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  شكر وعرفان

̴̍ ˅̞ ߝ̟� ߆�ࠌ �̣ ʿ˅̝ Ǫ̤�߸ �˰߯ Ǫ:﴿�ȑȎߝ ҧ̯ȍ˰̻ȏǶҫȍҡ�ȑȎ ȑ˲ȍ̢ ȍ˺� ȑȏ۳ ȍ̤﴾ ̸ࠀ�، و˷ǵࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤

߷: " القائل �˲ ̢˻ �̼ҟ�Ƿ Ȑ˅̤̰Ǫ�˲ ̢˻ �̼ҟ�̬ ̪."
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̽߳ Ǫ�ǭ˲ ̸̜ Ǫ�ː̰ ˣ ̧ Ǫ̥�Ǥ˅ ́ ̉ȓǫ�˲̢˺ȓǫ�ȅȓǫ�Ȅ˅ ˱Ǫ�Ǫ̝ ߆�̵ �ː˽ ˲̤̚Ǫ�˴د ȓ̯ǫن جتشموا عناء القراءة ̟ࠇ�

.والتصحیح والتقومي

̴̾ ̧ ̊ �۸ ̝̤˅Ǫȇ�ԷǳҠ ߆̍� ۮ� ̧ ̋ ˕̤Ǫ�˅̊ǳ�̈ ̾ݟ ࠃ� ȔǪ.
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˰̻̝˅ك� ˽ �˴ ̉ȓǫࠃ� ȔǪ"ːؒ ̋ �̭Ǚː ֚˰˭."

  فاطمة الزهراء.ض





مقدمة

أ

  مقدمة

ماض وحاضر ومستقبل، كتبه روادها وماضيها يكتبه ،لكل أمة سابقة أو الحقة

�Ƣē¦±Ƣų¤�ȄǴǟ�ƾǿƢǋ�Ȃǿ�ƪ ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ǺǰǳÂ��ª ¦ƾƷȋ¦Â�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨȇƢǏÂ�ƪ Ţ�ƺȇ°ƢƬǳ¦

ǺȇƾǫƢū¦�¾ȂǬǟ�ƢȀƬǨƸƳ¢Â�śƻ°ƚŭ¦�¿Ȑǫ¢�Ƣēǂǰǻ¢�ȂǳÂ�ŕƷ . ومن الطبيعي أن يكون

أو تيار  ،ل حركة علميةبحثي لكالفكري و المنطلق لالتاريخ هو املظهر والقاعدة اخللفية ل

  .ستشراقيةاإلدارس املناهض أو املفكري تعتليه كل 

ومن باب مصداقية العلم هناك عالقة اعتباطية بني عامل الشرق والغرب، وكل 

حتوائي ملاهية احلضارة ايزاته وخصائصه، طاملا كان العامل اإلسالمي هاجس مممنهما له 

  .بالنسبة للعامل الغريب

سالمية لطاملا كانت صامدة يف وجه كل االنتحاالت واالنتقادات أما احلضارة اإل

�ǞȈŦ�Ŀ�Ƣē¦±Ƣų¤Â�¼Ȑƻȋ¦Â�ǶȈǬǳƢƥ�ƢŮƢưƬǷ¦�ȄǴǟ�ƾǯƚȇ�ƢǷ�¦ǀǿ. من قبل احلضارة الغربية

��ƾǓ�ƨȈǳƢưƬǷȏ¦Â�®ȂǴŬ¦�ǾƬƦǈǯ¢Â�ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƪ ũÂ¢�©¦±Ƣųȍ¦�ǽǀǿ�ǲǯÂ��©ȏƢĐ¦

نته باإلساءة خاصة من قبل املدارس الغربية كل االنتقادات واإلجحافات اليت أذع

�Ŀ�̈ƾȇƾƳ�©ƢȇǂǜǼƥ�ƢēƢǇ¦°®�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�̈°®ƢƦŭ¦�¬Â°�ƢȀǈǨǻ�ń¤�ƪ Ʀǈǻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦



مقدمة

ب

لكن هذه . املوضوعية واليت اندثرت على عاتقهابحتليل التاريخ اإلسالمي باملواجهة 

سريا وجيها وواحدا يف فهم تف تبىنتاملدارس االستشراقية مل تكن على منط واحد كما مل 

لقد خضعت وقائع التاريخ اإلسالمي ومظاهره احلضارية إىل معاجلات . التاريخ اإلسالمي

ومل تكن بعض هاته التفسريات  ،استندت على ختابري متنوعة يف املاضي واحلاضر

بل رمبا وصل بعضها إىل مستوى  ،واملعاجلات تسند على وقائع ثابتة أو روايات موثوقة

من  تشويهال وال وقد بدأ هذا التزوير والتشكيك  ،التزوير عن قصد للظاهرة التارخيية

ƨǨǴƬű�Ǟǧ¦ÂƾǳÂ�̈ƾȇƾǟ�©ƢǯǂƷ�ǲƦǫ�ǺǷÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦® .هب ذوهكذا طغى امل

السياسي أو العقدي على املنهج وسامهت حركات اللغو واإلسرائيليات والشعوبية 

  .النزاعات السياسية واالجتماعية املناهضة للدولة يف تشويه احلقائق وتزوير الوقائعو 

يعتمد على يف نزاع إيديولوجي  مفاحلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية ه

االسرتساالت العلمية بني الطرفني، املبنية على أسس املواجهات االنتمائية ملاهية 

قد كان لالستشراق حيزًا كبريًا يف الكتابات العربية ف. االستحواذ احلضاري لكال الطرفني

ومن  .ألن ميالد احلضارة اإلسالمية يف الفكر الغريب كان يف املاضي ،يف الوقت احلاضر

فإنه امتداد للماضي وعمره يزيد عن ستة قرون مستوفية على البحث  ا املوقفهذ

د كان للرتاث اإلسالمي قفل ،والتأريخ عن اإلسالم وتطلعاته احلضارية ومن بني األسباب



مقدمة

ج

�¾ȂƷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢƷÂǂǗ¢�̧ȂǼƬǧ��śȈƥǂǤǳ¦�ǾȈƻ°ƚǷÂ�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǨȈǼǟ�©Ƣȇƾǐƫ�ǺǷ

وعن السنة النبوية  ،من تارخيها وجمملها عن القرآن الكرمي وتفسريه ،القضايا اإلسالمية

وكذا كل من إنتاج حضاري للعرب من آداب وسياسة  ،وخمتلف املذاهب الدينية

وهذا ما جيعلنا نقف بواجهة العرفان ملا قام به هؤالء من إجنازات يف ميدان  .روبوح

  .املردود اإلسالمي

�ǺǷÂ��ƨȈǸǴǠǳ¦�ǾǇ°¦ƾǷ�Ƣđ�ƪ Ǹǈƫ¦�©¦±Ƣų¤�ǾǳÂ�ǞǇ¦Â�ǂŞ�Ȃǿ�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�̧ȂǓȂǸǧ

�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƢĔȂǯ،هذا املنظور فاملدرسة االجنليزية كان هلا اهتمام وثيق باحلضارة اإلسالمية

لكن السؤال  . الجتياح العامل اإلسالمي حتت راية البحث واالستقطاب الفكرياألوىل

الذي تستوفيه الفكر العريب، هل استويف التاريخ اإلسالمي على حق املوضوعية يف 

البحث والدراسات من قبل املدرسة االجنليزية؟ وهل استطاعت هذه األخرية أن حتافظ 

ة يف البحث؟ كيف تعامل أعالمها وعلى رأسهم على األمانة العلمية للمواد املستخدم

  لويس برنارد مع التاريخ اإلسالمي؟ هل أجحفه أو أنصفه؟

جنليز حول تاريخ احلضارة إىل أي زاوية ميكن حصر النظرة االستشراقية لإل

اإلسالمي؟ وهل متّكن لويس برنارد من حل لغز صمود احلضارة اإلسالمية ضد 



مقدمة

د

ية يف ظل رؤاه الذاتية؟ كل هذا وذلك ارتأينا أن نلتمسه االلتماسات واإلضغانات الغرب

  :يف حبثنا حتت خطة أكادميية كالتايل

:المدخلأن نقسم حبثنا إىل مدخل وثالث فصول، تناولنا يف لقد إرتأينا 

، خصائصها، جنليزيةاملدرسة اإلعن  استدرجنا نظرة موجزةوفيه  :اإلستشراق اإلنجليزي

  .وسائلها وأهم أعالمها

جنليزي والتاريخ اإلسالمي، االستشراق اإلتطرقنا فيه إىل  :الفصل األولأما 

التأريخ : ، أوالعناصرعلى مخسة  حتوىااعتمدت فيه على املنهج الديكاريت، فوالذي 

مصادر التشكيك يف القرآن الكرمي لدى : االجنليزي للتاريخ اإلسالمي، أما الثاين

أثر : الرابعو ة النبوية للرسول صلى اهللا عليه وسلم، الطعن يف السن: الثالثو املستشرقني، 

أثر احلضارة : ، أما اخلامس واألخري)علميال -فكريال -ديينال(االستشراق االجنليزي 

  .اإلسالمية على احلضارة الغربية

، الربناردي يةمنهجدراسة للتاريخ اإلسالمي وفق حنن جعلناه :  الفصل الثانيو

وعالقته حيث اقتصر على عالقة الباحث واملؤرخ بالعامل اإلسالمي بعنوان لويس برنارد 

لتاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية العربية، واعتمدت يف ذلك على املنهج با

لويس برنارد ومنهجيته يف دراسة التاريخ اإلسالمي وقسمته : وعنونته كالتايلاإلسقاطي 
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مبدأ الذاتية يف كتابه : حتدثت فيه عن حياته وآثاره، الثاين:، األولأربعة عناصرإىل 

كان : املصادر املعتمدة يف كتابة التاريخ اإلسالمي، أما الرابع:التاريخ اإلسالمي، الثالث

دراسة نقدية وفيه تطرقت إىل األخطاء املنهجية املرتكبة يف دراسة التاريخ اإلسالمي، 

الضوء على نقد منهجيته يف دراسة التاريخ  وفيه سلطت: ه باملبحث اخلامستختمو 

قرآن ال(اإلسالمية  صادراإلسالمي من ناحية الشمولية يف املعلومات املأخوذة عن امل

  ).نبويةالسنة الو 

العامل اإلسالمي من منظور التغريب عند فحاولنا التطرق إىل  :الفصل الثالثأما 

وسلطت الضوء فيه على حاضر لويس برنارد، وميكن القول أنه فصل وجيه وحساس، 

عتمدت فيه على املنهج او  العامل اإلسالمي يف ظل الظروف الراهنة حتت واجهة التغريب،

التعليم ومنهجية التغريب : أربعة مباحث، املبحث األول:التحليلي، حيث إحتوى على

فكر واجهة ال: السياسة واحلكم حتت وطأة التغريب، املبحث الثالث:فيه، املبحث الثاين

  .موقف املسلمني من عامل التغريب: اإلسالمي لعامل التغريب، أما املبحث الرابع واألخري

ومن بني األسباب اليت جعلتين أخوض يف املوضوع وأحبث فيه هو أمهية امتداد 

التاريخ اإلسالمي بإجنازاته احلضارية وأفضاله على احلضارات األخرى، فهو زاخر باهلوية 

لت تناشد معىن التأييد الذايت يف مرجعية االحنالل والتجاوب مع األمم العربية اليت ال زا
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ونظرا لشساعة وعمق التاريخ اإلسالمي فقد اضطررت إىل تسليط الضوء على . األخرى

�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�ǶƟƢǟ®�ƢĔ¢�̈°Ƣǋȍ¦�ǺǰŻÂ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǴǳ�ƨȇȂƦǼǳ¦�ƨǼǈǳ¦Â�À¡ǂǬǳ¦

بصفة وجيهة وكذا األمة العربية اإلسالمية بصفة الربوز احلضاري للتاريخ اإلسالمي 

وهكذا سافرت إىل عامل االستشراق االجنليزي بوصاية من أعالمها وهو لويس . استثنائية

برنارد ونظرته للتاريخ اإلسالمي حبثا وانتقاًء، وهكذا مجعت ما توفر يل من مادة وما 

يق وحديث والبحث فيه وذلك ألن املوضوع عم ،استهواين من مذكرات وحبوث وجمالت

هو حبث عن كيان العروبة واإلسالم وتأسيس نظرة استطالعية خاصة مهما كانت قاصرة 

�Ʈ،أو بسيطة ƸƦǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�Å¦ƾȇƾƳ�ÅƢŭƢǟ�Ǿƥ�ǲƻƾƫ�¬ƢƬǨǷÂ�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǲǜƫ�ƢĔ¢�ȏ¤

والفكر، ليس يف اإلمكان أن أبدع أكثر ومتكنت من باب البساطة مبوضوعي اجلديد 

ل يل الصعاب اليت اعرتضت سبيلي سواء كانت من ناحية تشابك ذلّ  وإهلامه الذي

  .املوضوع وتعقيداته غري أن هذا البحث غري كاف يف اإلحاطة واإلملام جبميع اجلوانب

واليت قدمنا فيها  ،اليت كانت عبارة عن حوصلة استنتاجية بخاتمةوختمنا حبثنا 

�ǪǴƫ�Ń�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǲȈƴǈƬǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨǻ�ŕƷ�¦ǀǿ�ǲǯÂ. النتائج احملققة واليت توصلنا إليها

  .حظها يف البحث والدراسة
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والتحليلي سقاطي املنهج اإل: ثالث مناهج متكاملةواحتاج البحث إىل 

الباحث واملؤرخ ذا ى الذاتية هلرؤ الوكذا النفسي وفيه أسقطت الضوء على والديكاريت، 

  .للتاريخ اإلسالمي

ومن خالل موضوعي هذا حاولت تقدير اجلهود االستشراقية وتقوميها كرتاث 

، وكيف يرون الغرب الذين درسوا تارخيهم اعاملي، فتحدثت عن بعض آراء العرب فيهم

�©ƢǠǴǘƬǳ¦�Ȇǿ�Ǧ Ȉǯ�ǲƥƢǬŭ¦�ĿÂ��Ƕē°ƢǔƷÂ�ȆǷȐǇȍ¦ املستقبلية للرؤى االستشراقية على

  .طاولة االعرتاف باآلخر

كان األستاذ باقي حممد خري وقد  فإذا وفقنا فمن اهللا، وإن قّصرنا فمن أنفسنا، 

عون ومساعد لتخطي كل العقبات وتذليل الصعوبات ذلك ألنه كان نعم الناصح 

كل الشكر والعرفان إىل األستاذ الدكتور باقي حممد بصفته مشرفا على هذا . واملرشد

  .أعضاء اللجنة العلمية املناقشةكل ، إىل  العمل

 ءالطالبة ضيف اهللا فاطيمة الزهرا

2020-02-20، سيدي بلعباس



اإلستشراق اإلنجليزي 
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ستشراق بصفة عامة قاعدة خلفية ملختلف تداعيات العوملة للعصر تعد حركة اإل

احلديث، فإن العلماء قد اختلفوا يف حتديد بداياته سواء من ناحية اإليطار الفكري أو 

الزماين، ألنه كان موضوعًا شاسع احلركة واملنظور العلمي ومندثر اآلراء ومميز من ناحيته 

  .وهذا الختالف جنسيات علمائهوالعملية العلمية 

��ǶȀǼȈƥ�ƾƷȂǷ�ƺȇ°Ƣƫ�ȄǴǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ÄƾƬŹ�Ń�ƨȀƳ¦Ȃǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ

وهذا راجع إىل اختالف منابعه الفكرية والتصورية وكذا اإلسقاطات العلمانية هلذا املفهوم 

 فهو من أول«: ستشراق االجنليزي يقول جنيب العقيقيأما من ناحية اإل. بصفة عامة

ستشراق منذ اتصال بريطانيا بالشرقني األوسط إوأوثق وأوسع ما عرفته أوروبا من 

واألقصى اتصاال ثقافيًا وعسكريًا واقتصاديًا واستعماريًا ذلك اختذ طابعه العلمي اخلالص 

.1»عندما توفرت للمستشرقني أسبابه، وتنوعت أغراضه وانقطعوا إليه وأخلصوا فيه

  .07ص  ،1985، 4، ط2القاهرة، دار املعارف، جاملستشرقون، ،جنيب العقيقي -  1
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  :االنجليزيستشراق اإل - أوال

ستشراق االجنليزي هو إن احلديث عن تقييد وحتديد التاريخ األجنح حلركة اإل

خاصة اليت تفشت يف البلدان العربية اإلسالمية  ،الرجوع إىل ما قبل احلروب الصليبية

حتت راية الصليبيني ونذكر منها بالد األندلس اليت ال تزال واجهة الستذكار مستهدفات 

ستشراق االجنليزي إىل ما ويرجع بعض الباحثني بداية اإل«لصليبية، وخملفات احلروب ا

�ƢēƢǠǷƢƳ�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ǆ ǳƾǻȋ¦�ń¤�ǄȈǴųȏ¦�ǺǷ�ǂǨǻ�ǾƳȂƫ�Ʈ ȈƷ�ƨȈƦȈǴǐǳ¦�§Âǂū¦�ǲƦǫ

.1»ومدارسها

ومن أبرز الباحثني الذين قاموا برحالت واسعة يف البلدان العربية اإلسالمية خاصة 

اهللا يف األرض، أما سوريا فكانت مهدًا للعلوم ومعىن األندلس اليت كانت تعترب جنة 

احلضارة اإلسالمية هو املستشرق أوالرد أوفابات وكان من بني الباحثني الذين تأثروا 

�ǺǰǸƬȇ�ŕƷ�ƢĔƢǬƫ¤Â�ƢȀǸǴǠƫ�ȄǴǟ�¿ǄƬǟ¦Â�Ƣđ�ǶƬǿƢǧ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǾƬǸŮƘǧ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈°ƢǔūƢƥ

 بريطانيا اشتغل معلماً لألمري هنري الذي ولدى عودته إىل«من دراسة العلوم اإلسالمية، 

تقلد فيما بعد مقاليد احلكم باسم هنري الثاين، ومن أهم آثاره كتابه املسائل الطبيعية، 

.2»واألصول إلقليدس، وغريها من اآلثار

فتوافد املستشرقون على املشرق العريب بغرض الدراسة كواجهة مبدئية حتت قناع 

العلوم العربية باالهتمامات إجتاهات فع النفسية، فاختلفت الغايات السياسية والدوا

�̧ƢȈǔǳ¦�ǺǷ�ƢȀǜǨƷÂ��ƢēƢǇ¦°®Â�©ƢǗȂǘƼŭ¦�ǞŦÂ�ƨŦǂƫ�ǺǷ�¼ǂǌǳ¦�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦

.27، ص 2011واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، د ط، عامل األفكار، االستشراق ، مازن صالح املطبقاين -  1
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه -  2
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وال ميكن ذكرها كلها بناء على بوادر البحث والتنقيب  ،والتلف، فتعددت أمساء هؤالء

توماس براون الذي  «ر هؤالء الشاسعة واليت استوفت مجيع العلوم العربية، من بني أشه

كان قاضيا يف صقيلية، يلقب بالقاضي براون، وروبرت أوف تتشر، دانييل أوف موريل، 

ميخائيل سكوت وروجر بيكون، كل هؤالء محلوا ثقافة عربية وترمجوا الكثري عنها وصنفوا 

كبري الكثري من أمهات الكتب العربية، ولكن هذه البداية الباكرة مل تستطع خلق تيار  

.1»ميكن وصفه باحلركة االستشراقية

استطاعت عملية البحث والدراسة للتاريخ اإلسالمي أن يكون هلا حظًا من 

�Ń�̈°®ƢƦǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤��ƨȈǫǂǌǳ¦�©ƢǤǴǳ�ȆǇ¦ǂǯ� Ƣǌǻ¤�¿¦ǄƬǟ¦Â��Ƣđ�ƨǈȈǼǰǳ¦�©ƢǷƢǸƬǿ¦

يث مل تتخذ االستوجاء احلقيقي للتنفيذ وهذا لغياب الظروف املساعدة على تنفيذها، حب

  .ملعلفية لالنطالقة احلقيقية هلذا التتوفر القواعد اخل

وميكن اإلشارة من هذا املنظور أن ما دعت إليه الكنيسة كان بداية وميالد رمسي 

ومن هذا املنطلق كانت واصلة لفتح نافذة التعرف على العامل . للحركة االستشراقية

الشرقي العريب اإلسالمي، وإدراك حيثياته ودراسة تفكريه وعاداته وتقاليده ومل ال الولوج 

ȍ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƢȈŸ°ƾƫ سالمي واالحتكاك بالعرب املسلمني حىت يسهل مراقبة العامل

�ŚǤǳ¦�ƨǨǐǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦�ǀţƢǧ��Ȇũǂǳ¦�¾ȐƬƷȐǳ� ¦ȂƳȋ¦�ƨƠȈē�ŅƢƬǳƢƥÂ�Ƥ ưǯ�Ǻǟ�ȆǷȐǇȍ¦

«�¤�ƨȈǴǸǟ�¾ƢǸǯ واجهةاملباشرة حتت زعامة الشركة اهلند الشرقية من  ƾđ�¾ƢǸǟȋ¦�ǂȇȂǘƫ

�Â�Ƣē¦ÂǂƯ�ȄǴǟ� ȐȈƬǇȏ¦Â�ƾǼŮ¦�¾ȐƬƷ¦�ȄǠǈƬǳ��ƨȈǻƢǘȇŐǳ¦�ƨǷȂǰū¦�ń¤�ǪƦǗ�ȄǴǟ�ƢȀŻƾǬƫ

هذه األخرية إىل إقامة مراكز البحوث االستشراقية وتوسيع نطاقها يف اهلند مثل اجلمعية 

  .28ص  املرجع نفسه،،االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، مازن صالح املطبقاين -  1
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وميكن القول أن القرن السابع عشر هو االنطالقة احلقيقية لالستشراق . البنغالية

ر امليالديان ظهور عدد من هذا وقد شهد القرنان السابع عشر والثامن عش«. االجنليزي

Edward(املستشرقني االجنليز منهم إدوارد بوكوك  Pocoke) ومن أبرز   )1648-1727)

" املختصر يف الدول" "المية العجم للطغرائي"وحتقيق " مناذج من تاريخ العرب"كتاباته 

.1»"املختصر يف الدول"

قسام خاصة باللغة توجه علماء االستشراق االجنليزي إىل إنشاء كراسي وكذا أ

�ȆǇ¦°ƾǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƢȀůƾǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦»  يف اجلامعات الربيطانية الكربى على غرار جامعيت

أما ما ورد عن كتب الدراسات االستشراقية . 2»م1936م وأوكسفورد 1932كامربدج 

�Ŀ�Ä®ǂǨǳ¦�¾ȂȈŭ¦Â�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�¢ƾƦŠ�ƨǤƦǘǐǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔƜǧ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�¦ǀǿ�ǲƦǫ�Ƣǿ®ȐȈǷ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦

ƨȈǼȇƾǳ¦�̈ƾȈǬǠǳƢƥ�ÅƢȈǴǯ�ƨǘƦƫǂǷ�ƪالشر  ǻƢǯ�ƢĔȋ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�¬، حتت نطاق الكنيسة، هلذا فإن

نق والتحايل من قبل الرهبان ورجال الكنائس هلذا السبب احلركة العلمية كانت تعاين اخل

مل تكن هناك حركة علمية قوية متحررة من القيود الدينية، إال أنه وبالرغم من هذه 

�Ŀ�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ǻȇ®ƢȈŭ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƨƸƬǨǼǷÂ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǸƟƢǫ�ƨȇǄȈǴųȏ¦�ƨالظروف كانت املدرس

  .ذلك كل الصعوبات واملطبات الفكرية املناهضة للفكر العلمي احلر

�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƨǷ¢�ǲǔǧ¢�ǶĔ¢�ǶȀǈǨǻ¢�Ŀ�¦ȂǼǛ�ǶĔ¢�ǄȈǴųȏ¦�Ǻǟ�ÄÂ°�ƢǷ�śƥ�ǺǷÂ

ي وجدوا أنفسهم يف الفكر واملتطلبات االجتماعية، وعندما تواجهوا مع العامل اخلارج

�ǞǷ�ǶēƢǫȐǟ�ƾȈǗȂƫÂ�ƨȇȂǬƬǳ،صراع حقيقي على اإلثبات الوجودي من مجيع النواحي

.43، ص 02، القاهرة، بدون تاريخ، جزء 4جنيب العقيقي، املستشرقون، ط-1
.28، ص املرجع نفسه -  2
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حىت يف جانب اللغة اليت انقسمت إىل لغة اجنليزية بريطانية ولغة اجنليزية  .الدول األخرى

�ƪ،أمريكية ƸƦǏ¢�ƢĔ¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻÂ�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ȏÂ¦ƾƫ�ǂưǯ¢�ƪ ƸƦǏ¢�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�À¢�̄¤

ة عاملية خاصة يف البلدان اليت كانت حتت سيطرة االستعمار االجنليزي ويف خضم لغ

الكالم عن اللغة وعلى الرغم من احلروب األهلية والفرق الدينية املتشعبة التفكري واليت  

إال أن اللغة العربية كان هلا األثر العميق «كانت عنوانا مميزا حللقة القرن السابع عشر 

�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǴǐǳ¦�Ƣđ�©®ƾšÂ�ǾƯ¦ǂƫ�ŉȂǬƫÂ�ÄǂǌƦǳ¦�ǆ والقسط الوايف يف ǼŪ¦�ƾȇƾŢ

.1»والسياسية بني اجنلرتا والشرق األدىن

وليام بوول (ومن بني املستشرقني الذين كان هلم وقع خاص يف هذه احلقبة الزمنية 

إال أنه «، والذي بالغ يف دراسة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، )م1632 -م1567

بب خلفيته للكنيسة اختذ موقفا معاديا من اإلسالم ومن نبيه عليه الصالة والسالم وبس

.2»يف كتاباته املنشورة

إنّ . لقد اعتمدت احلركة االستشراقية على منهج الذاتية يف دراسة الرتاث الشرقي

�ª ¦ŗǴǳ�ƢȀƬǇ¦°®�Ŀ�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�Ǻǟ�©ƾǠƬƥ¦�ƢĔ¢�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�ƨǯǂū¦�Ŀ�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ Ǩǳ�ƢǷ

  .وركزت دراستها على مبدأ الذاتية نتيجة أهداف حمظورة ،لشرقيا

ومما يالحظ أن االستشراق االجنليزي كان متميزًا عن غريه من املدارس 

االستشراقية بصفته املستشهد األول بالطابع الديين، فاهتموا باإلسالم واللغة العربية كما 

ملفقني  ،خمتلفة حتت نظرية االعتباطيةاستوفت كتبهم العديد من ترمجات القرآن مبفاهيم 

.28، ص املرجع السابق االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي،،مازن صالح املطبقاين -  1
.08املستشرقون، ص ، جنيب العقيقي -  2
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�ƨǬǧ¦ȂŭƢƥ�ÀƢƦǿǂǳ¦�ń¤�¦ÂƾǋŗǇ¦�ƢǸǯ��°ƾǐŭ¦�ƨǳȂȀĐ¦�ŚǗƢǇȋ¦Â�©¦ ¦ŗǧȏ¦Â�Ƥ ȇ̄Ƣǯȋ¦�Ǿǳ

śǸǴǈŭ¦�ŚǐǼƫ�» ƾđ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ń¤�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨŦǂƫ�ȄǴǟ.  فحرص هؤالء على

ƢĔƢǬƫ¤Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǠƫ�̈°ÂǂǓ��Â�ƨǴȈǇÂ�ŐƬǠƫ�ƢĔȋ أداة للتواصل مع هذه الشعوب

وكذلك االطالع على املوسوعات العربية من خواطر وكتب أّلفها العرب،   .اإلسالمية

إذ كان اهلدف  ،كما ميكن اإلشارة إىل تسليط الضوء على ما ألفه العرب ضد النصرانية

األساسي من وراء كل هذه الدراسات واالهتمامات هو دراسة العرب من مجيع النواحي 

  .ىت يتمكن هؤالء الولوج بكل سهولة إىل العامل اإلسالميح

ويف مطلع القرن الثامن عشر ازدهر االستشراق متأثرًا بعوامل عديدة من «

إنشاء كرسيني جديدين للعربية يف جامعيت أكسفورد وكامربيدج، والتوسع : أشهرها

.1»روبا يوم ذاكاالجنليزي، إذ عّد السري وليام جونز إماما للدراسات اهلندية يف أو 

وهذا راجع إىل رغبة الطلبة الغربيني يف دراسة العلوم الشرقية بل أثر ذلك حىت 

اليت كانت مهتمة  ،على الدراسات الشرقية يف إسبانيا وأملانيا وغريها من الدول األوروبية

متخطية بذلك كل ما جاء به  ،بذلك هلذا توطدت عالقة التواصل بني أوروبا والشرق

وتعترب محلة . كتب وكذا كراسي لتدريس اللغة العربية يف اجلامعات واملعاهد  هؤالء من

نابليون على مصر من بني األحداث التارخيية اخلالدة اليت فتحت بوابة الغرب على 

الشرق، فهذه احلملة كانت مستقطبة لعدد كبري من املستشرقني من خمتلف اجلنسيات 

لرغم من أن محلة نابليون كانت بعيدة كل با. وحدث هذا كله يف القرن الثامن عشر

البعد عن االستشراق االجنليزي إال أن هذه األخرية كانت منوذجا عن كل املدارس 

  .29ص  ، املرجع السابق االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي،،مازن صالح املطبقاين -  1
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فاملدارس األوروبية كانت . األوروبية، وكان ال بد أن تستفيد من هذه احلملة النابليونية

ǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ� ¦ȂǇ�ƨǴǷƢǰƬǷ�ƢĔ¢�řǠȇ�ƢȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�ŚǰǨƬǳ¦�ƨǴƻ¦ƾƬǷ بحث أو التحصيل

العلمي، هلذا فاالستشراق كانت مدارسه خمتلفة تراوحت بني األملانية، اإلسبانية، 

الفرنسية و االجنليزية، ومما أثار انتباه هؤالء املستشرقني هو ما كتبه العرب يف جماالت  

ƢƳ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǶēƢƥƢƬǯ�ǂǐƬǬƫ�ŃÂ®©�) الشعر والنثر(خاصة اجلانب الديين واألديب  ،كثرية

علوم احلضارات السابقة كالثقافة اليونانية فهم ه عقوهلم بل كان هلم الفضول يف ب

والرومانية خاصة يف جمال الفلسفة واملنطق، كما كان للعرب دور هام يف التشهري بالطب 

والفلسفة والرياضيات وعلم الفلك، ضف إىل ذلك التبادالت التجارية واالقتصادية مع 

�ŃƢǠǴǳ�̈°ÂƢĐ¦�À¦ƾǴƦǳ¦ اإلسالمي فتحت بوابة التوسيع العلمي وتشجيع البعثات الطالبية

هذا ما يؤكد أن العرب توصلوا إىل هذه ). عجم وعرب(العربية إىل البلدان األخرى 

املرحلة املتطورة من التقدم الفكري والعلمي حتت معيار الذاتية يف الدراسة ويقول أحد 

ة كئيبة، فإن بعض األساتذة مل يعرفون ومع ذلك فإن صور «: املستشرقني يف هذا الباب

�ƢȈǬȈǬƷ�ƢƠȈǋ�¦ȂǷƾǬȇ�ŃÂ��ƢǷƢŤ�ƢĔȂǧǂǠȇ�Â¢�ȐȈǴǫ�ȏ¤�ƢȀǈȇ°ƾƫ�ǶȀȈǴǟ�µ ÂǂǨŭ¦�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦

.1»لتوسيع آفاق هذه الدراسات

فعلى الرغم من أن العلوم العربية اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية بصفة عامة قائمة 

هج الصحيح املبين على املنطق والتاريخ اإلسالمي هو على مبدأ األدلة واحلجج وكذا املن

ية وأعماهلا احلاقدة اليت عملت على تشويه اإلسالم غربما يثبت ذلك، غري أن العقلية ال

واالفرتاء عليه بالكذب والالمرجعية يف التدقيق من ناحية املصدر واملرجع األصلي للمادة 

  .30ص  ، املرجع السابق االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي،،مازن صالح املطبقاين -  1
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غموض والكذب واملبنية على أساس العلمية، فكيف ننظر إىل علومهم اليت سادها ال

أي عدم احرتامهم للمادة العلمية وشرعية  .أفكار ذاتية غري صادقة املرجع واملصدر

إذ ميكن اإلشارة إىل . أصوهلا وحىت ديانتهم اليت ال أساس هلا يف منظور املنطق العلمي

اعدة خلفية األعمال الغربية من دراسات ومكتسبات غري جديرة بالثقة أو اعتبارها ق أنّ 

  .لالستناد عليها يف مجيع العلوم

لكن املشكل احلقيقي هو أن تلك العقلية العربية هي اليت فتحت آفاق أمام 

قية احلاقدة على اإلسالم واملسلمني، ومما جيدر بنا اإلشارة إليه ذلك اشر ستاألعمال اإل

ة الطي والنسيان، الكم اهلائل من العلوم واملعارف اإلسالمية اليت كانت تعيش حتت زاوي

إىل أن جاء االستشراق حتت واجهة الدراسة والبحث فأخرج هذا اإلرث العلمي للحياة 

الواقعية، وأثىن عليه باالهتمام وإبراز قيمته املعرفية، غري أن خلفيتهم العصبية جعلتهم يف  

سة كثري من األحيان يتعاملون مع هذه املادة العلمية مبقياس الذاتية بعيدا عن الدرا

  .العلمية املوضوعية احملضة

ولقد ازدهرت الدراسات العربية واالستشراق يف القرن التاسع عشر وهذا بسبب 

إن االستشراق «: ما توصل إليه علماء محلة نابليون من اكتشافات حمضة إذ ميكن القول

جيال كامال من املستشرقني " دي ساسي"األورويب اصطبغ بصبغة فرنسية جراء ختريج 

.1»األوروبيني

  .80ص املرجع السابق، ، 2املستشرقون، ججنيب العقيقي، -1
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ما جتدر اإلشارة إليه أن االستشراق االجنليزي كان له ارتباط وثيق باالستعمار  إنّ 

:وغايته األولية حتقيق أهدافه، فيقول أمحد عبد احلميد غراب يف هذا املنوال

فاالستشراق حبكم ارتباطه العضوي باالستعمار يقوم مبهمة مجع املعلومات، وترمجة «

. تاريخ واحلضارات واألديان واألسر احلاكمة والعقليات والتقاليدالنصوص وتفسري ال

ǾƬǷȂǰū�ȆǷȐǇȍ¦�¼ǂǌǳ¦�ǂǈǨȇ�ŚƦƼǯ�¿ƢȀŭ¦�ǽǀđ�¼ǂǌƬǈŭ¦�¿ȂǬȇÂ...«1.

وزيادة على ما تفضلنا به حول جمريات القرن التاسع عشر، فقد تأسست 

عد ذلك م أسست مجعية البنغال اآلسيوية مث ب1874ففي عام «: مجعيات استشراقية

هذه اجلمعيات . 2»اجلمعية امللكية اآلسيوية اليت اهتمت جبمع املخطوطات الشرقية

وغريمها من املعاهد املهتمة بدراسة الشرق األوسط قد ساعدت املستشرقني االجنليز لزيارة 

الشرق األوسط، وإرثه احلضاري، لطاملا كان العامل اإلسالمي بالنسبة إليهم نوع من 

الذي تاهت فيه أفكارهم من حتليل ودراسة نظرًا لعظمة هذا األخري ،اهلوس العلمي

فظهر إثر هذه احلركة العلمية مستشرقون كبار . ومكانته بني احلضارات السابقة والالحقة

وكان . نذكر على سبيل املثال بيفان ونيكلسون وبراون ووليام نيل، وإدوارد هنري باملر

الدراسات االستشراقية، فعمل هؤالء على  هلؤالء أعمال عظيمة ووفرية من ناحية

كما انتهجوا طريقة . التدريس إما باللغة العربية أو اللغات السامية الشرقية األخرى

الضبطية العلمية فيما خيص حتقيق املخطوطات وترمجة العديد من الكتب العربية إىل 

�Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ƨǳƢǏ¢�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ƨǏƢƻ��ǶēƢǤǳ الذي القى

.42، ص 1411، )برمنجهام(، 2أمحد عبد احلميد غراب، رؤية إسالمية لالستشراق، ط-1
  .08ص املرجع السابق، ملستشرقون، ا ،جنيب العقيقي -  2
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مواجهات عنيفة من قبل رجال الدين، وهذا خوفًا من أن يرتد النصرانيون منهم عند 

ومن هذا املنظور فإن االستشراق االجنليزي كانت غايته األوىل . معرفة حقيقة اإلسالم

متيز االستشراق «هو توطيد األرضية لالستعمار حىت يتمكن من حتقيق أهدافه، 

اسع عشر بارتباطه الوثيق باالستعمار وخدمته األهداف االجنليزي يف القرن الت

.1»االستعمارية

بأنه نشأ يف  «كما كان إلدوارد وصف آخر لالستشراق بصفة عامة فقال عنه 

.2»كنف االستعمار وحني نعته بأنه هو واالستعمار وجهان لعملة واحدة

جمال وأضاف أمحد غراب وجهة نظره حول سياسة االستشراق واملستشرقني يف 

فاالستشراق حبكم «: االستعمار من واجهته التخطيطية حتت ضبطية اإلمربيالية، فقال

ارتباطه العضوي باالستعمار يقوم مبهمة مجع املعلومات وترمجة النصوص وتفسري التاريخ 

��¿ƢȀŭ¦�ǽǀđ�¼ǂǌƬǈŭ¦�¿ȂǬȇÂ��ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©ƢȈǴǬǠǳ¦Â�ƨǸǯƢū¦�ǂǇȋ¦Â�ÀƢȇ®ȋ¦Â�©¦°Ƣǔū¦Â

.3»...شرق اإلسالمي حلكومتهكخبري يفسر ال

فما حياول أمحد غراب إيصاله لنا من خالل هذه املقولة هو أن هؤالء املستشرقني 

�Ȇǿ�ƢǷ�ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�µ ǂǤƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶȀƬȀƳȂƥ�¦ȂǈǸǤǻ¦�Ǻȇǀǳ¦

.47، ص )ت.د(، دار املعارف، القاهرة، )ط.د(االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، ، حممود محدي زقزوق -  1
:، مؤسسة األحباث العربية، بريوت2كمال أبو ديب، ط:االستشراق، املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ترمجة،إدوارد سعيد - 2

.47، ص 1984لبنان، 
  .31ص املرجع السابق، االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، ، مازن صالح املطبقاين -  3
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ƢƳƘǧ�ǶēƢǷȂǰū�ǆ ȈǇ¦ȂƳÂ� ȐǸǟ�ÃǂƷȋƢƥ�ǶȀǧ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ǞƟƢƦǘǴǳ�ƨȈǳÂ¢�ƨȀƳ¦Â�ȏ¤ دوا

  .اللغة العربية وتثقفوا بثقافة العريب املسلم وأدركوا شخصيته وبنية جمتمعه

�ǺǷ�ƾƥ�ȏ�ÀƢǯ��ƨȈǫǂǌǳ¦�¿ȂǴǠǳƢƥ�ǶȀǠƦǌƫÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ń¤�ǶȀǴǣȂƫ�ƾǠƥÂ

�ƨȇ¦°�ƪ Ţ��ǶǿƾǿƢǠǷÂ�ǶēƢǠǷƢƳ�Ŀ�ƢȀǈȇ°ƾƫÂ�ƢȀǇ°¦ƾƫ�ƨȈǤƥ��ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�Ƣđ�ŚȀǌƬǳ¦

  .ىل األفقالتنظيم العلمي واالرتقاء به إ

أما االستشراق االجنليزي يف القرن العشرين فال خيتلف من القرن التاسع عشر «

يف الدوافع واألهداف ولكن يتفوق عليه باتساع نطاقه، وعمق جهوده وزيادة العاملني 

©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ƨǸƬȀŭ¦�ª ȂƸƦǳ¦�Ǆǯ¦ǂǷÂ�ƨȈǠǷƢŪ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�®ƾǟ�®¦®±¦�ƢǸǯ�ǾȈǧ«1 ،

د استشراقية يف بريطانيا وتطورت على خمتلف األصعدة هرت عدة جامعات ومعاهظف

بل وذهبت أبعد من ذلك فأصبحت  ،العلمية لتحتل املرتبة األوىل يف ميدان االستشراق

تنافس باقي املراكز االستشراقية يف العامل بأسره، سواء من ناحية املادة العلمية أو 

الذي حققته كان بسبب املشرفني على الدراسات االستشراقية، وكل هذا النجاح 

©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǇȂƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ƢŮ�©ǂǧÂ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�©ȐǸū¦.  وكذا

حتفيز الدكاترة والباحثني على التنويه مبا توصلت إليه هذه األخرية حىت تكون قبلة 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śǇ°¦ƾǳ¦�Ƥ ǘǬƬǈƫ�  واإلقبال عليها كأول مدرسة تزخر بالكم اهلائل من

  .علوم واملعارف اخلاصة بالعامل اإلسالميال

.42، ص 1411، برمنجهام، لندن، املنتدى اإلسالمي، 2رؤية إسالمية لالستشراق، ط، أمحد عبد احلميد غراب -  1
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شكل وزير الدولة للشؤون اخلارجية جلنة برئاسة إيرل  1945ويف عام «

أواسسكاربورو لبحث وسائل وبرامج تعليم اللغات والثقافات الشرقية والسالفية مبا فيها 

ة قوة أوروبا الشرقية وقد أفادت الدراسات الشرقية من تنفيذ توصيات تقرير تلك اللجن

جديدة بفضل الزيادة الكبرية اليت أدخلتها على هيئات التدريس واملنح اليت خصتها 

.1»باألقسام الشرقية والدارسني

إذ تعد احلكومة الربيطانية املستفيدة األوىل من هذا الربنامج الذي حددته هذه 

ية، وكذا اللجنة، تليها البعثات التنصريية اليت تعمل على هاجس التبشري ونشر املسيح

املؤسسات التجارية اليت هلا عالقات ومصاحل مع العامل اإلسالمي، غري أن هذا األخري 

مجد مفعوله وتطبيقه على أرض الواقع، كما تعد احلرب العاملية قبل هذا التاريخ إسهاماً 

وجيهًا يف فتح جمال ميداين للدراسات االستشراقية وإخراجها من هاجس الكتابة 

العتماد على املصداقية، إىل التطبيق والبحث على أرض الواقع، وهذا واحلديث بدون ا

عن طريق ) االستشراق، املعرفة، السلطة، اإلنشاء" (إدوارد سعيد"ما جنده يف كتاب 

إنشاء يف جمملها بعيدة عن احلقيقة واملوضوعية وهذا أدى بالنتائج السلبية للدراسات 

.2»االستشراقية

  .46ص املرجع السابق، للصراع احلضاري،  االستشراق واخللفية الفكرية، حممود محدي زقزوق -  1
.09-08، ص ص  املرجع السابق، 1جاملستشرقون، ،جنيب العقيقي -  2
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  :االستشراقية االنجليزيةالمدرسة خصائص  - ثانيا

إّن الدراسة االستشراقية الربيطانية كانت شاسعة وملمة جبميع نواحي اإلرث 

الشرقي فشملت اللغة، األدب، الفنون، العلوم وحىت العقائد واجلانب التارخيي واجلغرايف 

للحضارة اإلسالمية، ولكن ما يلفت االنتباه هو ما جاءت به هذه الدراسات العربية 

  .المية ميزت االستشراق الربيطاين عن غريه من املدارس االستشراقية اإلس

من بني كبار املستشرقني الذين اهتموا بالدراسات ) سيمون أوكلي(إذ يعترب 

العربية من ناحية اللفظ واملعىن، فتوىل على هذا اإلثر تدريس اللغة العربية يف جامعة  

Âǂǔǳ¦�©ƢȈǸƬū¦�ǺǷ�ÀƢǰǧ��¿�ƢĔȂǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǪǸǠƬǳ¦�ƨȇ°�1711كامربدج عام 

تساعد على فهم الثقافة العربية اإلسالمية فاللغة هي أداة التواصل بني األمم، فإتقان لغة 

الذي تناول ) تاريخ املسلمني(أمة ما هو اتقاء شرورها، فألف هذا األخري كتابه الشهري 

�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�ƨȈǏȂǐإذن إّن للغة العربية خ.1التاريخ الثقايف والسياسي لإلسالم

�ȂȀǧ�śǸǴǈŭ¦�ŚǸǓ�Ŀ�Ǟǌȇ�¾¦Ǆȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȂǯ��Ãǂƻȋ¦�©ƢǤǴǳ¦

تأكيد على أن اللغة العربية جزء من احلقيقة اإلسالمية، وهي من بني الدعائم األساسية 

مما جعلها حمل  ¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©®ǂǨƫ�̈ǄȈǷ�ƨȇȂŮ¦Â�̈ƾȈǬǠǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�śƥ�ƨǴǐǳ¦�À. للعروبة

  .استهداف للدراسة والبحث

.33، ص 1، ط)د ت(ميشال جحا، الدراسات العربية اإلسالمية يف أوروبا، -1
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ليتجه بعد أوكلي املستشرق جورج سيل الذي اهتم بالقرآن الكرمي وأتقن اللغة 

العربية، فرتمجه بكل دقة وحذر، الذي أختذ بعد ذلك مرجعًا أساسيًا للرتمجات الالحقة 

  .لعدة سنني

ة اإلسالمية ولقد نتج عن هذه الرتمجة فتح جمال واسع للتعرف على الثقاف

والتشهري برسول اإلسالم وما جاءت به تعاليمه من سنة وعقيدة، إال أن هذه الدراسات 

االستشراقية مل ختلو من جانب اخليال واألسطورة اليت أحلقت بشخصية الرسول صلى 

Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ǾƬǻƢȇƾƥÂ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦.

