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الدراسة قرٌبا إن شاء هللا، وبعد،  

فهذا الجزء األول من مذكرة المقٌاس المذكور أعاله، أضعه بٌن أٌدٌكم 

لالطالع علٌه واستٌعاب ما جاء فٌه، فً انتظار استكمال الجزء الثانً الذي 

وقد كنت أملٌت . شرعت فً إعداده وأحاول، إن شاء هللا، اإلسراع فً إنجازه

وأذكركم أن كثٌرا من مفردات المقٌاس  . علٌكم، فً بداٌة السداسً، مفرداته

 فً الشبكة العنكبوتٌة، فال تبخلوا على أنفسكم بقراءة PDFمتوفر فً كتب بصٌغة 

  .ما قٌل فٌها

 .غٌاب بعض الهوامش فً المذكرة أمر قصدته: مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل إلى االستشراق

  ـ تعرٌف االستشراق1

الشرق إلى االتجاه من مؤخوذ Orientalism اإلنجلٌزٌة للكلمة تعرٌب االستشراق
1

. 

( ORIENT) المقابل لكلمة (شرق )من الجذر اللؽوي مشتقة االستشراق كلمة: فً اللغة

وأشرقت إذا  طلعت، الشمس إذا ٌقال شرقت .فً اللؽات األنجلٌزٌة والفرنسٌة واأللمانٌة

أضاءت
2

ق أخذ فً  فتعنً الجهة التً تشرق منها ، وأما الشرق، بسكون الراء، الشمس، وشرَّ

أما إذا أضٌؾ إلٌها األلؾ والسٌن والتاء فتعنً طلب .. ناحٌة المشرق أو ذهب إلى الشرق

 المعنى المرتبط بالبعد هذا. الشرق، واسم الفاعل منها مستشرق، وهو الذي ٌطلب الشرق

الجؽرافً، والمقصود به ما وقع شرق وجنوب القارة األوربٌة من ببلد العرب والمسلمٌن 

وؼٌرهم من األقوام واألقالٌم والدٌانات فً آسٌا أو إفرٌقٌا، هو ما تدل علٌه حقٌقة الوضع فً 

، أن ٌجد للفظ الشرق  فً اللؽات األوربٌةاللؽة، لكن بعض الباحثٌن حاول، من خبلل البحث

 األفول بمعنى الؽروب بعكس والهداٌة والنور والضٌاء الشروق  معنى هومعنًى مجازٌا آخر

 الؽربٌة بالمعاجم مستعٌناً  لبلستشراق تعرٌفه حٌن الشاهد محمد سٌدوهذا ما أكده . واالنتهاء

 بالدراسات المقصودة الشرق منطقة فوجد أنه ٌشار إلى ORIENTشرق حٌن البحث فً كلمة

 أن ومعروؾ الصباح، ببلد وتعنً Morgenland وهو معنوي بطابع تتمٌز "بكلمة الشرقٌة

 إلى الفلكً الجؽرافً المدلول من تحول على الكلمة هذه وتدل الشمس، فٌه تشرق الصباح

 فً نستخدم ذلك مقابل وفً والٌقظة، النور معنى ٌتضمن الذي الصباح معنى على التركٌز

"والراحة الظبلم على لتدل المساء ببلد  وتعنAbendlandً كلمة اللؽة
3

، وربما هذا المعنى 

اإلٌجابً؛ أي طلب ببلد اإلشراق، هو الذي ٌحمله االستشراق الطالب لمهبط األدٌان السماوٌة 

 .والباحث عن العلم والمعرفة الشرقٌة

من التسمٌات الحدٌثة، وإن كان مدلولها  (االستشراق) ٌعد مصطلح :فً االصطالح

 .قدٌما، كما سٌبدو عند تناول نشؤة االستشراق وتطوره

كما أن تعرٌفات الباحثٌن له منها ما ٌّتسم بالعموم واإلطبلق على كل ما ٌشمل 

، وما ٌتصل بعلومه (الشمال اإلفرٌقً)الدراسات المتعلقة بالشرق الجؽرافً ألوربا وجنوبها 

، ومنها ما ٌتسم بالتخصٌص والتقٌٌد بالدراسات المرتبطة بالشرق ... وثقافاته وأدٌانه ولؽاته

 .األوسط والعالم اإلسبلمً وحضارته فحسب

: ٌراد باالستشراق الٌوم: "فمن النوع األول مثبل تعرٌؾ أحمد حسن الزٌات بقوله

"دراسة الؽربٌٌن لتارٌخ الشرق وأممه ولؽاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطٌره
4

 . 

ؾ الشامل التعرٌؾ هذا من وقرٌباً   ٌقوم من كل": بقوله المستشرق( سعٌد إدوارد )ٌعرِّ

 اإلنسان بعلم مختصاً  المرء ذلك كان وسواء بحثه، أو عنه الكتابة أو الشرق بتدرٌس

(األنثربولوجٌا)
5

 المحدودة جوانبه فً(( فٌلولوجٌا ))لؽة فقٌه أو مإرخاً  أو االجتماع، بعلم أو ،

                                                           
1
  ـ  
2

  .1/482 م،1960 بالقاهرة، العربٌة اللؽة مجمع الوسٌط، لمعجم، ا(شرق)مادة ..... ـ مختار الصحاح، 
3
 .211-191ص..  ـ 

4
 .12 ـ نقبل عن االستشراق بٌن الحقٌقة والتضلٌل، ص 

5
 .39ص: قاموس النبراس:  ـ علم األجناس والسبلالت البشرٌة وتماٌزاتها الجسدٌة والثقافٌة واالجتماعٌة، ٌنظر 



 هو بفعله هً أو هو به ٌقوم وما" : ، ثم ٌقول"(مستشرق )هو سواء حد على والعامة

"(استشراق)
6

 .

هو : "لبلستشراق بؤنه (الموسوعة المٌّسرة)ومن النوع الثانً مثبل ما جاء فً تعرٌؾ 

ذلك التٌار الفكري الذي تَمثَّل فً الدراسات المختلفة عن الشرق اإلسبلمً، والتً شملت 

"حضارته وأدٌانه وآدابه ولؽاته وثقافته
7

 . 

 والمسلمٌن اإلسبلم بدراسة ٌُعنى فكري اتجاه: " وتعرٌؾ محمد بن سعٌد السرحان 

 فً والمسلمٌن اإلسبلم قضاٌا تتناول دراسات من الؽربٌٌن عن ٌصدر ما كل ذلك وٌشمل

 .األخرى اإلسبلمٌة الدراسات مجاالت من وؼٌرها والتارٌخ، والشرٌعة والسنة العقٌدة

ٌُلحق  اإلسبلم تتناول وبرامج كتابات من الؽربٌة اإلعبلم وسابل تبثُّه ما باالستشراق و

"وقضاٌاهم والمسلمٌن
8. 

 كما أن بعض التعرٌفات تبدو فٌها المواقؾ اإلٌدٌولوجٌة، المتصفة بالتعمٌم واألحكام  

فالمواقؾ السلبٌة ترى . ؼٌر الموضوعٌة، سواء كانت مواقؾ سلبٌة أو إٌجابٌة تجاه االستشراق

أن االستشراق شر كله؛ أؼراضه وإنتاجه، وعكسها اإلٌجابٌة التً تراه خٌرا كله؛ منطلقاته 

 ؼربٌون بها ٌقوم " أكادٌمٌة "دراسات هو": فمن الّنوع األول تعرٌؾ أحمد ؼراب. ونتابجه

 عقٌدة وشرٌعة: الجوانب شتى من والمسلمٌن، لئلسبلم- خاص بوجه الكتاب أهل من - كافرون

 تشكٌك ومحاولة اإلسبلم تشوٌه بهدؾ.. وإمكانات وثروات ونظماً، وتارٌخاً  وحضارة وثقافة

 التبعٌة هذه تبرٌر ومحاولة علٌهم، للؽرب التبعٌة وفرض عنه، وتضلٌلهم فٌه المسلمٌن

 للؽرب والثقافً العنصري التفوق وتزعم والموضوعٌة، العلمٌة تدعً ونظرٌات بدراسات

"اإلسبلمً الشرق على المسٌحً
9

. 

 عنٌت وال زالت تعنى علمٌةحركة : "ومن النوع الثانً تعرٌؾ ٌوسؾ أسعد داؼر بؤنه

بدراسة المدنٌات الشرقٌة؛ ما ؼبر منها وما حضر، وما طمس ذكره منها وما استقر، وبما 

، وآثار فكرٌة وأدبٌة وفنٌة ودٌنٌة، وبما ٌتصل بهذه ..خلفته تلك الحضارات من قوى 

الحضارات القدٌمة، وبما فٌها من شعوب وأجناس ومذاهب ومدارس، وما إلى ذلك كله من أثر 

وهو خلٌق بؤن نحٌٌه نشرا : [ثم ٌعلق]ظاهر ناطق شاهد على الحٌاة البشرٌة الحضرٌة، 

"وطباعة
10

فوصؾ الكاتب لبلستشراق بالعلمٌة، والحث على نشر وطباعة إنتاجه ٌوحً بؤن . 

هذه الدراسات تتصؾ كلها بالموضوعٌة ولٌس لها من أؼراض سوى المعرفة العلمٌة، وهو ما 

 .لم ٌقل به حتى بعض المستشرقٌن أنفسهم

 بعض ٌرىما سبق من تعرٌفات هً لبعض المسلمٌن والعرب، أما فً الؽرب ؾ

 تفاوت على الزمان من قرنٌن منذ الؽرب فً ظهر االستشراق مصطلح أن الؽربٌٌن الباحثٌن

 الشرق لؽات فً البحث أن المتٌقن األمر لكن المختلفة، األوروبٌة للمعاجم بالنسبة بسٌط

 مصطلح قبل ظهرت قد مستشرق كلمة ولعل. بكثٌر ذلك قبل ظهر قد اإلسبلم وبخاصة وأدٌانه

 هذا فً له بحث المستشرق األنجلٌزي فً (Arberry) آرثر جون آربري فهذا استشراق،

                                                           
6
 .44 ـ االستشراق، المفاهٌم الؽربٌة للشرق، ص 

7
 .33، ص1989 سنة2 ـ الموسوعة المٌسرة فً األدٌان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً، الرٌاض، ط 

8
 .2محمد بن سعٌد السرحان، ص القرآن، من أركون محمد موقؾ فً االستشراقً األثر ـ  

9
 .7 ـ رإٌة إسبلمٌة لبلستشراق، سلسلة تصدر عن مجلة البٌان، المنتدى اإلسبلمً، دت، ص 

10
  ـ  



 أعضاء أحد) 1638 سنة فً كان( مستشرق )الصطبلح األصلً والمدلول" :ٌقول الموضوع

 (Anthony Wood) وود آنتونً وصؾ (م1691) سنة وفً( الٌونانٌة أو الشرقٌة الكنٌسة

 اللؽات بعض عرؾ أنه ذلك ٌعنً( ناِبه استشراقً )بؤنه (Samuel Clarke) كبلرك صموٌل

 المستر عن ٌتحدث (Childe Harold's Pilgrimage) على تعلٌقاته فً وبٌرون. الشرقٌة

"عمٌق استشراق على الدالة الكثٌرة وإلماعاته ثورنتون
11
.                

 األلمانً" بارت رودي" المستشرق هإالء ومن االستشراق آخرون ؼربٌون عّرؾ وقد

(Rudi Paret) إذن إلٌه شً وأقرب. خاصة اللؽة بفقه ٌختص علم االستشراق" :ٌقول حٌث 

 تعنً شرق وكلمة" شرق "كلمة من مشتقة استشراق كلمة علٌه، أطلق الذي االسم فً نفكر أن

"الشرقً العالم علم أو الشرق علم هو االستشراق ٌكون هذا وعلى الشمس، مشرق
12

 .

 ٌعرؾ الذي أكسفورد قاموس تعرٌؾ أرثر جون آربري اإلنجلٌزي المستشرق وٌعتمد

"وآدابه الشرق لؽات فً تبّحر من "بؤنه المستشرق
13
. 

 مكسٌم الفرنسً المستشرق وتعرٌفه االستشراق ظهور تناولوا الذٌن الؽربٌٌن ومن

 اللؽة فً ظهر االستشراق مصطلح أن إلى أشار الذي (Maxime Rodinson)رودنسون 

 ظهر إنما االستشراق وأن ،1838 عام اإلنجلٌزٌة اللؽة فً ظهر  بٌنما1799 عام الفرنسٌة

 الحاجة بؤن وٌضٌؾ ،"الشرق لدراسة المعرفة فروع من متخصص فرع إٌجاد "إلى للحاجة

العلمٌة واألقسام والجمعٌات المجبلت إنشاء على للقٌام متخصصٌن لوجود ماسة كانت
14
. 

 :التعرٌؾ التالً (Orientalisme)وورد فً بعض المعاجم الفرنسٌة تحت لفظ 

«Etude de l'histoire de la civilisation des peuple de l'Orient» 

 :ما ٌلً (Orientaliste)وورد تحت لفظ 

«Personne qui est versée dans la connaissance des langues de 

l'histoire et de la littérature de l'Orient» 

وهو ما ٌعنً أن االستشراق هو دراسة تارٌخ حضارة الشعوب الشرقٌة، وأن 

المستشرق هو الشخص المختص فً معرفة لؽات الشرق وتارٌخه وآدابه
15

 .  

 فإن التعرٌؾ الؽالب االستشراق متابعة مختلؾ التعرٌفات التً وصؾ بها خبلل ومن

 متخصصٌن ؼربٌٌن، عن ٌصدر ما كل االستشراق ٌنصرؾ إلى عن فً ثقافتنا العربٌة

 والمسلمٌن اإلسبلم قضاٌا ٌتناول نشاط علمً وأكادٌمً وحتى ٌبانٌٌن، من أوروبٌٌن وأمرٌكان

 فً الثقافة والفكر واالجتماع، فً السٌاسة وأنظمة الحكم، فً التارٌخ والشرٌعة، العقٌدة فً

وبهذا تتشكل مإسسة االستشراق من عنصرٌن أساسٌٌن، أحدهما الباحثٌن . وفً العمارة والفن

 كما  .المتخصصٌن الذٌن ٌطلق علٌهم اسم المستشرقٌن، والثانً هو الدراسات التً ٌنجزونها
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 .4 ـ نقبل عن االستشراق، مازن بن صالح مطبقانً، ص 
12

  ـ  
13

 .6 نقبل عن االستشراق، ص.8ص (1946ولٌم كولٌنز ، : لندن).  تعرٌب محمد الدسوقً النوٌهً،آربري. ج.  ا،المستشرقون البرٌطانٌون ـ  
14

 .6ـ االستشراق، مازن بن صالح مطبقانً، ص 
15

 .13، ص20015، س1 ـ خصومة االستشراق، محمد طاع هللا، مجمع األطرش للكتاب المختص، تونس، ط 



نظرا لما ٌتوفر علٌه من " علم االستشراق"ٌمكن أن نطلق على هذا الحقل المعرفً اسم 

 ..مقومات العلم، كاالستقبللٌة، والمنهج، والموضوع، والمٌدان، واألهداؾ، و

ٌّز به ما ٌعرؾ باالستشراق الكبلسٌكً  هذا النوع من الدراسات هو ما كان ٌتم

أما االستشراق الجدٌد أو المتجدد، الذي بدأ ظهوره بعد الحرب العالمٌة الثانٌة . (التقلٌدي)

وانتشر فً أمرٌكا، وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة فً أواخر الثمانٌنٌات، فٌضاؾ إلى ما 

 باللؽة أو بلؽاتهم سواء الؽربٌة اإلعبلم وسابل تبّثه ما سبق من الدراسات الكبلسٌكٌة كل

 ما أو فضابٌة، قنوات أو متحركة رسوم أو سٌنمابٌة أفبلم أو تلفاز أو إذاعات من العربٌة

.  وقضاٌاهم المسلمٌن تتناول كتابات من صحفهم تنشره

 فً الؽربٌون والسٌاسٌون الباحثون ٌقّرره مما علٌنا ٌخفى ما االستشراق من أن كما

 العرب النصارى ٌكتبه ما باالستشراق نلحق أن وٌمكننا. السرٌة أو العلنٌة ومإتمراتهم ندواتهم

 أن بد وال. الؽربً المنظار خبلل من اإلسبلم إلى ٌنظر ممن وؼٌرهم ومارونٌٌن أقباط من

 وتبّنوا المستشرقٌن أٌدي على تتلمذوا الذٌن المسلمون الباحثون ٌنشره ما باالستشراق نلحق

 والمناهج األسالٌب فً أساتذته على تفّوق التبلمٌذ هإالء بعض إن حتى أفكارهم، من كثٌراً 

 هإالء وترجمته ونشره بإنتاج اإلستشراقٌة النشر دور احتفاء ذلك على وٌدلّ . اإلستشراقٌة

رصٌنة علمٌة بحوث أنها على األوروبٌة باللؽات
16
.  

تركٌز دراسات االستشراق على الشرق األوسط والعالم اإلسبلمً ال ٌعنً إؼفالهم عن 

 تضم التً عموماً  الشرقٌة بالشعوب ٌهتم كان ومازال دراسة باقً مناطق الشرق، فاالستشراق

ولكن أصبحت هذه المناطق تخصص . وكورٌا والٌابان والصٌن آسٌا شرق وجنوب الهند

 ...بدراسات خاصة تسمى بالدراسات اإلقلٌمٌة، مثل الدراسات الصٌنٌة والدراسات الهندٌة و

 الدولٌة للجمعٌة الدولً المإتمر فً االستشراق مصطلح وللعلم فإن الؽرب ألؽى

 للدراسات الدولٌة الجمعٌة "تسمى أصبحت التً م،1973 عام للمستشرقٌن المنعقد فً بارٌس

، وأضحى "أفرٌقٌا وشمال اآلسٌوٌة للدراسات الدولٌة الجمعٌة "ثم" وأفرٌقٌا آسٌا حول اإلنسانٌة

بعض الباحثٌن الؽربٌٌن ٌتحرجون من نعتهم بهذا االسم، وٌفضلون عنه وصؾ المتخصص أو 

   .المستعرب

   ـ نشأة االستشراق وتطوره2

ٌّن لبداٌة االستشراق ففضلوا   لقد وجد الباحثون أّنه من الصعوبة بمكان تحدٌد تارٌخ مع

مقاربته بفترة زمنٌة ممتدة بٌن حّدٌن، ورؼم ذلك اختلفوا فً هذه الفترة، نتٌجة اختبلؾ 

نظراتهم لبلستشراق ذاته واإلرهاصات التً أنتجته، فبعضهم ٌإرخ لبداٌاته باحتكاك الؽرب 

بالشرق، والبعض اآلخر باهتمام النصارى باإلسبلم ومحاولة معرفته ثم معرفة ما أنتجته 

حضارة المسلمٌن من معارؾ وعلوم، قبل احتكاكهم مع المسلمٌن فً الحروب الصلٌبٌة أو 

أثناءها أو بعدها، والبعض اآلخر ٌإرخ له مع بداٌة ترسٌمه كمإسسة رسمٌة تمّول من الجهات 

 .وعلى هذا االختبلؾ تعددت آراء الباحثٌن فً بداٌات نشؤته. الرسمٌة التابعة للدولة

فٌرى البعض أن البداٌات كانت مع العصر الٌونانً الذي كان فً صراع مع الشرق 

البعض  وٌرى .الفارسً، ومحاوالت التعرؾ علٌه وعلى ثقافته وأسباب قّوته ومكامن ضعفه
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 هجرة منذ الدٌن النصارى بمعرفة هذا اإلسبلم واهتمام ظهور مع ظهر االستشراق أن اآلخر

وما دار من حوار بٌن ملكها النجاشً وجلسابه من جهة والمسلمٌن من  الحبشة إلى المسلمٌن

وٌدخل فً هذا اإلطار أٌضا ما جرى من حدٌث بٌن هرقل ملك الروم وأبً . جهة أخرى

وهناك من ٌعزو بداٌة حركة االستشراق إلى . سفٌان حٌن استدعاه وسؤله عن حقٌقة اإلسبلم

حٌاة "الذي كان فً ببلط الدولة األموٌة ثم اعتزل وكتب  كتابٌه  (م750ت )ٌوحناّ الدمشقً 

بؽرض انتقاد النبً، صلى هللا علٌه وسلم، وإرشاد " حوار بٌن مسٌحً ومسلم"و " محمد

الصلٌبٌة الحروب أن آخرون وٌرى باحثون. النصارى إلى كٌفٌة جدال المسلمٌن
17
 بداٌة هً 

 على التعرؾ محاولة إلى النصارى دفع الذي األمر والنصارى المسلمٌن بٌن الفعلً االحتكاك

 من تفكٌره عنه تمخض وما المنصورة فً وأسره التاسع لوٌس هزٌمة بعد وبخاصة المسلمٌن،

 الحربً التخطٌط بجانب الفكري التخطٌط من بد وال عسكرٌاً  المسلمٌن هزٌمة صعوبة

التً تستهدؾ التعرؾ على المسلمٌن ودٌنهم ونقاط  الدراسات أدى إلى ظهور مما والسٌاسً

. قوتهم وضعفهم

األندلس بداٌة  فً بالمسلمٌن النصارى احتكاك ٌعتقد أن المإٌدٌن من عدد له رأي وثمة

اإلسبلمٌة،  بالعلوم واالهتمام بالمسلمٌن النصارى لمعرفة الحقٌقٌة االنطبلقة هو القرن العاشر

ولعّل هذا هو السبب الذي أدى بنجٌب العقٌقً إلى أن ٌجعل كتابه عن المستشرقٌن، فً أجزابه 

" دي أورلٌاك جربت"الثبلثة، سجبل لبلستشراق على مدى ألؾ عام، بدءا من الراهب الفرنسً 

(م1087ت" )قسطنطٌن اإلفرٌقً"ثم ثّنى بـ (م1003ـ940)
18

 بعض الرأي هذا إلى وٌمٌل. 

