

اإلسالمية في االنشغال بالردود على نشاطات هؤالء وأتباعهم، ثم مواجهة 

د اإلسالمي حين تحررت شعوب أوربا والغرب من هيمنة الدعوة والم

 .الكنيسة مخافة أن يكون الدين اإلسالمي هو البديل لدى هذه الشعوب

  :علل نشوء ظاهرة االستشراق -0    

تحتاج الظاهرة االجتماعية والثقافية لفترة زمنية تستغرقها خالل       

النضج الذي تبرز فيه تطورها؛ بدء من اإلرهاصات والمنطلقات إلى طور 

مواصفاتها وتتحدد أثارها وتفاعالتها مع مركبات واقعها المرتبطة بالزمان 

والمكان في بيئتها االجتماعية والثقافية، ولذلك ال يمكن القول أن لظاهرة 

االستشراق تاريخ ميالد محدد وأن لها علة معينة دعت وسوغت وجودها 

 .وخروجها إلى الواقع المعيش

نجد عدة دواعي وأسباب دفعت المجتمع الغربي إلى توليد هذه لكن     

الظاهرة المركبة والمعقدة فهي تشمل وجوها ثقافية واجتماعية وسياسية 

ودينية، فعلة االستشراق معقدة ومركبة، ومن ثم تـحتاج دراستها إلى التوغل 

اكبت في هذه الجوانب التي ولّدت منذ أزمنة بعيدة ومتالحقة علال وأسبابا تر

وتضافرت في بناء الظاهرة، كما يمكن القول أن االستشراق كان في مطلعه 

له صورة حركة ذات صبغة علمية إجماال لما تبين إمكانية استثمار دراساته 

                                                           
11
دار .رفؤاد اكند: ترجمة. فات على كوكبنا األرضالتعايش بين الثقا.جودسون.ر.و:لجنة من المؤلين رئيسها -

 .21:ص(.م2791) ط.المعرفة
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في عدة جوانب أخرى أصبح له صبغة سياسية تحقق مآرب حضارية 

 (2).وثقافية

االستشراق يكون باعتبار هذه المعطيات وما تسوغه في نشأت ظاهرة      

تاريخ الظاهرة قد بدأ منذ أن بادر الرهبان المسيحيون تعلم اللغة العربية خالل 

الوجود اإلسالمي والعربي في األندلس؛ حي  قاموا بترجمة القرآن 

واألحادي  النبوية والعلوم اإلسالمية والطب والرياضيات والفلسفة، إْذ ال يتم 

ء اإلسالم آنذاك في جامعات قرطبة ذاك إال عن طريق تتلمذهم على علما

 .وإشبيلية والمغرب العربي ةوقرناط

الذي أنتخب بابا ( Jerbert)الراهب جربرت : من أمثال هؤالء الرهبان   

، وجراردي (م2971)م، والراهب بطرس 777لكنيسة روما عام 

لقد تعلم هؤالء في األندلس ثم عادوا إلى بلدانهم بعد أن ( م2221)كريمون

ا ودرسوا عدة كتب في شتى مجاالت العلوم، كم قام بعض الرهبان ترجمو

 .             بنسخ عدة مخطوطات واستولوا على أخرى وأخذوها لبلدانهم

ومن الباحثين من أوعز نشوء االستشراق لسبب احتكاك األوربيين بالعرب   

قد و. في المشرق أثناء الحروب الصليبية إبان الحمالت على الشام وفلسطين

قام األوربيون ببع  بعثات تعليمية لمراكز العلم والبح  اإلسالمية في أرض 

 .  المغرب والمشرق على حد سواء

وقد كانت هذه االهتمامات بالدراسات اإلسالمية من قبل أبناء الغرب على    

      (3).وجهين أحدهما سلمي و اآلخر حربي عدواني للمسلمين ومعارفهم

با استثمار النوعين من االستشراق، السلمي حصلوا منه استطاع مفكرو أور  

من ( الحربي)المعارف وطوروها مما زاد في رفع رصيدهم الثقافي، والثاني

خالله حاولوا توجيه ثقافة ومعتقدات شعوب الشرق األوسط وخاصة 

 .المسلمين منهم

                                                           
2
؛ وأحمد 99:ص(.م2791)1ط.بيروت.دار األفاق الجديدة.المستشرقون وترجمة القرآن الكريم.دمحم صالح البنداق- 

 .22-29:ص(.م2791)1ط. القاهرة. دار الشعب.دمحم جمال مفتريات على اإلسالم
3
 .9-9:ص(.م2799)2ط.الكويت. دار البحوث العلمية.أضواء على االستشراق.عليان دمحم عبد الفتاح - 
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، النوع األول من االستشراق ظهر منذ وصول الدين اإلسالمي إلى أوربا     

تطوير المجتمع اآلري : إْذ كانت علة ظهور ظاهرة هذا االستشراق هي

ومحاولة الرقي به لمصاف المجتمعات اإلسالمية التي برزت فيها التطورات 

العلمية التي أدت بدورها إلى الرقي االقتصادي، والتقني، والنظام االجتماعي 

لمية ورصيده عموما؛ بحي  كان التقدير القيمي لإلنسان حسب مكانته الع

المعرفي، وعلى قدر تمسكه بالقيم واألخالقية العالية في شتى المجاالت بدء 

من المعامالت اإلنسانية وانتهاء بتعامله مع بقية عناصر بيئته حين تسخيرها 

 . لرفاهيته

كانت أهم أسباب هذا التطور والرقي لدى الجماعات المسلمة هي     

تها نصوص الوحي في القرآن والسنة المعارف الجادة والحقة التي تضمن

وخاصة من الجانب التطبيقي، وتخليص المعارف من التوجيه الكهنوتي؛ أي 

حيادية المعرفة، وهذا أهم ما توصلت إليه الدراسات والبحوث تحت الظروف 

السلمية، بينما كان الوجه الحربي لظاهرة االستشراق تمثل في شن حملة 

ولية والمنطلقات العلمية التي تضمنتها تشويه وتشكيك في المعطيات األ

ظاهرة : نصوص الوحي، وقد أدى هذا العمل إلى إنتاج ظاهرة أخرى وهي

االستغراب، التي أدعى المنتسبون إليها حمل لواء النقد الديني العلمي 

لألصول والمباديء التي قامت عليها منظومة المعارف اإلسالمية، من أمثال 

إن نقد جميع جوانب المجتمع العربي الراهن :" قولههؤالء ياسين الحافظ في 

وتقاليده نقدا علميا علمانيا صارما وتحليلها تحليال عميقا نفاذا، واجب أساسي 

. من واجبات حركات الطليعة االشتراكية الثورية في الوطن العربي الراهن

ع وإن مثل هذا النقد هو وحده القادر على تهيئة الظروف التي تمكن من اقتنا

إن تفجير . جميع الجوانب السلبية المعطلة والكابحة في إرثنا االجتماعي

األطر التقليدية للمجتمع العربي سيؤدي بالضبط إلى إسراع وتيرة العمل لبناء 

    (4)...".مجتمع عربي عصري كليا

انخرط في هذا التيار الكثير من الطبقة المتعلمة العربية وبذلوا جهودا      

ان أن الرقي والتطور لألمة العربية واإلسالمية لن يتم إال عن كبيرة في بي

طريق التخلص من التراث الديني اإلسالمي تقليدا لآلريين، وقد عبر عن هذا 

                                                           
4
 .  1:ص(.م2799)6ط. بيروت. دار الطليعة. نقد الفكر الديني. صادق جالل العظم -
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إن اإليديولوجية الدينية على مستوييها الواعي " :المسلك قول صادق العظم

ية في األساسي والصريح بيد الرجعية العرب( النظري)والعفوي هي السالح 

] حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في الوطن 

هنا الكاتب يطبق على المعارف اإلسالمية مفاهيم ميتا فيزيقا الالهوت 

المسيحي الذي ساد الجنس اآلري تحت رعاية الكنيسة طيلة ما يسمى بحقبة 

الديني دور السالح  ويلعب الفكر[...القرون الوسطى المظلمة على أوربا 

بين ...النظري المذكور عن طريق تزييف الواقع وتزوير الوعي لحقائقه

      (5)".الطبقات باسم الصالح والتسامح والمحبة وغيرها من القيم الروحية

ومن الجدير بالمالحظة أن االستشراق العدواني أظهر الباحثون فيه توليهم     

فاف من القرآن والسنة الشريفة آراء وتبنيهم لحمالت التشكيك واالستخ

منحازة وكاذبة في ما أدعوا البح  فيه من السيرة النبوية واألحادي ، 

وبدعوى الدراسات العلمية والنقد العلمي للتاريخ والحوادث أسقطوا مقاطع 

من الراويات، وأضافوا بعض الكلمات التي توجه داللة النصوص لتصبح 

ي ومآالته؛ لغرس قناعة عدم صالحية وبطالن طعنا في مقاصد الدين اإلسالم

أهم القضايا العقدية والشرعية في اإلسالم عند المسلمين بلسانهم العربي 

ولغاتهم المختلفة، وبذلك جاءت دراسات وبحوث المستشرقين من هذا النوع 

العدواني غير مخلصة وال نزيهة وال موضوعية فيها، وإنما كانت انتقامية 

  (6).للحقائق تحريفية ومزييفة

ومنه كانت أهم علل المسوغة لنشوء ظاهرة االستشراق بشقيها السلمي      

مواجهة المد اإلسالمي وتحدي الحقائق التي جاءت بها : والحربي واحدة وهي

مادة الدين اإلسالمي، ومنازلة هذا الدين للنيل منه بواسطة ب  التشكيك 

يدة وصالح الشريعة على مر الزمن والبلبلة بين أتباعه لزعزعة القناعة بالعق

واإليحاء بضرورة التجديد ببدائل وضعية في النظم غير اإلسالمية، ليتقبل 

المسلمون حركة الوضع والتحريف في مصادر الدين، ومن ثم يصبح كغيره 

من الديانات السابقة كأديان اليهود والمسيحيين، وبذلك يصبح الزمن 

ظومة المعارف اإلسالمية من نفوس وألباب ومستجداته كفيالن بتنحية آثار من

                                                           
5
 .9-9:ص.المرجع السابق - 
6
 .7:ص.المرجع السابق. دمحم عبد الفتاح عليان - 
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األجيال الالحقة بواسطة انغماس أبناء الشعوب المسلمة في دوامة االنشغال 

بتحقيق المآرب الدنيوية المحفوفة بالشهوات والملذات الجسدية التي تعد 

جسرا آمنا من خالله يمكن الدخول إلى عقولهم والسيطرة عليهم قصد 

من تخطيطات األوصياء والمتسلطين على ثروات توجيههم حسب ما يرتقب 

 .ومراكز القرار في بلدان المسلمين

هذه أعظم علة غائية من أجل تحقيقها تأسس االستشراق إلى جانب       

غايات وأغراض أخرى ال تقل أهمية عنها؛ مثل عمليات التبشير ونشر 

والضوابط وتشجيع التطاول على العلوم اإلسالمية، وتجاوز جميع القواعد 

التي تحدد وتعرف ما هو من مضمون وكنه الدين اإلسالمي عن ما هو مقحم 

 . دون أحقية وال مسوغ معرفي

إن هذه المهمة الناذرة بالخطر وما تستوجبه من مشاق جسيمة تطلب       

أفرادا لهم صفات خاصة على رأسها التمرس على التكيف مع مختلف 

لمتاحة، وكسب المهارات في مختلف الظروف، واستغالل كافة الوسائل ا

هم مجهزون بعد »الفنون لتمكنهم من الخوض في شتى مجاالت الفكر، ولذلك 

تدريب طويل إلنكار المقومات التاريخية والروحية في ماضي أمة 

وهم الذين وظفهم االستعمار للتنديد واالستخفاف بمقومات أمة ...اإلسالم

قاعات الدرس أو بوسائل الطباعة اإلسالم بأسلوب الجدل والمناقشة في 

والنشر في الميدان الفكري، وبوسائل العون والدعم واإلنشاءات في مجاالت 

          (7).«أخرى

ومن باب تنجيز المهمة الموكول بها المستشرقون تخصص كل       

مستشرق أو طائفة في جانب من المعارف اإلسالمية، وذلك ألداء المأمورية 

أعمال جولد سيهر، ولوسيان، وكليموتش في : أعد نفسه لها مثلالمحددة لغاية 

حملتهم في ب  التشكيك، وبيان القدوة واألسوة السيئة في تناول العلوم ذات 

التخصص بإقحام الرأي غير المنضبط بالقواعد والضوابط العلمية الدقيقة 

 باسم وتحت راية البح  الحر والمطابقة مع واقع الحال بمسايرة الظروف

       (8).االجتماعية والسياسية المحيطة بالباح 

                                                           

-
7
 .91:ص(.م2791)2ط.بيوت.دار عالم الكتب.لعالم اإلسالميأخطار الغزو الفكري على ا. صابر طعيمة 

8
 .292:ص(.م2769)ط.اإلسالم بين اإلنصاف والجحود. دمحم عبد الغني حسن - 
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بالنظر إلى تاريخ الحوادث التي كانت سببا في نشأة ظاهرة االستشراق    

يمكن أن نحدد بعض األوجه من علة الظاهرة، ومازالت البحوث تجلي وجها 

: تلو الوجه بمرور الزمن؛ لكن يمكن إجمال مركبات علة هذه الظاهرة بالقول

ة الدافعة والمسوغة لنشوء االستشراق لدى الغربيين هي دراسة العلوم أن العل

اإلسالمية لنقل معارفها للفكر اآلري بأسلوب استثماري استغاللي انتقائي 

لترقية وتطوير الرصيد الثقافي عندهم، وفي الوقت نفسه مؤامرة لمحاولة 

اد تزييف تلك المعارف عند المسلمين، وجعلها وسيلة تفريق بين أفر

وجماعات األمة اإلسالمية إلى طوائف متنافرة متناحرة، وتشتيت فكر وهدر 

طاقات المسلمين سواء باالنشغال بتتبع أعمال هؤالء للرد عليهم أم باالنشغال 

بالبح  عن معارف خارج المنظومة المعرفية للعلوم اإلسالمية، مما يؤدي 

لدين اإلسالمي يسود فيه إلى وجود جيل سهل االنقياد في ابتعاده عن مفاهيم ا

االرتجال والتجاسر على قدسية الوحي؛ سواء كان قرآنا أم أحادي  نبوية، كما 

يصبح للرأي غير المقعد له محل في المعرفة وبذلك تفرغ نصوص الوحي 

من مضمونها، وهنا يكون االستشراق حقق أحد الغايات العظمى له في دك 

 .رآن ونص الحدي  النبوي الشريفأكبر سر لقوة المسلمين الكامنة في الق

 :الجذور الفكرية والعقائدية-3

االستشراق وليد االحتكاك بين  عند النظر في التاريخ األوربي فيتجلى أن   

، وعن طريق منذ الحروب الصليبية الشرق اإلسالمي والغرب النصراني

ً أن هناك تقا. السفارات والرحالت ً بين الثاويالحظ دائما ً وتعاونا لوث ربا

كانت السلطات في الدول ، والتنصير واالستشراق واالستعمار: التآمري

يساندون المستشرقين  األوربية وباباواتها أثناء الحركة االستعمارية

واستغالل  والمنصرين ألنهم يستفيدون منهم كثيراً في خططهم االستعمارية

 .ثروات البلدان المستعمرة

النصراني بغية تحطيم اإلسالم  الالهوتيفع األساسي هو الجانب كان الدا    

من داخله بالدس والكيد والتشويه، ولكن االستشراق بعد ذلك وفي اآلونة 

ً أقرب إلى الروح  ً ما ليتوجه توجها األخيرة بدأ يتحلل من هذا القيد نوعا

 .العلمية
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 :االنتشار ومواقع النفوذ

نهم األلمان ومنهم المستشرقون، فم هاي يتحرك فوقالغرب هو األرضية الت   

البريطانيون والفرنسيون والهولنديون والمجريون، وظهر بعضهم في إيطاليا 

وفي أسبانيا، وقد عال نجم االستشراق في أمريكا وصارت له فيها مراكز 

 .ومؤسسات لها رعاية خاصة كثيرة

وال المؤسسات وال  الحكومات، وال الهيئات وال الشركات توقفلم ت    

حركة االستشراق ومدّها بما وتمويل في دعم  وقت من األوقاتالكنائس في 

أمامها في الجامعات حتى بلغ  وأدوات، وتأييد وإفساح المجال تحتاجه من مال

 .عدد هؤالء المستشرقين آالفاً كثيرة

رة في خدمة االستعمار، وفي خدمة   لقد كانت حركة االستشراق ُمسخَّ

الصهيونية التي يهمها إضعاف الشرق التنصير وأخيراً في خدمة اليهودية و

ة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق اإلسالمي وإحكام السيطر

 ؟...السلطات المحلية تحت اسم الهيآت التابعة لألمم المتحدة

استطاع المستشرقون أن يتسللوا إلى المجامع العلمية وقد ُعيِّّن عدد         

سوريا ومصر، كما استطاعوا أن  كبير منهم أعضاء في هذه المجامع في

يؤثروا على الدراسات العربية واإلسالمية في العالم اإلسالمي من خالل 

 .تالميذهم ومؤلفاتهم

االستشراق تيار فكري، يتجه صوب الشرق، لدراسة حضارته وأديانه  يعد    

اتسم معظمها بالتعصب،  التي نشرها فكاراألوثقافته ولغته وآدابه، من خالل 

وإعادة إحياء الطوائف  غبة في خدمة االستعمار، وتنصير المسلمين،والر

البائدة، وتشيع الفوارق بين الفرق وإثارة النعرات بين قبائل وشعوب 

ً للثقافة الغربية، وذلك  المجتمعات العربية واإلسالمية ً مشوها وجعلهم مسخا

، وشريعتهم بب  الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية والنصرانية

هي القوانين الرومانية مكتوبة بأحرف عربية، والنيل من لغتهم، وتشويه 

عقيدتهم وقيمهم، ولكن بعضهم رأى نور الحقيقة فأسلم وخدم العقيدة 

اإلسالمية، وأثََّر في ُمْحدثيهم، فبدأت كتاباتهم تجنح نحو العلمية، وتنحو نحو 

رغبة من بعضهم في العمق بدالً من السطحية، وربما صدر ذلك عن 
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استقطاب القوى اإلسالمية وتوظيفها لخدمة أهدافهم االستشراقية، وهذا 

يقتضي الحذر عند التعامل مع الفكر االستشراقي الذي يتدثر اآلن بدثار 

 .الموضوعية

جهودا كبيرة في بحوثهم أثاروا فيها وقد بذل الكثير من هؤالء المستشرقين    

لباحثين المسلمين بالرد وعدم االنتباه إلى ما تبثه قضايا عقدية وشرعية تشغل ا

المؤسسات التي تدعي العلمية  في أوساط الشباب وشتى شرائح المجتمع 

كإنشاء الجمعيات الثقافية الهدامة لضرب التراث والجمعيات النسوية بدعوى 

 ؟...المطالبة بالعدالة وضمان حقوق المرأة

 :أهداف االستشراق

لكنها تصب في تحقيق غاية واحدة يتمثل اف االستشراق لقد تعددت أهد     

في ترقية العرق اآلري وحفظ ثقافته وصد جميع الثقافات األخرى عنه، وقد 

اتفق معظم الباحثين على أن الدافع األساسي الموجه لشتى التوجهات هو ديني 

 .متاحةويخص الحد من انتشار اإلسالم في الشعوب األوربية بكل الوسائل ال

:" يمكن بيان ذلك من أقوال بعض الباحثين األوربيين أنفسهم كرودي بارت  

كان الهدف من هذه الجهود االستشراقية في ذلك العصر وفي القرون التالية 

ببطالن اإلسالم واجتذابهم إلى  هو التبشير وهو اقناع المسلمين بلغتهم

 ."الميسيحية

غرب قبل أن يصبحوا كان المسلمون خطرا على ال: وقال مكسيم رودنسون

مشكلة كما كانوا في نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بيان الوحدة الروحية 

للغرب وأنموذجا حضاريا يجتاز بتفوقه وبحركته اإلبداعية المتسارعة 

وفي مواجهة تقدم هذا  -إذ أنه–وقدرته الهائلة على االنفتاح واالستيعاب 

وبدأ ذلك ندها  أمام اإلسالم األنموذج عبر مثقفو الغرب عن شعورهم باال

 ."لهم وكأنه خطر على المسيحية

إن هدف المبشرين هو إضعاف القيم اإلسالمية عن :" ويقول ليوبولد فايس

طريق شرح اإلسالم ومبادئه شرحا يضعف المسلم في تمسكه باإلسالم 

 .ويقوي فيه الشك كدين وكمنهج
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دت إلى زيادة اهتمام يبدو أن الحركة الصليبية هي التي أ:" ويقول وات

الباحثين األوربيين بالديانة اإلسالمية صحيح أنه كان ثمة بعض اإلحاطة 

باإلسالم من قبل سواء بفضل المصادر البيزنطية أو بفضل صالت 

المسيحيين بالمسلمين في إسبانيا غير أن تلك المعارف السائدة وقتذاك كانت 

. باعتبارهم وثنيين يعبدون دمحممشوبة باألوهام واألخطاء فقد نظر إلى العرب 

 الخ؟...إلى دمحم باعتباره ساحرا بل الشيطان بعينهونظر 

أخرى إلى اإلطاحة  ولكن فشل الصليبيين في حروبهم جعلهم يتلمسون وسائل

بالعالم اإلسالمي فكانت أولى المهمات معرفة اللغة العربية لنقل المعارف 

المسلمين بدءا من اللعة العربية اإلسالمية أوال، ثم ب  التشويش في عقول 

  . ووصوال إلى الشك في صالحية الشريعة بوضع بدائل لهذه المنظومات

االستشراق بدأ بتشجيع من الكنيسة ورجال الدين فإن االهتمام : الهدف الديني

فعندما رأى . الديني يعد أول أهداف االستشراق وأهمها على اإلطالق

م أن اإلسالم اكتسح المناطق التي كانت النصارى وبخاصة رجال الدين فيه

ل كثير من النصارى على الدين اقبإو مهدا ومنطلقا إلى أوربا للنصرانية

عقيدات وطالسم العقيدة اإلسالمي ليس لسماحته فحسب ولكن ألنه بعيد عن الت

خافوا على  كما أن رجال الدين المسيحي. النصرانية، وألنه نظـام كامل للحياة

فكان البد أن يقفوا في وجه  المسيحيتماعية والسياسية في العـالم مكانتهم االج

اإلسالم حي  إنه ليس في اإلسالم طبقة رجال دين أو أكليروس كما في 

 . يةالنصران

لمحاربته وتشويهه وإبعاد  فغاية الهدف الديني هي معرفة اإلسالم    

لحمالت التنصير عنه، وقد اتخذ النصارى المعرفة باإلسالم وسيلة  المسيحيين

وكان هدفها األول تنفير النصارى من  التي انطلقت إلى البالد اإلسالمية،

ولذلك فإن الكتابات النصرانية المبكرة كانت من النوع المتعصب . اإلسالم

والحاقد جداً حتى إن بعض الباحثين الغربيين في العصر الحاضر كتب نقداً 

الوسطى من أمثال نورمان دانيال  (األوروبية)العصور  في الستشراقلعنيفاً 

Norman Daniel فقد كتب دانيال أن أسباب حقد . في كتابه اإلسالم والغرب

النصارى وسوء فهمهم لإلسالم مـازال بعضه يؤثر في موقف األوروبيين من 

اإلسالم بالرغم من التحسن العظيم الحدي  في الفهم والذي أشاد به بعض 
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  .د سوذرن صورة اإلسالم في العصور الوسطىوكتاب ريتشار  .المسلمـين

 :الهدف العلمي

ما كان ألوروبا أن تنهض نهضتها دون أن تأخذ بأسباب ذلك وهو دراسة 

فقد رأى زعماء .منجزات الحضارة اإلسالمية في جميع المجاالت العلمية

أنه إذا كانت أوروبا تريد النهوض الحضاري والعلمي فعليها " أوروبا 

وبـالرجوع إلى  ".تدرس لغاته وآدابه وحضارته ى بواطن العلمبالتوجه إل

قوائم الكتب التي ترجمت إلى اللغات األوروبية لعرفنا حقيقة أهمية هذا 

الهـدف من أهداف االستشراق فالغربيين لم يتركوا مجاالً كتب فيه العلماء 

شار وقد أ.المسلمون حتى درسـوا هذه الكتابات وترجموا عنها، وأخذوا منها

إلى -في كتابه عن الدراسات العربية اإلسالمية - Rudi Paretرودي بارت 

إمكانية أن تقوم األمة اإلسالمية في العصر الحاضر بدراسة الغرب فيما 

، فإن المسلمين في نهضتهم الحاضرة أن يطلق عليه علم االستغرابيمكن 

عبر قرون من بحاجة إلى معرفة اإلنجازات العلمية التي توصل إليها الغرب 

 . ديالبح  والدراسة واالكتشافات العلمية واالستقرار السياسي واالقتصا

 :الهدف االقتصادي التجاري

عندما بدأت أوروبا نهضتها العلمية والصناعية والحضارية وكانت في     

، كما أنهم أصبحوا بحاجة إلى د األوليـة الخام لتغذية مصانعهاحاجة إلى الموا

لتصريف بضائعهم كان ال بد لهم أن يتعرفوا إلى البالد التي أسواق تجارية 

ً مفتوحة لمنتجاتهم فكان  .تمتلك الثروات الطبيعية ويمكن أن تكون أسواقا

الشرق اإلسالمي والدول األفريقية واآلسيوية هي هذه البالد فنشطوا في 

 . رهاعية واللغوية والثقافية وغياستكشافاتهم الجغرافية ودراساتهم االجتما

ولم يتوقف الهدف االقتصادي عند بدايات االستشراق فإن هذا الهدف ما زال  

فمصانعهم ما تزال تنتج  .أحد أهم األهداف الستمرار الدراسات االستشراقية

أكثر من حاجة أسواقهم المحـلية كما أنهم ما زالوا بحاجة إلى المواد الخام 

لويد )عض أشهر البنوك الغربيةولذلك فإن ب. المتوفرة في العالم اإلسالمي

تصدر تقارير شهرية هي في ظاهرها تقارير اقتصادية ( وبنك سويسرا

ولكنها في حقيقتها دراسات استشراقية متكاملة حي  يقدم التقرير دراسة عن 
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األحوال الدينية واالجتماعية والسياسية والثقافية للبالد العربية اإلسالمية 