على بروز وتطور  إنشاء اجلمعيات والكراسي يف اجلامعات األوروبية ساعد إنّ 

�¦ǀǿ�Ŀ�ƢēƢǐǐţ�ǲƳ�ǲǤƬǈƬǳ�ƨƦǐŬ¦�ƨȈǓ°ȋƢƥ�ƢǿƾǷÂ�ƨȈǻƢǘȇŐǳ¦�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

النوع من الدراسات، فعززت بذورها االستشراقية وفق منهاج اخلوصصة حتت نطاق 

ومن بني . اإلنتاج الوفري لإلبداعات الفكرية املدعمة بإسهامات الدول الربيطانية

Đ¦Â�©ƢȈǠǸŪ¦ الت املتخصصة يف هذا النوع من الدراسات منها اجلمعية اآلسيوية يف

يف كلكتا ) وليام جونز(باشافيا، أما اجلمعية اآلسيوية للبنغال فتم تأسيسها على يدي 

م، واجلمعية اآلسيوية يف بومباي باهلند وغريها، فعددها ال حيصى، 1784سنة 

تبات ومجعيات وجمالت على فساعدت هذه املؤسسات العلمية من جامعات ومك«

يف بريطانيا، لقد متكنت هذه احلركة الثقافية فتح جمال 1»ازدهار الدراسات االستشراقية

التعدد يف التخصصات للربيطانيني خاصة، فاجنلت حبوثهم حول كل ما خيص الدراسات 

العربية اإلسالمية من أدب وفن وحضارة وتاريخ وعقائد، ففي القرن التاسع عشر الذي

.461-451، ص ص املرجع السابق ،2ججنيب العقيقي، املستشرقون،-1
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" إدوارد وليام لني"يعد واجهة مؤطرة بنهضة الثورة الفكرية اجتاه الشرق وخباياه، فكان 

من أوائل املستشرقني الذين تعلموا اللغة العربية من تلقاء نفسه، فتمكن منها وأتقنها، 

ك مدة من الزمن أين تشّبع بالثقافة لومكث هنا 1825ليشد رحاله إىل القاهرة عام 

�ǞƳ°�½ƢǼǿ�ǾƯȂǰǷ�ǺǷ�©¦ȂǼǇ�ªاملصرية وتساير م ȐƯ�°ÂǂǷ�ƾǠƥÂ��Ƕē¦®ƢǟÂ�ǶȀǠƟƢƦǗ�Ǟ

وواجهة  دقيقبحث ملما عن كل ذلك ب ،إىل موطنه ويف جعبته أخبار عن أهايل مصر

و قصرية أولية عن شخصية العريب وميزاته، ومل يكتفي بذلك بل واصل رحاالته حن

�Äǂǐŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƥاملشرق، وقد متكن ǫ¦ǂȇ�À¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ǾǻƢǬƫ¤Â�§ǂǠǳƢƥ�ǾǗȐƬƻ¦�ǲǔǨƥ

�Ƥ Ƭǰǧ�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�¼Ƣǘǻ�ƪ Ţ�ǶǿƢȇ¦ȂǻÂ�ǶēƢǯǂƷ�ǲǯ�ƾǏŗȇ�À¢Â�ǶȀǠǷ�ƲǷƾǼȇ�À¢Â

̧�¦Ƕē¦®ƢǟÂ�ǺȇǂǏƢǠŭ¦�śȇǂǐŭ"وأصدر كتاب بعنوان  ƢƦǗ" فأصبح هذا الكتاب مصدر ،

عب وعادات وسلوك، وكغريه من رجعي لكل باحث يف احلضارة املصرية من ش

املستشرقني جيب أن تناط كتبه بالتشدد والتحامل وأن حتمل أفكارها األخطاء املتعمدة 

حتت وطأة الكتابة الذاتية، كما كان له عدة ترمجات من بينها كتاب ألف ليلة وليلة دون 

أن ننسى أنه كرس مخسة وثالثني سنة من عمره يف البحث واجلمع ليؤلف كتاب 

الذي أصبح واجهة علمية تستويف على مجيع املصادر الرجعية " املعجم العريب االجنليزي"

واألصلية للغة العربية وهذا حىت يستنبط ماهية الدال واملدلول أي املفردة ومعناها، أما 

وبرز بعده جمموعة . الكتب اليت ألفت بعده فكانت ال تضاهيه يف املكانة واملادة العلمية

�¦��À°Ȃǳ��Ǻƫǂƥ�®°Ƣǌƫ°��ǂŭƢƥ�ǶȀǼǷ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�¦Ȃǐǐţ�Ǻȇǀǳمن املستشرقني

الذي كان أستاذ اللغة العربية ) مرجليوث(من هو اجلدير بالذكر من املستشرقني «لكن 

.1»جبامعة أكسفورد

.361موسوعة املستشرقني، ص ، بدوي عبد الرمحن -  1
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إن اخلصائص املميزة للدراسات االستشراقية الربيطانية تتلخص يف مشوليتها «

�ÂƢǼƫ�ƢĔȋ��Ƣǿ®ƾǠƫÂ لت سائر الدراسات الشرقية من علم وفن وأدب وتاريخ وفلسفة

وعمارة وآثار، كما أن هذه الدراسات مل تقتصر زمانًا على فرتة تارخيية حمددة ولكنها 

�ŃÂ�ǾǴǷƢǰƥ�¼ǂǌǳ¦�ƪ Ǵſ�ƾǫ�ƢĔƜǧ�ÀƢǰǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǷ¢��Ʈ ȇƾū¦Â�ŉƾǬǳ¦�¼ǂǌǳ¦�ƪ ǳÂƢǼƫ

يعود إىل اهتمام بريطانيا السياسي تقتصر على الشرق األوسط فقط، والسبب يف ذلك 

باهلند وجنوب شرق آسيا، غري أن مصاحلها السياسية املتجددة دفعتها إىل الرتكيز على 

منطقة الشرق األوسط إبّان وبعد احلرب العاملية األوىل ألمهية قناة السويس اإلسرتاتيجية 

التجارية بينها والكتشاف النفط بكميات ضخمة يف هذه املناطق والتساع املبادالت 

.1»وبني أقطار اخلليج والسعودية واهلند

هي «فالقواعد اخللفية اليت تأسست على إثرها الدراسات االستشراقية الربيطانية 

قيامها على حتقيق الدوافع السياسية االستعمارية، ال ألن ازدهار هذا النوع من 

األوسط، وقد مشل االهتمام  الدراسات مل يتم إال بعد سيطرة بريطانيا على اهلند والشرق

�ƪ ǠǫÂ�ƢĔȋ�ƨȈǳƢǸǌǳ¦�ƢȈǬȇǂǧ¤�ƪ Ǵŷ¢�ƢȀǼǰǳÂ��ǂǐǷÂ� ¦®Ȃǈǳ¦�ƢȈǬȇǂǧ¤�ňƢǘȇŐǳ¦�Ȇǫ¦ǂǌƬǇȏ¦

.2»حتت سيطرة االستعمار الفرنسي

ساسي سامل احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي الظاهرة االستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، دار املدار اإلسالمي، -1

.128، ص 2002، يناير 1، ط1بنغازي، ليبيا، ج
.129املرجع نفسه، ص -2



  اإلستشراق اإلنجليزي...................................................................مدخل  ال

26

أن أب الدراسات العربية : أما بشأن املدرسة الربيطانية، فإن الرأي املتفق عليه هو

متخرج من جامعة كامربدج  1)1632 -1516" (ويليام بودول"يف بريطانيا هو 

وأستاذ للغة العربية فيها ويعد من املستشرقني ذوي امللكية اللغوية والعلمية فهو مؤسس 

ملنهجية تدريس األدب العريب، وكان من بني الباحثني والذين أكدوا على ضرورة تعلم 

ǫȂǳ¦�ǆ Ǩǻ�ĿÂ�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¢�ÅƢƸǓȂǷ��ƢĔƢǬƫ¤Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ ت هي أهم لغة

مجعه معجماً : ومن أهم أعماله«للعمل والسياسة بغرض التعامل مع البلدان العربية، 

عربيًا يف سبع جملدات لكنها مل تنشر، وبعض النصوص العربية املطبوعة يف اجنلرتا، 

ودراسات يف القرآن الكرمي، ومعجم للمفردات العربية املستعملة يف اللغات العربية، وهو 

.2»در ترمجته االجنليزية للقرآن الكرميالذي أص

ونظرًا للمصاحل االقتصادية اليت تربطها بالشرق األوسط بسبب ثرواته املتنوعة 

خاصة النفطية وحسن خربة الربيطانيني يف املعيار االقتصادي، كان ال بّد من إتقان اللغة 

ƨȈǇƢǷȂǴƥƾǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦� ƢǼƦǳ�°ÂƢƸƬǳ¦Â�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�¨¦®¢�ƢĔȋ�ƨȈƥǂǠǳ¦  وتوسيع نطاق

اإليديولوجية الغربية، فأصبحت اللغة العربية حتتل املرتبة اخلامسة يف مدرج اللغات 

  .األجنبية حتت منظور تضليل املعاملة الشرقية بإتقان اللغة العربية

.464، ص، املرجع السابق2ججنيب العقيقي، املستشرقون، -1
  .الصفحة نفسهااملرجع نفسه، -2
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»�̄¤�ƨȈǇƢȈǇ�ƨǤȈǏ�©¦̄�ƨǇ¦°®�ƢĔƘƥ�ƢȀǨǏÂ�ƢǼǼǰŻ�ǄȈǴųȏ¦�śǫǂǌƬǈŭ¦�ƨǇ¦°ƾǧ

إىل االستعانة مبثل هذه الدراسات يف رسم خططه ) االستعمار الربيطاين(دأب 

.1»التوسعية

1-«��ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǴů��¼¦ǂǌƬǇȏ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ǺǷ�©ƢƸǨǏ��®ƢȈǟ�ǲǷƢǯ�ƾǸŰ3 1981، سنة.
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  :وسائل المدرسة االنجليزية في تحقيق أهدافها - ثالثا

إن االستشراق منذ والدته على أرض الواقع كان وليد ظروف سياسية استعمارية 

العريب ودينية خاصة، ومنوه كان حماطًا بدوافع خفية، أخذت تتفشى تدرجييًا إىل العامل 

اإلسالمي حتت قناع العلم والبحث والدراسات مدعية الذاتية كواجهة خارجية، غري أن 

ولتحقيق هذه الرغبات  . املوضوعية كانت أقل نسبة مقارنة بضخامة الدراسات الكبرية

كان ال بد من وسائل تسهل عملية الولوج والغزو احلضاري والفكري، فقد اهتمت 

ليزية مبجموعة من البنود أعتربت كقاعدة خلفية إيديولوجية الدراسات االستشراقية االجن

هلذه املدرسة وكواجهة علمية ضخمة لإلبداع واإلنتاج، وميكن اإلشارة إىل هذه 

  :اإلرهاصات فيما يلي

  :الواجهة العلمية -1

تعترب هذه األخرية الدافع الوحيد الذي اختذ الطابع اإلجيايب مقارنة بتيار التبشري 

ر، فاقتحم هؤالء عامل الشرق حتت وطأة البحث والتنقيب واالستكشاف، واالستعما

فاهتموا بالدراسات الشرقية القدمية واحلديثة إىل درجة إنشاء مدارس لتعليم اللغات 

التدريس فيها، مما *وتوىل ديفيد صموئيل مرجليوت 1913الشرقية، كجامعة لندن سنة 

بية، فأصبح هؤالء يعلمون اللغة العربية يف شكل قناة واسطية للتعرف على الثقافة العر 

جامعات بالدهم ومعاهدهم ومدارسهم وحىت أسهموا يف تطوير أساليب التدريس من 

ناحية املادة العلمية واألسلوب وكذا توفري الوسائل التقنية الالزمة لذلك، وقد أسسوا 

، أهم كتاباته حول األدب العريب والديانة )1940 -1858(مستشرق اجنليزي من رواد املدرسة االستشراقية االجنليزية  -*

.احملمدية
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ňƢǘȇŐǳ¦�ǆ"مؤسسات ومعاهد خاصة هلذا الغرض مثل  ǴĐ¦ " بالثقافة العربية فهم عرفوا

�ƨǷȋ¦�ª ¦ǂƫ�ǺǷ�ǲǠƳ�ƢǷ�¦ǀǿ��ǽǂǇƘƥ�ŃƢǠǳ¦Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�ǶēƢǠǸƬů�ń¤�ƢǿȂǷƾǫÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦

  .حلضارة اإلسالميةعراقة االعربية يشع خالداً عاكساً 

  :تحقيق المخطوطات -2

�́ ȂǐǼǳ¦�ǪȈǬŢ�®ǂƴŠ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔȋ��ƨȈǷȂǫ�ƨȈǴǸǟ�ª ¦ŗǳ¦� ƢȈƷ¤�ƨȈǴǸǟ�À¤

والتجديد، بقدر ما هي تصفية للفكر الدخيل للتعايش مع وإحيائها بطابع اإلملام 

املسلمات الوجودية السابقة لعهد من عهود النضج الفكري، هلذا فهي إسهام علمي 

وحتول حضاري، فكانت املراكز العلمية يف أوروبا واملكتبات يف بريطانيا ال ختلو من 

وحتصلت عليها أوروبا إما «اب املخطوطات العربية اهلامة يف خمتلف العلوم والفنون واآلد

عن طريق الشراء أو األخذ، وقد كان اهتمام املستشرقني باملخطوطات كبرياً جداً، وذلك 

طالع أكثر اإل«، والغرض من كل هذا 1»بوعيهم قيمة املخطوطات حضاريًا وثقافياً 

.2»على تراث املسلمني

فاملخطوطات هي املرآة العاكسة لكل حلقة زمنية للحضارات السابقة والالحقة 

.على مر العصور، وهي سجل لتارخيها الثقايف والفكري واالجتماعي والسياسي

.51، ص 2004، 1رأة املسلمة والفكر االستشراقي، دار ابن حزم، بريوت، طعقيلة حسني، امل-1
.50، ص املرجع نفسه -  2
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جاءت قيمة املخطوطات يف الفكر اليوناين والروماين، وقيمة أوراق «ومن هنا 

، فقام هؤالء 1»ية يف تاريخ الفكر العريبالربدى يف تاريخ الفراعنة وقيمة املخطوطات العرب

املستشرقني بصيانة الرتاث العريب اإلسالمي وصيانته وحفظه من الضياع والتلف عن 

�ĺǂǤǳ¦Â�ȆŭƢǠǳ¦�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǴǳ�Ƣđ� ȏ®ȍ¦Â�ƢǿǂǌǻÂ�ƢȀǬȈǬŢÂ��©ƢǗȂǘƼŭ¦�ƨǇǂȀǧ�ǪȇǂǗ

ضت لإلمربيالية للتذكري بأن هذا اإلرث احلضاري العريق والضخم هلذه األمم اليت تعر 

  .بشىت أنواعها هي أمة خالدة تظل تشع لألبد تستحق الثناء والتعظيم

  :عقد المؤتمرات وإلقاء المحاضرات في الجامعات -3

لقد حرص الباحثون الغربيون خاصة الذين يهتمون بدراسة منطية وضبطية 

̈�¦ƢǠǸƬĐ©�أن يستدرجوا وسيلة للولوج إىل حيا ،التواصل والتعامل مع الدول الشرقية

ƨȈƷ�ǶēƢǇ¦°®�ǲǜƫ�ŕƷ�¦ǀǿÂ��ƨȈŻ®Ƣǯȋ¦�ƨǏƢƻ�ƨȈǧǂǌǳ¦ . هلذا جند اهتمام هؤالء مبالغا

فيه عند التكلم عن جمال التأليف للكتب وكذا الدورات التكوينية املنوطة بعملية البحث، 

منهج أو منطلق  وأوكل هذا يقع حتت منظور الدراسات اليت تستويف اإلسالم كديانة 

لقد كان نشاط املستشرقني  «. عتمد عليه العامل اإلسالمي يف التنظيم والتسيريفكري ي

كبرياً يف تأليف الكتب والبحوث يف املوضوعات املختلفة عن اإلسالم واجتاهاته والرسول 

صلى اهللا عليه وسلم، القرآن الكرمي، والسنة والتاريخ واألدب وعلم االجتماع والتصوف 

لكتب تتسم باملوضوعية حينًا وبالتعصب والبعد عن املنهج وعلم الكالم وكانت هذه ا

.2»العلمي أحياناً كثرية

.106حممد عبد الغين حسن، دراسات يف األدب العريب والتاريخ، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ص -1
  .52ص املرجع السابق، عقيلة حسني، الفكر االستشراقي واملرأة املسلمة، -2
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كما كان لكبار املستشرقني من علماء وباحثني خلفية مسبقة يف إثارة النقاشات 

املختلفة مع الباحثني العرب عن طريق إلقاء احملاضرات يف اجلامعات العربية اإلسالمية 

��ƨǔƄ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēƢƷÂǂǗ¢Â�ǶǿǂǰǨƥ�ÀÂǂƯƘƬȇ�śǸǴǈŭ¦�ǲǠƳوكذا التجمعات العلمية، مما

فأصبح هؤالء كمرجع بالنسبة للمسلمني يستشهدون ويأخذون مبناهجهم ملعاجلة 

©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǶǿƢȇƢǔǫ.

وا أسفاه، لقد «: ويتعجب األستاذ أبو العلي املودودي من هذا األمر فيقول

ما هو اإلسالم وما : ǶĔȂǳƘǈȇÂ) أوروبا وأمريكا(أصبح املسلمون يرجعون إىل أهل الغرب 

�ǾǻȂƦƬǰȇ�ƢǷ�ǲǯÂ�ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǆ....تارخيه، وما هي حضارته؟ ȇ°ƾƬǳ�ǶĔÂ®°ȂƬǈȇÂ

.1»عن اإلسالم واملسلمني

عقيلة حسني، االستشراق واملرأة :، نقال عن24أبو األعلى املودودي، اإلسالم يف مواجهة التحديات املعاصرة، ص -1

.56املسلمة، ص 
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  :أبرز أعالم المدرسة االنجليزية -رابعا

Samuel)م1940 - م1858(ديفيد صموئيل مرجليوت -1 Margoliouth David:

حزقيل "، هو أكرب أوالد أبيه 1940م وتويف سنة 1858سبتمرب  17يف ولد 

" بابن مسيث"ابنة قسيس يدعى " جيسي"الذي كان مبشراً، أما أمه فهي " مرجليوت

.18961" كانرتبري"كان أسقف 

درس صفوف الثانوي يف ونشسرت، وتابع دراسته جبامعة أكسفورد، أين حتصل 

والدكتوراه يف اآلداب، توىل مهنة تدريس اللغة العربية  فيها على شهاديت املاجستري 

1889�Ƥكأستاذ كفؤ منذ  Ǭǳ�Ǿǳ�ƶǼǷÂ�ňƢǘȇŐǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǻƢǰǷ�Ǿǳ�ƶƦǏ¢�Ʈ ȈƷ��

  .1915العضوية يف ذلك سنة 

أستاذاً  1913ونظرا إلتقانه اللغة العربية ودرايته بالشرق عينته جامعة لندن سنة 

يف نفس " هيرب"ينال مرتبة أستاذ حماضر يف جامعة ومدرسًا للغات الشرقية لديها، ل

-1916(السنة، ليستوىل منصب أستاذ يف تاريخ الشرق األوسط جبامعة البنجاب بني 

1917.(

�ǪǌǷƾƥ�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�Ŀ�Å¦±°Ƣƥ�Å¦Ȃǔǟ�ǾǼȈȈǠƬƥ�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ǿƫ¦±Ƣų¤�ȄǴǟ�¿ǂǰȈǳ

علمية يف بالده ، كما كان عضوا نشطًا وبارزا يف العديد من اجلمعيات ال)1921(

  .خاصة والبلدان األخرى عامة

إدارة حممد مصطفى هدارة، مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، -1

.10، ص 1985الثقافة، د ط، 
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معجم "، و1911ومن أشهر الكتب اليت نشرها كتاب الشعر ألرسطو «

شور منو " سبط بن التعاويذي"، وديوان 1925-11907لياقوت، ط" األدباء

باالشرتاك مع  1914" األدوار األوىل لإلسالم"احملاضرة للتنوخي، كما وضع كتاب 

وحديث  1922يف سبعة جملدات " أفول جنم الدولة العباسية"و ،"أمدروز"األستاذ 

.1»1924ومهومريوس وأرسطو  1922سنة " مائدة مع قاضي عراقي"

  :سير هاملتون جيب -2

، انتقل إىل اسكتلندا وهو يف 1895يناير  02ولد هاملتون يف اإلسكندرية يف 

الدته يف اإلسكندرية، للدراسة هناك، ولكنه كان ميضي الصيف مع و  هاخلامسة من عمر 

التحق جبامعة أدنربة لدراسة اللغات السامية، عمل حماضرا يف مدرسة الدراسات الشرقية 

م وتدرج يف املناصب األكادميية حىت أصبح أستاذاً 1921واإلفريقية جبامعة لندن عام 

، وانتخب لشغل منصب كرسي اللغة العربية جبامعة أكسفورد، 1937للغة العربية عام 

تقل إىل الواليات املتحدة األمريكية ليعمل مديرا ملركز دراسات الشرق األوسط جبامعة ان

باإلضافة إىل اهتمامه اللغوي فقد . هارفارد بعد أن عمل أستاذًا للغة العربية يف اجلامعة

أضاف إىل ذلك االهتمام بتاريخ اإلسالم وانتشاره وقد تأثر مبستشرقني كبار من أمثال 

.2وغريهتوماس آرنولد 

م، 1923سنة " الفتوحات اإلسالمية يف آسيا الوسطى"من أبرز إنتاج جيب 

وشارك " االجتاهات احلديثة يف اإلسالم"وكتاب " دراسات يف األدب العريب املعاصر"و

.44، ص 2008-2007، السنة اجلامعية )دكتوراه(الطالب تاج حممد، املنظور االستشراقي يف دراسة األدب العريب، -1
.111عبد احلميد صاحل محدان، طبقات املستشرقني، مكتبة مدبويل، ب ط، ب ت، ص -2
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وقد انتقل جيب من دراسة اللغة واآلداب والتاريخ ". إىل أين يتجه اإلسالم"يف تأليف 

ملعاصر، وهو ما التفت إليه االستشراق األمريكي حينما إىل دراسة العامل اإلسالمي ا

مث أعاد نشره " احملمدية"أنشأ الدراسات اإلقليمية أو دراسات املناطق، وله كتاب بعنوان 

أصدر   1926ويف سنة . ، وله كتاب عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم"اإلسالم"بعنوان 

تافه قصد به إىل القراء االجنليز، وهو كتيب صغري سطحي " األدب العريب"كتيبا بعنوان 

  .1963وقد أعاد طبعه منقحا يف 

بدأ سلسلة مقاالت يف األدب العريب املعاصر، نشرها يف مضبطة  1927ويف 

، أوهلا مقالة عن األدب العريب يف القرن التاسع BSOSمدرسة الدراسات الشرقية 

.1عشر

  . 06ص  املرجع السابق،بدوي عبد الرمحن، موسوعة املستشرقني، -1
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  خ اإلسالميير أاإلستشراق اإلنجليزي والت: الفصل األول

  .التأريخ االنجليزي للتاريخ اإلسالمي - أوال

  في القرآن الكريم لدى المستشرقين مصادر التشكيك - ثانيا

  .صلى اهللا عليه وسلم الطعن في السنة النبوية لرسول اهللا - ثالثا

  .أثر االستشراف االنجليزي في العالم اإلسالمي -رابعا

  .أثر الحضارة اإلسالمية على الحضارة الغربية -خامسا
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  .التأريخ االنجليزي للتاريخ اإلسالمي: أوال

مل تكن لربيطانيا مصاحل استعمارية يف الوطن العريب، إّال أنه كانت لربيطانيا 

استعمارية فيما مضى، بيد أن االستشراق الربيطاين قد ساعد يف خدمة تطلعات 

.1األغراض االستعمارية اليت كانت معظم دول أوربا تسعى إليها

فالدراسات االستشراقية كانت قواعدها اخللفية مرتكزة على الدافع الديين قدمياً 

يف الشرق األوسط وسعها وتوحديثاً، أما فيما خيص اندثار البعثات التبشريية االجنليزية 

�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶēȏȂȈǷ�ƨƠǗȂƫ�Ŀ�ǄȈǴųȏ¦�ƨƦǣ°�ȄǴǟ�ƶǓ¦Â�ǲȈǳ®��ƢȈǬȇǂǧ¤�Ŀ�ƨǏƢƻÂ

.واالستعمارية يف الشرق ألهداف خمططة مسبقاً 

على جمموعة من البنود، أو ميكن ) الربيطاين(وانربى دور االستشراق االجنليزي 

  .الكره والتعصبمن جبانب تسميتها بواجهات نظرية حتت هاجس الذاتية املؤطر 

¤ƢǫƢǗ�ŚǧȂƫ�Ȇǿ�ÄǄȈǴųȏ¦�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�ƨȀƳ¦Ȃǳ¦�À©�:أوالً 

بشرية ومادية واسعة اآلفاق بغرض حتقيق املطامع االستعمارية حتت منظور الطعن يف 

تشويه شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ونشر «إرث احلضارة العربية اإلسالمية و

ات اليت تركز على االختالفات العقائدية بني الطوائف اإلسالمية، مما أثر يف املؤلف

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ŔǨǳ¦�¾ƢǠǋ¤«2.

  .44ص م، 2002، 1دار املناهج للنشر والتوزيع، طالوجيز يف علم االستشراق،سعدون حممد الساموك، -1
.45املرجع نفسه، ص -2
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�°ƢƦǤǳ¦�ǒ ǨǻÂ��Ƥ ȈǬǼƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�ǆ ƳƢǿ�ƪ Ţ�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�©ƢȀƳȂƬǳ¦�ƪ ǳƢĔƢǧ

عن اإلرث احلضاري القدمي للبلدان العربية اإلسالمية، من باب اإلملام بالدراسات 

لقدمية، وحىت األدب وفنون العمارة والنحت كان هلا نصيب من ذلك، وكل الشرقية ا

االستشراق الربيطاين الروح على وكذلك غلب . هذا ينجلي حتت الدافع السياسي

�ȄǴǟ�ƨǳȂƦĐ¦�ǄȈǴųȏ¦�¾Ƣǐƻ�ń¤�Ǯ ǳ̄�®ǂǷÂ��» Ƣǐǻȍ¦Â�®ǂƴƬǳ¦Â�ƨȈǟȂǓȂŭ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦

.1الدقة والصرب واملنهج العلمي الصارم

مّيز االستشراق الربيطاين عن غريه، أنّه كان مولعًا ومهتمًا باللغة العربية وإّن ما

خاصة النصوص األدبية سواء شعراً أو نثراً، كما اهتم كذلك بالدراسات النقدية للرتاث 

  .العريب وانتهج جمال التحقيق والتدقيق فيه

ماما مناطاً هلذا اهتم املستشرقون كل االهتمام باللهجات العربية وأولوها اهت

.جبهود مضنية، فكانت وسيلة لتيار التبشري وهدم اإلسالم وإبعاد املسلمني عن دينهم

إتقان اللغة  إنّ .فباتت هذه الدراسات اللغوية خطرًا حمدقًا بالعامل اإلسالمي ووحدته

العربية واللهجات األخرى هو فتح باب من اجلحيم على العرب املسلمني من خالل 

ات القومية، موجهني سهام الغدر خاصة إىل الفئة املثقفة اليت تعترب أرضاً نشر فنت النزع

��ƨȈǷȐǇȍ¦�¬Âǂǳ¦�ǲƬǫÂ�ǆ Ǹǘǳ�Ƕē¦ƾǬƬǠǷÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢� °̧Ǆǳ�ƨƦǐƻ» فال بد من

متخصصني باللهجات الدارجة ألصحاب البالد املستعمرة، حىت يسهل حكمهم 

  .131ص دار املكتب العريب للمعارف، االستشراق واملستشرقون بني اإلنصاف والتجين،ة، قالفسعد بو  -  1
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ا يعين ذلك إدراك تسيري ¦ĔƢǬƫ¤Â�§ȂǠǌǳ¦�śƥ�ǲǏ¦Ȃƫ�̈¦®¢�Ȇǿ�ƨǤǴǳ.1»والتعايش معهم

وأولوها حق الرعاية  ،العالقات اإلنسانية وإجناحها فاهتموا باللغات العامية أي الدارجة

�Ŀ�ƨǷȂȀǨǷ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨǤǴǯ�ƢȀǬȈƦǘƫÂ��ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�̈ǂȇƾƳ�ƢĔ¢�ƢǿÂËƾǟÂ�ƨȈǻƢǈǴǳ¦Â�ƨȈǼǨǳ¦

ƨȈƷ�ÀȂǰƫ�À¢�¦Âǂǰǻ¢�Ŗǳ¦�ȄƸǐǨǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǆ ȈǳÂ�ƨǸȀƦǷ�Śǣ�ǞǸƬĐ¦.

ستتكيفتش متسائال، : لـ" العربية الفصحى احلديثة"وليام بولك يقول كتابه  أما

جمرد وسيلة  -قبل كل شيء -أليست اللغة «: ساخراً، من تعلق العرب باللغة الفصحى

يف ضوء اجلوانب العملية؟ وإذا ما وجدت وسيلة  -اتصال، ومن تقّوم بصورة أساسية

أن تكون مثة مزية حقيقية يف احملافظة على لغات أفضل متوفرة أال ينبغي اختاذها؟ أميكن 

ǂƴÉē�À¢�ń¤�ƢȀǬȇǂǗ�Ŀ�Â¢�ƾǷ¢�ǀǼǷ�©ǂƴǿ�©ƢǤǳ��ƢȀǼǷ�Ƥ Ǵǘȇ�ƢŠ�ȆǨƫ�ȏ«2.

غري أن هذه الدراسات كغريها من السابقة هلا قد اتسمت باإلساءات 

واالفرتاءات الكاذبة املبنية على أفكار ذاتية ملئها التعصب والكره، وإرجاع كل إرث 

إن هؤالء املستشرقني «ص باحلضارة اإلسالمية إىل تأثريات سابقة حلضارات أجنبية، خا

ال يقتنعون بأن التفاعل احلضاري حيدث أثره كلما التقت احلضارتان مع احتفاظ كل 

ƨǫ°ƢǨǳ¦�ƢȀǐƟƢǐƻÂ�ƢēƢǸǈƥ�ƢǸȀǼǷ«3.

اإلحصائي، دار حنني، إمساعيل أمحد عمايرة، املستشرقون واملناهج اللغوية، املنهج التارخيي، املنهج الوصفي، املنهج -1

.111-110، ص ص 1992عمان، 

.112، ص املرجع نفسه -  2
  .203ص ، 2002الظاهرة اإلستشراقية وأثرها يف الدراسات العربية، سامل احلاج ساسي، نقد اخلطاب االستشراقي،-3
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إن دراسة احلضارات األخرى هو من بني املداخيل األساسية لالرتباط مباهية 

�ÀƢǯ�ÄǄȈǴųȏ¦�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�Ǻǰǳ�°ȂǘƬǳ¦�µ ǂǤƥ�ǾȈǧ�®ƢȀƬƳȏ¦�ȆǴƴǼȇ�Äǀǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ÃǂĐ¦

©¦Â�¾ȂǬȈǧ��Ǧ ȈǼū¦�Ǻȇƾǳ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦� ƾ̈ȈǬǠǴǳ� Ś̈ǘƻ�©ƢǷƢē¦Â�©¦ ƢǇ¤�ǲǸŹ:

كانت مسألة أخرى تشغل تفكري حممد وهي أنه كان حيرم القتال والنهب بني «

ائل أو قبلت زعامة حممد هلا فكان عليه أن املسلمني وهلذا إذا دخل عدد كبري من القب

يبحث عن تنفس آخر لطاقتها وقد نظر حممد إىل املستقبل ووجد أنه جيب توجيه غرائز 

�ƾƷ�ȄǴǟ��ƢǸǯ�̈ǂȇǄŪ¦�ǾƦǌǳ�̈°ÂƢĐ¦�©ƢǠǸƬƴǸǴǳ�«°ƢŬ¦�ȂŴ�§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�Ƥ ȀǼǳ¦Â�Ƥ Ǵǈǳ¦

 فإنه يرى أن فمن وجهة نظر هذا األخري. 1»ما أن منو طريق سورية هو إعداد للتوسع

العرب متتلكهم غريزة السلب والنهب والعدوانية وأن تارخيهم يزخر باحلروب واملعارك 

وأنه حىت مبجيء اإلسالم فإن سرية العرب ظلت على حاهلا، وأن . والنزاعات القبلية

ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�«°Ƣƻ�ȂŴ�§Âǂū¦�ǽǀǿ�ǾƳÂ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ƾǸŰ�œǼǳ¦.

إّن حممداً  «: حيث قال" املذهب احملمدي"ا املنوال يف كتابه ويقول جب يف هذ

ككل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف اخلارجية احمليطة به من جهة، مث من 

جهة أخرى قد شق طريقًا جديدًا بني األفكار والعقائد السائدة يف زمانه، والدائرة يف 

از ملكة ميكن أن نقف على أثره وانطباع هذا الدور املمت... املكان الذي نشأ فيه

إّن حممدا جنح ألنه كان من :واضحًا يف كل أدوار حياة حممد وبتعبري إنساين

.2»املكيني

  .موقع دهشة: اإلنرتنت -  1
.100،ص 1953يف اإلسالم، طبعة لندن، احملمدية جب هاملتون، املذهب احملمدي، مت نشره بعنوان -2
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ففي هذه العبارة حياول جب أن يرجع اإلسالم أنه خاضع لتأثري الظروف احمليطة 

ة الزمنية، مبحمد عليه الصالة والسالم وتأثري املعتقدات الدينية املصطبغة على تلك احلقب

  .وأن كل ما يتعلق حبياة حممد هو وليد تأثريات مكة على شخصيته القيادية يف التوجيه

�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢƷȂƬǨǳ¦�ƨƴȈƬǻ�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ǂȇǄŪ¦�ǾƦǋ�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ǯإنّ  ǴƬǳ�ÃǂƳ�ƢǷ

فيقول لويس . واليت وصفت باإلعصار الصحراوي الذي داهم تلك املمالك املتحضرة

�ÄÂ¦ǂƸǏ�°Ƣǐǟ¤�ǶĔƘǯ�Àǂǫ�Ǧوالع«: برنارد عن ذلك ǐǻ�¾Ȑƻ�Ŀ�¦ȂƦǿ�Ǻȇǀǳ¦�§ǂ

ونزحوا بالده احلجاز إىل حسني يرون عهد هرقل العرب كما نزحوا إىل حدود اهلند من 

فهؤالء املستشرقني يسعون إىل . 1»الشرق استطاعوا أن ينتجوا ممالك متحضرة بالفعل

غى عليه احلكم احلكم على التاريخ اإلسالمي بأنه خاضع ملبدأ اهلمجية ويط

  .االستبدادي

ويفسر املستشرق جولدزيهر أن ما توصل إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من 

¾ȂǬȈǧ�ȆǴƻ¦®Â�ȆƳ°Ƣƻ�ǺȇǂǐǼǟ�ȄǴǟ�ƾǼƬǈƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƨȈǼȇ®�ƨǧǂǠǷ :» فتبشري النيب

العريب ليس إال مزجيًا منتخبًا من معارف وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر 

¦�ǾǼǗÂ�řƥ�Ŀ�ǚǫȂƫ�ÀƘƥ�̈ǂȇƾƳ�Ƣǿ¡°�Ŗǳ¦Â��ÅƢǬȈǸǟ�Å¦ǂƯƘƫ�Ƣđ�ǂƯƘƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƸȈǈŭاليهودية و 

عاطفة دينية صادقة، وهذه التعاليم اليت أخذها عن تلك العناصر األجنبية كانت يف 

�Å¦ǂƯƘƫ�°Ƣǰǧȋ¦�ǽǀđ�ǂƯƘƫ�ƾǬǳ��ƅ¦�ǽƾȇǂȇ�ǽƢš ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�ǺǷ�ÀȂǳ�°¦ǂǫȍ�ƨȇ°ÂǂǓ�Ǿǻ¦ƾƳÂ

وأدركها بإحياء قوة التأثريات اخلارجية، فصارت عقيدة  انطوى وصل إىل أعماق نفسه،

.72م، ص 1954نبيه أمني فارس، دار العلم للماليني، بريوت، :لويس برنارد، العرب يف التاريخ، تر-1
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فهذا األخري يرجع اإلسالم إىل . 1»عليها قلبه، كما صار يعترب هذه التعاليم وحيًا إليها

  .تأثري سابق وعميق من قبل الديانة املسيحية واليهودية

ية النيب إن هذه املزاعم االستشراقية اليت طعنت يف الدين واإلسالم ويف شخص

عليه الصالة والسالم كلها مبنية على أسس هشة ومستنبطة من مصادر جمهولة حبيث 

حتمل هذه الكتابات كل معاين الكره والتعصب واالضطهاد العلمي والديين ورغم ذلك 

فكان لبعض الكتاب املسلمني تصديات عنيفة ضد تلك املزاعم املزيفة والكاذبة، فيقول 

إمنا «: باب الدفاع عن حروب النيب صلى اهللا عليه وسلمعباس حممود العقاد يف 

اإلسالم يعاب عليه أن حيارب كما أسلفنا كانت كلها حروب دفاع ومل تكن منها حرب 

هجوم إال على سبيل املبادرة بالدفاع بعد اإليقان من نكث العهد واإلصرار على القتال 

.2»وتستوي يف ذلك حروبه مع اليهود أو مع الروم

غاية من هذه املعارك واحلروب اليت قادها الرسول صلى اهللا عليه وسلم إن ال

وأصحابه املسلمني هو نشر الدين اإلسالمي وإفشاء السالم بني األمم والقبائل 

Ƥ ȇǂƼƬǳ¦Â�Ƥ ȀǼǳ¦Â�Ȃǘǈǳ¦�ń¤�» ƾē�ƢđÂǂƷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǿƢŪ¦�°ƢƯ¡�ȄǴǟ� ƢǔǬǳ¦Â.

الفتوحات اإلسالمية كانت رغبة يف  أنّ هو  هلكن ما جيب على هؤالء املستشرقني إدراك

وليس بغرض الغنائم وأن معارك الرسول صلى اهللا عليه  ،نصر دين اهللا ونشره بني اخللق

؛ نقال عن التهامي نقرة، 12، ص 1948يوسف موسى وزميله، ط، مصر، :إجنيس جولدزيهر، العقيدة والشريعة، تر-1

  .31ص 

م، 1936، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، )ط.د(، 1زكي حممد حسن، ج:تراث اإلسالم، تربرجييس وآخرون،-2

  .112ص 
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وسلم كان لغاية دينية وليس ملصاحل ذاتية، لذلك جيب على هؤالء أن يتفهموا ذلك وأن 

�ǲǷƢǠƬǳ¦�Ŀ�ƨȈǬǘǼǷÂ�ƨǨǐǼǷ�ǾǳƢǸǟ¢Â�¾ȂǇǂǳ¦�Ǻǟ�ǶēƢƥƢƬǯÂ�ǶȀǷȐǯ�ÀȂǰȇ مع املوضوع

إّن البواعث الدينية مل تكن «:برمته، على عكس ما قاله أحد املستشرقني عن ذلك

تسربت إال قليال يف نفوس أبطال اجليوش العربية الذي يصف أيضا تلك الفتوحات 

�ƨȇȂǫ�ƨȈǟƢŦ�̈ǂƴǿ�ƢĔƘƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦ألبا�ƢȀȇ°ƢƸǏ�ǂƴē�À¢�ń¤�ÀƢǷǂū¦Â�̧ȂŪ¦�ƢȀǠǧ®�²

®Ȑƥ�«ƢƬŢÂ�ƨȇƾĐ¦ ً1»اً أكثر خصباً كانت ملكا جلريان أسعد منهم حظا.

إن ما ذهب إليه هؤالء املستشرقني يف وصف احلروب اإلسالمية فيها تداخالت 

غري مضبوطة الفهم والكثري من املغالطات واألخطاء املنطقية يف التحليل والتفسري، 

�ǺǷ�©ȏƢĐ¦�ǞȈيكفي أن احلضارة اإلسالمية كانت معروفة بتطورها وازدهارها يف مج

�À¢Â��ƢŮ�̈°ÂƢĐ¦�¾Âƾǳ¦�ÀȂȈǟ�Ƥ ǘǬƬǈƫ�Ƣē¦ǀƥ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢Â��ƺȇ°ƢƫÂ�§ ®¢Â�ǺǧÂ�À¦ǂǸǟ

�ǶĔƾǷ�©ǂǿ®±¦� ȏƚǿ�ÀƜǧ��̈®ƢǠǇÂ�ÅƢǜƷ�ǂǧÂ¢�¦ȂǻƢǯ�ƢȀǴǿ¢�ÀƘƥ�ƢȀǨǏÂ�Ŗǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ǽǀǿ

�Â¢�©ƢƷȂƬǨǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƢǷ¤��ƢȀȈǳ¤�śǸǴǈŭ¦�¾ȂǏÂ�ƾǠƥ�ǶŮȂǬǟ�ƪ ƸƬǨƫÂ�ǶēƢȈƷ�©°ȂǘƫÂ

وصل إليه هؤالء من رفاهية وسعادة وحضارة كان جبهود تكل ما   وأنّ . التجارةعن طريق 

فالعرب كانوا السباقني األوائل إىل العلوم واملعارف، فلطاملا كانت احلضارة ،املسلمني

وأصبحت مراكز العلم واحلضارة والتقدم وكل «. الغربية منبهرة بإجنازات احلضارة الشرقية

.29، ص 1956أرنولد السري توماس، تاريخ احلضارة اإلسالمية حىت آخر العهد العثماين، مطبعة املعارف، بغداد، -1
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إليها وما حققه املسلمون القادمون كما يقولون من ذلك بفعل دخول اإلسالم 

ƨȇ°ƢǔƷ�©¦ǄƴǼǷ�ǺǷ�ƨȇƾĐ¦�Ä°ƢƸǐǳ¦«1.