السباعً، رحمة هللا علٌه،  مصطفى الدكتور ومنهم المسلمٌن من االستشراق فً البحث رواد

ال ٌعرؾ بالضبط من هو أول ؼربً عنى بالدراسات اإلسبلمٌة الشرقٌة وال فً : "الذي ٌقول

أي وقت كان ذلك، ولكن المإكد أن بعض الرهبان قصدوا األندلس فً إبان عظمتها ومجدها، 

وتثقفوا فً مدارسها، وترجموا القرآن والكتب العربٌة إلى لؽاتهم، وتتلمذوا على علماء 

 ..المسلمٌن فً مختلؾ العلوم، وبخاصة فً الفلسفة والطب والرٌاضٌات

الذي انتخب بابا لكنٌسة  (Jerbert)" جربرت"ومن هإالء الرهبان الراهب الفرنسً 

، بعد تعلّمه فً معاهد األندلس وعودته إلى ببلده، [باسم سلفستر الثانً]م 999روما عام 

" جٌراردي كرٌمون"، و(م1156ـPierrele Aénéré( )1092)" بطرس المحترم"و

(Gérard de Grémone( )1114م1187ـ) . 

وبعد أن عاد هإالء الرهبان إلى ببلدهم نشروا ثقافة العرب ومإلفات أشهر علمابهم، ثم 

العربٌة، وأخذت األدٌرة والمدارس " بادوي"أسست المعاهد للدراسات العربٌة أمثال مدرسة 

العربٌة تدرس مإلفات العرب المترجمة إلى البلتٌنٌة، وهً لؽة العلم فً جمٌع ببلد أوربا 

ٌومبذ، واستمرت الجامعات الؽربٌة تعتمد على كتب العرب وتعتبرها المراجع األصلٌة 

"للدراسة قرابة ستة قرون
19

 . 
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م الستعادة األراضً المقدسة وبخاصة القدس من 12 و11 ـ الحروب الصلٌبٌة هً سلسلة حروب شنها المسٌحٌون األوربٌون بٌن القرنٌن  

م، حٌث حث فٌها العالم المسٌحً على 1095سنة " إكلرمونت"فً مجمع " أربان الثانً"المسلمٌن، وقد كان دافعها المباشر الموعظة التً ألقاها البابا 

الحرب لتخلٌص القبر المقدس من المسلمٌن، ووعد المحاربٌن بؤن تكون رحلتهم إلى الشرق بمثابة الؽفران الكامل لذنوبهم، كما وعدهم بهدنة عامة 
وقد أخذ الصلٌبٌون اسمهم من الصلبان التً وّزعت علٌهم خبلل االجتماع، وكانت تسع حمبلت شنها الصلٌبٌون، بدأت . تحمً بٌوتهم خبلل ؼٌبتهم

" عكا"م سقطت 1291م، وفً سنة 1272ـ1271وآخرٌن ؼٌرهما، والتاسعة كانت عامً " بطرس الناسك"و" ولتر المفلس"م بقٌادة 1095األولى عام 

 .(الموسوعة العربٌة المٌسرة)آخر معاقل الصلٌبٌن فً األراضً المقدسة 
18

 .25، ص2017 ـ االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للصراع الحضاري، محمود حمدي زقزوق، الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌة، القاهر، دط، س 
19

 .14ـ13، ص1985، س3 ـ االستشراق والمستشرقون، المكتب اإلسبلمً، بٌروت، ط 



وإن كان هذا الرأي الذي قال به السباعً ال ٌحدد تارٌخا بل ٌحدد فترة فإن بعض 

هناك أدلة قاطعة "األقوال تصّنؾ ضمن بداٌة هذه الفترة مثل ما قاله أحمد سٌماٌلوفٌتش بؤن 

إلى آخر ..." على أن االستشراق قد نشؤ حقا فً منتصؾ القرن الثامن المٌبلدي فً األندلس

كبلمه
20

، وبعضها اآلخر ٌصّنؾ ضمن نهاٌتها، مثل ما ٌذهب إلٌه البعض بؤن االستشراق بدأ 

على أٌدي مجموعة  (م1143)منتصؾ القرن الثانً عشر مع أول ترجمة للقرآن الكرٌم سنة 

بٌتر "من المترجمٌن ٌشرؾ علٌهم بطرس الطلٌطلً وبتوجٌه من الراهب والبلهوتً الفرنسً 

فً زٌارته الثانٌة إلى إسبانٌا عام " دٌر كلونً"، ربٌس (Peter Vénrable)" فٌنٌراٌبل

وفً هذا القرن أٌضا ألؾ أول قاموس عربً التٌنً. (م1141)
21
. 

وهناك من الباحثٌن من ٌعزو البداٌة العلمٌة لحركة االستشراق إلى مطلع القرن الرابع 

بإنشاء كراٍس لؤلستاذٌة فً  (م1312)الكنسً سنة " مجمع فٌٌنا"عشر المٌبلدي، حٌث أوصى 

اللؽات العربٌة والسرٌالٌة والعبرٌة والٌونانٌة فً عدد من الجامعات األوربٌة، كالصربون، 

 .وأوكسفورد، وكامبرٌدج، وروما وبولونٌا

الكنسً لم تكن له السلطة الكافٌة لتنفٌذه فً حٌنه " مجّمع فٌٌنا"وألن توصٌة أو قرار 

وتؤخر األخذ به أكثر من قرن، ٌرى كثٌر من الباحثٌن، ومنهم المستشرقٌن أنفسهم، أن البداٌة 

الحقٌقة للعمل األكادٌمً لبلستشراق انطلقت فً القرن السادس عشر المٌبلدي، وكل ما سبق 

ذلك ٌعّد من قبٌل اإلرهاصات المولّدة له
22

، حٌث فً هذا القرن بدأت النهضة الحضارٌة 

ألوروبا تستوي على ساقها، وأصبح فٌها كثٌر من الجامعات ومراكز البحوث التً تنفق علٌها 

الدول بسخاء، وظهرت المطابع، ومنها الطباعة العربٌة، فتحركت الدوابر االستشراقٌة 

 بعد االستشراقً النشاط ازداد ثم. واستؽلت هذه النهضة وأخذت تصدر الكتب تلوى األخرى

األوروبٌة، كان أولها كرسً الكولٌج دي  الجامعات من عدد فً العربٌة للؽة كراس تؤسٌس

، (1581ت)(Guillaume Postel)الذي شؽله جٌوم بوستل  (Collège de France)فرانس 

الذي ٌعد عند البعض أول المستشرقٌن الحقٌقٌٌن، والمساهم كثٌرا فً إثراء اللؽات والشعوب 

 (م1638) عام أكسفورد كرسً الشرقٌة فً أوروبا وجمع مجموعة هامة من المخطوطات، و

وبدأت الدراسة الموضوعٌة الحٌادٌة المتحررة من البلهوت . (م1632) عام وكامبرٌدج

المسٌحً للشرق فً الظهور بتشجٌع من النزعة العقلٌة الجدٌدة التً بدأت تسود فً أوربا 

 .ٌومبذ، والتً كانت فً عمومها مخالفة للكنٌسة

ثم انطلقت بداٌة ازدهار حركة االستشراق مع نهاٌة القرن الثامن عشر بتؤسٌس مدرسة 

ٌّة ببارٌس فً مارس  من طرؾ الحكومة الفرنسٌة، وقد كان  (م1795)اللؽات الشرقٌة الح

التركٌز فٌها على عنصر الفابدة العلمٌة باإلضافة إلى ما ٌمكن أن تسهم به اللؽات الشرقٌة فً 

وبدأت حركة االستشراق فً فرنسا تتجه نحو اتخاذ طابع علمً على ٌد . تقدم األدب والعلم

الذي أصبح إمام المستشرقٌن فً  (م1838ت )(Silvestre de Sacy)سلفستر دي ساسً "

عصره، وإلٌه ٌرجع الفضل فً جعل بارٌس مركزا للدراسات العربٌة وكعبة ٌإمها التبلمٌذ 

 . والعلماء من مختلؾ الببلد األوربٌة ألخذ العلم عنه
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 .27، ص2008، س1 ـ القرآن الكرٌم فً دراسات المستشرقٌن، مشتاق بشٌر الؽزالً، دار النفابس، ط 
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وكان من مظاهر هذا االزدهار إنشاء الجمعٌات العلمٌة بمختلؾ البلدان األوربٌة فً 

المنتصؾ األول من القرن التاسع عشر، لمتابعة نشاط ودراسات الحركة االستشراقٌة، فقد 

، ثم الجمعٌة الملكٌة اآلسٌوٌة فً (م1822)تؤسست أوال الجمعٌة اآلسٌوٌة فً بارٌس سنة 

، والجمعٌة (م1842)، والجمعٌة الشرقٌة األمرٌكٌة عام (م1823)برٌطانٌا وإٌرالندا عام 

وسرعان ما نشطت هذه الجمعٌات بإصدار المجبلت . (م1845)الشرقٌة األلمانٌة عام 

الطرٌق بإصداره فً فٌٌّنا أّول مجلة  (هامر برجشتال)والمطبوعات المختلفة، بعد أن عّبد لها 

(م1818ـ1809)استمر صدورها من " ٌنابٌع الشرق"استشراقٌة متخصصة فً أوربا باسم 
23
. 

وقد شهد القرن التاسع عشر أٌضا بداٌة انعقاد المإتمرات األقلٌمٌة والدولٌة 

للمستشرقٌن، والتً أتاحت لهم الفرصة لزٌادة التعارؾ والتنسٌق وتوثٌق أواصر التعاون 

واالطبلع بصورة مباشرة على أعمال بعضهم البعض، وتجنب ازدواج العمل حرصا على 

وكان أّولها مإتمر المستشرقٌن األلمان المنعقد . تجمٌع الجهود وعدم تبدٌدها فً أعمال مكررة

. م1873م، ثم المإتمر الدولً الذي انعقد فً بارٌس عام 1849فً مدٌنة درسندن بؤلمانٌا عام 

وما زالت هذه المإتمرات تنعقد بصفة منتظمة حٌث تجاوز عددها لحد اآلن الثبلثٌن مإتمرا
24

 . 

وتضم هذه المإتمرات الدولٌة مبات العلماء والباحثٌن، فمثبل مإتمر أكسفورد ببرٌطانٌا 

م كان ٌضم تسعمابة عالما وباحثا من خمس وعشرٌن دولة وخمس وثمانٌن جامعة 1928عام 

ومجموعات العمل فً كل مإتمر تبلػ أربعة عشر مجموعة، . وتسع وستٌن جمعٌة علمٌة

ٌّن من الدراسات االستشراقٌة وٌنشر جدول أعمال المإتمر . تختص كل منها ببحث مجال مع

" أعمال المإتمر"وما ٌضاؾ إلٌه من خطب وأبحاث وآراء ومقترحات فً مجلدات بعنوان 

ٌهتدى بها كنظم ومناهج ووسابل، للمضً فً هذه الحركة العالمٌة، كما أصبحت أصوال 

وأمهات وأسانٌد للباحثٌن
25
. 

وقد ساعد على ازدهار ونمّو النشاط العلمً لبلستشراق فً القرن التاسع عشر 

والنصؾ األول من القرن العشرٌن االحتبلل األوروبً ألؼلب مناطق الشرق وشمال إفرٌقٌا، 

واستؽبلل خٌرات هذه المناطق فً بناء حضارته ونمّو اقتصادٌاته، بما وفّره من أموال لتموٌل 

الجامعات ومراكز البحث والجمعٌات وتشجٌع الباحثٌن، وبما وفّره من مادة علمٌة للدراسة 

والبحث تتمّثل فً الكتب والوثابق والمخطوطات التً استولى علٌها وحّولها إلى المكتبات 

 .األوربٌة

  ـ دوافع االستشراق وأهدافه3

الدافع بما هو المثٌر المحرك للسلوك، والهدؾ بما هو الؽرض المستهدؾ بالسلوك،  

وكذلك الحال فً . ٌتداخبلن أحٌانا، كما لو كان المثٌر هو القلق والهدؾ هو القضاء علٌه

االستشراق فكثٌرا ما تتداخل الدوافع مع األهداؾ، فعند عودتنا إلى تارٌخ نشؤة وتطور حركة 

االستشراق نجد أن الدافع الربٌس لهذه الحركة هو الشعور بالخطر اإلسبلمً الذي ٌهدد 

المسٌحٌة ومصالح رجالها فً عقر دارهم، بعد أن الحظوا التمدد السرٌع لئلسبلم فً إسبانٌا، 

وتؤثٌره فً المجتمعات ومناطق التماس معه، فكان الهدؾ الربٌس لهذه الحركة التً كان 
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ٌتزعمها رجال الدٌن المسٌحً هو إبعاد هذا الخطر وتوقٌؾ تؤثٌر اإلسبلم وتمدده فً أوربا 

المسٌحٌة، ثم بتطور االستشراق وتطور الؽرب نفسه ظهرت دوافع وأهداؾ ووسابل جدٌد فً 

نشاط هذه الحركة، ولكن هذه الدوافع واألؼراض فً مجملها ال تخرج عن اإلطار الدٌنً 

 .واإلطار السٌاسً التوسعً المهٌمن، واإلطار المعرفً العلمً

  أ ـ الدوافع واألهداؾ الدٌنٌة

 حسٌن آصؾ ٌقول كما رأٌنا كان الهدؾ األول لبلستشراق هدفا دٌنٌا بدافع دٌنً وكما

 واستٌبلء فٌه للدخول النصارى من كثٌر واندفاع اإلسبلم قوة رأوا النصارى الدٌن رجال أن

 فخاؾ قلة النصارى أصبح حتى فٌها الوحٌد الدٌن هً النصرانٌة كانت أراض على اإلسبلم

 وجه فً ٌقفوا أن البد فكان أحقادهم أجج مما والدٌنٌة الدنٌوٌة ومكاسبهم مكانتهم على هإالء

 .النصرانٌة فً كما أكلٌروس أو دٌن رجال طبقة اإلسبلم فً لٌس إنه حٌث اإلسبلم

 وقد .عنه النصارى وإبعاد وتشوٌهه لمحاربته اإلسبلم معرفة هً الدٌنً الدافع فؽاٌة

اإلسبلمٌة،  الببلد إلى انطلقت التً التنصٌر لحمبلت وسٌلة باإلسبلم المعرفة النصارى اتخذ

 كانت المبكرة النصرانٌة الكتابات فإن ولذلك. اإلسبلم من النصارى تنفٌر األول هدفها وكان

أمثال  الحاضر، العصر فً الؽربٌٌن الباحثٌن بعض إن حتى جداً، والحاقد المتعصب النوع من

فً " سوذرن رٌتشارد"والؽرب، و اإلسبلم كتابه فً (Norman Daniel) "دانٌال نورمان"

 .الوسطى العصور الستشراق عنٌفاً  نقداً  ، كتبوا"الوسطى العصور فً اإلسبلم صورة" كتابه

 موقؾ فً ٌإثر بعضه مازال لئلسبلم فهمهم وسوء النصارى حقد أسباب أن "دانٌال" كتب فقد

 بعض به أشاد والذي الفهم فً الحدٌث العظٌم التحسن من بالرؼم اإلسبلم من األوروبٌٌن

المسلمٌن
26

  .

 بـ ـ الدوافع واألهداؾ العلمٌة

هذه الدوافع واألهداؾ ذات جانبٌن؛ الجانب األول ٌتمّثل باإلعجاب والتؤثر بما قدمته 

الحضارة اإلسبلمٌة من تقدم ومنجزات على المستوى العلمً والعمرانً والتنظٌمً وؼٌرها 

من مظاهر الرقً واالزدهار، فً وقت كانت أوربا تعانً من التخلؾ والفقر وتحّكم وهٌمنة 

رجال الكنٌسة فً الحٌاة العامة للشعوب األوربٌة، فكانت رؼبة الؽرب فً التحرر والتطور 

وبناء حضارته ال سبٌل له إال العبور على منجزات الحضارة اإلسبلمٌة، فكان ال بد من 

االطبلع على مصادر هذه الحضارة واستٌعاب علومها ونقلها إلى أوربا، فكانت البعثات 

األوربٌة إلى الحواضر اإلسبلمٌة واالندماج فً حلقات العلم التً تقام فٌها، ونشطت حركة 

ترجمة العلوم على أٌدي هإالء الطلبة بعد عودتهم إلى بلدانهم وتؤسٌس المدارس واللقاءات 

 وهذا ما أكّده كثٌر من علماء الؽرب أنفسهم، وتإكده. لنقل ما ؼنموه من العلوم ألبناء الؽرب

 كتب مجاالً  ٌتركوا لم األوروبٌة، فالؽربٌون اللؽات إلى ترجمت من العربٌة التً الكتب قوابم

وهذا الجانب من حركة . منه واستفادوا مصادره وترجموا درسوه إال المسلمون العلماء فٌه

االستشراق، رؼم بعض الدوافع الخبٌثة التً صاحبته، فبل ؼبار علٌه، إذ ساهم فً تقدم 

 .الحضارة وخدمة اإلنسانٌة وعّرؾ بمنجزات الحضارة اإلسبلمٌة

أما الجانب الثانً، الذي قد ٌتداخل مع الجانب األول، فٌتمثل فً الحركة االستشراقٌة 

العلمٌة التً استهدفت دراسة اإلسبلم وعلومه؛ تارٌخا وعقٌدة وشرٌعة، فهذا الجانب المهتمون 
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به لٌسوا سواء، فطابفة منهم أقبلوا على دراسة اإلسبلم دراسة علمٌة خالصة، محاولٌن التجرد 

بدافع حب االطبلع على حضارات األمم وأدٌانها وثقافاتها "من الهوى والتعصب، أقبلوا 

ولؽاتها، وهإالء كانوا أقل من ؼٌرهم خطؤ فً فهم اإلسبلم وتراثه؛ ألنهم لم ٌكونوا ٌتعمدون 

الّدس والتحرٌؾ، فجاءت أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمً السلٌم من أبحاث 

"الجمهرة الؽالبة من المستشرقٌن
27

وهم مع إخبلصهم فً البحث والدراسة ال ٌسلمون من "، 

األخطاء واالستنتاجات البعٌدة عن الحق، إما لجهلهم بؤسالٌب اللؽة العربٌة، وإما لجهلهم 

باألجواء اإلسبلمٌة التارٌخٌة الحقٌقٌة، فٌحبون أن ٌتصوروها كما ٌتصورون مجتمعاتهم، 

ناسٌن الفروق الطبٌعٌة والنفسٌة والزمنٌة التً تفرق بٌن األجواء التارٌخٌة التً ٌدرسونها، 

"وبٌن األجواء الحاضرة التً ٌعٌشونها
28

وقد اقتنع بعض من هذه الطابفة إلى هدي اإلسبلم . 

