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 :الدراسات االستشراقية للقرآن والسنة: املادة
 :مدخل إىل دراسة االستشراق: احملاضرة األوىل

 .مفهوم االستشراق -
 .نشأة االستشراق -
 .أهداف االستشراق -
 .راق ابلتنصريعالقة االستش -
 .عالقة االستشراق ابالستعمار -
 

 :مفهوم االستشراق: أوال
 :يف اللغة

، واأللف والسني والتاء إذا سبقت الفعل الثالثي (َش َر قَ : )وأصله استشرق،: السداسياالستشراق مصدر من الفعل 
 .أي طلب الشرق: أفادت الطلب، وعلى هذا فاستشرق

 .الشمس، أو اجلهة اليت تشرق منها: والشرق
َرق القياس وكان رِقش  امل املوضع واسم َش 

َرَقت ويقال ،القبيل هذا من ندر ما أحد ولكنه امل  أانرت إذا إشراقا   اأَلرض َأش 
راق  .الشمس إبش 

رِقي : ويف النسبة  (.بفتح الراء وكسرها)َمش 
رقة  َش 

َرق. أي جلس فيه: وتشرَّق. موضع القعود يف الشمس ابلشتاء(: مثلثة الراء)والَشر َقة وامل دخل يف وقت شروق : وأش 
رقنيَ  فأَت  بَ ُعوهم التنزيل ويف الشمس . أضاءت: ، وأشرقت الشمسطلوعها، وهو الشمس شروق يف دخوهلم وقت ََلِقوهم أي ُمش 
 .طلعت: وشَرقت

َرق ته اللحم وَشرَّق تُ  ريق الشمس يف وَشَرر ته طوال   َشب   ِطيُعه اللحم ليِجفَّ وَتش  طُه وتقِديُده تَ ق   اأَلمحر اللحم من ، والشَّرِقُ وَبس 
 .ُيَشرَّر َأي للشمس فيها ُيَشرَّق اأَلضاحي َلم أَلن النحر يوم بعد َأايم ثالثة التشريق له، وأايم َدَسم ال الذي

 .َشرِق   فهو َشَرقا   وَشرِقَ  ابلطعام كالَغَصص وحنومها والرِّيق ابملاء والشََّرقُ  والُغّصة الشجا والشََّرقُ 
رُُقها الشاة وَشَرق تُ   .أُُذََنا َشَقق ت َأي َشر قا   َأش 

. طلعت إذا الّشمُس، َشَرَقت ذلك من. وفتح   إضاءة   على يدل   واحد   أصل   والقاف والراء الشني : "قال ابن فارس
 "..َشَرقَا   به َغصَّ  ِإذا ابملاء، َشرِقَ : قوهلم الباب هذا عن شذَّ  ومما.. .أضاءت إذا وأشرقت،
 :لالستشراق ملفهوم االصطالحيا

علم الشرق أو علم العامل   :يعينفهو حسبما تقدم من تعريف لغوي مرتبط مبا أييت من املشرق  إن مفهوم االستشراق
 .يالشرق
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ته وأداينه ال يف الدراسات املختلفة عن الشرق، واليت مشلت حضار االستشراق ذلك التيار الفكري الذي متثَّ  همبعض وجعل
 .هتاوآدابه ولغاته وثقاف

: ومرة يراد به". للتفكري يرتكز على التمييز املعريف والعرقي واأليدلوجي بني الشرق والغربأسلوب أنه : "وأحياان  يقصد به
 .".ذلك العلم الذي تناول اجملتمعات الشرقية ابلدراسة والتحليل من قبل علماء الغرب"

يهتم ابلشعوب  كان االستشراق ومازالفحينما نقول اجملتمعات الشرقية فإننا ال نعين األمة اإلسالمية فحسب،  إذ  
 .الشرقية عموما  اليت تضم اهلند وجنوب شرق آسيا والصني والياابن وكوراي

وعند مراجعة النشاطات االستشراقية جند أن هذه املناطق بدأت ختصص بدراسات خاصة هبا مثل الدراسات الصينية أو 
أصبح معىن االستشراق البحث عن معرفة  يف الشرق ملا كان اإلسالم هو الدين الغالبو  الدراسات اهلندية والدراسات الياابنية،

ضم حتت مصطلح األصل فكانت كلها تُ  يف أما .اخل...اإلسالم واملسلمني وبالد املسلمني عقيدة وشريعة واترخيا  وجمتمعا  وتراث  
 (.قاالستشرا)واحد هو 

لنسبة للمعاجم األوروبية املختلفة، ومع أن مصطلح االستشراق ظهر يف الغرب منذ قرنني من الزمان على تفاوت بسيط اب
لكن األمر املتيقن أن البحث يف لغات الشرق وأداينه وخباصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثري، ولعل كلمة مستشرق قد 

واملدلول األصلي الصطالح "يف حبث له يف هذا املوضوع يقول  Arberry ظهرت قبل مصطلح استشراق، فهذا آربري
 Anthony وصف آنتوين وود 1961ويف سنة " أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليواننية 1638نة كان يف س( مستشرق)

Wood صمويل كالرك Samuel Clarke   وبريون يف . يعىن ذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية( استشراقي انبه)أبنه
وإملاعاته الكثرية الدالة على استشراق يتحدث عن املسرت ثورنتون  Childe Harold's Pilgrimage تعليقاته على

 ."عميق
 ."من تبّحر يف لغات الشرق وآدابه"يعرف قاموس أكسفورد املستشرق أبنه و 

 :املقصود ابالستشراق
 :اختلفت معاين االستشراق تبعا  للهدف الذي وّجه أصحابه، ومن هذه التعريفات واملعاين لالستشراق ما يلي

هو أسلوب غريب ملعرفة العامل الشرقي عن طريق البحث أو التخصص يف الشرق، بدراسة علوم وآداب ودايانت / 1
 . واتريخ شعوب الشرق، للسيطرة عليه

لإلسالم  -من أهل الكتاب بوجه خاص-دراسات أكادميية يقوم هبا غربيون كافرون : "ه بعض الباحثني أبنهفعر / 2
هبدف تشويه اإلسالم، .. عقيدة، وشريعة، وثقافة، وحضارة، واترخيا ، ونظما ، وثروات، وإمكاانت: واملسلمني، من شىت اجلوانب

وحماولة تشكيك املسلمني فيه، وتضليلهم عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم، وحماولة تربير هذه التبعية بدراسات ونظرايت تدعي 
 ".رب املسيحي على الشرق اإلسالميالعلمية واملوضوعية، وتزعم التفوق العنصري والثقايف للغ

تعبري يدل على االجتاه حنو الشرق، ويطلق على كل ما يبحث يف أمور الشرقيني، : "أما تعريف املوسوعة امليسرة فهو/ 2
ذلك التيار الفكري الذي يتمثل يف إجراء الدراسات املختلفة عن الشرق اإلسالمي، واليت : ويقصد به. وثقافتهم، واترخيهم

ولقد أسهم هذا التيار يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق اإلسالمي بصورة . حضارته وأداينه، وآدابه، ولغاته، وثقافتهتشمل 
 ".خاصة، معربا  عن اخللفية الفكرية للصراع اَلضاري بينهما
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. .هة الدارسةوهناك تعريفات عديدة غري هذه التعريفات ختتلف ابختالف جمال الدراسة، واملنطقة املدروسة، واجل
 .أن بعض هذه التعريفات ركز على جانب دون جانب إال أَنا جتمع على دراسة علوم الشرق، وخاصة اإلسالم: واملالحظ

 :التعريف املختار لالستشراق
حول قضااي اإلسالم واملسلمني يف العقيدة، ويف الشريعة، ويف  وعلمي هو كل ما يصدر عن الغربيني من إنتاج فكري

 .وغريها يف السياسة والفكر والفنحىت ، و االجتماع
أمثال جرجي  ممن ينظر إىل اإلسالم من خالل املنظار الغريب ميكننا أن نلحق ابالستشراق ما يكتبه النصارى العربكما 

 .(مصري قبطي) ولويس عوض، (سوري خريج أكسفورد)وعزيز العظمة ، (لبناين عاش يف مصر) زيدان
هم تبنوا كثريا  من أفكار أيضا  ما ينشره الباحثون املسلمون الذين تتلمذوا على أيدي املستشرقني و لحق به يل ميكننا أن ن

ونوال  ،،(بريطاين من أصل مصري) ، دمحم عبد اَلي شعبان(ربونو خريج الس مصري) ل طه حسنيامثأاهلادمة لإلسالم 
، وغريهم  (خريج أكسفورد ابكستاين)وفضل الرمحن  (ربونو مغربية خرجية الس) ، وفاطمة مرنيسي(مصرية ملحدة)السعداوي 

 .كثري
 :فيقول "االستشراقإنتاج املستشرقني حيدد مصطلح "يف مقال له حتت عنوان  مالك بن نيب ىوير 
أن صفة ويشري إىل  "اإلسالميةإننا نعين ابملستشرقني الكتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن اَلضارة "

 .مستشرق ينبغي أن تقتصر علي من ليس شرقّيا ، ألَنا تصف حالة طلب لشيء غري متوفر يف البيئة اليت نشأ فيها الطالب
 :نشأة االستشراق: اثنيا

، فلم يُعرف ابلضبط من هو أول غريب ُعين ابلدراسات الشرقيَّة وال يف أي لالستشراقيس من اليسري حتديد البداية األوىل ل
وقت كان ذلك، ولكن املؤكد أن بعض الرهبان الغربيني قصدوا األندلس إابن عظمتها وجمدها، وتثقفوا يف مدارسها، وترمجوا 

لكنيسة روما عام   "اباب" الذي انُتخب "جربرت"ومن أوائل هؤالء الرهبان الراهب الفرنسي ، ن والكتب العربيَّة إىل لغاهتمالقرآ
 1114جريار دي كرميون "، و"1156 - 1092بطرس احملرتم "م، بعد تعلمه يف معاهد األندلس وعودته إىل بالده، و666

- 1187".. 
بالدهم نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر علمائهم، مث أسست املعاهد للدراسات العربية  وبعد أن عاد هؤالء الرهبان إال

وهي لغة العلم يف  -العربية، وأخذت األديرة واملدارس العربية تدرس مؤلفات العرب املرتمجة إىل الالتينية  "ابدو"أمثال مدرسة 
لى كتب العرب، وتعتربها املراجع األصلية للدراسات قرابة ستة واستمرت اجلامعات الغربية تعتمد ع -مجيع بالد أوراب يومئذ 

 .قرون
الكتب سنواي  ومئات الدورايت  آالفوالشك أن هذه البداايت ال تعد البداية اَلقيقية لالستشراق الذي أصبح ينتج 

ويعقد املؤمترات، وإمنا تعد هذه مجيعا من قبيل اإلرهاص هلا وما أتى بعدها يعد من قبيل تعميق الفكرة، والتوسع فيها وشد 
 .االنتباه إليها

 يب كانت يف القرن الثالث عشر امليالدي؛ حيث صدر قرار جممعو األر  االستشراقوهناك من الباحثني من يرى أن بداية 
 .م إبنشاء عدد من كراسي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوربية1112الكنسي عام  "فيينا"

 .ومن الباحثني من يذهب إىل القول أبنه بدأ يف القرن العاشر امليالدي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.alukah.net/culture/0/69814
http://www.alukah.net/culture/0/48017
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 القرن الثاين عشر امليالدي؛ حيث متت فيه ترمجة القرآن إىل الالتينية ألول مرة عام بينما يذهب البعض إىل أنه بدأ يف
 .ويف هذا القرن أيضا أُلف أول قاموس التيين عريب وقد نسبت إىل بطرس احملرتم، ،"فيزابل" م بتوجيه األب1111

 .ويرى البعض أنه بدأ يف مطلع القرن اَلادي عشر امليالدي
اَلقيقية لالستشراق الذي يوجد يف العامل الغريب اليوم وال سيما بعد أن بنت أورواب َنضتها الصناعية والعلمية البداية لكن 

انطلقت منذ القرن  وأصبح فيها العديد من اجلامعات ومراكز البحوث وأنفقت وال تزال تنفق بسخاء على هذه البحوث قد
، مث ازداد .".فتحركت الدوائر العلمية وأخذت تصدر كتااب  بعد اآلخر بدأت الطباعة العربية فيه بنشاط" السادس عشر حني