�Ƥ ǴǇ�» ƾđ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�¾ȂǇǂǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�§Âǂū¦�Ǻǟ�®°Ƣǻǂƥ�ǆ ȇȂǳ�¾ƢǬǧ

�Ŀ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢƷȂƬǨǳ¦�ƢǷ¢��Ǌ ȈǠǳ¦�Ƥ ǈǯ�µ ǂǤƥ�̈°ÂƢĐ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�©¦ÂǂƯ�Ƥ ĔÂ

ƢĔ¢�ȄǴǟ�®°Ƣǻǂƥ�°ȂǜǼǷ :»ق من الصحراء وامتداد ألمواج االحتالل واهلجرة غزو منطل

والنزوح واالستيطان اليت تنفجر من البوادي لتستقر يف األراضي الزراعية، ويرى لويس أن 

الفتوحات اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي كانت آخر املوجات السامية وأكربها 

وانطالقا من هذه األفكار . 2»مفتتحة بذلك عهد املدنية اإلسالمية يف القرون الوسطى

يقوم لويس بوضع واصلة إيديولوجية بني هذه األفكار كمذهب فكري والتاريخ 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يبدأ حركة « : اإلسالمي كمذهب تارخيي قائًال بأن

.3»جديدة بقدر ما أحيا موجات كانت موجودة لدى العرب، وإّمنا غّري وجهتها

، مطبعة الشبكي باألزهر، مصر، )ط.د(حسن إبراهيم وآخرون، :أولريي دي السي، الفكر العريب ومركزه يف التاريخ، تر-1

.47، ص )ت.د(
مؤسسة عامل األفكار للنشر مازن بن صالح مطبقاين، االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، . د -  2

  .317ص ، 2011والتوزيع، اجلزائر، ط
  .48ص املرجع السابق، أولريي دي السي، الفكر العريب ومركزه يف التاريخ، -3
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ذلك قصور املفهوم الغريب االستشراقي جتاه حقيقة الوحي والنبوة وإذا أضفنا إىل 

والعالقة اليت تربط بينهما أدركنا أّن تطبيق مثل هذا املنهج وغريه من املقاييس واملناهج 

.1ال بد وأن ينتهي حتماً إىل نتائج خاطئة

حنن معشر املستشرقني، عندما نقوم «: يف هذا الصدد" رودي بارت"ويقول 

�ȄǴǟ�ǺǿŐǻ�Ȇǰǳ�ǖǫ�Ƣđ�¿ȂǬǻ�ȏ��ƨȈǷȐǇȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�©ƢǇ¦°ƾƥ�¿ȂȈǳ¦

صفة العامل اإلسالمي بل على العكس، حنن نربهن على تقديرنا اخلاص للعامل الذي 

عّرب عنه األدب العريب كتابه، وحنن بطبيعة احلال ميثله اإلسالم ومظاهره املختلفة والذي 

فيه النظر، بل نقيم وزناً  عنن أن منو دال نأخذ كل شيء ترويه املصادر على عواهنه 

فحسب ملا يثبت أما النقد التارخيي أو يبدو وكأنّه يثبت أمامه، وحنن نطّبق على 

Ǡŭ¦�Ƣđ�ǲǤƬǌǻ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǨǳƚŭ¦�ȄǴǟÂ�Ǿź°ƢƫÂ�¿ȐǇȍ¦ يار النقدي نفسه الذي نطبقه

.2»على تاريخ الفكر عندنا وعلى املصادر املعروفة لعاملنا حنن

�Őǯ¢�Ǻǰǳ�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�¢ƾƦǷ�©ƢƦƯ¤�ÀȂǳÂƢŹ�śǫǂǌƬǈŭ¦� ȏƚǿ�ǺǷ�ǲǰǧ

دليل على ذلك هو تطبيقهم للمنهج التارخيي خاصة على الدراسات العربية اإلسالمية  

ار األمم، فهذا األمر ينجلي هنا حتت نطاق انعدام كمعيار أساسي لسائر أفك

املوضوعية، ألن ما ينطبق على أمتهم ليس من الضروري أن ينطبق على األمم األخرى 

، 2003، 1، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط"يف الدراسات العربية املعاصرة"حممد جالل إدريس، االستشراق اإلسرائيلي -1

  .37ص 
  .الصفحة نفسها املرجع نفسه،-2
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إّن متحور األوروبيني حول الذات، جعلهم يرون يف أنفسهم املعيار األوحد الذي «

.1»بيةيقاس عليه اآلخرون وهو نتاج التعصب األورويب وتضخم الذات األور 

وقد مجع رودنسون ما أجنزه املستشرقون بصفة عامة وما حققوه يف جمال البحث 

لنذكر هنا اختصار ذلك «: والدراسة والتنقيب عن الشرق بصفة خاصة يف هذه املقولة

أقصد بذلك تصنيف : العمل الطويل واملضين من فك أسرار املصادر األوىل

ترمجتها، والتعليق عليها وشرحها، وقد مت املخطوطات القدمية ونشرها بطريقة نقدية و 

إجناز العديد من أدوات العمل والبحث العلمي على ضوء هذه املصادر، وحنن ال نزال 

" الببلوغرافيا"نستخدم هذه األدوات إىل حد كبري، نقصد باألدوات هنا الفهرسة و

كذلك فقد اخل، و ...واجلداول البيانية اخلاصة بالفرز واجلرد واملعاجم وكتب النحو

تشكلت يف تلك الفرتة األطر املتينة اليت ميكن النطالقتنا أن تعتمد عليها اآلن بكل 

أقصد بالكر هنا التاريخ احلدثي الذي نسينا اآلن إىل حد ما أنه ضرورة كقاعدة : ثقة

.2»للبحث حىت عندما نريد جتاوزه بعدئذ وكذلك اجلغرافيا التارخيية

كرة تراسات االستشراقية من إجنازات سابقة ومبوال ميكن نكران ما قدمته الد

�ǲǰǳ�Ǯ ǴǷ�Ȇǿ� ȏƚǿ�ǾȈǳ¤�ǲǏȂƫ�ƢǷ�À¤��ƨȈǳÂȋ¦�ƢēƢǏƢǿ°¤Â�ƢȀǠǧ¦Â®�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ

قارئ ومتطلع وباحث عن املعرفة بغض النظر عن جنسيته، فهي تقدم له الوسائل 

  .والبوادر املعينة على البحث والدراسة

.37، ص"يف الدراسات العربية املعاصرة"حممد جالل إدريس، االستشراق اإلسرائيلي -1

ترمجة وإعداد هاشم صاحل، بريوت، دار الساقي للطباعة أركون وآخرون، االستشراق بني دعاته ومعارضيه،حممد  - 2

  .47ص .م14/07/2006، 1والنشر، ط
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في القرآن الكريم لدى المستشرقين  مصادر التشكيك- ثانيا

املنوط مبجال  ،لقد كان للمستشرقني بعض اآلراء الفلسفية من منظورهم الفكري

البحث والدراسة خاصة فيما خيص مصداقية القرآن الكرمي ومنبعه، حيث اّدعى هؤالء 

 أنه عبارة عن كتابات أو خواطر شعرية انبثقت من تفكري عقل بشري بالرغم من مجالية

األسلوب وجزالة األلفاظ، وكل هذا حتت نطاق النفي وعدم االعرتاف بقدسية القرآن 

ِفي  )77(ِإنَُّه َلُقْرَآٌن َكرِيٌم ﴿: الكرمي وأنه منزل من قبل اهللا عز وجل، فيقول تعاىل

تـَْنزِيٌل ِمْن َربِّ )79(َال َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن )78(ِكَتاٍب َمْكُنوٍن 

.1﴾)80(ِمينَ اْلَعالَ 

القرآن من النصوص األدبية «: ويف هذا املنوال قال املستشرق الربيطاين جيوم

العاملية اليت ال ميكن ترمجتها دون أن تفقد قيمتها ففيه جرس له مجال عجيب وتأثري 

تطرب له األذن وكثري من املسيحيني العرب يتحدثون بإعجاب شديد عن أسلوبه وقد 

بروعته وحينما يتلى القرآن جند له تأثريًا ساحرًا جيعل املستمع ال أخذ أكثر املستشرقني 

يلقي باًال إىل تركيب مجله العجيب وإىل ما حيتويه يف بعض األحيان من مسائل تزهدنا 

إن هذه امليزة يف القرآن الكرمي سواء من ناحية ألفاظه وجزالة عباراته . 2»فيه املسيحية

بعد عن ما ينتجه اللسان العريب، فهو يستويف على أكسبته رونقا ومجاال بعيد كل ال

العقول عند مساعه ترتيال ويستحوذ على القلوب عند قراءته سياقاً، هذا ما يثبت 

.80-76سورة الواقعة، اآليات من -1

حمسن راشد طريعة، العدد جملة اجلوانب املظلمة يف كتابات املستشرقني الربيطانيني يف السرية النبوية، حمسن راشد طريعة، -2

102�ƾǴĐ¦��04 25م، ص 2008، أيلول.
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قدسيته وأنه منزه على أن يكون من كالم البشر، مستحيل ذلك أو بتعبري آخر فقد 

ا جعل هؤالء ، هذا مالالذغة متكن القرآن لوحده أن يواجه كل االنتقادات الغربية

أن القرآن ال ميكن حماكاته واحلقيقة املؤكدة أنه «يقفون حتت راية التعجب وتبلور فكرة 

.1»ليس يف األدب العريب وعلى خصوبته واتساعه يف النثر والشغل ما ميكن مقارنته

ومن هذا املنطلق الذي قد ترأت فيه عدة جداالت عن قدسية القرآن الكرمي والتشكيك 

إنه أخذ حيزًا كبريًا يف كتب املستشرقني، فكانت جل حبوثهم حول ماهية يف مصادره ف

القرآن الكرمي؟ من أين جاء؟ وكيف جاء؟ وما هو مصدره احلقيقي؟، هذه التساؤالت 

وغريها كانت الدلغام األسود واملسيطر على عقول هؤالء، فتنوعت اإلشكاليات 

يف حقيقة األمر كان هذا  املطروحة وتبادرت إىل الذهن خمتلف اإلجابات، لكن

يعتقد املسلم متام «املوضوع ال يتلقى أي إشكالية عند املسلمني أو ردود انفعالية، إذ 

االعتقاد بصحة القرآن الكرمي وصحة مصدره فهو وحي من عند اهللا تعاىل بواسطة أمني 

ى الوحي جربيل على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم، فألفاظ القرآن الكرمي تدل عل

.2»صحة املصدر، فهو أعلى درجات البيان العريب

�©Ƣȇ¡�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�ƨȈǻ¦ƾƷȂƥ�ǶĔƢŻ¤�ȆǴƴǼȇ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�śǸǴǈŭ¦�À¤

القرآن الكرمي املنزلة بالوحي واليت تؤكد يف نفس الوقت ألوهية هذه اآليات القرآنية 

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن يَْأتُوا ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ ﴿: فيقول جل عاله يف كتابه املقدس

.85م، ص 1958اإلسالم، القاهرة، ب ط، حممد مصطفى هدارة، -1

، اململكة العربية - املدينة املنورة -مصدر القرآن الكرمي يف الدراسات االستشراقية : عبد الودود بن مقبول حنيف - 2

.14م، ص 9/11/2006-7هـ املوافق 17/10/1457-16السعودية، يف الفرتة بني 
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:، وقال أيضا1﴾ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا

، 2﴾َكِثيًراَأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرَآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتَالفًا  ﴿

لقد تكاثرت . 3﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى.َوَما يـَْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴿: وقال كذلك

األحاديث واألقوال عن القرآن الكرمي كونه من صنع اهللا األحد وأنه كالم منزل موثق ال 

اللغة  يعلى عليه، فكان حمط أنظار الدراسات الغربية والعربية سواء من ناحية التفسري أو

إن القرآن بديع النظم عجيب «: أو الغرض، فيقول أبو بكر الباقالين يف هذا املنوال

التأليف متناه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق عنه، والذي يشتمل عليه بديع 

ما يرجع إىل اجلملة، وذلك أن نظم القرآن :نظمه، املتضمن لإلعجاز يف وجوه منها

اختالف مذاهبه خارج عن املعهود من نظام مجيع كالمهم، على تصرف وجوهه و 

�Ǻǟ�Ǿǧǂǐƫ�Ŀ�ǄȈǸƬȇÂ�Ǿƥ�ǎ Ƭź�§ȂǴǇ¢�Ǿǳ��ǶđƢǘƻ�Ƥ Ȉƫǂƫ�ǺǷ�» ȂǳƘǸǴǳ�ǺȇƢƦǷÂ

أساليب الكالم املعتاد، وذلك أن الطرق اليت يتقيد الكالم البديع املنظوم تنقسم إىل 

ون غري املقفى مث إىل أعاريض الشعر على اختالف أنواعه، مث إىل أنواع الكالم املوز 

أصناف الكالم املعدل املسجع مث إىل ما يرسل إرساال، فتطلب منه اإلصابة واإلفادة 

.4»وإفهام املعاين املعرتضة على وجه البديع وترتيب لطيف

.88سورة اإلسراء، اآلية -1

.82سورة النساء، اآلية -2
.4-3سورة النجم، اآليتان -3

؛ نقال عن عبد الودود بن مقبول حنيف، مصدر القرآن الكرمي، 38-36الباقالين أبو بكر، إعجاز القرآن، ص ص -4

  .16ص 
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فكان جل اهتمام املسلم العريب هو حفظ القرآن الكرمي والتفنن يف إلقائه 

لى منهج ضبطية إلقاء القرآن الكرمي حتت منط أصول واإلبداع يف ترتيله، ومل ال الرتكيز ع

اإللقاء والتلقني، فكان مصدر افتخار وشأن وإبداع يف ترتيل كالم اهللا املبجل، فالعريب 

املسلم هو أوىل بدراسة القرآن حكما وفقهًا وتفسرياً، فهو مسؤول عليه يف الدنيا 

آلخرة ألنه من باب احلساب باحلفاظ عليه من التدنيس أو التحريف وُيسأل عليه يف ا

فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرَآِن ... ﴿:والعقاب، فهو املنجي حلافظه وقارئه لقوله تعاىل

َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اْألَْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه 

.1﴾...ي َسِبيِل اللَِّه فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنهُ َوَآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن فِ 

أما ما ذهب إليه التفكري االستشراقي هو أبعد من ما يتقبله العقل، فهو تصور 

ǶȀǯȂǰǋÂ�ǶĔȂǼǛ�¢ƾƦǷ�ÀƢȈƦƬǳ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�¢ƾƦǷ�Ǻǟ�«°Ƣƻ�  عت أن هذا الكالم هو دّ إاليت

  . عز وجلشعر جمزول منظوم مفتول بدعائم أحلان، وليس بقول اهللا

هو الكالم اجلزل «: ففي هذا السياق يقول الزركشي رمحه اهللا عن القرآن الكرمي

وهو الفصل الذي ليس باهلزل، سراج ال خيبو ضياؤه، وشهاب ال خيمد نوره وسناؤه، 

�ǂǧƢǔƫÂ��¾ȂǬǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ǾƬƷƢǐǧ�©ǂȀǛÂ��¾ȂǬǠǳ¦�ǾƬǣȐƥ�©ǂđ��ǽ°Ȃǣ�½°ƾȇ�ȏ�ǂŞÂ

حلكيم صيغته ومبناه، وقّسم لفظه ومعناه إىل ما ينشط قد أحكم ا... إجيازه وإعجازه

السامع ويقّرط املسامع، ومن جتنيس أنيس وتطبيق لبق وتسبيه نبيه وتقسيم وسيم 

وتفصيل أصيل وتبليغ بليغ وتصدير باحلسن جدير وترديد ما له مزيد، إىل غري ذلك مما 

.20سورة املزمل، اآلية -1
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طه حالية واألذهان من أمساطه احتوى من الصياغة البديعة والصناعة الرفيعة فاآلذان بأقرا

غري خالية، فهو من تناسب ألفاظه وتناسق أغراضه قالدة ذات اتساق ومن تبسم زهره 

وتنسم نشره حديقة مبهجة للنفوس واألمساع واألحداق، كل كلمة منه هلا من نفسها 

°̈®�ƢȀƬƴđ�ǺǷÂ��̈ǂǣ�ƢȀƬǠǴǗ�ǺǷÂ�Ƥ ƴǟ�Ƣē¦̄�ǺǷÂ�§ǂǗ«1.

املستشرقني اعتربوا القرآن كقضية تدرس ويطبق إال أن ما يثري اجلدل هو أن 

اليت  ،عليها مناهج اإلسقاط والتحليل كغريها من قضايا احلضارة العربية اإلسالمية

وقعت حتت الدراسة والتحليل، هلذا كان ال بد هلذه الدراسة أن تنطلق من بدايات أو 

ت راية التشابه أو قواعد خلفية متجدرة عن األصل املسلم به، واليت ميكن أن تكون حت

االشرتاك مع مصادر الديانات األخرى السابقة، فكان مبدأ التحديد لديهم منوه غري 

تستويف العقل  ،ثابت مبين على إزعامات متشابكة مبهمة تستلهمها أفكار جهنمية

دعى هؤالء أن القرآن الكرمي كان ميالده أو بوادره إالبشري أكثر من املنطق الصريح، ف

  :تنم على ثالث دعائم هي يف الوجود

  .القرآن الكرمي أساسه ما ورد يف الديانة النصرانية مث اليهودية: أوالً -

االعتماد على بوادر دينية جمهولة األصل واملصدر مثل ما ورد يف القرآن : ثانياً -

  .الكرمي من قصص األنبياء وقدسية الكعبة

.17؛ عبد الودود بن مقبول حنيف، مصدر القرآن الكرمي، ص 5-1/3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، -1
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اجلديدة اليت أضافتها عبقرية هو األفكار «املنبع اإلسالمي املعمول به و: ثالثاً -

.1»حممد الدينية

إن القرآن الكرمي هو كالم اهللا املنزل واحملفوظ واملعصوم من اخلطأ وآلمر للخري 

�ȂǿÂ��ƨǷȋ¦�Ǿƥ�ƾƷȂƬƫÂ�ǞǸƬĐ¦�Ǿƥ�ƶǴǐȇÂ�§ ƢƦǳȋ¦�Ǿƥ�°ƢǼƫÂ��² ȂǨǼǳ¦�¬ǂǌǼƫ�Ǿƥ��¬ȐǨǳ¦Â

وهو الدليل القاطع على ما دليل إعجاز اإلسالم يف الوجود ليظل خالداً ومشعًا لألبد، 

جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم ووسام نبوته وشعار منهجه وفالح شريعته اإلسالمية 

، فهو 2﴾ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ )21(َبْل ُهَو قـُْرَآٌن َمِجيدٌ ﴿: لقوله عز وجل يف كتابه العزيز

فهو  ،األمور القلب النابض لألمة اإلسالمية به تضبط اآلداب واألخالق، وتسري به

وكل هذا حىت ال يقع العريب املسلم حتت هاجس  .دليل املسلم يف هذا الوجود

حىت ال  ،التساؤالت وكذا اإلشكاليات اليت تظل دائما معلقة بإجابات الالمتناهية

يسقط يف متاهة اليأس، فاهللا عز وجل قد أحال عن ابن آدم مهوم الدهر ومشاكله حىت 

َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِفي َهَذا اْلُقْرَآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل ﴿: عاله يتمتع باحلياة، ويقول جلّ 

ْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال  .3﴾وََكاَن اْإلِ

.17عبد الودود بن مقبول احلنيف، مصدر القرآن الكرمي، ص -1

.22-21سورة الربوج، اآليات -2
.54سورة الكهف، اآلية -3
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فإهدار قدسيته كونه وحيًا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه حىت «

مالمته ملقتضيات يصبح كخطوة أوىل قابال للنقد يف حمتواه، ويف خطوة ثانية، عدم 

.1»احلياة وتطورها، بل مصادما هلا حىت يتم هلم ما أرادوا من الطعن يف هذا الدين القّيم

إن القرآن الكرمي جاء بكل ما حيتاجه اإلنسان بصفة عامة واملسلم بصفة 

ما جاء يف  ليعيش يف هذه احلياة ويستلهم عمره مبا أتاه اهللا من اخلريات، إنّ  .خاصة

هو صدمة للفكر الغريب فهو يتصدى لكل ما أحلوه وحرموه  ،جعبة القرآن الكرمي

بأنفسهم ألنه جاء بالعدل والتذكري بربوبية اإلله، فهو معجز ومنزه على أن يكون من 

وفكرة وقوفهم عاجزين أمامه هي ما . سديد الفكر نبيه العقل والبيان ،قول بشر

َفَما َلُهْم ﴿: ومجال لفظه وبلسم فحواه، ويقول جّل عالهجعلتهم يطعنون يف قدسيته 

َبِل الَِّذيَن َكَفُروا )21(َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرَآُن َال َيْسُجُدوَن )20(َال يـُْؤِمُنوَن 

بُوَن  .2﴾َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما يُوُعونَ )22(ُيَكذِّ

مي مصدره الديانة اليهودية لقد زعم املستشرقون وليس كلهم أن القرآن الكر 

�ȏ¤�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƢǷÂ��Ǿǳ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǻƢȇƾǳ¦�ƢǸĔȂǯ�ƨȈǻ¦ǂǐǼǳ¦Âمتداد ملا جاء يف كتب إ

فه علماءهم من إحاالت هامشية وزعائم وما خلّ ،اليهود والنصارى أي التوراة واإلجنيل

ببوادر نفسية ذاتية التحليل خبلفية ملئها احلقد والكراهية للدين  ،فكرية مضبوطة

ويعّرف . وكل هذا مصدره نقاش اجلماعات الدينية من أحبار وقسيسني. اإلسالمي

، ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات )عرض ونقد(رمي يف رأي املستشرقني حممد السيد راضي جربيل، مصدر القرآن الك-1

.27االستشراقية، ص 
.23-20سورة االنشقاق، اآليات -2
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الكتاب املقدس عند املسلمني، ولكنه ليس مثل الكتاب «: لويس القرآن الكرمي بأنه

مني، ولو أردنا املعىن احلريف فهو  املقدس عند النصارى، وهو كتاب واحد بالنسبة للمسل

فمن خالل هذا القول جنده خيلط بني . 1»كلمة اهللا أملي على النيب بواسطة جربيل

حقائق القرآن الكرمي من جهة فهو يقر على أنه الكتاب املقدس عند املسلمني ومن 

�¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ�ƢĔƢǰǷ�ǞǔȈǳ� ƢŹȍ¦�̈®ǂǨǷ�Â¢�ȆƷȂǳ¦�ǂǰǼȇ�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ- أملي على النيب 

، فكلمة أملي قد وردت يف القرآن الكرمي عن أساطري األولني املشركني -بواسطة جربيل

ȂǇǂǳ¦�ȄǴǟ�ȄǴŤ�ƪ¾�حيث إ ǻƢǯ�ƢĔ¢� ȏƚǿ�Ȅǟ®)وقال يف ذلك جّل عاله) ص:

، إن الفرق واضح 2﴾َوقَاُلوا َأَساِطيُر اْألَوَّلِيَن اْكَتَتبَـَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال ﴿

بني اإلمالء واإلحياء، فكلمة الوحي حيث كان القرآن الكرمي ينزل على النيب صلى اهللا 

تـََباَرَك الَِّذي ﴿: عليه وسلم بواسطة جربيل حىت حيفظه ويتلوه على الصحابة لقوله تعاىل

.3﴾نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن ﴿: رض الكتابة لقوله تعاىل يف باب التداينأما اإلمالء يكون بغ

� Èȏ ÈÂ�
Ê¾Ìƾ ÈǠÌǳƢÊƥ�ÆƤ

ÊƫƢÈǯ�ÌǶ Éǰ ÈǼÌºȈÈºƥ� ÌƤ ÉƬÌǰ ÈȈÌǳÈÂ�ÉǽȂÉƦÉƬÌǯ ƢÈǧ�Ȅ čǸ Èǈ ÉǷ� Çǲ ÈƳ È¢�Ȅ Èǳ
Ê¤�ÇǺ ÌȇÈƾÊƥ�ÌǶÉƬÌǼÈºȇ¦ÈƾÈƫ�¦È̄Ê¤�¦ȂÉǼÈǷÈ¡

ْلَيْكُتْب َولْ  .4﴾ُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فـَ

 .128ص املرجع السابق، مازن بن صالح مطبقاين، اإلستشراق واإلجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، -1
.5سورة الفرقان، اآلية -2

.01الفرقان، اآلية سورة  -  3
.282سورة البقرة، اآلية -4
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إن موضوع القرآن الكرمي ونزوله بواسطة الوحي قد القى رفضًا وصدًى منيعًا من 

قبل األمم السابقة وحىت الالحقة، إال أن هذا اجلدل لن حيتدم أمره بالثبات بل 

يف الوجود هو دليل األنام  ألننا حنن العرب سلطنا عليه ضوء الركود، ومبا أنّ . باملواجهة

�Ŀ�Ƕē Ƣǻ®Â�ǶēƢǼǠǗÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ƾǸǐƫ�Ǻǳ� ȏƚǿ�ÀƜǧ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ȂǿÂ�ǶŮ�ǾȈƳÂ�Śƻ

الشرح والبحث والتفلسف فكيف لعقل عبد بشري أن يواجه خالقه، هذه األرجوحة 

غري مقبولة يف املنطق ألن األصل هو مصدر الفرع، ولن يستطيع الفرع نكران أصله 

ميكن جتاهلها، لذا فمن ناحية البحث واملنهج أرى أن طرح  وهذه واجهة حقيقية ال

له هي ورقة راحبة يف صاحل العريب و قضية التشكيك يف مصدر القرآن الكرمي وكيفية نز 

ألن كل  ،ة ما هي األبواب اليت فتحوها على أنفسهمياملسلم ألن هؤالء ليسوا على درا

يف األخري ما عليهم إال قبول الواقع  سؤال وكل إشكال إال وجوابه يف القرآن الكرمي، لذا

َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما يـَْنَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإالَّ ﴿: لقوله تعاىل. والرضوخ له لينة أو عنوة

�ÈǺ)69(ِذْكٌر َوقـُْرَآٌن ُمِبيٌن  ȇÊǂ
ÊǧƢÈǰ Ìǳ¦�Ȅ ÈǴÈǟ � É¾ÌȂ ÈǬÌǳ¦� ċǪ

ÊƸ ÈȇÈÂ�ƢčȈÈƷ �ÈÀƢÈǯ� ÌǺ ÈǷ�È°
Êǀ ÌǼÉºȈ
Êǳ﴾1 وقال ،

)27(َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن ﴿: أيضا

�ÈÀȂ ÉǬ ċºƬÈºȇ�ÌǶ ÉȀċǴÈǠÈǳ�Ç«ÈȂ
Êǟ �ÄÊ̄�Èǂ ÌºȈÈǣ �ƢčȈÊƥÈǂÈǟ �ƢÅǻÈ¡ÌǂÉºǫ﴾2.

فلقد كان للبحوث االستشراقية نافذة واسعة اإلجابات واالستنتاجات املدعمة 

ستويف فلسفة القدماء ومعايري التقييد نقيست على مناهج علمية سابقة  ،بأفكار

الرهباين، أما من ناحية األب قزي الذي أطلق على نفسه لقب أبو موسى احلريري 

.70سورة يس، اآلية -1
.28-27سورة الزمر، اآليتان -2
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أن القرآن قد تأثر بالفرقة اليهودية، النصرانية اليت تدعي باإلبيونية «: يقول

)Ebionites(  أنفسهم بالفقراء آمنوا باهللا الواحد وهي فئة من اليهود املتنصرين مسوا

الذي ال يلد، كما آمنوا باملسيح ككلمة خملوقة مرسلة فحسب نيب من األنبياء ال 

يعرتفون بالهوته وال بنوته اإلهلية بل هو رجل كسائر الرجال جاء الوحي بعد معموديته 

الفداء واخلالص على يد يوحنا املعمدان، تقوم رسالتها على التعليم والتبشري وال تؤمن ب

وتعرتف بإجنيل معتمد واحد يسمونه اإلجنيل حسب العربانيني، تلتزم بأحكام الرتاث، 

حتبذ الطهارة واالغتسال الدائم باملاء، وحترم غري املذكى، ترتدي األلبسة البيضاء وتدعو 

ني، إىل مكارم األخالق، تدعو إىل عمل الرب واالهتمام باليتامى والعناية بالفقراء املساك

وقد دعا أتباعه . وهي املعاين اليت جندها يف اإلسالم والنص القرآين... وأبناء السبيل

الفقراء إىل اهللا، وآمن بالتوحيد املطلق وبإنسانية الكلمة، وأنكر الهوت املسيح، وعّده 

نبيا عظيما، وّجناه من الصلب ورفض دالالت الصلب، والفداء، والتكفري، وعّظم 

إلجنيل، ومكارم األخالق واألعمال الصاحلات كما هو معلوم، وهذا ما أحكام التوراة وا

.1»جيعل من املسيحيات القرآنية استمرارا للفكر اإليبوين البائد

إن ما ذهب إليه األب قزي هو مستبعد من الناحية الفكرية ألن القرآن الكرمي 

لسابقة وليس ال للديانات اوهو جاء مكمّ ،وحي إهلي منزل متقن اآليات والتحكيم

�© ƢƳ�ǲȈųȍ¦Â�̈¦°ȂƬǳ¦�ǺǷ�ǲǯ�Àȋ�Ƣđ�¦ǂƯƘƬǷ�Â¢�ƢȀǼǷ�Ƣǟǂǧمبادئها وأفكارها تصب  لّ ج

يف نفس الوعاء الذي يصب فيه القرآن الكرمي، وبالتايل هو جاء متمما ملا سبق وليس 

عبد احلكيم فرحات، إشكالية تأثر القرآن باإلجنيل يف الفكر االستشراقي احلديث، ندوة القرآن الكرمي يف الدراسات -1

.9-8االستشراقية، ص ص 
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َزْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِ ﴿: فرعا أو امتدادا ألي شيع دينية أخرى، يقول تعاىل �ÌǶِإنَّا أَنـْ Éǰ ċǴÈǠÈǳ�ƢčȈ

..1﴾تـَْعِقُلونَ 

مث جند طائفة من املستشرقني منهم تسدال ومسرت كانون اللذان كانت هلم وجهة 

نظر خاصة، وادعى هؤالء أن احلنيفية هي مصدر للقرآن الكرمي مدعمني آرائهم بوجود 

®ȂǐǬŭ¦Â�» ƾŮ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈđƢǌƫÂ�ƨȈǴǏ¦Ȃƫ�ƨǫȐǟ�  إىل كل ما يدعو إليه احلنفاء

د اإلميان بوحدانية اهللا ووجود اجلنة والنار والتسليم مباهية البعث بع: والقرآن الكرمي منها

  .املمات وكل ما يتعلق باحلساب والعقاب

كان القرآن الكرمي وال يزال إشكالية الغرب اليت ال نتتهي سواء من ناحية 

داقيته، لكن بالرغم من ذلك فإن هذا الكتاب البحث فيه أو الطعن والتشكيك يف مص

سه، أو التالعب بفحواه املقدس يظل خالدًا يشع لألبد، وال ميكن ألي أحد أن يدنّ 

َال َيَمسُُّه ِإالَّ )78(ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن )77(ِإنَُّه َلُقْرَآٌن َكرِيٌم  ﴿: لقوله تعاىل

ْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن ُقْل ﴿: ، وقال أيضا جّل عاله2﴾اْلُمَطهَُّرونَ  لَِئِن اْجَتَمَعِت اْإلِ

.3﴾يَْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرَآِن َال يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا

.02سورة يوسف، اآلية -1

.79-78-77سورة الواقعة، اآليات -2
.88سورة اإلسراء، اآلية -3
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  .الطعن في السنة النبوية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم - ثالثا

والتشكيك فيه، حىت سّنة الرسول عليه الصالة بعد انتهاك قدسية القرآن الكرمي 

ƨǴǗƢƦǳ¦�©ƢǷƢēȏ¦�ƢȀȈǳ¤�ƪ ŪÂ¢�¿Ȑǈǳ¦Â� البحث و ال فكانت كملحق تابع للدراسة  اومل

االنفعال والتفاعل ) 1: معتمدين يف ذلك على نفس املناهج السابقة ،بعد القرآن الكرمي

عتماد على منهج اال) 3االعتماد على املصادر السردية الضعيفة، )2اخلارجي، 

  .التشكيك والطعن

لقد كثرت اإلزعامات االستشراقية حول ماهية اإلسالم، فتنوعت أقواهلم فيه، 

وانزاحت أفكارهم املنافية للمنطق إىل أبعد من ذلك، فريى املستشرق جولدزيهر أن 

اإلسالم مثل الديانات السابقة اليت تبلورت مع الدهر على أيدي جامعيها وكاتبيها من 

دعائه أن املسلمني قاموا بنفس الشيء مع اإلسالم فاجتهدوا إكان حيث  أحبار وكهنة، 

أكسبته واجهة منطّية متميزة، وعلى رأسها الّسنة، وأن ما ،فيه ودعموه ببوادر جديدة

ختلقه العلماء إجتهاد إجاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من األحاديث ما هو إال 

أّن «:ȂǬȈǧ��Ƣđ�ǽƢȇ¤�śǸǟƾǷ�Ǿƥ�ŚȀǌƬǳ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�ƨȈ¾الذين أرادوا توسيع مشول

تعاليم القرآن جند تكملتها واستمرارها يف جمموعة األحاديث املتواترة، وهي وإن مل ترو 

.1»عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة، وتعترب أساسية لتميز روح اإلسالم

التشكيك يف اإلسالم والطعن يف السنة النبوية ما هو إال إنكار أويل لنبوة  إنّ 

�Ŀ�̈ƾǈĐ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�ǞƥƢǘŭ¦�ŚȈǤƫ�ȄǴǟ�¦ȂǠȈǘƬǈȇ�Ń�ǶĔȋ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦

.73، ص 1997، 21عفاف سيد صربه، املستشرقون ومشكالت احلضارة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط-1
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ذهن كل عريب مسلم عن الدين اإلسالمي من قرآن وسّنة نبوية، هلذا اجتهوا إىل انتهاك 

لتايل إنكار نبوة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، إّال أن ما مضامني السنة النبوية وبا

ذكر يف القرآن الكرمي من آيات تثبت حتمية نبوة الرسول حممد عليه صلوات اهللا كدليل 

ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه ﴿: فيقول جّل عاله يف كتابه العزيز،قطعي وبرهان مرجعي عن ذلك

نَـُهْم تـََراُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء عَ  َلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بـَيـْ

فإن كتاب اهللا عز وجل قد أورد لنا وقائع السرية النبوية بالتفصيل . 1﴾اللَِّه َوِرْضَوانًا

  .حىت أنه قد ذكر يف بعض السور احلالة النفسية للرسول صلى اهللا عليه وسلم

األمة اإلسالمية يرتبط ارتباطا وثيقًا بسرية نبينا حممد عليه السالم، فهي فتاريخ 

أول تطبيق فعلي للدين اإلسالمي سواء من ناحية الشريعة واألخالق واملبادئ السامية 

وحىت املعاملة وطريقة التواصل مع الغري، هلذا من الواجب على ،والسلوك احلسن

لتنال أحداثها منزلة يف كتب احلديث الشريف، وتنال عتناء بالسرية النبوية املسلمني اإل

من ألباب العلماء املسلمني التشهري والتذكري والتعريف به يف كل أرجاء العامل، ألن ما 

جاء به النيب حممد عليه السالم وما كتب عنه مل تعرفه أية أمة مسلمة سابقة أو الحقة 

  .لألمة اإلسالمية

وة الرسول وبالتايل النفي وغريه هو إنكار نبّ ما ذهب إليه هذا املستشرق  إنّ 

إن هذه األحاديث وغريها من «: زيهرد القطعي ملاهية السنة النبوية، ويضيف جول

�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�ƢËĔ¤�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�¼Ȑƻȋ¦�ǲưŤ�ȏ�ƢȀǠŦ�ƢǼȈǴǟ�ǲȀǈȇ�Ŗǳ¦Â�ƨǴƯƢǸŭ¦�́ ȂǐǼǳ¦

.28سورة الفتح، اآلية -1
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وبفعل التأثريات  العاطفة العامة لفقهاء املسلمني ولكن اإلسالم خالل توسعه التايل

.1»األجنبية ترك جماال لدقة العلماء املعنيني ولعلماء العقائد

إن ما ذهب إليه هذا املستشرق وغريه هو إنكار نبوة الرسول وبالتايل النفي 

وأصبح من الالزم لدى املستعمرين «: القطعي ملاهية السنة النبوية، ويضيف كذلك قائالً 

عليه وسلم، إذ بإبعاد السنة النبوية والتشكيك يف  حماربة سنة رسول اهللا صلى اهللا

.2»مكانتها يف التشريع يصبح التالعب بالقرآن الكرمي أمرا ميسورا

�ËȀĐ¦Â�Ƥ ǐǠƬŭ¦�Ǧ ǫȂŭ¦�Ǯ ǳ̄�ƪ Ʀưȇ�¦ǀǿإنّ . م اجتاه نبينا حممد صلوات اهللا عليه

�ƨǴǗƢƦǳ¦�ǶēƢǷƢǟ±¤Â�Ƕē¦ ¦ŗǧ¦�Ƕǣ°�śǫǂǌƬǈŭ¦الرسول صلى بأن ما كتبوه عن  قنونو هم ي

يف كتب العلماء والفقهاء املسلمني وما  وردما  وأنّ . اهللا عليه وسلم هو اخلطأ بنفسه

ما شغل باهلم هو كيف إلنسان  إنّ . نقله الصحابة عنه وتداولته األجيال هو احلق بعينه

مسلمة  ،دعى هؤالء أن يؤلف بني أمم متفرقة ليجعلهم أمة واحدةإفرد واحد كما 

سالم والتوحيد والسري على خطاه، هذا ليعلم هؤالء أن النيب صلى اهللا حتمل راية اإل

صطفاه ليكون رسوله يف إله اهللا تعاىل و عليه وسلم هو من أكرم اخللق وهو من فضّ 

:األرض ومنجيا ملن اتبعه وارتضى بدين اإلسالم موحدا ولسنته مطبقا، لقوله تعاىل

.3﴾النََّصاَرى َحتَّى تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوَال ﴿

  .73ص  املرجع السابق،عفاف سيد صربه، املستشرقون ومشكالت احلضارة، -1
، ص 2004، 1حيي مراد، افرتاءات املستشرقني على اإلسالم والرد عليها، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-2

235.
.120سورة البقرة، اآلية -3



  خ اإلسالميير أاإلستشراق اإلنجليزي والت....................................الفصل األول

61

بأنه سيصبح أساسًا يف املستقبل «: ويقول بروفيسور رجب معلقا على ما سبق

ون قفاملستشر . 1»لكل دراسة عن حضارة اإلسالم، وشريعته على األقل يف العامل العريب

عليه وسلم  وها يعين أن نبوة حممد صلى اهللاتعاملوا مع ذلك بكل حذر شديد فإن أكدّ 

صحيحة، وهو األمر الذي ال يريده هؤالء، فهم يقتبسون من الروايات املختلفة يف  

�ÀȂǨȈǔȇÂ��Ƕēاكتب احلديث والسنة كل ما يساعد أفكارهم وذلك من أجل حتقيق غاي

�ÀȂƷǂǘȇ�Ľ��µ ȂǸǤǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦�ƨǬȈǬū¦�ȄǴǟإ�Ŀ�¦ȂǴǐȈǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢Â�ǶēƢǓ¦ŗǧ

وحي وال دين يف نطاق الوجود، حيث قال بعض املستشرقني األخري إىل نظرية ال 

أن حممد مل يكن يؤمن مبا كان يوحى إليه وأنه مل يتلق الوحي من «: االجنليز ما يلي

�Ƣđ�ǶȀǟƾƻ�̈°Ȃǐƥ�² ƢǼǴǳ�ƢȀǼǴǟ¢�Ľ�ƾǐǫ�Ǻǟ�©Ƣȇȉ¦�Ǧ ǳ¢�Ǿǻ¤�ǲƥ�ǾǼǟ�ȆƳ°Ƣƻ�°ƾǐǷ

.2»وجعلهم يتبعونه فضمن لنفسه بذلك من يرضي طموحه

ثري من املستشرقني من حياولون إعدام فكرة النبوة وإنكار فكرة نزول الك إنّ 

  .الوحي على الرسول صلى اهللا عليه وسلم

حياولون إعدام صفة النبوة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  حيث أّن هؤالء 

وإنكار فكرة نزول الوحي عليه، وأن ما رآه الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو جمرد توهم 

إذا كان الوحي «: يقول عن ذلك الباحثون. ومهته به أفكاره وساورته به نفسهوخيال أ

، ص ص 2004، 1حيي مراد، افرتاءات املستشرقني على اإلسالم والرد عليها، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-1

235-236.
  .496ص  م،1977/ هـ 1397، 2لندوي أبو احلسن علي احلسين، السرية النبوية، جدة، دار الشروق، طا -  2
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�¿Ƣđȍ¦�ǆ ȈǳÂ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Ȃǿ�ƾȇǂŭ¦�ǲǟƢǨǳ¦�¦ǀǿÂ�ƾȇǂǷ�ǲǠǧ�Ǻǟ�°®ƢǏ�ȂȀǧ�Å¦ǄȈǸƬǷ�ÅȐǠǧ

.1»والكشف كذلك

مث يضيف وات على هذا القول وذلك بزعمه أن حممد صلى اهللا عليه وسلم 

القول أن حممدًا كان صادقاً «:قًا فيما اعتقده، فيقولخمطئ فيما رآه وأنه كان صاد

ميكن أن نعتقد بدون تناقض أن حممدا كان مقتنعًا بأن الوحي ينزل عليه من عند اهللا 

.2»وأن نؤمن يف الوقت نفسه بأنه كان خمطئاً 

وات ال يريد إذا أن «: دعاءات وات فيقول هذا الكاتبإيرد أحد الباحثني على 

رأى جربيل ألن هذا جيعلها رؤية غري تارخيية ماذا يعين هذا؟ أيعين وات  يقول أن حممداً 

مل يقل لنا يف بيان منهجه أنه مؤمن وليس  ! ال يعد من التاريخ إال ما كان أمراً حسيا؟

فما الذي حدث اآلن؟ الواقع أن وات ككثري من غريه من املستشرقني ال  ! ماديّاً؟

فمن خالل . 3»يتحدث عن اإلسالم وينتقده إال وهو ملتحف برداء العلمانية واملادية

بغرض إنكار  ،هذا الكالم نستنبط إصرار وات على أن ما رآه الرسول هو اهللا عز وجل

رآن هو الوحي املنزل عند اهللا عز وجل، الق فكرة الوحي، وبالتايل التشكيك يف أنّ 

  :ويرجع نفس الباحث تفسري ذلك بعدة وسائل منها

حممد حسني علي ظاهر، الوعي واملستشرقون، حبث يف كتاب املستشرقون وموقفهم من الرتاث العريب اإلسالمي، ص -1

97.

.219م، ص 1985ليه وسلم، الرياض، منهج مونتجمري، دراسة نبوة حممد صلى اهللا ع،إدريسشيخ  جعفر -  2
.495، ص 1952شعبان بركات، املكتبة العصرية، بريوت، :وات موجنمري، حممد يف املدينة، ترمجة-3
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كل عاقل يفهم أن اهللا تعاىل ال يرى عيانًا يف هذه احلياة الدنيا، فإذا  إنّ :أوالً 

  .اخليالو فهذا جيعل رؤياه من قبيل اهللوسة والوهم . كان حممدا قد رآه، كان اهللا

ن متناقضا يف كالمه فهو يقول أوال أنه رأى اهللا مث يقول أن حممدا يكو : ثانياً 

  ).ال تدركه األبصار'أخريا 

ما كذب الفؤاد ما (أن حممدا عندما الحظ خطأه اعتذر عنه بإضافة أنه : ثالثاً 

  ).رأى

ا تعلم ذلك من أهل الكتاب وإمنّ ،أن حممدا مل يكن يعرف اهللا ال يرى: رابعاً 

الوحي أمر تنزيل من جانب اهللا تعاىل «. قال أنه رأى جربيلفيما بعد ولذلك غّري رأيه و 

ولعل أن وضع خاصة الوحي حتت . 1»لينفذه املوحى إليه، وهي خاصة من خواصه

ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǳ�ƢēƢƫƢƦƯ¤Â�ƢȀǸƟƢǟ®�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƪ ŪÂ¢�ƾǫ�ň¡ǂǬǳ¦�ŚǗƘƬǳ¦�ƨȇÂ¦± :﴿ ُقْل

أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّه ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ 

ْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا َوَما َكاَن لَِبَشٍر ﴿: وقال أيضا. 2﴾فـَ

يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو 

.4﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴿: وقال أيضا. 3﴾ِإنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ 

.130هـ، ص 1420، مطبعة القدس، إيران، 2، حممد يف القرآن، طاحلسيين اجلاليل رضاحممد السيد  -  1
.110سورة الكهف، اآلية -2

.51الشورى، اآلية سورة  -  3
.04سورة النجم، اآلية -4
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إن حادثة نزول الوحي على الرسول عليه الصالة والسالم وردت يف عدة مصادر 

عض الروايات الذي هو القرآن الكرمي ولقد وردت ب ،إسالمية موثقة بالبيان الصحيح

�Ƣđ�ǀƻȋ¦Â�ǪȈǫƾƬǳ¦�ƨȈǷ¦Ǆǳ¤�ÀȂǫǂǌƬǈŭ¦�ƢȀȈǴǟ�ǖǴǇ�Ŗǳ¦�ȆǿÂ��ƨǳȂƦǬǷ�Śǣ�°ƾǐŭ¦�ƨǳȂȀů

ǞȈǓȂǳ¦�¿ƢēȐǳ�¼®ƢȈƦǯ.
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  .أثر االستشراف االنجليزي في العالم اإلسالمي: رابعا

د من الولوج والبّ ،لطاملا كان املشرق العريب يف نظر الغرب جمتمعا غريبا ومبهماً 

ومعرفة حقيقة ذلك الشخص العريب، وما هي نواياه وكيف يفكر وكيف  تهلدراسإليه 

ى الغرب فتخلّ .يعيش، إذن كان ال بد من وجود طريقة للدخول إىل العامل اإلسالمي

برى على ميوله على أهداف سامية منوطة مبنهج التوطيد إستشراق واعن مصطلح اإل

ثار العلماين لينشئ أقسامًا لدراسات الشرق واالند ،والتواصل اإلنساين والتبادل الفكري

األوسط ومراكزًا للبحوث وفتح جمال الدراسة للطالب املسلمني وتشجيع البعثات 

لكن ما زالت هذه األهداف القدمية . العلمية، وكل هذا حتت رداء التدمري والتخريب

ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƼǇ¦°Â�̈®ȂƳȂǷ احللقات  ستطاعت أن تضرب جبذورها يفإ

التارخيية السابقة لتضمن مرافعتها وخلودها يف الزمن احلاضر ورمبا يف املستقبل، لكن يف 

وبالضبط على  .ستشراق تأثريًا كبريًا على العامل اإلسالمينفس الوقت كان هلذا اإل

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǠȇǂǌǳ¦Â�̈ƾȈǬǠǳƢǯ�ƨǇƢǈū¦�©ȏƢĐ¦�  وكذا الثقافة واملناهج الفكرية وحىت

ǸƬĐ¦اآلثار : ومن أبرز هذه اآلثار. ع العريب أصيب بفريوس الفنت واحلروب األهلية

  .اآلثار الفكرية العلميةو الدينية 

  :اآلثار الدينية -1

«��ƨȈǴǸǟ�ǲȀǈƬǳ��śǸǴǈŭ¦�̈ƢȈƷ�ƨǧǂǠǷإ ƾđ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǻƢȇƾǳƢƥ�ÀȂǫǂǌƬǈŭ¦�ǶƬǿ

املسلم ويوجهها  نتحال عليهم، فالدين اإلسالمي بصفة عامة هو الذي حيكم حياةاإل

لكن جهود املستشرقني يف . حىت ال تنحاز إىل تيار الشك والركود ،يف أدق تفاصيلها
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العامل اإلسالمي كانت تسعى إىل خلق مناهج مادية يقاس عليها كل من الدين والفقه 

ار من املفكرين العلماء وحىت السياسيني الذين تأثروا بالفكر الغريب والسنة، فظهر تيّ 

ا إليه، فطالبوا بفصل الدين عن احلياة السياسية واالجتماعية، ألن الدين واحنازو 

اإلسالمي هو دليل احلكم للحاكم العريب املسلم فهو القانون اإلهلي املنزه عن اخلطأ، 

ومسي هذا التيار بالعلمانية فحياة املسلم كلها مبنية على اإلميان باهللا عز وجل وبالتصور 

فأوروبا وجدت يف الديانة . واإلنسان وكل هذا يف نطاق اإلسالماحملدود للخالق والكون 

النصرانية احملرفة فيها مطبات أعاقت سري احلياة وتقدمها فطالبت بفصل الدين عن 

احلياة، وجعل هذه الشعائر الدينية تقتصر على العالقة التعبدية بني اإلنسان واهللا، يف 

الجتماعي واالقتصادي فال عالقة له إيطار الكنيسة فقط، وأما اجلانب السياسي وا

، ألن هذه األخرية مل واملسلمني ما ينطبق على أوربا ال ينطبق على اإلسالم بالدين، فإنّ 

تعرف حقيقة النصرانية أو ما جاء به عيسى عليه السالم فجل ما عرفته هي الديانة 

  .النصرانية احملرفة من قبل بولس وغريه

�ƢǷ¢��ƢēƢǟ®Â��ƢĔƢƦǿ°�Ǿƥ� ƢƳ�ƢǷÂ�ƨǈȈǼǰǳ¦�ƨƥ°ƢŰ فالنهضة األوروبية كان أساسها

ƥ�Ǯاإل ǳ̄Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ Ȉǐǻ�Ǿǳ�ÀƢǰǧ�¼¦ǂǌƬǇستقبال البعثات العلمية اليت انطلقت إ

من العامل اإلسالمي إىل فرنسا وغريها من البلدان األوروبية، ويقول الشيخ حممد الصبّاغ 

يكن ليتحقق يف بلد من البالد األوروبية  إن إفساد الطلبة املبعوثني مل«: يف هذا املنوال

كما كان ميكن أن يتحقق يف فرنسا اليت خرجت من الثورة الفرنسية وهي تسبح يف حبور 

من أجل ذلك كانت فرنسا حمل ... من الفوضى اخللقية والفكرية واالجتماعية
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انت وك. ت هذه البعثات رحاهلا من تركيا ومصر وكذا إيران واملغربفشدّ .1»البعثات

هذه البعثات حتت إشراف أساتذة مستشرقني فرنسيني، مثل جونار الذي أشرف على 

�ƨǇƾǼŮ¦�ƨǇ¦°ƾǳ�ƪ«البعثة املصرية، فيقول أحد املستشرقني عن البعثات السابقة  ǻƢǯ�ƢĔ¢

والفنون احلربية، ولكن املعلمني الفرنسيني كانوا حريصني على أن ينقلوا إىل الطالب 

.2»نسية والثقافة الفرنسيةاملسلمني اآلداب الفر 

فأصّب االستشراق والتنصري جل اهتمامه بإنشاء املدارس واجلامعات واملعاهد 

منها الكلية اإلجنيلية اليت حتولت إىل جامعة أمريكية  ،الغربية يف البلدان اإلسالمية

وأنسبت فروعها يف كل من مصر، تركيا، بريوت، ديب، وكان اهلدف من هذه املنشآت 

قوهلم بالثقافة الغربية ع�ƨǧȂǨŰ�śǸǴǈŭ¦�ƨƦǴǗ�ǺǷ�¾ƢȈƳ¢�ƨƠǌǼƫ�Ȃǿ�ƢȀđƢǋ�ƢǷÂ�ƨȈǸالتعلي

حتت راية ما يسميه هؤالء االنفتاح  ،اململوءة بالفساد واالحنالل واالندثار األخالقي

.3»ولعلها عبارة ملطفة لتكوين جيل ممسوخ ال يعرف ثقافته وال عقيدته«احلضاري 

يذ اجلزائريني الذين درسوا يف املدارس الفرنسية وخري مثال على ذلك التالم

:يف اجلزائر ذات جانبني ديين وتربوي، قال الشيخ سعيد الزاهري عنها ةاملوجود

.30-29م، ص ص 1978 -هـ1398حممد الصباغ، االبتعاث وخماطره، املكتب اإلسالمي، دمشق، -1
2 -Bernard Lewis, “The Middle East Versus The West”, in Encounter, vol

XXI, n°4 October, pp 21- 29.
.46، ص 1982، 02م واحلضارة الغربية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط حممد حممد حسني، اإلسال-3
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»�ƨǤǴǳ¦�ÀȂƯƾƸƬȇ�ȏÂ�ÀȂǷȂǐȇ�ȏÂ�ÀȂǴǐȇ�ȏ�ǶĔƘƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�² °¦ƾŭ¦�ÅƢǟ¦ƾƻ�ƢȀȈǴǟ�ƪ ǬǴǗ¢

.1»...اهللالعربية فيما بينهم، وال يؤمنون بأن القرآن الكرمي وحي من 

لقد متكنت البواعث والدوافع الدينية أن تكون أشد آثار االستشراق خطورة 

�ŕƷ�ƢȀƦȈǐţÂ�ŚǐǼƬǳ¦�ƨȈǓ°¢�ƾȈǗȂƫÂ�§ǂǤǴǳ�ƨȈǨǴŬ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ƨƠȈē�Ŀ،على الشرق

تكون مناسبة لنشأة ومنو االستشراق، وتطعيمها بفلسفة هلا اجتاهات حمددة، مدروسة 

يان، كلها ذات طابع عدائي حاقدًا على اإلسالم التخطيط ومؤكدة اهلدف والب

أنه زاد من وضوح الرؤية وأكد قوة اإلسالم وقدسيته وسالمة منطقه  ،واملالحظ هنا

»�ƢēȂǫ�ǺǷ�ǲȈǴǬƬǳ¦�ǺǰŻ�ȏ�Ŗǳ¦�©ȏÂƢǘƬǳ¦Â�Ƥ ȇ̄Ƣǯȋ¦�ǽǀǿ�ǲǯ�Ƕǣ°�¿Ȑȇȍ¦�À¢�Ǯ ǳ̄

�®ȂǸǐǳ¦�ǺǷ�ǺǰŤ�Äǀǳ¦�¿ȐǇȍ¦�̈Ȃǫ�ń¤�¼ǂƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏ¤��ƢǿǂǘƻÂ2»والتصدي هلا.