املون بها مع العـالم ياسة على الكيفية التي يتعليتعرف أرباب االقتصاد والس

 . اإلسالمي

 الهدف السياسي االستعماري

لقد خدم االستشراق األهداف السياسية االستعمارية للدول الغربية فقد سار     

المستشرقون في ركاب االستعمار وهم كما أطلق عليهم األستاذ محمود شاكر 

فقدموا معلومات موسعة  -سيحيحملة هموم الشمال الم"  -رحمه هللا-

ومفصلة عن الدول التي رغبت الدول الغربية في استعمـارها واالستيالء على 

وقد اختلط األمر في وقت من األوقات بين المستعمر . ثرواتها وخيراتها

والمستشرق فقد كان كثير من الموظفين االستعماريين على دراية بالشرق لغة 

ً وسياسة واقتصـاداً  مستشرق  -على سبيل المثال -وقد أصدر  .وتاريخا

ً من أربعة عشر مجلداً بعنوان الجغرافي : دليل الخليج: )بريطاني كتابا

وكان الموظف االستعماري ال يحصل على الوظيفة في اإلدارة ( والتاريخي

 . دراية بالمنطقة التي سيعمل بهااالستعمارية ما لم يكن على 

ات العربية اإلسالمية وبين الحكومات الغربية واستمر االرتباط بين الدراس   

حتى يومنا هذا بالرغـم من أنه قد يوجد عدد محدد جداً من الباحثين الغربيين 

 . دفعهم حب العلم لدراسة الشرق أو العالم اإلسالمي

ومن األدلة على هذا االرتباط أن تأسيس مدرسة الدراسات الشرقية    

واب في ّسَست بناء على اقتراح من أحد النواألفريقية بجـامعة لندن قد أُ 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رأت الحكومة . البرلمان البريطاني

البريطانية أن نفوذها في العالم اإلسالمي بدأ ينحسر فكان ال بد من االهتمام 

بالدراسات العربية اإلسالمية فكلفت الحكومة البريطانية لجنة حكومية برئاسة 

لدراسة أوضاع الدراسات العربية اإلسالمية في  Scarbrough ل سكاربورواإلير

ووضعت اللجنة تقريرها حول هذه الدراسات وقدمت . الجامعات البريطانية

 .وير هذه الدراسات واستمرارهافيه مقترحاتها لتط

كونت الحكومة البريطانية لجنة أخرى برئاسة السير وليام  2762وفي عام 

، وقامت اللجنة باستجواب لدراسة هذا المجال المعرفي Sir William Hayterهايتر
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كما زارت أقسام الدراسات  ،عدد كبير من المتخصصين في هذا المجال

العربية واإلسالمية في الجامعات البريطانية وفي عشر جامعات أمـريكية 

وكانت زيارتها للواليات المتحدة بقصد التعرف على  .وجامعتين كنديتين

من  وكان ذلك بتموين ،طورات التي أحدثها األمريكيون في هذا المجالالت

 .روكفللر و فوردمؤسستي 

ومما يؤكد ارتباط الدراسات العربية اإلسالمية باألهداف السياسية     

أن الحكومة األمريكية ( رغم انحسار االستعمار العسكري)االستعمارية 

اإلسالمية في العديد من الجامعات  مّولت عدداً من المراكز للدراسات العربية

ً وفقا  ،األمريكية وما زالت تمول بعضها إما تمويالً كامالً أو تمويالً جزئيا

  .لمدى ارتباط الدراسة بأهداف الحكومة األمريكية وسياستها

كما يستضيف الكونجرس وبخاصة لجنة الشؤون الخارجية أساتذة     

دراسات العربية اإلسالمية لتقديم الجامعات والباحثين المتخصصين في ال

كما ينشر الكونجرس  ،نتائج بحوثهم وإلقاء محاضرات على أعضاء اللجنة

ة رجال السياسة هذه المحاضرات واالستجوابات نشراً محدوداً لفائد

 .األمريكيين

 الهدف الثقافي

ً من النظرة     من أبرز أهداف االستشراق نشر الثقافة الغربية انطالقا

ومن أبرز المجاالت الثقافية  .الئية التي ينظر بها إلى الشعوب األخرىاالستع

وصبغ البالد العربية . نشر اللغات األوروبية ومحاربة اللغة العربية

وقد نشط االستشراق في هذا المجال أيما . واإلسالمية بالطابع الثقافي الغربي

اإلسالمي وسعى  فأسس المعاهد العلمية والتنصيرية في أنحاء العالم. نشاط

وقد فّكر نابليون في ذلك . إلى نشر ثقافته وفكره من خالل هؤالء التالميذ

حينما طلب من خليفته على مصر أن يبع  إليه بخمسمائة من المشايخ 

يشاهدون في أثنائها "ورؤساء القبائل ليعيشوا فترة من الزمن في فرنسا 

لغتنا، ولّما يعودون إلى ويعتادون على تقاليدنا و( الفرنسية)عظمة األمة 

ولم يتم لنابليون ذلك ولكن لّما  " غيرهممصر، يكون لنا منهم حزب يضم إليه 

جاء دمحم علي أرسل بعثة من أبناء مصر النابهين يقودهم رفاعة رفعت 
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يكونون أشد استجابة على " الطهطاوي، وقد قال محمود شاكر إن هؤالء 

وا إلى مصر كانوا حزباً لفرنسا وعلى مر اعتياد لغة فرنسا وتقاليدها فإذا عاد

األيام يكبرون ويتولون المناصب صغيرها وكبيرها، ويكون أثرهم أشد تأثيراً 

في بناء جماهير كثيرة تب  األفكار التي يتلقونها في صميم شعب دار اإلسالم 

 .."في مصر

وقد حرص الغرب على الغزو الثقافي من خالل التغريب الفكري بعدة طرق 

 :ها السيد دمحم الشاهد فيما يأتيذكر

 …المنهج ومن حي  المادة العلمية التعليم من حي   -2

وفي مجال اإلعالم تُْستَغل كل وسائل اإلعالم المتاحة وخاصة أفالم  -1

 .التلفاز تأثير غير مباشرالسينما و

وظهر الهدف الثقافي من خالل الدعوة إلى العامية وإلى محاربة 

دب والفكر حي  نادى البعض بتحطيم الفصحى والحداثة في األ

وقد بلغ . السائد والموروث وتفجير اللغة وغير ذلك من الدعوات

من ثقتهم بأنفسهم في هذا المجال أن كتب أحدهم يتوقع أن ال يمر 

وقت طويل حتى تستبدل مصر باللغة العربية اللغة الفرنسية كما 

ن اللغة ، وب  الفكر العرقي بتصوير أفعلت دول شمال أفريقيا

العربية بديل وضع من المسلمين لطمس الهوية األصلية يجب 

محاربته والرجوع بما يسمى اللهجات ومحاولة فرض استعمالها في 

الوسط كلغة رسمية لهدف توهين الرابط األساس بمفاهيم القرآن 

 .والسنة

 المدارس االستشراقية

  المدرسة اإليطالية

مهد الدراسات مركز الديني المسيحي وكانت الإيطاليا ذلك أنها  البداية من   

إلى دراسة اللغة العربية،  توجه البابواتالعربية واإلسالمية في أوروبا، فقد 

لتعليم اللغة العربية في باريس  ريسصدر القرار البابوي بإنشاء كرا قدو

ونابولي وسالونيكا وغيرها، وقد تعاون مجموعة من نصارى الشام مع 

كية لنشر الديانة الكاثوليكية في المشرق، وقد بدأ هذا التعاون الكنيسة الكاثولي
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م، وقام المارونيون 2191باتحاد الكنيستين المارونية والكاثوليكية عام 

  .تب الالهوت إلى اللغة العربيةبترجمة العديد من ك

واستمر اهتمام إيطاليا بالعالم اإلسالمي وظهر مستشرقون في المجاالت     

صدر مؤلفه المستشرق األمير كايتياني الذي أ ن هؤالء المختلفة وم

، ومنهم أيضا المستشرق كارلو نيللو الذي دّرس (حوليات اإلسالم)الكبير

مدرسة وفيما يأتي بعض أعالم ال .الفلك واألدب في جامعة القاهرة

 :االستشراقية اإليطالية

ولد في ( 2712-2911)ا David Santillanaديفيد سانتيالنا -2

حصل على الدكتوراه في القانون من جامعة روما  تونس،

وتخصص في الفقه اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية، أسهم في وضع 

القانونين المدني والتجاري باالعتماد على الشريعة اإلسالمية، عمل 

جامعة  في الجامعة المصرية أستاذاً لتاريخ الفلسفة، ثم عمل في

العديد من اآلثار في مجال الفقه روما أستاذاً للقانون اإلسالمي، له 

 .والقانون المقارن

من ( 2716-2967)يLeone Caetaniاألمير ليوني كايتاني  -1

أبزر المستشرقين اإليطاليين، فقد كان يتقن عدة لغات منها العربية 

والفارسية، عمل سفيراً لبالده في الواليات المتحدة، زار الكثير من 

ران ومصر وسوريا ولبنان، من أبرز البلدان الشرقية منها الهند وإي

مؤلفاته حوليات اإلسالم المكون من عشرة مجلدات تناولت تاريخ 

وأنفق كثيراً من أمواله على البعثات . هـ11اإلسالم حتى عام 

جعاً مهماً لكثير من العلمية لدراسة المنطقة، يعد كتابه الحوليات مر

 .المستشرقين

 :Carlo Alfoso Nallino"(2991-2719)"كارلو نللينو - 1

ولد في تورينو وتعلم العربية في جامعتها، عمل أستاذاً للغة العربية في    

المعهد العلمي الشرقي بنابولي ثم أستاذاً بجامعة بالرمو ثم جامعة روما، 

وعين أستاذاً للتاريخ والدراسات اإلسالمية في جامعة روما، ودعي من 
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فلك ثم في األدب العربي ثم في قبل الجامعة المصرية محاضراً في ال

 .تاريخ جنوب الجزيرة العربية قبل اإلسالم

 لنديةوالمدرسة اله

األوروبي في أنه  دراسة االستشراق الهولندي ال يختلف عن االستشراق      

ً بالروح التنصيرية، وأن هولندا كانت تدور في الفلك البابوي  انطلق مدفوعا

 .يالكاثوليك

شرقون الهولنديون باللغة العربية ومعاجمها كما اهتموا وقد اهتم المست    

بتحقيق النصوص العربية، ومما يميز االستشراق الهولندي وجود مؤسسة 

برل التي تولت طباعة الموسوعة اإلسالمية ونشرها في طبعتيها األولى 

من الكتب حول اإلسالم والثانية، كما تقوم هذه المؤسسة بطباعة كثير 

 .والمسلمين

ومن أبرز المستشرقين الهولنديين سنوك هورخرونيه الذي ادعى اإلسالم      

وتسمى باسم الحاج عبد الغفار، وذهب إلى مكة المكرمة ومك  ستة أشهر 

حتى طردته السلطات من هناك، فرحل إلى إندونيسيا ليعمل مع السلطات 

عالم الهولندية المحتلة لتدعيم االحتالل في ذلك البلد اإلسالمي، ومن أ

وفنسنك صاحب المعجم ( م2797ت)االستشراق الهولندي أيضا دي خويه 

 المفهرس أللفاظ الحدي  النبوي، وله كتاب في العقيدة اإلسالمية، وكذلك

 .المستشرق منسنك والمستشرق دوزي

االستشراق الهولندي شهد في السنوات الماضية ظهور تيار من المستشرقين   

لنظرة الموضوعية إلى اإلسالم وقضاياه وهذا مما الشباب الذين يميلون إلى ا

أثار حنق وغضب المستشرقين األكبر سناً، ولهولندا مركز للبحوث 

وقد تولّت جامعة ليدن تنظيم . والدراسات العربية واإلسالمية في مصر

 9-1مؤتمر عالمي حول اإلسالم في القرن الواحد والعشرين في الفترة من 

وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية، وحضر  بالتعاون مع 2776يونيو 

ً من أنحاء العالم، وقد بح  المؤتمرون أوضاع  المؤتمر مئة وعشرون باحثا

 :العالم اإلسالمي في القرن القادم من خالل ثالثة محاور
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وقد عقد .واإلسالم والتعليمواإلسالم والتنمية  اإلسالم والمجتمع الدولي 

ً المؤتمر الثاني في مصر وكان   . طابعه رسمياً أكثر منه علميا

 :أهم أعالم االستشراق الهولندي 

 12ولد في ( م2991-م2919) Rienhart Dozy رانيهارت دوزي -2

م في مدينة ليدن، بدأ دراسة العربية في المرحلة 2719فبراير 

الثانوية وواصل هذه الدراسة في الجامعة، حصل على الدكتوراه 

اهتم ( عيّاد عن الكتاب العرب أخبار بني)م عن بحثه 2992عام 

بالمخطوطات العربية وبخاصة كتاب الذخيرة البن بسام وغيره من 

الكتب، اهتم بتاريخ المسلمين في األندلس وأبرز كتبه تاريخ 

 .ي اسبانيا المكون من عدة مجلداتالمسلمين ف

ولد (.م2797-م2916) Michael Jan De Goje جان دي غوجي مايكال -1

م، تخصص في جامعة ليدن بالدراسات 2916أغسطس  7في 

الشرقية ومن أساتذته المستشرق دوزي وكانت رسالته للدكتوراه 

نموذج من الكتابات الشرقية في وصف المغرب مأخوذ من )بعنوان 

كتاب البلدان لليعقوبي، عمل في التدريس بجامعة ليدن، وكان أبرز 

إنتاجه تحقيق اهتماماته الجغرافيا وكذلك التاريخ اإلسالمي، ومن 

تاريخ كتاب فتوح البلدان للبالذري، كما شارك وأشرف على تحقيق 

 .الطبري، وهو غزير اإلنتاج

-مChristiaan Snouk Hurgronje (2919رونيهكريستاين سنوك هورغ -1

م، درس الالهوت ثم بدأ دراسة 2919فبراير 9ولد في  (م2716

كذلك على ، ودرس ية واإلسالم على يد المستشرق دي غوجيالعرب

يد مستشرقين آخرين منهم المستشرق األلماني نولدكه، كانت 

عمل . م2999رسالته للدكتوراه حول الحج إلى مكة المكرمة عام 

ً في معهد تكوين الموظفين في الهند الشرقية  ، (إندونيسيا)مدرسا

أعلن إسالمه وتسمى باسم عبد الغفار وسافر إلى مكة المكرمة 

ونصف، تعرف خالل هذه الفترة على عدد وأمضى فيها ستة أشهر 

من الشخصيات في مكة وبخاصة الذين تعود أصولهم إلى الجزر 

 .جمع مادة كتابه عن مكة المكرمة اإلندونيسية،
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انتقل إلى العمل في إندونيسيا لخدمة االستعمار الهولندي حي  عمل 

م، يعد سنوك نموذجاً 2972مستشاراً إلدارة المستعمرات في عام 

 .ستشرق الذي خدم االستعمار خدمات كبيرة وسّخر علمه لهذا الغرضللم

 .تاريخ مكةوأهم مؤلفاته 

مذ على يد تتل( م2717-م2991)  Arnet Jan Wensink أرنت فنسنك -1

المستشرق هوتسمان ودي غوجي وسنوك هورغرونيه 

عام ( دمحم واليهود في المدينة)حصل على الدكتوراه في بحثه .اووسغ

في عمل معجم مفهرس أللفاظ الحدي  الشريف  بدأ. م2799

ً بعدد كبير من الباحثين وتمويل من أكاديمية العلوم في  مستعينا

ً في  أمستردام ومؤسسات هولندية وأوروبية أخرى، وأصدر كتابا

 (مفتاح كنوز السنة)فهرسة الحدي  ترجمه فؤاد عبد الباقي بعنوان 

ستة مجلدات، له  رونيه فيأشرف على طباعة كتابات سنوك هورغ

سالمية نشأتها وتطورها مؤلفات عديدة منها كتاب في العقيدة اإل

 .التاريخي

م، 2719مارس  21ولد في  Jacque Waardenburg جاك واردنبرج -1

درس القانون بجامعة أمستردام ودرس أيضاً علم الالهوت بالجامعة 

م بجامعة 2716م إلى 2711درس العربية في الفترة من  .نفسها

ستردام وفي ليدن وفي مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس، أم

حصل على منحة من اليونسكو لزيارة بعض الدول العربية 

واإلسالمية فزار إيران ولبنان ومصر واألردن كانت رسالته 

من جامعة أمستردام، ( اإلسالم في مرآة الغرب)للدكتوراه بعنوان 

عة ما قيل بكندا في الفترة عمل في معهد الدراسات اإلسالمية بجام

م، قام بزيارات علمية ألجراء بحوث حول 2761 -م2761من 

الجامعات في العالم العربي في كل من تونس ولبنان وسوريا 

ً زائراً في جامعة كليفورينا لوس  –والعراق واألردن، عمل باحثا

أنجلوس وعمل في مجال التدريس في جامعة أوترخت بهولندا 

وبقي فيها  ثم انتقل إلى جامعة لوزان بسويسرا( م2799-م2769)

 . م2771حتى تقاعد عام 
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اإلسالم في مرآة )له إنتاج غزير في مجال الدراسات اإلسالمية منها      

والطرق الكالسيكية لدراسة ( مجلدان–واقع الجامعات العربية )و( الغرب

وقد ( الثانيةالطبعة )الدين، شارك في الكتابة في دائرة المعارف اإلسالمية 

 (.مستشرقون)كتب مادة 

  المدرسة الفرنسية

تعد المدرسة الفرنسية من أهم المدارس االستشراقية وبخاصة منذ إنشاء 

والتي رأسها المستشرق المشهور 2م 2971مدرسة اللغات الشرقية الحية سنة 

سلفستر دي ساسي، وكان هذا المستشرق يعد عميد االستشراق األوروبي في 

  .األول من القرن التاسع عشر دون منافسالنصف 

قد لّون "ويقول السامرائي عن كتاب ساسي في قواعد اللغة العربية إنّه 

أما اهتمامات دي ساسي فقد تنوعت "االستشراق األوروبي بصبغة فرنسية، 

حي  شملت اللغة العربية وآدابها والتاريخ والفرق والجغرافيا، وهي فترة كما 

افتقدت إلى التخصص حي  كان المستشرق بمجرد دخوله يقول السامرائي 

هذا المجال يظن أنه يستطيع أن يكتب في كل ما يخص اإلسالم والمسلمين، 

  .ولكن هذا النمط استمر كثيراً بعد هذه الفترة حتى يومنا هذا

ونشط االستشراق الفرنسي قبل الحملة الفرنسية على مصر وبعدها، فقد 

داً كبيراً من العلماء في المجاالت المختلفة ليحدث اصطحب نابليون معه عد

هزة انبهار لدى المسلمين وعلمائهم بالحضارة الغربية، وليزيد في دراسة 

أوضاع المجتمعات اإلسالمية، وقد صدر عن هذه الحملة كتاباً ضخما بعنوان 

كما إن نفوذ االستشراق الفرنسي استمر بعد وصول دمحم علي ( وصف مصر)

لى السلطة حي  بدأت البعثات العلمية في عهده وكانت تحت سرششمة إ

إشراف المستشرق الفرنسي جومار، وقد أرسلت تركيا وإيران والمغرب 

األقصى بعثات مماثلة، ويقول األستاذ دمحم الصباغ في كتابه عن االبتعاث 

ومخاطره أن السبب في أن أولى البعثات العلمية قد توجهت إلى فرنسا أنها 

ول الدول األوروبية التي اتخذت العلمانية منهج حياة، وان الفساد كانت أ

 .ا من الدول األوروبيةاألخالقي كان ينتشر فيها أكثر من غيره

أن المشرف ( يقظة المغرب العربي الحدي )ويذكر المنوني في كتابه المهم 

في على البعثة المغربية كتب إلى السلطات الفرنسية لتسمح للمبتعثين بالبقاء 
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فرنسا مدة من الزمن بعد انتهاء مهمتهم ليتشبعوا بالحضارة الفرنسية وعظمة 

فرنسا، ويقول المستشرق اإلنجليزي برنارد لويس أن المعلمين الفرنسيين 

الذين بعثتهم فرنسا لتدريب الجيش التركي حملوا معهم كتبا مختارة في األدب 

 .اءة كتب األدب والثقافةا على قروالفكر، كما إن الطالب المبتعثين ُشّجعو

وأنشأ الفرنسيون في العصر الحاضر الكثير من مراكز الدراسات 

االستشراقية واألقسام العلمية في جامعاتهم ومنها جامعة السوربون في 

باريس وجامعة ليون وجامعة مارسيليا وجامعة اكس ان بروفانس وغيرها، 

سطية، ومركز دراسات ومن المراكز المهمة معهد دراسات المجتمعات المتو

وبحوث العالم العربي واإلسالمي بإكس، وتستضيف فرنسا حالياً عدداً من 

الباحثين المسلمين الذي انحرفوا عقديا وفكرياً وتهيئ لهم الفرص لب  فكرهم، 

وال تكاد تفتح إحدى الصحف المهاجرة إاّل وتقرأ أسماء هؤالء كأن العالم 

 .اإلسالمي لم ينجب إالّ المنحرفين

 

 من أعالم المستشرقين الفرنسيين

 (م1131-م1571)ء Silvester de Sacyسيلفستر دي ساسي  -1

م، وتعلم الالتينية واليونانية ثم درس على بعض 2919ولد في باريس عام    

القساوسة منهم القس مور واألب بارتارو، ثم درس العربية والفارسية 

في مكتبة باريس الوطنية، عمل في نشر المخطوطات الشرقية . والتركية

 .وكتب العديد من البحوث حول العرب وآدابهم وحقق عدداً من المخطوطات

م وأعد 2971عين أستاذا للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية عام 

كتاباً في النحو ترجم إلى اإلنجليزية واأللمانية والدنمركية، وأصبح مديراً 

ندما تأسست الجمعية اآلسيوية انتخب رئيساً م، وع2911لهذه المدرسة عام 

حي  ألف كتاباً حولهم في " الدروز"ومن أبرز اهتماماته . م2911لها عام 

جزأين، أصبحت فرنسا في عهده قبلة المستشرقين من جميع أنحاء القارة 

األوروبية ويقول أحد الباحثين إّن االستشراق اصطبغ بالصبغة الفرنسية في 

سي مع الحكومة الفرنسية وهو الذي ترجم البيانات التي عصره، عمل دي سا

نشرت عند احتالل الجزائر وكذلك عند احتالل مصر من قبل حملة نابليون 

  .م2979عام 
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 (م1190-م1113)ء  Louis Massingonلوي ماسنيون -0

ولد في باريس وحصل على دبلوم الدراسات العليا في بح  عن المغرب،   

فصحى )اللغة العربية من مدرسة اللغات الشرقية الحية  كما حصل على دبلوم

زار كالً من الجزائر والمغرب وفي الجزائر انعقدت الصلة بينه ( وعامية

وبين بعض كبار المستشرقين مثل جولدزيهر وآسين بالثيوس وسنوك 

 .هورخرونيه ولي شاتيليه

-م2799)التحق بالمعهد الفرنسي لآلثار الشرقية في القاهرة عدة أعوام 

م عاد إلى مصر وهناك حضر بعض دروس 2797وفي عام ( م2799

األزهر وكان مرتدياً الزي األزهري، زار العديد من البالد اإلسالمية منها 

الحجاز والقاهرة والقدس ولبنان وتركيا، عمل معيداً في كرسي االجتماع 

-م2716)وأصبح أستاذ كرسي ( م2711-م2727)اإلسالمي في معهد فرنسا 

ومديراً للدراسات في المدرسة العلمية العليا حتى تقاعده عام ( م2711

 .م2711

لقد اشتهر ماسنيون باهتمامه بالتصوف اإلسالمي وبخاصة بالحالج حي  

آالم الحالج )وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان ( الطواسين)حقّق ديوان الحالج 