 .1912امربيدج عام كللغة العربية يف عدد من اجلامعات األوروبية مثل كرسي   النشاط االستشراقي بعد أتسيس كراس  
 .1911أكسفورد عام و 

لظاهرة االستشرقيَّة جند أن هناك الكثري من الكراسي املخصصة للغات الشرقيَّة يف كثري من دول العامل اريخ ات إىل وابلعودة
 :منها بعضمنذ ما قبل عصر النهضة وإىل يومنا هذا، وهذا 

 .أنشئت فيها كراسي للغات الشرقية منذ القرن الثاين عشر امليالدي: يف فرنسا •
 .يف جامعة بولونيا وغريها( 1079)ات العربيَّة منذ عام مت االهتمام ابلدراس: يف إيطاليا •
ا يعلم معظم اللغات الشرقية من أقدمها جامعة أكسفورد  69هناك أكثر من : يف اجنلرتا •  م1190جامعة ومعهد 
 م1220من أقدم اجلامعة اليت خصصت كراسي للغات الشرقية جامعة صلمنكة : يف إسبانيا •
 م1196نا ياجلامعات اليت خصصت هذه الكراسي جامعة فيمن أهم : يف النمسا •
أي بعد نشأهتا ( 1666)اليت أنشأت كرسيًّا للعربيَّة عام ( م1606)ومن أهم جامعاهتا جامعة ليدن : يف هولندا •

 .ابعشرين عام  
وبيَّة، لذلك فإننا جند يف كثري  من مبا أن املدرسة االستشراقيَّة األملانيَّة من أنشط اَلركات االستشراقيَّة األور : يف أملانيا •

م، 1172)، فورز بورج (م1616م مث 1111)، كولن (م1119)جامعاهتا كراسي للغات الشرقيَّة، يف جامعة هيدلربج 
 .(م1612
فهما صنوان بل توأمان "واالستشراق،  (التنصري) ما بني التبشري بوثقة اربطو  االستشراقا ينبغي التنويه إليه أن مؤرخي ومم 

متالزمان يصعب التفريق بينهما يف كثري من األحيان، وخباصة يف بداية نشأهتما، فأول مؤسس لكرسي االستشراق جبامعة 
رين معرفة لغة القوم الذين من الضروري للمنصِّ قد كان ف "م1919وذلك يف سنة ( لود)أكسفورد هو رئيس األساقفة وامسه 

ا حماولة االطالع الواسع على واقع تلك اللغة وتراثها ونقل   يريدون أن ينشروا بينهم دينهم، وال يتوقف األمر عند املعرفة فقط، وإمنَّ
ر األصليَّة، مع سيطرة روح التعصب وعدم انتهاج املنهج املوضوعي  ةيف دراس كثري من كتبها عن طريق الرتمجة إىل لغة املبشِّ

تشويه اإلسالم يف نفوس رواد ثقافتهم من املسلمني؛ إلدخال هدفهم قبل كل شيء رجال دين،  لرتاث العريب واإلسالمي، فهما
 .الوهن إىل العقيدة اإلسالميَّة والتشكيك يف الرتاث اإلسالمي واَلضارة اإلسالميَّة وكل ما يتصل ابإلسالم من علم وأدب وتراث

اَحَم رجاَل الدين مفكرون أحرار، دخلوا ميدان البحث والدرس واملعرفة، فدفعوا ابالستشراق دفعة مبضي الزمن ز لكن 
أقر لويس فمثال قوية، واستحدثت املذاهب املتنوعة يف العلوم والفنون واآلداب، وخرجت اهليئات العلمية على سيطرة الكنيسة، 

ها بقرارات  اَلادي عشر ملك فرنسا تدريس أرسطو بشرح ابن رشد يف جا  .كثريةمعة ابريس، على الرغم من حترمي الفاتيكان إايَّ

http://www.alukah.net/culture/0/41473
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يس": اوشعاره الثورة الفرنسيةمث قامت  ، فوضعت بذلك َناية لتسلط رجال الدين "اشنقوا آخر مِلك أبمعاء آخر قسِّ
أفكار علمية حرة، وبدأت العقلية الغربية تضع معايري وقواعد للبحث العلمي، لتطبيقها على  على التفكري العام، وظهرت

وهكذا تضاءل عدد املستشرقني من رجال  ، الدراسات املختلفة، ال فرق بني دراسات دينية، أو اترخيية، أو فلسفية، أو تطبيقية
 .الدين، إىل جانب اَلشد اهلائل من املستشرقني العلمانيني

 :أهداف االستشراق: لاااث
 :تتعدد أهداف االستشراق املادية واملعنوية من حيث أنه جمال علمي خيدم اجتاهات معينة، وميكن تقسيمها إىل أنواع

 :ةف دينياهدأ .1
خصوصا بعد انتهاء عهد االستعمار العسكري على البالد اإلسالمية،  كدهاآمن أه  م األهداف و  اهلدف الديين ويُعد

 :وحيرص االستشراق على ما يلي
 .تكرار للكتب السماوية األوىل أنه أبن مصدره بشري أو تشكيك املسلم يف القرآن الكرمي والزعم .أ 
ء أن هذا اَلديث والسنن ما هي إال من ووصفه ابلكذب وإدعائه للنبوة أو إدِّعاملسو هيلع هللا ىلص  لتشكيك يف نبوة النيبا .ب 

 مهنع هللا يضر وضع الصحابة
عدم صالحيته يف اجلانب التشريعي وماين و التقليل من شأن الفقه اإلسالمي والزعم أبنه مستمد من الفقه الر  .ج 

 .والسياسة يف كل زمان ومكان قتصاداالالشخصي كالزواج والطالق واإلرث وكذا 
وشوهوا من يتكلم ابللغة الفصحى ، اَلديث والصحافة بية وجعل اللغة العامية لغةالتحقري من شأن اللغة العر  .د 

 .بصور بشعة
 .العمل على تنصري املسلمني .ه 
 .حرف غري املسلمني الذين يريدون الدخول فيه عن اإلسالم .و 
 :ةف استعمارياهدأ

وذلك بغرض تقدمي  إىل املستعمرات، العسكرية دائما اجليوش املستشرقني تسبق جحافلللتاريخ جيد أن املستقرئ 
، واالستيالء على ثرواهتا، إما بشكل الوظائف اَلكومية داخل السفارات وأجهزة استعمارها املراداملعلومات املوسعة عن الدول 

ألهداف كن لنا أن نذكر مثاال  واحدا  على خدمة االستشراق لميرت ابلزايرات العلمية، و ساالستخبارات أو بطرق اإلرسال املت
 :االستعمارية

وكذا ما جنده يف كتاابت ( دليل اخلليج اجلغرايف والتارخيي ) جملد بعنوان  11ما أصدره املستشرق الربيطاين من كتاب من 
الذين يصفون الدول اإلسالمية " كتب الرحالت" أو " أدب الرحالت " املستشرقني عن البلدان اإلسالمية خاصة ما يسمى ب  

لكنه يف اَلقيقة تقرير كامل أشبه ما يكون ابلتقرير  اجغرافي اوإن كان ظاهره وصف ،سها وأَنارها وعاداهتا وشعوهباحبصوَنا وتضاري
من مراكز االستشراق يف بريطانيا وأمريكا وإسرائيل مرتبطة ارتباطا  قواي  مبراكز القرار يف  االعسكري حيقق هذا األمر ويؤكده أن كثري 

سنوك هرجورنيه اهلولندي الذي جاء وعاش يف مكة وتسمى ابسم عبد الغفار ومكث فيها فرتة من الزمن : مثال ذلك  ،الدولة
لحرمني املكي واملدين ولألسواق الشعبية وللمناطق احمليطة مث انتقل لوصور بقلمه وكامريته اجملتمع املكي والتقط العديد من الصور 

http://www.alukah.net/culture/0/48103/
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سنة وفور خروجه حدث االحتالل اهلولندي إلندونيسيا وُعلم يف ما بعد أنه مرسل  10على إىل أندونيسيا ومكث فيها ما يزيد 
 .من اخلارجية اهلولندية

 :ةسياسيف اهدأ
يالحظ أن األهداف السياسية االستشراقية هي نفسها أهداف الدول االستعمارية اليت ما فتئت حتاول جعل األنظمة 

 :وذلك من خاللراهتا اتبعة هلا وطوع إرادهتا، السياسية يف الدول املتحررة عن استعما
 .العمل على تفريق املسلمني إما كدول أو داخل الدولة الواحدة واجملتمع الواحد. أ

 .حماولة إحياء الطائفية القبلية املمزقة للمجتمع. ب
 .من العمل على إحياء اللغة األمازيغية العريب إحياء بعض اللغات احمللية كما صنعوا يف املغرب. ج
وجهوا إىل أن يكون مجيع موظفي السفارات من املتقنني للغة العربية أو املهتمني ابلدراسات املتعلقة ابلعامل اإلسالمي  .د

 .توذلك متهيدا  للقيام بعمل األنشطة الثقافية أو املشاركة يف األنشطة اليت تقوم هبا الدولة كاملؤمترات والدورا
 :ةعلميف اهدأ

ما كان ألورواب أن تنهض َنضتها دون أن أتخذ أبسباب ذلك وهو دراسة منجزات اَلضارة اإلسالمية يف مجيع اجملاالت 
أنه إذا كانت أورواب تريد النهوض اَلضاري والعلمي فعليها ابلتوجه إىل بواطن العلم تدرس " فقد رأى زعماء أورواب  .العلمية

حقيقة أمهية هذا اهل دف من أهداف  عرفنوب الرجوع إىل قوائم الكتب اليت ترمجت إىل اللغات األوروبية " لغاته وآدابه وحضارته
  .جماال  كتب فيه العلماء املسلمون حىت درس وا هذه الكتاابت وترمجوها، وأخذوا منهان مل يرتكوا و االستشراق فالغربي

 
 :ةف ثقافياهدأ

 .من أبرز أهداف االستشراق نشر الثقافة الغربية انطالقا  من النظرة االستعالئية اليت ينظر هبا إىل الشعوب األخرى
وصبغ البالد العربية واإلسالمية ابلطابع الثقايف  ،بة اللغة العربيةومن أبرز اجملاالت الثقافية نشر اللغات األوروبية وحمار 

فأسس املعاهد العلمية والتنصريية يف أحناء العامل اإلسالمي وسعى إىل  ،وقد نشط االستشراق يف هذا اجملال أميا نشاط ،الغريب
من خليفته على مصر أن يبعث إليه  وقد فّكر انبليون يف ذلك حينما طلب ،نشر ثقافته وفكره من خالل هؤالء التالميذ

يعتادون على و  يشاهدون يف أثنائها عظمة األمة الفرنسية خبمسمائة من املشايخ ورؤساء القبائل ليعيشوا فرتة من الزمن يف فرنسا
كون أثرهم أشد حزاب  لفرنسا وعلى مر األايم يتولون املناصب صغريها وكبريها، وي ننو و كيا، وملا يعودون إىل مصر، ها ولغتهتقاليد

 .أتثريا  يف بناء مجاهري كثرية تبث األفكار اليت يتلقوَنا يف صميم شعب دار اإلسالم يف مصر
 :فيما أييت ذكرهانوقد حرص الغرب على الغزو الثقايف من خالل التغريب الفكري بعدة طرق 

 .التعليم من حيث املنهج ومن حيث املادة العلمية.