وكواجهة نظرية فإن هذا االجتاه العقدي االستشراقي هدفه يكمن بالدرجة األوىل 

بغرض كان ا  يف معرفة اإلسالم وكل ما يتعلق به من قرآن ومبادئ وتشريعات، وإمنّ 

مواجهته واستغالله للنيل من املسلمني، وبغض النظر عن كل اجلهود املقدمة ملعرفة 

َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد ﴿: الدراسات احلديثة احلقة، لقوله تعاىلاإلسالم حتت زاوية 

.3﴾َوَال النََّصاَرى َحتَّى تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهمْ 

.108حممد سعيد الزاهري، اإلسالم يف حاجة إىل دعاية وتبشري، دار الكتب اجلزائرية، اجلزائر، بدون تاريخ، ص -1
50-49، ص ص 1974أثرها يف األدب املعاصر، دار املعرفة، مصر، ,أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق-2

  .بتصرف
.120سورة البقرة، اآلية -3
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  :اآلثار الفكرية والعلمية -2

الزاد املعريف حقيقة ال ميكن إنكارها، ذلك أن حضارات العامل العريب إنّ 

اإلسالمي من ثقافة ولغة وفلسفة وعلوم وفنون، وشرائع وعقائد وأديان كلها أولدت كنزاً 

�ǶȀǴǬǟ�Ƥ ǴǇÂ�Ƕǿǂǰǧ�ŔǧÂ�§ǂǤǳ¦�ǂđ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ǄǼǰǳ¦�¦ǀǿ��Ǿƥ�ÀƢȀƬǈȇ�ȏ�Ƣȇ°ƢǔƷ

يب والبحث الستيعاب حضارة األمة فسعوا إىل اكتشافه بدافع الدراسة والتنق

فمن هذا املبدأ اقتحم الغرب عامل العرب فأنشئوا معاهد للعلوم ومراكز . اإلسالمية

للبحوث والتنقيب وكراسي للغات وأقسام لألدب والتاريخ واألديان بقيادة كبار 

.املستشرقني، هكذا شق هؤالء طريقهم إىل الشرق

الغا فيه إىل درجة إنشاء مدارس ومعاهد فكان اهتمام الغرب بعلوم العرب مب

مثل املدرسة اليت أنشئت يف فرنسا يف  ،لتعليم اللغات الشرقية من عربية وفارسية وغريها

، فتشبع هؤالء بعلوم العرب وطرق حبوثهم وكالمهم )م12(القرن الثاين عشر ميالدي 

  ).روجر بيكون(مثل العامل االجنليزي 

جزءًا من تفكرينا سواء عن طريق كتبه أو مناهجه ستطاع االستشراق أن يكون إ

املتبعة يف جمال التدريس والتعليم والبحث، أو الكتب األدبية بغرض املطالعة والتثقيف، 

فإنه مل يكتفي بذلك بل أصبح رفيق دربنا بوسائله اإلعالمية، إذ أصبح داخل بيوتنا 

كل العقول سواء الباحثة أو   الثقافة هي واجهة فكرية تستقطب وجزءا من يومياتنا، إنّ 

املضطلعة ألن اإلنسان بطبعه حيب املعرفة واالكتشاف، فالغرب بعث لنا بثقافته إىل 

حياتنا وفرض علينا مباغثة فينا، ففي عصرنا احلايل أصبحنا حنوي العامل بأسره يف نظرنا 
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لعريب اليت متكنت من االستيالء على فكر ا ،وعقولنا وهذا بوجود األجهزة املتطورة

فقد استطاع االستشراق أن حيقق . عن دينيه وعقائده وواجباته وجعلته ينحازاملسلم 

�ƾǠƥ�Ãǂƻȋ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ĺǂǤǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ǂƯ¢�ƾǬǴǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦ŚƦǯ�ƢƷƢų

القرآن والسنة والفقه اإلسالمي كالتاريخ أو علم النفس، االجتماع، أو غريه من العلوم 

إن االستشراف مهنة علمية حرة ترسي قواعدها على «: جنيب العقيقي األخرى، فيقول

حيث اختذ االستشراق واجهة من . 1»أصول التحقيق والرتمجة والفهرسة والتصنيف

 .خالل الفكر العلماين الغريب للولوج إىل جمال األدب من نثر وشعر من منظور احلداثة

والسائدة، وتشجيع اللغة العامية  اليت تسعى إىل حتطيم املوروثات الفكرية القدمية

وطلسمة اللغة العربية وسجنها يف غياهيب الرجعية والتخلف والتقليد وخلع لباس احلياء 

يف صورة ) 20. ق(وازدهرت يف القرن العشرين «. للغة السامية بعبارات وألفاظ مشرنقة

ة أحباث عن اللهجات وأطالس لغوية ودراسات عن الفصحى ومعاجم تتناول اللغ

.2»العربية وموضوعاً هلا

فانتشرت يف البلدان العربية اإلسالمية املذاهب الفكرية الغربية وانكسحت على 

وأخذ كثريون بالنظريات «مجيع امليادين سواء يف األدب أو السياسة إىل غري ذلك، 

الغربية يف علوم االجتماع ويف التاريخ ويف علم النفس ويف علم اإلنسان وغري ذلك من 

.3»لومالع

.149، ص املرجع السابق، 3جنيب العقيقي، املستشرقون، ج-1

.1974أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب املعاصر، دار املعرفة، مجهورية مصر العربية، سنة -2
3-�Ȇǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�ǂǰǨǴǳ�ƨȈƦǴǈǳ¦�°ƢƯȉ¦��ǺǈƷ�ƾǸŰ�ƨǨȈǴƻ�́ �́ ��ǪƥƢǇ�ǞƳǂǷ��ÄǂǰǨǳ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ87  100إىل.  
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إن حيازة االستشراق على السلطة والنفوذ يف العامل مكنته من التحكم يف الرأي 

العام للعامل اإلسالمي خاصة يف جانب اإلعالم والتعليم، ونسلط الضوء هنا على أبناء 

�¦ȂǬǴƫÂ�ƨȈƥǂǤǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ǶēƢǇ¦°®�¦ȂǠƥƢƫ�Ǻȇǀǳ¦�śưƷƢƥÂ�ƨƦǴǗ�ǺǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦

فتأثر . كبار املستشرقني يف اجلامعات واملعاهد األوربية واألمريكية  تعليمهم على أيادي

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶĔ¦ƾǴƥ�Ŀ�ƨǇƢǈū¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ǲȈǻ�ǺǷ�¦ȂǼǰŤÂ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǂǰǨǳƢƥ� ȏƚǿ

ونظرًا للتطور الذي حدث يف وسائل اإلعالم . ليكونوا أيادي وعيون الغرب يف الشرق

يق أهدافهم بطريقة أسرع وجناح ساحق والسيطرة يف اآلونة األخرية مكن هؤالء من حتق

حتت راية العوملة وضرورة مواكبة العصر وفتح جمال اإلبداع  ،على اإلعالم العريب

ومن املنابر اليت استطاع الغرب أن ينشر من خالهلا الثقافة والفكر . السينمائي خاصة

بأشكاله املتعددة، فقد  الغربيني وسائل اإلعالم املختلفة من صحافة وإذاعة وتلفاز ونشر

�Ǻȇǀǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�ƢȀȈǧ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Â¢�ƢǿǂȇǂŢ�ƨǇƢƟ°�ńȂƫ�Ŗǳ¦�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�ƪ Ơǌǻ¢

.1تشبعوا بالثقافة الغربية

احلضارة أصبحت ذات كفني من الفكر والتوجه اإليديولوجي حتت زاوية  إنّ 

هة هو اجللغرب اإلزعام والتدقيق، فإذا كان للعرب جهة الشرق من احلضارة فإنه ا

 .املقابلة له

االستشراق بني احلقيقة واخليال مدخل علمي لدراسة االستشراق إلمساعيل علي : للمزيد ميكن مراجعة الكتب اآلتية -  1

  .حممد

  .حممد جالل إدريس" يف الدراسات العربية املعاصرة"وكتاب االستشراق اإلسرائيلي 

  .املوسوعة اإلسالمية العربية ألنور اجلندي: غة القرآنوكتاب الفصحى ل
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  .أثر الحضارة اإلسالمية على الحضارة الغربية -خامسا

�ǲǔǨƥ��ƾƥȌǳ�Ǟǌƫ�ƪ ǴǛ�Ŗǳ¦Â�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�̈°ƢǔƷ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°Ƣǔū¦�À¤

تساع نطاق شعوبيتها اليت كانت وليدة هذه النهضة الفكرية والعلمية والثقافية اإلبداعية إ

ما يستدعي إىل تسليط منظور التقييم العلمي والتارخيي جيعلنا لرواد هذه احلضارة، وإن 

نقف على بوادر هذه احلضارة اإلسالمية اليت جعلتها تتفوق على ما قبلها من 

وكل هذا له أسس وقواعد خلفية انطلقت من بواعث الدين  ،احلضارات السابقة

ها مصطبغة على قيم أوهلا توحيد اهللا عز وجل بصفة وغاية مطلقة واليت جند .اإلسالمي

اإلسالمي بصفة جمملة، واليت قد استوفت باملعىن احلقيقي ملاهية القيم الفرد احلياة 

اإلنسانية من احرتام للذات وعدل ومساواة بني الشعوب، بعيداً عن إلزامية الدين واللغة 

ا أَيـَُّها يَ ﴿: لتزام لقوله تعاىلوالعرق، حاملة لراية ال تفرقة بني األمم إال بالتقوى واإل

النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 

، فاستقطبت هذه احلضارة خمتلف الشعوب 1﴾ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

�Â��Ƥ ȈƷǂƫÂ�¾ƢƦǬƬǇ¦�ƨȀƳ¦Â�ÀȂǰƬǳ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Ƕē¦ǄȈǷ�®ƾǠƫÂ�ƨǷȋ¦�ǽǀǿ�² ƢǼƳ¢�̧ ȂǼƬǳ�¦ǂǜǻ

�ƨǳƢǏ¢�ȄǴǟ�ǞǗƢǫ�ǲȈǳ®�ȆǿÂ��©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�Å ƢǸǴǟ�ƾǳÂ¢��ƨȇƾƟƢǬǠǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦Â

وعراقة احلضارة اإلسالمية، اليت شهد هلا التاريخ بإنسانيتها وتساحمها يف عالقتها مع 

وكل . ي يف التواصل مع اآلخرينألخالق السامية والنضج العقلااألمم األخرى، قوامها 

�ƢēȏȂǘƥ�ǲǜƬǳ�ƨȇǂǌƦǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ǪǸǟ�Ŀ�Ƣǿ°Âǀŝ�ƪ ƥǂǓ�ƨǳÂ®�ƨǷƢǫ¤�Ŀ�ǶȀǇ¢�¦ǀǿ

على «ثها خالدة لألبد، ومستنجدة بكل مقومات احلضارة إلنشاء نظام دولة اوأحد

.13سورة احلجرات، اآلية -1
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دون أن يقيم الدين عائقا ما دون رقي  ةالدين والعقيد علىمبادئ احلق والعدالة مرتكزا 

وكدليل على غلو . 1»ولة واطراد احلضارة، بل كان الدين من أكرب عوامل الرقي فيهاالد

التسامح فيها كمبدأ أساسي يف حتسني واجهة التواصل مع الشعوب األخرى، حتت راية 

.2﴾َال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ ﴿: الدين اإلسالمي احلنيف لقوله تعاىل

ية قد تداولت احلضارة اإلسالمية اقر ويف هذا املنوال كانت الكتابات االستش

وقضاياها من باب الشهادة بعظمتها، فقد كان للمستشرق جوستاف لوبون رأي يف 

وصف تسامح املسلمني مع أهل البالد اليت فتحوها، فلم يكرهوا أحداً «ذلك حيث 

على تغيري عقيدته، كما مل يفرضوا على هذه الشعوب الضرائب الباهظة اليت كان 

، كما كان لبعض املستشرقني البارزين يف حلقة تأليف 3»هم السابقونيأخذها حكام

وكتابة التاريخ اإلسالمي وجهة نظر خاصة تقتضي أن احلضارة اإلسالمية كانت وليدة 

�®ǂů�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƢǼƬǔĔ�À¢Â��ƨǬƥƢǇ�©¦°ƢǔƷإ�ƾǫ�ƢĔƘƥ�» ¦ŗǟȏ¦�ǽ¦ǂǯ¤�Ǧ ǫȂŭ�¿¦ƾƬƷ

�ÅƢǷƢŤ�¦ȂǴǿƢšاندثرت عن ديانات اليهود، النصارى، أو ا �ƾǫ� ȏƚǿ�À¢�śƷ�Ŀ��² ȂĐ

فأنكروا بذلك ما نقل عن . فضل هذه احلضارة اإلسالمية العريقة على احلضارة الغربية

علوم املسلمني واملنجزات اإلسالمية خاصة يف جمال العلوم واملعارف إىل اللغات 

ستشرق وات األوروبية والذي أسهم يف بناء النهضة األوروبية احلديثة، وقال امل

فإننا معشر األوروبيني نأىب يف عناد أن نقر بفضل اإلسالم احلضاري «: موجنمرتي

.38م، ص 1962مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، املكتب اإلسالمي، دمشق، بريوت، -1

.256سورة البقرة، اآلية -2
.134البايب احلليب، دون تاريخ، ص عادل زعيرت، القاهرة، مصطفى :جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترمجة-3
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علينا، ومنيل أحيانا إىل التهوين من قدر وأمهية التأثري اإلسالمي يف تراثنا، بل ونتجاهل 

.1»التأثري أحياناً جتاهًال تاماً 

ية احلديثة وبزوغ إن مرجعية العلوم اليت هي اليوم أساس تطور احلضارة الغرب

ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƢȀƬǔĔ�  ما هي إال امتداد للفكر العريب اإلسالمي وما قدمته العقول

ففي هذا املنظور كان لزيغرد هونكا قول حتدثت . اإلسالمية من مفكرين وأدباء وعلماء

مث، أين هو البلد الذي عرف فيه الطب بشموليته «: فيه عن الطب عند املسلمني

إن وسائل العالج عندهم تتحدث ببالغة ... ما كان الطب العريبوعمقه وازدهاره ك

عن عظمة أحباثهم كما إن علم الصحة عندهم ألروع مثل يضرب، ومل العجب 

والدهشة، والوضع كما نعلم، أمل يطلب الفرجنة مساعدة العرب الطبية ويلحوا يف 

إن القاعدة  األساسية للطب كانت بدايتها من احلضارة اإلسالمية املنبثقة . 2»التماسها

استحوذت  اليتمن عقول علمائها، مبختلف عروقهم، فتطورت علوم الطب والصيدلة 

عتىن هؤالء بنقل خمتلف العلوم واملعارف إعلى رغبة الغرب يف كشف هذه احلضارة، ف

ليؤكد املستشرق الندو أن العامل  ،مدارسهموترمجتها لدراستها وتطبيقها يف معاهدهم و 

اإلسالمي يف الفرتة اليت كان يعيش فيها بادرة االزدهار والتطور واإلملام مبختلف العلوم 

�¾Âƾǳ¦�À¢�śƷ�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ŘǠŠ�Ȇǫ¦ǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǿƢǷ�ǪȈǬŢ�ǺǷ�ǾƫÂ°̄ �ǢǴƥ�ƾǬǧ��» °ƢǠŭ¦Â

واألخالقي حتت وابل اجلهل  تعيش هاجس اهلمجية واالحنطاط الفكريكانت األوروبية  

م، 1986/هـ1406حسني أمحد أمني، بريوت والقاهرة، :وات منجمرتي، فضل اإلسالم على احلضارة الغربية، ترمجة-1

  .217ص 

دار اآلفاق اجلديدة، :فاروق بيضون وكمال دسوقي، بريوت:زيغرد هونكة، مشس اهللا تسطع على الغرب، ترمجة-2

.217، ص 3، ط1979
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وبينما كانت سائر بلدان أوروبا تتمرغ يف القذر واحلطة نعمت «: والظلم، حيث يقول

إسبانيا مبدن نظيفة منظمة ذات شوارع معبدة ومضاءة، وكان يف ميسور قرطبة وحدها 

أن تعتز بنصف مليون من السكان، وسبعمائة مسجد، وثالمثائة محام عمومي، وسبعني 

.1»)املكتبات التجارية(عامة وعدد كبري من دكاكني الوراقني  مكتبة

كما توجه الندرو حبديثه عن احلضارة اإلسالمية ليسلط الضوء على واقع 

�ǂȇƾǬƬǳ¦Â�¿¦ŗƷȏƢƥ�¿ȐǇȍ¦�ƢȀǴǷƢǟ�Ǧ ȈǯÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǸǴǈŭ¦�̈¢ǂŭ¦�ƨȈǠǓÂÂ

¦�®ƢǸǟ�Ȇǿ�̈¢ǂŭƢǧ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǫȂǷǂǷ�ƨǻƢǰŠ�ƢȀǷǂǯ¢Â�ƨǼǈū¦�ƨǴǷƢǠŭ¦�ǪƸƬǈƫ�¦ǀŮ�ǞǸƬĐ

يوم كانت النسوة يعتربون يف العامل الغريب جمرد متاع من «: والعيش الطيب فقال عنها

األمتعة، ويوم كان القوم هناك يف ريب جدّي من أن هلن أرواحاً، كان الشرع اإلسالمي 

البنات كان  قد منحهّن حق التملك، وتقلت األرامل نصيباً من مرياث أزواجهن، ولكن

عليهن أن يقنعن بنصف حصة الذكر إال أن علينا أن ال ننسى أن األبناء الذكور 

.2»وحدهم كانوا، حىت فرتة قريبة نسبياً، ينالون يف الديار الغربية حصة من اإلرث

�Äǀǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ĺÂ°Âȋ¦�ȆǟȂǳ¦�ǾȈǳ¤�ǲǏÂ�ƢǷ�¼Ƣǘǻ�Ŀ�ƢǷ¢

خري من القرن التاسع عشر، فأصبحت لديه نظرة مزدوجة عن تبلور تفكريه يف الربع األ

�ĎÂƾǟ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�§ǂǤǳ¦�Ƣǿ°ȂǏ�ƾǬǧ��ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°Ƣǔū¦Â�ƨǏƢƻ�¿ȐǇȍ¦

�ǽƢš ¦�°ƢƯƾǻȏ¦�Â¢�̧ ÂǄǼǳ¦�ƨȇ¦°�ƪ Ţ�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƢȀūƢǐŭ�ƾȇƾēÂ�ƪ ǷƢǏ

.177م، ص 1977منري بعلبكي، ط، بريوت، :روم الندو، اإلسالم والعرب، ترمجة-1

  .وما بعدها 116يل اجلازم، القاهرة، بدون تاريخ، ص ’:ستانلي لني بول، العرب يف إسبانيا، ترمجة :ظرنيو 
.203روم الندو، اإلسالم والعرب، ص -2
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تيجية الغربية يف اإلسالم دين رأت الدوائر اإلسرتا«رابطة الوحدة اإلسالمية، حيث 

واحملافظة على السلطات ) إطاعة احلاكم(استقرار أو عامل ثابت ميكن استخدامهم يف 

، ويف هذا السياق جند املستشرق غوستاف لوبون يدافع عن القرآن الكرمي 1»الصديقة

ام ويراه أنه من الديانة املسيحية خاصة أنه قد تقاطع معها يف زاوية التوحيد واإلمل

وإذا أرجعنا القرآن إىل «: الروحاين بالالهوتية وتقديس للشعائر واملناسبات الدينية فيقول

أصوله، أمكننا عند اإلسالم صورة خمتصرة من النصرانية، واإلسالم خيتلف عن النصرانية 

، وهذا 2»يف كثري من األصول، وال سيما يف التوحيد املطلق الذي هو األصل األساسي

إلسالم مل ينتشر إال عن طريق الثقافة والفكر والدعوة اإلسالمية وكل يدل على أن ا

كما . هذا منوط بعقيدة الروح اإلنسانية وتقديس الروابط، واحرتام آراء وفكر اآلخرين

أن اإلسالم مل يتخذ طريقه وراء الصحراء بإفريقيا إال بعد «: ذكر ووالند أوليفرسن

ت وسيلة اإلسالم هلذه البقاع هي الثقافة والفكر احنالل دولته الكربى يف املغرب، وكان

والدعوة، فانتشر اإلسالم بني شعوب الرببر وبني الرجوع وقامت خلف الصحراء دولة 

.3»إسالمية لعبت يف التاريخ دوراً كبرياً 

�ǶĔƢƬƬǧ¦Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�̈°ƢǔūƢƥ�¦ÂǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǺǷ�¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǂǯǀǻÂ

ū¦�ƢēƢǷȂǬŠÂ�Ƣđ�ǲȈǴƻ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ǆ Ǭǳ¦�¿ȐǇȍ¦�¦ȂǬǼƬǟ¦�ƾǫ�ǶĔ¢�ƨȈǫȐƻȋ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȇ°Ƣǔ

فيلوبوس الذي أطلق على نفسه اسم إبراهيم اخلليل أمحد، فقد أعلن هذا األخري عن 

�ǆ: مجةإيكسي جورفسكي، اإلسالم واملسيحية، تر -1 ǴĐ¦�Ƣǿ°ƾǐȇ�ƨȇǂȀǋ��ƨȈǧƢǬƯ�Ƥ Ƭǯ�ƨǴǈǴǇ��®¦ǂŪ¦�ƾǸŰ�ƅ¦�Ǧ Ǵƻ

.106، ص 1998نوفمرب / هـ1417الوطين للثقافة والفنون واألدب، الكويت، مطابع السياسة، مجادى الثانية 

  .28ص ، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، 1شوقي أبو خليل، اإلسقاط يف مناهج املستشرقني واملبشرين، ط-2
.86م، ص 2000/هـ1421، )م.د(، دار األصدقاء، 3علي حممد إمساعيل، االستشراق بني احلقيقة والتضليل، ط-3
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، وقام بإصدار عدة كتب حتدث فيها عن 1959ديسمرب  25إسالمه رمسيًا وعلنًا يف 

واليت اعتىن فيها  1"حممد يف التوراة واإلجنيل"روحانية اإلسالم وعن حقائقه، نذكر منهم 

اإلسالم يف الكتب ) 1: بدراسة معمقة ونقدية للمقارنة بني الديانات الثالث

اعرف عدوك ) 3املستشرقون واملبشرون يف العامل العريب واإلسالمي، )2السماوية، 

.إسرائيل، عقيدة وسياسة

يجة حتمية تؤكد على أن وقد توصل من خالل دراسته هلذه األديان إىل نت

اإلسالم هو تلك القوة الروحانية اليت توجه الذات اإلنسانية عقال ووجدانًا إىل حتكيم 

واالعرتاف بوجود قوة إهلية تسيطر وتتحكم  ،وتنصيب الفكر وتوجيهه إىل توحيد اخلالق

  .يف هذا الكون وتؤطر تلك الروابط والعالقات اإلنسانية

.85، دار الفكر املعاصر، بريوت، لبنان، ص 1شوقي أبو خليل، اإلسقاط يف مناهج املستشرقني واملبشرين، ط-1
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 سالميبرنارد في دراسة التاريخ االية لويس  منهج :نيالفصل الثا

  والحضارة االسالمية

  منهجية لويس في دراسة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

  وآثاره برنارد لويسنبذة عن  - أوال

  .في كتابة التاريخ اإلسالميمبدأ الذاتية و  لويس - ثانيا

  .مصادره المعتمدة في كتابة التاريخ اإلسالمي: ثالثا

  .في دراسة التاريخ اإلسالميواجهة لويس النقدية  -رابعاً 
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  :منهجية لويس في دراسة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية

التاريخ اإلسالمي مع حتديد هتم لويس بالكتابة املرتبطة مبجال الكتابة يف إ

وتقييد الرسائل اليت كان هلا سبيال يف فهم هذا التاريخ، مرورًا باملطبات والصعوبات 

ومن أهم ما مسته حبوثه . اليت واجهت واجهة هذا املنظور من ناحية الفهم والتفكري

موضوع منهجية وطبيعة الكتابة يف التاريخ اإلسالمي، والذي أطلق عليه اسم 

كما كان له أراء ) االستشراق والتاريخ(وحبثه وتنقيبه بعنوان  ،)الم يف التاريخاإلس(

ني حول كتابة التاريخ اإلسالمي يف بعض الرسائل واملذكرات املتبادلة بينه وبني الباحث

عتماد عليها كقاعدة خلفية حتدد الرؤى سيتم اإلحيث يف هذا املنظور، العرب 

سالمي، واليت يف األخري ستكتب وتوضع كاملة السديدة ملنهج كتابة التاريخ اإل

ǾƬȇƢĔ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�Â¢�ƨǳƢǇǂǴǳ�ǪƷȐǸǯ�ƨŦŗǷÂ.
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  :وآثاره برنارد لويسنبذة عن  - أوال

، درس يف كلية ولسون واملدرسة 1916مايو  31لويس برنارد هو من مواليد 

تعلمه الديانة املهنية أين تابع تعليمه الثانوي، غري أنه ال توجد أية مراجع ذكرت عن 

اليهودية، مث قرر الدراسة جبامعة لندن وختصص يف التاريخ ليشد رحاله إىل فرنسا أين 

قني و م، فكان يعد من التالمذة املتف1937حتصل على دبلوم الدراسات السامية سنة 

لدى املستشرق الفرنسي ماسنيون، ليعود جمددًا إىل جامعة لندن حماوال يف ذلك أن 

مقعد يف مدرسة الدراسات الشرقية اإلفريقية، ليتحصل بعد سنتني على يستويف على 

واليت كان موضوعها يتمحور حول أصول اإلمساعيلية  1939شهادة الدكتوراه سنة 

متأثر «: والذي عاجله يف رسالة قصرية، ويف هذا السياق يقول علي إبراهيم النملة

، ويعول عليها يف أن تكون البديل حبركة أتاتورك واليت يعدها انطالقة تركيا احلديثة

الذي يريده من خالل منطقه الفكري والعقائدي، ذلك أنه يرى ما مل يصرّح به، وهو 

أن البالد األخرى املشمولة يف مصطلح الشرق األوسط جغرافيا، كلها متيل إىل تطبيق 

رة الدين يف قضيتها مع اليهود يف فلسطني احملتلة، ولذلك فال بد، عنده، من مغاد

.1»إذا أراد العرب التقدم، كما فعل الرتك" اإلسالم

يف خضم احلرب العاملية الثانية مت استدعاءه ألداء اخلدمة العسكرية من 

لتستفيد وزارة اخلارجية من مقدوراته العلمية والفكرية، ليعود  1945حىت  1941

عملية تدريس مباشرة بعد احلرب إىل مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية أين باشر 

علي إبراهيم النملة، االلتفاف على االستشراق حماولة التنصل من املصطلح، مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض، -1

.133، ص 2007ب ط، 
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التاريخ اإلسالمي واستطاع أن يسطع ويفرض وجوده كمدرس وباحث يف موسوعة 

، أين 1957، ليعني بعد ذلك رئيسا لقسم التاريخ 1949التاريخ اإلسالمي سنة 

عمل على تنشيط الطلبة املتمدرسني لإلطالل على نافذة التاريخ اإلسالمي واستدراج 

  ..لبحث مطول ميتطيه الفضول والغرابةأفقية التعبدية كرتميز استنفاري 

 1974لينتقل بعد هذا املشوار احلافل إىل الواليات املتحدة األمريكية عام 

�̄ƢƬǇ¢�¿ƢǇÂ�ȄǴǟ�ƢēƢǠǷƢŝ�ǆ ȇ°ƾƬǴǳ�©¦Ȃǟƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ǿǳ�ƪ ȀƳÂ�À¢�ƾǠƥ�¦ǀǿÂ

زائر، نذكر منها جامعة كولومبيا وجامعة إنديانا وجامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس، 

عة أوكالهوما، ليحط رحاله جبامعة برنستون وظل هناك حىت تقاعد عام جام

م، وإن هذه املسرية املهنية والفكرية مليئة باخلربات امليدانية مل تنتهي بالتقاعد 1986

وسط يف األ قبل أومسته ليعني مديرا ملعهد أنانربج اليهودي للدراسات اليهودية والشر 

  .يامدينة فيالديلفيا بوالية بنسلفان

إن اإلنتاجية الفكرية للويس مكنته أن ينال مكانة مرموقة سواء بني ذويه 

ستأصله التاريخ اإلسالمي إأو العامل اإلسالمي، إن اإلبداع الفكري الذي ) العرب(

نًا سواء عليه أو على البحث العلمي، إال أنه اسرتجعه من حياة لويس مل يكن هيّ 

وعن خمتلف  ،عن احلشاشنيأو اعيلية، بكتابات معمقة وموسعة سواء عن اإلمس

ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ Ɵ¦Ȃǘǳ¦.
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  :أهم أعماله -1

تعددت نشاطات لويس العلمية، وهذا راجع إىل املنظور الفكري الذي متيز به 

على غرار علماء عصره، وكذا بسبب اهتمامه الكبري بالعامل اإلسالمي تارخيًا وحضارة 

يف جمال التأليف الذي أخذت فيه الدراسات العربية وكذا اإلنتاجات الفكرية خاصة 

حيزًا كبريًا فيه، كما جنده يف الساحة اإلذاعية والتلفزيونية من إلقاء حماضرات 

�ƨǏƢƻ�ȆǇƢȈǈǳ¦�À¦ƾȈŭ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǟ�ƨǻƢǰǷ�Ǿǳ�ƾųÂ�ǲƥ�ǖǬǧ�¦ǀđ�ȆǨƬǰȇ�ŃÂ��©¦ǂŤƚǷÂ

وسط، وميكن إدراج يف تقدمي املساعدات واالستشارات السياسية اخلاصة بالشرق األ

  .أعماله بني التأليف واألعمال واإلجنازات العلمية

  :في مجال التأليف

لقد كانت أغلبية كتابات لويس تنصب يف معظم جماالت الدراسات العربية 

التاريخ اإلسالمي والفكر السياسي واحلركات اإلسالمية املعاصرة : واإلسالمية وهي

ǀǯÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǇ¦°®�¦ǀǯÂ ا الدراسات اخلاصة باحللقات الزمنية السابقة

.1مثال الدولة العثمانية

  :التاريخ اإلسالمي - 

1) The Arabs in History (London: 195), 5th edition, 1970 reprinted in

1975, 77, 81, 84.

.81، ص ، املرجع السابقالتاريخ اإلسالمي االستشراق واالجتاهات الفكرية يف ،مازن صالح مطبقاين -  1
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دار العلم : بريوت(ليعيد ترمجته كل من نبيه أمني فارس وحممود يوسف زايد 

إىل اللغة العربية بعنوان العرب يف التاريخ، واهلدف من هذا ) م1953للماليني، 

الكتاب هو وضع منظور خاص بوضعية العرب يف التاريخ وكيف نظر املستشرقون 

  .للعرب والدين اإلسالمي

2) The Cambridge History of Islam, 2 vols. in 4, Cambridge: Cambridge

University Press, 1970, (Co- editor with others).

وهي عبارة عن كتاب بأربعة أجزاء يف جملدين حتت عنوان سلسلة كامربدج 

  .للتاريخ اإلسالمي

وميكن اإلشارة إىل أن لويس ركز على اعتباطية احلكم يف كل من مصر وسوريا 

.مركزاً على احلركات السياسية واالنتفاضة الفكرية يف كل منهما

3) Islam in history: Alcove Press, 1973.

.1)1973(اإلسالم في التاريخ  - 

وميكن القول عن هذا الكتاب أنه شامل لكل البحوث والدراسات اليت قد قام 

�ƨȈǳȂǸǌǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƢǷ¢��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�Ǿƫ¦ǂŤƚǷÂ�Ǿƫ¦Âƾǻ�Ŀ�ƢȀƟƢǬǳƜƥ�¿ƢǫÂ��ƢǬƥƢǇ�ǆ ȇȂǳ�Ƣđ

يه بالدرجة فإننا نقصد كل القضايا اليت جرت يف التاريخ اإلسالمي ووقعها سواء عل

األوىل أو ما نتج عنها كردة فعل للرأي العام حمصورة من بداية انبثاق اإلسالم حىت 

  .وجند أن هذا الكتاب قد تناول النواحي التارخيية واملنهجية الفكرية. الوقت احلاضر

.82، ص ، املرجع السابقاالستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي ،مازن صالح مطبقاين -  1
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4) History-Remembered , Received, Invented-Princeton: Princeton

University Press, 1975, reprintes New York: Semon-Schuster.

).برينستون، مطبعة جامعة برينستون(التاريخ، تذكره، اكتشافه، اختراعه -

حتدث لويس يف هذا الكتاب عن التاريخ ونظرته الفلسفية، وأشار يف كتابه أن 

الشرق األوسط كان واجهة جيدة لتطبيق هذه اإلزعامات الفلسفية نظرًا للتشعبات 

لشعوب الشرق األوسط من ناحية اإلجنازات احلضارية وما قام به هؤالء يف الفكرية 

�Ƕē¦±Ƣų¤�śǸǴǈŭ¦�Ǻǟ�ȆǨǼȇ�§ ƢƬǰǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǆ ȇȂǳ�ƾų�Ǻǰǳ��ǂǓƢū¦Â�ȆǓƢŭ¦

  .احلضارية ويضعها حتت منظار اإلزعامية والتبجح

5) The Muslim Discovery of Europe, New York: W.W. Norton, 1982.

وركز فيه على النظرية االعتباطية بني ):/ م1982(ني ألوروبا كتشاف املسلمإ

يف  هلم سيط أوسعالعامل اإلسالمي وأوربا مشريًا إىل اهتمام املؤرخني الذين كان 

  .التأريخ عن موقف اكتشاف أوروبا للعامل اإلسالمي والعكس صحيح

�Ƕēǂǜǻمشريًا أن سبب إغفال املسلمني عن االرتباط بالعامل األورويب هو 

�Ǆǯ°Â�Ǻȇƾǳ¦Â�̈ƢȈū¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�Ƕđ�ƨǏƢƻ�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�ǶŮÂ��śȈƴŷ�ǶĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬƦǈŭ¦

كتفاء والتعايل بالذات اإلسالمية على فكرة أن املسلمني كان هلم نوع من اإل 

�ǲǷƢǠƬǴǳ�¾Ƣů�ƶƬǧ�ń¤�ƨƳƢŞ�¦ȂǈȈǳ�ǶĔ¢Â��ÅƢȇǂǰǧÂ�ÅƢȇƾƟƢǬǟ�śǸǴǈǷ�ǶĔȂǰƥ�°ƢƼƬǧȏ¦Â

  .مع العامل األورويب
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ƢǠǸƬĐƢƥ�ƢȀƬǫȐǟÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ȄǴǟ�ƢȀǨǳ¢�Ŗǳ¦�Ƥ©�مل Ƭǰǳ¦�ǂǐƬǬƫ�

الغربية األوروبية بالعقيدة والفكر والنظم السياسية، بل ذهب أبعد من ذلك وتناول 

اجلانب الديين فيما خيص الفرق الدينية بالتدقيق، مركزًا على الوجهة السياسية 

  .اإلسالمية من ناحية الفكر والنظم

ȆǴȇ�ƢǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǆو  ȇȂǳ�Ǧ ǳ¢�ƢǷ�ǂȀǋ¢�ǺǷ:

1) “Communism and Islam” in International Affairs, vol 30 January 1954,

pp 1- 12.

  :م1954الشيوعية واإلسالم، في مجلة الشؤون الدولية، -

يف هذا الكتاب تطرق لويس إىل وضع تواصالت فكرية وسياسية بني املذهب 

مركزاً على الواجهة السياسية اليت تندرج برمتها حتت راية السلطة  اإلسالمي والشيوعية

  .وما هي احليثيات اليت تواجهها من خضوع أو اندثار عليها

2) Politics and War (In Islam) in the Legacy of Islam, edited by Joseph

Schatcht C.E. Bosworth, (Oxford: 1974), pp. 156- 208.

.1البحث إىل العربيةوقد ترجم هذا 

حممد زهري السمهوري وحسني : يف تراث اإلسالم، ترمجة" احلرب والسياسة يف اإلسالم"،جوزيف شاخت وبوزورث  -  1

، ص ص 2، ط)19: الكويت(فؤاد زكريا، :شاكر مصطفى، مراجعة:العمد، تعليق وحتقيقمؤنس وإحسان صدقي 

229-330.
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ويف هذا البحث تطرق لويس إىل عالقة الدين بالسياسة يف ظل االعتباطية أو 

�ƨǷȋ¦�ƶǴǘǐǷ�À¢�Ƥ ǈǻ¢Â�ƨȈƸȈǈŭ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�śƥ�ƨđƢƴŠ�¿Ƣǫ�ƢǸǯ��ƪ ȈƦưƬǳ¦

ليست أصوله عربية بل عربية، وأشار كذلك إىل قضية اجلهاد وكيف يتقبلها الفكر 

ىل عالقتها بالفتوحات اإلسالمية، وما أورده الرسول صلى اهللا بصفة عامة، مشريًا إ

وكل هذا البحث يف نطاق الدين . عليه وسلم من رسائل إىل ملوك وقادة زمانه

  .اإلسالمي وتارخيه وضعه لويس حتت جمهر التشكيك يف مصداقيتها

1) The Assassins: A Radical Sect in Islam (London 1967) (New York

1968)1.

2) Islam from the Prophet Muhammad The Capture of Constantinople,

1987.

، دار ومكتبة 2013، 1حازم مالك حسن، ط:أزمة اإلسالم، احلرب األقدس واإلسالم املدنس، ترمجة،لويس برنارد - 1

.عدنان، السعودية
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  .في كتابة التاريخ اإلسالميمبدأ الذاتية و  لويس - ثانيا

هتم لويس بدراسة وكتابة التاريخ اإلسالمي لكنه رأى أن املوضوعية يف إلقد 

لذلك من خالل تفريقه بني  الكتابة تتأثر باحمليط والواقع الذي يعيش فيه املؤرخ وأشار 

كتابة التاريخ يف عامل الشمال وهو العامل احلر وكتابة التاريخ يف العامل الثالث، يف حني 

جند أن املؤرخ يف العامل احلر هو غري جمرب على تبين وااللتزام مبواقف معينة يف ظل 

ال العامل (كما يشري لويس يف موضع آخر بأن . 1ظروف دينية أو ضغوطات سياسية

حياول أن يثبت أي شيء حىت يقوم بفحوص الشواهد وتشكيل فرضياته، وعند ذلك 

يصل إىل حكمه، فإذا كان حمظوظًا بالعيش يف جمتمع حر قام بنشر نتائج حبوثه 

خاضعة فقط لضمريه العلمي إن جوهر هذا أن تكون أميناً، وأن تذكر األدلة 

مثل يف استخدام جزء من األدلة املستخدمة وكيفية تفسريها، أما عدم األمانة فيت

وإخفاء بقيتها، وأن ختتار ما يناسبك وترتك ما ال يناسبك، وقد تكون هذه الكتابة 

.2)متعصبة أو دعاية لإلقناع أو دعاية فعالة، ولكنها ليست كتابة علمية

إال أن لويس يذهب إىل منظور آخر يؤكد أن املؤرخ هو رهن الزمن ومقيد 

يعيش فيه، وكذا باملادة العلمية اليت لديه، كما أن هذا التقييد مبصداقية عصره الذي 

وال يسع املؤرخ (يشمل كذلك منهاجه ومفاهيمه وخاصة اهتماماته بالكتابة 

املتخصص يف التاريخ اإلسالمي املبكر إال أن يتأثر باإلسالم الذي عرفه، وخباصة 

، دار العلم للماليني، 2 فارس وحممد يوسف زايد، بريوت، طنبيه أمني: ترمجة العرب يف التاريخ،، لويس برنارد - 1

.133م، ص 1954

م، ص1957خليل أمحد جلو وجاسم حممد الرجب، بغداد، مكتبة املثىن، :أصول اإلمساعيلية، ترمجة،لويس برنارد -  2

80.