ه على ألف في جزأين وقد نشرت في كتاب تزيد صفحات( شهيد التصوف

وله اهتمام بالشيعة والتشيع، ( ترجم الكتاب إلى اللغة اإلنجليزية)صفحة 

 .وعرف عن لويس صلته بالحكومة الفرنسية وتقديمه المشورة لها

 (م1153-م1122)R.L. Blacherريجيس بالشير -3

ولد في باريس وتلقى التعليم الثانوي في الدار البيضاء وتخرج باللغة العربية 

اآلداب بالجزائر، تولى العديد من المناصب العلمية منها أستاذ اللغة  من كلية

العربية في معهد موالي يوسف بالرباط، ومدير معهد الدراسات المغربية 

، وأستاذ كرسي األدب العربي في مدرسة اللغات (م2711-م2711)العليا 

ة الشرقية الحية بباريس وأستاذاً محاضراً في السوريون ثم مدير مدرس

  .الدراسات العليا والعلمية، ثم أستاذ اللغة العربية وحضارتها في باريس

تاريخ األدب )من أبرز إنتاجه ترجمته لمعاني القرآن الكريم وكذلك كتابه 

في جزأين وترجمه إلى العربية إبراهيم الكيالني، وله أيضاً كتاب ( العربي

 (.دراسة في التاريخ األدبي: أبو الطيب المتنبي)
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 .مMaxim Rodinson 1117مكسيم رودنسون -4

م، وحصل على الدكتوراه في اآلداب ثم 2721يناير  16ولد في باريس في 

على شهادة من المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والمدرسة العلمية 

العليا، تولى العديد من المناصب العلمية في كل من سوريا ولبنان في المعاهد 

فرنسية هناك، تولى منصب مدير الدراسات في المدرسة التابعة للحكومة ال

العلمية للدراسات العليا قسم العلوم التاريخية واللغوية ثم محاضراً فيها قسم 

العلوم االقتصادية واالجتماعية، نال العديد من األوسمة والجوائز من الجهات 

 .العلمية الفرنسة واألوروبية

 r(دمحم)و( جاذبية اإلسالم)و( م والرأسماليةاإلسال)له العديد من المؤلفات منها 

، وله العديد من الدراسات التاريخية والتاريخ (إسرائيل والرفض العربي)و

  .االقتصادي للعالم اإلسالمي

وهناك العديد من المستشرقين الفرنسيين البارزين مثل هنري الوست وكلود 

ب البلجيكي كاهن وشارل بيال وإميل درمنجهم واألب لويس جارديه واأل

. وروبير مانتران ،وأندريه ريموند. األصل الفرنسي الجنسية األب المانس

 .وغيرهم

 المدرسة االنجليزية

م 2611أنشئت أول أقسام اللغة العربية في الجامعات البريطانية في عامي 

م في جامعتي كمبريدج وأكسفورد على التوالي، وكانت الدراسات 2616و

لب عليها الطابع الفردي، ولكن في هذه األثناء كانت العربية اإلسالمية يغ

شركة الهند الشرقية تعمل جاهدة على إكمال احتاللها للهند ثم تسليمها 

للحكومة البريطانية، وقد قامت الشركة بإنشاء مراكز استشراقية في الهند 

وأنشئت كذلك جمعيات . لتدريب موظفين يستطيعون التعامل مع أهل البالد

 .ة مثل الجمعية البنقالية في أواخر القرن التاسع عشراستشراقي

انتشرت المراكز االستشراقية في بريطانيا وظلت العاصمة لندن خالية من 

مثل هذا المركز حتى صرح اللورد كيرزن في إحدى جلسات البرلمان 

اإلنجليزي بضرورة إنشاء مثل هذا المركز وانه من المكونات الضرورية 

م، 2726أسست مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية عام لإلمبراطورية، وت

وانتقل إليه بعض المستشرقين الكبار من أمثال توماس آرنولد والفرد جيوم 
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وغيرهما، واستمرت المدرسة في النمو واالزدهار حتى أصبحت المركز 

االستشراقي األول في بريطانيا، بل تنافس أكبر المراكز االستشراقية في 

 .العالم

لفت الحكومة البريطانية لجنة لدراسة أوضاع الدراسات السالفية وك

م، ووضعت اللجنة 2719واألوروبية الشرقية والشرقية واألفريقية عام 

تقريراً تضمن توصيات مهمة منها زيادة دعم مراكز الدراسات االستشراقية، 

وتوفير الكثير من الوظائف والمنح للدارسين، وحددت اللجنة الجهات 

تفيدة من هذه الدراسات وهي الحكومة البريطانية في المقام األول، المس

والبعثات التنصيرية، وهيئة اإلذاعة البريطانية ووزارة التجارة والمؤسسات 

 .ي لها مصالح مع العالم اإلسالميالتجارية الت

واحتاجت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في أوضاع الدراسات العربية 

بعد الحرب العالمية الثانية فكلفت لجنة برئاسة سير وليام هايتر واإلسالمية 

م للقيام بهذا العمل، وقدمت مؤسسة روكفللر دعماً مالياً لهذه اللجنة 2762عام 

لزيارة عشر جامعات أمريكية وجامعتين كنديتين لإلفادة من التجربة 

تقريرها األمريكية في مجال الدراسات العربية اإلسالمية، وقدمت اللجنة 

الذي تضمن خالصة الرحلة األمريكية ومقابالت مع المسؤولين عن 

الدراسات العربية اإلسالمية في الجامعات البريطانية، وجاءت التوصيات من 

 .ت واإلفادة من الخبرة األمريكيةجديد لدعم هذه الدراسا

 أعالم المستشرقين البريطانيينمن 

ً بعدد من المست شرقين البريطانيين من القديم والحدي  نقدم فيما يأتي تعريفا

 .معلومات بصورة دورية بإذن هللاعلى أمل أن يتم تحدي  هذه ال

  (م2611-م2126) William Bedwellوليام بدول -2

عمل راعياً لكنيسة إيلبيرج وجمع إلى عمله الكنسي دراساته وبحوثه في اللغة 

م وهما حول الرسول ظهر له كتابات امتألت بالحقد على اإلسال. العربية

  .ملسو هيلع هللا ىلص
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 (م1539-م1915)  George Saleجورج سيل-1

ولد في لندن التحق في البداية بالتعليم الالهوتي تعلم العربية على يد معلم     

من سوريا وكان يتقن اللغة العبرية أيضاً، من أبرز أعماله ترجمته لمعاني 

احتوت على كثير من االفتراءات  القرآن الكريم التي قدم لها بمقدمة

ترجمة سيل "والشبهات، ومن الغريب أن يقول عنها عبد الرحمن بدوي 

ً طوال القرن الثامن عشر  واضحة ومحكمة معاً، ولهذا راجت رواجاً عظيما

ويقول في موضع آخر " م2916إذ عنها ترجم القرآن إلى األلمانية عام 

ً رغم " ً لإلسالم برئيا تدينه المسيحي من تعصب المبشرين وكان سيل منصفا

 ."المسيحيين وأحكامهم السابقة الزائفة

 (م1142-م1171)ء  David Samuel Margoliouthديفيد صموئيل مرجليوث-0

بدأ حياته العلمية بدراسة اليونانية والالتينية ثم اهتم بدراسة اللغات السامية 

النبوية، وكتابه عن فتعلم العربية ومن أشهر مؤلفاته ما كتبه في السيرة 

ولكن هذه الكتابات اتسمت . اإلسالم، وكتابه عن العالقات بين العرب واليهود

بالتعصب والتحيز والبعد الشديد عن الموضوعية كما وصفها عبد الرحمن 

بدوي، ولكن يحسب له اهتمامه بالتراث العربي كنشره لكتاب معجم األدباء 

  .معري وغير ذلك من األبحاثلياقوت الحموي، ورسائل أبي العالء ال

 (م1132-م1194)ء  Sir Thomas Walker Arnoldتوماس وولكر آرنولد -3

بدأ حياته العلمية في جامعة كامبردج حي  أظهر حبه للغات فتعلم العربية 

في الهند حي  أمضى هناك ( عليكرا)وانتقل للعمل باحثاً في جامعة على كرا 

، ثم عمل (الدعوة إلى اإلسالم)شهور عشر سنوات ألف خاللها كتابه الم

م عاد إلى لندن ليصبح أميناً 2791أستاذاً للفلسفة في جامعة الهور، وفي عام 

مساعداً لمكتبة إدارة الحكومة الهندية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، 

وعمل في الوقت نفسه أستاذاً غير متفرغ في جامعة لندن، واختير عام 

ً على الطالب الهنود في بريطانيا، ومن المهام م ليكون مش2797 ً عاما رفا

العلمية التي شارك فيها عضوية هيئة تحرير الموسوعة اإلسالمية التي 

صدرت في ليدن بهولندا في طبعتها األولى والتحق بمدرسة الدراسات 
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 م، عمل أستاذاً زائراً 2726الشرقية واألفريقية بجامعة لندن بعد تأسيسها عام 

 .م2719جامعة المصرية عام في ال

وكتاب حول ( الخالفة)له عدة مؤلفات سوى كتابه الدعوة إلى اإلسالم ومنها 

العقيدة اإلسالمية وشارك في تحرير كتاب تراث اإلسالم في طبعته األولى، 

 .في الفنون اإلسالميةباإلضافة إلى العديد من البحوث 

معتدلين فإن البح  الدقيق في بالرغم من شهرة آرنولد بأنه من المستشرقين ال

كتاباته تدل على أنه يشارك غيره من المستشرقين في الطعن في اإلسالم 

بأسلوب هادئ وبخاصة في كتابه الخالفة وفي كتابه الدعوة إلى اإلسالم كما 

أوضح ذلك أحد الباحثين في المعهد العالي للدعوة اإلسالمية في المدينة 

  .المنورة

  Sir Hamilton R. A. Gibb.بسير هاملتون جي -4

م، انتقل إلى اسكتلندا وهو 2971يناير 1ولد هاملتون جيب في اإلسكندرية في 

في الخامسة من عمره للدراسة هناك، ولكنه كان يمضي الصيف مع والدته 

التحق بجامعة أدنبرة لدارسة اللغات السامية، عمل محاضراً . في اإلسكندرية

م وتدرج 2712ة واألفريقية بجامعة لندن عام في مدرسة الدراسات الشرقي

م، وانتخب 2719في المناصب األكاديمية حتى أصبح أستاذً للغة العربية عام 

لشغل منصب كرسي اللغة العربية بجامعة أكسفورد، انتقل إلى الواليات 

المتحدة األمريكية ليعمل مديراً لمركز دراسات الشرق األوسط بجامعة 

  .أستاذاً للغة العربية في الجامعة هارفارد بعد أن عمل

باإلضافة إلى اهتمامه اللغوي فقد أضاف إلى ذلك االهتمام بتاريخ اإلسالم 

 .وانتشاره وقد تأثر بمستشرقين كبار من أمثال تومارس آرنولد وغيره

م 2711سنة ( الفتوحات اإلسالمية في آسيا الوسطى)من أبزر إنتاج جب 

االتجاهات الحديثة في )معاصر وكتاب ودراسات في األدب العربي ال

، وقد انتقل جيب من (إلى أين يتجه اإلسالم)وشارك في تأليف ( اإلسالم

دراسة اللغة واآلداب والتاريخ إلى دراسة العالم اإلسالمي المعاصر وهو ما 

التفت إليه االستشراق األمريكي حينما أنشأ الدراسات اإلقليمية أو دراسات 
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وله ( اإلسالم)ثم أعاد نشره بعنوان ( المحمدية)بعنوان  المناطق، وله كتاب

  .كتاب عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

  .Montgomery Wattمونتجمري وات  -7

م، والده القسيس أندرو وات درس 2797مارس 21ولد في كريس فايف في 

وفي كلية جورج واتسون بإدنبرة  2727-2721في كل من أكاديمية الرخ 

م 2711-م2719م وكلية باليول بأكسفورد 2719-م2719بره وجامعة أدن

م وبجامعة أكسفورد وجامعة أدنبرة في الفترة من 2711وجامعة جينا بألمانيا 

م على التوالي، عمل راعياً لعدة 2711م إلى 2719م ومن 2717م إلى2719

كنائس في لندن وفي أدنبرة ومتخصص في اإلسالم لدى القس األنجليكاني في 

 .د إلى العمل في المناصب الدينية، وبعد تقاعده عاالقدس

عمل رئيساً لقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة أدنبره في الفترة 

دعي للعمل أستاذاً زائراً . 2761نال درجة األستاذية عام . 2797-2719من 

وكلية فرنسا في  2799و2761جامعة تورنتو : في كل من الجامعات اآلتية

  .2797-2799وجامعة جورجتاون بواشنطن عام 2799ريس عام با

( دمحم في المدينة)و( في مكة -e-دمحم )أصدر العديد من المؤلفات من أشهرها 

الفكر السياسي )و( الفلسفة اإلسالمية والعقيدة)و( دمحم نبي ورجل دولة)و 

األصولية )و( تأثير اإلسالم في أوروبا القرون الوسطى)و( اإلسالمي

ومن آخر كتبه ( العالقات اإلسالمية النصرانية)و( سالمية والتحدي اإل

الفترة التكوينية للفكر )م وكتاب 2776سنة ( حقيقة الدين في عصرنا)

م وغيرها كثير، 2771سنة ( موجز تاريخ اإلسالم)م و2779سنة ( اإلسالمي

ً إلحدى الكنائس في منطقة إدنبر ً راعيا ً ويعمل حاليا  .ةوقد تقاعد قريبا

 :(م1191-م1127)  Arthur John Arberryآرثر جون آربري -9

م في مدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا، التحق 2791مايو 21ولد في    

بجامعة كامبريدج لدراسة اللغات الكالسيكية الالتينية واليونانية، وشجعه أحد 

أساتذته منس على دراسة العربية والفارسية، ارتحل إلى مصر لمواصلة 

ً لقسم د راسته للغة العربية، عاد إلى مصر ليعمل في كلية اآلداب رئيسا

  .وزار فلسطين وسوريا ولبنان( اليونانية والالتينية)الدراسات القديمة 
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هتم باألدب العربي فترجم مسرحية مجنون ليلي ألحمد شوقي كما حقق كتاب ا

كتاب واصل اهتمامه بالتصوف وذلك بنشره ( التعرف إلى أهل التصوف)

 .ي وترجمه إلى اإلنجليزيةللنفر( المواقف والمخاطبات)

عمل آربري مع وزارة الحرب البريطانية في أثناء الحرب العالمية الثانية 

ً بشؤون اإلعالم والرقابة البريدية، وأصدر كتابه  المستشرقون )مهتما

م تولى منصب أستاذ كرسي اللغة العربية في 2711سنة ( البريطانيون

لدراسات الشرقية واألفريقية، ثم انتقل لجامعة كمبردج ليحتل منصب مدرسة ا

 .ي اللغة العربية في هذه الجامعةأستاذ كرس

ولعل من أبرز جهود آربري ترجمته لمعاني القرآن الكريم حي  أصدر أوالً 

مختارات من بعض آيات القرآن الكريم مع مقدمة طويلة ثم أكمل الترجمة 

  .م2711وأصدرها عام 

 :م2726ء Bernard Lewisبرنارد لويس  -9

م وتلقى تعليمه األول في كلية ولسون 2726مايو 12ولد لويس في     

والمدرسة المهنية حي  أكمل دراسته الثانوية وال تذكر المراجع أية معلومات 

 ً ً خاصا ً يهوديا ً دينيا التحق بجامعة لندن لدراسة التاريخ ثم . عن تلقيه تعليما

م متتلمذا 2719سنا للحصول على دبلوم الدراسات السامية سنةانتقل إلى فر

ثم عاد إلى جامعة لندن، مدرسة . على المستشرق الفرنسي ماسنيون وغيره

 م عن رسالته2717الدراسات الشرقية واألفريقية وحصل على الدكتوراه عام 

  .القصيرة حول أصول اإلسماعيلية

انية ألداء الخدمة العسكرية وأعيرت استدعي في أثناء الحرب العالمية الث    

م، عاد بعد الحرب إلى 2711م حتى 2712خدماته لوزارة الخارجية من سنة 

مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية لتدريس التاريخ اإلسالمي وأصبح أستاذ 

ً لقسم التاريخ عام 2717كرسي التاريخ اإلسالمي عام  م ثم أصبح رئيسا

ً لهذا 2719 القسم حتى انتقل إلى الواليات المتحدة األمريكية م، وظل رئيسا

 .م2791عام 

ي للعمل أستاذً زائراً في العديد من الجامعات األمريكية واألوربية منها    دُعِّ

جامعة كولمبيا وجامعة انديانا وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس وجامعة 
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م حتى 2791أكالهوما وجامعة برنستون التي انتقل إليها والعمل فيها من 

ً لمعهد أنانبرج اليهودي . م2796تقاعده عام  وهنا عيّن مديراً مشاركا

 .للدراسات اليهودية والشرق أوسطية في مدينة فيالديلفيا بوالية بنسلفانيا

 ً وإن كان له قدرة على إعادة نشر )يعد لويس من أغزر المستشرقين إنتاجا

ه من التاريخ وقد تنوعت اهتمامات( بعض ما سبق نشره بصور أخرى

اإلسالمي حي  كتب عن اإلسماعيلية وعن الحشاشين وعن الطوائف 

المختلفة في المجتمع اإلسالمي، إلى الحدي  عن المجتمع اإلسالمي ولكنه في 

السنوات األخيرة قبل تقاعده بقليل بدأ االهتمام بقضايا العالم العربي 

وعن ( يةصولاأل)واإلسالمي المعاصرة فكتب عن الحركات اإلسالمية 

  .اإلسالم والديموقراطية

قدم خدماته واستشاراته لكل من الحكومة البريطانية التي كلفته القيام برحلة 

إلى العديد من الجامعات األمريكية وإلقاء األحادي  اإلذاعية والتلفازية عام 

وفي إحدى . م، كما قدم استشارته للكونجرس األمريكي أكثر من مرة2711

ألقى محاضرة في أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ( م2791س مار9)المرات 

بالكونجرس األمريكي حول قضية الشرق األوسط وألهمية هذه المحاضرة 

  نشرتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية بعد أسبوعين من إلقائها

 

 المدرسة األمريكية

لكن نشأ االستشراق في أوائل القرن التاسع عشر يغلب عليه الطابع الديني، و

مع عدم إغفال األطماع السياسية، فكيف يكون لبريطانيا إمبراطورية ال تغيب 

عنها الشمس وال يكون ألمريكا اهتمامات إمبريالية، واشترك الهدفان 

م وأرسلت باحثيها إلى العالم العربي 2919وتأسست الجمعية الشرقية عام 

من  اإلسالمي، وحرصت بعض الجامعات األمريكية أن تنال نصيبها

كمية من  Princetonالمخطوطات اإلسالمية فاشترت جامعة برنستون 

  .المخطوطات حتى أصبحت تضم ثاني أكبر مجموعة مخطوطات إسالمية

ونشطت البعثات التنصيرية في بالد الشام فأسست المدارس والمعاهد العلمية، 

وصلت إلى ( هـ2199)م 2997وفي أواخر القرن التاسع عشر وفي عام 



31 
 

وكانت برئاسة المنّصر ( سميت كذلك تمويها)ة طالئع البعثة العربية البصر

 م2791-م2171المشهور صموئيل زويمر، واستمرت هذه البعثة حتى عام 

وشهد االستشراق األمريكي نهضة شاملة بعد منتصف القرن العشرين حينما 

كتابه أخلت بريطانيا مواقعها للنفوذ األمريكي كما ذكر ذلك مايلز كوبالند في 

، ووجد األمريكيون أنهم بحاجة إلى عدد كبير من المتخصصين (لعبة األمم)

في شؤون الشرق األوسط، فأصدرت الحكومة األمريكية مرسوما عام 

م خصص بموجبة مبالغ كبيرة لتشجيع الجامعات على افتتاح أقسام 2711

 الدراسات العربية اإلسالمية، واستقدم لذلك خبراء في هذا المجال من

الجامعات األوروبية، وحضر من بريطانيا كل من جوستاف فون جرونباوم 

وهاملتون جب وبرنارد لويس وغيرهم، فأسس هاملتون جب مركز دراسات 

 الشرق األوسط بجامعة هارفارد وجرونباوم أسس مركزاً في جامعة

  .كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس

واليات المتحدة لتأخذ مفهوماً وقد طّورت الدراسات العربية اإلسالمية في ال

جديداً وشكالً جديداً فقد انتهى إلى حد كبير عهد المستشرق الذي يزعم لنفسه 

معرفة كل ما يخص العالم العربي اإلسالمي في جميع المجاالت، فأخذت 

الدراسات تصبح أكثر دقة وتخصصا في منطقة معينة وفي فرع من فروع 

مجال أمام التخصصات المختلفة لتسهم في المعرفة، وقد فتح هذا التجديد ال

تطور الدراسات العربية اإلسالمية بحي  تكون بعض الرسائل العلمية 

 .راه تحت إشراف أكثر من قسم علميللماجستير والدكتو

وكما ذكر عن االستشراقين الهولندي واأللماني بوجود أصوات معتدلة فإنه 

نادون بوقف التشويه المتعمد ظهر في الواليات المتحدة عدد من الباحثين ي

لصورة اإلسالم والمسلمين في اإلعالم األمريكي أو في الكتابات األكاديمية 

ومن هؤالء مثال اسبوزيتو، كما يالحظ أن بعض من يتعاطف مع العالم 

اإلسالمي أدرك خطل اإلسراف األمريكي في تأييد المصالح اليهودية 

حدة، ومع تقديرنا لكل من يتحدث وتقديمها حتى على مصالح الواليات المت

عن اإلسالم بإيجابية فينبغي أن نظل على حذر، كما إنه يتوجب على 

 .م وجود في خارطة اإلعالم الغربيالمسلمين أن يحرصوا على أن يكون له
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ً بعنوان  ً ببعض أعالم المستشرقين األمريكيين وبحثا ويضم هذا القسم تعريفا

وهو جزء من كتابي بحوث في " لمعاصرلمحات من االستشراق األمريكي ا"

 م1999/هـ2119صدر في جدة عام  ،راالستشراق األمريكي المعاص

  من أعالم االستشراق األمريكي :أوالا 

 :Cornilius Van Dykeكرنيليوس فانديك  -1

درس العربية في لبنان، أسهم في إنشاء مدرسة كانت نواة الجامعة 

ة، وله كتابات لتوراة إلى اللغة العربياألمريكية، شارك في تكملة ترجمة ا

 .في المجال العلمي

 (م1143-م1193)ء  Dunckan Black MacDonald دنكان بالك ماكدونالد -0

وانتقل إلى برلين ( اسكتلندا)أصله إنجليزي بدأ الدراسة في جالسجو 

للدراسة مع المستشرق زاخاو، انتقل إلى الواليات المتحدة األمريكية عام 

لتعليم اللغات الساميّة، أسس في الواليات المتحدة مدرسة كندي م 2971

م وشارك مع زويمر في السنة نفسها في تأسيس مجلة 2722للبعثات عام

 .اسات الشرعية والدراسات اللغويةالعالم اإلسالمي، تنوع إنتاجه بين الدر

 (.م1179-م1114)ء George Sartonجورج سارتون  -3

العلوم الطبيعية والرياضية درس العربية بلجيكي األصل متخصص في 

م، ألقى محاضرات حول 2711-م2712في الجامعة األمريكية في بيروت 

فضل العرب على الفكر اإلنساني، أشرف مع ماكدونالد على مجلة إيزيس 

 (.دخل إلى تاريخ العلمالم)م وأبرز إنتاجه 2716-م2721

 (م1150-م1121)ء Gustav Von Grunbaum جوستاف فون جرونباوم -4

م، درس في جامعة فينا وفي جامعة برلين، 2/7/2797ولد في فينا في 

م، ثم 2719هاجر إلى الواليات المتحدة والتحق بجامعة نيويورك عام 

جامعة شيكاغو ثم استقر به المقام في جامعة كاليفورنيا حي  أسهم في 

بعد، من  تأسيس مركز دراسات الشرق األوسط الذي أطلق عليه اسمه فيما
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ي وله أهم كتبه اإلسالم في العصر الوسيط، كما اهتم بدراسة األدب العرب

 .إنتاج غزير في هذا المجال

  George Rentzجورج رنتز  -7

درس في واشنطن وفي جامعة الفلبين وجامعة كاليفورنيا تخصص في 

اللغة العربية وآدابها، عمل في السفارة األمريكية في القاهرة، أسس قسم 

وث والترجمة في شركة أرامكو، شـارك في مشروع التاريخ الشفوي البح

ً لمجموعة الشرق األوسط في جامعة  لمنطقة الخليج العربي، عمل أمينا

ستانفورد، من أبرز اهتماماته حركة الشيخ دمحم بن عبد الوهاب حي  كانت 

موضوع رسالته للدكتوراه، وله كتابات كثيرة عن الجزيرة العربية من 

 .والجغرافية، توفي منذ عدة سنواتحي التاريخية النوا

 Wilfred Cantwell Smith.ويلفرد كانتويل سميث -9

م، درس اللغات الشرقية في جامعة تورنتو، حصل 2726ولد في كندا عام 

على الماجستير والدكتوراه في مجال دراسات الشرق األدنى من جامعة 

العالم اإلسالمي برنستون، متخصص في دراسة اإلسالم وأوضاع 

عمل ( اإلسالم في العصر الحدي )المعاصرة وأشهر كتبه في هذا المجال 

أستاذاً في جامعة هارفرد وفي معهد الدراسات اإلسالمية بجامعة مقيل 

بكندا، قام بتدريس الدين اإلسالمي بكلية نورمان المسيحية بمدينة الهور 

اً في العديد من م، دعي للعمل أستاذاً زائر2711-م2712بباكستان 

نماذج اإليمان حول )عدة كتب منها ( م2779)الجامعات، صدر له حديثا 

اإليمان واالعتقاد والفرق )وكتاب ( اإليمان نظرة تاريخية)وكتاب  (العالم

 بينهما

 Barbara Regina Fryer Stowasserباربرا ريجينا فراير ستواسر -5

م حصلت على الشهادة ولدت في ألمانيا حي  تلقت تعليمها األولي ث

الجامعية من جامعة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة 

واللغة الفارسية والعربية والتصوف، حصلت على الماجستير من جامعة 

كاليفورنيا بلوس أنجلوس في تاريخ الشرق األوسط وحضارته، حصلت 

لدراسات بألمانيا في ا Munsterعلى الدكتوراه من جامعة منستر 
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 .اإلسالمية