َتغل كل وسائل اإلعالم املتاحة وخاصة أفالم السينما والتلفاز .  .غري مباشر هاتأثري فويف جمال اإلعالم ُتس 
وظهر اهلدف الثقايف من خالل الدعوة إىل العامية وإىل حماربة الفصحى واَلداثة يف األدب والفكر حيث اندى البعض بتحطيم 

وقد بلغ من ثقتهم أبنفسهم يف هذا اجملال أن كتب أحدهم يتوقع أن ال . عواتالسائد واملوروث وتفجري اللغة وغري ذلك من الد
 .مير وقت طويل حىت تستبدل مصر ابللغة العربية اللغة الفرنسية كما فعلت دول مشال أفريقيا
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 :اهلدف التجاري االقتصادي
جلانب التجاري فيأيت املستشرق إىل هذا اهلدف ال عالقة له إطالقا  ابلدين وال ابلدايانت وإمنا ينصب بشكل اتم على ا

وبيان ذلك   ،اجملتمعات اإلسالمية بتمويل من شركة أو مصنع للتعرف على ثروات ذلك اجملتمع وعلى القدرة الشرائية لديهم
 : كالتايل

يف عندما بدأت النهضة االقتصادية يف أورواب احتاجت مصانعها إىل مواد اخلام وهذه املواد من حكمة هللا أن ُجعلت 
البلدان اإلسالمية، ولسد احتياجاهتم أرسلوا الوفود تلو الوفود هلذه الدول لكي يكتشفوها وابلتايل العمل على استريادها وبعد 

جديدة لتصريفها فأرسلوا الوفود للتعرف على الطبيعة الشرائية لدى هذه اجملتمعات وابلتايل  قتصنيعها احتاجوا لفتح أسوا
يها وقد يكون الغرض ليس اإليراد وال التصدير وإمنا االستثمار داخل الدولة والذي مازال قائما  حىت تصدير منتجات مصانعهم إل

هذه اللحظة ابإلطالع على الدعوات اليت توزعها الغرفة التجارية ابللقاء ابلوفود الدولية والتجارية كالوفد السويسري والصيين، 
 .خلدمة اهلدف الديين الرئيس فهنا اهلدف مادي حبت وسخرته اَلكومات الغربية

 :االستشراقوسائل 
 :مل يرتك املستشرقون وسيلة لنشر أحباثهم وبث آرائهم إال سلكوها، ومنها

جتاهاته ورسوله وقرآنه، ويف أكثرها كثري من التحريف اأتليف الكتب يف موضوعات خمتلفة عن اإلسالم و  .1
 .االستنتاج منهااملتعمد يف نقل النصوص ويف فهم الوقائع التارخيية و 

 .إصدار اجملالت اخلاصة ببحوثهم حول اإلسالم وبالده وشعوبه  .2
نسانية يف الظاهر كاملستشفيات إإىل العامل اإلسالمي لتزاول أعماال   (إرساليات التبشري)نصري الت كتائب  رسالإ .1

 .وأشباههاالضيافة كجمعيات الشبان املسيحية و م دور األيتاو  جئواجلمعيات واملدارس واملال
إلقاء احملاضرات يف اجلامعات واجلمعيات العلمية، ومن املؤسف أن أشدهم خطرا  وعداء لإلسالم كانوا   .1

 م؟يستدعون إىل اجلامعات العربية واإلسالمية يف القاهرة ودمشق وبغداد والرابط وكراتشي والهور وغريها ليتحدثوا عن االسال
تطاعوا شراء عدد من الصحف احمللية يف بالدان وقد جاء يف كتاب مقاالت يف الصحف احمللية عندهم، وقد اس .6

للدكتورين عمر فروخ ومصطفى اخلالدي وهو من أهم الوثئق التارخيية عن نشاط املستشرقني واملبشرين ( التبشري واالستعمار)
 :ما يلي خلدمة االستعمار

 عن اآلراء املسيحية أكثر مما استطاعوا يف أي بلد يعلن املبشرون أَنم استغلوا الصحافة املصرية على األخص للتعبري"
إسالمي آخر، لقد ظهرت مقاالت كثرية يف عدد من الصحف املصرية، إما مأجورة يف أكثر األحيان، أو بال أجرة يف أحوال 

 .اندرة
منذ  يعقدون هذه املؤمترات احكام خططهم يف اَلقيقة، ولبحوث عامة يف الظاهر، وما زالو قد املؤمترات إلع .9

 .م حىت اآلن1011عام 
وا إبصدار طبعة جديدة منها، ؤ اإلسالمية، وقد أصدروها بعدة لغات، وبد( دائرة املعارف)إنشاء املوسوعة   .0

ويف هذه املوسوعة اليت حشد هلا كبار املستشرقني وأشدهم عداء لإلسالم، قد دس السم يف الدسم، وملئت ابألابطيل عن 
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ملؤسف أَنا مرجع لكثري من املثقفني عندان حبيث بعتربوَنا حجة فيما تتكلم به، وهذا من مظاهر ن ا، وماإلسالم وما يتعلق به
 .اجلهل ابلثقافة اإلسالمية وعقدة النقص عند هؤالء املثقفني

 
 :االستشراق والتنصري: رابعا

هبا من الدارسني لالستشراق  إن مسألة ارتباط االستشراق ابلتنصري مسألة مسلم هبا من املستشرقني أنفسهم، قبل التسليم
من العرب واملسلمني، ولكن من غري املسلم به ربط االستشراق كله ابلتنصري، وربط التنصري كله ابالستشراق، فاالستشراق ليس  

وابلتايل فإنه ميكننا القول أن ليس كل مستشرق منصرا، كما أنه ليس كل منصر  ،كله تنصريا، والتنصري ليس كله استشراقا
 .قامستشر 

 :ومن املعلوم أن املستشرقني ليسوا مجيعا ممن ينتمون إىل النصرانية دينا، ففيهم
  املستشرقون اليهود الذين خدموا اليهودية من خالل دراساهتم االستشراقية، فهناك انتساب صريح للصهيونية عند فئة من 

 .املستشرقني
مامهم ابملنطقة العربية واإلسالمية، وحماوالهتم نشر اإلَلاد يف   كما أن فيهم امللحدين الذين خدموا اإلَلاد من خالل اهت

 .هذه البقاع بديال عن اإلسالم
 .وهناك انتساب واضح إىل العلمانية عند فئة أخرى من املستشرقني  

علمية ، وحاولوا بطريقتهم الالتنصري يف هذا اجملتمعمن املستشرقني هدفوا من دراستهم للشرق إىل تعميق فكرة  امجعلكن 
حتقيق مفهوم التنصري، مع ما تعرض له هذا املفهوم من حتوير، ال سيما عندما يكون موجها جملتمع متدين كاجملتمع املسلم، ومبا 
حيمله املفهوم من محاية النصارى من اإلسالم، واَلد من انتشاره بني النصارى ويف مواطنهم، ومن مث اَلد من انتشاره بني غري 

 .م أيضاالنصارى يف مواطنه
 : عدة عوامل مهمة تؤيد وجود هذا اهلدف لدى كثري من املستشرقني ومن أبرزها وهناك

، وغريها" البطريرك" أو" األسقف"أو "ألبا"  أن فئة من املستشرقني مل تتورع عن قبول اللقب الديين، أو الرتبة الدينية 1
 .رن العاشر امليالدييف الق، ن الكنائس واألديرةم إال نطلقواي بل ملطالئع املستشرقني من النصارى كانوا ذوي مناصب دينية، و 

فجاء   أن أساس العالقة بني الشرق والغرب قامت على العداء الديين، ورفض اإلسالم بديال للنصرانية يف الشرق وغريه، 2
 .للكنيسة الكاثوليكية يف الغربلتأثري على األرثوذوكس يف الشرق واستقطاهبم للنصارى الشرقيني من اإلسالم، و لمحاية التنصري 

وا حياهتم العلمية بدراسة الالهوت قبل التفرغ مليدان الدراسات االستشراقية، وكان ؤ   أن كثريا من املستشرقني قد بد3
 .َنضة الكنيسة وتعاليمها، ال سيما يف العصور الوسطى مههم إرساءَ 

يدن من الكتب  للى الكتب الدينية النصرانية، وأن أول ما طبعته   أن أوائل املطبوعات الغربية ابللغة العربية قد ركزت ع4
 م 1601 – 1696كان اإلجنيل 

، املستهدفة، ال سيما اإلسالمية  أن التنصري اتكأ كثريا على االستشراق يف اَلصول على املعلومات عن اجملتمعات 5
النصرانية إىل تشويه اإلسالم والتشكيك يف الكتاب وخاصة عندما اكتسب مفهوم التنصري معىن أوسع من جمرد اإلدخال يف 

 .والسنة والسرية وغريها
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م، الذي نعرف اآلن أنه قد أوصى إبنشاء 1112  أن البداية الرمسية لالستشراق انطلقت من جممع فينا الكنسي سنة 6
 .ال علميا الغرض من هذا القرار تنصرياي صرفا وكنسيا، وكان عدة كراسي للغات، ومنها اللغة العربية

  أن االستشراق قد استشرى وانل رعاية الكنيسة ومباركتها عندما ثبت فشل اَلروب العسكرية من خالل احنسار املد 7
الغريب الصلييب بعد جهود قرنني من الزمان، فاجتهت الكنيسة الغربية إىل التنصري من خالل الفكر والثقافة والعلم، فكان التوجه 

هذا الغزو الذي اختذ من االستشراق منطلقا له،  ،ل فيه سالح الغزو اَلريبلغزو الفكري يف حتقيق ما فشإىل ما نسميه اليوم اب
إقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم، واجتذاهبم إىل الدين  سعى من خالله إىل تشويه اإلسالم بطرق شىت، وسعى إىل

 .، ال العكساألصل اَلقيقي لالستشراقمما أدى إىل االستنتاج القائل أن التنصري هو ، النصراين
 :عالقة االستشراق ابالستعمار: خامسا

لنهب ثرواته واستغالل أرضه، وتسخري طاقات أفراده  ما يطلق على استيالء دولة ابلقوة العسكرية على شعباالستعمار 
 .هملصاَل

ذلك اختاذ خمططات حتوِّل هذا الشعب عن دينه ومفاهيمه ومبادئه إىل ما عليه دولة الشعب الغالب املستعمر من  ويرافق
 .مبادئ ونظم وعادات إذا كان بني الغالب واملغلوب تباين يف ذلك

لك جهود وقد ذكران فيما مضى أن هناك عالقة وطيدة بني االستشراق واالستعمار فما من دولة استعمرت إال وسبق ذ
 .مستشرقني لتقدمي دراسات عن تلك البالد املستعمرة وعن جمتمعاهتا وثقافاهتا وغري ذلك

ذلك ألجل  وجود عالقة وثيقة بني االستشراق واالستعمار، واستدلواعلى  اتفق كثري من الباحثني يف االستشراقوقد 
  :مبجموعة من األدلة، من أبرزها مايلي

الغرب املتكررة يف حروهبم الصليبية ضد املسلمني، حيث دعاهم ذلك إىل التوجه إىل  نشأ االستشراق بعد هزمية -1
دراسة علوم املسلمني ودينهم ولغاهتم وكل مايتعلق هبم، بغية الوصول إىل مواطن القوة ليضعفوها، ومواطن الضعف ليستغلوها، 

املستشرقون  -ابتداء  -ر كان دليلهم ومرشدهم وملا بدأت محالت االستعمار تغزو العامل اإلسالمي يف القرن التاسع عش
ودراساهتم، وبعد استيالء املستعمر على بالد املسلمني عمل املستشرقون على نشر كل ماميكِّن للمستعمر ويقوي نفوذه، ويوهن 

 .من عزم املسلمني على مدافعته وجهاده
من املستشرقني كانوا يشغلون وظائف مهمة يف ومما يدل على وجود العالقة بني االستشراق واالستعمار أن كثريا   -2

 :حكومات البالد املستعمرة، ومن أمثلة ذلك مايلي
مستشرق فرنسي، كان ضمن اَلملة الفرنسية على مصر، وتوىل إدارة مطبعة اَلملة، (: م1161-1009)مارسيل  -أ

 وعمل كذلك مرتمجا  فيها
جملة )مؤسس جملة و لغات الشرقية يف اجلامعات األملانية، مستشرق أملاين، أستاذ ال(: م1611-1190)بيكر كارل -ب

قدم معلومات للدولة األملانية يف احتالهلا لبعض و  األوىلعمل مستشارا  سياسيا  لبالده بعد قيام اَلرب العاملية األملانية، ( اإلسالم
 .دول أفريقيا

وأجادها، أقام سبعة عشر عاما  يف خدمة مستشرق هولندي، تعلم العربية (: م1619-1160)هورجنيه سنوك  -ج
، واستطاع دخول مكة، ومكث عبدالغفار االستعمار اهلولندي، سافر إىل اَلجاز ألسباب استعمارية، وأظهر اإلسالم وتسمى ب
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طة مكة وجغرافيتها، شغل بعد ذلك مناصب قيادية يف السل :فيها نصف عام، وقد وصفها وصفا  دقيقا  يف كتاب أمساه
 .مارية اهلولنديةاالستع