  والحضارة االسالمية  سالميفي دراسة التاريخ االلويس برنارد    يةمنهج.....نيالفصل الثا

89

حيث ساعدته بعض ذلك اجلزء من العامل اإلسالمي الذي استطاع الوصول إليه 

.1)الظروف أو بعض األشخاص أو احلكومات

لقد : (ويوجه لويس بعض االنتقادات للكتابات الغربية أو االستشراقية بقوله

قيل إن تاريخ العرب قد كتب يف الغرب أساسا من قبل املؤرخني ال  يعرفون اللغة 

أيضا اجلهل باللغة  العربية أو مستعربني ال يعرفون شيئا يف علم التاريخ، فلو أضفنا

الفارسية واللغة الرتكية، ولغات أخرى هلذه املعادلة فيمكن أن ميتد هذا ليشمل تاريخ 

.2)اإلسالم ككل

بأن مستوى الدراسات االستشراقية ما (ويضيف على هذا االنتقاد قوال آخر 

زال دون مستوى الدراسات األخرى، غري أن مثة تطورًا مهمًا قد حدث خالل الفرن 

لنصف األخريين حيث ظهر عدد من الباحثني الذين كانوا مؤرخني ومستشرقني، وا

وقد قدموا إضافات جوهرية ليس لفهمنا لتاريخ اإلسالم بل لفهم املسلمني أنفسهم 

.3)أيضاً 

إال أن ما ذهب إليه لويس من خالل وجهة نظره اخلاصة، قد احتوت على 

عامل "وهلا كانت تقسيمه للعامل إىل الكثري من التناقضات والتصادمات الفكرية، وأ

، فهذا دليل على البعد )العامل الغري احلر(مؤكداً يف ذلك على تقسيمه للمؤرخني " حر

عن ماهية التقسيم املنطقي، فتقسيم العامل إىل عامل حر وآخر غري حر مث االجتاه إىل 

.23مدحت طه، املركز القومي للرتمجة، القاهرة، طبعة، السنة، ص :التاريخ، ترمجة اإلسالم يف ،لويس برنارد -  1

.22، ص املرجع نفسه -  2
.23، ص هنفس -  3
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عيد كل البعد عن تقسيم للكتابة التارخيية إىل كتابة حرة وأخرى مقيدة، فهذا األخري ب

  .ما يسمى باملوضوعية

دالئل وبراهني تؤكد أن مؤرخي العامل احلر يتقيدون  يةمل يكن للويس أ

باملوضوعية حول التاريخ اإلسالمي وقضاياه، بل الواقع يؤكد أن مؤرخي العامل احلر 

يلتزمون بالذاتية يف الكتابة على تاريخ املسلمني وهذا نلمحه من خالل كتابات 

التزم مببدأ الذاتية يف النقل والتأريخ والكتابة ) غري احلر(شرقني، أما مؤرخي العامل املست

وقد حاز على التفوق على املستشرقني، وأجنز العديد من الكتابات العلمية اليت محلت 

ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǴǳ�ƨȈǳȂǸǌǳ¦Â�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�ƢēƢȈǗ�Ŀ.

) غري احلر(عامل كما ميكن اإلشارة إىل نوع آخر من كتاب أو مؤرخي ال

�ÄǂǰǨǳ¦�ǶȀǬǴǘǼŭ�ƨȈǨǴƻ�̈ƾǟƢǫ�¦ȂǻƢǯÂ�śǫǂǌƬǈŭ¦�ƾȇ�ȄǴǟ�¦ÂǀǸǴƬƫ�ǺǷ�Ƕđ�®ȂǐǬŭ¦Â

وتشويها للتاريخ اإلسالمي، وقد تفوقوا على  ااملناقض، فكانوا هؤالء أشد فتك

�ǽƢš ¦�ǾȈƻ°ƚǷÂ�§ǂǤǳ¦�Ƥ ǐǠƫ�ƾǯƚȇ�¦ǀǿÂ��ǾȈǴǟ�řƴƬǳ¦Â�̈°¦ƾŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǶēǀƫƢǇ¢

فاملوضوعية ليست قضية مطلقة ميكن نسبتها إىل بيئة ومنعها ( .اإلسالم واملسلمني

عن بيئة أخرى وخباصة البيئة اإلسالمية ذات الرتاث العظيم يف منهجية الكتابة 

التارخيية وذات اإلنتاج الضخم يف علم التاريخ ويف التاريخ اإلسالمي على وجه 

.1)اخلصوص

.267، ص )هـ1403: بريوت(، 02صاحل أمحد العلي، ط:، ترمجةعلم التاريخ عند املسلمنيفرانز روزنتال، -1



  والحضارة االسالمية  سالميفي دراسة التاريخ االلويس برنارد    يةمنهج.....نيالفصل الثا

91

�ǞǓÂ�ȄǴǟ�ǆ ȇȂǳ�ƾǯ¢�ƾǬǧ��ǶǰȀƬǳ¦�¦ǀǿ�̈¦°ƢĐÂ مبادئ  تقيد املؤرخ وخيضع هلا

ومناهجه واملادة املتوفرة ... العصر الذي يعيش فيه("من خالل كتاباته من بينها 

حىت جيد لبين قومه من  ،هذه القيود هولعل ما يذهب إليه لويس بوضع..."). لديه

املستشرقني ولنفسه خاصة عذرًا عن انتهاكه وخروجه عن مبدأ املوضوعية والتحيز 

لتاريخ اإلسالمي شكًال وموضوعاً، ولعل هناك قيود لمن خالل دراسته  الواضح

�ƢĔ¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦Â��ƢȀȈǳ¤�ŚǌȇÂ�Ƣǿǂǯǀȇ�À¢�ǆ ȇȂǳ�ĹƘȇ�Ń��̈ŗƬǈǷ�ƨȈǨű�¥®ƢƦǷÂ

أصبحت تشكل حاجزًا للمستشرق خالل دراسته للتاريخ اإلسالمي ومنها خروج 

قبلها سابقا، والذي أدى إىل بريطانيا من معظم الدول اإلسالمية املستعمرة من 

انتشار احلركات التحررية يف البالد اإلسالمية، ورجوع األمة اإلسالمية إىل تارخيها 

األصلي، وبانتهاج طريق السلف الصاحل مبدأ ومنهجًا موثوقا به للنهضة باألمة 

  . اإلسالمية وإرجاعها إىل سابق عهدها وجمدها األول

نبثاق جمموعة من علماء إهضة اإلسالمية ولعل من نتائج هذه الصحوة والن

�ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ȄǴǟ�¾ƢǤƬǋȐǳ�Ƕē¦®ȂȀůÂ�Ƕǿǂǰǧ�¦ȂǇǂǯ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇǂǰǨǷ�śǸǴǈǷ

Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǸƟƢǫ�ƨȈǸǴǟ�ª ȂŞÂ�¾ƢǸǟ¢�ŉƾǬƫÂ�  تواجه أعمال املستشرقني وتفضح

وحتط من قيمة موضوعيتهم امللفقة بالرتهات  ،اخلاطئة ممزاعمهم الكاذبة ومناهجه

فقبل ظهور هذه الصحوة للمزاعيم اإلسالمية كان املستشرق يكتب يف . الكذبو 

مواضيع اإلسالم واملسلمني بكل حرية مطلقة مشوهًا وقائع التاريخ اإلسالمي بطريقة 

مبالغ فيها دون أن يكرتث للمبادئ احلقيقية اليت يرتكز عليها كل باحث أو مؤرخ، 

اليت كان ال بد عليها أن  ،اإلسالميةحدث يف غياب الرقابة قد  وكل هذا كان 
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أما املالمح اليت حددها لويس وأكد عليها  . تتدارس عمله وحبثه يف التاريخ اإلسالمي

إن املؤرخني «: كركيزة ملنطلق منهج البحث خاصة يف اجلانب التارخيي واليت قال عنها

ويل أحد يشرتكون يف التزامهم بالعدل والدقة والبحث عن احلقيقة، وليس هدفهم حت

وهنا يذهب لويس إىل التقيد . 1»عن معتقداته أو إفساد أحد ولكن للفهم واإلبالغ

إن املستشرقني العظام السابقني الذين أسسوا «: والرتكيز على مذهب املعرفة فيقول

كانوا يشرتكون يف الرغبة يف ... االستشراق احلديث مثل هورخرونيه ونولدكه وفلهاوزن

فعنا للبحث، إننا نريد أن نعرف ما الذي يدفع رجل األعمال؟ إنه املعرفة، وهذا هو دا

يبحث عن الربح، ويسعى لتحقيق هدفه بإخالص، ومن هذا السعي حتدث بعض 

األمور النافعة يف إنتاج منتوجات ووظائف ودفع ضرائب، واملستشرقون يسعون إىل 

لسعي حنو املعرفة املعرفة فما نريده أكثر من أي شيء آخر هو املعرفة، ومن خالل ا

.2»حتصل بعض الفوائد العرضية

إن املنهج املتبع يف دراسة التاريخ اإلسالمي هو «: ويضيف إىل ذلك قائالً 

، وأشار إىل 3»نفسه املنتج يف دراسة التاريخ النصراين أو اليهودي أو أي تاريخ آخر

ستخدم املنهج األساسي واحد، فال ي«: هذا املعىن لكن بواجهة أخرى حيث يقول

املؤرخ منهجًا لدراسة تارخيه ومنهجًا آخر لدراسة تارخيك ومنهجا ثالثا لتاريخ شخص 

.586، ص املرجع السابق ، العرب يف التاريخ  ،لويس برنارد -  1

سيد رضوان علي، جدة، الدار السعودية للنشر :وحضارة اخلالفة اإلسالمية، ترمجة إسطنبول ،لويس برنارد - 2

.594، ص 2، ط)م1982/ هـ1402(

م، ص 1957خليل أمحد جلو وجاسم حممد الرجب، بغداد، مكتبة املثىن، :، ترمجةأصول اإلمساعيلية لويس برنارد، -3

590.
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آخر فهذا يعد خيانة فكرية، إن الشخص الذي يستخدم معايري معينة لدراسة ثقافته 

ودينه ويستخدم معايري أخرى لدراسة ثقافة شخص آخر ودينه ال يكون باحثًا أو 

دي اعرتاض على الكتابات املتعصبة، ولكن هذه ليس ل. عاملًا إمنا هو متعصب

ومن هذا املنطلق أكد لويس على . 1»الكتابات شيء والبحوث العلمية شيء آخر

أن يفحص األدلة «: ضرورة اليقني والعقل املتفتح لدراسة كتاباته وقال يف هذا األمر

.2»...بفعل متفتح، وأن يتبعها حيث تقوده ويقدم استنتاجاته دون أي حتيز

من اجليد أن يقر لويس بوجود بعض املستشرقني الذين قد رسبوا يف امتحان 

إن «: حيث يقول) العرب يف التاريخ(املوضوعية، ونلمح هذا االنتقاد من خالل كتابه 

بعض املستشرقني ينساقون وراء تعصبهم وانتماءهم، فيخفون تعصبهم خلف 

ويس بعض االنتقادات الالزمة ويوجه ل، 3»الصفحات املثقلة باهلوامش واالقتباسات

�ȏ�ƨŻƾǬǳ¦�ŃƢǠŭ¦�Ŀ�̈°ȂǐŰ�ƪ ǳ¦±�ȏ�ǶēƢƥƢƬǯ�À¢�ȄǴǟ�śǫǂǌƬǈŭ¦�©ƢƥƢƬǯ�ǒ ǠƦǳ

وهناك من واصل الكتابات املتحيزة «: حتمل جتديدا أو نقداً بنّاءًا مثل المانس فيقول

كان عاملًا مقتدراً، وقدم بعض ...فمثًال المانس) ماضي االستشراق(من املاضي 

األعمال املهمة، ولكن هدفه كان التعصب ضد اإلسالم لقد كانت عداوته حقيقية 

ليس مثة شك أنه مل يكن ينظر إىل اإلسالم بطريقة موضوعية أو ... ضد اإلسالم

حيادية، جيب أن ال يكون هناك فرق عند البحث يف اإلسالم بني الباحث املسلم 

.594، ص رجع السابقإسطنبول وحضارة اخلالفة اإلسالمية، امللويس برنادر،  -1
.590السابق، ص  جعأصول اإلمساعيلية، املر لويس برنادر،-2

دار العلم للماليني، :، بريوت2نبيه أمني فارس وحممد يوسف زايد، ط:العرب يف التاريخ، ترمجة، لويس برنارد -3

.63م، ص 1954
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ان ينظر إىل اإلسالم كدين منافس وغري املسلم، والمانس مل يكن يفعل ذلك، لقد ك

من املطبات والصعوبات كل لويس يريد جعل   أنّ بشارة اإلهنا جيدر بنا . 1»وعدو

بعض الدول ماهية التأثري والتأثر خاصة على املؤرخ يف على أن تدخل  ،للموضوعية

إن املؤرخ يف العديد من الدول، بل معظمها، «: البعد الوجداين للمؤرخ حيث يقول

جيب على املؤرخ أن يقوم ببحوث وينشر نتائجه فيها خيضع ملا متليه عليه اليت 

ومن حسن احلظ أنين «: ، مث يتحدث عن ذاته قائالً »السلطات السياسية أو الدينية

وبالتايل فإنين ال أختلف كثريا عن الغالبية ... مل أعش يف أي بلد من هذا النوع

.2» احلرالعظمى من املؤرخني الذين يعيشون يف العامل

ما ذهب إليه لويس يدفعنا بالقول أن العمل  ما ميكننا اإلشارة إليه أنّ إنّ 

باملوضوعية وممارستها كدافع علمي على املادة العلمية شيء وممارستها وتطبيقها على 

وهنا نرى أن لويس يقول قوال وال يطبقه فهو من هذا . الكتابة التارخيية شيء آخر

القاعدة اخللفية واألساسية  ماله عمل نظري ال عملي حمض، إنّ املنوال تبقى آراءه وأع

يف املنهج، أي املنهج الذي يلوح يف املسلمات ويقصد به ما يقتضي به الكاتب أو 

�ƾƥ�ȏ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǶǴǈŭ¦�°ȂǷȋ¦�ǺǷÂ. ريخ أمة من األممأيسلم به املؤرخ الذي يستويف ت

قائق اإلسالمية مثل ما توصل إليه أن تأخذ بعني اجلد هي مسألة الوحي والنبوة واحل

  .العلماء من اجتهادات يف علم احلديث

.63،  ص املرجع السابقإسطنبول وحضارة اخلالفة اإلسالمية، ،لويس برنارد -  1
  .نفسها املرجع نفسه، الصفحة-2
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ولكن ما جاء به لويس يف كتاباته ودراساته عن هذه األمور، فإنه يرى أن 

ما تناوله  اليهودية والنصرانية، كما أنّ : متدادا ونقال عن األديان السابقةإاإلسالم جاء 

وة، واالحرتام من قبل املسلمني هلذه النبّ حيتمل فقدان املصداقية ) ص(عن الرسول 

وة كما هو األمر عند وليس من الضروري على لويس وغريهم اإلميان والتصديق بالنبّ 

املسلمني، كما ليس جمربًا على اإلميان باإلسالم ليكتب عنه، ولكن ما جيدر بنا 

لك أن على كل مؤرخ دارس تاريخ أمة من األمم أن حيرتم مسلمات ت هالتحدث عن

ذلك اجلزء من «خصوصًا " باإلسالم الذي عرفه"أما مسألة تأثر املستشرق . 1»األمة

العامل اإلسالمي الذي استطاع الوصول إليه حيث ساعدته بعض الظروف أو 

فإن هذا يؤكد أن بعض املستشرقني يود عرض اإلسالم  » األشخاص أو احلكومات

ملسلمون وطبقوه عرب التاريخ كما فهموه هم، ال كما هو يف حقيقته وكما فهمه ا

أما معرفة اإلسالم حسب املوقع ... إىل يومنا هذا) ص(اإلسالمي منذ بعثة الرسول 

اجلغرايف الذي يعرفه املستشرق فاإلسالم ال خيتلف من مكان آلخر كما يريد بعض 

" إسالم تركي"املستشرقني حيث حيلو هلم وصف اإلسالم بأوصاف إقليمية فيقولون بـ 

وال ينبغي أن يتأثر موقف املستشرق . وغري ذلك" إسالم عريب"و" م هنديإسال"و

املوضوعي من التاريخ اإلسالمي بالظروف واملساعدات اليت تلقاها من األشخاص أو 

.2احلكومات

:قاسم السامرائي، الرياض:عبد اللطيف الطيباوي، نقد املستشرقني الناطقني باللغة االجنليزية، دراسة نقدية، ترمجة-1

.34، ص )م1991/ هـ1411(جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

.424الستشراق واالجتاهات الفكرية، ص ، امازن صالح مطبقاين -  2
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ويف إحدى العبارات يراوغ لويس وحيذر من الوقوع حتت أية ضغوط أو 

ضمن العامل احلر، لكن إن انتكاسات خمتلفة، فهو يفتخر كونه قد عايش وعاش 

عمله كان  أخذنا األمور من منظورها األويل فإن سرية لويس الذاتية تدل على أنّ 

حتت قبضة السلطات اإلدارية السياسية يف الغرب احلر، وبالتايل كل أعماله العلمية 

وحبوثه وخدماته كانت لصاحل هذه األخرية، ضف إىل ذلك أنه كان يعيش ضغوطات 

اوجب عليه توجيه وتوطيد عمله لتحقيق مصاحلها، وكل هذا وهو ميارس  صهيونية مما

  .دون اللجوء إىل حياة خارجية تبعده عن هذا األخري" العامل احلر"حياته داخل 

ومثة وجهة نظر للمستشرق رودنسون ميكن األخذ به واالستقراء عليه فهو يقر 

°̈�¦�ƢĔ¢Â�§ǂǠǳ¦�Ǻǟ�ƨȈƥǂǤǳاإلمربيالية كانت العنصر األساسي يف تكوين الصو «: بأن

غرب اليت تعطيها قدرًا من الشرعية يف /املسؤولية عن تلك الثنائية األساسية شرق

وتطبيق قوانني خمتلفة ال إنسانية " العامل املتحضر"استالل األول من خالل عزله عن 

ل ينحاز لويس هلذا النقد ألنه يعد من بني املستشرقني املؤثرين يف نظرية فص. 1»عليه

يف حني أن " العامل احلر"وعزل ونبذ الشرق عن الغرب والنظر إىل هذا األخري على أنه 

وهو يعد من املستشرقني املعاصرين الذين كرسوا كل " العامل الغري احلر"األول هو 

جهودهم العلمية واملعرفية ونفوذهم خلدمة املصاحل السياسية للغرب عامة واليهود 

  .خاصة

ا كان لويس يتخفى بواجهة العلم واملعرفة بينما هو مندمج أو بتعبري آخر لطامل

: يف السياسة الغربية ومصاحلها يف العامل العريب ويف هذا يقول كامل  يوسف حسن

.، ص.، س.، يف جملة املستقبل العريب، ع"عصب االستشراق"غسان سالمة، -1
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لويس ي عد فكريا أبرز أعضاء جمموعة برنستون الشهرية اليت كرست جهدها «

وينصح .  1»ًا ووجوداً لتشويه كل  ما هو عريب، وللنيل من العرب تارخيًا وحاضراً، تراث

.2»بالتزام احلذر واليقظة الشديدين يف تناول أطروحاته«الكاتب على ضرورة 

ومن اجلدال الذي جرى بني إدوارد سعيد وبرنارد لويس نستويف من أقوال 

إدوارد سعيد ما يؤكد على ارتداء لويس قناع العلم واملستوى األكادميي وما يدل على 

وال خيفى إطناب لويس بالكاد كّال من «واالحنيازات الفكرية اعتباطاته اإلمربيالية 

وتلك بالطبع . األسس اإليديولوجية ملوقفه وقدرته الغربية على جعل كل شيء خطأ

مسات مألوفة يف صنف املستشرقني الذين كانت لبعضهم شجاعة أن يكونوا شرفاء يف 

وبية، لكن لويس ليس تشويههم الواضح للشعوب اإلسالمية وغريها من الشعوب األور 

له هذه الشجاعة فهو ميضي يف إطار طريقته املعتادة بلوي عنق احلقائق أو 

وهي أساليب يضيف إليها ذلك املظهر اخلادع للعالمة اهلادئ ذي املعرفة ... تشويهها

واحلقيقة أن . غري احملدودة الذي يفرتض أنه طريقة الباحثني املثقفني يف احلديث

لراهنة تسمح له بأن يديل بتأكيدات غري تارخيية ومفعمة بالتمين اللحظة السياسية ا

وسياسية، يف صورة حجة من حجج الرتاث البحثي وهي ممارسة تتنفق مع أقل 

.3»اجلوانب جدارة باألكبار يف االستشراق االستعماري عتيق الطراز

مالحظات أولية حول سجال : خصائص النص االستشراقي يف وضعية النزاع"، )ترمجة وإعداد(كامل يوسف حسني   -  1

.، ص"يف االستشراق"وإدوارد سعيد برنارد لويس 
.125املرجع نفسه، ص -2

، 2006، 1حممد عناين، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط:، االستشراق املفاهيم الغربية للشرق، ترمجةإدوارد سعيد -  3

  .128ص 
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وأكثر من أي مستشرق آخر ) لويس(كان «: ويضيف إدوارد سعيد قائالً 

الصادرة " كومنرتي"سياسياً متحمساً إلبراز العداء للقضايا العربية يف منابر مثل نصرياً 

من الكوجنرس األمريكي وغريها، ومن هنا فإن الرد املناسب عليه ينبغي أن يشمل 

صورة ملا هو عليه سياسيًا وسوسيولوجيًا حينما يتظاهر بالدفاع عن شرف امليدان 

دقيق من أنصاف احلقائق اإليديولوجية أريد به خليط ... الذي يعمل فيه، وهو دفاع

.1»تضليل القراء غري املتخصصني

وكذلك أضاف لويس أن املؤرخ هو مزيج بني ذاته كمفكر وكاتب ومدون ملا 

ينتج عن تأثره بالقضايا اليت تكون ناجتة عن املشاكل اليت تشغل زمانه وحميطه وبيئته 

يطرحها على أرض الواقع وكذا اإلجابات من خالل األسئلة اليت تنتاب فكره واليت 

اليت حيتمل إجيادها واحلصول عليها، فجزء من هذه العبارة حيتمل الصدق ومسلم به 

على أن املؤرخ ال شك أنه ينزاح ويتأثر بالقضايا اليت تستحوذ على عصره وبيئته 

ǞǷ�ǾƥÂƢšÂ�ǽǂƯƘƫ�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƢǷ¢��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�®ǂǧ�Ȃǿ�Śƻȋ¦�ȆǨǧ��ǾǘȈŰÂ

اإلجابات اليت جيدها، فهذا يعد تناقضًا لكالم لويس السابق من أن احلقيقة وحدها 

هي اليت جيب أن تكون هلا السيادة وأن يتماشى مع األدلة والرباهني إىل حيث تأخذ 

  . على جممل جدها ومصداقيتها كما مر سابقا

 كما يوجه لويس بعض االنتقادات واملناظرات وكذا التضاربات فيما خيص

الكتابات الغربية أو االستشراقية من ناحية عدم إتقان املستشرقني وجهلهم للغة العربية 

ومل يقف عند اللغة . أو لغات الشعوب اإلسالمية كالرتكية والفارسية واألردية وغريها

¸"االستشراق والصهيونية"إدوارد سعيد، -1 ��ƨǴĐ¦�ƨǴů�Ŀ��8 ،4 ،2.8/12/1987 29-28، ص ص.
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فقط بل ذهب إىل أبعد من ذلك منتقدًا إياهم يف التكوين أو املعرفة العلمية لديهم، 

قد تتلمذ واكتسب خلفيته العلمية والعملية من كتابات املستشرقني  غري أنه هو بذاته

وعاش وترعرع يف ظل هذه املرجعية العلمية الذي هو اآلن ينتقدها، لذا هو مل حيدد 

التطور والتبلور الذي حدث يف هذه الدراسات وكيف حتولت عن طبيعتها األصلية، 

يليق بالتاريخ اإلسالمي  وكيف متكن هؤالء املستشرقني من تقدمي تعريف مميز

.للمسلمني أيضاً 

ويواصل لويس على مساره االنتقادي للدراسات التارخيية يف الغرب وذلك 

حني يتدارس أن الكتابات األوربية حول اإلسالم ابتداءًا من القرن السادس عشر 

  :مهاامليالدي تفرعت إىل قسمني خمتلفني من باب األسلوب املستخدم و 

وقد متثلت يف االهتمام بفقه اللغة والعقيدة : ةلعلميجهة اذات الوادراسات )1

" كتبهم املقدسة"وطبقت نفس املنهج الذي اعتمد عليه الغربيون يف دراسة 

وكانت هذه الدراسات مرتكزة على اللغة العربية بالدرجة األوىل مع استنفار 

.اللغات اإلسالمية األخرى مثل الفارسية والرتكية

�ƪ:واقعية ذات واجهة دراسات)2 ǻƢǯ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�Ä¢�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƪ ǴſÂ�ƨȈǯŗǳ¦�ƨȇ°ȂǗ¦ŐǷȍƢƥ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƨȈǳÂȋ¦�Ƣē°®ƢƦǷ

منابع الثروات والسكان والقوة العسكرية والدينية وغريها من الدعائم األساسية 

احلاجة  وقد اعتمدت على املالحظة املباشرة، وكان هدفها تلبية«. للدولة

.1»ملعلومات عن جار النصرانية اخلطر واملثري أيضا

1 -Lewis, “Islam” in orientalism and history (ed) Bloomington and London:

1970, 2nd edition, pp 28- 29.
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يعرتف لويس يف هذا العرض النظري والذي حيتاج إىل األمثلة والنماذج داللة 

على التكسحات والنقائص اليت يعاين منها الكاتب األورويب عندما يتدارس التاريخ 

يتحتم عليه األمر اإلسالمي ذلك أن هذا األخري عندما يستخدم اللغة الغربية س

باستخدام املصطلحات الغربية واليت هي امتداد للفكر الغريب من ناحية التفكري 

ولذلك فإن تطبيقها على «والتفسري، ومها يف األخري منبثقان من التاريخ الغريب أساساً 

أوضاع جمتمع آخر تشكل حتت تأثريات خمتلفة وحييا حياة خمتلفة يف أفضل أحواله إمنا 

.1»متثيلي ميكن أن يكون مضلال تضليال خطرياً  هو قياس

إن حصيلة لويس من اللغات العربية والفارسية والرتكية قليلة، فسريته العملية «

ال تسري صراحة إىل تعلمه هذه اللغات، وهناك إشارة إىل إقامته يف باريس مدة سنة 

ىل جامعة دراسية واحدة حصل فيها على دبلوم الدراسات السامية ليعود بعدها إ

ليحصل يف خالل عامني على درجة الدكتوراه يف ) مدرسة الدراسات الشرقية(لندن 

الذي مل يتجاوز أربعة عشرة ومائة صفحة، ومل يكن " أصول اإلمساعيلية"حبثه املعنون 

ولقد تلقى هذا . 2»فيه أصالة علمية كما أشار على ذلك عبد اللطيف طيباوي

�śǫǂǌƬǈŭ¦�ª البحث الكثري من الصعوبات اليت ȂŞ�ǪȈǠƫ�©ƢƦǘǷ�ƢĔ¢�ǆ ȇȂǳ�Ƣǿ¡°

مشريا يف ذلك إىل استعمال مصطلحات الغربيني والفرضيات املندثرة حول مصداقية 

فقد ألغى أو كاد «املصادر وانتشاال ما يالئم وجهة نظره ذات االحتمال املسبق، 

زة ومتعصبة املصادر السنية يف دراسة حركة اإلمساعيلية زاعما أن هذه املصادر متحي

.20، ص املرجع السابقالعرب يف التاريخ، ، لويس برنارد -  1

  : إشارة ملقالة هاملتون جب يف 44سابق، ص الرجع امل طيباوي،عبد اللطيف  -  2

Bulletin of S.O.A.S vol. X (1940- 42), p 797.
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�ƨǨǗƢǠƬŭ¦�Â¢�ƨȈǴȈǟƢũȍ¦�ǞƳ¦ǂŭ¦�ƾƷ¢�Ŀ�ǽƾƳÂ�ǺǷ�ƾƷ¦Â�² ƢƦƬǫ¦�®ǂĐ�ƨȈǴȈǟƢũȍ¦�ƾǓ

معهم، أو أن هذا االقتباس كان مبتورا من سياقه كما حيلو لبعض املستشرقني أن 

.1»يفعل

ليخوض يف دراسة " الكالسيكي"وانطلق لويس من التاريخ اإلسالمي من «

احلديث، فقد عمل خالل فرتة احلرب العاملية الثانية مع وزارة احلرب التاريخ اإلسالمي 

وهنا كما يقول لويس نبهته أحداث . الربيطانية اليت أعارت خدماته إىل وزارة اخلارجية

.2»احلرب لالهتمام باألحداث املعاصرة واستمر هذا االهتمام

لمي واملعريف أما الصعوبات األخرى اليت تواجه املستشرقني يف مشوارهم الع

بل وال شك يف ذلك أنه  ،كما حددها لويس فهو بذاته مل يتمكن من ختطيها،

خضع هلا بشكل جدّي والداللة على ذلك ما الحظناه عن لويس يف كتاباته عن 

" العرب يف التاريخ"الفتوحات اإلسالمية واليت أسقط الضوء عليها من خالل كتابيه 

هر اجلوانب االقتصادية واملادية اليت ألفتها ، والذي أظ"الشرق األوسط والغرب"و

احلضارة الغربية وهو ما تأثر به لويس، وذهب إىل أبعد من ذلك أن جعل أن أساس 

  .ع يف الغنائممهذه الفتوحات اإلسالمية الدافع املادي والط

�ȏ�ƢȈǸƬƷ�¦ǂǷ¢�ƢȀǴǠŸ�Ƣđ�ƾËȈǬƬǳ¦Â�®ȂȈǬǳ¦�ǽǀđ�ǄËȈƸƬǳ¦�̈°ÂǂǓ�ȄǴǟ�ǆ ȇȂǳ�ǄȈǯǂƫ�À¤

�ƺȇ°Ƣƫ�ǺȇÂƾƫ�Â¢�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�°ƚŭ¦�Ƣđ�ȆǔƬǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǿȂŪ¦�ƨǬȈǬū¦�À¢�ƢǸǼȈƥ��ǾȈجدال ف

أمة أخرى فإنه يتوجب عليه االبتعاد عن حتليالته وخلفياته املبنية على رؤيته الذاتية بل 

1 -Bernard Lewis, The origins of Islamism, Cambridge, 1940, p 8.
 .48ص املرجع السابق، مازن صالح مطبقاين، االستشراق واالجتاهات الفكرية، -2
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وجب عليه فهم واستنباط ذلك التاريخ من وجدانه الداخلي مستخدما مصطلحات 

خيها، فاملؤرخ الغريب غري جمرب على اسرتسال األمة الذي هو بصدد كتابة تار 

املصطلحات الغربية على التاريخ األجنيب الذي يتناوله يف دراسته بل جيب أن تكون 

  .مصطلحاته من باطن التاريخ الذي هو موضوع البحث والدراسة

لقد تكلم لويس على املشاكل والصعوبات اليت يتلقاها املؤرخ الغريب عندما 

يف " املعاجم التارخيية"أو " مناهج دراسة التاريخ"إن «خ اإلسالمي، يكتب يف التاري

ويف غياب هذه األدوات . أي لغة من لغات اإلسالم ما تزال قليلة وغري وافية

املساعدة اضطر املستشرق إىل اللجوء إىل دراسة فقه اللغة دراسة متعمقة، أما ما يقال 

.1»كنا بالنسبة للغات الشرقيةفليس مم" معرفة عملية"عن إمكان معرفة اللغة 

أنه نصح الباحث بالرجوع «حتمية تشبث لويس بوجهة نظره حيث لنا كد ؤ وت

إىل بعض الكتابات حول مناهج دراسة التاريخ اإلسالمي باللغة االجنليزية وذكر منها  

كتابني أحدمها هلمفري والثاين لسوفاج وأشار إىل أن مثل هذه الكتب ال بد أن توجد 

.2»اللغة العربية دون أن يذكر أي منهايف 

ومن هنا يسعى لويس إىل إخفاء ما تبادرت إليه مناهج تدوين التاريخ 

اإلسالمي قدميًا أو حديثًا لدى املسلمني باخلصوص، فالتاريخ اإلسالمي استجد 

إذ أنه يف احلقيقة جمموعة من األحاديث واألخبار  .بداياته على خطوات علم احلديث

د هلا أن تسري حتت راية وواجهة املعايري اليت تضبط احملدثني من واليت البّ ،املتنوعة

.17، ص املرجع السابقاإلسالم يف التاريخ،، لويس برنارد -  1
.594وحضارة اخلالفة اإلسالمية، ص إسطنبول  ،لويس برنارد -  2
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خالل دقة وصدق اخلرب املنقول، وهذا ما نتج عنه الكثري من الروايات واألخبار لدى 

ريخ وعلم أاملسلمني حول تارخيهم، مث حدث ما يسمى بعملية الفصل بني علم الت

اليت تعترب " مقدمة ابن خلدون"ه إىل أن كانت احلديث، وظل هذا العلم قائما حبد ذات

واجهة حتقيقية حول ضرورة التحليل ونقد الروايات التارخيية واليت كانت سببًا وجيهاً 

ومن الواضح أن لويس وغريه من «يف ميالد دراسات متنوعة يف جمال علم املناهج، 

عميقة لدراسة األمم املستشرقني ال ميكن أن يدركوا ما يف القرآن الكرمي من توجيهات 

�©¦°Ƣǔū¦�°ƢȈĔ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��©¦°Ƣǔū¦�°Ƣǿ®±¦�§ ƢƦǇ¢Â��Ƣǿ®ȂƳÂ�» ƾǿÂ�Ƣē°ƢǔƷÂ

ولعل يف هذا دليل على عدم اهتمام املستشرقني مبا يصدر من كتابات جادة . وعوامله

حول هذه القضايا، كما يؤكد نظرة االستعالء عندهم فلويس يف حديثه للباحث أكد 

لكتب حول التاريخ عمومًا باللغات األوروبية مث ذكر مثالني وجود العديد من هذه ا

.1»باللغة االجنليزية حول التاريخ اإلسالمي

وما ذهب إليه لويس يف كالمه عن املستشرق الباحث الذي مل يتمكن من 

فهذا أمر مرفوع منه وهذا الختالف " معرفة عملية"إتقان اللغات اإلسالمية ومعرفتها 

ن اللغات اإلسالمية، فكل هذه املفردات واملصطلحات هي مرتبطة اللغات األوربية ع

ƢēƾȈǬǟÂ�ƢȀź°ƢƫÂ�ƨǷȋ¦�ƨǧƢǬưƥ . معرفة "فالربغم من معرفة لويس للغات اإلسالمية

إال أنه ال يستطيع احلديث باللغة العربية حرفيًا وإمنا جمرد كلمات وعبارات "عملية

�ƨǤǴǳƢƥ�¾ƢǬǷ�Ä¢�Ǿǳ�°ƾǐȇ�Ń�¦ǀŮ��Ƣđمتناثرة هذا دليل على أنه ال يستطيع الكتابة 

وهذا ال ينطبق عليه بل حىت على . العربية رغم متكنه من قراءة ما يكتبه باللغة العربية

.128، ص 2، ط)م1978بريوت (، التفسري اإلسالمي للتاريخ، عماد الدين خليل -  1
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�ƢǷ�Å¦°®Ƣǻ�ǶĔ¢�ȏ¤�ƾȈƳ�ÃȂƬǈŠ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȀƬǧǂǠǷ�ÀȂǟËƾȇ�Ǻȇǀǳ¦�śǫǂǌƬǈŭ¦�ǒ Ǡƥ

�Ŀ�ƢĔȂǷƾƼƬǈȇ�ȏÂ�Ƣđ�ÀȂƯƾƸƬȇ�ȏ�ǶȀǧ��Ƣđ�©ȏƢǬǷ�ǶŮ�°ƾǐƫǶēƢǌǫƢǼǷ . ومن هذا

" املستشرق"و«: القبيل لألستاذ حممد شاكر وجهة نظر يف هذه املسألة حيث يقول

�ƢȀƬǧƢǬƯÂ�Ƣđ¦®¡�Ŀ�² ÂǂǤǷÂ�ǽ®Ȑƥ�ǶȈǴǠƫÂ�ǾƬǷ¢�ÀƢǈǳ�Ŀ�ƞǋƢǻ�ȆǸƴǟ¢�ŕǧ) ،أملاين

حىت استوى رجال يف العشرين من عمره أو اخلامسة والعشرين، )اجنليزي، أو فرنسي

هي (يتحول فجأة عن سلوك هذا الطريق ليبدأ يف تعلم لغة أخرى ولكن هذا الفىت 

�ƢĔƢƦǳ�Ǟǔƫ°¦�Ŗǳ¦�ǾƬǧƢǬưǳÂ�¦ŚǤǏ�ǾȈǧ�Ƙǌǻ�Äǀǳ¦�ÀƢǈǴǳ�ƨǫ°ƢǨŭ¦�ǲǯ�ƨǫ°ƢǨǷ) العربية هنا

يف جامعة من جامعات األعاجم فيبتدئ تعلم " اللغات الشرقية"يافعًا يدخل قسم 

لقى العربية حنوها وصرفها وبالغتها ألف باء تاء ثاء، أو أجبد هوز يف العربية ويت

ĺǂǟ�Śǣ�ÀƢǈǴƥÂ�ǾǴưǷ�ȆǸƴǟ¢�ǺǟÂ�ƢȀź°¦ȂƫÂ�Ƣđ¦®¡�ǂƟƢǇÂ�ƢǿǂǠǋÂ ... ويقضي ذلك

يفيت يف اللسان العريب والتاريخ العريب " مستشرق"بضع سنوات قالئل، مث يتخرج لنا 

.1»والدين العريب

دم قابلية فهم إال أن ما ذهب إليه حممود شاكر أمر مستنفر ومستبعد حول ع

واستيعاب املستشرفني للغة العربية، ولكن هناك نسبة قليلة من املستشرقني من لديهم 

ذلك احلس الفين واملعريف يف فهم وإدراك أسرار وخبايا اللغة العربية، وهذا يدل على 

��Ƕǔƻ�Ŀ�ƢȀƴǿƢǼǷÂ�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƢēƢƸǴǘǐǷ�µ ǂǨƫ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�À¢

  .مة اإلسالميةكتابة تاريخ األ

.96-95، ص ص 02، طبعة 1991شاكر حممود، رسالة يف طريق ثقافتنا، القاهرة، دار اهلالل، -1



  والحضارة االسالمية  سالميفي دراسة التاريخ االلويس برنارد    يةمنهج.....نيالفصل الثا

105

ويضيف لويس حاجزاً آخر يقف بصدد الدراسات التارخيية هو افتقار املصادر 

املطبوعة يف التاريخ اإلسالمي، يف حني أن العديد من النصوص والوثائق 

واملخطوطات اليت ال زالت قيد البحث والتحقيق، أما بقية املواد العلمية األخرى 

 مراحلها األوىل من التطور وعلى رأسها املساعدة يف عملية البحث ال تزال يف

  .املعاجم

التاريخ "« على أن هذا التطور كان موافيا كقاعدة خلفية مليالد ريولكنه يش

كعلم منفصل يف الدراسات االستشراقية وبالتايل وفر فرصة أفضل لفهم " االستشراقي

.1»التاريخ اإلسالمي أكثر مما كان ممكنا يف السابق

د من كتابات لويس صحيحًا خاصة اليت كتبها يف سنة ولكن رمبا يكون ما ور 

ب العرب وغري العرب تابعد مرور نصف قرن على هذه املقوالت، كان ملئات من الك

احلظ األوفر يف وضع أسبقيات وتوقعات مبنية  ،املنشغلني بدراسة التاريخ اإلسالمي

مه إال إذا كان ما د على لويس أن يرتاجع عن كالعلى مناهج علمية حمضة، إذن البّ 

يرمي إليه يف حدود البعد الواقعي الذي يستويف بانبثاق دراسات تارخيية مطبوعة يف 

التاريخ اإلسالمي مدونة باللغات األوروبية اليت يتقنها أو هي قيد التدارس، وعليه فإن 

قد أخذت حظها  ،الكتابات االستشراقية اليت عاجلت قضايا التاريخ اإلسالمي

ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǺǷ�ňƢưǳ¦�Ǧوعظمت لكث ǐǼǳ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�Ƣēǂ.