تولت العديد من المناصب منها أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية في 

ثم عينت مديرة لمركز الدراسات . جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة

حتى اآلن، لها 2771العربية المعاصرة بالجامعة نفسها في الفترة من 

( حدي  وفي التفسيرالنساء في القرآن وفي ال)العديد من المؤلفات منها 

( التطور الديني والسياسي، بعض األفكار حول ابن خلدون وميكيافيللي)و

وعدد كبير من البحوث حول الدراسات اإلسالمية وبخاصة فيما يتعلق 

ً با  .لمرأة في اإلسالم قديما وحديثا

عضو مؤسس في المجلس األمريكي لجمعيات الدراسات اإلسالمية، 

األمريكية راقية األمريكية وعضو الرابطة وعضو في الجمعية االستش

 .لمعلمي اللغة العربية

 Richard Bullietريتشارد بوليت -1

درس في جامعة هارفرد حي  حصل على البكالوريوس في التاريخ 

م في دراسات الشرق األوسط والدكتوراه 2761م والماجستير 2761

د من م في التاريخ ودراسات الشرق األوسط، عمل في العدي2769

الجامعات منها هارفارد وجامعة بيركلي في كاليفورنيا وجامعة كولمبيا 

م 2779م إلى 2791حي  ترأس معهد الشرق األوسط في الفترة من 

م حتى اآلن، تولى مناصب علمية في عدد من 2771والفترة من 

-م2799المؤسسات منها رابطة دراسات الشرق األوسط سكرتير تنفيذي 

إدارة جمعية الدراسات اإليرانية، وعضو مجلس م، عضو مجلس 2792

أمناء المعهد األمريكي للدراسات اإليرانية، قدّم خدمات استشارية للعديد 

من الجهات العلمية والسياسية منها وكالة إعالم الواليات المتحدة التابعة 

ية ومجلة التايم لوزارة الخارجية األمريكية، ووزارة الخارجية األمريك

 .وغيرها

ه العديد من المؤلفات منها دراسة في تاريخ اإلسالم االجتماعي في ل

القرون الوسطى، والتحول إلى اإلسالم في القرون الوسطى، وكتاب 
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له مشاركات إعالمية في الصحافة واإلذاعة . اإلسالم نظرة من الخارج

 .والتلفاز

 المدرسة األلمانية

المية منذ عهد مبكر فقد ثبت أن اهتم الباحثون األلمان بالدراسات العربية اإلس

مارتن لوثر كان من الذين تأثروا بالفكر اإلسالمي حينما تمرد على الكنيسة 

الكاثوليكية في روما، ولكن موقف لوثر كان عدائيا جداً من اإلسالم وبخاصة 

وقد تميز المستشرقون األلمان بالجدية في البح  حتى . الدولة العثمانية

سالمية في أوروبا في وقت من األوقات بالصبغة اصطبغت الدراسات اإل

ومع كل هذا فإن المدرسة "ويقول في ذلك الدكتور السامرائي . األلمانية

األلمانية وحدها أظهرت اهتماما علميا جادا باإلسالم في وقت مبكر عن 

وذكر أمثلة على هذا [( 2")]999غيرها من المدارس االستشراقية األوروبية

االهتمام بالمخطوطات وبالتاريخ اإلسالمي حي  ظهر كتاب مغازي الواقدي 

تاريخ األدب ’في كتابه وبدأ تحقيق كتاب الطبري، وظهرت جهود بروكلمان 

  .‘العربي

عديد من الجامعات، وقد لحق وما زال االستشراق األلماني مزدهراً في ال 

االستشراق األلماني غيره في االهتمام بالقضايا المعاصرة فقد قدم المستشرق 

في جامعة برنستون  2796راينهارد شولتز محاضرة في شهر سبتمبر 

 .‘اإلسالم السياسي في القرن العشرين’بالواليات المتحدة بعنوان 

 ستشراق األلمانيأعالم اال

  Johann Jakob Reiske (1716-1774)ايسكه يوهان جاكوب ر-1

يعد رايسكه مؤسس الدراسات العربية في ألمانيا حي  بدأ تعليم نفسه العربية 

وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة  Leipzigثم درس في جامعة ليبزيج 

المخطوطات العربية فيها كما اهتم بدراسة اللغة العربية والحضارة اإلسالمية 

في هذا المجال فهو االبتعاد بالدراسات العربية اإلسالمية  وإن كان له فضل

ت في القرون عن االرتباط بالدراسات الالهوتية التي كانت تميز هذه الدراسا

 (.األوروبية)الوسطى 

 

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=43&RPID=43&LID=2#_Hamesh


36 
 

 Jullius Wellhausen (1844-1918)يوليوس فيلهاوزن -0

اجه تخصص في دراسة التاريخ اإلسالمي والفرق اإلسالمية، من أبرز إنت

‘ اإلمبراطورية العربية وسقوطها’تحقيق تاريخ الطبري، وألف كتاباً بعنوان 

األحزاب المعارضة في ’ومن اهتماماته بالفرق اإلسالمية تأليف كتابيه 

تنظيم ’وكتب عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في كتابه ‘ الخوارج والشيعة’وكتابه ‘ اإلسالم

 .‘ والسفارات التي وجهت إليهدمحم’وكتابه ‘ دمحم للجماعة في المدينة

 Theodor Noldeke (1836-1930)ثيودور نولدكه -3

ودرس فيها اللغة العربية ودرس في  2916مارس 1ولد في هامبرج في 

عيّن أستاذاً للغات اإلسالمية والتاريخ . جامعة ليبزيج وفينا وليدن وبرلين

ً في جامعة ستر اهتم . استبرجاإلسالمي في جامعة توبنجن، وعمل أيضا

ً بعنوان  مختارات من ’بالشعر والجاهلي وبقواعد اللغة العربية وأصدر كتابا

وهو  2969نشره عام ‘ تاريخ القرآن’من أهم مؤلفاته كتابه ‘ الشعر العربي

رسالته للدكتوراه وفيه تناول ترتيب سور القرآن الكريم وحاول أن يجعل لها 

ً ابتدعه دكه يعد شيخ المستشرقين أن نول ذكر عبد الرحمن بدوي. ترتيبا

 .األلمان

 Carl Brockelmann (1868-1956)كارل بروكلمان  -4

في مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية 2969سبتمبر  29ولد في 

وهو في المرحلة الثانوية، ودرس في الجامعة باإلضافة إلى اللغات 

ودرس على يدي  (اليونانية والالتينية)الشرقية اللغات الكالسيكية 

اهتم بدراسة التاريخ اإلسالمي وله في هذا المجال . المستشرق نولدكه

ولكنه مليء بالمغالطات ‘ تاريخ الشعوب اإلسالمية’كتاب مشهور 

تاريخ األدب ’ومن أشهر مؤلفاته كتاب  .واالفتراءات على اإلسالم

عربية الذي ترجم في ستة مجلدات وفيه رصد لما كتب في اللغة ال‘ العربي

 .ا ومكان وجودهافي العلوم المختلفة من مخطوطات ووصفه
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 Josef Schacht (1902-1969)جوزف شاخت  -7

، درس اللغات الشرقية في جامعة برسالو 2791مارس 21ولد في 

لتدريس مادة فقه 2711وليبتسك، انتدب للعمل في الجامعة المصرية عام 

هيئة تحرير دائرة المعارف  شارك في. اللغة العربية واللغة السريانية

عرف شاخت باهتمامه بالفقه اإلسالمي ولكنه . اإلسالمية في طبعتها الثانية

كالم وفي تاريخ العلوم صاحب إنتاج في مجال المخطوطات وفي علم ال

 .والفلسفة

 Annemarie Schimmel (1922)آنا ماري شميل  -9

اللغة العربية في  من أشهر المستشرقين األلمان المعاصرين بدأت دراسة

سن الخامسة عشرة وتتقن العديد من لغات المسلمين وهي التركية 

دّرست في العديد من الجامعات في ألمانيا وفي . والفارسية واألوردو

الواليات المتحدة األمريكية وفي أنقرة، اهتمت بدراسة اإلسالم وحاولت 

نالت أسمى  تقديم هذه المعرفة بأسلوب علمي موضوعي لبني قومها حتى

ولكن بعض الجهات . جائزة ينالها كاتب في ألمانيا تسمى جائزة السالم

المعادية لإلسالم لم يرقها أن تنال هذه الباحثة المدافعة عن اإلسالم في 

 .ا أن يمنعوا حصولها على الجائزةوجه الهجمات الغربية عليه حاولو

سلم في أوروبا الدكتور وقد أدرك مكانة هذه المستشرقة العالّمة والداعية الم

وعلى رأس المحررين "زكي علي منذ أكثر من أربعين سنة حين كتب يقول 

األستاذة األلمعية الدكتورة آن ماري شميل المتخصصة في ‘ فكر وفن’لمجلة 

وترجمت إلى األلمانية له ديوان ..دراسة دمحم إقبال حكيم وشاعر باكستان

وهي أستاذة بجامعة بون ‘ الفارسية رسالة المشرق عن’وكتاب ‘ جاويد نامة’

وتنصف اإلسالم والمسلمين كثيراً جزاها ... وغيرها ومن أكابر علماء ألمانيا

ً أنها أصدرت العديد من الكتب منها كتاب ." هللا خيراً  دمحم ’وقال عنها أيضا

وقد . ملسو هيلع هللا ىلص بسطت فيه مظاهر تعظيم وإجالل المسلمين لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص‘رسول هللا

امتدحها رئيس المجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا بأنها ما زالت تواصل 

  .كتاباتها الموضوعية وترجماتها عن اإلسالم
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 المدرسة األسبانية

نشأ االستشراق اإلسباني في أحضان حركة عدائية لكل ما هو عربي ومسلم، 

د وصف المستعرب اإلسباني وكان هدفها التحقير واالنتقام والتشويه، وق

ً من هذا النوع ( في االستشراق اإلسباني)خوان غويتسولو في كتابه  نماذجا

إنما يكتبون ويتصرفون "حين يكتبون عن اإلسالم والمسلمين بقوله إنهم 

األحوال، وينطقون باسم المسيحية في مواجهة حضارة متدنية، وفي أفضل 

العالم اإلسالمي يدفعهم إلى التفجع  فإن استحضار الماضي المجيد الذي عرفه

انحطاطا كان في رأيهم محتما وال )على نحو متحذلق على االنحطاط الحالي 

ووصف " وعلى عجزه الطبيعي عن هضم التقدم األوروبي( مناص منه

غويتسولو دراسات المستشرقين األسبان للغات اإلسالمية بأنهم يدرسونها كما 

، ومقطوعة عن اللغات الحالية التي هي لغات حضارات منقرضة"لو كانت 

ً أو ما هو أقل من وريثها الشرعي، حاكمين عليها بذلك بأن تشك ل عدما

واختلط الدافع الديني الحاقد بدافع استعماري سياسي حينما بدأت ".العدم

حركات االحتالل األوروبي للعالم اإلسالمي وطمعت إسبانيا في المناطق 

قيها إلعداد الدراسات لمعرفة مواصفات السكان المجاورة لها فجندت مستشر

وطبائعهم وتجارتهم وزراعتهم، وكذلك معرفة اللغات واللهجات المحلية، وقد 

ربية، أنشأت الحكومة األسبانية العديد من المراكز لتعليم العربية العامية والمغ

وما تزال إسبانيا تحتفظ بالكثير من .وقد تجاوزت خمسين مدرسة

العربية في مكتباتها الكبرى كمكتبة االسكولاير ومكتبة مدريد المخطوطات 

  .ومكتبة جمعية األبحاث الوطنية الوطنية،

  من أعالم االستشراق اإلسباني

 (م1144-م1151)  Miguel Asin Placiosمقيل آسين بالثيوس -1

م بمدينة سرقسطة والتحق بكلية اآلداب بجامعة 2992يوليو  1ولد في 

إلى دراسته في المعهد المجمعي فتخرج فيه قسيساً،  سرقسطة باإلضافة

درس اللغة العربية على يد المستشرق ربيرا، التحق بجامعة مدريد 

للحصول على درجة الدكتوراه وكانت عن الغزالي، تولى كرسي اللغة 

الرشدية )العربية في جامعة مدريد، من أبرز إنتاجه العلمي بحثه المعنون 
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وبحثه عن تأثر الشاعر ( قديس توما اإلكوينيالالهوتيه في مذهب ال

، (األخرويات اإلسالمية في الكوميديا اإللهية)اإليطالي دانتي بعنوان 

ً بابن حزم والقرطبي وأبي حامد الغزالي، ومحي الدين بن  وأبدى اهتماما

شارك مع المستشرق ربيرا في إصدار مجلة الثقافة اإلسبانية . عربي

اً في األكاديمية الملكية للعلوم األخالقية م واختير عضو2797-م2796

 .م2727األكاديمة اإلسبانية عام  م وعيّن عضواً في2721سنة 

  Secode Lucena Paredesسيكودي لوثينا باريديس  -0

ولد في غرناطة ودرس الفلسفة في كلية اآلداب في جامعة غرناطة،عمل 

لمغرب، عيّن أستاذاً للغة مستشاراً للثقافة والتعليم في اإلقامة اإلسبانية في ا

م، عيّن مديراً لمعهد الدراسات العربية 2711العربية بجامعة غرناطة عام 

ً لقسم الدراسات العربية في معهد الدراسات اإلفريقية  بغرناطة وعمل رئيسا

بمدريد، انتخب عضواً في مجمع الفنون الجميلة، له إنتاج غزير في مجال 

 ول الشريعة اإلسالمية وكذلك التاريختحقيق المخطوطات وفي البحوث ح

 .اإلسالمي واآلثار اإلسالمية

 Emilio Varcia Gomezإميليو جارثيا جوميز  -3

ولد في مدريد ودرس في جامعتها، عمل أستاذاً بجامعة غرناطة وبجامعة 

تولى إدارة المعهد الثقافي اإلسباني، زار سوريا ولبنان، انتخب . مدريد

م، عمل سفيراً لبالده في 2719العربي بدمشق عام  عضواً في المجمع العلمي

بعض بغداد وفي لبنان، له دراسات عديدة في األدب العربي وترجمات ل

 .الشعر العربي إلى اإلسبانية

  Bosch Villaبوش فيال  -4

م، درس في جامعة برشلونه فقه اللغات السامية 2711ولد في فيجراس عام 

اإلقطاع، مملكة الطوائف )بعنوان  وحصل على الدكتوراه من جامعة مدريد

عمل في تدريس اللغة العربية في كل من جامعتي ( على عهد بنو رزين

برشلونة وجامعة سرقسطة، تولى منصب أستاذ مساعد للتاريخ والنظم 

اإلسالمية بجامعة مدريد وعمل أمين مكتبة معهد الدراسات العربية بمدريد 

تولى رئاسة الجمعية  .عة غرناطةودّرس التاريخ والنظم اإلسالمية بجام
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اإلسبانية للمستشرقين، وهو عضو جمعية شمال أمريكا لدراسات الشرق 

األوسط، تركزت بحوثه في مجال الدراسات اإلسالمية والجغرافيا والتاريخ 

 .بقضايا العالم العربي المعاصرة كما اهتم

  Fedrico Corienteفيدريكيو كورينتي  -7

م درس اللغات الشرقية في جامعة مدريد، 21/22/2719ولد في غرناطة في 

حصل على الدكتوراه في علم اللغة، عمل مديراً للمركز الثقافي في القاهرة 

م، تولى منصب أستاذ اللغة اإلسبانية في مدرسة األلسن العليا 2761-م2761

بجامعة عين شمس في الفترة نفسها، وترأس قسم اللغة االسبانية بجامعة دمحم 

م، عمل في جامعة فيالديلفيا أستاذاً 2769-م2761بالرباط عام الخامس 

ة العربية بجامعة سرقسطة منذ عام للغات الشرقية والعربية، أستاذ كرسي اللغ

  .م2796

 المدرسة الروسية

كان االستشراق قوياً في روسيا منذ عهد بعيد حي  تعود الصالت بين روسيا 

اسية، حي  تبادلت الدولة اإلسالمية والعالم اإلسالمي إلى زمن الدولة العب

السفارات مع روسيا، ولّما ضمت روسيا إليها بعض المناطق اإلسالمية ازداد 

االهتمام باإلسالم والعالم اإلسالمي، وقد أفادت روسيا من الدراسات العربية 

واإلسالمية في أوروبا وبخاصة في فرنسا حي  أوفدت روسيا بعض الباحثين 

وقد قوي االهتمام . ة اللغات الشرقية الحية في باريسفي مدرس للدراسة

باالستشراق في روسيا في بداية القرن التاسع عشر حينما أنشأت بعض 

الجامعات الروسية كراس للغة العربية واإلسالم ومن هذه الجامعات جامعة 

  .قازان وجامعة موسكو وجامعة بطرسبرج وكلية الزاريف وغيرها

  الروسيبعض أعالم االستشراق 

 (م1132-م1191)ء V.V. Bartholdبارتولد . ف.ف -1

درس التاريخ اإلسالمي في جامعة بطرسبرج وعمل فيها أستاذاً لتاريخ 

الشرق اإلسالمي، اهتم بمصادر التاريخ اإلسالمي العربية، كما اهتم 

انتخب عضواً في مجمع العلوم  .بدراسة ابن خلدون ونظريته في الحكم
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 ً للجنة المستشرقين، له كتابات كثيرة في مجال التاريخ الروسي ورئيسا

 .اإلسالمي وقد كتب عن عمر بن الخطاب

 :Ignaij Julianovic Krackovskijإجناطيوس كراتشكوفسكي  -0

م، أمضى طفولته في طشقند حي  تعلم اللغة 2991مارس  26ولد في 

تعلم اللغة األوزبكية، درس اللغات الكالسيكية اليونانية والالتينية، بدأ ب

م التحق بكلية اللغات الشرقية في جامعة 2792وفي عام . العربية بنفسه

سان بترسبرج، ودرس عدداً من اللغات منها العبرية والحبشية والتركية 

والفارسية، درس التاريخ اإلسالمي على يد المستشرق بارتولد، زار 

لبنان ومصر العديد من الدول العربية واإلسالمية منها تركيا وسوريا و

وتعرف إلى كثير من أعالم الفكر العربي اإلسالمي منهم الشيخ دمحم عبده 

والشيخ دمحم كرد علي وغيرهما اهتم بالشعر العربي في العصر األموي 

  .وفي العصر العباسي

 :(م1141-م1151)  A.E. Schmidtشميت -3

تلقى تعليمه على يد المستشرقين روزين وجولدزيهر، تخصص في دراسة 

للغة العربية والتاريخ اإلسالمي، عمل أستاذاً في جامعة بطرسبرح مدة ا

م ليؤسس جامعة فيها وكان أول 2719عشرين سنة، ثم انتقل إلى طشقند عام 

محاولة التقريب بين )و( النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص)و( تاريخ اإلسالم)رئيس لها، من آثاره 

 (.ية في طشقندفهرس المخطوطات العرب), السنة والشيعة

 (م1152-م1119) W. Ivanovإيفانوف. و -4

اهتم بدراسة اإلسماعيلية، ومن آثاره المخطوطات اإلسالمية في المتحف 

  .األسيوي، وثائق جديدة لدراسة الحجاج وعقيدة الفاطميين

 (:م1141-م1151)  A.E. Krymskyكريمسكي -7

ت السالفية م اللغا2976م إلى 2971درس في جامعة موسكو في الفترة من 

م، 2979م إلى 2976عا  في سوريا في الفترة من . والعربية والفارسية

عمل أستاذاً للعربية وآدابها في كلية الزاريف، وأستاذاً للعربية في قازنا من 

وترأس . تولى منصب سكرتير مجمع العلوم األكراني. م2729م إلى 2979
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العالم )من آثاره . م2729ية قسم الدراسات العليا في خاكوف بعد الثورة البلشف

األدب )و( م2791تاريخ اإلسالم في جزأين )، (م2997اإلسالمي ومستقبله،

 .(م2796العربي الحدي  في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، موسكو 

 مدرسة دول أوربية أخرى

 (م1144-م1124)  Paul Eliezer Krausبول كراوس -2

م في براغ بتشيكوسلوفاكيا ألسرة يهودية، هاجر إلى 2791ولد سنة 

فلسطين ليعيش في إحدى المستعمرات ودرس في مدرسة الدراسات 

الشرقية في الجامعة العبرية في القدس، ثم انتقل إلى برلين ليحصل 

من هناك على درجة الدكتوراه، اهتم بالتراث العلمي اإلسالمي 

ابر بن حياّن والبيروني والرازي، أسهم وكانت له دراسات حول ج

مع ماسنيون في دراسة الحالج، كما كان له دراسة مستقلة حول 

تاريخ اإللحاد في اإلسالم ترجمت إلى العربية ونشرها الدكتور عبد 

  .الرحمن بدوي، مات منتحراً 

  Henry Lammensهنري المانس  -0

م في الكلية اليسوعية م، تعل2/9/2961ولد في مدينة خنت في بلجيكا في 

في بيروت وبدأ حياة الرهبنة فيها، يقول عنه عبد الرحمن بدوي، بلجيكي 

ً إلى  وراهب يسوعي شديد التعصب ضد اإلسالم، يفتقر افتقاراً تاما

النـزاهة في البح  واألمانة في نقل النصوص وفهمها، ويعد نموذجاً سيئاً 

مل معلماً في الكلية اليسوعية للباحثين في اإلسالم من بين المستشرقين، ع

في بيروت حي  دّرس التاريخ والجغرافيا، ثم أصبح أستاذاً للتاريخ 

تولى رئاسة تحرير .اإلسالمي في معهد الدروس الشرقية في الكلية نفسها

له . مجلة الشرق، وتولى كذلك إدارة مجلة تنصيرية أخرى هي البشير

 .الراشدين والدولة األموية كتابات حول السيرة النبوية وحول الخلفاء

 (م1130-م1172)ء  F. Buhlبوهل -3

ولد في كوبنهاجن بالدنمارك، درس الالهوت وتعلم العربية، درس 

م، زار العديد من البالد العربية 2799-م2996بجامعتي فينا وليبزيج 

واإلسالمية منها مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وتركيا، نال الدكتوراه في 
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بجامعة كوبنهاجن، " للعهد القديم"ي وتاريخ اللغة، عمل أستاذاً النحو العرب

، وترجم معاني بعض أجزاء من القرآن rمن آثاره كتابه عن الرسول 

 .الكريم إلى اللغة الدنماركية

 (م1101-م1172)ء  Ignaz Goldziherإجناز جولدزيهر -4

ن ثم م ألسرة يهودية، درس في بوادبست ثم برلي2919يونيه 11ولد في  

انتقل إلى جامعة ليبسك والتحق فيها بقسم الدراسات الشرقية، رحل إلى 

القاهرة وسوريا وحضر بعض الدروس في األزهر، عمل في جامعة 

بودابست في مجال الدراسات العربية واإلسالمية، أصبح أستاذاً للغات 

كتب كثيراً حول اإلسالم عقيدة وشريعة وتاريخاً، . م2971السامية عام 

ان له تأثير في الدراسات االستشراقية حتى يومنا هذا حي  انتشرت وك

كتبه في مختلف اللغات األوروبية، وما تزال جامعة برنستون مثالً تقرر 

كتابه دراسات إسالمية في مناهج قسم دراسات الشرق األدنى حي  قامت 

ع تعليقات المستشرق برنارد الجامعة بنشر ترجمة جديدة لهذا الكتاب م

وقد رد عليه كثير من المسلمين ومن أبرزهم الدكتور مصطفى  .يسلو

 (.السنّة ومكانتها في التشريع اإلسالمي)السباعي في كتابه 

حرص األوروبيون واألمريكيون على إنشاء مراكز للدراسات العربية 

واإلسالمية في العالم اإلسالمي لتكون أقرب إلى هذه البالد ويستخدمها 

الغربيون كمراكز للبح  والدراسة ولتعلم اللغات  الطالب والباحثون

اإلسالمية، ولنشر الثقافة الغربية، وقد بدأ الغرب في إنشاء هذه المراكز 

منذ القرن التاسع عشر حي  أنشأت البعثات التنصيرية الغربية الكليات 

 :والجامعات ومراكز البحوث وفيما يلي بعضها

وهي ال تدل على مصطلح  ،العربيةإن كلمة الفيلولوجيا تصعب ترجمتها ب)