مستشرق فرنسي معروف، طاف العامل اإلسالمي، تعلم اللغة العربية والفارسية (: م1692-1111)لويس ماسينيون -د
والرتكية وغريها، عمل حماضرا  يف اجلامعة املصرية القدمية وكان من طالبه طه حسني، كما توىل حترير جملة العامل اإلسالمي، عمل 

 ملستعمرات الفرنسيةمستشارا  يف وزارة ا
مستشرق اجنليزي صهيوين، درس الدراسات الشرقية بلندن، مث درَّس جبامعاهتا، عمل (: م1619ولد )برانند لويس -ه

لتفتيت العامل اإلسالمي وتقسيمه إىل دويالت صغرية، وذلك  ايف األوساط السياسية يف الوالايت املتحدة األمريكية، أعد خمطط
 .هيوين لفلسطني، وإضعاف القوى اليت هتددهالتمكني االستعمار الص

تعلم اللغة العربية وجال يف بالد اإلسالم وانقش كثريا من علماء املسلمني وله ، (م1119 -م1216: )رميوند لول -و
كذلك  ،يف إنشاء كلية الثالث املقدس واليت مهمتها إعداد املبشرين له يد الطوىل، جهود واضحة يف اتريخ التبشري واالستعمار

ك مارس التنصري لكذ،وهي ستة معاهد متخصصة يف تعليم اللغة العربية واللغات الشرقية 1111سنة كان وراء إنشاء جممع فينا 
 .يف مساجد برشلونة حمتميا ابلسلطة النصرانية يف إسبانيا

سالمي أي حامل رسالة له نشاط يف شرق األوسط ويلقبونه ابلرسول املختار للعامل اإل كان  القس صمويل زومير الذي -ز
إنكم أعددمت شبااب يف داير اإلسالم ال يعرفون الصلة ابهلل وال يريدون أن : أيها الزمالء ":يقول ، حتويل املسلمني عن دينهم

 ،ئممن اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية وابلتايل جاء النشء اإلسالمي طبقا ملا أراده االستعمار ال يهتم للعظا وهيعرفوها وأخرجتم
 ...".وحيب الراحة والكسل

ومما يدل على وجود العالقة كذلك، وجود كليات ومعاهد ومراكز استشراقية أسست خلدمت االستعمار، ومنها  -1
  :مايلي

معهد كانت مهمته تتلخص يف اَلصول عل معلومات عن البلدان الشرقية وعن  وهو: معهد اللغات الشرقية يف برلني-أ
 .استعماريةشعوب هذه البلدان وثقافاهتا ألغراض 

أسسها اللورد كريزن يف أوائل القرن العشرين، العتقاده بضرورة وجود : فريقيةجامعة لندن للدراسات الشرقية واإل-ب
 .ريطانيا يف الشرقمثلها للمحافظة على مستعمرات ومكتسبات ب

م، إبشراف سالح اجلو 1946مؤسسة حبثية أتسست بعد اَلرب العاملية الثانية عام : مؤسسة راند األمريكية-ج
 .مل غالبهم شهادات أكادميية عاليةابحث وموظف حي 1977األمريكي، يعمل يف املؤسسة ما يقارب 

صناعة القرار يف اإلدارة األمريكية اَلالية، خاصة فيما يتعلق مبنطقة وتعترب مؤسسة راند أحد أهم املؤسسات الفكرية املؤثرة على 
 .الشرق األوسط

 :ومما يؤكد العالقة اعرتاف جمموعة من املستشرقني بوجودها، ومن ذلك -1
واألقبح من ذلك أنه توجد مجاعة : "للد على وجه األسى واخلزي حيث يقو ماذكره املستشرق األملاين ستيفان في-أ

وهذا واقع مؤمل ال بد  ،م واملسلمنيفسهم مستشرقني سخروا معلوماهتم عن اإلسالم واترخيه يف سبيل مكافحة اإلساليسمون أن
 [90ص -دمحم الشرقاوي -االستشراق دراسات حتليلية تقوميية".]أن يعرتف به املستشرقون املخلصون لرسالتهم بكل صراحة
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م أقل 1616سات األملانية حول العامل اإلسالمي قبل عام ات الدر كان": يقول املستشرق األملاين أولرييش هارمان-ب
يف رل هينريش بيكر، وهو من كبار مستشرقينا، منغمسا  يف النشاطات السياسية، حىت إنه أصبح ابراءة وصفاء نّية، فقد كان ك

 .نينيم شديد اَلماس ملخطط استخدام اإلسالم يف أفريقيا واهلند كدرع سياسية يف وجه الربيطا1617
  :أبرز اَلروب اليت استفاد فيها املستعمرون من املستشرقنيومن 

 :محلة انبليون على مصر .1
اعتمد انبليون بوانبرت قائد اَلملة الفرنسية على مصر على املستشرقني واصطحبهم معه، وحرص على أخذ مشورهتم، 

يذكر يف ذلك تلك املنشورات اليت أذاعها انبليون  االستعمارية، ومماواستخدام معرفتهم وخربهتم ابإلسالم واملسلمني يف أغراضه 
، واليت صيغت من واقع خربة املستشرقني ومعرفتهم، وقد استغل انبليون يف تلك هبماملصريني املليئة ابلدجل واخلداع والتغرير  يف

حكام مصر يف -فيذا  لقدر إهلي مسلط على املماليكاملنشورات عقيدة القضاء والقدر للتغرير ابملصريني، وإيهامهم أنه إمنا جاء تن
 .وأن يف مدافعته اعرتاض على قضاء هللا وقدره -تلك الفرتة
 :االستعمار اهلولندي يف أندونيسيا. 2
عبدالغفار، الذي أظهر اإلسالم وتسّمى ب املستشرق اهلولندي هورجنيه سنوك من ستفاد االستعمار اهلولندي يف أندونيسياا

ودرس على مشاخيها وخاصة علماء أندونيسيا الذي أجازه بعضهم وزوده برسالة توصية لعلماء آجي اليت كانت قد ودخل مكة 
استعصت على االستعمار اهلولندي، فاستفاد من تلك التوصية يف التوهني من عزمية املسلمني الثائرين على االستعمار، ومل 

يف الصحف بضرورة التعايش مع االستعمار، وعن أمهية وجوده يكتف بذلك بل تقمص دور كاتب من جاوة وأصبح يكتب 
 .لتقدمهم

 :أبرز األعمال والشبهات االستشراقية اليت خدمت االستعمار
راسة واقع الدول املراد استعمارها، ومجع املعلومات املتعلقة هبا، حيث درسوا جغرافية األرض، وطبيعة السكان، د. 1

 .م وضعفهم، وقدموها للمستعمر ليكون لديه تصور اتم عن الدولة املراد احتالهلاوعاداهتم، وأدايَنم، ومواطن قوهت
من أبرز ماخدم فيه املستشرقون املستعمرين صناعة عمالء هلم يف بالد املسلمني، وذلك عن طريق ابتعاثهم إىل بالد . 2

ليت يدرس فيها املستشرقون، يقول املستشرق الغرب وتلقينهم مايريدون، أو عن طريق تدريسهم يف بالد املسلمني يف اجلامعات ا
إن هؤالء الطالب املسلمني الذين يصلون إىل فرنسا جيب أن يصاغوا صياغة غربية خالصة، حىت يكونوا أعواان  لنا يف ": ماسينون
 .بالدهم

 .يشكك املسلمني يف دينهم ويضعف والؤهم له نشر الشبهات حول قيم اإلسالم وتعاليمه، مما .1
 .هتويل قوة املستعمر وبث الرعب يف قلوب املسلمني من مواجهته، وبث الشبهات حول اجلهاد يف سبيل هللا. 1
 .بث الشبهات حول مبدأ اخلالفة اإلسالمية وانعدام ضرورة اجتماع املسلمني على خليفة واحد يف العصر اَلاضر. 6
ب رسالة اإلسالم، هبدف نشر العصبيات بني املسلمني، تشجيع القوميات التارخيية اليت ابدت واندثرت منذ محل العر . 9

 .موتفريق وحدهت وتشتيت كلمتهم،
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 :مدخل إىل دراسة االستشراق: احملاضرة الاانية

 .اسة الرتاث اإلسالمير مناهج املستشرقني يف د -
 .مظاهر النشاط االستشراقي -
 .حماوالت جادة لفهم اإلسالم -
 .فئات املستشرقني -
 

 :املستشرقني يف دراسة الرتاث اإلسالميمناهج : أوال
من الصعب مجع املستشرقني كلهم يف بوتقة واحدة وزعم أن منهجهم كان واحدا  يف كل األزمان واألوقات ويف كل 
املوضوعات اليت تناولوها، ولكن تسهيال  هلذا األمر ميكن إمجال هذه املناهج اليت يشرتك فيها عدد كبري من املستشرقني قدميا  

 :وحديثا  يف تناول العلوم اإلسالمية عموما  
 :حماولة رد معطيات الدين اإلسالمي إىل أصول يهودية ونصرانية .1

ن معظم املستشرقني أل النبوية املطهرة،وهذا األمر يتمثل يف كثري من الكتاابت حول الوحي وحول القرآن الكرمي والسنة 
ن كليات الالهوت، وهم عندما يتطرقون إىل املوضوعات اَلساسة من النصارى هم من طبقة رجال الدين أو من اخلرجيني م
أن عددا  من املستشرقني الناطقني يف دراسة له  بعض الباحثني وقد ذكر ،اإلسالم حياولون جهد إمكاَنم ردها إىل أصل نصراين

 .همذلك ومنهم على سبيل املثال مونتجمري وات وبرانرد لويس وغري جنليزية يعتقدون ابللغة اإل
 :ث النبوي الشريفيالتشكيك يف صحة اَلد  .2

دأب املستشرقون عموما  على التشكيك يف صحة اَلديث النبوي الشريف من خالل الزعم أبن اَلديث مل يدون وقد نقل 
 ، وأن الوضع كثر فيه أيضاشفاها  مما يستوجب يف نظرهم عدم صحة األحاديث

 :على الضعيف والشاذ من الرواايت االعتماد  .1
لقد أخذ املستشرقون ابخلرب الضعيف يف بعض األحيان وحكموا مبوجبه، واستعانوا ابلشاذ ولو كان متأخرا ، أو كان من 

وهذا األمر شكوك، النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إىل نشوزه، تعمدوا ذلك ألن هذا الشاذ هو األداة الوحيدة يف إثرة ال
من الكتب اليت ال يرد فيها  خباصة مثل كنز العمال وغريهالكتب اليت جتمع األحاديث مشهور إىل حد كبري فهم يذهبون إىل 

 .، وأيخذون األحاديث اليت متشي مع فكرهتمتصحيح أو ختريج لألحاديث
 :ملسو هيلع هللا ىلص النيبوأخبار الصراعات والبحث عن الوثنيات والتاريخ السابق لبعثة  اإلسالميةاالهتمام ابلفرق  .1

تاابت املستشرقني عن الفرق كالشيعة واإلمساعيلية والزنج وغريهم من الفرق اليت ظهرت يف التاريخ اإلسالمي كثرت ك
وأطلق عليهم لقب ملسو هيلع هللا ىلص  وأعطوها من املكانة واالهتمام أكثر مما تستحق، بل إن هناك من كتب عن املنافقني يف عهد الرسول

وحصل بعضهم على درجة الدكتوراه يف حبوث حول هذه  ،شرعية صبغة عداوة هلل ولرسولهاملعارضة إلعطاء ما قاموا به من 
 .الفرق
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 :اخلضوع للهوى والبعد عن التجرد العلمي  .6
إليها مقدما ، مث حياول أن يثبتها يعزم الوصول حددها، ونتيجة  قد حبثه وأمامه غاية أ الواحد منهميبد نياملستشرقعامة 

 .يكون دأبه واستقصاؤه الذي أيخذ أببصار بعضهمبعد ذلك، ومن هناك 
 :التفسري ابإلسقاط  .9