 .وسماوٌة مصدره فاعتنقه وآمن بتعالٌمه والتزم بؤحكامه

وأما الطابفة الثانٌة، وأكثر أصحابها متدٌنٌن مسٌحٌٌن أو ٌهود وقلٌل منهم ملحدٌن، 

والتً تتظاهر هً األخرى بالعلمٌة والموضوعٌة، فإن دراساتهم لئلسبلم وعلومه كانت 

بؽرض التعرؾ على مواطن الضعؾ والشبهات، التً ٌعتقدونها، واستؽبللها للطعن فً 

اإلسبلم وتراثه، والتشكٌك فً مرجعٌته، سواء بؤسلوب مباشر، أو بؽٌره كؤن ٌمتدحوا اإلسبلم 

وهذه الطابفة . فً بعض النقاط لكسب الثقة وصفة الموضوعٌة، ومع هذا المدح ٌدسون السمّ 

هً الؽالبة لؤلسؾ، تلقت الّدعم من رجال الكنٌسة ثم من الدوابر االستعمارٌة فٌما بعد، ألنها 

تخدم الكنٌسة بتسهٌل عملٌة التنصٌر لمن تزعزع إٌمانهم بدٌنهم، وتخدم االستعمار ألنها تزلزل 

 . القناعة بالجهاد وتحً العقابد المنحرفة التً ترحب باالحتبلل

 جـ ـ الدوافع واألهداؾ السٌاسٌة التوسعٌة

ٌُرجع بعض الباحثٌن حضور هذا الدافع وأهدافه التوسعٌة وما ٌترتب على ذلك من   

أهداؾ اقتصادٌة وتجارٌة إلى بداٌات الحروب الصلٌبٌة، التً ٌرى أن هدفها األساس كان 

سٌاسٌا استعمارٌا مؽلفا بالؽرض الدٌنً الذي ٌستطٌع أن ٌلهب مشاعر الناس وٌجّندهم 

أن تلك : "ٌقول أحدهم فً معرض حدٌثه عن أسباب هذه الحروب. للمشاركة فً تلك الحروب

األسباب كانت فً ظاهرها دٌنٌة ؼاٌتها تخلٌص بٌت المقدس من ٌد المسلمٌن، بٌنما كانت فً 

"حقٌقتها سبٌبل للسٌطرة على الشرق اإلسبلمً بما فٌه من خٌرات اقتصادٌة ومراكز حربٌة
29

 . 

 والحقٌقة أن الدافعٌن ٌتداخبلن وٌتداعمان، سواء فً تلك الحروب أو التً بعهدها، ما 

دام العدو واحد وهو اإلسبلم والمسلمٌن، وهذا ما ٌبلحظ إلى ؼاٌة الٌوم، من التحالؾ بٌن 

المسحٌٌن أو الٌهود مع القوى األمبرٌالٌة فً العالم، التً تسٌطر علٌها الحركة الصهٌونٌة 

 .وتسٌرها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 وقد لعب االستشراق دورا بارزا فً خدمة الحركة االستعمارٌة، التً استولت على 

شعوب شمال إفرٌقٌا والمشرق اإلسبلمً والهند وأندونٌسٌا، لجلب ما تدعم به نهضتها 

الصاعدة وتؽذي به اقتصادٌاتها المتطور من خٌرات ومواد أولٌة لمصانعها وورشاتها التً ال 

 .تتوقؾ وإٌجاد سوق تجارٌة واستهبلكٌة لمنتجاتها
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 ففً مراحل التحضٌر للؽزو كان االستعمار فً حاجة إلى معرفة المزٌد من المعلومات 

وؼٌر ... حول العالم اإلسبلمً، مثل جؽرافٌته ومكامن قوته وضعفه وأنثروبولجٌته وتارٌخه 

ذلك من المعلومات التً تمّكنه من تشكٌل تصور تام عن البلدان المستهدفة ووضع خططه 

الدقٌقة واستراتجٌاته المحكمة التً تمّكنه من تحقٌق أؼراضه االستعمارٌة ونواٌاه العدوانٌة، 

فكان البد له من الرجوع إلى االستشراق لٌكون له مصدرا للمعلومة ودلٌبل فً الطرٌق ورفٌقه 

 . فً أودٌة الشرق وشعابه

 وفً المرحلة التالٌة؛ أي مرحلة االحتبلل، فقد احتاج المستعمر إلى تثبٌت أقدامه فً 

الشرق اإلسبلمً، كما احتاج كذلك إلى تبرٌر سٌاسته االستعمارٌة، وحماٌة نفوذه ومصالحه، 

فكان البد له من معرفة مكامن القوة والعزة عند المسلمٌن لمحاولة شلها، ومعرفة مكامن 

الضعؾ لتؽذٌتها واستثمارها فً ترسٌخ همنته واستمرار وجوده، وتهٌبة النفوس لقبوله 

وهكذا لجؤ مرة ثانٌة لبلستشراق لٌجد فٌه ضالته، عن طرٌق . والرضا بوالٌته وحكمه

االسترشاد به وتوظٌؾ دراساته فً بث الشكوك فً دٌن المحتلٌن ومرجعٌته، وشل فرٌضة 

الجهاد، ونشر األفكار المخدرة التً تجعل من االستعمار قدرا محتوما ال سبٌل لمقاومته، 

وإحٌاء النعرات العرقٌة والمذهبٌة لتفكٌك الشبكات االجتماعٌة بٌن األفراد حتى ال ٌجتمعوا 

كما تّم توظٌؾ المستشرقٌن فً المإسسات التعلٌمٌة . على محاربته، تطبٌقا لمقولة فرق تسد

والتبشٌرٌة التً بنوها لٌلعبوا دور تزٌٌن المستعمر وسٌاساته، وتكوٌن طبقة من أبناء 

 .مستعمراته ٌتبنون ثقافته وٌدافعون عن مشارٌعه تحت عنوان التحضر والتحرر

 وقد ارتضى كثٌر من المستشرقٌن ألنفسهم هذا الدور القذر، فسخروا أنفسهم لخدمة 

االستعمار فً إذالل الشعوب وقمع الحرٌات، التً كثٌرا ما افتخروا بها واتهموا اإلسبلم 

فكان البعض منهم شارك فً تنفٌذ السٌاسات االستعمارٌة وقبول مناصب استشارٌة أو . بتكبٌلها

الذي " لوٌس ماسنٌون"تنفٌذٌة فً اإلدارة االستعمارٌة، كما هو الشؤن مع المستشرق الفرنسً 

عمل مستشارا لوزارة المستعمرات الفرنسٌة فً شمال إفرٌقٌا، وكان الراعً الروحً 

للجمعٌات التبشٌرٌة فً مصر، وخدم بالجٌش الفرنسً خمس سنوات فً الحرب العالمٌة 

المندوب السامً لبلحتبلل البرٌطانً فً مصر، " اللورد كرومر"األولى، وكذلك المستشرق 

وكذلك الدور . الذي كان العقل المدبر والذراع الفاعلة لكل جرابم المحتل البرٌطانً الؽاشم

، الذي ادعى اإلسبلم وؼٌر اسمه إلى "سنوك هور جرونٌه"الذي قام به المستشرق الهولندي 

عبد الؽفار، فً تشكٌل السٌاسة الثقافٌة االستعمارٌة فً الهند ومحاولة إخماد حركة المقاومة 

مإسس  (م1933ت)" كارل هٌنرٌش بٌكر"ومن هإالء أٌضا المستشرق األلمانً . فً أندونسٌا

، الذي قام بدراسات تخدم األهداؾ االستعمارٌة األلمانٌة فً إفرٌقٌا "مجلة اإلسبلم األلمانٌة"

كانت ":  أولٌرٌش هارمن ٌصرح"تضم بعض مناطقها سكان مسلمٌن، وهو ما جعل زمٌله 

أقل براءة وصفاء نٌة، فقد كان  (م1919)الدراسات األلمانٌة حول العالم اإلسبلمً قبل عام 

، وؼٌر هإالء ...، وهو من مستشرقٌنا، منؽمسا فً النشاطات السٌاسٌة"كارل هٌنرٌش بٌكر"

كثٌر
30

 . 

 وال ٌفوتنا هنا أن نشٌر إلى الدور الخطٌر للحركة االستشراقٌة فً تثبٌت أركان 

االحتبلل الصهٌونً لفلسطٌن المسلمة، ومحاولة تبرٌره وإضفاء الشرعٌة على وجوده 

ودورها فً تشوٌه اإلسبلم والحركات اإلسبلمٌة . وممارساته العدوانٌة ضد الشعب الفلسطٌنً
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فً العالم اإلسبلمً، لعلم المستشرقٌن أن ال شًء ٌهدد الوجود اإلسرابٌلً فً فلسطٌن مثل 

 . اإلسبلم

بن "قال . وقد صدرت تصرٌحات من قادة الحركة الصهٌونٌة تإكد تلك الحقابق

إن أخشى ما نخشاه أن ٌظهر فً العالم : ربٌس وزراء الكٌان الصهٌونً األسبق" ؼرٌون

إن أخطر ما ٌتهدد مستقبل : (م1978 أٌلول 8)وقال رادٌو إسرابٌل . العربً محمد من جدٌد

إن على الٌهود وأصدقابهم أن ٌدركوا أن . إسرابٌل هو استٌقاظ الروح اإلسبلمٌة من جدٌد

الخطر الحقٌقً الذي ٌواجه إسرابٌل هو خطر عودة الروح اإلسبلمٌة إلى االستٌقاظ من جدٌد، 

وإن على كل المحبٌن إلسرابٌل أن ٌبذلوا كل جهودهم إلبقاء الروح اإلسبلمٌة خامدة؛ ألنها إن 

اشتعلت من جدٌد فلن تكون إسرابٌل وحدها فً خطر، ولكن الحضارة الؽربٌة ستكون فً 

خطر
31

 . 

وال ٌزال االستشراق، بعد تحرر الشعوب اإلسبلمٌة، ٌلعب دورا هاما فً رعاٌة 

المصالح الؽربٌة فً بلدان هذه الشعوب، عن طرٌق الدراسات االجتماعٌة واألنثروبولجٌة 

والنفسٌة التً ٌقومون بها، والتقارٌر التً ٌعدونها وٌرسلونها إلى سفارات ومراكز البحث 

التابعة لدولهم حول نشاطات الحركات السٌاسٌة واإلسبلمٌة خاصة، والتطورات الثقافٌة 

كما ٌلعب دورا هاما فً الؽزو الثقافً والفكري الذي ٌضمن التبعٌة االقتصادٌة . واالقتصادٌة

 .للؽرب

ولئلنصاؾ فقد شعر كثٌر من المستشرقٌن المنصفٌن إزاء انخراط زمبلبهم فً الحركة 

استٌفان "االستعمارٌة للشعوب بالخجل والمرارة، وفً ذلك ٌقول المستشرق األلمانً المعاصر

واألقبح من ذلك أنه ٌوجد جماعة ٌسمون أنفسهم مستشرقٌن : "(Stephan wigd)" فٌلد

سّخروا معلوماتهم عن اإلسبلم وتارٌخه فً سبٌل مكافحة اإلسبلم والمسلمٌن، وهذا واقع مإلم 

"البد أن ٌعترؾ به المستشرقون المخلصون لرسالته بكل صراحة
32

 . 

  ـ مناهج المستشرقٌن وأهم أعالمهم4

 أـ مناهج المستشرقٌن

قبل الكبلم عن مناهج المستشرقٌن لعلّه من المفٌد أن نذّكر بؤن البداٌات األولى لنشاط 

االستشراق قد قامت على أٌدي الرهبان ورجال البلهوت المسٌحً أمثال ٌوحّنا الدمشقً فً 

وبٌتر فٌنٌراٌبل واألسقؾ أوؾ  (المحترم)المشرق وجٌربرت أورلٌاك، وبطرس المبجل 

تشستر المشارك فً أول ترجمة للقرآن بالبلتنٌة فً األندلس، وتوما اإلكوٌنً وأستاذه ألبر 

 .الكبٌر وؼٌرهم من رجال الكنٌسة

 وقد كان احتكاك النصارى بالمسلمٌن فً األندلس، ثم فً ؼمار الحروب الصلٌبٌة التً 

خرج الؽرب المسٌحً منها  مهزوما، من األمور التً ألهبت حماس الؽرب لدراسة اإلسبلم 

 .بروح عدابٌة حقودة فقدت اّتزانها وموضوعٌتها فً نظرتها وحدٌثها عن اإلسبلم والمسلمٌن

وقد نشط الصلٌبٌون فً ذلك الوقت المبكر فً الهجوم على اإلسبلم وأهله، واالنتقاص 

من قدره، والحط من قٌمة المإمنٌن به، وتولى البلهوتٌون النصارى ِكْبر حمبلت ذلك الهجوم 
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المسعور، من  خبلل إطبلق التهم واألباطٌل والمفترٌات، التً نسجها خٌالهم البعٌد عن الواقع 

بؤنه ال توجد لدٌه  أٌة وسٌلة للتمٌٌز بٌن  (م1123ت)" ؼٌبر دو نوجان"والحقٌقة، كما اعترؾ 

ال جناح على اإلنسان إذا ذكر : "الخطؤ والصواب، وال مصادر مكتوبة إال أراء العامة، ثم قال

"بالسوء من ٌفوق خبثه كّل سوء ٌمكن أن ٌتصوره المرء
33
. 

وقد كان لهذه الكتابات والحكاٌات المروٌة فً القرون الوسطى، والمملوءة باألكاذٌب 

والتصوٌر الوحشً والجنسً لئلسبلم والمسلمٌن األثر الكبٌر فً تشكٌل المخٌال الؽربً 

والصورة النمطٌة السلبٌة عن الشرق اإلسبلمً وثقافته ودٌنه، اللّذٌن أثرا فً نظرة اإلنسان 

 . األوربً نحو الشرق إلى ؼاٌة الٌوم، ولم ٌتحرر منها أؼلب المستشرقٌن وخاصة البلهوتٌٌن

وعلى هذا المخٌال والصورة النمطٌة السلبٌة أقام كثٌر من المستشرقٌن مسلماتهم 

وفرضٌاتهم البحثٌة فً دراسة الشرق اإلسبلمً، ثم راحوا ٌبحثون لها عن الشواهد فً اإلسبلم 

وتراث المسلمٌن، ولم ٌخّؾ تؤثٌر هذا المخٌال والصورة فً مناهج بحوثهم إال فً أواخر 

القرن الثامن عشر بفضل النزعة العقلٌة التً سادت الثقافة الؽربٌة ووقوع نوع من االنفصال 

 .بٌن رجال العلم ورجال الكنٌسة

 والعصر مدارسهم والموضوعات التً بحثوها، بتنوع المستشرقٌن مناهج تنوعت وقد

فٌه كتبوا الذي
34
التعصبٌة ضد  الدٌنٌة البواعث من منطلِقاً  كان الذي االستشراق بداٌات ففً .

والوصؾ الكاذب القابم على  الجدل على القابم المنهج هو السابد المنهج كان اإلسبلم وأهله،

 دانٌال نورمان هإالء ومن المنهج، هذا أنفسهم الؽربٌون انتقد وقد. والحقد والتشوٌه التعصب

 حتى المستشرقٌن من عدد مع استمرت الحاقدة العصبٌة الروح هذه ولعل. سوذرن ورٌتشارد

. لوٌس وبرنارد والمانس مارجلٌوت المثال سبٌل على هإالء من فكان الحاضر الوقت

فً دراسة اإلسبلم  (التقلدٌون)وأهم منهج علمً اعتمده المستشرقون الكبلسكٌون 

، وهو المنهج الذي اعتمده (النقد التارٌخً للنصوص)وتراث المسلمٌن هو المنهج الفٌلولوجً 

الؽربٌون فً دراسة العهدٌن القدٌم والجدٌد، المتمثلٌن فً كتبهم المقدسة المتعددة النسخ التً 

تتجاوز المبات، والتً دونت أقدم نسخة لها تم الحصول علٌها بعد ما ٌقارب أربعة قرون من 

، والتً أثبتت دراساتهم المقارنة بٌنها والباحثة فً (من تنسب لهم من األنبٌاء)وفاة أصحابها 

 . مصادرها أنها من تؤلٌؾ ناسخٌها

فنحن معشر المستشرقٌن، عندما نقوم الٌوم بدراسات فً العلوم : "ٌقول رودي بارت

العربٌة والعلوم اإلسبلمٌة ال نقوم بها فقط لكً نبرهن على ضعة العالم العربً واإلسبلمً، بل 

على العكس، نحن نبرهن على تقدٌرنا الخاص للعالم الذي ٌمثله اإلسبلم ومظاهره المختلفة، 

والذي عبر عنه األدب العربً كتابة، ونحن بطبٌعة الحال ال نؤخذ كل شًء تروٌه المصادر 

عن عواهنه دون أن نعمل فٌه النظر، بل نقٌم وزنا فحسب لما ثبت أمام النقد التارٌخً أو ٌبدو 

وكؤنه ٌثبت أمامه، ونحن فً هذا نطبق على اإلسبلم وتارٌخه، وعلى المإلفات العربٌة التً 

نشتؽل بها المعٌار النقدي نفسه الذي نطبقه على تارٌخ الفكر عندنا وعلى المصادر المدونة 

"لعالمنا نحن
35
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وال ؼبار على علمٌة هذا المنهج إذا كانت منطلقاته سلٌمة، ولكن لؤلسؾ علمٌة هذا 

المنهج فً حالة االستشراق ضاعت، فً كثٌر من الدراسات، على هامش المركزٌة الؽربٌة 

المتحكمة، والمسلمات والفرضٌات الخاطبة التً تم إسقاطها على واقع ومسابل طبٌعتها 

مختلفة، وخاصة عندما ٌتعلق األمر باإلسبلم ومرجعٌته، أما إذا تناولت الدراسة موضوعات 

 .بعٌدة عن العقٌدة والشرٌعة فقد الحظ الدارسون أنها أقرب ما تكون إلى الموضوعٌة والعلمٌة

 وانطبلقا من نتابج هذه الدراسات التً تم إسقاطها على الدراسات اإلسبلمٌة بنا 

المستشرقون مسلّماتهم البحثٌة، التً ٌتصدرها عدم نبوة سٌدنا محمد، علٌه الصبلة والسبلم، 

وكون القرآن الكرٌم من تؤلٌفه، ومن ثّم نفً أمٌة الرسول، صلى هللا علٌه وسلم، والبحث عن 

ٌّة القرآن، . (القرآن)مصادر مَإلَّفه  وهذا ال ٌعنً مطالبتهم باإلٌمان بنبوة محمد والتصدٌق بوحٌ

ألنهم إن فعلوا ذلك أصبحوا مسلمٌن، ولكن المنهج العلمً وموضوعٌة الطرح تتطلب منهم 

إبداء وجهة النظر اإلسبلمٌة كما هً عند المسلمٌن، دون زٌادة أو نقصان، ثم مناقشتها 

ولذلك استبعدوا المصادر اإلسبلمٌة وأقوال . وتفنٌدها متى تمكنوا من ذلك، وهو ما لم ٌفعلوه

علماء المسلمٌن والتشكٌك فً صدقٌتها، مع استداللهم بما توفر فٌها من أقوال شاذة تخدم 

فرضٌاتهم، وكذلك إهمالهم أو سوء استخدامهم للوثابق العلمٌة الموضوعٌة التً تنسؾ 

ٌّز منهجهم بتضخٌم المثالب وإبرازها، والتؽاضً عن اإلٌجابٌات وتجاهلها . أطروحاتهم كما تم

أو ذكرها وتحقٌر شؤنها والحط من قدرها، باإلضافة إلى النظرة التحقٌرٌة للشعوب التً 

ٌضاؾ إلى ذلك تؤثر . ٌدرسونها، واالستعبلء والمركزٌة الؽربٌة التً لم ٌتحرروا منها

تفسٌرات بعض المستشرقٌن وتحلٌبلتهم بالمذاهب الفكرٌة السابدة فً الؽرب، وعلى رأسها 

المادٌة الماركسٌة، التً ِوفقها فُّسر اإلسبلم، تارٌخا وعقٌدة وشرٌعة، على أنه مجرد صراع 

طبقً بٌن الفقراء واألؼنٌاء
36
. 