ولكن كل من علم اللغة وعلم الفيلولوجيا (. فقه اللغة فبينهما فروق واختالفات

مترابطان حي  ال يستغني علم اللغة عن الفيلولوجيا الن مصادر علم اللغة 

النصوص اللغوية،كما ال يستطيع علم الفيلولوجيا االستغناء عن منجزات علم 

إذن فالعالقة بين ،لعلم هو الذي يقوم بدراسة النصوص وتحليلهااللغة الن هذا ا

العلمين عالقة وثيقة لذلك ما زالت بعض الجامعات الغربية تخلط بين علم 
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اللغة والفيلولوجيا المقارنة كما هو الحال في جامعة لندن لذا يجب أن يكون 

 .هناك تفريق بين مصطلح الفيلولوجيا وعلم اللغة وفقه اللغة

 :تصارباخ

إذا أراد الباح  التعبير عن اي مما يدل عليه المصطلح الغربي :الفيلولوجيا

(phillologie ) كدراسة النقو  واعداد النصوص للنشر،ودراسة المعطيات

 يتناول اللغة العربية فحسب :للغةفقه ا.)الثقافية العامة،ونحو ذلك

ى مجموعة ظهر هذا المصطلح قبل عقود من الزمان ليشير إل االستغراب

من أبناء األمة العربية اإلسالمية الذين تأثروا بالغرب في سلوكهم وأخالقهم 

ولكن هذا المصطلح جاء بعده مصطلح آخر هو التغريب فأصبح . وأفكارهم

يعرف هؤالء بالمتغربين أما االستغراب فقد تحول معناه إلى محاولة معرفة 

نادى العديد من علماء و. الغرب من الداخل معرفة علمية موضوعية موثقة

ومعرفة اآلخر أمر أساسي في تربية المسلم حي  إن . األمة بدراسة الغرب

القرآن الكريم قد قسم الناس إلى ثالثة أقسام في سورة البقرة فهم إما مؤمنون 

ثم وضح صفات كل فئة في سور القرآن الكريم، كما . أو كافرون أو منافقون

وضح هوية المسلم ليستطيع بعد ذلك أن يعرف جاءت السنّة النبوية المطهرة ت

 .اآلخرين معرفة صحيحة متمسكاً بهويته ومستعلياً بإيمانه

 –مازال موضوع االستشراق الشغل الشاغل للمثقف العربي الذي تحول فجأة 

من ذات دارسة مستكشفة، إلى موضوع تحت المجهر والتشريح،  -مع أمته

إلى دراسة االستشراق  –د مع األيام وبإلحاح يزدا -وما زالت الحاجة تدعو

وخطاباته عبر تحوالته، دراسة فاحصة متعمقة للوقوف على تفصيالته 

الدقيقة وخلفياته المحجبة، في أفق ما يسمى بالعولمة، حي  أصبح العالم قرية 

تحكم بالنار والحديد، تضخمت فيها إمبراطوريات الشركات العابرة للقارات 

دول بعد أن سلبتها السيادة، في عالِّم سيطرت فيه حتى أصبحت تتحكم في ال

الديمقراطيات الميكانيكية، وطغت فيه المعلوماتية، وفقدت فيهِّ القيم القانونية 

الشرق، / الغرب، على الجنوب / واإلنسانية واألخالقية، وتسلط فيهِّ الشمال

 بعد أن استنزفه واستعبده، ويسعى حاليا إلى تدمير هويته وطمس خصوصياته

 .الدينية واللغوية والحضارية، باسم العولمة
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لقد حدد الغرب الشرق كوحدة من النواحي الجغرافية والثقافية " 

عبر تقسيم معين للواقع اإلنساني، يوحي ضمنا بهوية صانع  ،واالجتماعية

مفهوم الشرق، وبذلك فإن الغرب بتحديد ما هو شرقي بالنسبة إليه، إنما يأخذ 

لمفهوم االستشراق، هو الجغرافيا والتاريخ واألوضاع  بمعيار من إنتاجه

التي يتم النظر إليها على أنها تختلف اختالفا  ،الشرق/ الخاصة بتلك الوحدة 

 ."بينِّّا عن الغرب

نها ال تكاد تخرج وبالرغم من تعدد التحديدات التي وضعت لالستشراق، إال أ

 :عن دالالت ثالث

و بتدريس الشرق أو الكتابة عنه، فه فكل من يقوم: داللة أكاديمية -2

  .مستشرق، ويسمى فعله استشراقا

انتروبولوجي، = أسلوب من الفكر القائم على تمييز وجودي  -1

 .ابستمولوجي بين الشرق والغرب=  ومعرفي

أسلوب غربي للسيطرة على الشرق واستبنائه وامتالك السيادة  -1

  .عليه، وهو مذهب سياسي مورس إداريا على الشرق

الرقعة، يضم العالم العربي في آسيا وإفريقيا / مع أن مصطلح الشرق و

وصوال إلى الهند والصين ومناطق ما وراء البحار، إال أن الموضوع سيعنى 

بمعالجة ما يخص العرب واإلسالم في المنطقة العربية، أي ما اصطلح 

 .االستشراق على تسميته شرقا أوسط/ االستعمار

وكميدان للنشاط  ،ن قصدوا الشرق كموضوع للمعرفةلقد كان في طليعة الذي

شخصيات غربية من الخاصة  ،العلمي، وال سيما في القرن التاسع عشر

رحالة ومغامرون ومبشرون وجامعيون ورجال أعمال وعسكريون )

ولغويون وانتروبولوجيون ومؤرخو الحضارات وأركيولوجيون وموظفو 

ء في التعرف على المواقع المحتواة، وقد أسهم بعض هؤال( الدوائر الحكومية

التربويون : أو المرشحة لالحتواء، وأضيف إليهم منذ أوائل القرن العشرين

ورجال المخابرات والمؤرخون االقتصاديون ومتدربو الشركات وخبراء 

األسواق التجارية والسياسية وذوو النوايا الطيبة من المهتمين بحوار الشرق 

 .ة باإلسالموالغرب، وعالقة المسيحي
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تقترب البدايات االستشراقية التمهيدية من أن تكون محاوالت وأعماال فردية 

يمتزج فيها العلم بإنتاج الصور الغرائبية واألساطير والخرافات عن عالم 

قرار "الشرق، أما البداية الرسمية لالستشراق فيؤرخ لها اعتبارا من صدور 

عدد من كراسي األستاذية في م، بتأسيس 2121عام "مجمع فيينا الكنسي 

اللغات العربية واليوناينة والعبرية والسريانية في جامعات باريس وأكسفورد 

عهد اإلصالح الديني  :وبدأ يزدهر بصورة جدية في فترة ما يسمى...وبولونيا

في أوربا خالل القرن السادس عشر، وقد سجلت الموجة األولى من االنتشار 

م، الجمعية 2992باتافا )جمعيات استشراقية  الجدي لالستشراق تشكيل

م، الجمعية 2911م، الجمعية اآلسيوية بباريس 2911الملكية اآلسيوية بلندن 

وفي المرحلة الثانية ظهرت مؤتمرات (. م2911األمريكية الشرقية 

م، وتجاوز عددها حتى اآلن 2999المستشرقين التي انعقد أولها بباريس عام 

 .ثالثين مؤتمرا

ى الرغم من أن االستشراق يمتد بجذوره إلى ما يقرب من ألف عام وعل

لم يظهر في أوربا إال في نهاية  orientalistمضت، فإن مفهوم مستشرق 

م وفي فرنسا 2997القرن الثامن عشر، فقد ظهر أوال في إنجلترا عام 

 2919م، وأدرج مفهوم االستشراق في قاموس األكاديمية الفرنسية عام2977

 .م 

ثم عرف االستشراق أوجه عبر تضخم مؤسساته، وتعدد مناهجه، وتنوع 

 .مشاربه وغاياته ليبدأ بعد ذلك في االنحسار، في شكله التقليدي

 :انحسار االستشراق التقليدي وظهور االستشراق المعاصر -2

لقد عا  االستشراق أزهى فتراته في  :انحسار االستشراق التقليدي -أ 

رن التاسع عشر والنصف األول من القرن النصف الثاني من الق

وأضخم  ،وشهدت تلك الفترة جيل العمالقة من المستشرقين...العشرين

األعمال في مختلف ضروب المعرفة، لكن األوضاع بدأت تتبدل، ففي عام 

م عقد مؤتمر المستشرقين الدولي بباريس ليكون آخر مؤتمر دولي 2791

وأصبح التجمع يحمل اسم "استشراق " يحمل هذه التسمية، فقد ألغي مصطلح

الجمعية " ثم أصبح"الجمعية الدولية للدراسات اإلنسانية حول آسيا وإفريقيا "
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، وأصبحت مؤتمراته تحمل اسم "الدولية للدراسات اآلسيوية والشمال إفريقية 

ولعل من "مؤتمرات العلوم اإلنسانية الخاصة بمناطق العالم اإلسالمي" 

 :إلى إلغاء المصطلح األسباب التي أدت

الحمولة السيئة التي دلت عليها كلمة استشراق بعد أن كثرت  -2

الكتابات اإلسالمية وغير اإلسالمية، المنتقدة ألعمال المستشرقين 

 ...وسلوكهم االستعماري والتجسسي والعنصري

لم يعد المستشرقون أنفسهم ينظرون إلى العالم اإلسالمي  -1

كما دلت التسمية في أصلها وفق  ،عرفةبوصفه مصدرا للعلم والم

روها وترجموا  ،بعد أن استنزفوا مكتباته)المعاجم الغربية  وهجَّ

نفائسها وحققوا مخطوطاتها وطمسوا معارفها وغطوا آثار 

لقد أفاد االستعمار من االستشراق التقليدي، الذي كان (. الجريمة

إليه من معارف، بمثابة دليل له في شعاب الشرق وأوديته، بما قدمه 

تمنح القوة، ومزيد من  –كما يقول الدكتور دمحم البهي –فالمعرفة 

فهناك باستمرار حركة جدلية بين  ،القوة يتطلب مزيدا من المعرفة

إال أن كثيرا من المستشرقين لم ". المعلومات والسيطرة المتنامية

 يسلموا بأفول نجم االستشراق االستعماري بجميع تبعاته، فالشيء

المهدد بالزوال كما يقول رودنسون، هو سيطرة الدراسات 

لفترة  الفيلولوجية، فقد كان هناك اتجاه سائد في الحركة االستشراقية

تزيد عن قرن من الزمان ترتكز على التدريب الفيلولوجي بوصفه 

بمثل هذه  كافيا لحل جميع المشاكل الناشئة ضمن ميدان لغوي محدد

اق يعد نفسه للدور الجديد، يقول أحد المالحظات، بدأ االستشر

لقد آن األوان كي يبتعد المستشرقون عن :" المستشرقين األلمان

اللهجات العربية ويعدوا أنفسهم لتقبل الدور الجديد كطاقة فاعلة في 

الشرح خدمة العلوم االجتماعية وكاحتياطيين للقيام بعملية الترجمة و

 ".في ميادين العمل المختلفة

 :االستشراق المعاصرظهور  -ب

ليتناسب مع  -موضوعا ومنهاجا -لقد قام االستشراق التقليدي بتغيير جلدته 

التي لها عالقة بقضايا العالم اإلسالمي والتي لم تعد .. .المرحلة الجديدة
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وذلك  ،لطلب فيهاالفيلولوجيا وتحقيق النصوص التراثية واألدبية تفي با

 :بالتركيز على

نشأة الدول العربية اإلسالمية، وأنواع حكوماتها، : اسيةالمناحي السي -

 ...عالقات بين الحكومات وشعوبهاوسياساتها الداخلية والخارجية، وال

األوضاع االقتصادية من حي  الثروات الطبيعية، وبح  سبل الهيمنة عليها  -

 ...وإغراق أهلها بالديون ،ويقاتصنيعا وتس

عتبرها مزاحما قويا، ومنافسا حقيقيا يحول وحده التي ا ،الصحوة اإلسالمية -

 ...المسلمين باألزياء المختلفة دون غيره دون العربدة في ديار

توظيف تقنيات وأساليب جديدة في البح  والرصد، مع استخدام المناهج  -

السوسيولوجية واالنتروبولوجية والسيكولوجية واإلحصائية والتاريخية 

وعلى الرغم من المحاوالت ...اهة والجدية والحيادالن النزواللسانية، وإع

الجدية المخلصة التي بذلها بعض الباحثين في العصور الحديثة للتحرر من 

كما يقول المستشرق -المواقف التقليدية للكتاب المسيحيين عن اإلسالم، فإنهم 

 ."لم يتمكنوا من أن يتجردوا منها تجردا تاما كما يتوهمون  -نورمان دانييل

آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء "وما تزال 

على " المعاصرين ومستترة وراء الحواشي المرصوصة في األبحاث العلمية

 . حد تعبير برنارد لويس

وفهم هذه الصليبية الجديدة في االستشراق المعاصر ليس أمرا عسيرا، ذلك 

العقلية الغربية ليس من السهل اجتثاثها، أن جذور العداء العميقة الموغلة في 

فهناك أدلة كثيرة تشير إلى الروح العدائية القديمة، ما تزال تنف  الحياة في 

كثير من الكتابات التي تمر تحت الالفتة األكاديمية، ويتضح هذا أيضا في 

عرض الشئون العربية واإلسالمية المعاصرة في وسائل اإلعالم الغربية 

  .اليومية

  .ق األمريكي، ويطبعه بطابع خاصا سيرسم الحقا مالمح االستشرامم

يعتبر االستشراق األمريكي : تشراق األمريكي، النشأة والتوجهاالس -1

امتدادا واستمرارا لالستشراق األوربي، وارثا مجمل تصوراته 

الجاهزة عن العالم العربي واإلسالمي، وترجع أولى التفاتات 



49 
 

م عبر إرساليات التبشير التي 2929ة أمريكا إلى الشرق إلى سن

لقد اتسعت . أهم مؤسساتها" شيرية األمريكيةالجمعية التب" تعد

أعمال هذه الجمعية اتساعا هائال حتى بلغت اللجان التي شكلتها من 

ألف  91لجنة اشترك فيها  169الوطنيين في مناطق التبشير 

في بالد تركيا وقد كانت هذه الجمعية تهتم بأمر التبشير .. .مواطن

ألنها ال ترغب في ترك البالد التي كانت مهبطا  ،وسوريا وفلسطين

إال أن االستشراق األمريكي بدأ عمليا  .للتوراة تحت سيطرة اإلسالم

بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت أمريكا نفسها مضطرة 

لتحل محل بريطانيا في المشرق العربي، يشير مايكلز كوبالند 

المخابرات األمريكي إلى أن بريطانيا حينما قررت التخلي  ضابط

طلبت من أمريكا أن تحل محلها  ،عن مركزها في الشرق األوسط

وقد وجدت أمريكا رصيدها من معرفة الشرق اإلسالمي ضئيال 

جدا، فحاولت الحكومة الفيدرالية استدراك هذا العجز، حي  أصدر 

مرسوم مجلس الدفاع "م باسم 2719مجلس الشيوخ مرسوما عام 

كان له أثر كبير في تشجيع االهتمام بالدراسات " القومي للتعليم

م أصبحت اللغة العربية تدرس 2761العربية واإلسالمية، وفي عام 

في خمسة عشر مركزاً، أنشئت بأموال قدمتها الحكومة الفيدرالية، 

األمريكية لدراسة الشرق  الرابطة"م 2717وتأسست عام 

م بلغ عدد الجامعات األمريكية 2761-2761ي عام وف"األوسط

التي تقدم برامج دراسات عليا حول الشرق األوسط أكثر من ثمان 

مادة، ويصل عدد  919وعشرين جامعة، تحتوي برامجها على 

وقد أصدرت  .أستاذ 199األساتذة العاملين بها إلى أكثر من 

ي لعام كتاب المعلومات السنو" رابطة دراسات الشرق األوسط"

م، ويضم بين دفتيه أسماء عدة آالف من الباحثين في شئون 2771

لقد خططت الواليات المتحدة . الشرق األوسط وفي شتى المجاالت

لدورها االستعماري الجديد بعناية، ووظفت االستشراق ورسمت 

، وقد أفصح مرتيمر "سياسة العالقات الثقافية"لذلك ما أسمته 

إن العملية الهائلة : "ة الثقافية قائالجراف عن جانب هذه السياس

لتجميع المطبوعات المتميزة في لغات الشرق األدنى الصادرة منذ 
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م وحتى اليوم، والنظر فيها وفحصها، إجراء يتعلق باألمن 2799

القومي األمريكي، وهو من أجل فهم أمريكي أفضل للقوى التي 

 ."اإلسالم .. .تناوئ أو تنافس الفكرة األمريكية، وأهم هذه القوى

ومنذ ذلك الحين تمحور النشاط االستشراقي األمريكي حول السبل 

التي تتيح للواليات المتحدة بسط هيمنتها على المنطقة العربية 

والعالم اإلسالمي، فأصبح كل ما يطلب إلى االستشراق أن يؤديه، 

هو مساعدة المؤسسة األمريكية على إنجاز تطلعاتها في الهيمنة 

 .وضمان الحماية الكاملة إلسرائيلدرات الشرق، على مق

لقد كان االستشراق األمريكي على :طبيعة االستشراق األمريكي -1

اتصال وثيق باالستشراق البريطاني، مما جعل خصائص الثاني تكاد تنتقل 

بكاملها إلى األول، مع تفرد االستشراق األمريكي بمجموعة من 

ر إلى أنني أفدت في هذا العنصر من الخصائص التي حددت طبيعته، وأشي

أستاذ  -البح  من المجهود الطيب الذي بذله الدكتور مازن مطبقاني

في تشريح االستشراق األمريكي من خالل  -الدراسات االستشراقية

، أو "االستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي " أطروحته 

، أو من خالل موقع "صرةاالستشراق والقضايا المعا"من خالل مقاله 

على شبكة " مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث االستشراق"

 :ستشراق األمريكي في النقط اآلتيةاإلنترنيت، ويمكن إجمال خصائص اال

 

 :استقطاب الطاقات البشرية لخدمة األمن القومي عبر االستشراق -أ 

نجليز لدعم استقدمت الجامعات األمريكية كثيراً من المستشرقين اإل

الدراسات العربية واإلسالمية لديها، وكان من هؤالء هاملتون جب الذي 

استقدمته جامعة هارفرد ليؤسس قسم دراسات الشرق األوسط، كما 

استقدمت جامعة كاليفورنيا المستشرق جوستاف فون جرونباوم، وقدمت 

كما استعان  .دعوات ألساتذة زائرين كان من أبرزهم برنارد لويس

كونجرس األمريكي بخبرات المستشرقين الذين عملوا في العالم ال

اإلسالمي، لتقديم ثمرة خبراتهم له في جلسات خاصة، وكان من بينهم 

مستشرقون يهود بصفتهم األوربية ال اليهودية، وقد نشرت محاضر 

كما توسع االستشراق .صفحة 111في كتاب بلغت صفحاته  الجلسات
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ي مجال تدريس اللغة الباحثين العرب، ليس فاألمريكي في االستعانة ب

 :جاالت العلمية، ولعل من أقدمهم، بل في مختلف المالعربية فحسب

مؤسس قسم دراسات الشرق األدنى بجامعة برنستون : فيليب حتي -

ورئيس هذا القسم، وقد جاء إلى برنستون بتأثير من الرئيس ويلسون 

، وكذلك بتأثير يكية في بيروتوصديقه بايارد دودج رئيس الجامعة األمر

  .جمعيات تنصيرية

جورج حوراني، وشارل عيساوي، وجورج مقدسي، : ومن هؤالء أيضا -

وفوزي متري نجار، وفضل الرحمن الذي عرف بعداوته للمسلمين، وكان 

رئيسا لقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة شيكاغو، وعبد هللا حمودي 

  ...المغربي، وحسن مدرسي اإليراني

تكاد معظم الدراسات العلمية :ار األهداف واألنشطة التنصيريةاستمر-ب

التي أرخت لالستشراق تجمع على أنه نشأ في رحم الكنائس، وترعرع في 

إن الحروب :" أحضان األديرة النصرانية، يقول الدكتور دمحم البهي

الصليبية تركت في نفوس األوربيين ما تركت من آثار مرة وعميقة 

حركة اإلصالح الديني، فشعر المسيحيون األوربيون بحاجات  وجاءت

ضاغطة إلعادة النظر في شروح كتبهم الدينية لمحاولة تفهمها على أساس 

التطورات الجديدة التي تمخضت عنها حركة اإلصالح، ومن هنا اتجهوا 

إلى الدراسات العبرانية، وهذه أدت بهم إلى الدراسات العربية فاإلسالمية، 

ألخيرة كانت ضرورية لفهم األولى، وبمرور الزمن اتسع نطاق ألن ا

ومن جهة . الدراسات الشرعية حتى شملت أديانا ولغات وثقافات أخرى

أخرى رغب المسيحيون في التبشير بدينهم بين المسلمين، فأقبلوا على 

االستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم إلى العالم اإلسالمي، 

المبشرين مع أهداف االستعمار، فمكن لهم واعتمد عليهم والتقت مصلحة 

ولهذا يمكن القول مع بوسوورث . "في بسط نفوذه في الشرق

Bosworth" : إن تاريخ االستشراق في مراحله األولى هو تاريخ

للصراع بين العالم النصراني الغربي في القرون الوسطى والشرق 

وقد سبقت اإلشارة إلى أن ، جياإلسالمي على الصعيدين الديني واإليديولو

االهتمام األمريكي قد انصب منذ البداية على الحمالت التبشيرية التي قذف 
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بها إلى الشرق للتبشير بالمسيحية، مقتفيا آثار االستشراق األوروبي، حي  

م التي حدد هدفها بتنصير الجزيرة العربية 2997أسست البعثة العربية سنة

كما عقد في . م2792مرت بالعمل حتى عام انطالقا من الساحل، واست

في " مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين"والية كولورادو 

مندوبا من طائفة المسيحيين  219م حضره أكثر من21/29/2799

البروتستانت يمثلون دوال وكنائس من جهات مختلفة، وحتى تتضح 

ثيرت في لموضوعات التي أالصورة سوف نلقي نظرة عجلى على أهم ا

 : المؤتمر

القوة في  صدام. يناميكية في المجتمع اإلسالميالكنائس التعاونية الد

. نصرانية جديدة لتنصير المسلمينمحاوالت . تحويل المسلم عن دينه

مي الصدام النصراني اإلسال .ومة واستجابة الشعوب اإلسالميةتحليل مقا

شبكة . غات المسلمينمات اإلنجيل إلى لالوضع الحالي لترجوكيف الحل ؟ 

استخدام الغذاء والصحة . التبشيرية في البالد اإلسالميةالمخيمات 

كما اهتمت المؤسسات التبشيرية  ...كعنصرين في تنصير المسلمين

ت التي تخدم أهدافها بالجانب اإلعالمي، حي  أصدرت عددا من المجال

 :نذكر منها

ستشرقون األمريكيون أنشأها الم" جمعية الدراسات الشرقية"مجلة  -

 .ان لها بعض الفروع بأوربا وكندابوالية أوهايو، وك

تصدر بأمريكا، ويحررها عدد من "شئون الشرق األوسط " مجلة  -

 .روفين بعدائهم للعرب والمسلمينالمستشرقين المع

الدكتور  :ولعل من أبرز المبشرين العاملين ..."الشرق األوسط " مجلة 

يقول ...، وصمويل زويمر، وفيليب قليستيناليسنج، وجيمس كان

المستشرق ميدا يرل أحد أساتذة التاريخ اإلسالمي في جامعة كولومبيا في 

ماذا يمكن أن يقال عن أعمال التبشير األمريكي في : "الواليات المتحدة

الشرق األدنى بعد قرن كامل من الدهر؟ يمكننا أن نحشد إحصاءات هائلة 

.. .رات، وبألوف النفوس التي ضحت في هذا السبيلتتعلق بماليين الدوال

سبرسن هملن، ودانيال بلس : إن نفرا من هؤالء الرجال والنساء أمثال
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كانوا ...وماري ميلر باتريك( أول رئيس للجامعة األمريكية في بيروت)

علماء وضباط احتياط بين الشرق والغرب، وكذلك كان نفر آخرون منهم 

  ."مرموقين يشترط فيهم طول األناة والصبر معلمين كبارا وأطباء

لقد كان : "يقول المستشرق ساذرن :ة الفائقة بالظاهرة اإلسالميةالعناي -ج 

اإلسالم يمثل مشكلة بعيدة المدى بالنسبة للعالم النصراني في أوربا 

: وقد عبر ماكسيم رودنسون عن مثل هذا بقوله ،"وأمريكا على حد سواء

ا على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة، كما كانوا في كان المسلمون خطر"

نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بناء الوحدة الروحية للغرب، وأنموذجا 

حضاريا يجتاز بتفوقه وبحركته اإلبداعية، وقدرته الهائلة على االنفتاح 

واالستيعاب، إذ أنه، وفي مواجهة تقدم هذا النموذج عبّر مثقفوا الغرب عن 

باالندها  أمام اإلسالم، وبدا لهم وكأنه خطر على المسيحية  شعور عام

واعتبر في الحاضر عائقا حديديا في طريق بسط النفوذ، لذلك أولته . "