هذا اخلطأ املنهجي أبنه إسقاط الواقع املعاصر املعاش، على الوقائع التارخيية الضاربة يف أعماق التاريخ  الباحثون يشرح
مثال  واقع الغربيني يدل على تنازعهم على ف فيفسروَنا يف ضوء خرباهتم ومشاعرهم اخلاصة وما يعرفونه من واقع حياهتم وجمتمعاهتم

األصوات  السلطة وإن كان األمر يبدو يف اَلاضر انتخاابت وحرية اختيار ولكن اَلقيقة أن من ميلك املال يستطيع أن يصل إىل
فجاء املستشرقون إىل بيعة الصديق هنع هللا يضر فصوروها على  (صناعة الرئيس) :رآخو  (بيع الرئيس)بعنوان  صدر يف أمريكا كتاب وقد

أَنا اغتصاب للسلطة أو آتمر بني ثالثة من كبار الصحابة هم وهللا أنقى البشر بعد األنبياء والرسل وهم أبو بكر وعمر وأبو 
  .لوا اخلالفة الواحد تلو اآلخرعبيدة عامر بن اجلراح مهنع هللا يضر أمجعني فزعموا أن هؤالء الثالثة آتمروا على أن يتو 

 :املنهج االنتقائي وإثرة الشكوك يف معطيات السنة والتاريخ  .0
عرف عن كثري من املستشرقني يف كتاابهتم حول السرية النبوية الشريفة وحول التاريخ اإلسالمي أَنم ينتقون بعض 

مور من املسلمات لدينا يف التاريخ اإلسالمي فمن األحداث والقضااي ويكتبون عنها ويهملون غريها كما أَنم يشككون يف أ
لقد غالوا يف كتاابهتم يف السرية النبوية وأجهدوا أنفسهم يف إثرة الشكوك وقد أثروا " :دمحم فتحي عثمان. ذلك أَنم كما قال د

 .".ولو متكنوا ألثروا الشك حىت يف وجودهملسو هيلع هللا ىلص  الشك حىت يف اسم الرسول
 :والتزييف واالدعاء التحريف  .1

قام بعض املستشرقني بتحريف كثري من اَلقائق اليت ختص اإلسالم ورسالته واترخيه فمن ذلك مثال  أن بعضهم أنكر عاملية 
ى، إىل امللوك واألمراء خارج جزيرة العرب كرسائله إىل هرقل واملقوقس وكسر  ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم وخباصة فيما يتعلق برسائل الرسول

رأى أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلص حيث زعم أن الرسول (اتريخ العرب)وإنكار عاملية الرسالة اإلسالمية يظهر فيما كتبه جوستاف لوبون يف كتابه 
 .لليهود أنبياء وكذلك للنصارى فأراد أن يكون للعرب كتاب ونيب، وكأن الرسالة والنبوة أمر يقرره اإلنسان بنفسه

وكان للزبري بيوت "الدكتور الديب عن رواية عن أموال الزبري بن العوام هنع هللا يضر فقد أورد ديورانت هذا اخلرب  يقولأما التزييف ف
كان للزبري "واخلرب كما أوردته املصادر اإلسالمية املوثقة هو كاآليت ..." يف عدة مدن، وكان ميتلك ألف جواد وعشرة آالف عبد

ويف مناقشة اخلرب أوضح " كل يوم، فما يُدخل إىل بيته منها درمها  واحدا ، يتصدق بذلك مجيعه  ألف مملوك يؤدون إليه خراجهم
الديب أن املستشرق أضاف ألف جواد أقحمها يف اخلرب وليس هلا أساس مث إن يف اخلرب أن الزبري هنع هللا يضر يتصدق بكل دخلهم ال 

 لعلمية ؟يدخل بيته منها شيء فلم يورده فهل هذا من األمانة ا
 :اعتماد مصادر غري موثوقة لدى املسلمني  .6

قة عند املسلمني فيجعلوَنا املصدر و من العيوب املنهجية يف الدراسات االستشراقية أَنم يعمدون إىل املصادر غري املوث
ا  يف أساس لألصفهاين فيجعلونه مرجعا   (األغاين)األساس لدراساهتم وحبوثهم ومن ذلك أَنم يرجعون إىل كتاب مثل كتاب 

دراساهتم للتاريخ اإلسالمي وللمجتمع اإلسالمي، كما يعمدون إىل املراجع اليت ضعفها العلماء املسلمون أو طعنوا يف أمانة 
 .أصحاهبا فيجعلوَنا أساسا  لبحوثهم أو كان أصحاب تلك املراجع منحازين إىل فئة معينة أو متعصبني
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 :من مظاهر النشاط االستشراقي: اثنيا
ابملسيحية بني  (روابشّ )أّلفوا الكتب، وألقوا احملاضرات والدروس، وف: أن حيققوا أهدافهم بكل الوسائل ستشرقونامل حاول

 .املسلمني، مجعوا األموال وأنشأوا اجلمعيات، وعقدوا املؤمترات، وأصدروا الصحف، وسلكوا كل مسلك ظنوه حُمققا ألهدافهم
 :اجلوانبوهذه مناذج من صور نشاطهم املتعدد 

 ." اجمللة اآلسيوية"صدار قاموا إبو  1127أنشأ الفرنسيون مجعية للمستشرقني أَلقوها أبخرى يف عام  1010يف عام -
جملة "ل امللك أن يكون ويل أمرها، وأصدرت وقبِ  لندن، أتلفت مجعية لتشجيع الدراسات الشرقية يف 1121عام  يفو  -

 ." اجلمعية اآلسيوية
 (اجلمعية الشرقية األمريكية)أ األمريكيون مجعية وجملة ابسم أنش 1112ويف عام  -
رُِقوَن يف كل من النمسا وإيطاليا وروسيا ستشرقونويف العام نفسه أصدر امل- َتش  ُس 

 .األملان جملة خاصة هبم، وكذلك فعل امل
وكانت تصدر يف  (الشرقيةجملة مجعية الدراسات ) ناألمريكيون يف هذا القر  املستشرقونومن اجملالت اليت أصدرها  -

رَاِق ، نداوهلا فروع يف لندن وابريس وليبزج، وتورنتو يف ك مدينة جامبري بوالية أهايو ِتش  وطابعها العام على كل حال طابع االس 
 .السياسي وإن كانت تعرض من وقت آلخر لبعض املشكالت الدينية، وخاصة يف ابب الكتب

، "جملة الشرق األوسط"، وكذلك (جملة شؤون الشرق األوسط)األمريكيون يف الوقت اَلاضر  ستشرقونويصدر امل-
 .وطابعها على العموم طابع االستشراق السياسي كذلك

ا صمويل ، أنشأه(العامل اإلسالمي)األمريكيون يف الوقت اَلاضر هي جملة  ستشرقونوأخطر اجملالت اليت يصدرها امل-
وطابع هذه اجمللة تبشريي  K. Craggوتصدر اآلن من هارتفورد أبمريكا ورئيس حتريرها كنيث كراج ، 1611يف َسَنِة  زومير
 .سافر

 Le : يف روحها واجتاهها العدائي التبشريي وامسها أيض ا (العامل اإلسالمي)وللمستشرقني الفرنسيني جملة شبيهة مبجلة -
Monde Musulman 

بعدة لغات، وكذلك إصدار موجز هلا  (دائرة املعارف اإلسالمية)حىت اآلن هو إصدرا  ملستشرقونولعل أخطر ما قام به ا-
وا يف الوقت اَلاضر يف إصدار طبعة جديدة تظهر يف أجزاء، ومصدر ؤ بنفس اللغات اَلية اليت صدرت هبا الدائرة، وقد بد

وهي مرجع لكثري من املسلمني يف دراساهتم، على  وا كل قواهم وأقالمهم إلصدار هذه الدائرةم مجعَنأاخلطورة يف هذا العمل هو 
 .ضد اإلسالم واملسلمني واضحمن خلط وحتريف وتعصب ما فيها 

، اللغوي يف مصر، واجملمع العلمي العريب يف دمشق واجملمع العلمي يف بغداد معوا إىل اجملَأن  يتسلل املستشرقونواستطاع -
 .فيكونون من بني أعضائها

على عقد املؤمترات العامة من وقت آلخر لتنظيم نشاطهم، وأول مؤمتر عقدوه   -فيما يعتمدون  - املستشرقونويعتمد 
 .، وما زالت مؤمتراهتم تتكرر حىت اليوم1011كان يف َسَنِة 

ويف العصر اَلديث تقوم املؤسسات الدينية والسياسية واالقتصادية يف الغرب مبا كان يقوم به امللوك واألمراء يف املاضي -
 .االستشراقألوقاف واملنح على من يعملون يف حقل لبس اَلو ابألموال، اإلغداق من 
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ملسلمني ا مبعاونة االستعمار إىل جمال الرتبية، حماولني غرس مبادئ الرتبية الغربية يف نفوس واملبشرون املستشرقونواجته 
 .م اإلسالميةيف حياهتم وتفكريهم، وحىت ختف يف نفوسهم موازين القيالغرب حىت يشبهوا 

لكل حركة قد يتحسسون كل االجتاهات يف   عينهمأ افتحو  فهم قدإىل املسلمني فقط،  موجها املستشرقنيوليس نشاط -
رِِقنَي يهبون يف ، فإن حاول أحدهم أن يبدو حمخطتهمتعوق سريهم أو تفسد  َتش  ُس 

ايدا أو يتخفف من أثقال التعصب جتد بقية امل
مثال ذلك ما  . وأن يستخدم الطريقة العلمية ويلجأ إىل النقد ذي املستوى العايل وهكذا« موضوعي ا»وجهه يطالبونه أبن يكون 

وم وات؛ ألن وات خرج عن لهاجم جيحيث  ،من أتليف منتجمري وات" دمحم يف مكة"ا على كتاب عليقتوم لكتبه ألفريد جي
 .رقني يف بعض االجتاهاتشاخلط التقليدي للمست

رُِقوَن من حتريف للتاريخ اإلسالمي، وتشويه ملبادئ اإلسالم وثقافته، وال يعرف العقل و - َتش  ُس 
ا ملا يقوم به امل ال املنطق َحدًّ

 .إلسالم يف اتريخ الثقافة اإلنسانيةا رو ، وكذلك جياهدون بكل الوسائل لينتقصوا من داملعلومات اخلاطئة عنه وعن أهله وإعطاء
إمنا هو يف الدرجة فقط؛ فبعضهم  -إن وجد بينهم  -والتفاوت  ،مجيع ا فيهم قدر مشرتك يف هذا اجلانب املستشرقنيإن 

قد قام  ، خاصة وأن االستشراقأكثر تعصب ا ضد اإلسالم وعداوة له من البعض اآلخر، ولكن يصدق عليهم مجيع ا أَنم أعداؤه
، فإنه ما زال حىت اليوم يعتمد على هؤالء ابملستعمرينبعد ذلك  يف أول األمر مث اتصل من الرهبان واملنصرينعلى أكتاف 

 .وأولئك ولو أن أكثرهم يكرهون أن تتكشف حقيقتهم ويؤثرون أن خيتفوا وراء خمتلف العناوين واألمساء
 :حماوالت جادة لفهم اإلسالم: اثلاا

َناية القرن السابع عشر من  تفقد شهدعلى الرغم من األهداف التنصريية الواضحة واملعادية يف طبيعتها لإلسالم، 
موضوعية حمايدة فيها انحية أخرى اجتاها  آخر خمتلفا  استمر أيضا  يف القرن الثامن عشر، وقد نظر هذا االجتاه إىل اإلسالم نظرة

واليت كانت يف شجع على ذلك ظهور النزعة العقلية اجلديدة اليت بدأت تسود أورواب حينذاك، ، شيء من التعاطف مع اإلسالم
  .عمومها خمالفة للكنيسة

وهكذا سنحت الفرصة أمام بعض العقالء من األوروبيني للوقوف يف وجه الظلم واإلجحاف الذي لقيه اإلسالم يف 
حمل اآلراء اليت تبناها  تالغرب يف القرون الوسطى، وظهرت بعض املؤلفات العامة املعتدلة عن اإلسالم واَلضارة اإلسالمية، وحل