 وقد تعّرضت مناهج المستشرقٌن الكبلسكٌٌن إلى النقد من طرؾ زمبلبهم المعاصرٌن، 

وأبرزوا عٌوب االقتصار على المنهج الفٌلولوجً وحده فً دراسة الظواهر التارٌخٌة والدٌنٌة 

واالجتماعٌة والثقافٌة، فطوروا مناهج بحث جدٌدة متعددة األبعاد، تعتمد على الدمج بٌن 

مختلؾ مناهج البحث العلمً الحدٌثة المطورة فً مختلؾ الحقول المعرفٌة، كاللسانٌات 

ولعل أبرز نموذج لتطبٌق هذا . والتارٌخ وعلم االجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجٌا، وؼٌرها

على اإلسبلم " محمد أركون"المنهج وتطوٌره هو الدراسات التً قام بها  تلمٌذهم النجٌب 

ولكن رؼم الحشد الهابل من المصطلحات التً تدّثر بها، والمناهج المختلفة . ومرجعٌته وتراثه

التً ركبها فإن النتابج التً حام حولها ال تخرج عن نتابج أساتذته، بفعل االشتراك فً 

 .المسلمات والفرضٌات المنطلق منها

 بـ ـ أهم أعالم المستشرقٌن وبعض أعمالهم

 وبحوثهم بجهودهم فٌه أثّروا الذٌن المبّرزٌن أعبلمه العلوم من علم أو معرفً فرع لكل

  تبلمذة، وفدوا من أوطانهم ومن خارجها، لهم وكان واضحة، بصماتهم وتركوا ونشاطاتهم

 ٌمتد إلى قرون ومساحات االستشراق كان ولّما. تكّونوا وتتلمذوا على أٌدٌهم وعلى أفكارهم

األعبلم الذٌن لهم تؤثٌر كبٌر وبصمات فً  بكل اإلحاطة الصعب فمن وأمرٌكا تشمل أوروبا

الدراسات، وذكرهم فً هذه المذكرة المعدودة  هذا الحقل المعرفً وما تمخض عنه من
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وعلٌه سٌتم التركٌز على بعضهم دون ؼٌرهم وذكرهم حسب بلدانهم. الصفحات
37

، ومن أراد 

المزٌد من األسماء واالطبلع على جل أعمالهم فلٌرجع إلى موسوعة نجٌب العقٌقً 

 PDFلعبد الرحمان بدوي، وكبلهما موجود بصٌؽة  (موسوعة المستشرقٌن)، و(المستشرقون)

  .فً الشبكة العنكبوتٌة

  إٌطالٌا أوالً ـ

 David Santillana)( ) (1855-1931سانتٌبلنا   دٌفٌد- 1

 الفقه فً وتخصص روما جامعة من القانون فً الدكتوراه على حصل تونس، فً ولد

 على باالعتماد والتجاري المدنً القانونٌن وضع فً أسهم اإلسبلمٌة، والفلسفة اإلسبلمً

 روما جامعة فً عمل ثم الفلسفة، لتارٌخ أستاذاً  المصرٌة الجامعة فً عمل. اإلسبلمٌة الشرٌعة

 .المقارن والقانون الفقه مجال فً اآلثار من العدٌد له. اإلسبلمً للقانون أستاذاً 

 Leone Caetani)( ) (1869-1926كاٌتانً  لٌونً  األمٌر- 2

 عمل. والفارسٌة العربٌة منها لؽات عدة ٌتقن كان فقد اإلٌطالٌٌن، المستشرقٌن أبزر من

 ومصر وإٌران الهند منها الشرقٌة البلدان من الكثٌر زار. المتحدة الوالٌات فً لببلده سفٌراً 

 تارٌخ تناولت مجلدات عشرة من المكون "اإلسبلم حولٌات" مإلفاته أبرز من. ولبنان وسورٌا

 ٌعد. المنطقة لدراسة العلمٌة البعثات على أمواله من كثٌراً  وأنفق.  هـ35 عام حتى اإلسبلم

 .المستشرقٌن من لكثٌر مهماً  مرجعاً  الحولٌات كتابه

 Carlo Alfoso Nallino( )(1872-1938)نللٌنو  كارلو-  3

 العلمً المعهد فً العربٌة للؽة أستاذاً  عمل جامعتها، فً العربٌة وتعلم تورٌنو فً ولد

 والدراسات للتارٌخ أستاذاً   وعٌن.روما جامعة ثم بالرمو بجامعة أستاذاً  ثم بنابولً الشرقً

 األدب فً ثم الفلك فً محاضراً  المصرٌة الجامعة قبل من ودعً. روما جامعة فً اإلسبلمٌة

 .اإلسبلم قبل العربٌة الجزٌرة جنوب تارٌخ فً ثم العربً

 Gabrieli Francesco( ) (1904-1996)فرانشٌسك  جابرٌٌلً-  4

ٌّن حتى وآدابها العربٌة باللؽة مهمتاً  كان  بجامعة وآدابها العربٌة اللؽة أساتذة كبٌر ع

 فً مراسبلً  عضواً  انتخب اإلسبلمً، التارٌخ تحقٌق وفً العربً لؤلدب بدراسته عرؾ. روما

 التارٌخ من المعتدلة بمواقفه فرانشسكو واشتهر. (1948) عام بدمشق العربً العلمً المجمع

 مما بالرؼم عظٌمة وشخصٌة بطبلً  بوصفه األٌوبً الدٌن صبلح عن كتب إنه حتى اإلسبلمً

 .الؽربٌة الكتابات فً تشوٌه من الشخصٌة هذه له تعرضت

 فرنسا ثانٌاً ـ

 Silvester de Sacy( )(1758-1838) ساسً دي سٌلفستر  ـ1

 القساوسة بعض على درس ثم والٌونانٌة البلتٌنٌة وتعلم ،(1758) عام بارٌس فً ولد

 نشر فً عمل. والتركٌة والفارسٌة العربٌة درس ثم بارتارو، واألب مور القس منهم

 وآدابهم العرب حول البحوث من العدٌد الوطنٌة، وكتب بارٌس مكتبة فً الشرقٌة المخطوطات
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 عام الحٌة الشرقٌة اللؽات مدرسة فً العربٌة للؽة أستاذا عٌن .المخطوطات من عدداً  وحقق

 مدٌراً  والدنماركٌة، وأصبح واأللمانٌة اإلنجلٌزٌة إلى ترجم النحو فً كتاباً  وأعد ،(1795)

 ربٌساً  انتخب (م1822) عام األسٌوٌة الجمعٌة تؤسست وعندما ،(م1833) عام المدرسة لهذه

 عهده فً فرنسا أصبحت. جزأٌن فً حولهم كتاباً  ألؾ حٌث الدروز اهتماماته أبرز ومن .لها

 اصطبػ االستشراق إنّ  الباحثٌن أحد وٌقول األوروبٌة، القارة أنحاء جمٌع من المستشرقٌن قبلة

 البٌانات ترجم الذي وهو الفرنسٌة الحكومة مع ساسً دي عمل. عصره فً الفرنسٌة بالصبؽة

 .م1797 عام نابلٌون حملة قبل من مصر احتبلل عند وكذلك الجزابر احتبلل عند نشرت التى

 Ernest Renan( )(1823-1892) رٌنان أرنست  ـ2

 ببارٌس، الشرقٌة اللؽات مدرسة فً العربٌة وتعلم البلهوتٌة المدارس فً تعلٌمه تلقى

 اهتماماته أبرز من. اإلسبلمٌة بالعقٌدة واهتم الزمن، من فترة بلبنان وعاش المشرق زار

 ال بؤنه السامً العقل من مشهور موقؾ وله السامٌة باللؽات اهتم. والرشدٌٌن رشد ابن دراسته

 :كتابه فً عبده محمد والشٌخ األفؽانً الدٌن جمال من كل علٌه ردّ  وقد العلم لدراسة ٌصلح

 ."والمدنٌة العلم بٌن والنصرانٌة اإلسبلم"

 René Baset( )(1855-1924) باسٌت  ـ رٌنٌه3

 تولى ببارٌس، الشرقٌة اللؽات مدرسة فً العربٌة اللؽة تعلّم لونٌفٌل، مدٌنة فً ولد

 عن التفتٌش اهتماماته من وكان بالجزابر، اآلداب بكلٌة العربٌة اللؽة كرسً أستاذ منصب

 الشمال فً والعادات واألخبلق المعتقدات درس كما. تونس فً العمل بهذا قام حٌث اآلثار

 المناصب ومن. اإلفرٌقٌة المراسبلت ونشرة األفرٌقٌة، المجلة فً محرراً  عمل. األفرٌقً

 الفرنسٌة الحكومة فً بالعمل التحق. اإلسبلمٌة المعارؾ دابرة تحرٌر هٌبة فً العمل العلمٌة

ٌّن حٌث  .الجزابر فً قنصبلً  ع

 William Marçais( )(1874-1956) مارسٌه  ولٌم  ـ4

 التً الثبلثة العربٌة المدارس إحدى وهً فٌها وأستاذاً  تلمسان لمدرسة مدٌراً  عمل

 وتونس الجزابر بعلماء اتصل. الببلد إدارة فً أعمالها فً لها مساعدٌن لتخرٌج فرنسا أنشؤتها

 متناً  للنووي "والتٌسٌر التقرٌب" كتاب نشر آثاره أهم من. المنطقة لهجات ودرس والمؽرب

 كتاب وله أجزاء، أربعة فً للبخاري "الصحٌحة األحادٌث جامع" ترجم كما. وترجمة وشرحاً 

 ."الفنً العربً النثر أصول "بعنوان وبحث العربٌة، اللهجات عن

 Louis Massingon( )(1883-1962) ماسنٌون لوٌس - 5

 حصل المؽرب، كما عن بحث فً العلٌا الدراسات دبلوم على وحصل بارٌس فً ولد

 من كبلً  زار ،"وعامٌة فصحى" الحٌة الشرقٌة اللؽات مدرسة من العربٌة اللؽة دبلوم على

 مثل المستشرقٌن كبار بعض وبٌن بٌنه الصلة انعقدت الجزابر وفً والمؽرب الجزابر

 لآلثار الفرنسً بالمعهد التحق .شاتٌلٌه ولً هورخرونٌه وسنوك ببلثٌوس وآسٌن جولدزٌهر

 حضر وهناك مصر إلى عاد 1909 عام وفً .(1908-1907)أعوام  عدة القاهرة فً الشرقٌة

 منها اإلسبلمٌة الببلد من العدٌد زار. األزهري الزي مرتدٌاً  وكان األزهر دروس بعض

 معهد فً اإلسبلمً االجتماع كرسً فً معٌداً  عمل. وتركٌا ولبنان والقدس والقاهرة الحجاز

 المدرسة فً للدراسات  ومدٌراً (1954-1926 )كرسً أستاذ وأصبح( 1924-1919 )فرنسا



 اإلسبلمً بالتصوؾ باهتمامه ماسنٌون اشتهر لقد .1954 عام تقاعده حتى العلٌا العلمٌة

 آالم" بعنوان للدكتوراه رسالته وكانت ،"الطواسٌن" الحبلج دٌوان حقّق حٌث بالحبلج وبخاصة

صفحة،  ألؾ على صفحاته تزٌد كتاب فً نشرت وقد جزأٌن، فً "التصوؾ شهٌد الحبلج

 صلته لوٌس عن وعرؾ. والتشٌع بالشٌعة اهتمام وله .اإلنجلٌزٌة اللؽة إلى الكتاب ترجم

 .لها المشورة وتقدٌمه الفرنسٌة بالحكومة

 1900-1973)) (R.L. Blacher)ببلشٌر   رٌجٌس- 6

 كلٌة من العربٌة باللؽة وتخرج البٌضاء الدار فً الثانوي التعلٌم وتلقى بارٌس فً ولد

 موالي معهد فً العربٌة اللؽة أستاذ منها العلمٌة المناصب من العدٌد تولى. بالجزابر اآلداب

 األدب كرسً وأستاذ ،(1935-1924 )العلٌا المؽربٌة الدراسات معهد ومدٌر بالرباط، ٌوسؾ

 مدٌر ثم السوربون، فً محاضراً  وأستاذاً  ببارٌس الحٌة الشرقٌة اللؽات مدرسة فً العربً

 أبرز من .بارٌس فً وحضارتها العربٌة اللؽة أستاذ ثم والعلمٌة، العلٌا الدراسات مدرسة

 وترجمه جزأٌن فً "العربً األدب تارٌخ" كتابه وكذلك الكرٌم القرآن لمعانً ترجمته إنتاجه

 "األدبً التارٌخ فً المتنبً، دراسة الطٌب أبو" كتاب أٌضاً  وله الكٌبلنً، إبراهٌم العربٌة إلى

 .الكٌبلنً إبراهٌم أٌضاً  ترجمه

 (ـ Maxim Rodinson()1915) رودنسون مكسٌم- 7

 الوطنٌة المدرسة من شهادة على ثم اآلداب فً الدكتوراه على حصل .بارٌس فً ولد

 من كل فً العلمٌة المناصب من العدٌد تولى. العلٌا العلمٌة والمدرسة الحٌة الشرقٌة للؽات

 فً الدراسات مدٌر منصب تولى. هناك الفرنسٌة للحكومة التابعة المعاهد فً ولبنان سورٌا

 العلوم قسم فٌها محاضراً  ثم واللؽوٌة التارٌخٌة العلوم قسم العلٌا للدراسات العلمٌة المدرسة

 الفرنسة العلمٌة الجهات من والجوابز األوسمة من العدٌد نال. واالجتماعٌة االقتصادٌة

" محمد"و "اإلسبلم جاذبٌة"و "والرأسمالٌة اإلسبلم" منها المإلفات من العدٌد له .واألوروبٌة

 التارٌخٌة الدراسات من العدٌد ، وله"العربً والرفض إسرابٌل"و صلى هللا علٌه وسلم

 مثل البارزٌن الفرنسٌٌن المستشرقٌن من العدٌد وهناك .اإلسبلمً للعالم االقتصادي والتارٌخ

 البلجٌكً واألب جاردٌه لوٌس واألب درمنجهم وإمٌل بٌبل وشارل كاهن وكلود الوست هنري

 .وؼٌرهم مانتران، وروبٌر رٌموند، المانس وأندرٌه  الجنسٌة الفرنسً األصل

 برٌطانٌا ثالثا ـ

 George Sale( )(1697-1736) سٌل  جورج- 1

 سورٌا من معلم ٌد على العربٌة تعلم البلهوتً، بالتعلٌم البداٌة فً التحق لندن فً ولد

 لها قدم التً الكرٌم القرآن لمعانً ترجمته أعماله أبرز من. أٌضاً  العبرٌة اللؽة ٌتقن وكان

والشبهات، وعنها ترجم القرآن إلى األلمانٌة عام  االفتراءات من كثٌر على احتوت بمقدمة

(1746 .) 

 Edward Lane() (1801-1876)لٌن   إدوارد- 2

 ثم النقش مهنة فً لٌعمل تركها ولكنه البلهوتٌة الدراسات مجال فً الدراسٌة حٌاته بدأ

 عن كتاباً  ألؾ .والعامٌة الفصحى العربٌة هناك وتعلم أشهر ثبلثة فٌها لٌقٌم مصر إلى سافر



 مجلدات خمسة منه صدر الذي بمعجمه اشتهر ولكنه وعاداتهم المعاصرٌن المصرٌٌن أخبلق

 .الباقٌة األجزاء بول لٌن استانلً أخته ابن ونشر حٌاته، فً

 William Muir()(1819-1905) مٌور  ولٌام- 3

 العربٌة تعلم إنجلٌزي، إداري وموظؾ ومبّشر مستشرق بؤنه بدوي الرحمن عبد وصفه

 فً تنصٌرٌة جمعٌة أعمال فً وشارك اإلسبلمً، بالتارٌخ واهتم الهند فً عمله أثناء فً

 الٌهودٌة الكتب على القرآن شهادة" بعنوان التنصٌرٌة الجهود ٌناصر كتاباً  مٌور وألؾ. الهند

 مجلدات أربعة فً وسلم علٌه هللا صلى الرسول سٌرة فً كتابه مإلفاته أهم ومن ،"والمسٌحٌة

 تولى ".وتعالٌمه تؤلٌفه القرآن"بعنوان الكرٌم القرآن حول كتاباً  ألؾ كما الخبلفة، حول وكتابه

 .(1903ـ1885) الفترة فً أدنبره جامعة مدٌر منصب مٌور

 David Samuel Margoliouth()(1858-1940) مرجلٌوث صموبٌل  دٌفٌد- 4

 فتعلم السامٌة اللؽات بدراسة اهتم ثم والبلتٌنٌة الٌونانٌة بدراسة العلمٌة حٌاته بدأ

 العبلقات عن وكتابه اإلسبلم عن وكتابه النبوٌة السٌرة فً كتبه ما مإلفاته أشهر ومن العربٌة،

ٌّز بالتعصب اتسمت الكتابات هذه ولكن. والٌهود العرب بٌن  عن الشدٌد والبعد والتح

 كنشره العربً بالتراث اهتمامه له ٌحسب ولكن. بدوي الرحمن عبد وصفها كما الموضوعٌة

 .األبحاث من ذلك وؼٌر "المعري العبلء أبً رسابل"و الحموي، لٌاقوت "األدباء معجم" لكتاب

 Sir Thomas Walker Arnold()(1864-1930) آرنولد وولكر توماس-  5

 للعمل وانتقل العربٌة فتعلم للؽات حبه أظهر حٌث كامبردج جامعة فً العلمٌة حٌاته بدأ

 كتابه خبللها ألؾ سنوات عشر هناك أمضى حٌث الهند فً( علٌكرا )كرا علً جامعة فً باحثاً 

 (1904) عام وفً الهور، جامعة فً للفلسفة أستاذاً  عمل ثم ،"اإلسبلم إلى الدعوة" المشهور

 الخارجٌة لوزارة التابعة الهندٌة الحكومة إدارة لمكتبة مساعداً  أمٌناً  لٌصبح لندن إلى عاد

 1909 عام واختٌر. لندن جامعة فً متفرغ ؼٌر أستاًذا نفسه الوقت فً وعمل البرٌطانٌة،

 فٌها شارك التً العلمٌة المهام ومن. برٌطانٌا فً الهنود الطبلب على عاماً  مشرفاً  لٌكون

 . األولى طبعتها فً بهولندا لٌدن فً صدرت التً اإلسبلمٌة الموسوعة تحرٌر هٌبة عضوٌة

 عمل. 1916 عام تؤسٌسها بعد لندن بجامعة واألفرٌقٌة الشرقٌة الدراسات بمدرسة والتحق

 إلى الدعوة" كتابه سوى مإلفات عدة له .1930 عام المصرٌة الجامعة فً زابراً  أستاذاً 

 تراث" كتاب تحرٌر فً وشارك اإلسبلمٌة العقٌدة حول وكتاب "الخبلفة" ومنها "اإلسبلم

 من بالرؼم .اإلسبلمٌة الفنون فً البحوث من العدٌد إلى باإلضافة األولى، طبعته فً "اإلسبلم

 ٌشارك أنه على تدل كتاباته فً الدقٌق البحث فإن المعتدلٌن المستشرقٌن من بؤنه آرنولد شهرة

 وفً "الخبلفة" كتابه فً وبخاصة هادئ بؤسلوب اإلسبلم فً الطعن فً المستشرقٌن من ؼٌره

 اإلسبلمٌة للدعوة العالً المعهد فً الباحثٌن أحد ذلك أوضح كما "اإلسبلم إلى الدعوة" كتابه

 .المنورة المدٌنة فً

 (1971ـ Sir Hamilton R. A. Gibb()1895)جٌب  هاملتون سٌر-  6

 عمره من الخامسة فً وهو اسكتلندا إلى انتقل اإلسكندرٌة، فً جٌب هاملتون ولد

 أدنبرة بجامعة التحق. اإلسكندرٌة فً والدته مع الصٌؾ ٌمضً كان ولكنه هناك، للدراسة

 لندن بجامعة واألفرٌقٌة الشرقٌة الدراسات مدرسة فً محاضراً  عمل. السامٌة اللؽات لدارسة