.18، ص املرجع السابقاإلسالم يف التاريخ، ، لويس برنارد -  1
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أدت  ،تبلورت وازدهرتاليت فكرية النهضة الأما ما آل إليه تفكري لويس بأن 

وهو بالتايل يؤكد على ميالد فهم أحسن للتاريخ " التاريخ االستشراقي"إىل ظهور 

الية وما آل فاملستجدات احل. اإلسالمي عما كان يف أولياته أو مما كان مقدمًا مسبقاً 

إليه الوضع احلايل ال يصدقها ويؤكد على مصداقيتها، ألن كل ما قدمه املستشرقون 

ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�¾ȂƷ�ǶēǀǷȐƫÂ� من كتابات ومؤلفات، كانت تعج باألخطاء

�Â¢�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǖǋƢǻ�Ʈ،وبعيدة عن املنهج الصحيح ƷƢƥ�Ä¢�Ǿƥ�ÄƾƬǬȇ�Äǀǳ¦

ǀđ�©ǂǓ¢Â�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǸȈǬǳ¦�ƪ¦� هادوبالنظر إىل هذه األخطاء جن. غريه ǨǴƫ¢�ƾǫ

ويف . التاريخ، وبالتايل ما توصل إليه هؤالء يؤكد على الركود ال على تبلور أو أي تطور

خضم هذا التضارب القوي يزعم لويس بأن هناك جتددًا ومنظورًا متطورًا ميس 

الدراسات التارخيية لدى املستشرقني، مث يناقض هذا التفكري حني يتكلم عن

احلروب الصليبية اليت ارتكزت على املصادر الغربية  -مثال-الدراسات الغربية 

املستنجدة بنسبة قليلة من املصادر واملراجع الشرقية غري أن بعضها ما زال يف طريق 

  .التطور أو عملية الغربلة أو البطأنية

أن بعض األعالم البارزين من أمثال صالح الدين ما زالوا «ويرى لويس 

جون إىل الكتابة املنفصلة عنهم وكذلك تواجه املمالك واإلمارات اإلسالمية اليت حيتا

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ¤�² °ƾƫ�Ń�ƢĔ¢Â�ƢŮȂƷ�ƪ ȇǂƳ¢�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ�ÅƢǐǬǻ�ƢƥÂ°Â¢�Ŀ�©ƾƳÂ

ويرى لويس أيضًا أن اللغة العربية ميكن أن تضيف أكثر ملعرفة . املصادر األوروبية

.1»نبالتاريخ األورويب يف هذا اجلا

.23، ص السابق اإلسالم يف التاريخ، املرجع، لويس برنارد -  1
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�©ƢǨǳƚǷÂ�©ƢƥƢƬǯ�Ŀ�ƨȈǸǴǠǳ¦Â�ƨȈƴȀǼŭ¦� Ƣǘƻȋ¦�ǽǀđ�ǆ ȇȂǳ�°¦ǂǫ¤�À¤

املستشرقني هو أمر ال يستهان به ويف نفس الوقت موقف ارجتايل، وكان من املمكن 

أن يكون األمر أكثر سالسة لو حاول لويس بذاته االبتعاد عن هذا التحيز الفكري 

ولعل ما . اإلسالمي، لكان الوضع أحسنواالنقياد الذايت عندما يكتب يف التاريخ 

هو خري دليل على ذلك حبيث " العرب يف التاريخ"دل على ذلك ما نلتمسه يف كتابه 

ر أو مرجع عريب ولو واحداً بالرغم أنه ذكر أن هذا الكتاب جاء دال جند فيه أي مص

باته لوجدناه واجهة القراء ال إىل الباحثني واملتخصصني، ولو قمنا مبتابعة كتاإىل ليقدم 

  .يعتمد فيها على املصادر االستشراقية بالدرجة األوىل

أما مسألة البحث والتعقيب حول املمالك واإلمارات اإلسالمية اليت وجدت 

ة جيدة تؤكد على أن ما  هيف أوروبا من املصادر العربية، فهذا التفكري املقرتح يعد واج

من مصادر عربية، ولكنه يف العمق  حىكتب باللغة العربية عن هذه املناطق هو مستو 

دراسة والبحث املعريف حول الجل أستنفار الفكري لبين قومه من هو توجيه ناقوس لإل

هذه البلدان من خالل العودة إىل املصادر العربية، فهي توجيه مؤكد وإسرتاتيجي حىت 

  .يتمكن هؤالء الولوج إىل العامل اإلسالمي والعريب
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  .مدة في كتابة التاريخ اإلسالميمصادره المعت: ثالثا

قسم األدبيات وأشار : قام لويس بتقسيم مصادر التاريخ اإلسالمي إىل قسمني

�Äǂǜǻ�Ƥ ǻƢƳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤)لكن القسم الثاين ارتأى أن يكون وثائقي )الكتب ،

  ).نقوش وحفريات) (تطبيقي(اجلانب 

  :باب اإلرث األدبي -1

واحلوليات وهي تعد رصيدًا أوليا للعرب وهي تتكون من الكتب واملعاجم 

�©ƢǠǸƬĐƢǧ��ƢȀǼǟ�řǤƬǈȇ�ȏ�°ƚŭƢǧ��ƺȇ°ƘƬǳ¦�ǪǴǘǼŭ�ƨȈǳÂȋ¦�̈ ƾǟƢǬǳ¦�Ȇǿ�ŅƢƬǳƢƥÂ

©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ƢǿŚǤǯ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǀǼǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�  تسعى إىل توطيد معاملها الفكرية لتظل

بد على احلكام خالدة عرب الزمن، ونظرًا ألمهيتها يف التاريخ اإلسالمي، كان ال 

�ƨǬƷȐǳ¦�ǶǷȋ¦�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǶŮƢǸǟ¢�ǲǯ�ǺȇÂƾƫ�śǸǴǈŭ¦� ƢǨǴŬ¦Â

�ƨƥƢƬǰǳƢǧ�ǶȀź°Ƣƫ�ȄǴǟ�̧ ȐǘǓȏ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦Â�ȆǸǴǠǳ¦�Ƕǿ¦ȂƬǈǷÂ�Ƕē°ƢǔƷ�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ

. أمر ضروري للحفاظ على ما قدمته األمم السابقة لتستنجد به وتطوره األمم الالحقة

بالتدوين الدقيق ألفعال الرسول صلى اهللا " أتقياء"ة بقيام رجال وقد بدأت الكتاب«

فقد كان لكل ساللة حاكمة كتب وحوليات . 1»ه األوائلئعليه وسلم وأقواله مث خلفا

�À¦ƾȈǷ�ń¤�ƺȇ°ƘƬǳ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦Â�ǺȇÂƾƬǳ¦�¾Ƣů�ǲǬƬǻ¦�Ľ��ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�ƢȀȈǧ

وجعل  -ومل يقل الراشدين- وسرية اخللفاء األولني ) ص(يف تدوين سرية الرسول " األتقياء"يالحظ هنا لويس خصص  -  1

  .ةالسرية هنا مساوية يف املوثوقية لكتب الطبقات بينما يصر يف أماكن أخرى على نفي مصداقية احلديث والسري 

، مؤسسة عامل 2011صالح مازن مطبقاين، االستشراق واالجتاهات الفكرية يف التاريخ اإلسالمي، طبعة : عن كتاب

.432األفكار للنشر والتوزيع، ص 
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تابة تاريخ املدن أو على علماء اخلوصصة، حيث أصبح التدوين مقتصرًا على ك

اخل، أو حوادث الدهر من كوارث طبيعية أو ما يضرب ...الطب، أو رجال القضاء

ǢȈǴƥ�ª ƾƷ�Â¢�ƨǟƢĐ¦�©¦ȂǼǇ�ǺǷ�ǶǷȋ¦ . وقد أكد لويس أن هذه املصادر مل تستويف

حظها يف الرتمجات األجنبية أي اللغات األوربية وحىت ما ترجم منها ال زال ينقصه 

وهذا يذهب بنا إىل ضرورة االستنجاد والعودة . والتوجيه فكله خمتلس به شوائب الدقة

مصادره يف حبثه حول «امللحة للرتمجة من املصادر الرتكية والفارسية، وقد قسم لويس 

أصول اإلمساعيلية إىل مصادر سنّية تارخيية، ومصادر عقدية سنية ومصادر الشيعة 

.1»يةاالثين عشرية واملصادر اإلمساعيل

  :باب األرشيف اإلسالمي -2

هي النقوش اإلسالمية وقد  : وهذه املصادر تتكون من ثالث جمموعات األوىل

كتب معظمها باللغة العربية، ومتت دراستها دراسة جيدة، أما النوع اآلخر فهو 

. الربديات املوجودة يف مصر وقد نشر الكثري عنها وخباصة يف اجلانب اإلداري واملايل

Đ¦�ƢǷ¢�ƾǫÂ��®ȂȀȈǳ¦�ƾƥƢǠǷ�Ŀ�ƪ ǜǨƷ�ǪƟƢƯÂÂ�¼¦°Â¢�ȆǿÂ�¦ǄȈǼŪ¦�ǪƟƢƯÂ�ȆȀǧ�ƨưǳƢưǳ¦�ƨǟȂǸ

وهناك وثائق الدولة العثمانية ابتداءًا من . انتقل العديد منها إىل اجلامعات الغربية

القرن اخلامس عشر وخباصة القرن السادس عشر وهي مصدر ضخم حيتاج إىل الكثري 

لويس يف كالمه إىل املصادر األولية للتاريخ وقد أشار . 2من البحث والدراسة

اإلسالمية، فنّبه أن الباحث يف التاريخ اإلسالمي حيتاج إىل مصدر مهم وملم 

.05-03سابق، ص ص الرجع املأصول اإلمساعيلية، ، لويس برنارد -  1
.28اإلسالم يف التاريخ، ص ،لويس برنارد -  2
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وهو الطبقات اليت تتحدث عن سرية األفراد فهي تركز على  ،باملعلومات األساسية

ǀǯÂ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶǿŚǇ��Ƕđ¦®¡Â�ǶȀƬǧƢǬƯ�Ǻǟ�̈ŐǠǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨǷȂǜǼŭƢƥ�ǲȈǏƢǨƬǳ¦�ǶēƢȈǨǴƻ�¦

ولكن يف ظل هذا البحث املتواصل فالتاريخ اإلسالمي يفتقر . ووجهة نظرهم اخلاصة

إىل برنامج األرشفيات اليت قد ضاع أغلبيتها، ومل يبقى ما يسمى باألرشفيات إال يف 

وقدم لويس . التاريخ احلديث للدولة العثمانية ابتداءاً من القرن السادس عشر فما بعد

،ل شرحًا وتفصيًال عن أمهية هذه السندات الشرعية يف الدولة العثمانيةيف هذا املنوا

�ƢǷȂȇ�Ǿƫ¦ǄƴǼǷÂ� ƢǔǬǳ¦�¾Ƣů�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠŭƢƥ�ƨȈǼǣÂ�ƨǸȀǷÂ�ƨȇ°ÂǂǓ�ǪƟƢƯÂ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ

بني الطبقات واحلديث النبوي الشريف، وأوضح «قارن لويس . بيوم ويف عدة مدن

ثقته بالطبقات ألنه ال مصلحة ألحد أن يزور الطبقات بينما خضع احلديث لكثري 

مشكوك "أو " ضعيف"و" صحيح"ها إىل من التزوير، فال حتتاج الطبقات إىل تصنيف

كما هو األمر يف احلديث، وال بد من التعامل مع احلديث كمصدر للتاريخ " فيه

�ÅƢǏƢƻ�ǆ Ȉǳ�ƢȀǟȂǼƫÂ�ƢđƢȈǣ�Â¢�ƢǿǂǧȂƫ�°®Ƣǐŭ¦�ƨǳƘǈǷ�À¢Â��Ǻȇƾȇƾǋ�°ǀƷÂ�́ ǂŞ

.1»بثقافة معينة أو دين أو بالد

ضرورة التدقيق يف غري أن لويس يوجه نظرته الفكرية حنو جمال املوضوعية و 

األدلة والرباهني والتوفيق بينها وبني احلقيقة مع احملافظة على أيقونة الفكرة احلقيقية 

ƨȈǸƬū¦�ƨƴȈƬǼǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ƢēƢǯƢŰÂ . إال أنه يستنكر ويرتد عما أرشدنا إليه وما

وجود األرشيف واخللفيات يف التاريخ اإلسالمي، رغم ما يدعيه  رنصح به، فهو ينك

اهتمام باإلسالم طوال تاريخ احلضارة اإلسالمية وذلك عن طريق تدوين التاريخ،  من

.594إسطنبول يف اخلالفة اإلسالمية، ص ، لويس برنارد -  1
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�ȆǷȐǇȍ¦�ǂǰǨǳ¦�ȄǴǟ�̈ŚƫÂ�Ǿǳ�ÀƢǯ�¦ǀǿ��ƢĔƘǌƥ�ÀȂǸƬȀȇ�śƻ°ƚǷ�ƨǳÂ®�ǲǰǳ�°ƢǏ�ŕƷ

مما أثار اجلانب الفضويل للمسلمني وأيقظ روح املعرفة والبحث عن الوثائق 

ولقد حبث العلماء «تارخيهم وفقا هلا،  وما وجد من معلومات ليدونوا .واملخطوطات

املسلمون عن الوثائق ودونوا تارخيهم وفقاً هلا وإن غياب هذه الوثائق ال ينفي وجودها 

وهي . 1»إىل امللوك واألمراء) ص(متامًا حىت إنه مت العثور على بعض رسائل الرسول 

لوقت إرث تعد من أقدم الوثائق واملخطوطات يف تاريخ اإلسالمي وهي يف نفس ا

حضاري لألمة اإلسالمية، ومما ال شك فيه أن املؤرخني كالطربي وغريه قد كان هلم 

Ǿź°ƘƫÂ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƨƥƢƬǯ�ƨȈǴǸǠƥ�ǶēǂǋƢƦǷ�¾Ȑƻ�̈ŚưǯÂ�ƨǬǸǠǷÂ�ƨǨȈưǯ�©ƢǟȐǘǓ¦ . ومما ال

شك فيه أن املؤرخ الذي يكتب حول تاريخ أي دولة إسالمية من هذه الدول فهو 

�ȄǴǟ�̧ملزم بالتقرب والتعرف  ȐǘǓȏ¦�ǺǷ�Ǿǳ�ǺǰŻ�ŕƷ�ƢȀǷƢǰƷÂ�Ƣē®Ƣǫ�ȄǴǟ

Ƕđ�®ƢƴǼƬǇȏ¦Â�ƢȀǬƟƢƯÂ.�ƢĔ¢�ƢȀǼǟ�¾Ƣǫ�Ŗǳ¦Â�©Ƣȇ®Őǳ¦�®ȂƳÂ�ȄǴǟ�ƾǯ¢�ǆ ȇȂǳ�À¢�ƢǸǯ

املهمة والضرورية لدراسة التاريخ ) األرشيفات(حتوي كنوزًا من الوثائق واملخطوطات 

التنامي والنضج كفكر اإلسالمي، مشريًا إىل أن علم الربديات ما زال يف مرحلة 

  .خالص موحد للذاتية املعرفية باحلضارات السابقة اخلاصة بالعامل اإلسالمي

فهي . أما املوازنة بني احلديث والطبقات فهي ال تلتزم بأي قواعد من املنطق

غري خاضعة للتفكري املنطقي، فإذا كان احلديث قد واجه وتعرض للوضع، فهو قد 

ن قبل العلماء املسلمني الذين كان هلم جهودًا كبرية وممّيزة لقي يف األخري االهتمام م

، 1987/ هـ1407محيد اهللا حممد، جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، بريوت، دار النفائس، -1

.07، ص 05طبعة 
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يف الدراسة والتنقيب الوجيه الذي قادهم يف األخري إىل التصنيف الالئق للحديث 

كما كانت هلم كتباً ". موضوع"، "ضعيف"، و"حسن"، "صحيح"حتت منظور 

اري مصنفة يف املوضوعات، وكتب يف الصحيح، ومما دل على ذلك كتايب البخ

أما الطبقات اليت يهتم لويس بتوثيقها فهي تعتمد على احلدسيات دون دليل . سلماملو 

ملاذا تكون الطبقات مجيعها حتت جناح املصداقية؟ فهو . على ذلك يؤكد مصداقيتها

من املكن أن يستحوذ إعجاب املؤلف أو املؤرخ للطبقات فيخلق بعض اإلضافات 

م، فمثال الذي يؤلف يف طبقات احلنابلة من صفات ومجاليات على من يرتجم هل

يكون حنبليا وبالتايل هذا اإلعجاب والتأثر جيعله خيفي العيوب والسلبيات ويكتفي 

ǖǬǧ�Ƣđ�ȆǬƫǂȇ�ƢǷÂ�ǲǸŹ�ƢŠ.�ƪ Ţ�ǲǜƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ƣē¦ǀƥ�©ƢǬƦǘǳ¦�ÀƜǧ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�Å ƢǼƥÂ

ذا عدالة رقابة موازين علم احلديث وختضع هلا من حيث السند واألمانة العلمية وك

املؤلف وااللتزام باملوضوعية والبعد عن الذاتية يف التأليف والرتمجة حىت تكون مقبولة  

  .كمنبع مصدري للتاريخ وميكن االقتياد به

إّن ما دعاه لويس بعدم وجود أرشفيات يف التاريخ اإلسالمي فهو يرمي من 

ية قيام الدولة إىل غا ،وراء هذه النظرة إمهال جانب كبري من التاريخ اإلسالمي

ȐưǷ�ƨȈǟǂǌǳ¦�©Ȑƴǈǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔƢǸƬƟ¦Â�ƨȈǻƢǸưǠǳ¦ . فهو بصفة مباشرة ينفي كل

ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ƺȇ°ƘƫÂ�ƨƥƢƬǯ�Ŀ�ÀȂǸǴǈŭ¦�ƢŮǀƥ�Ŗǳ¦�ª ȂƸƦǳ¦Â�©¦®ȂȀĐ¦.

أن اهتمام املستشرقني األوروبيني قد انصب على الفرتة «يرى لويس 

قني مل يهتموا  مبرحلة اهلبوط واالحندار وفرتة لإلسالم وأن هؤالء املستشر " الكالسيكية"

خضوع املسلمني للتأثري األورويب، يضيف بأن املؤرخ األورويب املهتم بالتاريخ 
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اإلسالمي ال يعرف عمومًا اللغة العربية وال الفارسية وال الرتكية ولذلك يبقى جاهالً 

.1»باحلياة الداخلية هلذه املنطقة

حياول أن جيد سبيًال لتطبيق اقرتاحاته على عدة  واستنادا إىل ما قاله فهو

اليت تعد جزءاً من " الكالسيكية"نواحي وعلى املدى البعيد، فهو بعيٌد متاما عن الفرتة 

.التاريخ اإلسالمي هامالً إياها وتاركها على حافة االستنفار

ي،  ة من التاريخ اإلسالمتحيز بل كان كل تركيزه منصبًا على الفرق املنحرفة امل

�Ƥ Ƭǰǧ��Ƣđ�ǶǿǂƯƘƫÂ�ƨȈƥ°Âȋ¦�̈°ƢǔƸǴǳ�śǸǴǈŭ¦�̧ƢȈǐǻ¦�̈ŗǧ�Ǻǟ�ƨƥƢƬǰǴǳ�ǾǸǴǫ�Ëśǳ�ƢǸǯ

عن تأثري الثورة الفرنسية يف الدولة العثمانية، كما وجه كذلك تفكريه الذي ترمجه إىل 

أفكار انصبت حروفها على كتابة جمريات فرتة استحواذ االستعمار الفرنسي على 

الشخصية  الضواعنال ننسى أهم اهتماماته واليت اعتربها من  العامل اإلسالمي، كما

وانعكاسات ظاهرة التغريب يف أحناء العامل " احلديثة"واليت كانت حول ميالد تركيا 

  .اإلسالمي

أما تركيز األفكار ووجهات النظر حول التاريخ احلديث واملعاصر للعامل 

ستعماريني والدبلوماسيني أنه ترك أساسًا للمؤرخني اال«اإلسالمي، فريى لويس 

ولالقتصاديني وخلرباء األحداث اجلارية، وينعي لويس على املؤرخني العرب واملسلمني 

إتباعهم خطوات األوروبيني دون أن يستقلوا يف طرائق حبثهم ) الشرق أوسطيني(

ولذلك جاءت النتيجة الكلية هلذه الدراسات بعيدة عن التعمق يف حياة هذه 

حبوثًا سطحية، وهنا ينصح لويس باستخدام املصادر استخداماً الشعوب، بل ظلت

.32سابق، ص الرجع املاإلسالم يف التاريخ، ، لويس برنارد .- 1
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واسعًا ويذكر من هذه املصادر الوثائق، والنشرات، واملذكرات، والكتابات العامة، 

ويرى أن أكثرها أمهية الصحافة الدورية واليومية، ويؤكد مرة أخرى على ضرورة معرفة 

.1»ة هذه اللغاتاللغة العربية أو الفارسية أو الرتكية رغم صعوب

على ضرورة التعمق يف دراسة املنطقة حيث إن دور الوثائق يف «ويؤكد لويس 

مصر واسطنبول مفتوحة اآلن وحيث على اإلفادة من حبوث أبناء املنطقة الذين 

ويزعم لويس أن هناك كثريًا من .2»يقومون بنشر نصوص ودراسات هلا أمهية متزايدة

إىل من ينورها بالدراسة والتطوير ومن ذلك التحقق من األعمال اليت ما زالت حتتاج 

ومن . مصداقية احلوليات وإعادة ترمجتها، وتوطيدها إىل عامل النقد النصي والتارخيي

أبرز األعمال اليت تظل حتت مشس التنقيب والوصاية التارخيية زرع بذرة التاريخ 

لويس مبقولة للمؤرخ  اإلسالمي يف أرض املعامل التارخيية للبشرية، وهنا يستشهد

اليت ميتدح فيها عمل املستشرقني يف جمال التاريخ اإلسالمي «املصري شفيق غربال 

الذي مل يقتصر على متيز مناهجهم يف النقد والتحليل والعرض، بل أيضا جعلهم 

.3»...التاريخ اإلسالمي جزءا ال ينفصل عن تاريخ البشرية يؤثر فيه ويتأثر به

ًا هلؤالء الدارسني املتخصصني يف دراسة الشرق ذغدًا الويوجه لويس انتقا

األوسط، والذين مل ينالوا أية شهادات جامعية سواء من استعماريني واقتصاديني 

ودبلوماسيني، داعياً هؤالء املستشرقني إىل ضرورة أخذ زمام األمور على حممل اجلد يف 

.32سابق، ص الرجع املاإلسالم يف التاريخ، ، لويس برنارد -  1

.32، ص نفسهرجع امل -  2
 .نفسه -  3
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 اإلسالمي دون حتديد دراسة والبحث يف ميدان التاريخ احلديث واملعاصر للعامل

غايات هذه الدراسات، ويطرح هذا السؤال هل هذه الدراسات حمورها املعرفة كما 

يدعي؟ أم هي دراسات هلا نافذ منظور أجنيب الذي حيمل يف كيانه التخطيط والتنظيم 

وكذا رسم تكتيكي حيدد ويوجه اخللفيات السياسية األوروبية اجتاه العامل اإلسالمي؟  

عيوب دراسات الدبلوماسيني أو خرباء األحداث اجلارية، وهو «ضح لويس كما لو يو 

�À¤�ǲƥ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋƢƥ�ƨǧǂǠŭ¦�ǪȈǸǠƫ�Ŀ�ƨȈǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�» ¦ƾǿȋ¦�ǪǬŢ�ȏ�ƢĔ¢�Ãǂȇ

.1»لويس قدم نتائج دراساته وحبوثه للكوجنرس األمريكي بصورة رمسية

هذه املناهج  ويف هذا املنوال ميكن أن نقول ونؤكد على جناح لويس يف

التوجيهية والداعية إىل توطيد مراكز للبحث والتنقيب يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، 

وبالتايل ما يسعى إال أن نقول أن هذه التوجيهة اليت قدمها هذا األخري قد القت 

ومعاهدا للبحوث  از اكجناحًا كبريًا حبيث حولت أقسام دراسات الشرق األوسط مر 

ويف هذا . ريخ من وجهة احلداثة واملعاصرة لتاريخ العامل اإلسالميوالدراسات حول التا

Manfredاملنظور يضيف املستشرق مانفرد هالربن هالربن  Halpern » بأنه مل يكن

هناك مثال دراسات حول منطقة مشال إفريقيا يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

وزارة اخلارجية األمريكية  فأتيحت له الفرصة يف تلك السنة للحصول على منحة من

.34سابق، ص الرجع املاإلسالم يف التاريخ، ،لويس برنارد -  1
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لدراسة وثائق عن اجلزائر لتحليلها ملعرفة ما حدث من جانب الفرنسيني وملاذا فشلت 

.1»مهمة فرنسا التحضرية وملاذا مل ينجح اجلزائريون يف التقدم

إن ما يرمي إليه لويس من خالل هذه الواجهة أو الدعوة هو اإلخالل مباهية 

البحث منصة إنطالق تاريخ اإلسالمي القدمي والذي يعترب لتدقيق فيما خيص دراسة الا

فهو القاعدة اخللفية للحضارة اإلسالمية، وإن االبتعاد ،يف أصول التاريخ اإلسالمي

عن هذه احللقة األساسية هو ضاللة ملعرفة الواجهة اخلفية من احللقة الزمنية القادمة 

شوز الفكري واإلكراه العلمي وكل هذا يصب يف كينونة واحدة، أال وهو إحداث الن

لكل باحث حىت يبتعد عن ذكر كل ما قامت به األمة اإلسالمية التارخيية واحلضارية 

©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ǾƫǄų¢�ƢǷÂ . هلذا نالحظ تلك امليول الواضحة لدراسة فرتات

االحنطاط والتكدر يف التاريخ اإلسالمي وكذا تاريخ بعض الفرق الدينية املتطرفة  

اعيلية واحلشاشني وحتديد مدى تأثر هؤالء بالغرب، وكذا االهتمام مبشاكل كاإلمس

العصر كالنهضة اإلسالمية احلديثة والتصادم اإلسالمي اليهودي، إىل غري ذلك من 

�Ŀ�ƪبتزري االقضايا واملشاكل اخلاصة  ǘǬǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�©¦ǀǳ¦�Ǌ ȈǸēÂ�śǸǴǈŭ

  .شباك التبعية الغربية

1 -Halpern Manfred, The Politic of Social Charge in Middle East and North

Africa, Princeton University Press, 1963, p 31.
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  .في دراسة التاريخ اإلسالميواجهة لويس النقدية  -رابعاً 

بعد االضطالع على ما كتبه لويس وما قدمه من توجيهات حول املشاكل 

واملطبات اليت أعاقت جمال البحث لدى املستشرقني أثناء دراستهم للتاريخ اإلسالمي 

ا خيص احلتمية فيممبدأ يف مجيع جماالته، وكذا التوجيهات اليت أشار إليها بضرورة 

ƢȀƬǇ¦°®�Ŀ�ǪȈǬƸƬǳ¦�¦ǀǯÂ�ƢēƢȇȂƬŰ�Ŀ�ǺǠǸƬǳ¦�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦Â�ÃȂƬƄ¦Â�ƲȀǼŭ¦ . إذن

على الفراغات اليت وقع فيها لويس برنارد يف كتاباته خاصة من  ناركز   هذا البحثيف

ناحية املنهج املتبع لدراسة التاريخ اإلسالمي، مع اإلشارة إىل أن املادة العلمية اليت 

قدة ملا  امن عند بعض املؤرخني املسلمني الذين كانت هلم نظرة تعمقية أو ن اقتبسها

  .كتبه لويس يف حقل التاريخ اإلسالمي

  .اإلعتماد على األحكام الغير المسندة -1

وتعين هذه األخرية توجيه أحكام قطعية اعتماداً على املراجع القليلة ويف بعض 

ويقول عبد العظيم الديب عن ذلك أو يف هذا األحيان ال وجود هلذه األدلة بتاتا، 

وبناء على هذه احليثيات أو القرارات . 1»إصدار أحكام قاطعة بغري دليل«: السياق

حول توقف الفتوحات اإلسالمية حيث عزا ذلك إىل أن نار احلماسة «رأي لويس 

ǞƦǋ¢�ƾǫ�®ƢȀǌƬǇȏ¦Â�ǶƟƢǼǤǳ¦�ń¤�ǶȀǌǘǠƫÂ�©ƾŨ�ƾǫ�ÀȂŢƢǨǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦�Ŗǳ¦«2.

قطر، وزارة الشؤون الدينية، ربيع الثاين (عبد العظيم الديب، املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي، -1

.119، ص 03، طبعة )27كتاب األمة عدد (، )هـ1411
شاكر مصطفى، :/حممد السمهوري، تعليق وحتقيق:يف تراث اإلسالم، ترمجة" السياسة واحلرب"لويس برنارد، -2

ÀƢƦǠǋ��ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ: الكويت ǴĐ¦/ 08م، سلسلة عامل املعرفة، رقم 1978أغسطس / هـ1398رمضان ،

  .269ص 
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وهنا لويس قد ألقى بعملية املناظرة والتساوي بني عملية استحباب استحواذ 

على إيرادات احلروب واجلهاد وكذا االستشهاد يف ميدان املعركة مدعيا يف ذلك أن 

� ƢȈǓ�¿ǂǯ¢�ŐǠȇÂ��®Ȃǯǂǳ¦�Ǧ Ǽǯ�Ŀ�ƪ ƫƢƥÂ�ƪ ǋȐƫ�ƾǫ�ÀȂŢƢǨǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǐƫ¦�Ŗǳ¦�ƨŻǄǠǳ¦

يالحظ من دراسة «: هذا املوضوع بقولهالعمري عن وجهة النظر اإلسالمية يف 

الرسائل املتبادلة بني اخللفاء وقادة الفتوح ومن متابعة أخبار الفتح األخرى مدى 

سيطرة العقيدة على اجلند وحتقيقها لالنضباط الدقيق يف صفوفهم وأن املثل العليا  

قول بأن كانت متثل الروح املهيمنة على القيادة ومعظم اجليش، وال مينع ذلك من ال

.1»الغنائم كانت حتفز بعض املقاتلني وتوسع عدد املشاركني

ه عن التناظرات الفكرية املوسعة والشاملة واليت هي يف نفس ر ومما سبق ذك

الوقت غري خاضعة للضبطية التوجيهية، حسب ما حتدث عنه لويس عن منهاج 

Ȉǟ¦ƾƬǳ¦�ǂǰǼȇ�ȏ�̈ǂǜǼǳ¦�ǽǀđ�ȂȀǧ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ǶǷȋ¦�Ŀ�ƨȈǇ¦Ȃǈǳ¦ ات اإلسالمية اليت

�¿ȐǇȍ¦�ǺȇƾǳƢǧ��ƨȈǠƳǂŭ¦�¦ǀǯÂ�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�©ƢƫÂƢǨƬǳ¦�À¦ǂǰǻÂ�ƨđƢů�ȄǴǟ�ƢŮȂǏ¢�ƪ Ǽƥ

جاء على غرار ما ذكر عنه فهو حيمل راية التساوي يف قدسية القيمة اإلنسانية بغض 

ويشمل ذلك حىت االلتزامات واحلقوق وكذا املوازين  ،الدين النظر عن العرق أو

بهًا إىل التفاوتات اخللقية واخلُلقية بني الناس من ناحية الفكر واملعتقد الشرعية، ومن

وكذا املكتسبات سواء يف واجهة االستعداد أو املعملية املدعمة إلفراز التمكنات 

1-Ȃ̈ƦǼǳ¦�ƾȀǟ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�� ƢȈǓ�¿ǂǯ¢�ÄǂǸǠǳ¦- ،هـ1403اجلهاد ضد املشركني، املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية /

.119م، ص 1983
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إن اإلسالم يفرق «): اليهود يف اإلسالم(النضالية لكل شخص، حيث يقول يف كتابه 

.1»، وبني املؤمن وغري املؤمنبني السيد والعبد، وبني الرجل واملرأة

  :اإلعتماد على روايات سابقة مجهولة المصدر -2

إن التدخالت اليت قدمها لنا لويس عن الفتوحات اإلسالمية كانت مكتظة 

باألخطاء املنهجية، وذلك من خالل كالمه الذي يزعم عن الفتوحات اإلسالمية أن 

�ȐȈƦǇ�ƾǠƫ�ƨȈƥǂū¦�ǶƟƢǼǤǳ¦�ȆǿÂ�ƢđÂǂƷ�©¦ƾƟƢǟ للثراء وحياة البذخ وذلك بسوق رواية

  .عن املسعودي

إن ما قدمه لويس من أحاديث وآراء حول الفتوحات اإلسالمية كان مبنيا 

دعة ال حقائق مقررة من التاريخ، وبالتايل إن ما زعمه كان مشبعاً تبمعلى آراء 

ه باألخطاء العلمية الكامنة يف املنهاج الذي تناول هذه القضية، ومن بني هذ

االستهواءات الذاتية املقررة بدافع الرؤى الفردية أن حياة البذخ والثراء الفاحش كان 

مصدره الغنائم وعائدات احلروب اليت كانت وليدة الفتوحات اإلسالمية وذلك 

بسوق رواية عن املسعودي عن ثورة ابن الزبري أو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه «

أو الروايات األخرى اليت تناقض رواية  دون أن يبحث عن صحة هذه الروايات

.2»املسعودي

.09، ص املرجع السابقيهود  واإلسالم، ال، لويس برنارد -  1

حازم مالك حسني، دار ومكتبة عدنان، بغداد، :، ترمجةأزمة اإلسالم احلرب األقدس واإلرهاب املدنسلويس برنارد، -2

.27، ص 2013شارع املتنيب، ط 
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  :وضع التاريخ اإلسالمي تحت اإلزعام الذاتي-3

إزعامات فكرية ال جذور وما يدل على هذه الواجهة للرؤى الذاتية املبنية على 

هلا سوى أفكار متضاربة، زعم أو تفكري لويس حول املسلمني الذين قاموا حبمالت 

الفتوحات اإلسالمية من أجل تكوين قصور وملكية للحرمي يف عسكرية يف خضم 

عبد ربه على لويس بأن الديانة اإلسالمية  ويرد سليمان نانيق ومسري .العامل اإلسالمي

قد أضعفت الكره والضغينة وروح االنتقام وأباحت وأطلقت عنان اللطافة، والرأفة إال 

: ن يبادر به جيوش العدو ويقوالنيف احلروب وهذا جاء كواجهة للرد على ما ميكن أ

، 1»فهذا التعميم يبدي إما جهل لويس أو تعمده تزييف حقيقة الدين اإلسالمي«

�ǽ®ƢǬƬǟ¦Â�ǾǸǟ±�Ȇǿ�ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�ǽȂǌƫ�ǆ ȇȂǳ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�©¦ Ƣǟ®ȏ¦�śƥ�ǺǷÂ

أن جيوش الفتح اإلسالمي كانت تساوي يف العدة والعتاد احلريب وكذا العدد مع 

يف حديثه عن فتح القسطنطينية «الروم أو الفرس، كذلك قال قوال مماثال جيوش 

، وما 2»حيث بالغ يف حجم قوات السلطان حممد الفاتح وقلل من القوة البيزنطية

��ƢĔ¢�ƨǼȇƾŭ¦�ń¤�Ǿƫǂƴǿ�Ŀ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�¾ȂǇǂǳ¦�ǺǷ�Ǌ«زعمه عن  ȇǂǫ�Ǧ ǫȂǷ

.3»كانت سهلة ميسرة ومل تعرتض قريش عليها

1 -Sulayman Naying and Sameer Abd Rabbo, “Lewis and Islamic Studies:

An Assessment in Orientalism Islam and Islamists, Brattleboro (USA): 1984,

p 276.

.19-18سابق، ص ص الرجع امل، إسطنبول يف اخلالفة اإلسالمية، ، برنارد لويس -  2
.27لويس برنارد، العرب يف التاريخ، ص -3
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  :التمويه الذاتي لمصادر التاريخ اإلسالمي -4

يقول لويس عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه يف مكة املكرمة كان شخصا 

بسيطا كغريه من الناس العاديني، يدعو قومه إىل ديانة ومذهب عقائدي جديدان، 

جند أسياد الطبقة احلاكمة يف مكة املكرمة وكذا ضد احلرية املطلقة الغري مبالية 

باملبادئ واألخالق، مث صار فيما بعد شيخًا يقاس على أقواله يف التوجيهات 

  .واألحكام مث ليصري حاكما وقائدا له قوة سياسية ودينية وعسكرية

كان حممد صلى اهللا «: للرد على لويس بقوهلما قوهنا يرى مسري عبد ربه وناين

عليه وسلم إنسانا متواضعا يف مكة املكرمة ويف املدينة املنورة، وأن القوة مل تغّريه أو 

تبدل شخصه أو سلوكه، ومن جهة أخرى فإن اإلسالم بعامة وحممد صلى اهللا عليه 

نتيجة لوعد اهللا أن  وسلم خباصة استخدموا القوة والسلطة ابتداًء من الوحي الرباين

إن تقدمي لويس هذه «: ويصف الباحثان منهج لويس هنا بقوهلما. »حيمي دينه

االستنتاجات املبسطة لقرائه يدل على رفضه وتغاضيه عن جمموعة من املعتقدات اليت 

Ƣđ�ÀÂǄƬǠȇÂ�ÀȂǸǴǈŭ¦�Ƣđ�Ǯ ǈǸƬȇ«1.

  : االمعمول به التاريخيةالتغيير الجذري لشكل ومضمون المصادر  -5

ومن بني األخطاء املنهجية اليت وقع لويس يف شباكها أثناء دراسته للتاريخ 

�¿ƾǟ�Ǯ ǳ̄�ń¤�Ǧ Ǔ��ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢȀǴǰǋ�ŚȈǤƫÂ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǪƟƢǬƸǴǳ�ƨȈǘǤƫ�Ȇǿ�ȆǷȐǇȍ¦

Lewisسليمان ناينق ومسري عبد ربه، -1 and Islamic…
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التقيد باملرجعيات السابقة كقاعدة خلفية ملنهج التوثيق، وكذا إطالق اإلزعامات 

  .أ الداللة الربهانية واملرجع واملصدر األصلياملعممة بالرتهات الغري خاضعة ملبد

ومما يدل على هذه الوقعات املزعومة بالتزييف مناذج من أخطاء من بينها 

ǲȇȂǗ�̧¦ǂǏ�ƾǠƥ�ƢȈƟǄƳ�ƪ" ثورة"وصف لويس اإلسالم بأنه كان « Ƹų�ƢĔ¢Â«1.

على حسب ما زعم به ) ثورة(وهذا يدعونا إىل القول أن اإلسالم مل يكن أبدا 

ريفات املتداولة على أن هذه األخرية ما هي إال بادرة حتررية تعين باتفاق طائفة من التع

من األفراد على تغيري النظام الذين هم حتت والئه سواء كان سياسي أو اقتصادي أو 

...ƨǸǯƢū¦�©ƢǘǴǈǳ¦Â�©ƢƠȈŮ¦� ƢǤǳ¤�ƢēƢǷƾǬǷ�ǺǷ�°̈Ȃưǳ¦Â«اجتماعي أو كلها، 

.2»ألوفوللثورات منطق آخر غري املنطق امل

لويس ال يدرك معىن الثورة وهو الذي حيمل هذه اخللفية «فإما أن يكون 

  .»الثقافية األوربية

أو ميكن القول أنه غري مستدرك ملاهية اإلسالم من ناحية املفهوم وكذا من 

ناحية املعمولية من جهة االستلماس الظاهري والباطين ملردودية املفاهيم الدينية 

اخلاصة باإلسالم، لكن ما ميكن اإلشارة إليه أن كال األمرين هو موضوع مستنفر يف 

ذه التناقضات واجلداالت الفكرية إنه يف احلقيقة لذا يف ه. دائرة تفكري لويس املنطقية

يصر ويؤكد على استعمال اللغة الغربية من مفاهيم عامة وخاصة املصطلحات يف غري 

¼ƢȈǈǳ¦�¼Ƣǘǻ�ǺǸǓ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢȀƬǷȂǜǼǷ�ǆ ǯƢǠƫ�ƢĔ¢�Ä¢�ƨǬȈǬū¦�ƢȀǠǓ¦ȂǷ . إن اإلسالم

1 -Lewis, Islamic Revolution, op.cit., p
.239، بدون ناشر، ص )م1957القاهرة، (مصطفى اخلشاب، النظريات واملذاهب السياسية، -2
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أي دين إهلي،  هو عقيدة قائمة على عضدية التوحيد وبالتايل فهو من إنتاج اآلهلة

أنزل كي يكون مكمال ملا جاء يف طيات الشرائع السابقة ومسيطرًا على معانيها اليت 

تظل خالدة حىت يف األزمنة الالحقة وبناًء على هذه التداخالت والتساؤالت الفكرية 

اليت ال زالت يف ذاكرة التفكري وموصولة بالضبطية االستنباطية للمفاهيم املطروحة 

سة فإن لويس يدعي أن جناح وقابلية اإلسالم للتجاوب يف خمتلف وكذا املدرو 

©ƢȈǴǬǠǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ȄǴǟ�ǾƥƢƦǐǻ¦�©ƢǠǸƬĐ¦� ّه كان منوط وخاضع ملبدأ اجلزئية ال أن

ما توصل إليه اإلسالم من خالل مسريته النظرية والتطبيقية كان  أي أنّ ،مبدأ الكلية

لكن ما ميكن  .وصراع دام مدة طويلةجناحًا جزئي وكل هذا قد حققه بعد منازعات 

اإلشارة إليه أن لويس ربط هذا النجاح باحلقبة الزمنية اليت كان اإلسالم فيها يواجه 

صعوبات وضغوطات أي واجهة حالية لكنه مل يذكر ويسرتجع الذاكرة ملا حققه 

اإلسالم على أعقاب األزمنة والقرون السابقة من تثبيت دعائم وركائز أصول العدل 

ورفعت راية املساواة االجتماعية  ،اليت انتشرت يف مجيع مواطن العامل اإلسالمي

   .ونبذت العبودية وحققت للذات روح الطالقة واستنفاس معىن التحرر

ولويس هنا مل يشر إىل كتابات املستشرقني السابقة، فقد استغطى وأنزل ستار 

اوية الزمن السابق لعهدته، اإلمهال واإلغفال عن حقائق منشورات وحبوث هؤالء يف ز 

والذين كانت هلم استشهادات ميدانية ونظرية للدين اإلسالمي من بينهم جوستاف 

وثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت، ومل «: لوبن والذي قال

يدر يف خلد أحد من الفاحتني الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقامة حضارة العرب 

.ǶĔȂǼǧÂ�§ǂǠǳ¦�Ǻȇ®�ǶȀǴǯ«1  وانتحلوا

.27مصطفى البايب احلليب، القاهرة، بدون تاريخ، ص :عادل زعيرت، حتقيق:جوستاف لوبن، حضارة العرب، ترمجة-1
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انبثق اإلسالم انبثاقا مفاجئا يف بالد «: ويقول يف هذا السياق هاملتون جب

العرب وأقام بسرعة تكاد تعز على التصديق يف أقل من قرن من الزمان إمرباطورية 

بالرغم من . 1»جديدة يف غريب آسيا وشواطئ البحر األبيض املتوسط اجلنوبية والغربية

غري مستوفية للمعىن احلقيقي ) اإلمرباطورية(مة اليت وظفها املستشرق هنا وهي أن الكل

أما من ناحية مبدأ املرجعية االستوضاحية هلؤالء فيقول . املراد به يف هذا السياق

ومن مث فإن من أهم واجباتنا معشر األوروبيني الغربيني، والعامل يف «موجنمرتي وات 

أن تصحح املفاهيم اخلاطئة وأن نعرتف اعرتافًا كامالً سبيله ألن يصبح عاملًا واحداً 

  .»بالدين الذي ندين به للعامل اإلسالمي

ومن بني استهزاء لويس باملادة العلمية اإلسالمية واليت أسقطته يف شباك 

اإلغفال إنه ارتد يف تغطية احلقائق التارخيية من خالل ما دّونه عن واجهة وقابلية أهل 

زعم أن أهل املدينة جعلوه قاضيا «لى اهللا عليه وسلم، حيث أنه املدينة للرسول ص

.2»حتوًال كبرياً  -إىل حد ما -ويف النهاية حاكما وبسبب هذا فإن تعاليمه قد حتولت 

ما ميكن قوله عن لويس من خالل هذه املقولة هو أنه قد أبعد الوازع اإلمياين وهذا  إنّ 

وما قاله هؤالء عن ظهور نيب يف آخر الزمان أهل املدينة بعد امتزاجهم باليهود  أنّ 

وامسه أمحد فإن هذا التطلع قد أولد ألهل املدينة حسب وجوده بينهم بعد حتقق 

باإلضافة إىل قابليتهم هلذا الدين اجلديد وما يدعو إليه، كما أن أهل املدينة  . النبؤة

حتت راية أول  كانت هلم معرفة أسبقية لتعاليم اإلسالم اليت نزلت حىت ذلك احلني

.4، ص )م1979بريوت (إحسان عباس وآخرون، :هاملتون جب، دراسات يف حضارة اإلسالم، ترمجة-1
.41، ص املرجع السابقالعرب يف التاريخ، ،لويس برنارد -  2
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داعية إسالمي وهو مصعب بن عمري رضي اهللا عنه، أما قضية توطيد العالقات 

وإصالحها بني أهل املدينة وكذا تطبيق مبادئ القضاء فيهم وعليهم، وهذا ألن هؤالء  

كانوا قد يئسوا من كثرة النزاعات واحلروب بينهم واليت كانت تنشأ على أيدي اليهود 

ضاء بينهم، إذ كانت هلم رغبة وجيهة يف إرجاع املياه إىل جماريها لينشروا الفنت والبغ

وتصحيح العالقات بينهم، فكانت غايتهم أن جيمعهم اهللا حتت راية التوحد وعلى 

أما «: طريق النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، ويقول عماد الدين خليل عن ذلك

قد مّلوا من كثرة احلروب بينهم  مسألة اإلصالح أو القضاء بني أهل املدينة فإن القوم

�ŉǂǰǳ¦�œǼǳ¦�ƾȇ�ȄǴǟ�ƅ¦�ǶȀǠǸŸ�À¢�ƨȇȂǫ�ǶȀƬƦǣ°�ƪ ǻƢǰǧ�ƢĔÂŚưȇ�®ȂȀȈǳ¦�ÀƢǯ�Ŗǳ¦Â

صلوات اهللا وسالمه عليه ومع ذلك فقد ظّل اليهود حياولون إثارة الفتنة بني األوس 

.1»واخلزرج

  :واإلنحياز الديني الصهيونيةالنزعة  -6

الكثري من االنتقادات الالذعة من قبل املسلمني املؤرخني لقد وجهت للويس 

وهذا بسبب موضوعية لويس يف كتاباته وكذلك ميوالته  ،والباحثني منهم خاصة

 ويف هذا الالمعقولة للصهيونية وللمذاهب الفكرية األخرى وغري ذلك من القضايا،

يدعو إىل العنف  جند أن برنارد لويس متطرف متطرف نوعاً ما«: يقول حممد بن عبود

�Ŀ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ȆǷȐǇȍ¦�ƺȇ°ƢƬǳƢƥ�ƨǧǂǠǷÂ�Ƥ ǐǠƫÂ�² Ƣŧ�Ŀ�ƨȈǻȂȈȀǐǳ¦�» ¦ƾǿ¢�ǪȈǬƸƬǳ

�Ǿǧ¦ƾǿƘƥ�ƨƯȂǴǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�Ǿƫ¦ǄƴǼǷ�ƾų�Ľ�ǺǷÂ��ƨȈǻȂȈȀǐǳ¦�Ǿǧ¦ƾǿ¢�ƨǷƾƻ�ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ

، 02، طبعة )م1977/هـ1397(مؤسسة السرية ودار النفائس، :، بريوت)دراسة يف السرية(، عماد الدين خليل -  1

  .327و 321ص ص 
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، ويف هذا السياق يقول 1»السياسية وموقفه اجتاه التاريخ اإلسالمي واملسلمني بعامة

ولكن لويس حينما حياول إخفاء السياسة حتت قناع الوقار األكادميي « :إدوارد سعيد

يكون يف الوقت نفسه يف أكثر حاالته انكشافاً وبعداً عن روح البحث باعتباره دارسا 

، فالسياسة يف 2»نشطا للعلوم السياسية وعضوا يف جمموعة ضغط وقائماً بعملية دعاية

¯ȐǷ�ĿȂƬǈƫÂ�©ȏƢĐ¦�ǞȈŦ�ǆ ǸƬǴƫ�ǽǂǜǻƢǔȇ¢�ƾȈǠǇ�¾ȂǬȇÂ�� Ȇǋ�ǲǯ�ȄǴǟ�Ƣǿ:

معظم العرب واملسلمني ينظرون اليوم إىل لويس باعتباره عدوهم السياسي «

إن النظرة الفكرية يف وطننا العريب عامة حول لويس تؤكد على ميول . 3»واإليديولوجي

هذا الرجل ورغباته الصهيونية القدمية، فال زال حيمل يف طيات أعماقه ذلك االحنياز 

لفكري والديين املبين على مبادئ الصهيونية والعربانية لغة واليهودية ديانة، وحيدد ا

عدة نقاط يف كتابات لويس منها بعده عن دقة العامل ومتيزه بالتعصب «: سعيد

.4»والتحيز واعتياده على أسلوب االقرتاح والتلميح

هيونية كما كان لسمري عبد ربه وجهة نظر يف عالقات واعتباطات لويس الص

ولويس اليهودي الصهيوين يعرب عن انتماءاته بصورة عدائية واضحة ضد «: فيقول

املسلمني واإلسالم عن طريق كتاباته وحماضراته، وهو مرتبط ارتباطا عضويا بأعمال 

التاريخ اإلسالمي يف مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية حممد بن عبود، منهجية االستشراق يف دراسة -1

.362م، ص 1985/ هـ1405اإلسالمية، الرياض، مكتب الرتبية، لدول اخلليج، 
.129، ص املرجع السابقاملفاهيم الغربية للشرق، –إدوارد سعيد، االستشراق -2

.128، ص نفسه املرجع -  3
.320، ص هنفس -  4
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: أما عن االنتكاسات اليت قد مست منهج لويس فيعلق عبد ربه. 1»احلركة الصهيونية

هجه، ولكنه لألسف لألسوأ، فأخذ ارتباطه نعم الحظت بض التغري يف منا«

  .»بالصهيونية يتضح أكثر وأكثر وكذلك حقده على اإلسالم واملسلمني

من خالل الدراسة والتعمق يف شخصية لويس برنارد جند أنه يتناقض كثريا يف 

�ǺǷ�ǽŚǤǯÂ��ȆǷȐǇȍ¦�®ǂǨǳ¦�Ǻǟ�ƨǏƢƻ�Ƣē°ƢǔƷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�Ǻǟ�Ǿǳ¦Ȃǫ¢

ما ميتطي جاهزية التنويه لبلوغ ذروته يف تشويه اإلسالم، وحنن املستشرقني فهو دائ

نعترب أن كل ما قيل عن اإلسالم واملسلمني هو جمرد دراسة املستشرق الغريب للعريب 

املسلم، كما ال ننسى أن لويس برنارد هو اجنليزي صهيوين يف األصل وهو باحث من 

 .اللدود جهة ثانية لكن يف الصميم يظل العريب املسلم عدوه

  .613ص  ، االستشراق واالجتاهات الفكرية،مطبقاينمازن صالح  -  1
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  الفصل الثالث

  العالم اإلسالمي من منظور التغريب عند لويس برنارد

  تمهيد

  .التعليم ومنهجية التغريب فيه - أوالً 

  .السياسة والحكم تحت وطأة التغريب - ثانياً 

  .التغريبعالم من واجهة الفكر اإلسالمي  - ثالثاً 

  موقف المسلمين من عالم التغريب -رابعا
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 تمهيد

لقد اهتم لويس كغريه من الباحثني املستشرقني بالقضايا املعاصرة يف ظل 

نقالبات السياسية وتضارب اإليديولوجيات يف خضم التاريخ الظروف الراهنة لإل

توجهه الفكري ونشاطه االعتباطي الالمتدارك مبا يسمى  نصبّ إاإلسالمي، وملا ال 

إال أن هذا . التغريب ومدى تأثري الغرب كحضارة على املسلمني والعكس صحيح

املصطلح هو جديد يف املنهاج الفكري لدى املسلمني كما هو سالح وجيه وخطري 

  .على املسلمني بصفة خاصة واإلسالم كديانة بصفة عامة

شويه منطية الفكر اإلسالمي كمنهج اعتمادي ساري على والذي يعمل على ت

الضبطية الوجدانية لإلسالم وكذا االستنزال مبكانته بني اإليديولوجيات الراهنة، إال أن 

�ƨȈǇƢȈǇ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨȇǂǰǧ� ¦ȂǇ�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ȄǴǟ� Ȃ̄ƸƬǇ¦�ƾǫ�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦

ǳ¦�©ȏƢĐ¦�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖǴǈǻ�» ȂǇ�ǪǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷÂ��ƨȇ®ƢǐƬǫ¦ يت مسها التغريب

  .لكن من منظور لويس برنارد يف ظل النقد
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  .التعليم ومنهجية التغريب فيه - أوالً 

: لدى لويس العديد من البحوث لكن أخذنا هذه املقولة من أحد حبوثه فيقول

مل يكن التعليم أهم تور عرفه العامل اإلسالمي يف جمال زيادة عدد الطالب املبتعثني «

بل أيضا بتأسيس املدارس والكليات الغربية، وبالتايل التغريب إىل أوروبا فحسب،

، وأشار لويس إىل أن أوروبا استقبلت جمموعة من املنفيني الذين »اجلزئي للمدارس

ǲƻ¦ƾǳ¦�Ŀ�Ƣǿ®ƢǬƬǻ¦�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�Ń�ǶĔȋ�Ƕǿ®Ȑƥ�ǺǷ�¦Ȃƥǂǿ«1.