الدوائر الحكومية واالستشراقية عناية خاصة، ونظرت إليه على أنه 

مزاحم قوي يجب اجتثاثه وتجفيف منابعه، وبدأت حربها اإلسقاطية 

األصولية والتطرف واإلرهاب بحمولتها المسيحية بتحويل مصطلحات 

اليهودية إلى الحركات اإلسالمية، عبر الماكينة المعرفية واإلعالمية 

ولم يكتف االستشراق األمريكي بدراسة اإلسالم وصلته   .األمريكية

بالتصوف كما فعل االستشراق التقليدي، بل انتقل إلى دراسة المجتمعات 

كما درس العالقة بين ...وسياسيا واجتماعيا وثقافيا اإلسالمية ذاتها دينيا

الشعوب والمجتمعات اإلسالمية والخالفات القائمة والكامنة فيها، ومدى 

صالحية الشريعة اإلسالمية للتطبيق كما ركز المستشرقون على ما أسموه 

ة ومناقشة برامجها باإلسالم السياسي والحركات اإلسالمي

، إلى أن األمريكيين "اختفاء الهالل"ا في كتابه يشير أليسو...وطموحاتها

قد ورثوا عن أوربا المسيحية شبح اإلسالم كدين ولد من طغيان، يؤيد 

القمع الديني والسياسي والجمود االقتصادي، وبناء على هذه الفرضية، لم 

يهتم األمريكيون بما إذا كان هذا الوصف لإلسالم صحيحا أم ال، ولكنهم 

 . مناسب لهم سياسياأخذوا به ألنه 

 -م 2771ويكشف أليسوا أن استطالعا للرأي أجراه معهد جالوب سنة 

عن  -لمقارنة آراء الشعب األمريكي وزعمائه الذين يتولون مراكز رفيعة 
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إن توسع األصولية : قالت% 16اإلسالم أن شريحة من األمريكيين تبلغ 

مريكية، وفي المقابل اإلسالمية يمثل خطرا بالغا على المصالح الحيوية األ

أوضح االستطالع أن الزعماء األمريكيين أكثر ميال من الجمهور العتبار 

 . بأنها تهدد المصالح األمريكية% 11األصولية خطرا إذ أجاب 

ال أعتقد أنكم تستطيعون : "يقول ريجان الرئيس األسبق ألمريكا      

بالنسبة لبقية العالم في المغاالة في تقدير أهمية ظهور األصولية اإلسالمية 

وهذا يبدو –القرن المقبل، خاصة إذا وضعت أشد عناصرها تعصبا 

 ".يدها على أسلحة نووية وكيماوية، ووسائل إطالقها ضد أعدائهم –ممكنا

األمريكية  وقد أوحى تجار السياسة من المستشرقين للمؤسسات

 :بالتوصيفات التالية

 ،ربة هؤالء األصوليين اإلسالميينال بد من دعم أي جهة تسعى إلى محا"

حتى لو تطلب ذلك دعم القمع، وانتهاك حقوق اإلنسان، وإضعاف العملية 

كذلك ...الديمقراطية والتحالف مع الشيوعيين بل حتى المنظمات اإلرهابية

ال بد من اتباع سياسة نشطة قادرة على احتواء وإضعاف ما يمكن اعتباره 

من خالل كفاح عسكري تقدمي ضد ...ليمكاسب حققها اإلسالم األصو

اإلسالميين ال اعتذار فيه، وعدم المطالبة راهنا في الشرق األوسط 

بالديموقراطية، حتى تخمد حركة المد اإلسالمي المزاحم، أو يتم قمعها من 

 ".قبل األنظمة الشمولية المتسلطة المدعومة من أمريكا 

عاتقه مهمة التحر  ضد وهكذا فقد أخذ االستشراق المعاصر على     

القوى المناوئة للفكرة األمريكية، وعلى رأس هذه القوى كما حددها 

جرافز، الشيوعية واإلسالم، أما وأن الشيوعية اليوم قد اندحرت، فإن 

! اإلسالم قد بقي ليمارس االستشراق المعاصر ضده التشويه والتحريض

نامى في الدراسات وما زالت هذه الصورة المشوهة المشحونة بالعداء تت

 . االستشراقية، وفي وسائل اإلعالم بوجه عام، وفي أمريكا بوجه خاص

 :العناية بالدراسات اإلقليمية -د

دراسة المناطق، تطورا ومنحى جديدا في  ؛تعتبر الدراسات اإلقليمية

الدراسات االستراتيجية األمريكية، فقد أصبح لهذه الدراسات أقسام خاصة 
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الجامعات األمريكية، وقد كتب مورو بيرجر دراسة قدمها  بها في كثير من

م حدد فيها أهداف 2769لرابطة دراسات الشرق األوسط، نشرت سنة 

 ،االستشراق األمريكي المعاصر، كما حدد مجاالت الدراسات اإلقليمية

فمن ناحية األهداف، ذكر أنها تتلخص في معرفة المنطقة وفهمها كما هي 

اختالفاتها الداخلية والمظاهر المشتركة للمؤسسات اآلن، بما في ذلك 

االجتماعية واألوضاع االقتصادية والكيان السياسي، والحياة الروحية 

والفكرية، وتأثير صناعة النفط والسكان والتعليم، وعالقات الجماعات 

والتأكيد على الوضع الحالي إلعطاء الشعب األمريكي نقطة .. .والقوميات

 .ما يحتاج إلى معرفته البدء في تقرير

ا جهودهم على الدراسات ومن المستشرقين البارزين الذين ركزو 

 :اإلقليمية

" إعادة تقويم نقدية: دراسة المناطق"ليونارد بايندر، صاحب كتاب  -

إن دافعنا السياسي األساسي، هو تحقيق النفوذ في هذه : "والذي يقول فيه

يشير مع غيره إلى عدم اعترافهم و ،"المناطق، ومحاربة القوى المعادية

 .بالدراسات األوربية التي كانت أهدافها إمبريالية فاضحة

مورو بيرجر، الذي عمل أستاذا لعلم االجتماع ودراسات الشرق األدنى  -

ومن أبرز  ،بجامعة برنستون وكان رئيسا لرابطة دراسات الشرق األوس

دراسات الشرق األوسط : "وتقرير بعنوان" العالم العربي اليوم: "أعماله

 ".التطور واالحتياجات: وشمال إفريقيا

جون إسبوزيتو، الذي عمل أستاذا للدراسات الدينية بكلية الصليب  -

المقدس، وقد اهتم بدور اإلسالم في السياسة والمجتمع، ومن 

 "اإلسالم والتنمية "و" والسياسةاإلسالم "مؤلفاته

سة المقارنة بين الشرق األوسط هنري كلمنت مور، المتخصص في السيا-

 وشمال إفريقيا، ونظم الحكم والتوسع السياسي، والنظريات السياسية 

تميز االستشراق : بدل الفيلولوجيا التركيز على العلوم االجتماعية -هـ 

األمريكي أيضا باإلفادة من العلوم المختلفة، كعلم االجتماع والعلوم 

 (األنتروبولوجيا) ا وعلم اإلنسانقتصاد والجغرافيالسياسية وعلم اال



56 
 

وتأتي  .وتوظيفها في دراسة شعوب العالم العربي واإلسالمي...وغيرها

خطورة العلوم االجتماعية واستخدامها في الدراسات االستشراقية في 

كونها تهدف إلى تقويض التركيبة االجتماعية للمجتمعات اإلسالمية من 

 .تمد التشويه والتدليس منهجا لهذي اعداخلها خالفا لالستشراق التقليدي ال

وقد شاركت جمعيات العلوم االجتماعية في االهتمام بهذا الجانب حي     

بتكوين لجنة الشرق األدنى " مجلس بحوث العلوم االجتماعية"قام 

بح  : والشرق األوسط بالتعاون مع مجلس الجمعيات العلمية ومهمتها

انب الخاصة بدراسة الشرق، مشكالت واحتياجات البح  في كل الجو

وهكذا فإن  .ومصادر البح  فيه، والتدريب ومساندة العلماء الباحثين

المستشرق ال يبدأ بإتقان أسرار لغة الشرق، بل يبدأ متدربا في العلوم 

ام االجتماعية وينطلق لتطبيق علمه على الشرق، وهذا بالتحديد هو اإلسه

ر المستشرقين الذين اهتموا ومن أشه. األمريكي في تاريخ االستشراق

 :جتماعي وبالدراسات االجتماعيةبالجانب اال

 ، الذي كان مهتما بالمجتمعات اإلسالمية وقضايا التحدي ،برنارد لويس -

 .وبالفكر السياسي في اإلسالم

 ،الذي درس التطور الديني في أندونيسا والمغرب ،كليفوردجيرتس -

سعى فيه إلى تصوير المعايير "سالم مالحظة اإل" ونشر ذلك في كتابه

المميزة لكل بلد والمصير الذي يواجه المسلمين المتمسكين بالنصوص 

 ..الدينية، ونتائج االستعمار على المؤسسات الدينية وعقول الناس

وليام جوزيف أولس، الذي عمل باحثا مشاركا في مركز الدراسات  -

كما عمل محلال  ،رج تاوناالستراتيجية والدراسات الدولية بجامعة جو

 2791وفي عام ،م 2791لشئون الشرق األوسط في مكتبة الكونجرس سنة

يجية م أصبح كبير المحللين لألمن اإلقليمي في معهد الدراسات االسترات

  .في كلية الحرب األمريكية

حصل على الماجستير في  ،األلماني األصل ،هرمان فريدريك أليتس-

وهو  ،وعمل في الجيش األمريكي ،والشرق أوسطيةالدراسات العربية 

وهو أيضا عضو في  ،عضو في مجلس أمناء الجامعة األمريكية بالقاهرة
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اللجنة االستشارية لمركز سلطان بن قابوس في معهد الشرق األوسط 

 "رات األمنية في الخليج الفارسي االعتبا :ومن مؤلفاته ،بواشنطن

سياسات التغيير االجتماعي في الشرق "  صاحب كتاب ،مانفرد هالبن-

  .وغير هؤالء كثير ،"األدنى وشمال إفريقيا 

لقد كان اهتمام  :لدراسة اللغة واآلداب الشرقية اإلهمال شبه الكلي

االستشراق األمريكي بدراسة األقاليم واالعتماد على الدراسات االجتماعية 

  .يةم بالدراسات األدبية واللغوعلى حساب االهتما

إنها تفتقر " :يقول ساسي الحاج عن الدراسات االستراتيجية األمريكية  

واستتبع إهمال األدب العربي  ،إلى دراسة معمقة ورصينة لآلداب العربية

ذلك أن معظم  ،ضعف الدراسات األمريكية المتعلقة بضعف اللغة

 ،المجالالدراسات الحديثة التي يقوم المستشرقون األمريكان بها في هذا 

 " مال المستشرقين األوربيين الكباروال ترقى أبدا إلى أع ،ضئيلة وسطحية

لم تخرج عن  ،فالمعرفة اللغوية التي احتاجها االستشراق األمريكي

مدارس اللغة في الجيش األمريكي التي أسست خالل الحرب وبعدها على 

غة على أنها أداة كما أن األمريكيين نظروا إلى الل ،حد تعبير إدوارد سعيد

فضال عن النظرة  ،امن أجل أهداف ليست قراءة النصوص من بينه

 .العنصرية لسائر اللغات البشريةو االستعالئية

وقد ترتب عن هذا اإلهمال حاجة اإلدارة األمريكية دائما إلى مترجمين     

 ،المصريةتحطم الطائرة )وسوء تأويل وفهم للمترَجم  ،من العربية وإليها

 ...شريط بالدن األخير

 :(الصهيونية)ية التوراتية االستشراق األمريكي والخلف -1

أولى المستشرقون المعاصرون في الواليات المتحدة عناية فائقة لدراسة 

وذلك  ،األوضاع القائمة في المنطقة العربية منذ قيام إسرائيل حتى اآلن

المنطقة، كما احتل لتلبية احتياجات وتطلعات السياسة األمريكية في هذه 

 ،االهتمام بإسرائيل مكانة خاصة في االستشراق األمريكي المعاصر

انطالقا من أهمية الدور الوظيفي الذي تؤديه إسرائيل في تنفيذ 

حي  انصبت غالبية نشاطات المستشرقين  ،االستراتيجية األمريكية
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إسرائيل األمريكيين على مجاالت األبحاث الصراعية باتجاه تعزيز مواقع 

  .على جبهة المواجهة مع العرب

براء شئون خ" ممن يطلق عليهم عادة  ،وأصبح هؤالء المستشرقون

إلى تقديم الخدمات المباشرة إلى صانعي القرار يلجأون " الشرق األوسط 

 ،وتزويدهم بالمادة البحثية المناسبة ،في التحالف اإلسرائيلي األمريكي

 :المعاصرين تجاه إسرائيل في وتتمحور توجهات المستشرقين

التركيز على أهمية إسرائيل االستراتيجية بالنسبة للواليات المتحدة  -

وتحريض المؤسسات األمريكية على االستجابة لحاجات  ،والغرب

 .(الشرق)دول الجوار إسرائيل العسكرية وتمكينها من وسائل التفوق على 

الوحيدة في " موقراطية واحة الدي" النظر إلى إسرائيل على أنها  -

وإظهار التحالف األمريكي اإلسرائيلي كما لو أنه نابع من التزام  ،المنطقة

 .أخالقي تجاه دولة صديقة

سواء في السياسة اإلسرائيلية العليا أو في المواقف  ،التوحد مع إسرائيل -

واألحداث اليومية واللجوء في معظم األحيان إلى البح  عن تبريرات 

  .هات والممارسات اإلسرائيليةوجللت

والتماثل مع  ،تبني الدعاوى الغيبية والذرائعية للصهيونية وكيانها -

الطريقة الصهيونية اإلسرائيلية في النظر إلى األمة العربية والشعب 

 .الفلسطيني

وفي الصمود  ،في بناء الدولة" المعجزة اليهودية " الترويج لما يسمى  -

ة على إنجازات إسرائيل وإضفاء صورة ذهنية مذهل ،أمام التحديات

 !الذاتية

وجد المستشرقون اليهود مناخا مناسبا للعمل ضمن  ،وفي الطرف اآلخر

وذلك لعدم وجود ذكريات االضطهاد اليهودي في  ،االستشراق األمريكي

وثانيا ألن اليهود الصهاينة أدركوا أن مراكز البح   ،هذا المجتمع

ربية وبخاصة األمريكية ذات نفوذ في صناعة القرار والجامعات الغ

لذلك عملوا على السيطرة على مراكز ومعاهد الدراسات  ،السياسي

يوجهونها الوجهة التي تثبت أقدامهم  ،اإلسالمية والعربية والشرق أوسطية
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بإقناع  ،كما نجح اليهود في تهويد المسيحية الغربية .في فلسطين المحتلة

لذلك تم االتفاق بينهم على ضم التوراة  ،هم أقرب الناس إليهمالمسيحيين أن

واإلنجيل هو كتاب  ،إلى اإلنجيل باعتبار أن التوراة هي كتاب العهد القديم

وبذلك أفلح اليهود في جعل  ،وسمي االثنان بالكتاب المقدس ،العهد الجديد

ليهم التسلط فسهل ع ،المسيحيين تبعا لهم يأتمرون بأمرهم في أمور الدين

عليهم في أمور الدنيا وعلى المستوى العملي ترجم األصوليون 

فشعروا أن من  ،األوربيون واألمريكيون عقيدتهم إلى عمل ،المسيحيون

واجبهم لعب دور عملي نشيط في تحقيق النبوءات وتسريع المجيء الثاني 

بها يوحنا سعيا وراء إنشاء المملكة األلفية السعيدة التي تنبأ  ،للمسيح

العراف في رؤياه ولم يكن هذا الحماس المتجدد منحصرا فقط على 

ولكن تجاوزه إلى  ،وال على مستوى الكهنوت والدعاة ،المستوى الشعبي

 .الزعماء السياسيين وكبار القادة والمستعمرين والرحالة واألكاديميين

مريكا يشبهون فقد كان األمريكيون األوائل في هجرتهم من أوربا إلى أ     

قارنوا  ،ومن قبيل المجاز أو االستعارة ،أنفسهم بقبائل بني إسرائيل التائهة

واألرض الجديدة بأرض كنعان  ،المحيط األطلسي بصحراء سيناء

ولما كلف كل من الرئيسين األمريكيين السابقين جون آدمز و  .الموعودة

 ،ريكية الجديدةضمن لجنة النتقاء شعار لألمة األم –توماس جفرسون 

صورة النبي موسى وهو يقود اليهود  :أوصى كالهما أن يكون الشعار

ورأى الديبلوماسي األمريكي بنيامين  ،الهاربين من فرعون مصر

صورة موسى وهو يشق البحر األحمر بعصاه  :فرانكلين أن يكون الشعار

فيلزم  ،يحولما كانت الخطة اإللهية عند الغرب تقتضي المجيء الثاني للمس

.. .إلى فلسطين تمهيدا لعودته" الشعب المختار " بالضرورة أن يسبقه 

فالمسيح لن يعود إلى فلسطين إال إذا عاد اليهود إليها حسب اعتقاد 

وذلك ألن نهاية التاريخ التي تنبأ بها بولس منذ  ،األصوليين المسيحيين

ين يستطيع فلسط ألفي عام ترتكز أوال و آخرا على إنشاء وطن يهودي في

هةً من قبل  –واألكثر عجبا أن المسيحية الغربية . المسيح أن يعود إليه ُموجَّ

 ،لم تيئس حتى يومنا هذا من تحقق المجيء الثاني –االستشراق العنصري 

من سكان % 11وحتى في أمريكا القرن العشرين نجد ما ال يقل عن 

يؤمنون بأن  ،األسبق ريجان بمن فيهم الرئيس ،الواليات المتحدة األمريكية
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فال غرابة  ،ونهاية التاريخ على وشك الحدوث ،المجيء الثاني للمسيح

والحالة هذه أن يتمكن هال ليندسي من بيع عشرين مليون نسخة من كتابه 

 ،والذي حدد فيه النبوءة بنهاية التاريخ ،(كوكب األرض العظيم الفائت)

مناخ مهيأ لظهور عدو المسيح األكبر الذي وجزم أن العالم حاليا يعيش في 

كما أن الكثير من  (21/29رؤيا) – 666الرؤيا برقم رمزت إليه 

األمريكيين الذين كانوا في السابق معادين لليهودية بحجة أن اليهود 

تحولوا إلى أنصار متحمسين لليهود  -بزعمهم  -رفضوا المسيح وقتلوه 

ض أن يقوم به اليهود في خطة المجيء نظرا للدور الذي يُفتر ،وإلسرائيل

وأصبح من يعتبرون أنفسهم حجاجا إلى فلسطين  .الثاني وتحقق النبوءات

يضعون على صدورهم لوحة صغيرة كتب  ،من المسيحيين األمريكيين

والواضح أن الوعاظ  ،"حبك يا إسرائيل ألن هللا يحبك نحن ن" عليها 

في أن يجعلوا من رؤيا يوحنا  األصوليين من أمثال جيري فالويل نجحوا

فكان أن تكيفت السياسة األمريكية نحو .. .نوعا من التقديس إلسرائيل

الشرق األوسط عموما ونحو فلسطين خاصة إلى درجة أن جعلت مصير 

لو أهملنا "  :وقد قال فالويل ما يشبه ذلك ،أمريكا مرتبطا بمصير إسرائيل

ختصار فقد أصبحت إسرائيل هي العمود وبا ،"إسرائيل فلن يكترث بنا هللا 

 .سيحية األصولية في الغربيدة المالفقري للعق

والمخيف أن زعماء األصولية يتغلغلون في السياسة األمريكية لدرجة أن 

الواعظ األصولي المشهور بات روبرتسون رشح نفسه للرئاسة األمريكية 

حرب والمشهور عن هؤالء اعتقادهم بضرورة نشوب  ،م2799عام 

وقد صرح  ،، ما دامت تعجل بمجيء المسيحأو حرب عالمية ثالثة ،نووية

إنه "  :وزير الداخلية األمريكي جيمس واط أمام مجلس النواب قائال

دة الوشيكة للمسيح ونهاية العالم، فليس من مبرر للقلق على باعتبار العو

وكذلك كان  ،"ية والبيئية ، وال التذمر من تخريب الموارد الطبيعالبيئة

، وودرو ولسون، وهاري ثرومان)لرؤساء األمريكيين تصور كل من ا

وقد كانت وما تزال تصريحات اإلدارة  (ورونالد ريجان ،وجيمي كارتر

األمريكية تعبر عن انحياز غريب إلسرائيل ال يمكن فهمه إال في إطار 

ن صهيوني أ -الخلفية الصهيونية التي استطاع االستشراق األمريكو

صرح مارتن  ،م2779 ،وقبل ثالث سنوات ،يرسخها في الذهنية المسيحية
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إن تعبير الوسيط "  :إنديك مساعد وزير الخارجية األمريكي قائال

له في القاموس السياسي  المتوازن بين إسرائيل والعرب ال وجود

 "، ألن العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل خاصة جدا األمريكي

، تضع أمريكا تحت تصرف جدا، الدينية لهذه العالقة الخاصة جداونتيجة 

، وتستعمل ائيل مواردها االقتصادية الهائلة، وآلتها الحربية الضخمةإسر

، ا أجمع المجتمع الدولي على صوابه، باستخدامها للفيتوحقها في نقض م

 ..شعب أعزل أكثر من نصفه مهجَّرضد 

  :العراقفي صهيوني ال راق األمريكياالستش -1

صف العراق في الكتب اليهودية القديمة بأقبح الصفات، ونعت يوحنا و

ومنذ ذلك، " أم العاهرات ونجاسات األرض " العراف بابل في رؤياه، بأنها 

رمزا لكل رذيلة، ولكل شيء بغيض عند اليهود وعند  (العراق)أصبحت بابل 

ف كان متشربا روح األصوليين المسيحيين، وما من شك في أن يوحنا العرا

العهد القديم، في النص الحاقد الذي يتحرق فيه شوقا لسحق رؤوس األطفال 

طوبى لمن يجازيك يا "  7-219/9البابليين بالحجارة، فقد جاء في المزامير 

ومنذ "مسك أطفالك ويسحقهم على الصخور بابل كما جازيتنا، طوبى لمن ي

أصبح " هرات ونجاسات األرض أم العا"قام يوحنا بوصم بابل في رؤياه بـ

العراق مرتبطا في أذهان اليهود والمسيحيين األصوليين في الغرب بكل 

واليوم نجد في الغرب وفرة في الكتب التي تصرح ...أوصاف الرذائل والفساد

، ومن بالعالقة بين عراق اليوم وبين بابل أم العاهرات ونجاسات األرض

  :أشهرها

  "ظيمة ام بابل العصدَّ " كتاب شارل تايلور 

الصادر عن ندوة داالس الالهوتية،  ،"صعود بابل"وكتاب شارل داير  -

، وقتل الماليين وحتى بعد هزيمة العراق .ام حسينوعلى غالفه صورة صد

أن العراق قد "من أطفاله وسحقهم وتدمير بنيانه، ما زال شارل تايلر يعتقد 

أن صدام نفسه قد يعود إلى الظهور يبرز من جديد بدور بابل أم العاهرات، و

فال يستغرب أن تستمر العقوبات " ...بصورة وحش الرؤيا عدو المسيح

الصارمة على العراق، ألنها قربة دينية يتقرب بها المسيحيون األصوليون 
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راكبين ظهر الواليات المتحدة ! لليهود وللرب، آملين أن تتحقق رؤيا يوحنا

رقين األمريكيين رسخة في أذهان وأرواح المستشالمقتنعة برؤيا يوحنا والمت

وهكذا يقدم االستشراق األمريكي المعاصر وجها جديدا  على مدى القرون

ودليال آخر على التدني الذي وصل إليه االستشراق عبر العجرفة 

واالستخفاف بالقوانين الدولية واألعراف، ونهج سياسة االستعالء والفوقية، 

ومن أقرب األمثلة وأبسطها، . معالم الرجل األبيض بشرية باتجاهوتنميط ال

تمكين الصهيونية وكيانها العنصري في فلسطين لمواصلة المسلسل 

 .االستعماري الذي سنه الغرب في ديار اإلسالم
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 :في بحوث المستشرقينالشريف وعلومه  دراسات الحديث

 

كلتين المستشاارقون الدراسااات الخاصااة بالساانة النبويااة علااى شااا تناااول    

ماانهم ماان أدعااى المنهجيااة العلميااة؛ وأظهاار التخصااص الاادقيق فااي علااوم 

الحادي  فجاااءت أعمالااه فااي صااورة دراساات فنيااة تقنيااة وهااذه ال تسااتدعي 

بصافة محكماة ومدققاة؛ ( علم الرواية وعلام الدراياة)المعرفة بعلوم الحدي 

وإنمااا تتطلااب معرفااة بمصااادر متااون الحاادي ، ومصااادر التااراجم لألعااالم 

 .للغة العربيةوا

والصنف الثاني من المستشرقين اهتم في بحوثه بالدراسات االجتماعياة     

والتااااريخ والساااير والتشاااريعات والعقيااادة والفكااار، وفاااي مضااامون هاااذه 

الدراسااات تعاارض هااؤالء المستشاارقون للخااوض فااي علااوم الحاادي  فااأتوا 

ك بغية بالموضوع من الحدي  وأقحموا اإلسرائيليات في استشهاداتهم، وذل

التجريح في الرواة والطعن في متون األحادي  ومن ذلك يتم التوصال إلاى 

التشكيك في عدالة الصحابة وضبطهم باستثمار أقوال بعض الفرق الضاالة 

روهااا إلااى القااول أن أصااحاب الرسااول  قااد حرفااوا ( ملسو هيلع هللا ىلص)الااذين ذهااب ُمنّظِّ