 ،(1937) عام العربٌة للؽة أستاذً  أصبح حتى األكادٌمٌة المناصب فً ، وتدرج(1921) عام

 المتحدة الوالٌات إلى انتقل. أكسفورد بجامعة العربٌة اللؽة كرسً منصب لشؽل وانتخب

 أستاذاً  عمل أن بعد هارفارد بجامعة األوسط الشرق دراسات لمركز مدٌراً  لٌعمل األمرٌكٌة

 بتارٌخ االهتمام ذلك إلى أضاؾ فقد اللؽوي اهتمامه إلى باإلضافة .الجامعة فً العربٌة للؽة

 إنتاج أبزر من .وؼٌره آرنولد توماس أمثال من كبار بمستشرقٌن تؤثر وقد وانتشاره اإلسبلم

 "المعاصر العربً األدب فً دراسات"و( 1933)"الوسطى آسٌا فً اإلسبلمٌة الفتوحات" جب

 انتقل وقد. "اإلسبلم ٌتجه أٌن إلى" تؤلٌؾ فً وشارك ،"اإلسبلم فً الحدٌثة االتجاهات" وكتاب

 التفت ما وهو المعاصر، اإلسبلمً العالم دراسة إلى والتارٌخ واآلداب اللؽة دراسة من جٌب

 كتاب  وله.المناطق دراسات أو اإلقلٌمٌة الدراسات أنشؤ حٌنما األمرٌكً االستشراق إلٌه

 علٌه هللا صلى الرسول عن كتاب وله "اإلسبلم" بعنوان نشره أعاد ثم "المحمدٌة" بعنوان

 .وسلم

 (2006ـMontgomery Watt()1909) وات مونتجمري-  7

 الرخ أكادٌمٌة من كل فً درس وات أندرو القسٌس والده .فاٌؾ كرٌس فً ولد

 وكلٌة (1930-1927)أدنبره  وجامعة بإدنبرة واتسون جورج كلٌة وفً (1914-1919)

 وجامعة أكسفورد ، وبجامعة(1933) بؤلمانٌا جٌنا وجامعة (1933-1930) بؤكسفورد بالٌول

 فً كنابس لعدة راعٌاً  عمل. التوالً على (1943-1940)و (1939-1938) الفترة فً أدنبرة

 لقسم ربٌساً  عمل .القدس فً األنجلٌكانً القس لدى اإلسبلم فً ومتخصص أدنبره، وفً لندن

 درجة نال. (1979-1947) الفترة فً أدنبره بجامعة اإلسبلمٌة والدراسات العربٌة اللؽة

 تورنتو جامعة: اآلتٌة الجامعات من كل فً زابراً  أستاذاً  للعمل دعً. (1964) عام األستاذٌة

 عام بواشنطن جورجتاون ، وجامعة(1970) عام بارٌس فً فرنسا وكلٌة (1978)و (1963)

" المدٌنة فً محمد"و" مكة محمد فً"أشهرها  من المإلفات من العدٌد أصدر .(1978-1979)

 تؤثٌر"و" اإلسبلمً السٌاسً الفكر"و" والعقٌدة اإلسبلمٌة الفلسفة"و" دولة ورجل نبً محمد"و

 اإلسبلمٌة العبلقات"و" والتحدٌث اإلسبلمٌة األصولٌة"و" الوسطى القرون أوروبا فً اإلسبلم

 للفكر التكوٌنٌة الفترة "وكتاب( 1996 ")عصرنا فً الدٌن حقٌقة "كتبه آخر ومن " النصرانٌة

 وٌعمل قرٌباً  تقاعد وقد. كثٌر  وؼٌرها(1995")اإلسبلم تارٌخ موجز"و ،(1998" )اإلسبلمً

 .إدنبرة منطقة فً الكنابس إلحدى راعٌاً  حالٌاً 

 Arthur John Arberry()(1905-1969) آربري جون آرثر-  8

 اللؽات لدراسة كامبرٌدج بجامعة التحق برٌطانٌا، بجنوب بورتسموث مدٌنة فً ولد

. والفارسٌة العربٌة دراسة على( منس )أساتذته أحد وشجعه. والٌونانٌة البلتٌنٌة الكبلسٌكٌة

 ربٌساً  اآلداب كلٌة فً لٌعمل مصر إلى عاد. العربٌة للؽة دراسته لمواصلة مصر إلى ارتحل

 العربً باألدب اهتم .ولبنان وسورٌا فلسطٌن وزار( والبلتٌنٌة الٌونانٌة )القدٌمة الدراسات لقسم

". التصوؾ أهل إلى التعرؾ" كتاب حقق كما شوقً، ألحمد "لٌلً مجنون" مسرحٌة فترجم

 إلى وترجمه للنفري "والمخاطبات المواقؾ" كتاب بنشره وذلك بالتصوؾ اهتمامه واصل

 مهتماً  الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء فً البرٌطانٌة الحرب وزارة مع آربري عمل .اإلنجلٌزٌة

 تولى ،(1943)" البرٌطانٌون المستشرقون" كتابه وأصدر. البرٌدٌة والرقابة اإلعبلم بشإون

 لجامعة انتقل ثم واألفرٌقٌة، الشرقٌة الدراسات مدرسة فً العربٌة اللؽة كرسً أستاذ منصب



 جهود أبرز من ولعل .الجامعة هذه فً العربٌة اللؽة كرسً أستاذ منصب لٌحتل كمبردج

 الكرٌم القرآن آٌات بعض من مختارات أوالً  أصدر حٌث الكرٌم القرآن لمعانً ترجمته آربري

 .(1955) عام وأصدرها الترجمة أكمل ثم طوٌلة مقدمة مع

 (2018ـ Bernard Lewis()1916)لوٌس  برنارد-  9

 وال الثانوٌة، دراسته أكمل حٌث المهنٌة والمدرسة ولسون كلٌة فً األول تعلٌمه تلقى

 لدراسة لندن بجامعة التحق. خاصاً  ٌهودٌاً  دٌنٌاً  تعلٌماً  تلقٌه عن معلومات أٌة المراجع تذكر

 على  متتلمذا(1937 )السامٌة الدراسات دبلوم على للحصول فرسنا إلى انتقل ثم التارٌخ

 الشرقٌة الدراسات  مدرسة:لندن جامعة إلى عاد ثم. وؼٌره ماسنٌون الفرنسً المستشرق

 أصول حول القصٌرة رسالته عن (1939) عام الدكتوراه على وحصل واألفرٌقٌة

 خدماته وأعٌرت العسكرٌة الخدمة ألداء الثانٌة العالمٌة الحرب أثناء فً استدعً .اإلسماعٌلٌة

 الشرقٌة الدراسات مدرسة إلى الحرب بعد  عاد.(1945ـ1941) من الخارجٌة لوزارة

، (1949 ) عام اإلسبلمً التارٌخ كرسً أستاذ وأصبح اإلسبلمً التارٌخ لتدرٌس واألفرٌقٌة

 الوالٌات إلى انتقل حتى القسم لهذا ربٌساً  وظل ،(1957) عام التارٌخ لقسم ربٌساً  أصبح ثم

 األمرٌكٌة الجامعات من العدٌد فً زابراً  أستاًذا للعمل ُدِعً .(1974) عام األمرٌكٌة المتحدة

 وجامعة أنجلوس بلوس كالٌفورنٌا وجامعة اندٌانا وجامعة كولمبٌا جامعة منها واألوربٌة

 عام تقاعده حتى (1974) من فٌها والعمل إلٌها انتقل التً برنستون وجامعة أكبلهوما

ٌّن وهنا. (1986)  أوسطٌة والشرق الٌهودٌة للدراسات الٌهودي أنانبرج لمعهد مشاركاً  مدٌراً  ع

 قدرة له كان وإن إنتاجاً، المستشرقٌن أؼزر من لوٌس ٌعد .بنسلفانٌا بوالٌة فٌبلدٌلفٌا مدٌنة فً

 التارٌخ من اهتماماته تنوعت وقد .أخرى بصور نشره سبق ما بعض نشر إعادة على

 المجتمع فً المختلفة الطوابؾ وعن الحشاشٌن وعن اإلسماعٌلٌة عن كتب حٌث اإلسبلمً

 بدأ بقلٌل تقاعده قبل األخٌرة السنوات فً ولكنه اإلسبلمً المجتمع عن الحدٌث اإلسبلمً، إلى

 اإلسبلمٌة األصولٌة الحركات عن فكتب المعاصرة، واإلسبلمً العربً العالم بقضاٌا االهتمام

 كلفته التً البرٌطانٌة الحكومة من لكل واستشاراته خدماته قدم .والدٌمقراطٌة اإلسبلم وعن

 عام والتلفازٌة اإلذاعٌة األحادٌث وإلقاء األمرٌكٌة الجامعات من العدٌد إلى برحلة القٌام

المرات  إحدى وفً. مرة من أكثر األمرٌكً للكونجرس استشارته قدم كما ،(1954)

 حول األمرٌكً بالكونجرس الخارجٌة الشإون لجنة أعضاء فً محاضرة ألقى( 8/3/1974)

 بعد اإلسرابٌلٌة الخارجٌة وزارة نشرتها المحاضرة هذه وألهمٌة األوسط الشرق قضٌة

 .إلقابها من أسبوعٌن

  ألمانٌا ـ رابعاً 

 George Wilhelm Freytag()(1788-1861) فراٌتاج  ولهلهم  جورج- 1

 بارٌس فً الحٌة الشرقٌة الدراسات بمدرسة التحق ثم ألمانٌا فً العربٌة اللؽة دراسة بدأ

ٌّن.ساسً دي سٌلفستر المشهور الفرنسً المستشرق ٌدي على  بجامعة الشرقٌة للؽات أستاذاً   ع

 العربً بالشعر اهتم كما أجزاء، أربعة فً البلتٌنً العربً القاموس إنتاجه أهم ومن .بون

 "البلدان معجم" كتاب نشر فً شارك. اإلسبلمً الشعر بعض ونشر وحقّق المعلقات وبخاصة

 .الحموي لٌاقوت



 Gustav Flugel()(1802-1870 ) فلوجل  ؼوستاؾ- 2

 الشرقٌة اللؽات بمدرسة التحق ثم فٌٌنا جامعة وفً لٌبزٌج جامعة فً العربٌة اللؽة تعلم

 أللفاط المفهرس المعجم" وضع فلوجل أعمال أهم ومن. ساسً دي ٌدي على بارٌس فً الحٌة

 .العربً والنحو الفلسفة مجال فً اإلسبلمً بالتراث اهتم ، كما"الكرٌم القرآن

 Jullius Wellhausen()(1844-1918)فٌلهاوزن   ٌولٌوس- 3

 تارٌخ تحقٌق إنتاجه أبرز من اإلسبلمٌة، والفرق اإلسبلمً التارٌخ دراسة فً تخصص

 بالفرق اهتماماته ومن ".وسقوطها العربٌة اإلمبراطورٌة" بعنوان كتاباً  وألؾ. الطبري

 وكتب ".والشٌعة الخوارج" وكتابه " اإلسبلم فً المعارضة األحزاب" كتابٌه تؤلٌؾ اإلسبلمٌة

 محمد" وكتابه " المدٌنة فً للجماعة محمد تنظٌم" كتابه فً وسلم علٌه هللا صلى الرسول عن

 ."إلٌه وجهت التً والسفارات

 Theodor Noldeke()(1836-1930) نولدكه  ثٌودور- 4

ٌّنا لٌبزٌج جامعة فً ودرس العربٌة اللؽة فٌها ودرس هامبرج فً ولد  .وبرلٌن ولٌدن وف

ٌّن  جامعة فً أٌضاً  وعمل توبنجن، جامعة فً اإلسبلمً والتارٌخ اإلسبلمٌة للؽات أستاذاً  ع

 من مختارات" بعنوان كتاباً  وأصدر العربٌة اللؽة وبقواعد الجاهلً بالشعر اهتم. ستراستبرج

 رسالته وهو (1860) عام نشره " القرآن تارٌخ" كتابه مإلفاته أهم من ".العربً الشعر

 ذكر. ابتدعه ترتٌباً زمنٌا لها ٌجعل أن وحاول الكرٌم القرآن سور ترتٌب تناول وفٌه للدكتوراه

 .األلمان المستشرقٌن شٌخ ٌعد نولدكه أن بدوي الرحمن عبد

  Carl Brockelmann() (1868-1956)بروكلمان   كارل- 5

 فً ودرس الثانوٌة، المرحلة فً وهو العربٌة اللؽة دراسة بدأ روستوك، مدٌنة فً ولد

 على ودرس ،(والبلتٌنٌة الٌونانٌة) الكبلسٌكٌة اللؽات الشرقٌة اللؽات إلى باإلضافة الجامعة

 مشهور كتاب المجال هذا فً وله اإلسبلمً التارٌخ بدراسة اهتم. نولدكه المستشرق ٌدي

 أشهر ومن .اإلسبلم على واالفتراءات بالمؽالطات ملًء ولكنه ،"اإلسبلمٌة الشعوب تارٌخ"

 اللؽة فً كتب لما رصد وفٌه مجلدات ستة فً ترجم الذي "العربً األدب تارٌخ" كتاب مإلفاته

 .وجودها ومكان ووصفها مخطوطات من المختلفة العلوم فً العربٌة

 Carl Heinrich Becker()(1876-1933 ) بٌكر هاٌنرتش كارل-  6

 كبٌر اهتمام له كان. برلٌن وجامعة هٌدلبٌرج جامعة وفً لوزان جامعة فً درس

 أشهر من وٌعد. اإلسبلمً الدٌن بدراسة االهتمام إلى قادته التً وهً األدٌان بدراسة

 االقتصادٌة العوامل تؤثٌر جوانب فً وبخاصة اإلسبلمً التارٌخ فً كتبوا الذٌن المستشرقٌن

 التارٌخ بدراسة كذلك واهتم. اإلسبلمٌة الحضارة فً والمسٌحٌة اإلؼرٌقٌة العناصر وتؤثٌر

 عمل حٌث أوروبا أنحاء فً كثٌرة علمٌة برحبلت قام. اإلسبلم صدر فً واإلداري االقتصادي

 مصر زار. فٌها العربٌة المخطوطات على واّطلع( إسبانٌا )بمدرٌد االسكولاير مكتبة فً فترة

 الذي االستعماري هامبورج معهد فً أستاذ منصب تولى. العربٌة اللؽة بدراسة هناك وتعّمق

 إنشاء فً أسهم. واألفرٌقٌة العربٌة الشعوب مع التعامل فً لمساعدتها األلمانٌة الحكومة أنشؤته

 .بروسٌا فً الثقافة وزٌر منصب وتولى ،(1910) عام ((Der Islam "اإلسبلم" مجلة



 Josef Schacht()(1902-1969) شاخت  جوزؾ- 7

 المصرٌة الجامعة فً للعمل انتدب ولٌبتسك، برسبلو جامعة فً الشرقٌة اللؽات درس

 دابرة تحرٌر هٌبة فً شارك. السرٌانٌة واللؽة العربٌة اللؽة فقه مادة لتدرٌس (1934)عام 

 ولكنه اإلسبلمً وأصوله، بالفقه باهتمامه شاخت عرؾ. الثانٌة طبعتها فً اإلسبلمٌة المعارؾ

 .والفلسفة العلوم تارٌخ وفً الكبلم علم وفً المخطوطات مجال فً إنتاج صاحب

 Hellmut Ritter()(1892-1971) رٌتر  هٌلموت- 8

 فً عاش األلمانً، الجٌش فً عمل بٌكر، هٌنرٌتش األلمانً المستشرق على درس

 مكتبات فً ما على لبلطبلع الفرصة له أتاح مما (1949-1927) الفترة فً بتركٌا اسطنبول

 "اإلسبلمٌٌن مقاالت" :أبرزها من مهمة تحقٌقات وله. اإلسبلمٌة المخطوطات كنوز من تركٌا

 النوبختً، موسى بن للحسن "الشٌعة فرق"و ،"بالوفٌات الوافً"و األشعري، الحسن ألبً

 للعناٌة (1918) عام بؤلمانٌا اإلسبلمٌة المكتبة أسس .الجرجانً القاهر لعبد "الببلؼة أسرار"و

 (.Oriens)( 1948) عام أوٌانس مجلة أسس كما اإلسبلمٌة، المخطوطات ونشر بحفظ

 (1983ـ Rudi Paret()1091) بارت  رودي- 9

( 1924ـ1920) الفترة فً والفارسٌة والتركٌة السامٌة اللؽات توبنجن جامعة فً درس

 كان ،(1926-1925 )القاهرة فً سنتٌن  أمضى.لٌتمان األلمانً المستشرق ٌد على وتخرج

 والدراسات العربٌة باللؽة االهتمام إلى تحول ولكنه الشعبً باألدب البداٌة فً اهتمامه

 جامعة فً مدّرس منها العلمٌة المناصب من العدٌد تولى .الكرٌم القرآن وبخاصة اإلسبلمٌة

 واإلسبلمٌات العربٌة للؽة أستاذاً  توبنجن إلى عاد ثم هاٌدلبرج بجامعة وأستاذاً  توبنجن

 األلمانٌة إلى الكرٌم القرآن معانً وترجم ،"والقرآن محمد" مإلفاته أهم  ومن.(1951-1968)

 ."وفهرست تعلٌق القرآن"بعنوان  القرآن عن كتاب وله

 (2003ـ Annemarie Schimmel()1922) شمٌل ماري آنا-  10

 الخامسة سن فً العربٌة اللؽة دراسة بدأت المعاصرٌن األلمان المستشرقٌن أشهر من

 العدٌد فً دّرست. واألوردو والفارسٌة التركٌة وهً المسلمٌن لؽات من العدٌد وتتقن عشرة

 اإلسبلم بدراسة اهتمت. أنقرة وفً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات وفً ألمانٌا فً الجامعات من

 ٌنالها جابزة أسمى نالت حتى قومها لبنً موضوعً علمً بؤسلوب المعرفة هذه تقدٌم وحاولت

 تنال أن ٌرقها لم لئلسبلم المعادٌة الجهات بعض ولكن. السبلم جابزة تسمى ألمانٌا فً كاتب

 حصولها ٌمنعوا أن حاولوا علٌه، الؽربٌة الهجمات وجه فً اإلسبلم عن المدافعة الباحثة هذه

 الدكتور أوروبا فً المسلم والداعٌة العبلّمة المستشرقة هذه مكانة أدرك وقد .الجابزة على

 فكر لمجلة" المحررٌن رأس وعلى" :ٌقول كتب حٌن سنة أربعٌن من أكثر منذ علً زكً

 حكٌم إقبال محمد دراسة فً المتخصصة شمٌل ماري آن الدكتورة األلمعٌة األستاذة "وفن

 عن المشرق رسالة" وكتاب "نامة جاوٌد" دٌوان له األلمانٌة إلى وترجمت باكستان، وشاعر

 اإلسبلم  وتنصؾ.ألمانٌا علماء أكابر ومن وؼٌرها بون بجامعة أستاذة وهً ".الفارسٌة

 كتاب منها الكتب من العدٌد أصدرت أنها أٌضاً  عنها وقال ."خٌراً  هللا جزاها كثٌراً  والمسلمٌن

 ربٌس امتدحها وقد. هللا لرسول المسلمٌن وإجبلل تعظٌم مظاهر فٌه بسطت "هللا رسول محمد"



 عن وترجماتها الموضوعٌة كتاباتها تواصل زالت ما بؤنها ألمانٌا فً للمسلمٌن األعلى المجلس

 .اإلسبلم

 خامساً ـ روسٌا

 V.V. Barthold()(1869-1930) بارتولد. ؾ.ؾ-  1

 الشرق لتارٌخ أستاذاً  فٌها وعمل بطرسبرج جامعة فً اإلسبلمً التارٌخ درس

 فً ونظرٌته خلدون ابن بدراسة اهتم كما العربٌة، اإلسبلمً التارٌخ بمصادر اهتم. اإلسبلمً

 فً كثٌرة كتابات له. المستشرقٌن للجنة وربٌساً  الروسً العلوم مجمع فً عضواً  انتخب .الحكم