يث أن ونرى أن لويس قد نبه على التعليم العسكري هو أول أنواع التعليم، حب

اإلنسان املتوحش والذي كان يطلق عليه اسم األفرجني أستاذًا ميتهن أشرف املهن 

�ƢĔ¢�ȏ¤�ǆ ȇ°ƾƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�°ƢȈǠǷ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�̄ƢƬǇȋ¦Â��ÀȂǼǨǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ƢȀǴǔǧ¢Â

أصبحت أكثر مصداقية وأمشل وسيلة إليصال املعلومة ومل تعد مبهمة أو جمرد 

أصبحت وسيلة سلسة إلزالة الغبار وجعلها أساسًا للمعرفة افرتاءات كالمية غريبة بل 

أن املصلحني العسكريني أرادوا  أن يفتحوا كوة صغرية يف «الصحيحة، ويرى لويس 

اجلدار يكون االنسياب من خالهلا حمدودًا ومنظماً، ولكنهم مسحوا بفيضان اخرتق 

.2»آالف الشقوق مسبباً الدمار وواضعاً  بذور حياة جديدة

1 -Lewis, Islam and the West, in National and International Politics in the

Middle East, ed. Edward Ingram (London: 1986), pp 16- 30.

2 -B. Lewis, “The Middle East versus the West”, in Encounter vol. XXI.,

n°4, oct. 63, pp 21- 99.
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�²ومل ƢǇ¢�ȄǴǟ�¿ƾƬŢ�ǶđȐǗÂ�śȇǂǰǈǠǳ¦�śǇ°ƾŭ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�Ǻǰƫ�

التدريبات العسكرية، بل قام هؤالء األساتذة جبلب كتب أدبية من فرنسا بعد تأثرهم 

��ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�¾ȂƷ�©ƢȈǳȂƷ�¦ǀǯÂ��ȂǇÂ°Â��ŚƬǳȂǧ�Ƥ Ƭǯ�ǲưǷ�Ƣđ®Ƙƥ

مرة تغريت نظرة الشباب املسلم  ويعلق لويس عن موقف العسكريني األتراك، وألول«

�ǶēƢǤǳ�ÀȂǸǴǠƬȇÂ��śǸǴǠǷÂ�ǺȇƾǋǂǸǯ�ǶŮȂƦǫ�ń¤�°ƢǬƬƷȏ¦�ǺǷ� ƢǫǂŬ¦�śȈƥǂǤǳ¦�ń¤

ويقرأون كتبهم، وبنهاية القرن الثامن عشر فإن املدرسني الذين تعلموا الفرنسية ليقرؤوا 

ان آخر من كتبهم احلربية وجدوا مواد أخرى للقراءة أكثر إثارة، ويذكر لويس يف مك

م أصبحت احلكومة الفرنسية هي اليت ختتار هؤالء 1796هذا البحث أنه بعد عام 

.1»املدرسني وتعينهم

روح البحث العلمي لدى احلكام املسلمني وذلك عن طريق  اهذا قد أحي

إرسال بعثات طالبية إىل خمتلف البلدان األوروبية، فأرسل حممد علي أول بعثة إىل 

�ƢđȐǗ�®ƾǟ�ǲǏÂ�ƾǫ�ƢƥÂ°Â¢�ń¤�ƨưǠƦǳ¦�ƪ،1809إيطاليا سنة  ǻƢǯÂ23  حبلول سنة

Ƣǟ�ĿÂ��ƨđƢǌǷ�©ƢưǠƥ�ǲǇ°¢�ƾǫ�À¦ǂȇ¤�ǶǯƢƷ�ÀƢǯ�ǾǈǨǻ�ƪ¿�. م1812 ǫȂǳ¦�ĿÂ

م أرسل حممد علي بعثة كبرية تتكون من أربعمائة وأربعني طالبا إىل فرنسا، 1826

ثة مكونة من مائة وهنا تقدم السلطان العثماين حممود الثاين لريسل دفعة واحدة بع

ومخسني طالبا إىل دول أوروبية عديدة، ومبرور السنوات أصبح عدد هؤالء الطالب 

.2»باملئات

1 -B. Lewis, op.cit, p27.
2 -Ibid, p 26.
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بية للويس ملنظوره الفكري يرى أن التغريب و ومن خالل اإلسقاطات األور 

واالخرتاق الثقايف بينهما رابط كان وليد الظروف الدينية وهي أساس هذا االخرتاق، 

أقليات احللقات النصرانية حتت لواء الفاتيكان والذي كان مقدساً  الذي كان وليد

لعالقاته خاصة يف صالته مع املارونيني الكاثوليك وهذا منذ فجر القرن السادس 

عشر، وكانت سوريا مهدًا وصدرًا رحبًا لكل من الكابوشيني الفرنسيني واليسوعيني، 

لإلفادة من محاية األماكن أن التنافس بني القوى العظمى «ويزعم لويس أيضا 

وكان من أكثر . املقدسة واألقليات النصرانية قد ازدادت يف القرن التاسع عشر

البعثات التنصريية نشاطا يف العامل العريب بعثات اليسوعيني الفرنسيني واألمريكان 

الربوتستانت، حيث قاموا بفتح املدارس والكليات يف سوريا، كما أقاموا مطابع وطبعوا  

ȂŦǂƫÂ��ÅƢƦȇǂǬƫ�ƨȈǈǼŭ¦�ƨŻƾǬǳ¦�ǶēƢƥƢƬǯ�Ǧ¦�كت ǐǻ�̈®ƢǠƬǇ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦�¦ÂƾǟƢǇÂ��̈Śưǯ�ƢƦ

هلم بعض املصادر من املعارف الغربية، دربوا جيال جديدًا من العرب كان أكثر وعياً 

.1»برتاثه العريب وأكثر خضوعاً للتأثري األورويب

أن «بعد من ذلك ويشري لويس أن هذا العمل مل يكتفي مبا حققه بل ذهب أ

خرجيي البعثات التنصريية السورية أسسوا الصحف والدوريات يف سوريا ومصر، 

.2»ووصلوا إىل مجهور أوسع، وبالتايل ازداد التأثر يف النواحي االقتصادية واالجتماعية

حتدمت إليه نتائج التغريب يف سياق التعليم ومنها ظهور إوينبه لويس إىل ما 

طبقة العلمانيني من احملامني والصحافيني والضباط واملوظفني املدنيني، وهذا بالتايل 

.172، ص املرجع السابقالعرب يف التاريخ، ، لويس برنارد -  1
.173املرجع نفسه، ص -2
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أدى إىل إجياد نظام تعليمي وبرامج تدريسية جديدة، بدل األسلوب التقليدي القدمي 

.1يف تعليم الدين واألدب

�ǶȀǷȂũ�²يعترب جمال التعليم من بني ǂǤǳ�§ǂǤǳ¦�ƢȀǴǸǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�ǂǘƻ¢�

الفكرية أو باألحرى لنشر التغريب كأرضية مسبقة ليليها زرع الفكر الغريب، كون 

�ŅƢƬǳƢƥÂ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�«ȂǳȂǴǳ�ƨǔƄ¦�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦Â�ƨȈƳȂǣ¦ƾȈƦǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ȃǿ�ǶȈǴǠƬǳ¦

أن لويس يعرض مسائل التغريب كما . االستحواذ على العامل اإلسالمي والتحكم فيه

بطريقة أكثر بساطة وبصورة أوضح، ويرجع األمر برمته إىل املسلمني الذين هلم الرغبة 

  .يف مواكبة احلضارة الغربية بكل أشكاهلا

�ƨđƢů�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ��ƨȇǂǰǈǠǳ¦�̈ȂǬǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦�Ȇǿ�ńÂȋ¦�ǶȀǸǟ¦ǄǷ�śƥ�ǺǷÂ

بية، حبيث هزمت الدول العثمانية على األوربيني الذين سطعوا يف ميدان الفنون احلر 

كما أّن البعثات األوروبية للبلدان اإلسالمية املخصصة لغرض .أيديهم شّر هزمية

البحث واالكتشافات واملدعمة بقوة حربية أخذت تشكل خطرًا على البالد 

اإلسالمية، إال أن لويس يتوارى عن حقيقة أن هذه البعثات كانت من تكتيك الغرب 

ه حتت نطاق التغريب الذي يسعى إىل تغريب العامل اإلسالمي وجتريده من وهذا كل

  .هويته أصالته

ويظهر هذا يف املبعوث املرسل من قبل نابليون إىل قائده كليرب يف مصر، حيث 

وإذا مل جتد ... شخصا من املماليك 600أو  500أجتهد يف مجع «: صرح فيها

.58صبحي، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص نبيل : ، الغرب والشرق األوسط، ترمجةبرنارد لويس -  1
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هائن من العرب ومشايخ البلدان، فإذا ما عددًا كافيا من املماليك فاستعض عنهم بر 

وصل هؤالء إىل فرنسا حيتجزون مدة سنة أو سنتني، يشاهدون يف أثناءها عظمة 

األمة الفرنسية، ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، وملا يعودون إىل مصر يكون لنا منهم 

.1»حزب يضم إليه غريهم

سالة مل يكن من جمهوده إن ما توصل إليه نابليون وما عرضه يف نص هذه الر 

وتفكريه الذايت بل كان وليد دراسات وتقارير مسبقة تداولتها جيوش املستشرقني اليت  

�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�² ƢǸǤǻȏ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤�ǲȀǇ�ƢǷ�¦ǀǿ��ƨȈǷȐǇȍ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�ƪ Ƹǈǯ

�ƨƳ°®�Ƕđ�ƪ ǤǴƥ�Ʈ ȈŞ��°ƢƯƾǻȏ¦Â�ǆ ȈǈƸƬǳ¦�½ƢƦǋ�Ŀ�̧ ȂǫȂǳ¦�ÀÂ®�ƨǇȐǇ�ǲǰƥ

��ǶĔƘƥ�ǂǯƢǋ�®ȂǸŰ�ǶȀǼǟ�¾ȂǬȈǧ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǬƦǘǳ¦�©ƢȈǐƼǋ�ǲاالنتحال إىل ك

زي التاجر، زي السائح، وزي العامل الباحث، وزي املسلم «كانوا يلبسون كل زي 

طالب العلم، وعلى الوجوه البشر والطالقة والرباءة ويف األلسنة احلالوة واخلالبة 

زرافات ووحدانا يف قلب دار واملمادقة، وعلى مر األيام والشهور والسنوات، توغلوا 

ومن أبرز املستشرقني الذين كانوا حتت قيادة نابليون بونابرت . 2»...اإلسالم

فقد قضى أربعني سنة يتجول يف دار «مستشاره فانتور الذي توىل هذه احلملة، 

اإلسالم، والتحق بعدئذ باحلملة الفرنسية، فكان شيطان نابليون ومستشاره وخليله 

، واليت سرعان ما أعقبت عليها أعمال 3»يفارقه يف احلل والرتحال وجنيه الذي ال

.158، ص 2-1، ج)م1972القاهرة (، 2شاكر حممود، أباطيل وأمسار، ط-1

.164، الغرب والشرق األوسط، املرجع السابق، ص برنارد لويس -  2
.182، ص نفسه املرجع -  3
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الشغب والتدمري والقتل مما أولد يف نفوس املسلمني الرهبة والصدمة وكذا الرعب وهذا  

ǶēÂŐƳ�°ƢȀǛ¤Â�ǶēȂǫ�µكله إل ¦ǂǠƬǇ . يف حقيقة األمر لقد سقط القناع لنرى هؤالء

  .على ما هم عليه يف األصل

تضارب احلوادث فقد عني حممد علي حاكما ملصر، إال أنه  ويف هذا الصدد و 

كان من حزب املستشرقني فقد تشرب مبفهوم االستغراب واستحوذت عليه طبائع 

ومشوليات التغريب سواء يف التفكري أو املنهج، وال نذكر أن البعثات يف عهد حكمه 

 1811من أي يف بدايته كانت حمدودة غري شاملة وواسعة خاصة يف عهد الفرتة 

، مث أخذت منواال آخر للتوسع واالستحواذ تدرجييًا والذي كان وفق 1819حىت 

  .1862 -1777التخطيط اجلهنمي الذي ابتكره املستشرق إدوارد فرانسوا جومار 

لقد سنحت جلومار أعظم فرصة «: ويقول حممود شاكر يف هذا السياق

شروعه، ال على كبار السن من باستجابة حممد علي إلرسال بعثات إىل أوروبا، فبىن م

املماليك ومشايخ البلدان، بل على شباب غض يبقون يف فرنسا سنوات تطول أو 

تقصر يكونون أشد استجابة العتياد لغة فرنسا وتقاليدها، فإذا عادوا إىل مصر كانوا 

حزبا لفرنسا، وعلى مر األيام يكربون ويتولون املناصب صغريها وكبريها، ويكون أثرهم 

�Ƥ®¦°� أشد Ǡǋ�ǶȈǸǏ�Ŀ�ƢĔȂǬǴƬȇ�Ŗǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦�Ʈ Ʀƫ��̈Śưǯ�ŚǿƢŦ� ƢǼƥ�Ŀ�Å¦ŚƯƘƫ

.1»اإلسالم يف مصر

.207، ص السابقلويس برنارد، الغرب والشرق األوسط، املرجع -1
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�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ȄǴǟ�ǂǐƬǬƫ�Ƕē¦ ¦ǂǫ�Ǻǰƫ�Ń�śưǠƬƦŭ¦�À¢�ǆ ȇȂǳ�Śǌȇ�ƢǸǯ

بل ذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك كاهتمامهم بالكتب األدبية وغريها، غري أنه قد 

ألساتذة املستشرقني يف التوعية واإلرشاد هلؤالء املبتعثني، أبعد نظره عن خطورة دور ا

فكانت أعني كبار املستشرقني ينصب  نظرها على التالميذ من ذوي العقول اخلصبة 

والنرية وهذا حىت تكون جاهزة للنقع وزرع أفكارهم، وجعلها تدخل ضمن نطاق علم 

ية برفاعة رافع التدريس، وعلى سبيل املستشرق سلفسرت دي سي الذي أوىل أمه

الطهطاوي، وقد متكن هؤالء املستشرقني من إفراغ العديد من األفكار يف فكر 

الطهطاوي كما هو حال غريه من العرب أو الشخصيات السامية، ومن ذلك إدراج 

نعم، إن اللغة املتداولة يف «: اللغة العامية والتحفيز على استعماهلا بقوله يف أحد كتبه

�ȏ��̈ǂƟƢǈǳ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�Ŀ�ǶǿƢǨƬǳ¦�Ƣđ�ǞǬȇ�Ŗǳ¦��ƨƳ°¦ƾǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�̈ƢǸǈبلدة من البالد امل

مانع أن يكون هلا قواعد قريبة املأخذ تضبطها، وأصول على حسب اإلمكان 

إن قضية القراءة . 1»وتصف فيها كتب املنافع العمومية واملصاحل البلدية... تربطها

Grandesوعات الكربى ومطالعة الكتب الفرنسية سواء يف األدب أو املوس

encyclopédies ملها املستشرقون لنشر أفكارهم املعادية عما هي إال وسيلة است

. لإلسالم واملسلمني فلم تكن بغرض التثقيف أو التعلم بل ذهبت أبعد من ذلك

آراء مارجليوت يف الشعر اجلاهلي، اليت نقلها طه حسني يف  «ونلمس من خالل 

، عن )م1868/هـ1285: القاهرة(فع الطهطاوي، أنور توفيق، اجلليل يف أخبار مصر وتوثيق بين إمساعيل، رفاعة را -  1

.160-159، ص ص 2-1، ج)م1972: القاهرة(، 2حممود شاكر، أباطيل وأمسار، ط
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انتشرت العديد من األفكار السلبية اليت . 1»)جلاهلييف الشعر ا(كتابه املعروف 

فينظر مجال الدين . شوهت الدين واعتربته عائقا يف طريق السياسة وجيب فصله عنها

علمتنا التجارب ومواضي احلوادث بأن «: األفغاين هلؤالء التالميذ فيقول واصفًا إياهم

ا منافذ وكوى لتطرق األعداء املقلدين من كل أمة املنتحلني أطوار غريها، يكونون فيه

ويعد أولئك طالئع اجليوش الغالبني، وأرباب الغارات، ميهدون هلم السبيل، ... عليها

ǶĔƢǘǴǇ�ÀȂǼǰŻÂ��ǶȀǷ¦ƾǫ¢�ÀȂƬƦưȇ�Ľ��§ ¦Ȃƥȋ¦�ÀȂƸƬǨȇ...«2.

إن يف حديث لويس عن التغريب فهو يؤكد على جوانبه اإلجيابية اليت تدعي 

ويهمل سلبياته مشريًا على أن اإلمربيالية ليست كلها أن الغرب بريء مما نسب إليه 

ستعمار، فهي جاءت إلزالة الغبار عن إرث هؤالء العرب شراً، وليس شعارها اإل

��ǶȀǸŷ�µ ƢĔ¤Â» فمن احلقائق اليت أمهلها لويس سبب اختيار فرنسا لتكون أول بلد

ومه على اجلامع أورويب للبعثة األوىل، مع أن ذكريات محلة نابليون على مصر، وهج

، مث 3»األزهر، وقتله العلماء، وغري العلماء، وختريبه البالد، ما تزال يف األذهان

ولكن أمرًا واضحًا ال بد أن نذكره، وهو أن «: استوضح حممد الصباغ األمر بقوله

إفساد الطلبة املبعوثني مل يكن ليتحقق يف بلد من البالد األوروبية كما كان ميكن أن 

، ص 3م، ط1985/ هـ1405عبد الصبور شاهني، دمشق، دار الفكر، :مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة-1

56.

.59، ص )م1970/هـ1389دار الكتاب العريب، : بريوت(مجال الدين األفغاين، العروة الوثقى، -2
.132، ص 2، دار اهلالل، طبعة )م1990القاهرة (حممود شاكر، رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، : نظري -  3
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فرنسا اليت خرجت من الثورة الفرنسية وهي تسبح يف حبور الفوضى اخللقية يتحقق يف 

.1»ومن أجل ذلك كانت فرنسا حمل البعثات... والفكرية واالجتماعية

ولقد تغاضى لويس عن بعض احليثيات واحلقائق على أن البعثات كانت 

خرى، مث أساسيتها علمية وهذا لغرض دراسة العلوم العسكرية وغريها من العلوم األ

توجه الرتكيز على ضرورة اإلملام بالدراسات األدبية، ويف هذا السياق يقول حممد حممد 

يوجه توجيهًا أدبيًا وفلسفيًا تربوياً، بعد أن  -البعثات-وأصبح أكثرها «: حسن

�¦ȂǳȂƷ�śǳ¦�śȈƥÂ°Âȋ¦�ǺȇǂǸǠƬǈŭ¦�ȄǴǟ�ÅƢǨǫÂ�ƨȈǼǨǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ȏƢĐ¦�©°ƢǏ

كل هذا يدعم . 2»وأهلها إىل مزارع ومناجم، وعمال إلنتاج املواد األوليةاملستعمرات 

إسرتاتيجية فرنسا يف فتح آفاق استقبال البعثات الطالبية، مما يؤكد على التخطيط 

الوجيه واملنظم من قبل هذه األخرية وملا ال فهي باألحرى سياسة التغريب، كما 

¦�¦ǀđ�ĿȂǼŭ¦�ƾǸŰ�ĺǂǤŭ¦�°ƚŭ¦�Ǧ Ȉǐȇأن املغرب اتفقت مع فرنسا «: لسياق فيقول

على استقبال عدد من الطالب للدراسة، فخطط الفرنسيون إلبقائهم يف فرنسا مدة 

ƢȀǫȐƻ¢Â�Ƣē¦®ƢǟÂ�Ƣǈǻǂǧ�ƨǸǜǟ�ȄǴǟ�¦ȂǠǴǘȈǳ�ƨưǠƦǳ¦�̈ƾǷ�ǺǷ�¾¦ȂǗ¢...«3.

وما نتج عن هذه التداخالت ملختلف التخطيطات الغربية مسألتني تدقان 

أوهلا أن البعثات الطالبية اليت تلقت تعليمها : ناقوس اخلطر لتنجلي فيما يلي

.30-29، ص ص )م1978/هـ1398املكتب اإلسالمي : دمشق(حممد الصباغ، االبتعاث وخماطره، -1
.41، ص 05، ط)م1982/ هـ1402(مؤسسة الرسالة، :حممد حسني حممد، اإلسالم واحلضارة الغربية، بريوت-2

م، جزءان، ص 1985/هـ1405دار الغرب اإلسالمي، : بريوت(، 2حممد املنويف، مظاهر يقظة املغرب احلديث، ط-3

176.
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وتكوينها على يد كبار املستشرقني سواء يف الدراسات األدبية أو اللسانية وخاصة 

بالفكر الغريب ليعود هؤالء إىل  تشبعت هذه األدمغة العربية حيث . الدينية منها

�ƨȇ®Ƣŭ¦�́ ¦ȂƼǴǳ�Ƕēǂǜǻ�ŕƷ�Ƕē¦Â̄�ȄǴǟ�ƨǠƥƢǗ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�Ǯ Ǵƫ�śǴǷƢƷ�Ƕǿ°Ƣȇ®

وكذا التيارات اإلحلادية وغريها مما يتناىف مع هوية الطالب والشاب العريب، ويف ذلك 

دارس إن قادة العامل اإلسالمي الذين درسوا يف الغرب يف امل«: تقول مرمي مجيلة

األوروبية واألمريكية، قد تلقوا تعليمًا يدعوهم إىل احتقار تراثهم، واخلضوع للفلسفة 

، وتشري بأن وجهة نظرهم للتطور والتقدم اقتصرت على أنه يستويف 1»الغربية املادية

العيشة الراقية واالهتمام بالشكليات واجلوانب املادية، والعمل على االستثمار لرفع 

�ȄǴưŭ¦�©ƢȇƢǤǳ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǨǏÂÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�̄ȂǨǼǳ¦�śƬŤÂ�ǾƬȇȂǬƫÂ�Ä®Ƣǐاملستوى االقت

  .لكل جمتمع بشري مثايل

أن اإلسالم يهتم حبد أدىن معني من املتطلبات االجتماعية «: وترى مجيلة

املادية، وذلك لتحقيق أهدافه الروحانية السامية، فاإلسالم جيعل احلياة املادية 

.Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼȇ�Äǀǳ¦�§ǂǤ«2االجتماعية وسيلة بعكس ال

أما املسألة الثانية واليت متثلت يف عقد الكثري من املؤمترات والندوات الفكرية يف 

اجلامعات الغربية ويف مراكز البحوث والتطوير لدراسة قضايا العامل اإلسالمي، واإلملام 

 جرى انعقادها يف جامعة بكل أحواله، فذكر حممد حممد حسني بعض املؤمترات اليت

1 -Mariam Jamila, Islam versus the West (Sant Nagar. Lahore, (Pakistan:

1977), 5th ed., p 19.
2 -Ibid,p19.
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م، مث احللقة الثالثة للمؤمتر الذي انعقد يف 1953و 1947برنستون يف سنوات 

وافتضحت اخلطة اليت تقوم على إشراك «: م حيث قال1955الهور بباكستان سنة 

�¦ǀđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�śǫǂǌƬǈŭ¦Â�śǸǴǈŭ¦�ǺǷ�śưƷƢƥ

الفكر اإلسالمي، واالقرتاب به من القيم الغربية، تدعيمًا ملا يرد  األسلوب على تطوير

�ǶēƾƷÂ�ƪ ƬǨƫÂ��ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�§ǂǤǳƢƥ�ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀǿ�¾Â®�ǖƥǂƫ�©Ƣǫ¦ƾǏ�ǺǷ�ǽ£Ƣǌǻ¤

.1»احلضارية من ناحية أخرى

فتوافدت الكتابات الغربية واهتمت اهتماما مطلقا بقضية التغريب يف العامل 

ه العملية وذلك عن طريق اإلشهار به وتوطيد أرضية اإلسالمي، ساعية إىل إجناح هذ

جناح سبله للولوج إىل العامل اإلسالمي حيث يبلغ التغريب ذروته وينجح يف مهامه 

Within" وجهة اإلسالم"ومن أعتق الكتب وأقدمها كتاب . واستمراريته Islam

ون جب الذي مت تأرخيه على يد جمموعة من املستشرقني حتت إشراف وتوجيه هاملت

  .م1932وصدر سنة 

" االجتاهات احلديثة يف اإلسالم"ليقرر فيما بعد جب بإصدار كتابه بعنوان 

وفيه وجه حتية شكر وعرفان وتفخيم ألبطال التغريب أو باألحرى قادة التغريب يف 

�¿Ȑǣ�Ƥ Ƴ�¬ƾǸȈǧ��ƨǴǷƢƻ�ƨƠǧ�ƢǿŐƬǟ¦Â�śȈǬȈǬū¦�Ǻȇ®ƾĐ¦�ƨƠǧ�ǂǰǻ¢Â�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦

.107-106سابق، ص ص الرجع امل، )اإلسالم واحلضارة الغربية(حممد حسني، -1
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فقد اختذت حركة األمحدية شكال حترريا «: ذهب القادياين فيقول عنهأمحد مؤسس امل

¨®ȂǠǳ¦�ǪȇǂǗ�¿ȐǇȍƢƥ�ǶĔƢŻ¤�¦ÂƾǬǧ�Ǻȇǀǳ¦�¿ƢǷ¢�ƶƬǨƫ�ƢȈǸǴǇ«1.

مل يشر لويس إىل أهداف التعليم الذي تلقاه أبناء املسلمني يف املدارس 

اجلزائر الفرنسيون واملراكز اليت بناها وشيدها استعمار يف البلدان اإلسالمية، فمثال يف 

من " الفرنسية"«حرصوا على تعليم وإتقان اللغة الفرنسية ويقول حممد كرد علي عن 

�ƨƬƸƦǳ¦�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�ȄǴǟ�¦ȂǸǴǠƫ�ǺǷ�Àȋ�ƨȈǼƳ�̈ǂǸưƥ�©Ƙƫ�Ń�ƢĔƘƥ�ƨǇ°ƾŭ¦�ǪȇǂǗ

، بل إن 2»من الوطنيني تلقوا تربية ال تتفق وعقليتهم، فلم ينفعوا أنفسهم وال غريهم

ن عاصروا تالميذ املدارس الفرنسية وخباصة املدارس الثالث اليت أسست يف اجلزائر الذي

دوا يف هؤالء احنرافا خلقيا ودينيًا وكانت معرفتهم جوأطلق عليها املدارس العربية، و 

، ومن بني 3باللغة العربية ضعيفة، بل كان هؤالء يتخاطبون فيما بينهم باللغة الفرنسية

عنيني بالتأريخ خاصة الذين اهتموا مبسألة التغريب حتت راية هؤالء املستشرقني امل

التعليم مستدركني أن جمال التدريس هو أكثر الطرق نفاذًا إىل البلدان اإلسالمية، 

حيث أكد على أمهية التعليم، وقد جعل تأثر «الباحث واملستشرق هاملتون جب 

، وذكر أن من نتائج التعليم التعليم بالنمط الغريب مقياسًا على جناح عملية التغريب

الغريب أن يصبح مؤثرًا على تفكري الزعماء املدنيني، ويضيف جب أن التعليم عن 

.90م، ص 1966هاشم احلسيين، دار مكتبة احلياة، :جب، االجتاهات احلديثة يف اإلسالم، ترمجة. ر.أ.هـ -  1

.358، ص 1، ج3، جلنة التأليف والنشر، ط)م1986: القاهرة(حممد كرد علي، اإلسالم واحلضارة الغربية، -2
3-�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�ƨǔĔ��µ ƢƫǂǷ�Ǯ ǳƢŭ¦�ƾƦǟ1925- 1954 )الشركة الوطنية )م1983: اجلزائر ،

الثالث يف سنوات النصف الثاين من القرن أسست هذه املدارس العربية . (31، ص 2م، ط1983للنشر والتوزيع، 

  ).اخل...التاسع عشر لتخرج معاونني للمستعمرين يف القضاء واإلدارة
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طريق املدارس العصرية والصحافة، قد ترك املسلمني من غري وعي منهم، أثرا جعلهم 

.1»يبدون يف مظهرهم العام الدينيني إىل حد بعيد

ة والغرب برمته ما هو إال جزء من احلقيقة إن العالقة الرابطة بني نصارى املنطق

وهذا حسب ما أشار إليه لويس، ويقدم مثال على ذلك حني تكلم عن الفاتيكان 

هذه الطائفة اليت وطدت عالقتها بالطائفة املارونية منذ القرن السادس عشر، إال أنه 

مل يشر إىل غايات هذه الروابط والصالت، ويف األخري وجد التغريب ندًا من

لكن احلقيقة اجلوهرية أن هذه العالقات كانت أقدم وأعتق من ذلك بكثري، . أهدافها

فهي تضرب جبذورها إىل بدايات احلروب الصليبية حىت حتافظ على جانب مصداقيتها 

  .ندثار والتوسع على خمتلف احلركات الدينيةوتفتح أمام باب التغريب آفاق اإل

يف املنطقة ووقوفهم إىل جانب أبناء وخري برهان على ذلك هو دعم النصارى 

ملتهم والتابعني لديانتهم يف الغرب، حبيث أنه مل يكن املارونيون األقلية اليت كانت 

على عالقة بالغرب النصراين، بل حىت طائفة اليسوعيني عندما أسسوا جامعة القديس 

كلية يوسف عدت جامعة بابوية، حىت اجلامعة األمريكية اليت أطلق عليها اسم ال

واحلقيقة الدخول والولوج يف تفاصيل ومفاهيم هذه الصالت يصل . السورية األجنيلية

�ƨȈƟƢĔ�ƨȇƢǣ�Ŀ�ǾǠǔǻ�À¢�ǺǰŻ�¦ǀǿ�ǲǯÂ��ňƢȈƦǳ¦�¾ȏƾƬǇȏ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƾȈǠƥ�ƾƷ�ȄǴǟ

ق احلركات التنصريية التعليمية هو هدم وتشتيت الوحدة االيت تنجلي حتت نط

¦ƾƬǳ¦�ǽǀđ�ƢȀƬȀƳ¦ȂǷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦وينقل . عيات الدينية لطمس حقيقة الدين اإلسالمي

-329، ص ص 1972، 3حسني حممد، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر، دار النهضة العربية، بريوت، ط-1

336.
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لنا كل من مصطفى اخلالدي وعمر فاروخ تصرحيات من أقوال املنصرين واملدعمني 

جيب أن حنول «: Simonهلذا اهلدف، ومن ما ذكراه عن ذلك ما قاله القس سيمون 

تتغلغل يف بالتبشري جماري التفكري يف الوحدة اإلسالمية حىت تستطيع النصرانية أن 

.1»املسلمني

م، 1973بالد العربية، بريوت وصيدا، املكتبة العصرية، مصطفى اخلالدي وعمر فروخ، التبشري واالستعمار يف ال-1

.37، ص 5ط
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  .السياسة والحكم تحت وطأة التغريب - ثانياً 

إن التعليم لديه رابط قوي بالسياسة وموثق مببادئ التطور واالزدهار، فاألمم 

تقاس على أساس معيارها التعليمي إلدراج مستواها العلمي ضمن املنهاج األكادميي 

األحيان يفرضون النظام التعليمي هذا ما جعل احلكام يف بعض . ليحتذى به مستقبال

الناجح واخلصب والذي تكون نسبة صالحيته الالحمدودة ومستوى تطبيقه مقبول، 

وميكن أن يكون هذا األخري النظام ذاته الذي تتلمذ عليه هؤالء احلكام، وبناًء على 

املنظور الفكري، فقد مت استدعاء العالمة عبد احلميد بن باديس إىل تونس بغرض 

ء حماضرة عن التعليم ومكانته يف اجلزائر، إال أنه قرر أن يكون حديثه ملماً إلقا

وكالمنا اليوم عن العلم والسياسة معاً، وقد «:بالسياسة والتعليم معًا ويقول عن ذلك

�ȄǴǟ�°ƢǐƬǫȏ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�¦Â®ȂǠƫ�ǶĔȋ�¾Ȃƻƾǳ¦�Ƥ ǠǏ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ǶȀǔǠƥ�Ãǂȇ

وأنه ال بد لنا من اجلمع بني السياسة والعلم وال  العلم واالبتعاد عن مسالك السياسة،

ƾŝ�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƪ ǔĔ�¦̄¤�ȏ¤�ǶǴǠǳ¦�ǒ ȀǼȇ«1.

تأثرت السياسة يف العامل اإلسالمي باالحتالل األجنيب أو ما يسمى 

�ÅƢȈǇƢǇ¢�Å¦ ǄƳ�ƢĔȂǯ�ǆ ȇȂǳ�ƢȀȈǴǟ�Ǆǯ°�Ŗǳ¦�©ƢǟȂǓȂŭ¦�ǺǷ�ȆǿÂ��ƨȈǳƢȇŐǷȍ¦�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤

إن فكرة فصل الدين عن الدولة «: ي يف ذلك فقالمن عامل التغريب فكان له رأ

العميقة اجلذور يف احلضارة النصرانية كانت جمهولة يف اإلسالم حىت وقت قريب 

نسبياً، حيث كان إدخاهلا نتيجة لتأثريات خارجية، ولكن تلك التأثريات قد انتقدت 

، ربيع 22، 21الزهرة، عدد :م، نقال عن1937يونيو  18 -هـ1356ربيع الثاين  9، يف 71ع : جملة البصائر - 1

.هـ، اجلزائر1356األول 
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الصفوة املنبوذة، مؤخراً وأضعفت، ومل يتم قبول تلك األفكار إال من قبل قلة قليلة هي 

وبإضعاف هذا التأثري اخلارجي فال بد من الرجعة إىل املفاهيم القدمية ذات اجلذور 

أن اإلسالم مل يعرف الفصل بني الدين «ويشري لويس يف حبث آخر . 1»العميقة

والسياسة حىت القرن التاسع عشر، حيث حدث بعض التغيري حتت التأثريات األوروبية 

.2» الوقت احلاضر أن هذا التأثري مل يكن عميقاً جداً ولكننا بدأنا نرى يف

يعد لويس من بني املستشرقني الناشطني، وعندما كانت له وجهة نظر يف أحد 

ميكن أن يكون للمواطن حاجات «: حبوثه حول حقوق الرعية وحقوق احلاكم قال

وآمال ولكن ليس له حقوق، إن هذه الفكرة بالذات غريبة، وظهرت ألول مرة يف

القرن التاسع عشر، عندما بدأ الكتاب يف تركيا ويف مصر يف استخدام مثل هذه 

ويذكر لويس أن مصدر هذه األفكار ". حقوق املواطن"، "حقوق احلرية"التعبريات، 

إذا كان : اجلديدة واضح، ويقول أن املوقف التقليدي تفصح عنه املقولة العربية القدمية

ك أن تكون شاكراً، وإذا مل يكن عادًال فإنه اخلليفة عادال فسوف يكافأ وعلي

.3»سيعاقب وعليك أن تكون صبوراً 

1 -Lewis Bernard, Islamic Political Movements in Middle East Insight, 3

April 1984, p 24. )احلركات السياسية اإلسالمية(  

2 -Bernard Lewis, “State, Nation and Religion in Islam”.

Ǧ ȈǼǐƫ��ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�®ǂǨǳ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦:صفر 15، س 9حممد السمهوري، ع:جوزيف ألفار، ترمجة ،

.87-71م، ص ص 1985ديسمرب /هـ، نوفمرب1406ربيع األول /
 .297ص املرجع السابق، اإلسالم والتاريخ، ،لويس برنارد -  3
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ومن بني الفئات الطبقية للمغرتبني يذكر لويس أسياد القوم وحكامها الذين 

تأثروا بعامل التغريب وانغمسوا فيه، وسعوا للحصول على املال والشهرة وكيفية 

ف بأن قبول احلضارة احلديثة قد يتطلب ويضي«استعمال وامتالك آليات القوة الغربية 

إدخال نظام سياسي، وبناء إداري حديث، وهذا بالتايل يعين بصراحة أو باإلحياء 

قبول القيم واملعايري احلديثة اليت تعتمد عليها، واليت ال بد أن تصحب منوها 

 ومما يسعنا القول أن عامل التغريب مس خمتلف الفئات العلمية سواء يف. 1»وعملها

جمال القضاء أو السياسة اخل، حىت فئة احلكام من أسياد القوم وأمرائها حسب رأي 

لويس ما هو إال امتداد لتجارب عامل التغريب، ويذكر أن هؤالء كانوا السباقني األوائل 

�ǺǷ�ǺǰǸƬǴǳ�ǶǿƢǘƻ�ȄǴǟ�Śǈǳ¦Â�Ƕđ�¾ƢưƬǷȏ¦Â�ǶēƢȈǳ¡�½ȐƬǷ¦Â� ¦ǂưǳ¦Â�̈ǂȀǌǳ¦�ǲȈǻ�ń¤

  .لغربية على أمتهمتطبيق آليات القوة ا

ولقد أشار لويس يف بعض كتاباته أن االحنالل واالندثار السياسي كان سبباً 

وجيهًا يف تفكيك املنطقة وتقسيمها إىل أجزاء وهذا كله حتت نطاق التغريب 

ويزعم لويس أنه بضياع الشرعية والوالء خسر أهل الشرق األوسط هويتهم «السياسي 

كان كل مواطن عضوا من أعضاء إمرباطورية إسالمية كبرية الواحدة القدمية، فبعد أن  

هلا ألف سنة أو تزيد من الرتاث والتاريخ وجد الناس أنفسهم مواطنني لسلسلة من 

الدول التابعة والوحدات السياسية املفتعلة واليت حتاول أن جتد هلا جذورا يف ضمري 

.2»الشعب ووالته

.290-289، ص ص السابق اإلسالم يف التاريخ، املرجع، لويس برنارد -  1
.61سابق، ص الرجع امل، الغرب والشرق األوسط، برنارد لويس -  2
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إذا استناط مبجال السياسة واحلكم، إن فتح النقاش على جمال التغريب خاصة 

فهو يستدعي إىل تصعيد فكرة الدميقراطية على خضم هذا احلديث، فتداولت 

البحوث هذا املوضوع وجعلته يتصدر عناوين الصحف ويف هذا املنوال كان هناك 

حبث بعنوان الدميقراطية يف الشرق األوسط والذي فتح باب احملاورة بني علماء الغرب 

مثة أمر جيب أن «: لقد كان للويس رأي حول املنظور الغريب لآلخرين فقالوالشرق، ف

نوضحه من البداية وهو أننا جيب أن ال حنكم على شعوب الدول األخرى مبا نشعر 

أنه غري مناسب لنا، فاآللية اليت تعمل عمًال جيدًا يف الغرب قد ال تعمل يف الدول 

ȇ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ÀƜǧ�ƢȈǯǂƫ�¦ƾǟ�ƢǷÂ��Ãǂƻȋ¦�ǺǰǳÂ��ǖǇÂȋ¦�¼ǂǌǳ¦�Ŀ�ƪ Ǵǌǧ�ƢĔ¢�ÂƾƦ

ورمبا ينجح أهل الشرق ... ملاذا جيب علينا أن تفرتض بأن صنفنا هو الصنف الوحيد؟

األوسط مبرور الوقت يف إعطاء كلمة الدميقراطية معىن أكثر مناسبة لتجربتهم وأكثر 

ǶēƢƷȂǸǗ�Ǻǟ�Å¦ŚƦǠƫ�ǂưǯ¢Â��ǶǿƾȈǳƢǬƬǳ�ÅƢƥǂǫ«1.

إن ما لفت انتباه لويس قبل هذه املالحظات هي إشكالية احلرية يف اإلسالم 

بالرغم من وجود آثار حرية بدوية باقية يف النظرية القانونية اإلسالمية «: حيث كتب

التقليدية، فإن جتربة اإلسالم السياسية يف معظمها استبدادية، فعلى املواطن واجب 

ل لصاحب السيادة، وليس له حقوق سوى أن ديين هو الطاعة املطلقة وبدون سؤا

" القانون املقدس"يعيش حياة إسالمية طيبة، وعلى احلاكم املسلم أن يراعي الشريعة 

إلمكانية إقامة احلياة اإلسالمية الطيبة، أما ما سوى ذلك فللحاكم أن يفعل ما 

1 -Bernard Lewis, “Democracy in the Middle East, Its state and prospects”

in Middle Eastern Affairs, vol VI, n°4, April 1955, pp 101- 108.
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يشاء، ويضيف لويس أن النظرية اإلسالمية مل تعرتف مطلقا بأي مصدر للسلطة

.1»سوى اهللا أو القوة والبديل الوحيد ملصدر السلطة هو القوة

مث يعقب يف مناظراته على احلكم الربملاين لكن من وجهة التقييم املصري 

¤�ÀÂ°ƾǬȇ�ȏ�ȂǿÂ��©¦ȂǋƢƦǳ¦Â�¼Â°Ƣǧ�ǶǰŞ�ƢĔȂǰƥǂȇ�ǶĔ«: وكيف تراءى هلؤالء فيقول

 يعين أن مواطن مثل هذه احلكومة، ومن الصعب أن تلومهم، ويضيف، بأن هذا ال

الشرق األوسط ليس مرتبطا باحلرية، ولكن احلرية تعين له شيئًا خمتلفا عما تعين لنا، 

��ǞǸƬĐ¦�Â¢��ƨǷȋ¦�ƨȇǂƷ�řǠƫ�ȆǿÂ��Ƣȇ®ǂǧ�ǆ ȈǳÂ��ȆǠŦ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǶǿƾǼǟ�ǶȀǨƫ�ƢĔ¤

أو التخلص من السيطرة األجنبية، وليس هلا أي ارتباط ضروري بوضع الشخص أو 

ƟǄŪ¦�ƨǟȂǸĐ¦كما رأت جملة اإلكونومست  -ولذلك فلن يرى الشرق األوسط . ية- 

أي عجب يف قيام مندوب الروس يف األمم املتحدة بإلقاء درس يف احلرية على 

.2»مندوب اجلمهورية الفرنسية

إن الزمن كفيل بالتغيري والعقل البشري إنتاجي والذات اإلنسانية بطبعها خالقة 

السياسة احلديثة، ومن بني مستجدات هذه األخرية  فهي متطورة ومندرجة حتت نطاق

مصطلح اإلمربيالية والذي يعد سالح سياسي حديث، فهذا األخري كان واجهة 

حقيقية ملنظور لويس الفكري والذي سلط عليه الضوء حىت يقدم لنا مفاهيم تثبت 

¾ȂǬȈǧ�ƢǿȂŴ�ǶēȏƢǠǨǻ¦Â�ƨȈǬȈǬū¦�§ǂǠǳ¦�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ :» العرب إن اإلمربيايل يف نظر

1 - Bernard Lewis, op.cit, p105.