للتاادليل علااى معتقاادهم وتحقيااق ( ملسو هيلع هللا ىلص)القاارآن ووضااعوا أحادياا  عاان النبااي 

أهاادافهم الدنيويااة، وقااد فعاال علااى منااوالهم خلفاااء بنااي أميااة وبنااي العباااس 

لترسااايخ وتوطياااد حكمهااام، وركاااز علمااااء هاااذه الفااارق هجاااومهم وتهمهااام 

للصااحابة الااذين بلغاات ماان خاللهاام العلااوم والمعااارف اإلسااالمية لألجيااال 

 .9الالحقة

تي هي من نوع الدراسات التنظيمية والفهرسة باستعمال هذه األبحاث ال    

التي ال تمس بموضاوع علام الحادي  مباشارة؛ لكان تساهل الوصاول لانص 

الحدي ، أو موضوعه، أو طرق وروده في كتب السنن، مما يجعال الكثيار 

من المثقفين وخصوصا المتأثرين بالثقافة الغربية يظنون أن وضع التوثيق 

 .ع المستشرقينوالمسلك العلمي من عمل واخترا

                                                           
9
 . 1:ص(.م2791)1ط.المكتب اإلسالمي. السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي. مصطفى السباعي  - 
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هذا النوع من البحوث ال يتنااول الارأي الشخصاي وال يمكان قلاب المفااهيم 

فيه، وال استثماره بصورة مباشرة في دعم الثقافة االستشراقية؛ بال يساتغل 

في كسب ثقة الباحثين المسلمين واستغفال بعضاهم فاي عملياة تمريار ثقافاة 

لموضاوعية فاي البحا ، أي األمم السابقة تحت االدعاء بحيادية المعرفة وا

ومان ثام يصابح . التجرد من األحكام السابقة على النتائج قبل الوصول إليها

كاال شاايء قاباال أن يكااون موضااوع بحاا ، يخضااع لتقنيااات تطبيقيااة، حتااى 

تقتحم المقدسات ويصابح الاوحي تحات الدراساات المغرضاة، ألن المنااهج 

مصاادر للمعرفااة الموضااوعة ماان قباال الفالساافة والمفكاارين ال تقاار بوجااود 

خارج ذات اإلنسان وهكذا ينتهي األمر بالمتتلمذين عن هؤالء بالجرأة إلاى 

القول بنفي الوحي، وإن لم يكن فبالشاك فاي صاحة وحقيقاة نُقولاه، أو علاى 

األقل في بعاض الجواناب الغيبياة التاي تطلاب التادرج فاي مقاماات اإليماان 

 .ليصل اإلنسان لدرجة من درجات اليقين بها

يتجلى هذا االستدراج في دراسات المستشرقين مان أمثاال فنسانك فاي       

خطواتااه فااي البحاا  فااي المعااارف اإلسااالمية نجااده قااام بدراسااة تصاانيفية 

لألحاديااا  النبوياااة فاااي كتاباااه الشاااهير المعجااام المفهااارس أللفااااظ الحااادي  

النبوي، وكتاباه مفتااح كناوز السانة الاذي يعتبار فهرسااً حاديثياً مرتبااً علاى 

وعات والمعاني، وهذه الموضاوعات مرتباة علاى حاروف المعجام، الموض

الكتاب : عشر مؤلفاً من مشاهير كتاب السانة وهاي وقد جعله فهرساً ألربعة

داود الطيالسي، وزيد بان علاي،  الستة، وموطأ مالك، ومسانيد أحمد، وأبي

ابان ساعد،  وسنن الدارمي، وسيرة ابن هشاام، ومغاازي الواقادي، وطبقاات

وقااد نقلااه  ،(م2717ت )تشاارق الهولناادي أرنااد جااان فنساانك مصاانفه المس

 .للعربية دمحم فؤاد عبدالباقي

ثم ألحق مؤلفات أخرى قال فيها مدعيا أن القرآن من تأليف الرساول دمحم    

جمعااه ماان خالصااات الكتااب المقدسااة والفلساافات السااابقة لااه، كمااا أن ( ملسو هيلع هللا ىلص)

   10.م2711دة اإلسالم أصدره سنة لهذا المستشرق كتاب بعنوان عقي

وبهذه الدراسة التي وضع المستشارقون خططهاا ليتوصال البااحثون مان    

أبناااء األمااة اإلسااالمية الالحقااون لجاايلهم إلااى الاارأي أن بحاا  المستشاارقين 
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كان علميا موضوعيا حياديا فاي المعرفاة، ومان ذلاك يساهل إدراج نظارهم 

مية؛ ويصااابح الحااادي  النباااوي ضااامن المنظوماااة المعرفياااة للعلاااوم اإلساااال

الشاااريف إنتااااج مااان آثاااار جهاااود المسااالمين خاااالل حقباااة النضاااج الفكاااري 

الحضاري نتيجة االحتكاكات التنافسية في إثبات االتجاه والنظرياة الفكرياة 

الاخ؟ أخاذ أنصاار كال طائفاة وضاع األحاديا  ونحات ...لكل توجاه، وفرقاة

الء المستشاارقين واسااتأنس بعااض هااؤ. نصوصااا بمااا يؤيااد موقفهااا العقاادي

بقضااية أن الصااحيح ماان األحادياا  المرويااة عاان الرسااول صاالى هللا عليااه 

             11.وسلم قليل، وأكثر المروي ضعيف

ومن نتاائج هاذه البحاوث يصابح علام الحادي  شاكال وقالباا مركاب مان      

سلسلة من الارواة تنتهاي نسابتها لاراو ثبتات ثقتاه ومصاداقيته عناد جمهاور 

كذا كانات تنشاأ متاون األحاديا  وتكياف حساب الحاجاة التاي المسلمين، وه

ترعاهااا المصاالحة والمنفعااة، ثاام تصااب فااي قالااب روائااي، وبالتااالي أصاابح 

الحدي  صاناعة أو وسايلة شاأنها شاأن المراسايم والقارارات الحكومياة، أو 

 .القوانين

إن الوسائل التي تتخاذ الساتتباب األمار واالساتقرار األمناي والسياساي      

د وتصاانع ماان قباال أهاال النظاار والحاال والعقااد حسااب الظاارف والحااال تجااد

االجتماااعي، وبااذلك كااأنهم يبااررون حركااة الوضااع ومشااروعيتها اسااتنادا 

سايكثر التحادي  عناي فمان حادثكم بحادي  فطبقاوه )لبعض الراوياات مثال 

 .12(قلته أو لم أقله ،على كتاب هللا فما وافقه فهو مني

ثم أن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  أمار بقتال الكاالب إال  بن عمر: )و في رواية مسلم   

كلب صايد أو كلاب غانم أو ماشاية فقيال البان عمار إن أباا هريارة يقاول أو 

: ما أشاار إلياه ابان عمار 13(كلب زرع فقال بن عمر إن ألبي هريرة زرعا

إن ألبي هريرة زرعا استغلت هذه العبارة أن المحدث يضيف فاي الحادي  

 . ه ما يخدم منفعته ويحقق غرضهالذي يروي
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 .271-279: ص.السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي.مصطفى السباعي - 
12
دار النشر مكتبة العلوم .حمدي عبد المجيد السلفي: روى مثله الطبراني في المعجم الكبير تحقيق - 
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 .2/299.القاهرة.الريان للتراث
13
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عمااال فنسااانك التصااانيفي قدماااه كطعااام للقاااراء ليستأنساااوا بموضاااوعيته     

ومنهجيتااه العلميااة المحاياادة فااي هااذا العماال التقنااي البحاات الااذي ال يمكاان 

تمرير أي فكرة وعقيدة من خالله؛ لكن يستخدم مقدمة في إعداد الشخصاية 

لمااراد نشاارها بااين مثقفااي األمااة لمااا هااو مرتقااب منهااا فااي تتقباال الثقافااة ا

اإلسالمية، وعلى رأسها الشك في صحة وحقيقاة معاارف وبحاوث العلمااء 

المسلمين السابقين بادعوى عادم التازامهم بالمنهجياة العلمياة والمحايادة فاي 

 .  أعمالهم

 :أهم المستشرقين الخائضين في علوم الحديث -3

تجدات االجتماعيااة تطااور االستشااراق بااالتكيف مااع الظااروف و المساا         

واالقتصااااادية والثقافيااااة المحيطااااة بالمجتمعااااات اإلسااااالمية، حينمااااا الحااااظ 

المستشاارقون أن المساالمين قااد انتااابتهم صااحوة معرفيااة حديثااة باادأت بوادرهااا 

تتجلااى فااي المفاااهيم المواكبااة للنهضااة العلميااة المعاصاارة بتصااور المفاااهيم 

ماااي مجااارد مااان الفكااار العقدياااة والشااارعية اإلساااالمية الصاااحيحة بمنظاااور عل

الخرافي، مما زاد من حرص المستشرقين على دقة االهتمام بإعادة النظر فاي 

مخططاتهم الهدامة، التي من بينها الادس فاي نصاوص الاوحي باوجهين األول 

محاولة تحريف القارآن الكاريم بتغييار فاي كالماه، إن أمكان ذلاك وإال بتمريار 

د الخطااب القرآناي الموجاه لاه؛ مفاهيم ومعاني تبعد المسالم عان مقاصاد ومارا

وقد اتخذوا في هذا السبيل عدة طرق وموازين كالبح  عن أدلة مشبوهة بعدم 

 .14النظر إلى صحتها بقدر ما يستفاد منها في دعم رؤيتهم

وقااد اسااتخدموا جميااع المعااارف اإلسااالمية مطيااة وحااامال لشاابهاتهم التااي    

ات القارآن بالرتباة األولاى، مدارها توجيه الفكر اإلساالمي عان غاياات، ونهايا

فنجدهم قد ركزوا على الدراساات الحديثياة والساير والتاراجم، . وما يليه أهون

ألنه إذا أمكنهم المسيس بهاذه المعاارف والعلاوم التاي تنبناي عليهاا بقياة العلاوم 

 .            بدء من العقيدة وانتهاء بالمعامالت والسلوك

االستشااراق إلااى االهتمااام بااالفنون  وقااد اتجهاات عاادة تيااارات فااي مدرسااة   

واآلداب والشخصيات التاريخية العربية من بالد المغارب والتارك والمشارق، 

كماااا تخصاااص بعاااض البااااحثين المستشااارقين فاااي بنااااء عالقاااات خاصاااة ماااع 
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الطبقاات االجتماعيااة المرموقااة، والناابالء، والحكااام لدراسااة البنيااة االجتماعيااة 

م عليها النظام االجتماعي اإلساالمي؛ للوصاول والسياسية واألخالقية التي يقو

، ومن خالل ذلك تبين 15للمرجعية التي يستمد منها هذا النظام أصوله وفروعه

لهاام أن الساانة النبويااة الشااريفة هااي المجااال التطبيقااي المحتااذى بااه فااي الحياااة 

العملياااة ومناااه توجهااات همااام البااااحثين للتخصاااص فاااي الدراساااات الحديثياااة 

الالت، باادافعين أساساايين؛ أوال تطااوير البحاا  العلمااي واالصااطالحات والااد

وتحصيل المعرفة لهم، وثانيا التحكم فاي قاوة الاروابط باين المسالمين وتاراثهم 

 .الحضاري للتمكن من توجيه ثقافة الشعوب اإلسالمية

ماان بااين أهاام التوجهااات االسااتراتيجية تحاادي  المعااارف اإلسااالمية بواسااطة   

الااذي يفهاام منااه أن أساااس التحاادي  فااي  -العولمااة –التبااادل الثقااافي العااالمي 

المعارف هو تقلياد الغارب، كماا تقااس قيماة ودرجاة التحادي  فيهاا علاى مادى 

التأثر بالقيم واألفكار التي تسير المؤسسات والمرافق االجتماعية على صاورة 

 . 16تحاكي ما هو موجود في الغرب

 :أهم المستشرقين*    

المعارف اإلسالمية ليسوا سواء في تجوهاتهم  الباحثون المستشرقون في   

وال في مواقفهم وال في بواعثهم، فمنهم المنصف المتحري للحقيقة وهؤالء 

في الغالب اعتنقوا اإلسالم وصاروا أفرادا من أبناء األمة اإلسالمية، أما الذين 

يسمون بالمنصفين ولم يعتنقوا اإلسالم نطلق عليهم صفة اإلنصاف تجوزا 

ومنهم المجحف المغرض . وقفوا على العدل ولم يلزموا به أنفسهمألنهم 

 .المحارب وإن تظاهر بالموضوعية والحيادية في البح 

إن أخطر صنف من بين هؤالء المتظاهرين بالمنهجية العلمية والحيادية     

الذين توغلوا في بحوثهم في مجال الطوائف المنحرفة، : في المعرفة هم

ضالالت والبدع التي تجاوزتها األمة، وطواها تعاقب وإرادتهم إحياء ال

 .األجيال
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 :المستشرقون المنصفون الذين أسلموا -ا

هذه الطائفة من الباحثين المستشرقين دعاها الباحثون اإلسالميون      

بالمنصفين من وجهين األول الذين أسلموا من المستشرقين أصال، الواجب 

مة اإلسالمية وانتهت عالقتهم باالستشراق، قوله على هؤالء أنهم من أبناء األ

دمحم أسد، وروبرت = ليوبلد فايس: من أمثال الذين اعتنقوا اإلسالم

وكان .  17مريم جميلة=عبد الرشيد األنصاري، ومارجريت راتينسي=ولزلي

أهم ( م2717 -م2962)من أشهرهم إسحاق دينيه وأصبح اسمه ناصر الدين 

ولم يعتمد في تأليفه على أقوال وتخريجات إنتاجه كتاب دمحم رسول هللا 

المستشرقين مطلقا؛ بل كان موثقا ومسندا ألعالم اإلسالم وتوخى فيه الدقة 

، وبين أسلوب وموازين المستشرقين المجحفة والمغرضة في 18العلمية

تحاليلهم ونمطية مغالطات أحكامهم على المعارف اإلسالمية؛ فوجه إليه 

 .19عدم اعتبار أعمالهم وكشف مخططاتهمهؤالء الكثير من النقد ل

   : المستشرقون المنصفون غير المسلمين -ب

وقد ذهب بعض الباحثين المسلمين إلى تصنيف صنف ضمن المستشرقين   

توماس وسموهم بالمنصفين من غير المسلمين، فكان أبرز هؤالء المنصفين 

في جانب  ارنولد البريطاني الذي كانت معظم اهتماماته وبحوثه متخصصة

السياسة والتراث، وذلك تلبية لحاجة المملكة البريطانية في توجيه مفهوم 

الخالفة في اإلسالم لدى الشعوب اإلسالمية، وخاصة في الزمن الذي تم فيها 

إلغاء الخالفة من طرف أتاتورك، حي  قام بتصحيح وتصليح مفهوم أسالفه 

مريكي ميور إْذ ذهب أن من المستشرقين والباحثين مثل مقولة المستشرق األ

فكرة عموم الرسالة المحمدية جاءت عرضا لم يفكر فيها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفسه 

فجاءت أعماله متكاملة ومتناسقة المبنى رغم ورود عدة آيات وأحادي  فيها؛ 

صور هذا  الباح  أن دمحما لم يفكر في العالم خارج أرض العرب، ففند أرنولد 

ليس نزاهة إنما من باب  20دلل على عالمية الدعوة اإلسالميةهذه الفكرة و
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التنبيه للمفكرين الغربيين ليأخذوا هذا األمر بعين االعتبار، ولذلك حظيت 

دراسة الفكر السياسي اإلسالمي بأهمية كبيرة عند أرنولد الذي كان يركز 

ح أن على أهمية وقوف بريطانيا وإلمامها بدين شعوب األمة اإلسالمية، ووضّ 

أهمية ذلك ال تتعلق بكثرة عدد الشعوب اإلسالمية وأفرادها فحسب،بل ترجع 

لالختالف األساسي بين دين اإلسالم والديانة المسيحية ؛ وذلك أن النظام 

االجتماعي في الدين اإلسالمي مؤسس على منظومة متكاملة شاملة للعقيدة 

اعة والمؤسسات واألخالق الشريعة المقعدة بقوانين تحكم الفرد والجم

االجتماعية والتنظيمية السياسية، وهذا مخالف للنظام الكهنوتي الذي تمتاز به 

 21.المسيحية

ومن هذه الدراسات يمكن التوصل بالتوغل في المعارف اإلسالمية إلى بناء    

قناعات في فكر اإلنسان المسالم بتقبال الهيمناة االساتيطانية البريطانياة اساتنادا 

إزالاة التاأثير الكنساي الطااغي علاى  أكاد أهمياة"ولاذلك نجاده  ألحادي  نبوية،

الشااديد لإلسااالم مقارنااة  أعمااال المستشاارقين التااي كاناات تمتاااز بااروح العااداء

صااااموئيل  بساااائر األدياااان، والسااايما كتاباااات المستشااارق البريطااااني ديفياااد

ولذلك اهتم بموضاوع الخالفاة فاي النظاام اإلساالمي ألناه يشاكل 22"ماركليوث

الكبرى تجاه التوسع االستعماري األوربي في عقول المسالمين وفكارهم  العقبة

م 2711:خاالل سانة(The Caliphateالخالفاة )آنذاك، فكتاب كتاباه الموساوم

وهي السنة التي تم فيها إلغاء منصب الخالفة من طرف أتاتورك فتحركت في 

التملمال بعض البلدان اإلسالمية حركة المطالبة بإعادة منصاب الخليفاة، وهاذا 

 . 23يهدد مصالح بريطانيا في الشرق ويفسد جهود األخيرة في هذه العملية

لقااد اعتمااد أرنولااد فااي طاارح النظريااة السياسااية للخالفااة علااى الحاادي       

النبوي، جاء جهده طعنا فاي صاحة األحاديا  التاي أساتند إليهاا المسالمون فاي 

أحكااامهم علااى وجااوب الخالفااة، وطعاان فااي الفقهاااء علااى أساااس أنهاام أسسااوا 

أحادي  موضوعة، ولم يكن لدبهم علم بالوضع فاي الحادي  إلاى غاياة عصار 
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النهضة األوربية؛ حي  برز علماء أوربيون لهم مناهج حديثاة فكشافوا حركاة 

، لكان أرنولاد أعتماد علاى األحاديا  الاواردة فاي مخطوطاة 24الوضع والزيف

نز العمال فاي األقاوال ك)المعنونة  25عالء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي

صاحب المخطوط لم يكرس في استشهاده على ذكر األسانيد لبعض ( واألفعال

األحادياا ، فااانتقى أرنولااد األحادياا  المجااردة ماان السااند والتخااريج الخاصااة 

 .وجوب طاعة الخليفة: والثاني. النسب القرشي: بالخليفة في أمرين األول

رشية للخليفة فجمع األحادي  الواردة كرس هذا الباح  جهده في النسبة الق    

في كتاب كنز األعمال وهي أحادي  مرفوعة، أو في سندها انقطاع، وقد ركز 

على هذه األحادي  ومقاطع مان أحاديا  أخارى فيهاا ماا يخادم غرضاه وكأناه 

يسااتفز غياار العاارب وغياار القرشاايين علااى وضااع فيااه عصاابية بطريقااة لبقااة 

رة إلااى بقيااة األحادياا  التااي تقيااد هااذه ظاهرهااا اإلنصاااف والعاادل دون اإلشااا

اإلمااارة بطاعااة هللا وااللتاازام بالشااريعة، مااع العلاام بشااروط صااحة ماان يتااولى 

منصااب الخالفااة قااد بينااه الفقهاااء وهااذه الشااروط ملزمااة ألي فاارد ماان األمااة 

 .اإلسالمية بغض النظر عن نسبه

قواعاد ومن أعمالاه التاي يظهار فيهاا االنتقااء لنصاوص الحادي  أو الجهال ب   

االسااتنباط، حياا  يااذهب فااي باااب طاعااة األمياار إلااى عاارض أحادياا  عامااة 

والحكاام فيهااا مطلااق دون الرجااوع للمقيااد والمخصااص، ينقاال ماان كتاااب كنااز 

مان "؛ مثال الحادي  26العمال بال تخاريج أو دراساة محادث أو شاارح للحادي 

هللا، ومان يطاع األميار فقاد  أطااعني فقاد أطااع هللا، ومان عصااني فقاد عصاى

لام ينظار فاي تقيياد الطاعاة وهناا  27"اعني ومن يعاصِّ األميار فقاد عصاانيأط

 . يكون أرنولد ليس له دراية بدراسة متن الحدي 
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أطع كل أمير وصل خلف كل إماام "كما استشهد بحدي  منقطع السند وهو   

وأناه ال يتعارض إلاى تخاريج األحاديا  وال  ،.28"وال تسبّن أحدا من أصحابي

صااحة، ويتااابع أقوالااه ليبلااغ إلااى الهاادف المنشااود ماان هااذه يااذكر تعليقااا حااول ال

الدراسة ليؤكد أن الطاعة التي ذكرها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال تقتصر على الخليفة؛ إنما 

تجااب تجاااه أي ساالطة باإلتيااان بمقطااع ماان بعااض األحادياا  دون تتمااة الاانص 

 .29لتجنب قيد الطاعة

ين أن العباسيين وضعوا أحاديا  وذهب في مواضع أخرى من كتابه إْذ ب    

لكسااب الشاارعية والتبجياال عاان األمااويين، وجاااء بحاادي  ذكااره الساايوطي فااي 

رأيات بناي ماروان يتعااورون منباري فسااءني "كتاب تاريخ الخلفاء عن ثوبان

فهااذا الحاادي  30"ذلااك، ورأياات بنااي العباااس يتعاااورون منبااري فساارني ذلااك

ضاها أن الخالفاة قاد انتهات ثم يأتي بأحادي  موضاوعة يرياد مان عر. مرفوع

بنص حدي  نبوي وكذلك شرعية تولي السلطات البريطانية التي تمثل عيساى 

بااان ماااريم فاااي الحاااديثين التااااليين وقاااد ذكرهماااا السااايوطي فاااي األحاديااا  

الخالفااااة فااااي ولااااد عمااااي وصاااانو أبااااي حتااااى يساااالموها إلااااى :" الموضاااوعة

أهال  كاان شايعتهمإذا سكن بنوك الساواد ولبساوا الساواد، و"والحدي  "المسيح

 . 31"خراسان لم يزل األمر فيهم حتى يدفعوه إلى عيسى ابن مريم

يمكن استخالص نظرية أرنولد فاي السياساة والخالفاة اإلساالمية أن النسابة    

القرشية شارط فيهاا وهاذا يفياد أن النظاام اإلساالمي قاد فقاد الخالفاة مناذ نهاياة 

اعاة للسالطات التاي حلات محلهاا وأن استمرارية الوالء والط. الخالفة العباسية

 .أمر نبوي يلزم المسلمين باالنصياع لولي األمر مها كان

وقد سلك هذا المسالك الاذي ظااهره دراساة موضاوعية الكثيار مان البااحثين    

المستشرقين وخصوصا من كانت لاه مكاناة سياساية أو رئاساة مؤسساة فاعلاة 

وب اإلساالمية كلاويس في نشار االساتعمار وتوطياد الهيمناة اآلرياة علاى الشاع
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أن ماسااينيون كااان : ماسااينيون؛ حياا  ذهااب الباحاا  أليكسااي جورافسااكي إلااى

مناضااال ضااد الحركااة االسااتعمارية األوربيااة وخصوصااا دفاعااه عاان العلااوم 

اإلساااالمية خالفاااا للمستشااارقين العااادائيين لإلساااالم، أناااه أباااو الحاااوار الاااديني 

ماان :" ماسااينيون هااذه الرؤيااة يمكاان فهمهااا ماان قااول32.المساايحي اإلسااالمي

الواجااب االنتباااه لقضااية القاايم المهمااة لنااا وللمساالمين التااي نشااترك فيهااا، قااد 

حافظوا عليها ونحان أضاعناها، لكان ببعثهاا مان جدياد يلازم عملياا دعام إحيااء 

لغااتهم وقاادراتهم العقليااة، انطالقااا ماان أن ثقااافتهم تراثااا إنسااانيا ووجااود هااذه 

لكان . 33"أجل أطماعنا وتسخيرنا لهاا الشعوب المستعمرة من أجل ذاتها ال من

ما ذهب إليه ماسينون متماشيا مع فكره الحلولي الذي هو من صميم المسايحية 

وقد أثبت ذلك في دراساته لقصاة الحاالج، ويثبات مان خاالل أقاوال األخيار أن 

المسيحية تتفق مع اإلسالم فاي اتحااد الناساوت والالهاوت، فيكفياه هاذا ابتعاادا 

اهج العلميااة الدقيقااة لدراسااة الساانة المحمديااة؛ ألنااه تناااول عاان المفاااهيم والمناا

دراسة المعارف اإلسالمية انطالقا من توجهات مسيحية كاثوليكية على أساس 

 .ووحدات تقاس عليها نتائج البح  في الفكر اإلسالمي ،أنها حقائق

 :المستشرقون المجحفون -ج  

رقين تحااات صااانف لقاااد صااانف البااااحثون المسااالمون الكثيااار مااان المستشااا    

المعااادين أو المجحفااين أو المتعصاابين، بينمااا الناااظر إلااى حقيقااة المستشاارقين 

جملة فيجدهم أعضاء في مؤسسة واحدة لكل منهم مهمة ودور مأمور بتأديته؛ 

مانهم مان كلاف باااإلطالع علاى العلاوم اإلسااالمية وترجمتهاا أو جلبهاا لمراكااز 

يااه طاقااات الباااحثين ماان أبناااء اسااتثمارها عنااد اآلريااين، وماانهم ماان كلااف بتوج