 .عنه هللا رضً الخطاب بن عمر عن كتب وقد اإلسبلمً التارٌخ مجال

 (ـ 1883)(Ignaij Julianovic Krackovskij)كراتشكوفسكً  ٌولٌانوفٌتش إجناطٌوس-  2

 الٌونانٌة )الكبلسٌكٌة اللؽات درس األوزبكٌة، اللؽة تعلم حٌث طشقند فً طفولته أمضى

 فً الشرقٌة اللؽات بكلٌة التحق (1901) عام وفً. بنفسه العربٌة اللؽة بتعلم بدأ ،(والبلتٌنٌة

. والفارسٌة والتركٌة والحبشٌة العبرٌة منها اللؽات من عدداً  ودرس. بترسبرج سان جامعة

 واإلسبلمٌة العربٌة الدول من العدٌد زار. بارتولد المستشرق ٌد على اإلسبلمً التارٌخ درس

 منهم اإلسبلمً العربً الفكر أعبلم من كثٌر إلى وتعرؾ ومصر ولبنان وسورٌا تركٌا منها

 األموي العصر فً العربً بالشعر اهتم وؼٌرهما، كردعلً محمد والشٌخ عبده محمد الشٌخ

 .العباسً العصر وفً

 A.E. Krymsky()(1871-1941)  كرٌمسكً- 3

 والعربٌة السبلفٌة اللؽات (1896ـ1892) الفترة فً موسكو جامعة فً درس

 كلٌة فً وآدابها للعربٌة أستاذاً  عمل ،(1898ـ1896) الفترة فً سورٌا فً عاش. والفارسٌة

 العلوم مجمع سكرتٌر منصب تولى. (1918-1898) قازنا فً للعربٌة وأستاذاً  الزارٌؾ،

  آثاره من. (1917) البلشفٌة الثورة بعد خاكوؾ فً العلٌا الدراسات قسم وترأس. األكرانً

 العربً األدب" و(1904 )جزأٌن فً "اإلسبلم تارٌخ" ،(1889)" ومستقبله اإلسبلمً العالم"

 .(1906 موسكو، )"عشر والتاسع عشر الثامن القرنٌن فً الحدٌث

 A.E. Schmidt()(1871-1941) شمٌت – 4

 العربٌة اللؽة دراسة فً تخصص وجولدزٌهر، روزٌن المستشرقٌن ٌد على تعلٌمه تلقى

 طشقند إلى انتقل ثم سنة، عشرٌن مدة بطرسبرح جامعة فً أستاذاً  عمل اإلسبلمً، والتارٌخ

 النبً"و "اإلسبلم تارٌخ" آثاره من. لها ربٌس أول وكان فٌها جامعة لٌإسس (1920) عام

 ".طشقند فً العربٌة المخطوطات فهرس"و" والشٌعة السنة بٌن التقرٌب محاولة"و "محمد

 (ـ؟Baranov()1892)  بارانوؾخارالمبى كاربوفٌتش - 5 

 المعهد فً العربٌة ودّرس الزارٌؾ معهد فً والعربٌة والفارسٌة التركٌة اللؽات درس

 انتخب اللؽوٌة، المستعربٌن مدرسة أنشؤ بموسكو، الشرقً المعهد فً كرسً أستاذ عمل نفسه،

 القاموس وألّؾ العربٌة، اللؽة لتعلٌم كتاب إعداد فً شارك. الشرقٌة العلوم لمعهد ربٌساً 



 العربً القاموس أٌضاً  وألؾ. والفلسفٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة للمصطلحات العربً الروسً

 .الروسً

 إسبانٌا سادسا ـ

 Miguel Asin Placios() (1871-1944) ببلثٌوس آسٌن  مقٌل- 1

 دراسته إلى باإلضافة سرقسطة، بجامعة اآلداب بكلٌة والتحق سرقسطة فً مدٌنة ولد

 التحق .ربٌرا المستشرق ٌد على العربٌة اللؽة درس. قسٌساً  فٌه فتخرج المجمعً المعهد فً

 العربٌة اللؽة كرسً تولى. الؽزالً عن وكانت الدكتوراه درجة على للحصول مدرٌد بجامعة

 القدٌس مذهب فً البلهوتٌه الرشدٌة" المعنون بحثه العلمً إنتاجه أبرز من. مدرٌد جامعة فً

 فً اإلسبلمٌة األخروٌات" اإلٌطالً بعنوان الشاعر" دانتً" تؤثر عن وبحثه ،"اإلكوٌنً توما

 بن الدٌن ومحً الؽزالً، حامد وأبً والقرطبً حزم بابن اهتماماً  وأبدى. "اإللهٌة الكومٌدٌا

 واختٌر. (1909-1906) اإلسبانٌة الثقافة مجلة إصدار فً ربٌرا المستشرق مع شارك .عربً

ٌّن( 1912 )األخبلقٌة للعلوم الملكٌة األكادٌمٌة فً عضواً   اإلسبانٌة األكادٌمة فً عضواً  وع

 .(1919) عام

 (1974ـSeco de Lucena Paredes ()1901)بارٌدٌس  لوثٌنا سٌكو دي – 2

 مستشاراً  ؼرناطة، عمل جامعة فً اآلداب كلٌة فً الفلسفة ودرس ؼرناطة فً ولد

ٌّن. المؽرب فً اإلسبانٌة اإلقامة فً والتعلٌم للثقافة  عام ؼرناطة بجامعة العربٌة للؽة أستاذاً  ع

ٌّن. 1942  فً العربٌة الدراسات لقسم ربٌساً  وعمل بؽرناطة العربٌة الدراسات لمعهد مدٌراً  ع

 فً ؼزٌر إنتاج له. الجمٌلة الفنون مجمع فً عضواً  انتخب. بمدرٌد اإلفرٌقٌة الدراسات معهد

 اإلسبلمً التارٌخ وكذلك اإلسبلمٌة الشرٌعة حول البحوث وفً المخطوطات تحقٌق مجال

 .اإلسبلمٌة واآلثار

 (1995ـEmilio Garcia Gomez()1905)جومٌز  جارثٌا  إمٌلٌو -3

 تولى. مدرٌد وبجامعة ؼرناطة بجامعة أستاذاً   عمل.جامعتها فً ودرس مدرٌد فً ولد

 العربً العلمً المجمع فً عضواً   انتخب.ولبنان سورٌا زار. اإلسبانً الثقافً المعهد إدارة

 األدب فً عدٌدة دراسات له. لبنان وفً بؽداد فً لببلده سفٌراً  عمل. (1948) عام بدمشق

 .اإلسبانٌة إلى العربً الشعر لبعض وترجمات العربً

 (1985ـ Jacinto Bosch Vilá()1922) فٌبل بوش-  4

 الدكتوراه على وحصل السامٌة اللؽات فقه برشلونه جامعة فً درس فٌجراس، فً ولد

 تدرٌس فً عمل ".رزٌن بنو عهد على الطوابؾ  مملكة:اإلقطاع" بعنوان مدرٌد جامعة من

 مساعد أستاذ منصب تولى. سرقسطة وجامعة برشلونة جامعتً من كل فً العربٌة اللؽة

 بمدرٌد، العربٌة الدراسات معهد مكتبة أمٌن وعمل مدرٌد بجامعة اإلسبلمٌة والنظم للتارٌخ

 للمستشرقٌن، اإلسبانٌة الجمعٌة رباسة تولى .ؼرناطة بجامعة اإلسبلمٌة والنظم التارٌخ ودّرس

 الدراسات مجال فً بحوثه تركزت. األوسط الشرق لدراسات أمرٌكا شمال جمعٌة عضو وهو

 .المعاصرة العربً العالم بقضاٌا اهتم كما والتارٌخ والجؽرافٌا اإلسبلمٌة

 (ـ Federico Corriente Córdoba()1940) كورٌنتً فٌدرٌكٌو - 5



 .اللؽة علم فً الدكتوراه على حصل مدرٌد، جامعة فً الشرقٌة اللؽات درس ؼرناطة، فً ولد

 فً اإلسبانٌة اللؽة أستاذ منصب  تولى.(1965-1962) القاهرة فً الثقافً للمركز مدٌراً  عمل

 بجامعة االسبانٌة اللؽة قسم وترأس نفسها، الفترة فً شمس عٌن بجامعة العلٌا األلسن مدرسة

 الشرقٌة للؽات أستاذاً  فٌبلدٌلفٌا جامعة فً عمل. (1968-1965) بالرباط الخامس محمد

 .(1976) عام منذ سرقسطة بجامعة العربٌة اللؽة كرسً أستاذ. والعربٌة

 ـ هولندا سابعاً 

  Rienhart Dozy() (1820-1883)دوزي   ـ رانٌهارت1

 فً الدراسة هذه وواصل الثانوٌة المرحلة فً العربٌة دراسة بدأ لٌدن، مدٌنة فً ولد

ٌّاد بنً أخبار" بحثه عن (1881) عام الدكتوراه على حصل. الجامعة  ".العرب الكتاب عن ع

 بتارٌخ اهتم. الكتب من وؼٌره بسام البن "الذخٌرة" كتاب وبخاصة العربٌة بالمخطوطات اهتم

 .مجلدات عدة من المكون "اسبانٌا فً المسلمٌن تارٌخ" كتبه وأبرز األندلس فً المسلمٌن

 Michael Jan De Goje()(1836-1909)خوٌه  دي  ماٌكال- 2

 وكانت ،"دوزي" المستشرق أساتذته ومن .الشرقٌة بالدراسات لٌدن جامعة فً تخصص

 كتاب من مؤخوذ المؽرب، وصؾ فً الشرقٌة الكتابات من نموذج" بعنوان للدكتوراه رسالته

 وكذلك الجؽرافٌا اهتماماته أبرز وكان لٌدن، بجامعة التدرٌس فً عمل ،"للٌعقوبً البلدان

 على وأشرؾ شارك كما للببلذري، "البلدان فتوح" كتاب تحقٌق إنتاجه ومن. اإلسبلمً التارٌخ

 .اإلنتاج ؼزٌر  وهو.الطبري تارٌخ تحقٌق

 Christiaan Snouk Hurgronje() (1857-1936)هورخرونٌه   سنوك- 3

 ودرس. "خوٌه دي" المستشرق ٌد على واإلسبلم العربٌة دراسة بدأ ثم البلهوت درس

 للدكتوراه رسالته  كانت."نولدكه" األلمانً المستشرق منهم آخرٌن مستشرقٌن ٌد على كذلك

 الهند فً الموظفٌن تكوٌن معهد فً مدرساً  عمل. (1880) عام المكرمة مكة إلى الحج حول

 المكرمة مكة إلى وسافر ،"الؽفار عبد" باسم ادعى إسبلمه وتسمى .(إندونٌسٌا )الشرقٌة

 مكة فً الشخصٌات من عدد على الفترة هذه خبلل تعّرؾ. ونصؾ أشهر ستة فٌها وأمضى

 انتقل .المكرمة مكة عن كتابه مادة جمع. األندونٌسٌة الجزر إلى أصولهم تعود الذٌن وبخاصة

 فً المستعمرات إلدارة مستشاراً  عمل حٌث الهولندي االستعمار لخدمة أندونٌسٌا فً العمل إلى

 علمه وسّخر كبٌرة خدمات االستعمار خدم الذي للمستشرق نموذجاً  سنوك ٌعد. 1891 عام

 .الؽرض لهذا

  Arnet Jan Wensink() (1882-1939)فنسنك  أرنت-  4

 ".سخاو"و "هورخرونٌه سنوك"و "خوٌه دي"و "هوتسمان" المستشرق ٌد على تتلمذ

 معجم عمل فً بدأ. (1908) عام "المدٌنة فً والٌهود محمد" بحثه فً الدكتوراه على حصل

 فً العلوم أكادٌمٌة من وتموٌل الباحثٌن من كبٌر بعدد مستعٌناً  الشرٌؾ الحدٌث أللفاظ مفهرس

 فإاد ترجمه الحدٌث فهرسة فً كتاباً  وأصدر. أخرى وأوروبٌة هولندٌة ومإسسات أمستردام

 فً "هورخرونٌه سنوك" كتابات طباعة على أشرؾ ".السنة كنوز مفتاح" بعنوان الباقً عبد

 ."التارٌخً وتطورها نشؤتها اإلسبلمٌة العقٌدة فً" كتاب منها عدٌدة مإلفات له. مجلدات ستة



 (2015ـ1930)(Jacque Waardenburg)واردنبرج   جاك- 5

 حصل. بارٌس فً الحٌة الشرقٌة اللؽات مدرسة وفً لٌدن وفً درس فً أمستردام

 ومصر ولبنان إٌران فزار واإلسبلمٌة، العربٌة الدول بعض لزٌارة الٌونسكو من منحة على

 عمل. أمستردام جامعة من "الؽرب مرآة فً اإلسبلم"بعنوان  للدكتوراه رسالته  كانت.واألردن

 بزٌارات  قام.(1963-1962) الفترة فً بكندا ماقٌل بجامعة اإلسبلمٌة الدراسات معهد فً

 وسورٌا ولبنان تونس من كل فً العربً العالم فً الجامعات حول بحوث ألجراء علمٌة

 مجال فً وعمل أنجلوس، ولوس كلٌفورٌنا جامعة فً زابراً  باحثاً  عمل. واألردن والعراق

 بسوٌسرا لوزان جامعة إلى انتقل ثم ،(1987-1968 )بهولندا أوترخت جامعة فً التدرٌس

 منها اإلسبلمٌة الدراسات مجال فً ؼزٌر إنتاج له .(1995) عام تقاعد حتى فٌها وبقً

 لدراسة الكبلسٌكٌة الطرق"فً مجلدان و "العربٌة الجامعات واقع"و "الؽرب مرآة فً اإلسبلم"

 مادة كتب وقد ،(الثانٌة الطبعة )اإلسبلمٌة المعارؾ دابرة فً الكتابة فً شارك. "الدٌن

 .(مستشرقون)

 األخرى أوروبا ـ دول ثامناً 

  Paul Eliezer Kraus() (1904-1944)كراوس  بول-  1

 إحدى فً لٌعٌش فلسطٌن إلى هاجر ٌهودٌة، ألسرة بتشٌكوسلوفاكٌا براغ فً ولد

 انتقل ثم القدس، فً العبرٌة الجامعة فً الشرقٌة الدراسات مدرسة فً ودرس المستعمرات،

 له وكانت اإلسبلمً العلمً بالتراث اهتم. الدكتوراه درجة على هناك من لٌحصل برلٌن إلى

 كما الحبلج، دراسة فً ماسنٌون مع أسهم. والرازي والبٌرونً حٌاّن بن جابر حول دراسات

 الدكتور ونشرها العربٌة إلى ترجمت "اإلسبلم فً اإللحاد تارٌخ" حول مستقلة دراسة له كان

 .منتحراً  مات. بدوي الرحمن عبد

  (1937ـHenry Lammens()1862)المانس  هنري-  2

 الرهبنة حٌاة وبدأ بٌروت فً الٌسوعٌة الكلٌة فً تعلم .بلجٌكا فً خنت مدٌنة فً ولد

 اإلسبلم، ضد التعصب شدٌد ٌسوعً وراهب بلجٌكً": بدوي الرحمن عبد عنه ٌقول. فٌها

 سٌباً  نموذجاً  وٌعد وفهمها، النصوص نقل فً واألمانة البحث فً النزاهة إلى تاماً  افتقاراً  ٌفتقر

 حٌث بٌروت فً الٌسوعٌة الكلٌة فً معلماً   عمل."المستشرقٌن بٌن من اإلسبلم فً للباحثٌن

 فً الشرقٌة الدروس معهد فً اإلسبلمً للتارٌخ أستاذاً  أصبح ثم والجؽرافٌا، التارٌخ دّرس

 هً أخرى تنصٌرٌة مجلة إدارة كذلك الشرق، وتولى مجلة تحرٌر رباسة تولى .نفسها الكلٌة

 .األموٌة والدولة الراشدٌن الخلفاء وحول النبوٌة السٌرة حول كتابات له. البشٌر

 Frants Buhl()(1850-1932) فرانتس بوهل–  3

 فٌنا بجامعتً درس العربٌة، وتعلم البلهوت درس بالدنمارك، كوبنهاجن فً ولد

 وفلسطٌن مصر منها واإلسبلمٌة العربٌة الببلد من العدٌد زار. (1978-1876) ولٌبزٌج

 للعهد" أستاذاً  عمل. اللؽة وتارٌخ العربً النحو فً الدكتوراه نال. وتركٌا ولبنان وسورٌا

 معانً وسلم، وترجم علٌه هللا صلى الرسول عن كتابه آثاره من كوبنهاجن، بجامعة "القدٌم

 .الدنماركٌة اللؽة إلى الكرٌم القرآن من أجزاء بعض



 Ignaz Goldziher() (1850-1921)جولدزٌهر  إجناز-  4

 فٌها والتحق لٌبسك جامعة إلى انتقل ثم برلٌن ثم بوادبست فً ٌهودٌة، درس ألسرة ولد

 عمل. األزهر فً الدروس بعض وحضر وسورٌا القاهرة إلى رحل. الشرقٌة الدراسات بقسم

 عام السامٌة للؽات أستاذاً  أصبح. واإلسبلمٌة العربٌة الدراسات مجال فً بودابست جامعة فً

 الدراسات فً تؤثٌر له وكان وتارٌخاً، وشرٌعة عقٌدة اإلسبلم حول كثٌراً  كتب. (1894)

 جامعة تزال وما. األوروبٌة اللؽات مختلؾ فً كتبه انتشرت حٌث هذا ٌومنا حتى االستشراقٌة

 حٌث األدنى الشرق دراسات قسم مناهج فً "إسبلمٌة دراسات" كتابه تقرر-  مثبلً -برنستون 

 ردّ  وقد .لوٌس برنارد المستشرق تعلٌقات مع الكتاب لهذا جدٌدة ترجمة بنشر الجامعة قامت

 فً ومكانتها السّنة" كتابه فً السباعً مصطفى الدكتور أبرزهم ومن المسلمٌن من كثٌر علٌه

 فً كتاباته فً والتارٌخٌة العقدٌة الجوانب حول البحوث بعض أعدت ، كما"اإلسبلمً التشرٌع

 .المنورة بالمدٌنة الدعوة بكلٌة االستشراق قسم

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات تاسعاً ـ

 Dunckan Black MacDonald() (1863-1943)ماكدونالد  ببلك  دنكان- 1

 مع للدراسة برلٌن إلى وانتقل ،(اسكتلندا)جبلسجو  فً الدراسة بدأ انجلٌزي، أصله

ٌّة اللؽات لتعلٌم (1893) عام األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات إلى انتقل. زاخاو المستشرق . السام

 السنة فً زوٌمر مع ، وشارك(1911) عام للبعثات كندي مدرسة المتحدة الوالٌات فً أسس

 والدراسات الشرعٌة الدراسات بٌن إنتاجه تنوع. "اإلسبلمً العالم" مجلة تؤسٌس فً نفسها

 .اللؽوٌة

 Gustav Von Grunbaum() (1909-1972)جرونباوم  فون  جوستاؾ- 2

ٌّنا، فً ولد ٌّنا جامعة فً ودرس ف  المتحدة الوالٌات إلى برلٌن، هاجر جامعة وفً ف

 جامعة فً المقام به استقر ثم شٌكاؼو جامعة ، ثم(1938) عام نٌوٌورك بجامعة والتحق

 فٌما اسمه علٌه أطلق الذي األوسط الشرق دراسات مركز تؤسٌس فً أسهم حٌث كالٌفورنٌا،

 إنتاج وله العربً األدب بدراسة اهتم كما ،"الوسٌط العصر فً اإلسبلم" كتبه أهم  من.بعد