كرمي أبنه مزيج من اللغو ، ويف وصف القرآن النع األوصافملسو هيلع هللا ىلص أبش النيبلك الوقت واليت متثلت يف وصف لالهوتيون حىت ذا
  .أخرى أقل عنفا  وأقرب إىل االعتدال واإلنصاف لإلسالم واملسلمني حل حملها آراء  ف ،الباطل

يف   (التاريخ النقدي لعقائد وعادات أمم الشرق) ول يف كتابهتنافقد  رد سيمونومن بني األمثلة على ذلك ريتشا
م عادات وعقائد املسلمني يف وضوح واتزان مستندا  يف عرضه هلا على مرجع ألحد علماء املسلمني، مبداي  تقديره 1911

أكثر من الالزم، أبنه كان يف حديثه عن اإلسالم موضوعيا  ( Arnould) وقد اهتمه أرنو. وإعجابه ابلعادات اإلسالمية
 .فنصحه سيمون أبن يتأمل التعاليم األخالقية الرائعة لألخالقيني اإلسالميني

من املعجبني ابلتسامح اإلسالمي، وقد ظهر أثر ذلك يف عرضه َلياة دمحم   Pierre Bayleوكان الفيلسوف بيري ابيل 
 .م1960ول  ى يف روتردام عام ملسو هيلع هللا ىلص يف قاموسه التارخيي والنقدي الذي ظهرت طبعته األ

يعد نسبيا  غري متحيز، وقد ( أي العرب املسلمني ) فإن كتابه اتريخ السراسنة [ م 1027 - 1678] سيمون أوكلي أما
 .جمد يف هذا الكتاب الشرق اإلسالمي ورفعه فوق الغرب
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أما أول احملاوالت العلمية اجلادة  ،صحيح لإلسالماجلديد حنو الفهم الوتعد هذه األمثلة املشار إليها أمثلة رائدة يف االجتاه 
 ،لشرقية يف جامعة أوترشت هبوالنداأستاذ اللغات ا[ م 1718ت  ] فقد كانت على يد هادراين ريالنللتعرف على اإلسالم 

عرض يف أوهلما العقيدة : يف جزأين( الداينة احملمدية) م بعنوان 1076ابللغة الالتينية عن اإلسالم عام  صدر كتاابأفقد 
ويف اجلزء الثاين قام بتصحيح اآلراء الغربية اليت كانت سائدة حينذاك عن  ،اإلسالمية معتمدا  على مصادر ابلعربية والالتينية

أبنه يريد القيام بعمل  ابهتامهعظيما  لدرجة أدت إىل إثرة الشبهات حول املؤلف  وقد أثر الكتاب اهتماما   ،تعاليم اإلسالم
دعائي لإلسالم، يف حني أنه مل يكن يقصد إال الوصول إىل فهم الدين اإلسالمي فهما  صحيحا  ممهدا  بذلك السبيل إىل حماربته 

  .من جانب النصرانية بطريقة أفضل من ذي قبل
وعلى الرغم من ذلك ترجم الكتاب إىل . كية أدرجت الكتاب يف قائمة الكتب احملرم تداوهلاولكن الكنيسة الكاثولي
ويشري ريالند يف مقدمة الكتاب إىل ما تتعرض له كل األداين  ،األملانية واهلولندية واإلسبانيةاللغات اإلجنليزية والفرنسية و 

وقد تعرض اإلسالم إىل مثل ، عن قصد خبيث تنبئء بطريقة ابستمرار من جانب خصومها، إما بعدم فهمها أو برميها بكل سو 
إن املرء يصح له حقا  أن يبحث عن اَلقيقة حيثما  ": ويقول ريالند . األداين األخرىذلك من جانب خصومه مثلما تعرضت 

يقة يف كما يدرس حق ، وإمنا الناس وعداءخالل ضباب اجلهل كما يظهر من  وهلذا يريد أن يعرض اإلسالم ال ،"كانت
فلم حيدث أن تعرض دين من األداين يف هذا العامل يف أي عصر من العصور إىل مثل ما تعرض له  ،ومدارسهممساجد املسلمني 

وقد وصل األمر إىل حد أن من يريد أن  ،والوصف بكل أوصاف السوءاإلسالم من جانب خصومه من االحتقار والتشويه 
كما لو كان األمر أنه ال يوجد يف تعاليم دمحم شيء   ...ا أبَنا نظرية دمحميةيصف نظرية من النظرايت بوصف مشني، يصفه

وإذا أبدى أحد رغبة صادقة يف التعرف على اإلسالم ال تقدم له إال الكتب املضادة اخلبيثة . صحيح، وأن كل ما فيها فاسد
يتعلم اللغة العربية وأن يسمع دمحما  نفسه وهو  نبغي على املرء بدال  من ذلك أني: "ويضيف ريالند قائال   ،يئة ابلضالالتواملل

يتحدث يف لغته، كما ينبغي على املرء أن يقتين الكتب العربية وأن يرى بعينيه هو وليس بعيون اآلخرين، وحينئذ سيتضح له أن 
ين الذي انتشر انتشارا  قد كان يف رأيي دائما  أن ذلك الد، و فقد أعطى هللا العقل لكل الناس، املسلمني ليسوا جمانني كما نظن

 .بعيدا  يف آسيا وأفريقيا، ويف أورواب أيضا  ليس دينا  ماجنا  أو دينا  سخيفا  كما يتخيل كثري من املسيحيني
أليس من  لكن،  و ء جدا  وضار ابملسيحية إىل حد بعيداالمي دين أسحيح أن الدين اإلسص: "وبعد ذلك يقول ريالند
األحرى هو أن يسعى املرء للتعرف  إنّ ، ه؟ أال ينبغي للمرء أن يكتشف أعماق الشيطان وحيلهحق املرء هلذا السبب أن يبحث

 .على اإلسالم يف حقيقته لكي حياربه بطريقة أكثر أماان  وأشد قوة
اليت مل تقتنع هبذه املربرات، فحرمت تداول الكتاب  الكنيسةونعتقد أن عبارات ريالند األخرية هذه مل تنجه من بطش 

 .سا مل تكن تريد للحقيقة أن ترى النور حىت يطلع عليها مجهور الناألَن
 - 1716] هرايسك. يوهان ج وقد شهد القرن الثامن عشر أيضا  أمنوذجا  آخر رائدا  يف عامل االستشراق األملاين ممثال  يف 

ابلذكر، وإليه يرجع الفضل يف إجياد  الذي كان واحدا  من عباقرة علماء العربية يف عصره، وأول مستشرق أملاين جدير[ م1001
ولكن عصره ومعاصريه جتاهلوه وحاربه رجال الالهوت متهمينه ابلزندقة، ولعل ذلك  ،مكان ابرز للدراسات العربية يف أملانيا

 ابلكذب أو فقد امتدح الدين اإلسالمي يف كتاب له ابلالتينية، ورفض وصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،اإلسالميرجع إىل موقفه اإلجيايب من 
، كما رفض تقسيم اتريخ العامل إىل اتريخ مقدس حينذاكالتضليل، أو وصف دينه أبنه خرافات مضحكة  كما كان ذلك سائدا  
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وفوق ذلك عرب عن آرائه أبعظم قدر من الصراحة، غري ي، واتريخ غري مقدس، ووضع العامل اإلسالمي يف قلب التاريخ العامل
وعاش طول حياته يف ضائقة مالية، ومات ابئسا   ،وقد جر عليه ذلك ويالت كثرية ،املرتتبة على ذلك مكرتث بكل العواقب

لقد أصبح شهيد األدب العريب، وصارت حياته اترخيا  لتلك :"قد قال عنه فوك، و مسلوال  وهو يف الثامنة واخلمسني من عمره
مل يعرف األمهية الفائقة هلذا ( عصرهيف )حدا  من الرجال البارزين ل أن أوقد كان من املخج. .،اآلالم اليت سجلها يف مذكراته

 "..الرجل العبقري الذي كان واحدا  من أعظم علماء العربية
ولكن هذه األمثلة من احملاوالت اجلادة يف التعرف على اإلسالم عن قرب وبال أحكام سابقة مل تستطع أن ترسخ يف 

، م يف أذهان األوروبيني بصفة عامةتطع ابلتايل أن تقضي متاما  على الصورة املشوهة لإلسالالفكر األورويب تيارا  عاما ، ومل تس
يف فقد بقيت الصورة ، تلك الصورة اليت رسختها القرون الوسطى يف األذهان واليت ال تزال آثرها عالقة ابلعقول حىت اليوم

كما هي، وإن حدث فيها بني اَلني واَلني   بفضل بعض الظروف بعض التعديل يف الظالل   قرونإطارها العام على مر ال
 .والدليل على ذلك هو أن صورة اإلسالم يف أذهان األوروبيني ال تزال حىت اليوم صورة مشوهة بعيدة عن اَلقيقة ،واأللوان

أن حدة االهتامات ضد اإلسالم قد خفت ولسنا ننكر أن االستشراق يف ذلك العصر بدأ يتخفف من أثقال الالهوت و 
عن ذي قبل، كما أعيد النظر يف االهتامات السابقة، ولكن االنفتاح الفكري كان يف حمصلته النهائية حمدود األثر، وإن كان من 

الشرق  والواقع أن القرن الثامن عشر كان ينظر إىل" : ويف هذا الصدد يقول. وجهة نظر مكسيم رودنسون ميثل حتوال  كبريا  
واليت ساعد على انتشارها تفاؤل ، وقد مكنت الفكرة القائلة بتساوي املواهب لدى مجيع الناس ،متفهمةاإلسالمي نظرة أخوية 

مكنت الناس من القيام بدراسة نقدية للتهم اليت وجهتها العصور السابقة ر، العصيفيض ابَليوية كان هو الدين اَلقيقي لذلك 
 .ففي عصر التنوير أصبح املسلمون يعتربون أانسا  مثل غريهم، وكثري منهم كانوا يفضلون على األوروبيني.. إىل العامل اإلسالمي

إذا سلمنا مبا يقوله رودنسون يف هذا الصدد فإنه هو نفسه ال ينكر أن تلك النظرة اليت يتحدث عنها حتولت فيما بعد و 
التاسع عشر كان الشرق اإلسالمي ال يزال عدوا  ولكنه عدو حمكوم ويف القرن ": إىل نظرة أسوأ من ذي قبل، ويف ذلك يقول

فقد كان املرء يستطيع أن يستمتع برتف امتداحهم يف ، عليه ابهلزمية، وكانت البالد الشرقية أشبه ابلشهود املنهارين ملاض عريق
ومل يكن إمكان صحوهم وَلاقهم . همالوقت الذي فيه السياسيون ورجال األعمال يفعلون كل ما يف وسعهم لإلسراع يف اَنيار 

 .ابلعصر اَلديث يثري أية محاسة، بل إَنم يفقدون يف خالل عملية حتديثهم نكهة الغرابة اليت كانت مبعث سحرهم
قد أدى ذلك إىل تغيري يف نظرة الغريب إىل الشرقي، إذ أصبح الشرقي يف نظر الغريب يف القرن التاسع عشر   كما يقول و 

لوقا  خمتلفا  بعد أن كان يف ظل أيديولوجية الثورة الفرنسية إنساان  قبل كل شيء أصبح اآلن سجني خصوصيته خم" :رودنسون أيضا
 ".وموضوعا  للثناء الذي مين به عليه بعضهم

حترتم غري األوربيني وحترتم ثقافاهتم،  راليت كانت توجهها األيديولوجية العاملية للعص ةكذا بعد أن كانت النظرة األوروبيوه
نظرة متعالية متغطرسة، وظهرت نظرايت تقسم الشعوب إىل أجناس راقية وأجناس خمتلفة،  أصبحت اآلن يف القرن التاسع عشر

ان ما ومن سار على َنجه من املستشرقني واملفكرين األوروبيني لبي( رينان) فاألوىل شعوب آرية والثانية شعوب سامية، وانربى
 .يزعمونه من خصائص لآلريني صناع اَلضارة ومحلة اإلبداع اخلالق، والساميني السطحيني يف تفكريهم وفلسفاهتم