األمااة اإلسااالمية، إمااا بتبديااد بااذلهم وراء سااراب، وإمااا بتهيئااة عقااولهم لتقباال 

طروحااات وباادائل اآلريااين ليسااهل إعااداد جياال لثقافااة مرتقبااة تخاادم مصااالح 

 .    ومطامع السلطات اآلرية الدينية والسياسية
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تاأثيرهم مثال الاذي ومن جملة البذل الذي يبدو ضروري لكنه قد يكون مان     

نحن بصدده من االنشغال بتتبع أعمالهم، ألن المنصف منهم قاد يكاون متساترا 

 .     والمجحف موازنا لغيره، ومبينا استمرار صالحية عقيدته وحيوية ثقافة أمته

يعد جولد تسيهر أهم شخصية استشراقية تناولات دراساة العلاوم اإلساالمية     

حوثااه عاان مواقفااه المعاديااة لإلسااالم، وأباادى رأيااه بكاال وضااوح وعباارت ب

إن األحادي  المنسوبة للنبي وأصحابه التاي :" وخاصة في السنة حي  يصرح

ياادعى بأنهااا ترجااع إلااى عصاار النبااي وأصااحابه فااي الحقيقااة ال تحتااوي علااى 

معلومات موثوق بها عن تلك الفترة اإلساالمية األولاى، بياد أن تلاك األحاديا  

خالل القرنين األولين من الهجرة والنصاف األول  تعكس لنا اآلراء التي كانت

، مدلال أقواله بوضع السنة من قبل علمااء تحات 34"من القرن الثال  الهجري 

سلطة األمويين وبأمر من هاؤالء األماراء حادث وضاع الحادي  وتمات نسابته 

وعموما إذا ما تتبعنا عمل جولد تسايهر . للنبي لكسب الشرعية وتوطيد التسلط

نجده يادرس تطاور ظااهرة بنااء النظاام اإلساالمي . لعقيدة والشريعةفي كتابه ا

التي تشكلت خالل أطوار المجتمع الذي دان باإلسالم، أي أن الرصايد الثقاافي 

والعقدي والعلمي كعلم الحدي  والفقه نشأ استجابة لحادث أدى لظهاوره وتاأثر 

باااأن  والااازعم"بتاااراث األمااام الساااابقة وأديانهاااا وهاااو معلاااول باااذلك الظااارف، 

مماا سايتطور  ،المحمدية مستقاة من التلمود، واليهود الذين دخلاوا فاي اإلساالم

فيما بعد إلى االساتقاء مان عادة دياناات وحضاارات كانات علاى صالة بجزيارة 

مماا  ،وكذلك اتهام المسلمين بعدم التمييز في دراساة أصاول شاريعتهم. العرب

اول موضاوع السانة مان وهما أبرز مان تنا" شاخت " و" جولد تسيهر " تبناه 

مما يولد فجوة تاريخياة ،وقد جعل الزهري أول من جمع الحدي  .المستشرقين

، وكأنه "بين مرحلة النطق باألحادي  وتدوينها مما يشكك في إمكانية الثقة بها

ويفسار  ينفي أصل المعارف اإلسالمية الذي هو الوحي بشقيه الكتااب والسانة،

تفساايراً " كتابااة األحادياا   اء أكرهونااا علااىإن هااؤالء األماار:" قااول الزهااري

وتااتلخص آراؤه فااي زعمااه اخااتالق ، خاطئاااً لياادلل علااى وضااعه لألحادياا ،

الجزء األكبار مان األساانيد، واعتقااده أن أقادم األحاديا  ال يرقاى إلاي ماا قبال 

وهكااذا يصاال إلااى أن اإلسااالم ظاااهرة اجتماعيااة ال عالقااة لهااا  . هااـ219ساانة 
                                                           

J. Schacht. Re-evaluation of Islamic Tradition. JRAS, 1949 , p.145 .
 
-
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ذه الظاهرة خضعت لنفس المؤثرات وهي تمثل وجها بالوحي؛ وكل عناصر ه

لقوة اإلنتاج الفكري اإلنساني أنتجها تلبية لحاجة حضاارية فكاان علام الحادي  

 . أفضل وسيلة اخترعها العلماء المتآمرون مع الحكام الستمرار قيام النظام

وتقااوم حجااج المستشاارقين ومااواقفهم حااول نظاارتهم إلااى الحاادي  النبااوي 

: الجتهااادات التااي وضااعها المستشاارق جولدتساايهر فااي كتابيااهالشااريف علااى ا

العقيدة والشريعة، ودراسات دمحمية، فكان هذين الكتابين نبراسا ألغلب من أتى 

يقاااول . بعاااده؛ حيااا  اعتمااادوا علاااى آرائاااه التاااي ذكرهاااا فاااي هاااذين الكتاااابين

إنااه ماان الصااعوبة بمكااان أن ننخاال أو نميااز وبثقااة ماان كميااة :" جولدتساايهر

ا نسااابته إلاااى النباااي أو إلاااى الكبيااارة الواساااعة، قساااما صاااحيحا يمكنناااالحااادي  

الحادي  النباوي وجاد نتيجاة :" ومن ذلك جولدتسيهر يساتنتج أن. (35)"أصحابه

للتطاااور الاااديني والتااااريخي واالجتمااااعي اإلساااالمي خاااالل القااارنين األولاااين 

إن األحادياا  " :صاال شاااخت رأي جولدتساايهر فااي قولااهوقااد َحوْ .36"للهجاارة 

سوبة للنبي وأصحابه التي يدعى بأنهاا ترجاع إلاى عصار النباي وأصاحابه المن

فااي الحقيقااة ال تحتااوي علااى معلومااات موثااوق بهااا عاان تلااك الفتاارة اإلسااالمية 

األولااى، بيااد أن تلااك األحادياا  تعكااس لنااا اآلراء التااي كاناات خااالل القاارنين 

أن غياار . 37"األولااين ماان الهجاارة والنصااف األول ماان القاارن الثالاا  الهجااري

ال ينكااار جولدتسااايهر بالكلياااة وجاااود أحاديااا  :" جولدتسااايهر قااادم رأياااا آخااار

 .38صحيحة ترجع إلى القرن األول بل حتى إلى فم النبي نفسه 

: هاااذا الااارأي لجولدتسااايهر ال يعاااد تراجعاااا عماااا ذكاااره ساااابقا فاااي كتاباااه 

إْذ أنه شكك في وجاود أي حادي  صاحيح، ولكناه قبِّال بعاض ( دراسات دمحمية)

الصااحيحة السااتعمالها كطعاام يسااتميل بااه غياار المتخصصااين حتااى األحادياا  

 . يمرر عقيدة أخرى تحتاج لهذا الرأي منه

لماذا جاء جولدتسايهر بهاذا الموقاف المغااير مان الحادي ؟، : ولهذا نتساءل

فهل ثبت لديه ما يؤكد صحة بعض األحادي ؟ إذا لماذا لام يعاد بقياة األحاديا  

                                                           

(35) F. Rahman, Islam, (London,1966 ), p. 44 , cf. Goldziher, Muhammedanische 
Studien, (Halle, 19901989 )، vol.  2،  p.  5 . 

(36) Goldziher, Muslim Studies, tr. Stern, (London, 1971), vol. 2 , p.19 .  

(37) J. Schacht, "Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, 1949 , p.145 . 

(38) J. Robson, “Muslim Traditions”, p.95 . 
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 . صحيحة كتلك التي عدَّها صحيحة؟

نقاااد المستشااارقون المحااادثين فاااي اعتماااادهم علاااى اإلساااناد فاااي تصاااحيح  

الحدي ، لكن هذا ادعاء منهم أن المسلمين لام يعتباروا أباداً نقاد الماتن وتوقفاوا 

، 39عند السند، وبقي نقد الماتن دون أياة رعاياة وال عناياة مانهم علاى االطاالق

المحاادثين يتركااز كاال مااراد : حياا  يباارز هااذا االتهااام فيمااا ذهااب إليااه كايتاااني

ويتحدد فاي حياز ملايء مان تراكماات لسارد أساماء الاذين نقلاوا الرواياات ولام 

والمحادثون والنقااد المسالمون أنصابت ... يكلف أحد نفسه بنقد عبارة مان ماتن

جهودهم على دراسة السند ولم تكن لديهم الجرأة على تحليل أو نقاد السانة فاي 

يرونااه مسااا بمكانااة الصااحابة، المتااون، باال ينصاارفون عاان كاال نقااد للاانص إذ 

إن : ويؤيااده شاااخت بمااا ذهااب إليااه ،40وماادعاة للتقااول علااى الاادين اإلسااالمي

 41.العلماء المسلمين بينوا نقدهم لمادة الحدي  كان في نقد اإلسناد فقط

وهؤالء يتعللون في ما ذهباوا إلياه بعادة شاواهد مان السانة زعماوا وادعاوا 

   .ة تثبت رأيهمصحتها وصواب داللتها فيما اتخذوه حج

: قد ذكر المستشرقون شبهات كثيرة من بينها المزاعم التي ساقوها كقاولهم

إذا كان وضع حدي  ما سهال فإنه مان األساهل اختاراع ساند لاه أو إدراج ساند 

، وماان ثاام يكااون صااعبا قبااول أي حاادي  بوصاافه صااحيح، اعتمااادا علااى 42لااه

سااات النقديااة لمااتن والصااواب عناادهم هااو االعتماااد علااى الدرا. إسااناده فقااط

الحدي  كي نحدد وجه الصحة فياه ال الصاحة المطلقاة فاي نسابته للنباي صالى 

هللا عليااه وساالم إال بمقارنااة مضاامونه مااع القاارآن ومااع ذلااك يبقااى تحديااد أوجااه 

الصااحة فيااه بالنساابة لالنسااجام مااع الواقااع والمعقااول معلقااة بدرجااة منافرتااه 

يحادد هاذا وماا هاي مرجعيتاه  وبمناقضته لهذين الضابطين، لكن اإلشاكال مان

 . في ذلك الضبط

لقااااد أدت هااااذه الاااارؤى بالمستشاااارقين إلااااى رد جاااال األحادياااا  المقبولااااة 

                                                           

 .197-199، 199: إجناتس جولدتسيهر، دراسات دمحمية، ص( 39)

- 217:، ص(م2777/ ه2119) ط . عمااان.  دمحم بهاااء الاادين، المستشاارقون والحاادي  النبااوي، دار النفااائس( 40)

219. 

، (م2792)ط. بياروت. الكتااب اللبناانيدار . يوسف شااخت، أصاول الفقاه، ترجماة إباراهيم خورشايد وآخارين( 41)

 . 61: ص

(42 ) A.A. M Shereef، Studies، p:1. 
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مثاال األحادياا  التااي تصااف طوائااف . والمسااتيقن ماان صااحتها لاادى المساالمين

كالخوارج والقدرية أو حاال من أحاوال النااس، أو التاي تاذكر أساماء مادن، أو 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أو األحاديا  التاي فيهاا ذكار للخلفااء أماكن لم تكن معروفة في حياة 

الراشااادين األربعاااة، أو الخالفاااة األموياااة والعباساااية، أو المعجااازات النبوياااة؛ 

فجميع متون هذه األحادي  رفضها المستشارقون؛ ألن النباي ملسو هيلع هللا ىلص فاي اعتقاادهم 

النبااي ملسو هيلع هللا ىلص لاام يقااع منااه ماان المحااال أن يكااون قااال مثاال تلااك األحادياا ، وأن 

ألن القاارآن الااذي يعااد عماادة عقياادة وشااريعة الاادين . معجاازات ماديااة مطلقااا

اإلسالمي وهو الممثل لصفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال يذكر لنا أنه كان يعمل أو يحادث 

وتوجاد أحاديا  كثيارة تصاف فتناا تحادث قبال ياوم القياماة وتاتكلم . المعجزات

إن العقلياة . وم القيامة، و أحادي  أخارى تصاف الجناة والناار بالتفصايلعلى ي

والثقافة اآلرية الغربية من غير الممكن أن تقبل وتستسايغ مثال تلاك األحاديا  

علاااى أنهاااا أحاديااا  صاااحيحة قالهاااا النباااي فعاااال فضاااال عااان كونهاااا مخالفاااة 

 .43لإلمكان

ابة التااي وماان هااذا المنطلااق زعاام هااؤالء المستشاارقون أن عدالااة الصااح

يعتقدها المسلمون فما هي إال مواقف عاطفية منهم ال حجة لهم على وجودهاا؛ 

بااال يمكااان لرفقااااء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أي الصاااحابة أن يكاااذبوا علياااه ويصاااطنعوا أقاااواال 

وينسونها له مثل ما كان يفعل الصحابي أباو هريارة الاذي كانات عادتاه وضاع 

 .44األحادي 

ألبي هريرة رضي هللا عناه للحادي  النباوي الشاريف إن الروايات الكثيرة 

حديثا جعلتاه مان أكثار الصاحابة رواياة عان  1191التي وصلت لما يربو عن 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولإلجماع علماء الحدي  على عدالة الصحابة رضي هللا عنهم قد 

ل مان هزت مشاعر الطاعنين في الدين وحفزتهم إلى توجيه التهم إليه وإلاى كا

 .شاكله

عمم المستشرقون الطعن في روايات كل من كان شابا أثناء صحبته ألنهام 

أكثر عددا من غيرهم، وكذلك رواياتهم كانت أكثر من الصحابة الذين عايشوا 

فمااثالً عاادد األحادياا  التااي روياات عاان أبااي بكاار . النبااي ملسو هيلع هللا ىلص منااذ أيامااه األولااى

                                                           

(43 ) J. Robson, art. “Hadith”, EI 2 , vol.iii, p. 26 . 

(44 ) A. Guillaume, The Tradition of Islam,(Oxford, 1924 )، p. 78 . 
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ن األحاديا  التاي رواهاا أباو هريارة أو ابان وعمر وعثمان فهاي أقال بكثيار ما

ولذلك الطعن في الصحابة الكرام واتهاامهم بوضاع األحاديا  والكاذب . عباس

 كان مان بااب أولاى، واألساهل الطعان فاي علمااء المسالمين قاطباة مان السالف

وال نساتطيع أن نعازو األحاديا  الموضاوعة : " الصالح ولذا قاال جولدتسايهر

ا بل هناك أحاديا  عليهاا طاابع القادم، وهاذه إماا قالهاا لألجيال المتأخرة وحده

الرسول، أو هي من عمل رجال اإلسالم القدامى؛ ولكن من ناحية أخارى فإناه 

ليس من السهل تبين هذا الخطر المتجدد عان بعاد الزماان والمكاان مان المنباع 

األصاالي؛ بااأن يختاارع أصااحاب المااذاهب النظريااة والعمليااة أحادياا  ال ياارى 

أو ...ال يوجاد...ئبة في ظاهرهاا، ويرجاع بهاا إلاى الرساول وأصاحابهعليها شا

مدرسة ال تعزز رأيها بحادي  أو بجملاة مان األحاديا  ظاهرهاا ال تشاوبه أياة 

، باال جعاال هااذا المستشاارق أن الخرافااات الشااعبية مااادة يؤصاال منهااا 45"شااائبة

 .46العلماء عقائد وأحكام على غرار ما فعله كهنة اليهودية

ذا الطاعن في دعاواه بالنقاد الموضاوعي إلاى نقاد ماتن حادي  لقد ذهب ه  

ثبتت صحته عند علماء الحدي  باالفتراء علاى أجال عاالم مان المسالمين وهاو 

اإلمااام الزهااري رحمااه هللا تعااالى متهمااا إياااه بالكااذب علااى النبااي ملسو هيلع هللا ىلص مراعاااة 

ثاة مسااجد، المساجد ال تشد الرحال إال إلى ثال):لمصالح األمويين، في الحدي 

 47.(الحرام ومسجد الرسول صلى هللا عليـه وسلم ومسجد األقصى

ورد الحادي  فااي أصااح كتااب الحاادي  النباوي الشااريف لقااد روي ماان سااتة 

وخمسين طريقا ال شك في صحة نسبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص عند المسالمين، وماع ذلاك قاد 

اباان شااهاب الزهااري شااكك فااي صااحته إجناااتس جولدتساايهر الااذي زعاام بااأن 

وضع هذا الحدي  ألسباب سياساية عنادما أراد الخليفاة عبادالملك ( ه 211ت)

أن يوجه الناس لزيارة المسجد األقصى بدال مان الاذهاب ( ه96ت)بن مروان 

، فقاد اساتعمل عباد الملاك بان (ه91ت)إلى مكة المكرمة أثناء فتنة ابن الزبيار 

بناااء علااى مااا ورد فااي . لسياساايةمااروان ابااَن شااهاب الزهااري لتحقيااق أهدافااه ا
                                                           

دار الرائاااد .دمحم يوساااف،وعبد العزياااز عباااد االلحاااق،وعلي حسااان عباااد القاااادر:تعرياااب.إجنااااتس جولدتسااايهر، 45

 .12: ص(.م2716)ط.العربي
46
 .61:ص.المرجع السابق - 

، ومساند اإلماام روي هذا الحدي  بألفاظ عديدة من ستة وخمسين طريقا في كل من الكتب الستة، وسنن الدارمي- 47

أحماد، والساانن الكباارى للبيهقاي، ومسااند أبااي يعلااى، والمعجام الكبياار للطبرانااي، ومساند أبااي داود الطيالسااي، ومسااند 

انظاار الموسااوعة الذهبيااة للحاادي  النبااوي الشااريف وعلومااه، اإلصاادار األول، . الحمياادي، ومسااند الشاااميين وغيرهااا

 (.م2779/ه2129، مركز التراث ألبحاث الحاسب اآللي، :عمان)
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أن : ألاد أعاداء األماويين الاذي زعام(ه171ت)العصر العباساي عان اليعقاوبي 

عبد الملك أراد أن يحول حج الناس إلى بيت المقدس بادال عان الحاج إلاى مكاة 

عنااد التساااؤل مااا الاادافع لجولدتساايهر فااي تخصاايص هااذا الحاادي  . 48المكرمااة

تهيئاة عقاول المسالمين بتقليال أهمياة بيات  بذاته بهذا النقاد فيكاون الجاواب هاو

الاذين كاانوا يباذلون كال نفايس فاي قياام  -المقدس وإمكانية التنازل عنها لليهود

 .  بأقل ثمن -دولتهم 

ومن الواضاح أن ادعااء جولدتسايهر ضاد الزهاري زعام غيار معقاول، وال    

ساعيد دليل علمي عليه؛ ألنه لم يمكن للزهاري نسابة هاذا الحادي  كاذبا لشايخه 

الذي كان حيا أثناء رواية الزهري لهذا الحدي ، والسيما ( ه 71)ابن المسيب 

إذا علمنا أن ساعيد بان المسايب لام يكان ممالئاا لبناي أمياة بال كاان ناقادا شاديدا 

وخاصة للخليفة عبد الملك بن مروان، ولو كان الزهري قد وضع هذا الحدي  

وبااب  49.ذين كانوا يعتبروناه ثقاةلصالح األمويين فإن ثقته تسقط عند الرواة ال

االفتراض لوضع الزهري الحدي  السابق فاإن شايخه ساعيدا ماا كاان ليرضاى 

واإلضااافة لمااا ساابق فااإن هااذا  ،هااذه الروايااة، ولاان يساامح لااه بااأن يقولااه  كااذبا

الحدي  لم يروه الزهري فقط؛ بل ورد من خمسة عشار طريقاا آخار مان غيار 

دي  كاااان معروفاااا قبااال أن يروياااه طرياااق الزهاااري، مماااا يعناااي أن هاااذا الحااا

 .50.الزهري

ومن تقوله في الحدي  النبوي الشريف استدل علاى أن الفقهااء المسالمون       

خرجوا إباحة شرب الخمر المصنع من غير العنب بحد أن يَْسكر متعاطيه وله 

أخبرنا أبو بكر بان " شرب ما دون حد السُّكر مستشهدا بحدي  موضوع وهو 

إبراهيم بن حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن قرصاافة  علي قال أنبأنا

هذا مثال مما اشاتمل . 51"ثم اشربوا وال تسكروا : امرأة منهم عن عائشة قالت

                                                           

(48) M. Lecker, “Biographical Notes on Ibn Shihab Al – Zuhri”, Journal of Semitic 

Studies, No. 41  (1966 ), p. 42 .    

 .121: ، ص(م2792)دمحم عجاج الخطيب، السنة قبل التدوين، دار الفكر، بيروت ط( 49)

 129: ، ص(م2771)ط. دراسة تاريخية موثقة، دار القلام  دمشاق: دمحم شراب، بيت المقدس والمسجد األقصى( 50)

.  p.38 ؛ وانظر  أيضا119 – 42  footnote no. M.Lecker,“ Biographical Notes”, 
51
وهذا ثابت وقرصافة هذه ال ندري من هي قال  قال أبو عبد الرحمن :وقال.1297:رواه النسائي في سننه برقم - 

عبد الغفارسليمان البنداري، وسيد :تحقيق.أبو عبد الرحمن والمشهور عن عائشة خالف ما روت عنها قرصافة

نور الدين : تحقيق.المغني في الضعفاء للذهبي ؛ وأنظر111/.1(م2772) 2ط.دارالكتب العلمية.كسروي حسن

 .9/196.والمحلى.2/192.عتر
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، أما األحادي  المبتورة التي يأخذ منهاا المقطاع 52عليه كتاب العقيدة والشريعة

 .المالئم لغرضه فجل ما أورده كان من هذا القبيل

عمااال المستشااارقين فاااي علاااوم الحااادي  إماااا أنهااام جااااهلون لااام  لقاااد دلااال     

يستوعبوها، أو أنهم مزورون لحقاائق المعاارف والمنااهج العلمياة اإلساالمية، 

 .   في الحالتين يثبت فساد بحثهم وضالل نتائجهم

وجاء عمل المستشرقين انصياعا بوصايا المفكارين اآلرياين مثال فاولتير       

وعااارا علااى الجاانس ... متعصاابا، عنيفااا ومحتاااال إننااي أصااور دمحم"فااي قولااه

ودمحم إنااه يجسااد خطاار ...البشااري الااذي ماان تاااجر أصاابح نبيااا مشاارعا وملكااا

 .53"التعصب

ينبغي لفرنسا أن :" وقد وصى شاتيليه في كتابه الغارة على العالم اإلسالمي   

ى يكون عملها في الشرق مبنيا قبل كل شيء على قواعد التربياة العقلياة ليتسان

وهو غرض ال يمكان الوصاول إلياه ...لها توسيع هذا العمل والتثبت من فائدته

أنااا أرجااو أن يخاارج هااذا إلااى حيااز الفعاال ليباا  فااي دياان اإلسااالم ...إال بااالتعليم

 . 54"التعاليم المستمدة من المدرسة الجامعة الفرنساوية

نتيجاة  أما دراسة القرآن الكريم من قبل المستشارقين كثيارة لكنهاا عيار ماؤثرة

تصاالب المساالمين بعقياادتهم فااي القاارآن أنااه قااول هللا ساابحانه وتعااالى ال يأتيااه 

الباطاال وال االخااتالف ولااذلك تكتفااي بهااذه النبااذن عاان دراساااتهم فااي الحاادي  

الشااريف وعلومااه ألنااه مااادة علميااة تحتاااج ماان المتعاااملين بالحاادي  علومااا 

ء البااااحثين متنوعاااة ودراياااة عميقاااة، وهاااذا يجعااال تناولهاااا مااان قبااال هاااؤال

فااي صااحة المستشاارقين أماارا فيااه يحقااق أهاادافا متعااددة أولهااا باا  الشااكوك 

ومفاهيم الكثير من األحادي  لدى المسلمين متوسطي الثقافة العلمية فاي علاوم 

وعاادم وماان جهااة أخاارى انشااغال العلماااء بااالردود علاايهم . الشااريعة اإلسااالمية

دات المستشاارقين فااي االهتمااام بنشاار علااوم هااذه المااادة الخطياارة علااى معتقاا

      .نظرهم

                                                           
52
.62:ص.العقيدة والشريعة.أجناس جولد تسيهر -

  

53
 .299:ص.المرجع السابق.أليكسي جورافسكي - 
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ديوان المطبوعات الجامعية .محب الدين الخطيب،ومساعد اليافي.الغارة على العالم اإلسالمي.شاتيليه.ل.أ - 

 . 26-21:ص(.م2771)1ط.الجزائر
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نسااتخلص أن أعمااال الباااحثين المستشاارقين كاناات منظمااة تحاات رعايااة  -

مؤسساة لهااا ميزانيااة مالياة وإدارة تشاارف علااى توجياه واسااتثمار نتااائج 

 .البحوث التي قام بها هؤالء

لقد كان المستشرقون متقاسمين األدوار والوظاائف وحتاى المواقاع فاي   -

 .رقعة اإلسالم

ما يستفاد من بحوث هؤالء تحفيز هماة البحا  لادى علمااء األماة أعظم  -

 .اإلسالمية

كانااات أقاااوال شااااتيليه أحسااان خاتماااة تضااام حصااايلة عمااال مؤسسااااة  -

االستشااراق بشااتى تخصصااات باحثيهااا فااي مختلااف البقاااع وفااي جميااع 

 .            أطوار التاريخ

 

 