 .المجال هذا فً ؼزٌر

 (1987ـGeorge Rentz()1912) رنتز  جورج- 3

 العربٌة اللؽة فً تخصص كالٌفورنٌا، وجامعة الفلبٌن جامعة وفً واشنطن فً درس

 شركة فً والترجمة البحوث قسم  أسس.القاهرة فً األمرٌكٌة السفارة فً عمل. وآدابها

 لمجموعة أمٌناً  عمل. العربً الخلٌج لمنطقة الشفوي التارٌخ مشروع فً شارك .أرامكو

 الوهاب، عبد بن محمد الشٌخ حركة اهتماماته أبرز من. ستانفورد جامعة فً األوسط الشرق

 النواحً من العربٌة الجزٌرة عن كثٌرة كتابات وله للدكتوراه، رسالته موضوع كانت حٌث

 . والجؽرافٌة التارٌخٌة

 (2000ـ Wilfred Cantwell Smith()1916)سمٌث كانتوٌل  وٌلفرد- 4

 الماجستٌر على  حصل.تورنتو جامعة فً الشرقٌة اللؽات عام، درس كندا فً ولد

 دراسة فً متخصص. برنستون جامعة من األدنى الشرق دراسات مجال فً والدكتوراه



 العصر فً اإلسبلم"المجال  هذا فً كتبه وأشهر المعاصرة، اإلسبلمً العالم وأوضاع اإلسبلم

. بكندا مقٌل بجامعة اإلسبلمٌة الدراسات معهد وفً هارفرد جامعة فً أستاذاً  عمل ".الحدٌث

. (1945-1941) بباكستان الهور بمدٌنة المسٌحٌة نورمان بكلٌة اإلسبلمً الدٌن بتدرٌس قام

 منها كتب  عدة(1998)حدٌثا  له صدر. الجامعات من العدٌد فً زابراً  أستاذاً  للعمل دعً

 واالعتقاد اإلٌمان" وكتاب ،"تارٌخٌة نظرة اإلٌمان" وكتاب ،"العالم حول اإلٌمان نماذج"

 ".بٌنهما والفرق

 (ـ Abraham Udovitch()1933) ٌودوفٌتش إبراهام-  5

. اإلسبلمً التارٌخ فً متخصصاً  .وٌٌل كولومبٌا جامعة فً ودرس فً برٌطانٌا فً ولد

 ، تولى(1970-1962) برنستون بجامعة األدنى الشرق دراسات قسم فً مساعداً  أستاذاً  عمل

 مجلس عضو. (1994ـ1980) الفترة فً وكذلك ،(1977-1973) الفترة فً القسم رباسة

 الدراسات للجنة ربٌساً  عمل ،(1969) عام منذ تركٌا فً األمرٌكً البحوث معهد أمناء

 .اإلسبلمٌة الدراسات مجلة فً مشارك األمرٌكٌة، محرر االستشراقٌة الجمعٌة فً اإلسبلمٌة

 الشراكة" مإلفاته من. اإلسبلمً التارٌخ فً واالقتصادٌة االجتماعٌة الحٌاة بدراسة ٌهتم

 :العرب الٌهود آخر" بعنوان كتاب تؤلٌؾ فً شارك ،"الوسٌط العصر إسبلم فً والربح

 .تونس" جربة مجتمعات

 (2012ت)(Barbara Regina Fryer Stowasser) ستواسر فراٌر رٌجٌنا باربرا-  6

 جامعة من الجامعٌة الشهادة على حصلت ثم األولً تعلٌمها تلقت حٌث ألمانٌا فً ولدت

 حصلت. والتصوؾ والعربٌة الفارسٌة واللؽة والحدٌثة العثمانٌة التركٌة اللؽة دراسة فً أنقرة

 .وحضارته األوسط الشرق تارٌخ فً أنجلوس بلوس كالٌفورنٌا جامعة من الماجستٌر على

 تولت .اإلسبلمٌة الدراسات فً بؤلمانٌا (Munster) منستر جامعة من الدكتوراه على حصلت

 بواشنطن تاون جورج جامعة فً العربٌة اللؽة بقسم مساعدة أستاذة منها المناصب من العدٌد

 الفترة فً نفسها بالجامعة المعاصرة العربٌة الدراسات لمركز مدٌرة عٌنت ثم. العاصمة

" التفسٌر وفً الحدٌث وفً القرآن فً النساء" منها المإلفات من العدٌد لها. اآلن حتى (1993)

 من كبٌر ،وعدد"ومٌكٌافٌللً خلدون ابن حول األفكار  بعض:والسٌاسً الدٌنً التطور"و

 عضو .وحدٌثاً  قدٌما اإلسبلم فً بالمرأة ٌتعلق فٌما وبخاصة اإلسبلمٌة الدراسات حول البحوث

 االستشراقٌة الجمعٌة فً وعضو اإلسبلمٌة، الدراسات لجمعٌات األمرٌكً المجلس فً مإسس

 .العربٌة اللؽة لمعلمً األمرٌكٌة الرابطة وعضو األمرٌكٌة،

 (ـ1940)(Richard w. Bulliet)بولٌت   رٌتشارد- 7

 والماجستٌر (1962) عام البكالورٌوس على حصل حٌث هارفرد جامعة فً درس

 الشرق ودراسات التارٌخ فً (1967) والدكتوراه األوسط، الشرق دراسات فً (1964)

 وجامعة كالٌفورنٌا فً بٌركلً وجامعة هارفارد منها الجامعات من العدٌد فً  عمل.األوسط

( 1993) من والفترة (1990 ـ1984) الفترة فً األوسط الشرق معهد ترأس حٌث كولمبٌا

: األوسط الشرق دراسات رابطة منها المإسسات من عدد فً علمٌة مناصب تولى. اآلن حتى

 اإلٌرانٌة، وعضو الدراسات جمعٌة إدارة مجلس عضو (.1981-1977) تنفٌذي سكرتٌر

 الجهات من للعدٌد استشارٌة خدمات قّدم. اإلٌرانٌة للدراسات األمرٌكً المعهد أمناء مجلس



األمرٌكٌة،  الخارجٌة لوزارة التابعة المتحدة الوالٌات إعبلم وكالة منها والسٌاسٌة العلمٌة

 والهند ومصر وأوزبكستان الٌابان من كل فً علمٌة نشاطات فً شارك .وؼٌرها التاٌم ومجلة

 اإلسبلم تارٌخ فً دراسة: "منها المإلفات من العدٌد له .وإسبانٌا وباكستان والٌمن وُعمان

 وكتاب ،"الوسطى القرون فً اإلسبلم إلى التحول"و ،"الوسطى القرون فً االجتماعً

  .والتلفاز واإلذاعة الصحافة فً إعبلمٌة مشاركات له. "الخارج من نظرة اإلسبلم"

  ـ االهتمام العربً واإلسالمً باالستشراق والموقف منه5

  أ ـ االهتمام العربً واإلسبلمً باالستشراق

 معظم فٌها وقعت التً المرحلة إلى باالستشراق االهتمام العربً واإلسبلمً بداٌة تعود

 اهتمام واالستعمارٌٌن للمستشرقٌن وكان الؽربً االحتبلل وطؤة تحت اإلسبلمٌة العربٌة الببلد

 كما. بها الخاصة المعرفٌة المجاالت ومختلؾ وتارٌخها وعقٌدتها اإلسبلمٌة األمة بثقافة كبٌر

 المناهج وضع فً الطولى الٌد لهم فكان والتعلٌم التربٌة وزارات مسإولٌات المستشرقون تولى

 التعلٌم التعلٌم؛ من نوعٌن إلى ٌنقسم واإلسبلمً العربً العالم فً التعلٌم أصبح حتى الدراسٌة

وكان منتصؾ القرن التاسع عشر عبارة عن لحظة الصدمة التً . المدنً والتعلٌم الشرعً

استفزت زعماء اإلصبلح فً الرد على بعض دعاوى االستشراق، وذلك عندما اتخذ الفكر 

الؽربً، ممثبل فً بعض أعبلمه البارزٌن فً تلك اآلونة، موقفا استفزازٌا من اإلسبلم وأهله 

باتهام األول بمعاداته للعلم والتحضر واتهام الثانً ببدابٌة العقل ومحدودٌة التفكٌر، وال ٌخفى 

وقد جاء . ما فً هذا التوصٌؾ من االستعبلء العنصري والتحقٌر العرقً والتصنٌؾ اإلثنً

عندما  (Ernest Renan)الفرنسً أرنست رٌنان  [والمستشرق]ذلك على لسان الفٌلسوؾ 

م أن اإلسبلم معاد 1862سنة " الكولٌج دي فرانس"اعتبر فً محاضرة له شهٌرة ألقاها فً 

ٌّة، ومما جاء فٌها قوله إنه . اإلسبلم هو احتقار العلم وإلؽاء المجتمع المدنً: "للعلم والمدن

البساطة المرّوعة للعقل الّسامً التً تحد الدماغ اإلنسانً وتُحول بٌنه وبٌن كل فكرة مرهفة 

38"«هللا هو هللا»: وكل إحساس رقٌق وكل بحث عقبلنً، ولتجعله فً خدمة توتولوجٌة
ثم .  

توالت متابعة ردود فعل العلماء والمصلحٌن المواكبة إلنتاج المستشرقٌن، وخاصة ما أنتجه 

تبلمٌذهم المتشبعٌن حتى النخاع بآرابهم وأفكارهم، أمثال طه حسٌن وعلى عبد الرازق 

وسبلمة موسى وؼٌرهم، والرد علٌها وتفنٌد ما جاء فٌها، وإبراز محاسن اإلسبلم وصبلحٌته 

وكان فً هذه الهبة من علماء األمة ورجال اإلصبلح ... لبناء الحضارة ومواكبة تطور البشرٌة

 اإلسبلمً العالم فً أثر بالػ فً تحرٌك مشاعر األمة واعتزازها بدٌنها وهوٌتها، فظهرت

 المثال سبٌل على الجزابر فً فكان العاملٌن، العلماء أٌدي على الحقٌقٌة التحررٌة الحركات

 على ٌرد فكتب بادٌس بن الحمٌد عبد الشٌخ رأسها وعلى الجزابرٌٌن المسلمٌن العلماء جمعٌة

 ٌتابع كان كما اإلسبلم على تهّجمهم فً الفرنسٌٌن والمسإولٌن المستشرقٌن افتراءات من كثٌر

 متخصصة كتابات أو تخصص ٌظهر لم ولكن. وٌرد على ما تبثه من سموم الفرنسٌة الصحافة

 على عبده محمد الشٌخ كرد المحدودة الكتابات بعض وجود مع حتى المستشرقٌن على الرد فً

 عن وؼٌرهم علً كرد محمد األستاذ كتبه وما وهناتو رٌنان الفرنسً أرنست الفٌلسوؾ

 .االستشراق
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ولكن رؼم ما سبق من جهود فً الرد على االستشراق فإن هذه الجهود لم ترق إلى 

 دراسة االستشراق دراسة أهمٌة إلى تنّبه من أول ولعل. مستوى الدراسات المهتمة المنظمة

 االستشراق دراسة رابد بحق نعّده أن ٌمكن الذي السباعً مصطفى الدكتور الشٌخ هو منتظمة

 فً معهم ودخل وجامعاتهم وكلٌاتهم معاقلهم فً المستشرقٌن زار حٌث الحاضر، العصر فً

 مهماً  كتاباً  نشر كما ،"اإلسبلم حضارة" مجلته فً هللا رحمه كتب وكم. ومناظرات محاورات

 ،"اإلسبلمً التشرٌع فً ومكانتها السّنة" كتابه وهو جولدزٌهر، فٌه على ٌردّ  المجال هذا فً

ٌّم، الذي ال ٌتجاوز  كتابه إلى باإلضافة هذا .(م1949 )عام األولى طبعته صدرت الذي  70الق

 أن وبإمكاننا. "علٌهم وما لهم ما والمستشرقون االستشراق"صفحة من الحجم المتوسط، 

ٌّم كتابه كذلك نضٌؾ  فً شارك ممن ولعل ".والقانون الفقه بٌن المرأة" بعنوان المرأة عن الق

 وصلته الحدٌث اإلسبلمً الفكر" كتابه فً هللا رحمه البهً محمد الدكتور كذلك الرٌادة

(م1957 )عام األولى طبعته صدرت الذي ،"الؽربً باالستعمار
39

ثم توالت الكتابات . 

اإلسبلمٌة حول االستشراق تحت عناوٌن مختلفة، منها ما هو مستقل فً مإلؾ مخصص، 

ومنها ما هو مدمج كمقال فً مجلة أو فصل فً كتاب، ومنها تعلٌقات على هوامش كتب 

مترجمة أو محققة، ثم أصبح موضوع االستشراق من مجاالت البحث العلمً األكادٌمً فً 

الببلد العربٌة واإلسبلمٌة فؤلفت فٌه كثٌر من الرسابل واألطروحات الجامعٌة فً مستوى 

الماجستٌر والدكتوراه، كما أصبح مقٌاسا مقررا فً بعض المناهج التعلٌمٌة الجامعٌة والمعاهد 

 .  العلٌا تحت عناوٌن مختلفة، كالحركات أو التٌارات الفكرٌة الهدامة وؼٌرها

ورؼم ما تعّرض له االستشراق من النقد والردود فً الدراسات العربٌة واإلسبلمٌة 

المختلفة لم ٌحظ هذا النقد بالرد واالهتمام من طرؾ المستشرقٌن، ماعدا المقال الذي كتبه 

التابعة لمنظمة  (Diogène)بالفرنسٌة الباحث المصري أنور عبد الملك فً مجلة دٌوجٌن 

، وكتاب المفكر واألكادٌمً "أزمة االستشراق"تحت عنوان  (م1963)الٌونٌسكو عام 

الفلسطٌنً األصل األمرٌكً الجنسٌة إدوارد سعٌد، الذي كتبه باللؽة اإلنجلٌزٌة تحت عنوان 

 . (م1978)وطبع فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام " االستشراق؛ المعرفة، السلطة، اإلنشاء"

وقد أثار مقال أنور عبد الملك وكتاب إدوارد سعٌد ردود فعل عنٌفة من طرؾ 

ن تم الّنشر فٌهما أوال،  ٌْ المستشرقٌن المعاصرٌن بسبب اللؽتٌن اللتٌن كتبا بهما والمكانٌن الذ

وثانٌا بسبب النضج الفكري المتكافا والنقلة المنهجٌة فً التحلٌل والتفكٌك العلمٌٌن لظاهرة 

ن من  ٌْ اإلمكانٌات الفكرٌة والثقافٌة واللؽوٌة خاصة للنفاذ إلى "االستشراق، بما توفّر للباحث

الفكر االستشراقً بشكل مباشر من خبلل مقاربة الخطابات التً أنتجها هذا الفكر حول الشرق 

تارٌخا ودٌنا وثقافة، ومحاولة تجاوز العوابق الدٌنٌة والعراقٌل الوجدانٌة والثقافٌة التً ؼلبت 

"على خطابات أصحاب الثقافة التقلٌدٌة فً التعاطً مع الظاهرة االستشراقٌة
40

 . 

وال عجب أن ٌرّد المستشرقون على هذٌن المنشورٌن بمثل هذه القوة والكثافة؛ ألن مثل 

هذه الكتابات ستترك، وال شك، بمضمونها ولؽتها أثرا كبٌرا فً فضح االستشراق وأسالٌبه 

ٌّزه فً عقر داره، كما تزعزع بمناهجها العلمٌة، التً ٌّدعً الؽرب احتكارها، وكفاءة  وتح

 .كاتبٌها مركزٌة الؽرب واستعبلبه وؼروره

 بـ ـ الموقف من االستشراق وكٌفٌة مواجهته
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  ـ الموقف من االستشراق1

تختلؾ مواقؾ النخب والباحثٌن العرب والمسلمٌن تجاه االستشراق، وفً جملتها ال 

تخرج عن ثبلثة مواقؾ؛ أّولها موقؾ الرفض الكلً لبلستشراق، وٌرى أصحاب هذا االتجاه ـ 

وهم أصحاب الثقافة التقلٌدٌة الخالصة، الذٌن ٌرفضون أي تطوٌر أو تجدٌد فً دراسة اإلسبلم 

وتراثه خارج األطر التقلٌدٌة التً أنتجها األسبلؾ، ولو كان هذا التجدٌد من داخل المسلمٌن 

أنفسهم ـ أن كل ما أنجزه المستشرقون ال فابدة ترجى منه، وهو شر كله،  ٌستهدؾ الطعن فً 

اإلسبلم وتراثه وأهله، فهو وإن كان ٌحمل بعض ما ٌراه البعض إٌجابٌات فهً محفوفة 

بالسلبٌات ومطّعمة بالسموم والمنكرات، ولذلك ال بد من تركها كلها درءا للشبهات وتفادٌا 

ثم إنهم ٌرون أن لسنا بحاجة إلى هذه الدراسات وفً تراثنا ما ٌكفً . للوقوع فً المحذورات

وال ٌخفى ما فً هذا الموقؾ من سلبٌات فً تعمٌم . لتؤطٌر سلوكاتنا وتطورنا مع الحٌاة

األحكام واتهام النواٌا وتجاهل لسنن هللا فً تطور المعارؾ وتفاعل المجتمعات، كما ال ٌخفى 

ما فً هذا الموقؾ من عجز أو اهتزاز الثقة بالنفس والخوؾ من خوض ؼمار البحث فً هذه 

الدراسات والتمٌٌز بٌن ما فٌها من أخطاء ومؽالطات وما فٌها من حقابق وانتقادات ٌمكن أن 

نستفٌد منها فً تؤكٌد ما جاء فً تارٌخنا وتراثنا من مواقؾ ومعارؾ وتعزٌزها وإحٌاء العمل 

 .بها،  أو فٌما ٌجب علٌنا أن ٌجري علٌه من استدراكات وتصحٌحات

وٌرى أصحابه، . وٌقابل الموقؾ األول موقؾ ثان وهو موقؾ التبنً الكلً لبلستشراق

وهم النخبة المتؽّربة، فً ثقافتها وسلوكها، المنبهرة بحضارة الؽرب ومنجزاتها، الرافضة لكل 

قدٌم ٌتصل بالدٌن وأنظمته، أن االستشراق خٌر كله، وكل ما أنتجه المستشرقون من دراسات 

ونتابج توصلوا إلٌها هو حقابق علمٌة ٌجب اعتمادها، وعلى رأسها أن اإلسبلم هو سبب 

تخلفنا، وعلٌه إذا أردنا أن نتحّضر فٌجب أن ننبذ الدٌن وراء ظهورنا أو على األقل أن نبعده 

عن مإسسة الحكم وما ٌنبثق عنها من منظومات أو مإسسات تشرٌعٌة وتربوٌة وقضابٌة 

وال شك أن هذا الموقؾ فٌه من التطرؾ مثل ما فً الموقؾ األول، ووقع فً نفس . وؼٌرها

السلبٌات التً وقع فٌها الرافضون، إال أن الفرق بٌنهما هو أن الرافضٌن لبلستشراق وقعوا فً 

وال ٌخفى . االستبلب التارٌخً لؤلجداد، والمتبنٌن له وقعوا فً االستبلب الجؽرافً للؽربٌٌن

أٌضا ما فً هذا الموقؾ من العجز واهتزاز الثقة بالنفس والخوؾ من خوض ؼمار البحث فً 

ولكن . التراث واستخراج ما فٌه من كنوز تعزز االنتماء وتقوى الثقة بالهوٌة والخصوصٌة

هٌهات لهإالء أن ٌفعلوا هذا وقد اختاروا عن عمد محاربة كل ما له عبلقة باإلسبلم الصحٌح 

 .الذي ٌقود الحٌاة، وٌسوي بٌنهم وبٌن سابر فبات المجتمع

وبٌن الموقفٌن هناك موقؾ ثالث نرجحه، وهو الموقؾ المعتدل والمتوازن، ؼٌر 

المستلب ال بالتارٌخ وال بالجؽرافٌة، وٌرى أصحابه أن االستشراق لٌس شرا محضا وال خٌرا 

خالصا، فهو مزٌج من هذا وذاك، تتفاوت فٌه درجة كل منهما بحسب دوافع ومنطلقات البحث 

والدراسة عند المستشرق وطبٌعة تكوٌن شخصٌته الثقافٌة والعلمٌة، ومدى موضوعٌته وصدقه 

فً البحث عن الحقٌقة، وبحسب موضوع الدراسة التً ٌقوم بها والمناهج واألدوات التً 

وٌبقى أمر إدراك الخٌر فً هذه الدراسات واألعمال والتمٌٌز بٌنه وبٌن شرها متوقؾ . ٌتوّسلها