 لألسوء خصوصا يف املراحل املتأخرةوهكذا يتحوصل األمر يف أن تلك النظرة اجلادة يف فهم اإلسالم سرعان ما تغريت 
 .حني افتضح العداء الغريب لإلسالم
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ام، على أنه ال ينبغي إنكار حصول االنتفاع من بعض املستشرقني أنفسهم ووصوهلم بعد البحث املتجرد هذا بشكل ع
 .إىل القناعة أبن اإلسالم هو الدين الصحيح الذي جاء من عند هللا إلنقاذ البشرية من أوحال الضالل واالحنراف

 :فنذكر من املستشرقني الذين أسلموا
ليت كانت ا  (Galacia) يف شرق جالسيا( لوو)م يف مدينة 1677، ُوِلد عام (Leopold Weiss) يوبولد فايسل

يف ذاك الوقت واقعة حتت حكم اململكة النمساوية اجملرية، وينتمي إىل عائلة يهودية هلا مكانتها العلمية واالجتماعية، فكان جده 
دس لقلوالده حاخام ا، وقد تلقى ليوبولد تعليم ا مكثف ا يف كافة أفرع الداينة العربية ابإلضافة إىل تعل مه اللغة اآلرامية، وسافر إىل ا

عن منطقة الشرق  (Frankfurter Zeitung) ، والتحق هناك بوظيفة مراسل صحيفة فرانكفورتر زيوتنج...م1922عام 
األوسط، وأثناء وجود ليوبولد يف القدس الحظ وقتها أن تعداد العرب الذين يقطنون فلسطني يساوي مخسة أضعاف اليهود، 

نت له فرصة فريدة للتعامل مع رجاالت الشرق يف العشرينات، ومنهم وأن فلسطني أرض عربية أكثر منها يهودية، كما كا
العزيز، فأعجب كثري ا مبا شاهده من مسو يف األخالق اإلسالمية، وبساطة يف  مؤسس الدولة السعودية املعاصرة امللك عبد

طالع على منهجه وتعاليمه، العقيدة وصدق فيها، ومن خالل معامالته مع املسلمني أراد أن يتعرف على اإلسالم من خالل اال
 .دمحم أسد: م وتغيري امسه إىل1629األمر الذي دعاه إىل إعالن إسالمه عام 

منذ  والفلسفية م، وهناك نشأ على الكاثوليكية، وكان شغوف ا ابالجتاهات الروحية1119ُوِلد يف فرنسا عام  :رينيه غينون
اسم  م حىت أصدر جملة علمية ذات طابع فلسفي أطلق عليها1671يس سنة مل يكد يتم دراسته العليا يف ابر ، سين شبابه األوىل

الذي سبقه إىل ( مشرب يونو) ، وكان ممن استعان هبم يف حترير تلك اجمللة عامل فرنسي تعرف عليه أثناء دراسته وهو العالمة(املعرفة)
ا يف نفس رينيه، فحملت إليه شعاع ا من نور اإلسالم، ، وقد تركت تلك الصلة أثر ا عميق  (عبداَلق) اعتناق اإلسالم، ومسُِّي ابسم
كان من أملع حمرري جملة عربية إيطالية ( إيفان جوستاف)تعرف أيض ا على عامل فنلندي يُدعى  ، مثمل يلبث أن تزايد مع األايم

 (.اديعبداهل) ، وتُعىن ابلشؤون الفلسفية، وقد أسلم أيض ا وتسمَّى ابسم(النادي) تصُدر ابلقاهرة ابسم
حب غينون وتعل قه ابلكاثوليكية، ورؤيته هلا على أَنا الشكل األمثل الذي ميكن للتقاليد الغربية أن وعلى الرغم من 

م 1612األمر إىل تركه للكاثوليكية، وإشهار إسالمه عام فقد انتهى به  للغرب يتتشكل به، ملا فيها من بقااي الروح التقليد
 (.حيىيعبدالواحد ) وتغيري امسه إىل

يف املدرسة اإلكلرييكية، ويف شبابه كان مسيحيًّا متدين ا، وحارب النازية؛ ألنه كان يعادي كل فكر  علمت: روجيه جارودي
عنصري يدَّعي أن هناك جنس ا متفوق ا على سائر أجناس البشر، لكنه مترد على املسيحية، وانضم إىل اَلزب الشيوعي الفرنسي 

رأى أن الشيوعية اليت انضم إليها مل تنجح يف دول أمريكا الالتينية إال ، مث فيه مرحلة صراع مع النازيةيف وقت كان العامل يعيش 
ن، إىل أن توقف رحلة الشك حبث ا عن اليقني بدراسة األداي -كمفكر- جارودي وبدأ، من غري الدول األخرى، يف كواب فقط

عند اإلسالم لدراسته كدين وحضارة، وقارن بني ما يف القرآن من اإلشارات العلمية واالكتشافات العلمية اَلديثة، وعربَّ عن هذه 
 وأعلن". كلما تعمقت يف الدراسة واملقارنة ازددت اقتناع ا أبن اإلسالم هو الدين الذي أحبث عنه: "املرحلة من حياته قائال  

الذي كان ( وعود اإلسالم) رجاء جارودي، وأصدر كتابه الشهري م وأصبح امسه1612إسالمه يف شهر رمضان عام  جارودي
 .بداية حرب شعواء شنت عليه من أكثر من جهة

http://www.alukah.net/web/khair/0/39111
http://www.alukah.net/culture/0/56420
http://www.alukah.net/culture/0/56420
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م يف 1620إس المه رمسيا  ابجلامع اجلديد مبدينة اجلزائر سنة وأعلن  1191ولد يف ابريس : الفونس دينيه أو انصر الدين
اجتماع حافل، وطلب أن يدفن يف قربه مس لما  حنيفا ، وهو القرب الذي شيده لنفسه يف بلدة بوسعادة، وذكرت صحيفة األهرام 

و مغنم وكان غنيا موسر اَلال، وإمنا يف تلغرافاهتا اخلصوصية أنه ينقل إليها من فرنس ا وفق وصيته، ويقول إنه مل يسلم لطم ع، أ
وكان حجه سنة ( انصر الدين)إىل ( دينيه)أسلم إرضاء ليقينه وضمريه، وأنه انقش الناصرين والطاعنني للدين وفيه، فخرج من 

 م1626ووفاته سنة  1621
للورد هيديل السويسري، وا J.L.Burckhartجون لويس بوركهارت : ، كأمثالوهناك غري هؤالء رمحهم هللا تعاىل

 .األملاين، عبد الكرمي جرمانوس اجملري( دمحم سامل الكرنكوي)الربيطاين، ارمادوك وليم بكثول الربيطاين أيضا، ريدرش كرنكوف 
 ....أمهية أن تكون النظرة إىل الدراسات اإلستشراقية نظرة فاحصة ومتوازنة 

 : استعراض أهم السلبيات والعيوب *  
 ....    املبالغة يف الشك واالفرتاضات عند اَلديث عن اإلسالم    
    عدم ختلص كثري من املستش  رقني املعاص رين من التعصب املوروث من املستش  رقني    

 ....القدماء ضد اإلسالم واملسلمني       
 ....   االعتماد على الرواايت الضعيفة يف الرتاث اإلسالمي    
 ..ماد يف كثري من األحيان على التفسريات املادية عند مناقشة أحداث التاريخ اإلسالمي    االعت   
 ....لتحل حمل العربية الفصحى .....    االهتمام ابللهجات العامية وتشجيعها بني العرب    
 ...هبدف التفريق ...    االهتمام ابلقوميات واَلضارات اليت تنتمي إليها الشعوب اإلسالمية    
 ... إلضرار ابإلسالم...   إبراز الفرق املنشقة عن اإلسالم خاصة تلك اليت كان يقودها زاندقة    
 :   وجود التناقض والتعارض يف دراساهتم   

 .....تناقض املستشرق الواحد مع نفسه وأمثلة على ذلك 
 ....تناقض وتعارض بعضهم مع البعض اآلخر وأمثلة على ذلك 

 
 :االجيابيات أهم * 
 ......   اإلشارة إىل أن اجيابيات املستشرقني جاءت عرضا ومل تكن مقصودة    
    من احيابياهتم التنقيب عن املخطوطات العربية واإلسالمية والوصول إىل نوادر كثرية منها    
 ......   العناية ابملخطوطات عناية فائقة من حفظ وفهرسة    
 .....ثري من أعماهلم العلمية يف متناول اجلميع    جعل املخطوطات وك   
 ....   .   قيام العديد من املستشرقني بنشر الكثري من الكتب اإلسالمية    
    لفت أنظار الباحثني املسلمني إىل قيمة العديد من املخطوطات والكتب اإلسالمية اليت كانت    

 ......جمهولة      
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 :فئات املستشرقني: رابعا
الستشراق تبعا  ملراحله وجتلياته املختلفة، أنتج دراسات كثرية ومتنوعة، وهذه الدراسات على اختالف دوافعها اإن 

ن ابلشرق كان منهم الرحالة واملبشرون، والضباط و املهتم، و وبواعثها الدينية أو العسكرية أو السياسية أو االقتصادية أو العلمية
واللغويون والالهوتيون، والرومانسيون واالنثربولوجيون، وعلماء اآلثر، ومؤرخو اَلضارات، وخرباء ورجال اإلدارة االستعمارية، 

  .املسيحية ابإلسالم وعالقات األسواق التجارية، ومندوبو الشركات، والسياسيون ورجال املخابرات، واملهتمون حبوار اَلضارات،
 :ىل صنفنيإ يني االستشراقأمام هذا التنوع حاول بعض الباحثني تقسيم الباحثني

 .علماء متخصصون يف الدراسات اإلسالمية أو الصينية أو اهلندية :األول
 .والثاين فئة الكتاب والفالسفة والفنانني الذين زاروا الشرق وكتبوا عنه

  وكذلك حاول البعض تصنيف هؤالء املستشرقني إىل فريقني
بعض "ميزها وحصرها  ،كانت هلم إسهامات علمية متعددة وخصبة  لغويون" كالسيكيون " مستشرقون : الفريق األول

  : يف مثانية عناصر هي" الكتاب العرب
دراسة اَلضارات القدمية، وجتميع املخطوطات العربية يف املكتبات األوربية، وإنشاء لوائح ابملخطوطات ونشر مؤلفات 

ا اخلصوص، وتنظيم مؤمترات لالستشراق، وكتابة بعض عديدة مهمة، وإلقاء دروس منهجية على العلماء الشرقيني يف هذ
يف تنبيه الوعي يف خمتلف  –أاي كانت درجة موضوعيتها  –الدراسات املتماسكة من حيث الدقة واملنهجية، وأسهمت كتاابهتم 

 .بلدان الشرق ويف تنشيط حركة النهضة العلمية واليقظة الفكرية
ن اجلامعيني الغربيني واملبشرين، ورجال األعمال والعسكريني واملوظفني خليط موهو  الفريق العلمي :الفريق الثاين

االستعماريني، والرحالة واملغامرين، الذين كان هدفهم يقتصر على التعرف على اَلقل املزمع احتالله، والولوج إىل أفئدة الشعوب 
  .من أجل أتمني انصياعها للقوى األوربية على حنو أفضل

" ما هو إال بعض إسهام من إسهامات الفريق  املتبنون هلذا التصنيف ابلفريق العلمي من صنفي املستشرقنيإن ما يسميه 
املصلحي واليت جاءت عرضية، وهي أساسا  إسهامات مل تكن موجهة ألغراض البحث العلمي النزيه لذاته، وإمنا كانت " العملي
  .من السيطرةمصاحل الغرب يف املعرفة ملزيد  –يف علميتها  –ختدم 

غالبهم األعم من حقق خمطوطا، أو وضع فهرسا خدمة للعرب واملسلمني عندما بدأ عمله العلمي، وإمنا   يف إذ مل يكن 
 .الشخصي ثنيا موجمده ،أوال ممن أبناء جلدهت متسهيل األمر على من مولوه مكان هدفه
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 املستشرقون والقرآن الكرمي: احملاضرة الاالاة

 .مكانة القرآن الكرمي يف حياة املسلمني، وخطورته يف نظر الغرب: مدخل -
 .مناذج آلراء املستشرقني حول القرآن الكرمي -