على شخصٌة القارئ أو الباحث والدارس العربً والمسلم وعلى مدى كفاءته وفطنته وتمكنه 

فكلما كان القارئ أو الباحث متشبعا بالقٌم الروحٌة واألخبلقٌة لدٌنه . من مناهج البحث وأدواتها

وعلى اطبلع واسع بمصادر ثقافته، وٌتوفر على مقومات الباحث وخصابصه كان أكثر ثقة 



بنفسه وأجرأ على قراءة ودراسة ما كتبه عنه ؼٌره، وأقدر على نقده وبٌان صحٌحه وفضح 

 . سقٌمه

ومن هنا كان النقد الموضوعً والبناء لظاهرة االستشراق ضرورة معرفٌة وحضارٌة، 

إكماال لحركة تحرر الشعوب المستعمرة، وتخلٌصا لثقافات األطراؾ : " وٌعتبره حسن حنفً

وهو ضرورة معرفٌة وشرعٌة ووجودٌة، . من سٌطرة المركز ومناهجه ومفاهٌمه ونتابجه

وٌهدؾ أوال إلى رد االستشراق إلى ظروفه التارٌخٌة التً نشؤ فٌها، وإثبات أنه محدود بحدود 

الؽرب وبؤهدافه وتارٌخه ونشؤته وعلومه، وربما بنهاٌته وأفوله على رأي فبلسفة التارٌخ 

 ...". المعاصرٌن

وقد أفضت الدراسات الحٌادٌة الجادة الناقدة للمنجز االستشراقً إلى رصد كثٌر من 

 : اإلٌجابٌات والسلبٌات نوجز بعضها فٌما ٌلً

 أ ـ إٌجابٌات االستشراق

ـ المطلع على سٌر المستشرقٌن، وخاصة التقلٌدٌن منهم، ٌجد أنهم جدٌرون بؤن ٌكونوا 

نماذج ٌقتدى بهم فً الصبر والتفانً فً العمل، فهم ٌقضون األعمار والساعات الطوال فً 

المكاتب والمكتبات وأحٌانا فً السفر والرحبلت من أجل تعلم اللؽات، وإصدار الكتب 

والمقاالت، والبحث والتنقٌب فً الكتب والمخطوطات والمقارنة بٌنها، وخاصة أن كثٌرا منها 

وال عجب فً ذلك، فهذا دٌدن أصحاب العزابم القوٌة والطموحات الكبٌرة . متلفة األجزاء

والؽاٌات السامٌة فً كل الحضارات، مثل ما كان علٌه علماء سلفنا الصالح الذٌن أسسوا 

كما ٌمكن أن ٌكون هإالء المستشرقون نماذج فً التنسٌق والتعاون . الحضارة اإلسبلمٌة

والتكامل بٌنهم، وٌبدو ذلك من خبلل انتشارهم فً مختلؾ التخصصات وانتظامهم فً 

 ..الجمعٌات والمإسسات وتؤسٌس المإتمرات والندوات وإصدار الكتب والمجبلت

ـ تعتبر بعض إصداراتهم، وخاصة البعٌدة عن مجال العقٌدة والشرٌعة، مصادر 

لبروكلمان " تارٌخ األدب العربً"ومراجع أساسٌة للباحثٌن المختصٌن، وذلك ككتاب 

، وهو كتاب ال ٌقتصر على األدب العربً وفقه اللؽة، بل ٌشمل كل ما كتب باللؽة (م1956ت)

العربٌة من المدونات اإلسبلمٌة، فهو سجل للمصنفات العربٌة المخطوط منها والمطبوع، 

 . وٌكتمل بمعلومات عن المإلفٌن

ـ جمع المخطوطات العربٌة من كل مكان وبشتى السبل ووضعها فً المكتبات العامة 

والجامعٌة، والعمل على حفظها وصٌانتها من التلؾ، والعناٌة بها عناٌة فابقة، وفهرستها 

فهرسة نافعة تصؾ المخطوط وصفا دقٌقا بما ٌٌسر الوصول إلٌه واالستفادة منه بؤقصر 

 .الطرق

ـ إنجاز مجموعة من المعاجم الخاصة بؤلفاظ القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ، 

تكون دلٌبل للباحث أو القارئ للوصول إلى الكلمة أو اآلٌة المبحوثة فً القرآن وتفاسٌره، أو 

اللفظ والحدٌث فً المدونات الحدٌثٌة وشروحها، وذلك كمعجم ألفاظ القرآن الكرٌم، ومعجم 

ألفاظ الحدٌث، وكنوز السنة
41

 ،، 
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ـ طبع ونشر وتحقٌق كثٌر من أمهات الكتب التً تعتبر مصادر أساسٌة للباحثٌن 

وربما لوال جهود المستشرقٌن لما ظهر . وؼٌرهم، وترجمة بعضها والتعرٌؾ بها عند الؽربٌٌن

بعضها إلى اآلن، نظرا لما ٌتطلب ذلك من الجهد والصبر والتفانً واإلمكانٌات إلخراجها إلى 

النور، ٌقول نجٌب العقٌقً فً هذا تعدٌد أفضال المستشرقٌن على التراث اإلسبلمً ملمحا إلى 

أن مهمة بعث التراث وتحقٌقه لو تركت للعرب والمسلمٌن وحدهم لما كانوا قادرٌن على تحمل 

ولو سعٌنا إلى تحقٌق تراثنا وترجمته : "... أعبابها ومتطلباتها العلمٌة والمادٌة، ٌقول

والتصنٌؾ فٌه ونشره بشتى اللؽات منذ ألؾ عام وفً كل مكان الحتجنا إلى استبجار مواهب 

مبات العلماء ومناهجه ومعارفهم ودقتهم وجلدهم طوال حٌاتهم، وفً ذلك من العسر علٌنا ما 

"فٌه، ومن النفقات علٌه ما ٌستنفذ طابل الثروات
42

ٌّم أحد الباحثٌن جهود المستشرقٌن فً .  وٌق

من معالم جهود المستشرقٌن البارزة فً مجاالت الدراسات : "حقل الدراسات القرآنٌة فٌقول

القرآنٌة نشر جملة نفٌسة من الكتب وتحقٌق طابفة من المصادر التً تبحث  فً القراءة 

وقد جاءت هذه الذخابر محقّقة فً أؼلبها على الوجه األكمل مما . والتفسٌر وعلوم القرآن

ٌكشؾ لنا عن صدق المعانات والصبر والجلَد واألناة فً إٌصال النص للمتلقً كما تركه 

ٌُكتَؾ بهذا عند المستشرقٌن بل ُتّوج العمل التحقٌقً بفهارس  المإلِّؾ وكما كتبه مصنفه، ولم 

"ومبلحق تنٌر أمام القارئ الطرٌق إلى اإلفادة من النصوص
43
. 

ـ وإذا كان بعض المستشرقٌن حاول طمس معالم الحضارة اإلسبلمٌة وتؤثٌرها، فإن 

إبراز المقومات الكبرى والمعالم الربٌسة لحضارتنا "البعض اآلخر ٌرجع إلٌهم الفضل فً 

اإلسبلمٌة، فقد أبرزوا أثر اإلسبلم فً حضارات األمم األخرى وكٌؾ تؤثرت بها حضاراتهم، 

وأوضح المستشرقون أن اإلسبلم لم . كما أوضحوا أثر الحضارة اإلسبلمٌة فً حضارة أوربا

ٌكن مجرد ثقافة روحٌة ولم تنحصر حضارته فً األدب والفن والفلسفة والتصوؾ، ولم تكن 

"الحضارة اإلسبلمٌة تراث جنس واحد أو أمة خاصة من األمم
44
. 

 ب ـ سلبٌات االستشراق

ـ االنطبلق فً الكتابة عن الشرق من رإٌة مركزٌة الؽرب، والتفرٌق بٌنه وبٌن الشرق 

موضوع الدراسة، على أساس من الصور النمطٌة المبنٌة على العنصرٌة؛ فالؽربٌون عقلٌون 

ٌّم حقٌقٌة، أما الشرقٌون فلٌس  منطقٌون، متحررون، محبون للسبلم، قادرون على اكتساب ق

لهم من ذلك كله شٌا، بل أكثر من ذلك نعتوا بؤسوأ األوصاؾ والصور البالؽة السوء، ٌقول 

وما زالت صور المسلم باعتباره آخرا : "الباحث فً شإون الشرق األوسط زكاري لكمان

مختلفا عّنا، متعصبا وعنٌفا، شهوانٌا ـ تلك صور رأٌنا أن لها جذورا بالؽة الِقَدم ـ موجودة فً 

األفبلم، وبرامج التلفزٌون، ومقاالت الصحؾ، والمجبلت والكتب وقصص األطفال المصورة، 

بالفعل فً مجمل الخٌال الشعبً فً أوربا الؽربٌة والوالٌات المتحدة، وما زال لها صدى : أي

"عاطفً عند الكثٌرٌن، وٌمكن االعتماد علٌها ونشرها لتحقٌق أهداؾ سٌاسٌة
45
. 

ـ عدم التخلص من الخلفٌة الدٌنٌة للجدل البلهوتً العقٌم الذي انبثق منه االستشراق 

أساسا، واستصحاب الروح الصلٌبٌة التً تشكلت منذ اللحظات األولى للتمدد اإلسبلمً فً 

 .المساحات التً كان تقودها المسٌحٌة
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ـ ؼٌاب الموضوعٌة والروح العلمٌة فً كثٌر من الدراسات، وخاصة ما تعلق منها 

باإلسبلم ومرجعٌته، واالعتماد، أحٌانا، على انتقابٌة الموضوعات والنصوص التً تشوه 

 .صورة اإلسبلم ونبٌه والمسلمٌن، وٌصل األمر ببعضهم إلى تحرٌؾ النصوص

ـ االنتقابٌة فً مجال التحقٌق والنشر والتركٌز على تراث الفرق والنحل وكل ما ٌإدي 

إشاعته ونشره إلى تجدٌد النزاع بكل صوره، وهو الفكر المذهبً والسٌاسً، وإحٌاء الفرق 

المنشقة عن اإلسبلم كالبهابٌة والقدٌانٌة وؼٌرهما، وتعمٌق الخبلؾ بٌن السنة والشٌعة، 

 . واعتبار كل المنشقٌن أصحاب فكر عقلً ثوري تحرري

ـ ٌعمد المستشرقون إلى تطبٌق المقاٌٌس المسٌحٌة على الدٌن اإلسبلمً وعلى نبٌه، 

وقد طبق . فالمسٌح فً نظر المسٌحٌٌن هو أساس العقٌدة، ولهذا تنسب المسٌحٌة إلٌه

المستشرقون ذلك على اإلسبلم، واعتبروا أن محمدا ٌعنً بالنسبة للمسلمٌن ما ٌعنٌه للمسٌحٌة، 

وهناك سبب آخر لهذا اإلطبلق وهو إعطاء . المذهب المحمدي: ولهذا أطلقوا على اإلسبلم اسم

االنطباع بؤن اإلسبلم دٌن بشري من إبداع محمد ولٌس من عند هلل، وهذا االنطباع ٌؽٌب فً 

كما تتم من خبلل هذا . المسٌحٌة العتقادهم بؤن المسٌح ابن هللا، تعالى هللا عن ذلك علوا كبٌرا

الربط مقارنة بٌن المسٌح ومحمد ٌكون المسٌح فٌها هو المقٌاس، فمحمد مزواج وشهوانً فً 

مقابل المسٌح العفٌؾ الذي لم ٌتزوج، ومحمد محارب وسٌاسً وأما ٌسوع فهو مسالم ومؽلوب 

 .ومعذب ٌدعو إلى محبة األعداء

ـ الخلط بٌن اإلسبلم كدٌن وتعالٌم ثابتة بالقرآن الكرٌم والسنة الصحٌحة، وبٌن الوضع 

المتردي للعالم اإلسبلمً، بعبارة آخر الخلط بٌن الدٌن والتدٌن، فهم ٌرون أن أسباب تخلؾ 

المسلمٌن هو الدٌن ذاته، ولذلك فهم ٌرون أن اإلسبلم دٌن جامد لم ٌستطع مساٌرة العصر، 

إن على اإلسبلم إما : "ولذلك ٌطالب بعضهم إصبلح اإلسبلم أو تؽٌٌره، ٌقول أحد المستشرقٌن

 ".أن ٌعتمد تؽٌٌرا جذرٌا فٌه، أو أن ٌتخلى عن مساٌرة الحٌاة

ـ تحالؾ فرٌق من المستشرقٌن مع االستعمار فً إذالل الشعوب وبسط هٌمنته علٌها، 

واستؽبلل ثروات بلدانها، وذلك عن طرٌق تقدٌم المعلومات والمعارؾ التً ٌحتاجونها، أو 

بالدعم المباشر واالنخراط فً اإلدارة االستعمارٌة وٌتولً مناصب استشارٌة أو تسٌٌرٌة 

فٌها
46

 . 

  ـ مواجهة االستشراق2

وإذا كان االستشراق كما رأٌنا لٌس عمل فرد وال مجموعة محدودة من األشخاص بل 

هو عمل مإسساتً تشرؾ علٌه وتمّوله الدول فإنه من الؽباء مواجهته بؤفراد وباحثٌن 

متفرقٌن، مهما كانت إمكانٌاتهم البحثٌة والعلمٌة، ولذلك ٌقترح األستاذ محمود حمدي زقزوق، 

رحمة هللا علٌه، مجموعة من اآللٌات والوسابل التً ترفع اإلمكانٌات واألعمال الفردٌة 

المتفرقة إلى مستوى المإسسة المكافبة الفعاّلة، التً تستطٌع أن تواجه حركة االستشراق فً 
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عقر دارها وتفعل االستثمار فً إٌجابٌاتها وتبطل مفعول سلبٌاتها، وإلٌك ملخصا لهذه 

المقترحات
47
: 

أ ـ االستعاب الجٌد والواعً لئلنتاج العلمً والفكري الذي خلفه المستشرقون القدامى 

والمعاصرون، دون أن ٌستفزنا ما ورد فً هذا اإلنتاج من قدح أو ٌخدرنا ما فٌه من مدح،  

مثلما ما فعل أسبلفنا مع األفكار والعلوم الوافدة من الحضارات القدٌمة والمعاصرة لهم،  

 .كالحضارتٌن الفارسٌة واإلؼرٌقٌة

بـ ـ التقدٌر الجٌد لواقع تؤثٌر االستشراق، ومراعاة الفبات المجتمعٌة التً انتشرت 

وال شك أن أكبر الفبات تشبعا بإنتاج . أفكاره فً وسطها، وعدم االستهانة بحجمها وقٌمتها

المستشرقٌن، سواء فً العالم اإلسبلمً أو المستوى العالمً، هً فبة النخبة المثقفة التً ال 

تقبل األفكار البسٌطة واالنطباعات المزاجٌة وال تقتنع إال بالتحالٌل العمٌقة  واألعمال المنهجٌة 

الرصٌنة،  فبلبد أن ٌكون الرد على هذا التحدي من نفس المستوى وبمختلؾ اللؽات التً 

 .انتشر بها

جـ ـ إصدار دابرة معارؾ إسبلمٌة باللؽة العربٌة واللؽات األوربٌة الربٌسة تتجاوز 

دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة التً أنجزها المستشرقون تخطٌطا وتنظٌما وعلمٌة، وتنقل وجهة 

النظر اإلسبلمٌة فً شتى فروع الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة إلى المسلمٌن وؼٌرهم على حد 

ذلك أن كل فراغ فكري ال نشؽله من عندنا ٌكون عرضة لبلستجابة ألفكار منافٌة، . سواء

 .وربما معادٌة، ألفكارنا

د ـ توحٌد جهود المسلمٌن إلقامة مإسسة علمٌة إسبلمٌة عالمٌة، ال تنتمً بالوالء إلى 

أي بلد إسبلمً معٌن، وال لمذهب سٌاسً أو فكري أو دٌنً معٌن، بل ٌكون والإها األول 

واألخٌر هلل وحده ال شرٌك له وللرسول صلى هللا علٌه وسلم، تستطٌع استقطاب الكفاءات 

العلمٌة اإلسبلمٌة من شتى أنحاء العالم، وتقؾ على قدم المساواة مع الحركة االستشراقٌة، 

وٌكون لها دورٌات ومجبلت علمٌة ذات مستوى رفٌع تنشر بحوثها بلؽات مختلفة، وتعمل 

 .على استعادة أصالتنا الفكرٌة واستقبللنا الثقافً

هـ ـ تؤسٌس مإسسة دعوٌة تقوم وتشرؾ على الدعوة اإلسبلمٌة بالخارج، تدعو إلى 

كما تصدر الكتب . اإلسبلم من ناحٌة وترعى وتحمً المسلمٌن الجدد واألصبلء من ناحٌة ثانٌة

والمنشورات المختلفة األحجام باللؽات العالمٌة الحٌة تصحح التصورات الخاطبة عن اإلسبلم، 

وتعرضه بؤسلوب علمً ٌتناسب والعقلٌة المعاصرة وتقدم الحلول والمساعدات لمشكبلت 

 .المسلمٌن المعرفٌة والمادٌة

و ـ إعداد ترجمة إسبلمٌة مقبولة لمعانً القرآن الكرٌم باللؽات الحٌة، ٌسد بها الطرٌق 

أما عشرات الترجمات المنتشرة اآلن بشتى اللؽات، والتً قام بإعدادها المستشرقون، 

كما ٌجب . وصّدروها فً ؼالب األحٌان بمقدمات طافحة بالطعون فً اإلسبلم وكتابه ونبٌه

اختٌار مجموعة كافٌة ومناسبة من األحادٌث النبوٌة الصحٌحة وترجمتها لتكون مع ترجمة 

معانً القرآن فً متناول المسلمٌن ؼٌر الناطقٌن بالعربٌة وؼٌر المسلمٌن الذٌن ٌرٌدون معرفة 

 .اإلسبلم من منابعه األصلٌة
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ز ـ العمل عل تنقٌة التراث اإلسبلمً حتى ٌكون ؼذاء فكرٌا سلٌما صالحا للمسلم 

ألن ما ٌوجد فً تراثنا من اجتهادات خاطبة وأوهام وخرافات وإسرابٌلٌات ال ٌتحمل . وؼٌره

 .اإلسبلم وزرها، قد استخدمها المستشرقون للطعن  فً الدٌن وزعزعة الثقة به

حـ ـ محاولة اقتحام مجاالت تدرٌس العلوم العربٌة واإلسبلمٌة فً الخارج عن طرٌق 

االتفاقٌات الثقافٌة التً تعقد بٌن بلدان العالم اإلسبلمً ودول أوربا وأمرٌكا، وذلك بإرسال 

أساتذة أكفاء من األقطار اإلسبلمٌة إلى معاقل االستشراق للتدرٌس فٌها، وتصحٌح التصورات 

 .األوروبٌة عن اإلسبلم بالعمل العلمً الدإوب

ـ تؤسٌس دار نشر إسبلمٌة عالمٌة تقوم بطبع ونشر ما ٌإلؾ من كتب وما ٌنجز من 

بحوث وٌكتب من مطبوعات باللؽات الحٌاة العالمٌة حتى ال تبقى تحت رحمة المطابع ودور 

النشر الؽربٌة التً ٌملكها أو ٌشرؾ علٌها أفراد مؤدلجٌن ٌضعون العراقٌل أمام المإلفات التً 

 .ال تتفق وتوجهاتهم

ـ إقامة حوار مع المستشرقٌن المعتدلٌن بهدؾ التواصل المستمر معهم وعقد لقاءات 

نقاشٌة وندوات تثقٌفٌة تجمع بٌنهم وبٌن العلماء المسلمٌن من أجل دعم مواقؾ هإالء 

المستشرقٌن وتقوٌة جانبهم أما زمبلبهم، وتشجٌعا التجاهاتهم لكً تصبح فً ٌوم ما تٌارا عاما 

ومن ناحٌة أخرى . فً الؽرب ٌكون له تؤثٌره الفعال فً تصحٌح الصورة الخاطبة عن اإلسبلم

ٌكون من نتابج هذا الحوار ترشٌد المثقفٌن المسلمٌن المتؤثرٌن بؤفكار المستشرقٌن السلبٌة 

 .والتخفٌؾ من حدة االندفاع والتقلٌد لها

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