 :مكانة القرآن الكرمي يف حياة املسلمني: أوال
للبيان ملسو هيلع هللا ىلص  دمحماملنّزل على نبيه  هللاويؤمنون أبنّه كالم  املسلمون، يُ َعظُِّمه اإلسالميف  ساسالقرآن الكرمي هو الكتاب األ

أو حتريف، وهو املتعبد  تغيريمن كل  ،حيث يؤمن املسلمون أنه حمفوظ يف الصدور والسطور ،ابلتواتراملنقول عنه ، واإلعجاز
 .وكتب أخرى مل نعلم خربها واإلجنيل والزبور التوراةو  صحف إبراهيموهو آخر الكتب السماوية بعد  بتالوته،

ت ويؤمن املسلمون أن القرآن معجزة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص للعاملني، وهي دليل نبوته، ويعتربوَنا انسخة ومكملة لسلسلة الرساال
عليهم وعلى نبينا أفضل  عيسى إجنيل، وصوال  إىل داود وزبور، موسى وتوراة، بصحف إبراهيممرورا   آدمالسماوية اليت بدأت، مع 

 .الصالة والتسليم
وللقرآن أثر فضل يف ، والفصاحة والبيان البالغةقيمة لغوية ودينية، ملا جيمعه من  العربيةكتب الما يعّد القرآن أرقى ك

إذ  توحيد وتطوير اللغة العربية وآداهبا وعلومها الصرفية والنحوية، ووضع وتوحيد وتثبيت الّلبنات األساس لقواعد اللغة العربية،
غريهم، حيث سيبويه و  محد الفراهيديواخلليل بن أ األسود الدؤيل أيبك   اللغة العربيةساس لكل فطاحلة األقاعدة الرجع و امل دّ يع

يف العصر  أدب املهجر، سواء عند القدماء أو احملدثني إىل حقبة اللغويني يف تطوير اللغة العربيةعلماء مات الاسهإترتكز عليه كل 
غريهم الذين كان هلم دور كبري يف حماولة الدفع و  جربانوجربان خليل ، رشيد سليم اخلوريإىل  أمحد شوقياَلديث، ابتداء من 

 .إبحياء اللغة والرتاث العريب يف العصر اَلديث
إىل  رغم أَنا كانت ذات غنی  ومرونة، نزوله،حيث مل تکن مّوَحدة قبل يف توحيد الّلغة العربية،  للقرآن أيضا ويعود الفضل

ِع، ومن البالغة والبيان ما عجز وأعطی اللغ أن نزل القرآن وحتدى اجلموع ببيانه، ة العربية سيال  من حسن السبك وعذوبة السَّج 
مع العديد  حدثاللذين  ا من التالشي واالنقراض،توحيدا  کامال  وحفظه عربيةاللغة الوقد وحد القرآن الكرمي  عنه بلغاء العرب،

أو لغات طاهلا الضعف واالحنطاط، وابلتايل عدم القدرة على  ،واندثرت مع الزمن ابدت اليتو األخرى،  اللغات الّساميةمن 
 .مسايرة التغيريات والتجاذابت اليت تعرفها اَلضارة وشعوب العامل القدمي واَلديث

فحفظه وقرأه على  ملسو هيلع هللا ىلص دمحم، بعد أن نزل الوحي على النيب الصحابةكما يؤمن املسلمون أبن القرآن ُحفظ بدقة، على يد 
وحييط بكل وأنه خياطب األجيال كافة يف كل القرون، ويتضمن كل املناسبات ، صحابته، وأن آايته حمكمات مفصالت

 .األحوال
، عمر بن اخلطابقرتاح من اب هنع هللا يضر بكر الصديق أيب، مُجع القرآن يف صحف أبمر من اخلليفة األول ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة النيب و 

 صاحفاملبتوحيد أمر ف، الختالف مصاحفهماءات اختالف املسلمني يف القر  عثمانإىل أن رأى اخلليفة الثالث وبقي حمفوظا 
 تلكام ما خيالف ، وأمر إبعد أمات األمصار يف زمنهابالعتماد على صحف أيب بكر، فكتب عدة نسخ منها وأرسلها إىل

ن مطابقة لنسخ ، ويؤمن املسلمون أبن املصاحف املوجودة اآلابملصحف العثماينتعرف هذه النسخ إىل اآلن و  حف، ااملص
 .املصاحف العثمانية
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 :خطورة القرآن الكرمي يف نظر الغرب: اثنيا
قلما وجدان بني الكتب الدينية الشرقية  " :يقول بالشري، ، ومبلبل ألفكارهمالقرآن الكرمي كتاب مقلق للغربيني، وحمري هل م

 .".بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآن كتااب
يف الواقع ليس جمرد قلق أو حرية أو بلبلة فكرية، وإمنا األمر أبعد من ذلك بكثري، إنه الشعور خبطورة هذا لكن األمر و 
وقد كان لالستشراق دوره يف التحذير من خطورة القرآن على العامل الغريب، فقد تكفل ابلكشف عن أخطار القرآن  ،الكتاب

لألهواء الشخصية أو األهداف السياسية والدينية، فأعماهم ذلك عن اَلق  طائفة من املستشرقني الذين أخضعوا حبوثهم العلمية
 .وأضلهم عن سواء السبيل

عندما تدرس هذه الفئة القرآن الكرمي دراسة عميقة، وتتأمل مبادئه األساسية، وتتبني مزاايه الفريدة، وما فيه من دعوة إىل 
لرب والتقوى، والتحذير من الشر أو الظلم، والنهي عن السخرية بغريان أو الرتابط، واالعتصام حببل هللا املتني، والتعاون على ا

التجسس عليه، والتحذير من الغيبة والنميمة، واَلض على الصدق واألمانة، والعدل والوفاء ابلعهد، واَلث على طلب العلم 
مني عنها، ويسارعون إىل أويل األمر يف عندما يتبينون ذلك كله حياولون طمس هذه اَلقائق، وإبعاد املسل ،والتخلص من اجلهل

بالدهم من املستعمرين القدامى أو اجلدد، ويوحون إليهم أبن هذا القرآن كتاب خطري، ألنه اشتمل على مبادئ تقيم الدنيا 
 .وتقعدها، وإذا حتقق فهمها وتطبيقها ساد أهله العامل كله وحتكموا يف مصريه

إذ  ،م حق املعرفة، وطبقوه تطبيقا  اتما ، فالويل كل الويل لالستعمار القدمي واجلديدوهذا يعين ان املسلمني إذا عرفوا كتاهب
 .أنه لن تقوم له قائمة بعد الساعة اليت تتم فيها هذه املعرفة، ويتحقق فيها ذلك التطبيق

 .هجورة بعيدة عن التنفيذمن مث يتبني ذلك اجملهود الذي يبذله املستعمرون يف أن يبقى القرآن جمهوال ، وأن تظل مبادئه مو 
ومن هنا نعرف سبب هلع الغرب وفزعه الذي ال حد له عندما يشعر بوجود تيار إسالمي يف أي مكان يف العامل 

ع ر عودة إىل هذا القرآن اخلطري، الذي يز  -لو أحسن ترشيدها-اإلسالمي، أو ما يعرف اآلن ابلصحوة اإلسالمية، اليت تعين 
اإلسالمي من سجنه  -على حد قوهلم- وهذا يعين أيضا  انطالق املارد ،رفض أن يكونوا أذالء ألعدائهمالعزة يف قلوب أبنائه، وي

 .ليثبت وجوده مرة أخرى، األمر الذي يهدد أطماع ومصاحل الغرب يف الشرق اإلسالمي
اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ابلتطرف والتشدد  الدعوات التجديديةوتقوم وسائل اإلعالم يف الشرق والغرب بتصوير 

ويعمل الغرب والشرق جمتمعني على أال ، واجلمود والرجعية والتعصب واإلرهاب وكل ما يف القاموس من ألفاظ من هذا القبيل
ال يدركون هذه ، ولكن املسلمني الشرقي والغريب تقوم لإلسالم قائمة مرة أخرى، وهذا هدف ال خالف عليه بني كال املعسكرين

 .اَلقيقة إدراكا  اتما  
هلذا تنطلق الدعوة من ، و وتتجه اجلهود إىل حتويل أنظار املسلمني إىل أن طريق اخلالص هو يف اتباع سبيل الغرب العلماين

و ومن أجل ذلك فه ،فاإلسالم يف زعمهم دين جامد مل يعد مسايرا  لروح العصر، جانب بعض املستشرقني إىل إصالح اإلسالم
إن على اإلسالم إّما أن يعتمد : "رئيس حترير جملة العامل اإلسالمي( كراج .ك) ويف ذلك يقول  ،يف حاجة إىل إصالح جذري

 .".تغيريا  جذراي  فيه أو أن يتخلى ع  ن مسايرة اَلياة
ح املزعوم ميثل هذه دعوة يوجهها إىل املسلمني غريب عنهم بشأن ما ينبغي عليهم أن يفعلوه يف دينهم، وهذا اإلصال

 .حماولة تغيري وجهة نظر املسلم عن اإلسالم، وجعل اإلسالم أقرب إىل النصرانية بقدر اإلمكان
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وقد قام االستعمار ابلتخطيط املدروس إلضعاف العامل اإلسالمي وإبعاده عن مقوماته اإلسالمية، ومنع أية حماولة جلمع 
أبناء العامل اإلسالمي أانسا  ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا أدوات لتحقيق مشل املسلمني مرة أخرى، ووجد االستعمار من بني 

لرئيس ( أورمسيب غو)فقد جاء يف تقرير وزير املستعمرات الربيطاين  ،االستعمارية نفسهاهذا ما تنطق به الوثئق السرية ، و أهدافه
 : م ما أييت1611( كانون الثاين ) يناير  6حكومته بتاريخ 

علمتنا أن الوحدة اإلسالمية هي اخلطر األعظم الذي ينبغي على اإلمرباطورية أن حتذره وحتاربه، وليس إن اَلرب "
إن سياستنا املوالية للعرب يف ، اإلمرباطورية وحدها، بل فرنسا أيضا ، ولفرحتنا فقد ذهبت اخلالفة، وأمتىن أن تكون إىل غري رجعة

ضد القوات الرتكية، بل كانت خمططة أيضا  لفصل ( تكتيكية) كن جمرد نتائج ملتطلباتمل ت( األوىل العاملية يعين) اَلرب العظمى 
 .واملدينة عن اخلالفة العثمانية اليت كانت قائمة آنذاك ،السيطرة على املدينتني املقدستني مكة

ثر، أدت ابلفعل دخل إصالحات بعيدة األأفقط، بل ولسعادتنا فإن كمال أاتتورك مل يضع تركيا يف مسار قومي علماين 
 ". معامل تركيا اإلسالمية ضإىل نق

يف جملس  1112اليت قاهلا سنة  "جالدستون"ومما يبقى التاريخ شاهدا عليه الكلمة املنسوبة إىل رئيس الوزراء الربيطاين 
إننا ال نستطيع القضاء على اإلسالم واملسلمني إال بعد القضاء على ثالثة : "القرآن بيده نسخة من العموم الربيطاين بعدما محل

ما هكذا أريد اي أمحق، إين أريد متزيقه يف : فقال ،صالة اجلمعة، واَلج، وهذا الكتاب، فقام أحد اَلاضرين ليمزق القرآن:أشياء 
 "..قلوهبم وتصرفاهتم

رى مرور مائة سنة على استعمار اجلزائر ل اَلاكم الفرنسي يف اجلزائر يفو وق إننا لن ننتصر على اجلزائريني ما داموا "  : ذِك 
 .". ، ونقتلع اللسان العريب من ألسنتهمالقرآن العريب من وجودهميقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نُزيل 

َبشر 
ُ
مكة عن بالد العرب، ميكننا حينئذ أن نرى العريب  مىت توارى القرآن ومدينة"  : (وليم جيفورد ابلكراف)ويقول امل

     . "يتدرج يف طريق اَلضارة الغربية بعيدا  عن دمحم وكتابه
جيب أن نستخدم القرآن، وهو أمضى سالح يف اإلسالم، ضد اإلسالم نفسه، حىت نقضى "  : (اتكلي)ويقول املبشر    

  ". ، وأن اجلديد فيه ليس صحيحا  لقرآن ليس جديدا  عليه متاما ، جيب أن نبني للمسلمني أن الصحيح يف ا

 