2 - Bernard Lewis, “The Middle Eastern Reaction to Soviet Pressures”, in

Middle East Journal, vol. 10, n°2 Spring 1956, p.
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الذي يأيت عرب البحر على السفينة، ينزل على الرب يبيع ويشرتي بأدوات خمتلفة، غالبا 

غري شرعية، ويؤسس قوته على ذلك، إن املاء املاحل أمر ضروري، فوجوده سبب عامل  

كيميائي أو عامل مساعد غامض حيول اإلجراء العادي واملألوف إىل جرمية مزعجة 

جاء الفاتح عن طريق الرب بدًال من البحر، فاألمر ليس جدًا هي اإلمربيالية، فلو

إمربيالية ولكن شيئًا خمتلفاً، ويضيف بأن الغرب يعرفون نوعًا واحدا من اإلمربيالية 

اليت تتسامح مع املعارضة إىل حد ما تشجع ذلك بنشر األفكار األوروبية املتحررة، 

يق املظاهرات العامة، ولذلك جاء التفكري يف الصراع ضد اإلمربيالية عن طر 

واالجتماعات العمومي، والصحافة واحلمالت الربملانية، والزعماء القوميني الذين 

.1»يذهبون إىل باريس ولندن أو إىل واشنطن

إن التصوير األويل الذي قدمه لويس عن اإلمربيالية ما هو إال إسقاط خلفي 

ب جديد لكن ضمن سياسة على حرفية االستعمار األورويب الذي حياول أن يلبسه ثو 

واجهة معارضة ملفهوم القمع واالستبداد ومستنجدة لفكرة اإلبداع والتضامن بني 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǳƢȇŐǷȍ¦�̈°ǀƥ�̧°±�ƨȈǨȈǯ�Ȃǿ�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƪ ǨǴȇ�ƢǷ�À¤�Ǻǰǳ��¼ǂǌǳ¦Â�§ǂǤǳ¦

�ǽǀŮ�ŅÂȋ¦�ǄǧƢū¦�ƢĔȂǯ��ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȈǓ°Ƙƥ�¿ǄƬǴƫ�ƨȈǗƢƦƬǟ¦�°̈Ȃǐƥ�Ǻǰǳ�Ȇǫǂǌǳ¦

Organizedأن احلرية املنتظمة «فيذكر لويس . ةاألخري  liberty  تتطلب دساتري

وحكومات متثيلية، وحكم القانون، وهذا بالتايل يستلزم سلطة علمانية وجملس 

1- Bernard Lewis, “The Middle Eastern Reaction to Soviet Pressures” -

,op.cit, pp 132-133 .
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تشريعي وطبقة جديدة من احملامني والسياسيني خيتلفون عن الفقهاء وممثلي السلطات 

.1»األتوقراطية القدمية

هو كيفية دفاع لويس عن النظام الدميقراطي والذي يراه إن ما حيتدم يف األمر 

ƢǠǸƬĐ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǪƦǘȇ�À¢Â�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻƘȇ�À¢�ǪƸƬǈȇ©��) عاملي(أجنع نظام 

كونه حافل بالتسامهية الفردية وحرية هذا األخري يف اإلبداع واالبتكار خاصة على 

ع مؤسسات احلرية الغرب إىل تشجي«امليدان االقتصادي واالجتماعي فيدعو لويس 

حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن يف الوقت نفسه حنسن صنعًا لو تذكرنا أنه بالنسبة 

للغالبية العظمى من اجلنس البشري تبقى الدميقراطية الربملانية شيئًا بعيدًا وغريبا وغري 

مفهوم، وأحياناً موضوعاً للعجب وحىت الغرية، وأكثر من ذلك موضوعاً لفقدان الثقة، 

راهية، اليت جيب أن نتسامح معه وهو ليس كليا بال مربر عندما نتذكر األمثلة اليت والك

ƢǼƬȈǗ¦ǂǬŻƾǳ�ÅƢǇƢȈǬǷ�ƢĔÂƾǠȇ«2.

ويتوارى لنا من خالل ما قاله لويس عن الدميقراطية الغربية أن له وجهة نظر 

 وبالنسبة ملوقفي«: سياسية تؤكد ميوله الذايت هلا، وميكن جتسيد ذلك من خالل قوله

السياسي فدعين أقول إنين أعتقد بأن الدميقراطية الربملانية كما متارس يف الغرب بالرغم 

�ǾǠǓÂ�ƢŲ�Åȏƾǟ�Ƣǿǂưǯ¢Â�©ƢǷȂǰū¦�¾Ƣǰǋ¢�ǲǔǧ¢�¾¦Ǆƫ�ƢǷ�ƨƸǓ¦Ȃǳ¦�ƢđȂȈǟ�ǲǯ�ǺǷ

1 -Bernard. Lewis, The Impact of French Revolution on Turkey, in Journal

of World History, 919520, pp. 105- 25. 1952أثر الثورة الفرنسية يف تركيا، جملة تاريخ العامل 

2 -Bernard Lewis, “Communism and Islam”, in International Affairs, vol.

30, January 1954, p 02.
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البشر حىت اآلن، ولكين يف الوقت نفسه أعتقد أنه من أكثر األنظمة صعوبة يف 

ية معينة، وعادات لدى املؤسسات والتقاليد، ورمبا حىت التطبيق، ألنه يتطلب مزايا عقل

املناخ، لقد ضربت جذورها بعمق بني شعوب مشال ومشال غرب احلدود األوروبية، 

.1»ويف املناطق اليت استعمرها أبناؤهم فيما وراء البحار

�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�§ȂǇ°�ƨȈǳƢǰǋ¤�¬ǂǘȈǳ�ǆ ȇȂǳ�«ǂǠȇ�Ľ

أنه ليس من العدل أن يلوم املسلمون الغرب للتهور الضخم واملدمر  ال شك«: فيقول

الذي تسبب فيه مصلحوهم، ولعدم كفاءة ممثليهم الربملانيني وأنانيتهم، ولكن علينا أن 

نعرتف أن سجل الغرب يف تعامله مع العامل اإلسالمي بالنسبة هلذه املسألة يف شؤونه 

.2»ع قوي ضاربالداخلية ال يقدم املادة الكافية لدفا 

ميكن أن يكون التناقض عند لويس كمنطلق بدائي واضح، للرد عليه، فهو 

�Â¢�Ãǂƻȋ¦�§ȂǠǌǳ¦�Â¢�Ǻȇǂƻȉ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ǶǰƸǴǳ�ƨȀƳ¦Â�ƪ ǈȈǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�À¢�Ãǂȇ

ألن ما يتجلى ويناسب أمة من األمم ليس من الضرورة أن يناسب . منطلق أساسي

ƻÂ�ƢēƢȈǇƢǇ¢�ƨǷ¢�ǲǰǴǧ��Ãǂƻ¢�ƨǷ¢�ƢȀǔǠƥ�ȄǴǟ�ƨƫÂƢǨƬǷ�ȆȀǧ�®ȂƳȂǳ¦�©ƢƦƯ¤�Ŀ�ƢēƢȈǨǴ

ȆǴȇ�ƢǷ�©ȏƢĐ¦�ǲǔǧȋ�ƨǔǫƢǼǳ¦�ǆ ȇȂǳ�©ȏȂǬǷ�ȄǴǟ�®ǂǳ¦�ǺǸǔƫ�ƾǬǳÂ��ǒ ǠƦǳ¦ : إن

�®ǂů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�§ǂǤǳ¦�ƢȀǧǂǠȇ�ƢǸǯ�Â¢�ǶǷȋ¦Â�©ƢǠǸƬĐ¦�ÀȂǻƢǬƥ�ǖƦƫǂƫ�Ń�¼ȂǬū¦�ƨȇǂǜǻ

ǬŢÂ�©ƢƦƳ¦ȂǳƢƥ�ǶȀǷǄǴƬǳ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ȄǴǟ�ǪƦǘƫ�ƨȈǻȂǻƢǫ�®¦ȂǷ ق هلم فيما يقابلها حق

يف  Chothman Houseويالحظ أن هذا البحث كان يف أصله حماضرة ألقاها لويس يف تشاثنام هاوس  -  1

  .م1953أكتوبر 
.04، ص السابق ، املرجعالشيوعية واإلسالم -  2
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االنتساب للوطن، يف حني أن ما يقع حتت ظل منظومة احلقوق هو شيء مسلم به 

ي يقيده بوسام احلرية ومن هذا ذال جدال فيه خاصة عند التفكري اإلسالمي وال

  :الباب فإن

الغربي مع ما عند المسلمين وزعمه أن المسلمين " الحقوق"مقارنة مفهوم  -1

.1"الحرية"المفهوم، وذكر من هذه الحقوق لم يعرفوا هذا 

وحقوق املواطنة ما هي إال مفاهيم اندثرت من معجم املصطلحات الغربية 

احلديثة، وليس من الصحيح إسقاط املصطلحات احلديثة على حوادث تارخيية وربطها 

�ƨǷ¢�°Ƣǰǧ¢�Â¢�©ƢƸǴǘǐǷ�Ƥ ǇƢǼƫ�À¢�±ȂŸ�Ȑǧ��ƨȈƟƢȈǸȈǇ�©Ȑƻ¦ƾƫ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ

ولكن رغم ذلك فإن لويس . أخرى سواء من نفس الزمن أو سابقة هلاعلى أمة 

" ال إله إال اهللا"فإن مقولة . يتغاضى عن مفهوم اإلسالمي احلقيقي ومبادئه الضرورية

جترد اإلنسانية من كل العبوديات على شىت أنواعها وجمال العقيدة حيتاج إىل مبدأ 

م من قواعده األساسية أنه له احلرية يف فاإلسال. جوهري هو احلرية يف اختيار الديانة

اعتناقه فهو ال جيرب أحدا على ذلك وال يلزمه مبا هو يف غري ذلك باالحتكار لقوله 

إذا كان اإلسالم قد نفى عن الذات اإلنسانية . 2﴾َال إْكَراَه ِفي الدِّينِ ﴿: تعاىل

احلريات األخرى تبعا  وتأيت«ازدواجية اإلكراه واإللزام وأعتقها مببدأ احلرية املطلقة، 

لذلك، فاحلرية اليت أعطاها اإلسالم للمسلم وللذمي، مل توجد يف أي نظام آخر 

سوى حرية االحنراف والضالل اليت قدمتها احلضارة الغربية حىت أضحت تشكو 

.262-261، ص ص 2م، ط1986 -هـ1406العليا، القاهرة، مكتبة وهبة، جربشة علي، املشروعية -1
.256سورة البقرة، اآلية -2
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، فاإلسالم هو دين عدل ويكافأ كل عمل بأجره املناسب بغض النظر عن 1»منها

كل مسلم احلرية للتعبري عن آرائه واحرتامها، يف حني جمهوده أو حجمه، كما مينح ل

�ƢēƢƦƯȍ�ƨȇǂǰǨǳ¦�Â¢�ƨȇ®Ƣŭ¦� ¦ȂǇ�©¦®ȂȀĐ¦�ǲǯ�ƪ ǧȂƬǇ¦�ƾǫ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ŚƫƢǇƾǳ¦�À¢�ƾų

�Ŀ�ƨȇ®ƢǠǳ¦Â�Ƣđ�ǶǴǈŭ¦� ƢȈǋȋ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�śƷ�Ŀ��ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�ƨǳȂȈǇ�ǲȈȀǈƫÂ

  .اإلسالم

أ حرية الرأي ما جاء يف حقبة ومما ورد يف الكتب اإلسالمية السابقة عن مبد

احملاورة اليت جرت بني الصحابة يف املدينة املنورة وذلك بعد فتح العراق، حيث أبدى 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأيه على أن تبقى العراق يف عهدة أهلها وأن ال ينزع 

هم هم فيها لكن بشرط أن يقوم هؤالء بدفع اجلباية اليت تفرضها علييماهلم وما لد

األمة اإلسالمية، لكن هذا القرار كان قد طبق بعد أخذ املشاورة مع املسلمني لقوله 

نَـُهمْ ﴿: تعاىل ، حىت أن الصحايب بالل رضي اهللا عنه كان من 2﴾َوأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

الصحابة الذين احتجوا على أمر الفتوحات ودعاهم إىل تقسيم أراضي الفتوحات 

دويالت وتعيني أمراء عليها حىت يتسىن هلم نشر اإلسالم اإلسالمية بني اجلند إىل 

حىت كان عمر بن اخلطاب رصي اهللا عنه يدعو اهللا عز وجل أن يشرح صدر بالل «

فكانت انتفاضة القبائل املرتدة عن اإلسالم يف مواجهة عصيبة مع . 3»للرأي اآلخر

ين اإلسالمي يقوم عتناق اإلسالم، لكن مبا أن الدإاألمة اإلسالمية، وذلك لرفضها 

، شوال وذو 495عبد احلليم عويس، موقف الفكر اإلسالمي املعاصر من احلضارة احلديثة، يف املنهل، جدة، ع -1

.28-15، ص ص 1992هـ أبريل ومايو 1412القعدة 

  .38ة اآلي، سورة الشورى -  2
.35م، ص 1979/هـ1399دار املعرفة، :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، كتاب اخلراج، بريوت-3
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يِن َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ على مبدأ احلرية لقوله تعاىل ﴿ ، 1﴾َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

فكان هلؤالء االختيار حىت ال تكون هناك مشاحانات أو حروب وضغينة، لكن بعض 

املرتدين من الصحابة من كان هلم رأي آخر وكان رأي الصديق رضي اهللا عنه مواجهة 

.2بالقوة، واستمر احلوار حىت أمجع الصحابة كلهم على تأييد الصديق رضي اهللا عنه

غري أن الكتب القدمية ذكرت أن عثمان بن عفان كانت له وجهة نظر خاصة 

ولقد واجه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه «لطاملا كان انتقاديًا لبعض الصحابة، 

.Ƕē¦®ƢǬƬǻ¦�ȄǴǟ�®ǂǳƢƥ�ǶȀȀƳ¦Ȃȇ�ǾǴǠƳ�Ƣ«3انتقادات من بعض الصحابة وغريهم مم

بعض ما ورد يف  ،مث يصف لويس هذا االحتدام من اآلراء املتشابكة واملقوالت-2

الكتب اإلسالمية القدمية اليت تعكس طابع العقلية العربية يف القدمي، إن ما ذهب إليه 

Ƣũ�Ƣē©�لويس فيما خيص بعد األحاديث املنقولة من مصادر جمهولة حتمل يف طيا

�ȏ�ƢĔ¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ƢǼǿ��ȆǇƢȈǈǳ¦�ǂǰǨǳ¦�̈®Ƣŭ�² ƢȈǬǷ�ƢȀǴǠŸÂ�ŃƢǜǳ¦Â�¾®ƢǠǳ¦�ǶǯƢū¦

تتوصل إىل نتيجة فهي مل تنطلق من فكر أو منهج وجيه متداول، حيق اإلسقاط 

عليه، فإذا كان احلاكم عادال فهو سوف يتلقى القبول والرتحاب يف جمتمعه وسوف 

رعيته، هذا الشيء الذي مل يذكره لويس ومل حيده ممن  خيلق تواصل متني بينه وبني

سوف يكافئ هذا احلاكم العادل وهو نفس الشيء ينطبق على احلاكم الظامل لكن 

  . 256اآلية ، سورة البقرة -  1

صحيح البخاري، التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح لإلمام زين الدين أمحد، بريوت، دار النفائس، -2

.04م، ط1989/ هـ1409

 -هـ1405الدار السلفية، :حمب الدين اخلطيب، القاهرة:بكر، العواصم من القواصم، حتقيقابن العريب، أبو-3

  .م1980
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بصفة العقاب فإذا كانت العقوبة من عند اهللا عز وجل أو من عند الرعية اليت سوف 

بل اهللا عز وجّل تقابل األمر بالرفض أو القبول، لكن يف حالة أن اجلزاء يكون من ق

ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ﴿: أن يتقبل األمر بكل صدر رحب، ولقوله تعاىلإّال وما على املسلم 

، فالعبد املسلم يف العسر أو اليسر هو شاكر هللا وهذا حسب 1﴾ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّه لََنا

يكون لكن يف حالة رفض الرعية للحاكم الظامل حتما س. ما جاء يف عقيدة اإلسالم

هناك انقالب سياسي، عسكري، فهذا من شيم العقيدة اإلسالمية رفض الظلم ونبذه 

ومواجهة الفساد ألن اهللا عز وجل حّرم الظلم على نفسه وجعله بني العباد حلكمة 

ٍم ِلْلَعِبيدِ ﴿: موثوقة لقوله تعاىل   وقوله 2﴾َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َيَداَك َوَأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ

لكن ما حياول لويس إيصاله للقارئ . 3﴾َوَأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن َعَذابًا أَلِيًما﴿: كذلك

هو أن مبدأ اجلزاء والعقاب كان من قوانني دستور الفكر الغريب وأّن املسلم هو إنسان 

معدم قاحل الفكر والوجود مل ينضج فكره وتتحلى نفسه بالنمط االجتماعي إال بعد 

Đ¦�ǞǷ�ǾǴǏ¦Ȃƫ��ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǠǸƬ» إن التسليم برأي لويس جيعل املسلم شخصا سلبيا ال

حياة له، وما حتركت يف عروقه الدماء إال يف بداية القرن التاسع عشر عندما بدأ 

.4»االحتكاك بالغرب

، 51اآلية ، سورة التوبة -  1

  .10اآلية ، سورة احلج -  2
  .37اآلية  ،سورة الفرقان -  3

مقاومة الظلم وغريه من وبقي اإلسالم متفرداً حبال «:، حيث يقول الدكتور علي184جريشة، املرجع السابق، ص -4

ǂƻ¡�¿Ƣǜǻ�ǾȈǳ¤�ǲǐȇ�ȏ�ƨȈƥƢŸȍ¦�ǺǷ�ÃȂƬǈǷ�ń¤�ǞǸƬĐƢƥ�ǞǨƫŚǧ��ǪƷ�®ǂů�ǆ ȈǳÂ�ÅƢƦƳ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǂǰǼŭ¦�°ȂǏ«.
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يذكر لويس أن احلكام املسلمني املتغربني عملوا جاهدين إىل البحث عن كيفية -3

ǂǤǳ¦�ǲƦǇ�śƴȀƬǼǷ�ǶđȂǠǋ�ȄǴǟ�ǶȀƬǘǴǇ�µ§�اكتساب القوة يف مجيع  ǂǨǳ�©ȏƢĐ¦

لذلك، لكن لويس مل يضع هذه اآلليات الغربية للقوة حتت هاجس التأطري وإسقاط 

عليها مبدأ التحديد هذا ما جعلنا نطرح إشكالية أال يستطيع املسلم احلاكم أن يتمتع 

يه رعيته انطالقا من بالقوة والسيطرة والتحكم يف زمام أمور مملكته وصيانة وتوج

انتهاجه لإلسالم كمبدأ وجيه مسلم به فقط؟ واعتبار القرآن الكرمي الدستور اإلهلي 

�°ȂƬǇƾǳ¦�ǪȈƦǘƫ�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦�ȏ�ŃÂ�ŃƢǠǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ŚǤƬƫ�ȏÂ�ƨƬƥƢƯ�ȄǬƦƫ�ǾǼȈǻ¦Ȃǫ�Äǀǳ¦

 الغريب بكل حذافريه ميكن رمبا للعقل البشري أن يبدع وينتحل القوانني وبغريها حسب

الضرورة، فنحن العامل اإلسالمي ال ننكر ما توصل إليه الغرب وإذا استلزم األمر فإننا 

نسري على خطاهم لكن ليس بالضرورة التقليد األعمى هذا ما يدعونا أن نوجه الضوء 

�» ƾđ�§ǂǤǳ¦�¦ÂƾǴǫ�Ǻȇǀǳ¦�śǸǴǈŭ¦�¿Ƣǰū¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�©ȏÂƢŰ�ǒ Ǡƥ�ǲǌǧ�ȄǴǟ

يس بفضل الدميقراطية يف الشرق األوسط، عدا يف كما يعرتف لو «الوصول إىل القوة 

.1»ثالث دول هي تركيا، لبنان، إسرائيل

يتحدث يف بعض املقاالت  لكن لويس دائما يقع يف دوامة التناقض فهو

ملاذا هذا التصادم . ويبدي رأيه لكن سرعان ما يناقضه ويتغاضى عنه يف مقال آخر

حقيقة أو إسرتاتيجية يف قبول الفكرة الفكري هل نفسره على أنه استسالم واضح لل

أو هو تنويه حبد ذاته، فلويس جعل آراءه سجينة ملقام القول وتتغري على حسب 

ومن ذلك حديثه عن النظام «الظروف واملصلحة فهي يف األخري تفتقر إىل املصداقية 

  .82ص املرجع السابق، لويس برنارد، الغرب والشرق األوسط، -1
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ون يف الربملاين الذي استورد إىل الشرق يف علبة دون ورقة التعليمات، فلم يفلح املسلم

.1»تطبيقه

لقد واجه اإلسالم على أرض الواقع عدة انتقادات خاصة عند الغرب، عرضة 

للتضاربات الفكرية واإلسقاطات الالحمدودة بأنه غري قابل خللق صالت مع ما 

توصلت إليه األنظمة السياسية اليت كانت وليدة الفكر البشري مبا فيه الدميقراطية 

.2»؟! Ƣǜǻ�ǲǔǧ¢�ƢĔ¿ويف إثارة الدعاية حوهلا بأ«

.79، ص املرجع السابقلويس برنارد، الغرب والشرق األوسط، -1
.ظهرت كتابات كثرية يف أمريكا خباصة ويف الغرب بعامة، تتحدث عن نشر الدميقراطية-2
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  ..عالم التغريبمن واجهة الفكر اإلسالمي  - ثالثاً 

  .الرؤى اإلسالمية لقضية التغريب -1

��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�©ƢǫƢǘǻ�̈ƾǟ�ȄǴǟ�© Ȃ̄ƸƬǇ¦�ƾǫ�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�ƨȈǔǫ�À¤

خاصة أن أبناء وحكام البلدان اإلسالمية كانوا متشبعني بالثقافة الغربية أي أن هؤالء 

�Śǌȇ�Śƻȋ¦�Ŀ�Ǻǰǳ��§ǂǤƬŭ¦�ƨȈǐƼǋ�ƢĔƢǰǷ�ȆǴƬǠƬǳ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶȀǼǟ�ƪ ȈŰ

ل هلؤالء املستشرقني فيها بل هي ناجتة عن لويس أن قضية التغريب بأكملها ال دخ

�ƨƦǯ¦ȂǷ�ǲƳ¢�ǺǷ�§ǂǤǳ¦�Ƣđ رة حياكونكوتبنوه كفقبول أبناء املسلمني هلذا التغريب 

�ƢȀƦǈǼȇÂ�ǾǈǼƳ� ƢǼƥ¢�Ǻǟ�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�ƲƟƢƬǻ�ȆǨǼȇ�ǆ ȇȂǴǧ��ǶēȂǬƥ�ǞƬǸƬǳ¦Â�Ƕē°ƢǔƷ

إن احلضارة الغربية أحدثت تغيريات ضخمة غري «: للعرب، ويقول يف ذلك لويس

قابلة للرتاجع عنها يف كل مستويات الوجود االجتماعي، كانت بعض التغيريات من 

 واإلداريني الغربيني كذلك، ومع ذلك فإن هؤالء األجانب كانوا عمل احلكام الغربيني

�Ŀ�ƢǸȈǜǟ�ǶǿŚƯƘƫ�ÀƢǯ�ƢǸǼȈƦǧ��ǶēƢǇƢȈǇ�Ŀ�̈°ǀū¦�ƨǜǧƢƸǸǴǳ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ÀȂǴȈŻ

األمور العملية واملادية إال أن تأثريهم على املؤسسات واألفكار أقل تطرفًا إىل درجة  

.1»كبرية من املتغربني احملليني

لقد كان لويس مهتما جداً بدراسة عامل الشرق اإلسالمي، واملالحظ يف حبوثه 

دائمًا أنه يستغرب يف الرتكيبة الشعوبية للبلدان اإلسالمية، فهي تعترب مهدًا جلميع 

إن ما . احلضارات وأرض خصبة لتبين األفكار الغربية واستدراجها إىل منصة القبول

.289، ص املرجع السابقالعرب يف التاريخ، لويس برنارد،-1
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بدأ اإلملامية وخيضع لنطاق التحضر أي أنه يكون تبناه العرب من الغرب مبين على م

لكن ما يزرعه الغرب يف العرب هو مبين على نية خبيثة هدفها . حتت جمال التصفية

اإلطاحة باملبادئ والتعري من األخالق الفاضلة ألن بدلة الغرب ليست كعباءة 

  .العرب

قسمه «إن يف دراسة لويس للمجتمع اإلسالمي يف خضم جمال التغريب فإنه 

على ثالث مراتب بدءاً باحلكام وأسياد القوم املتغربني الذين سعوا إىل االمتثال بالنفوذ 

الغريب وإثبات وجوده على العامل العسكري والسياسي، أما من خصهم باملرتبة هم 

رجال األعمال والنفوذ الدبلوماسية الذين هدفهم ينصب حول تكوين الثروة والشهرة 

طرق والوسائل الغربية، أما آخرهم فهم بيادق اللغة واألدب  معتمدين يف ذلك على

ƨȈǧǂǠŭ¦�Ƕē ƢǨǯÂ�ĺǂǤǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�¼ǂǘƥ�¦ÂǂƯƘƫ�Ǻȇǀǳ¦��ȆǸǴǠǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦Â« . شرحي

املغرّبون من احلكام الذين أرادوا الوصول إىل آلية القوة الغربية وثانياً : احتوى ما يلي

تبين الوسائل واألساليب الغربية للحصول رجال الشؤون، وهؤالء كانوا حريصني على 

على الثروة، أما الصنف الثالث فهم رجال األدب والعلم، فهؤالء كانوا معجبني بقدرة 

ƢēƢȈǻƢǰǷ¤Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�°Ƣǰǧȋ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦...1

مث يتجه إىل مناقشة فكرة قبول العرب لعملية التغريب وكيف كانت استجابتهم 

راهية العرب للغرب على هذه القضية متجاهال يف هلا، فهو حياول أن حيصر فكرة ك

ويف نظر العرب أن «: ذلك الرغبة واحلقيقة الدسيسة بني طيات التغريب، فيقول

.270سابق، ص الرجع امل، العرب يف التاريخ، برنارد لويس -  1
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ǚǧƢƄ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�Ƣǿ°ƢƯ¢�Ŗǳ¦�ƨǷ±ȋ¦�Ƥ ƦǇ�Ȃǿ�§ǂǤǳ¦ ... وعلى

من  الرغم من أن التحول كان على أيدي مسؤولني متغربني، حيملون نفس القدر

مسؤولية احلكام الغرببني، فإن بدء التغريب كان بإثارة ودفع الغرب، ومشاعر الغضب 

اليت نتجت عن ذلك هي اليت لونت موقف العرب جتاه الغرب، وجتاه أي مشروع أو 

اقرتاح يصدر عنه، ومن األسباب املساعدة اليت سببت العداء للعرب قيام إسرائيل 

.1»بقاع العامل العريبواستمرار النفوذ الغريب يف بعض 

إن إسرتاتيجية التغريب يف نظر لويس كانت عملية جد حساسة اتسمت 

خطاها بالتخطيط األويل واحلذر الشديد من سقوط قناعها، فكانت تتخذ من عملية 

فتح أبواب اهلجرة أو استقبال البعثات الطالبية العربية دون اإلملام بإشكالية الوضع 

 البلدان الغربية، خاصة البلدان اليت كانت حتت وطأة السياسي أو االقتصادي يف

أما يف تلك الدول اليت حافظ «: االستعمار الفرنسي، ويقول لويس يف هذا املنوال

احلكام املسلمون فيها على استقالل السياسي فقد كانوا أقدر على فرض 

.2»اإلصالحات التخريبية بإصرار أعظم، وكانت املوانع لديهم أقل

�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�ƢĔ¢�ƾų�§ǂǤǳ¦Â�¼ǂǌǳ¦�©ƢǫȐǟ�ȄǴǟ� Ȃǔǳ¦�ǖȈǴǈƬƥ�Ƣإذا قمن

والضغينة وكذا االستغالل بأبشع الطرق، ألن  دأساس خديعة املظاهر يف جعبتها احلق

األمة اإلسالمية هي بالنسبة للغرب كابوس أو ميكن القول قنبلة موقوتة يعين أرقامها 

.219سابق، ص الرجع امل، الشرق األوسط والغرب، برنارد لويس -  1

2 -Lewis, “The Study of Islam”, in Encounter, vol. 38, jan. 1972, pp 31-

39 .
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جيل وكل نفس فرد من هذه األمة املشفرة ال تزال تتجدد وتتغري مع كل طور وكل 

اإلسالمية، حنن العرب أزمة الغرب يف الوجود، ألن حنن لنا عقيدة ولنا رباط قوي مع 

إهلنا، هلذا عصمتنا حببل ما كان عليه أجدادنا وآباؤنا شيء مفروغ منه، لكن يف 

 حقيقة األمر حنن من جيب أن خيشاه الغرب ألننا على طريق الرشد والفالح وال ننسى

أيها العرب حنن حتت محاية راية اإلسالم ودين التوحيد واحلق، أما ما ينجلي يف عقول 

ǞȈǸŪ¦�ƢȀǧǂǠȇ�Ŗǳ¦Â�Ƣđ�ǶǴǈŭ¦�ƨǬȈǬū�±Ȃǌǻ�ȏ¤�Ȃǿ�ƢǷ�§ǂǤǳ¦ . لكن لويس كغريه من

اته و الباحثني الغربيني إنه واعي على أن العامل اإلسالمي هو حمطة طمع الغرب يف ثر 

�Â��ƢŮ�ƨȇƢĔ�ȏ�Ŗǳ¦ أن اإلسالم ال زال يلقى الكراهية والنبذان النصراين خاصة وباقي

عامل التغريب جاء مصرًا على تدمري العامل ومما ال شك فيه هو أنّ . الديانات عامة

اإلسالمي ونشر الفنت بني دويالته والعداوة بني املسلمني من أجل متييع وتشويه مسعة 

  .اضية ملاهية األمة العربية اإلسالميةالعريب املسلم وبالتايل توجيه الضربة الق

ويصف الباحث األمريكي ديفيد جوردون واقع العلماء يف البلدان العربية 

�°ƢǸǠƬǇȏ¦�°®¦Ȃƥ�ǺǷ�Ƣǿ°ǂŢÂ�Ƣē®ƢȈǇ�ȄǴǟ�ƢŮȂǐƷ�ƾǠƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦» فاألحياء من

��² ȂƦū¦�̈°¦±Â�Ŀ�ƨȈǷȂǰƷ�Ǧ ƟƢǛÂ�Ŀ�ÀȂƫȂŻ�ǶĔ¢�Â¢��ƨȇǂǠƬǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ�ƨǓǂǟ� ƢǸǴǠǳ¦

يف تونس فقد حدثت تغريات متطرفة غريت نظام األحوال الشخصية اإلسالمية،  أما

.1»وحطت من مستوى جامعة الزيتونة إىل جمرد كلية يف جامعة تونس العلمانية

1 -David Gordon, “Islam in Politics- Algeria”, in Muslim, vol. 65- 1965,

pp. 285- 289.
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هلذا أيها العرب إن مواجهة العامل الغريب ليس هينا وهو يف نفس الوقت من 

ًا يف كل امللتقيات والندوات نقول أسهل األمور وأبسطها ألننا عندما نتكلم فإننا دائم

األمة العربية اإلسالمية، فنحن دائما وأبدا أمة واحدة، مهما تفرقنا السبل والفنت إال 

أن دماءنا كلها من سالالت رسلنا، وحنن على يقني أننا على حق ألن حاكمنا إله 

وُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن ُهَو اللَُّه الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ عادل ﴿

، فأيها املسلم أيتها املسلمة 1﴾اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

أينما كنتم بلغوا رسالة اإلسالم يف كل أرجاء العامل، وأنتم العلماء ورثة األنبياء يف 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى ا للدعوات اإلسالمية ﴿األرض أكثروا من اخلطب وبادرو 

.2﴾اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

.23-22سورة احلشر، اآلية -1
.108سورة يوسف، اآلية -2
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  موقف المسلمين من عالم التغريب -رابعا

عدة إن واجهة التفكري اإلسالمي اجتاه حضارة الغرب قد انطوى على 

مظاهر وبوادر تارخيية اليت ضربت جبذورها إىل عهد احلروب الصليبية لتتجلى أفكارها 

احلديثة يف مواجهة الواقع احلديث، غري أن لويس وكغريه من املستشرقني ينكر حقيقة 

من ناحية منطقه وتفكريه  هعامل التغريب املفروض عنوة على العامل اإلسالمي ويكسب

عية للعامل العريب أو احلضارة الغربية بغرض مواكبة التحضر اخلاص على أنه جمرد تب

إن احلضارة الغربية أحدثت تغيريات : "والتواصل مع العامل الشمايل، ويف هذا يقول

ضخمة غري قابلة للرتاجع عنه يف كل مستويات الوجود االجتماعي، وكانت بعض 

 كذلك، ومع ذلك فإن هذه التغيريات من عمل احلكام الغربيني واإلداريني الغربيني

�ÀƢǯ�ƢǸǼȈƦǧ��ǶēƢǇƢȈǇ�Ŀ�̈°ǀū¦�ƨǜǧƢƸǸǴǳ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ÀȂǴȈŻ�¦ȂǻƢǯ�Ƥ ǻƢƳȋ¦� ȏƚǿ

تأثريهم عظيما يف األمور العملية واملادية، إال أن تأثريهم على املؤسسات واألفكار 

.1"أقل تطرفا على درجة كبرية من املتغربني احملليني

ويؤكد لويس أن املوقف اإلسالمي من احلضارة الغربية مبين على أساس احلقد 

والكراهية خاصة من ناحية اجلانب الديين، فهو بصفة أو بأخرى يرى أن ما حيمله 

الغرب اجتاه العرب هو نفسه ما حيمله العرب اجتاههم مدعني يف ذلك واجهة 

والتقليد والغرية احلاقدة، وقد  وحل حمل اإلعجاب: "اإلنسانية والفكر احلر، فيقول

.289، ص املرجع السابق اإلسالم يف التاريخ،، لويس برنارد -1
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ساعد على هذا التغيري بال شك فشلنا السياسي واألخالقي املؤسف وقد ساعد على 

.1"ذلك أيضا ما تعلموه منا من دروس احلرية واالحرتام القيمة اإلنسانية

ستشراق احلظ األوفر يف التأثري على الفكر العريب لقد كان للبحث اإل

من ناحية املنهجية أو من ناحية التقليد وتشييد روح التحضر  اإلسالمي املعاصر سواء

إن "ايلوفيتش بعد خلع ستار مبادئ الديانة اإلسالمية، فيقول يف هذا املنوال أمحد مس

اجليل املسلم الذي انتسب إليه يدين إىل هؤالء املستشرقني الغربيني بالوسيلة اليت  

ضمري اإلسالمي أمام ظاهرة كانت لديه ملواجهة مركب النقص الذي اعرتى ال

.2"احلضارة الغربية

فإن الباحث العريب كل حبوثه تسري على منهج وخطى الغرب وحىت إن وصل 

هذا املشروع إىل أرض الواقع وكان ميالده مبثابة معجزة، فإن نتائجه لن تعرف النور 

ته وقيمته أبدا، وإال يصيبها التغيري والتحريف من قبل املستشرقني أو يقللوا من أمهي

أن العامل اإلسالمي ملشكلة يف صورة حرجة  ينفراليوم : "العلمية، فيقول مالك بن نيب

هل نكون أو ال نكون؟ ويرد على ذلك بأننا إذا أردنا أن نكون فليس : شكسبريية

.3"علينا أن حندد األشياء بل أن حندد األفكار

1- David Gordon, “Islam in Politics- Algeria”, p 45-46.
م، 1974ع، سنة .م.أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق وأثرها يف األدب العريب املعاصر، مطابع دار املعرفة، ج-2

 .693ص 
.345م، ص 1985/هـ1405دار الفكر، مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، دمشق، -3
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وذ على فكرهم إن ظاهرة التغريب مل متس كيان العرب بل كانت مسا يستح

ƨŭȂǠǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ǲǛ�Ŀ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ǶēƢǠǴǘƫÂ.

عامل األشياء بالنسبة للعرب بل يف عامل "ومل حيدث هذا التحول يف 

.1"أفكارنا

�ǾƴƟƢƬǼǳ�Ǿǯ¦°®¤�ƾǠƥ�ƨǏƢƻ�§ ¦ǂǤƬǇȏ¦�̈ǂǰǨǳ�Ƣǔǧ¦°�ǽƾų�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐƢǧ

ح احلضاري، غري أن هذا اليت انتهكت حرمة األمة اإلسالمية حتت نطاق التبلور والتفت

اجلانب احلضاري واألخالقي بل ذهب أبعد من ذلك وجترأ  لىاألخري مل يتوقف ع

�ǂǰǨǳ¦�ȄǴǟ�̄ȂƸƬǇ¦�Ãǂƻ¢�Â¢�ƨǬȇǂǘƥÂ�ňƢƥǂǳ¦�ƢĔƢȈǯ�ǺǷ�©¦ǀǳ¦�ƨȈǷȐǇ¤�Śƴē�ȄǴǟ

العريب اإلسالمي وجعله يف نظر املسلمني هو اضطهاد روحي وتكبيل روح اإلبداع 

¦�ȏ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ. " احلرية املطلقة اليت تتطاول على الذات اإلهليةواالنبعاث على عامل

يضع أفكاره الرئيسية ال ميكنه على أية حال أن يضع املنتجات الضرورية الستهالكه 

�°ƢǰǧȋƢƥ�ƾȈǌȇ�Ä¢�ƾȈȈǌƬǳ¦�ƾȀǟ�Ŀ�ǞǸƬĐ�ǺǰŻ�ǺǳÂ��ǾǠȈǼǐƬǳ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�©ƢƴƬǼŭ¦�ȏÂ

سواء كانت نسبت إىل االستشراق أو املستوردة أو املسلطة عليه من اخلارج 

.2"الشيوعية

�Ƣŭ��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƥ ȇǂǤƫ�Ŀ�Ǿǧƾǿ�ǪǬŹ�À¢�¼¦ǂǌƬǇȏ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�ƾǫÂ

توفر له من السيطرة على منابر الرأي يف العامل اإلسالمي وقد متكن هذا األخري من 

 .694ص املرجع السابق، أمحد مسايلوفيتش، فلسفة االستشراق، -1
.694، ص املرجع نفسه -2
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ائل نشر ثقافته وفكره من خالل وسائل اإلعالم املختلفة من تلفاز وصحافة ووس

وقد "التكنولوجيا املتطورة، واستمال إليها كثريا من الذين تشبعوا بالثقافات الغربية 

انتشرت يف البالد العربية اإلسالمية املذاهب الفكرية الغربية يف مجيع جماالت احلياة يف 

السياسة واالقتصاد ويف األدب ويف االجتماع، ويف األدب ظهر من نادى بالنظريات 

اسة اللغة ويف األدب ويف النقد األديب؟ وأخذ كثريون بالنظريات الغربية الغربية يف در 

.1"يف علم االجتماع ويف التاريخ وعلم النفس ويف علم اإلنسان وغري ذلك من العلوم

لقد تناولت الكتابات العربية عامة وباألخص وجهة نظرها من عامل التغريب 

منطقية تستحق الوقف عند أقواهلا بني مؤيد ومعارض لكن األغلبية كانت هلا آراء 

�½¦°ƾƬǇ¦Â��ƨȇƾǠƦǳ¦�°ƢǰǧȌǳ�ǾȇȂǼƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦Â�ƢēƢǸǴǯ�©ƢȈǗ�Ŀ�ǪȈǫƾƬǳ¦Â

�ƨȈǷȐǇȍ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ǾƫƢǇƢǰǠǻ¦Â�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�ƨȈǿƢǷ" والغرب هذا هو الذي

على الثروات احتل البالد اإلسالمية حينما كانت القابلية لالستعمار مرتفعة، فاستوىل 

الطبيعية لبالدنا، ومل يكن هذا هدفه الواحد، بل حارب العقيدة اإلسالمية مبسائل 

�ǶȈǴǠƬǳ¦Â�®ƢǐƬǫȏ¦Â��ƨǇƢȈǈǳ¦�Ŀ��ƨǨǴƬƼŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�Ƣǿǂǘƻ¢�ǺǷ�ÀƢǯ�ŕǋ

.2"واالجتماع

1-�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ª ȂƸƦǳ¦Â�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�śǟ��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ȇǫ¦ǂǌƬǇȏ¦�ǂǰǨǴǳ�ƨȈƦǴǈǳ¦�°ƢƯȉ¦��ǺǈƷ�ƾǸŰ�ƨǨȈǴƻ

.100-87م، ص 1997واالجتماعية، القاهرة، 
.99م، ص 1985/هـ1405مالك بن نيب، وجهة العامل اإلسالمي، ترمجة عبد الصبور شاهني، دمشق، -2
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  خاتمةال

اهتمام لويس برنارد حول التاريخ اإلسالمي بكل حلقاته الزمنية  نصبّ القد 

تديل  ،ومبجمل أحداثه ووقائعه، ومع ذلك محلت عباراته وحبوثه سيميائيات مهمة

حتت وصاية مبدأ إبداء الرأي واالشرتاك الفكري مع  ،حبيثيات نظرته لإلسالم واملسلمني

اآلراء اليت خضعت ملبدأ مناهج الدراسات الغربية، حبيث ميثل لويس يف رؤيته لالستشراق 

فهو  .ومتجذرة من ناحية اإلملام مببدأ التغيري واالنتفاضة الفكرية ،ظاهرة متعددة اجلوانب

ي كونه بريطاين النشأة والتعليم، فقد مجع بني خصائص االستشراق االجنليزي واألمريك

وكذا  ،صار هذا األخري على منهج االستشراق التقليدي يف دراسته لإلسالم وعقيدته

إن هذه الدراسات االستشراقية االجنليزية للحضارة اإلسالمية وتارخيها . للقضايا الفقهية

وجية للغرب والشرق مما العريق أولد تيارًا فكريًا متباعدا كليًا عن اإلمكانيات اإليديول

يف كل ) للدراية به(خلق شرارة تنافر بني التيارين، لطاملا كان الشرق إهلامًا وشغفًا للغرب 

واستطاعت احلضارة اإلسالمية أن تستقطب علماء الغرب هلا، وتستلهم فكرهم  .نواحيه

افزيقا، ال ها على أنه ما وراء امليتؤ وتفتح هلم جمال البحث يف تارخيها الذي وصفه علما

وال أروع يف احلديث عن أدبه وفنه، خاصة أن االستشراق ،حدود جلميع حوادثه

وكذلك بالبحث  ،االجنليزي كان السّباق األول يف االهتمام بالنصوص اللغوية واألدبية

واإلحاطة بالتاريخ اإلسالمي خاصة االجتاه العقائدي  ،والتنقيب عن الرتاث احلضاري

  .والديين
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�ǲǜƫ�ƢĔ¢�ȏ¤��śǸǴǈŭ¦Â�¿ȐǇȍ¦�ƾǓ�ƨǟ̄بالرغم من  ȏ�©¦ ¦ŗǧ¦Â�©¦®ƢǬƬǻ¦�®ȂƳÂ

فالتاريخ اإلسالمي يظل خالدًا يشع . ها اإلجابة املقنعةو آراء عابرة متجدها الذكرى ومتح

ال كان صامداً طيلة عدة قرون بسبب صلألبد ال حيتاج ملن يدافع عليه أو يصونه، فهو أ

وكالمه القرآن الكرمي  ،فكان سيفه الدين والعقيدة .إجنازات علمائه وقادته املسلمني

ووجهته طريق اهللا وشعاره السالم، فبالرغم من هذه املواقف احملرجة إال أن هذه 

رغم أن هذه البحوث  .)غريها كسابقها(الدراسات الغربية كان هلا إجيابيات وسلبيات 

ƫÂ�ĺǂǠǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ǂǇƘƫ�À¢�ƪ ǟƢǘƬǇ¦�ƢĔ¢�ȏ¤�¼°Â�ȄǴǟ�ŐƷ�Ȇǿ لوح به بني أجبدية

  .الصمود أو االستيئاس والتحايل على معتقداته الفكرية والدينية

ƾȇƾƳ�ǂǰǧ�®ȐȈǷ�Ȃǿ�©ƢȈƦǴǈǳ¦�¿Ƣǯ°�ƪ Ţ�ǺǷ�ǒ Ĕ�ƢǷ�À¢�ȏ¤�  أكسب الفكر

بالرغم من حصاره له إال  ،العريب نزعة حتررية إبداعية انتمائية تتأبد بروح النضج واإلبداع

باالستطراد الروحي ملاهية التطوق أو االنغالق العمياين أنه استطاع أن يشحن كتاباته 

ومن هذا املنطلق فالتاريخ اإلسالمي كغريه من تواريخ األمم السابقة  .ملاهية الفكر العريب

ال يكاد خيلو من الشبهات والنزاعات الفكرية والدينية، فهو ليس صفحة بيضاء بل ال 

ودراسته شأن لنا، ألنه ملهم  . واملفكرينبد أن خيط بأقالم املؤرخني وبألوان املبدعني

فمثال  .لكل دارسيه باملنصف واملتعصب، بغض النظر عن املنهجية املتبعة يف حتليله

لويس برنارد ما هو إال باحث وناقد ودارس للتاريخ اإلسالمي وهو امتداد فردي 

�ƢđȐǗ�ǺǷ�ȂȀǧ��ƨȇǄȈǴųȏ¦�ƨǇ°ƾǸǴǳيف  تانغرسأنه تتلمذ على كبار مستشرقيها و  حيث

،حىت وإن اّدعى املوضوعية،ذاته غريزة فهم احلضارة اإلسالمية لكن من باب الذاتية

واستطاع هذا األخري تسليط الضوء على . فهو بدون شك لن ينكر حقيقة عقيدته
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�¾ÂƾǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ǲǜƫ�ŕƷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢȈưȈū¦�«¦°®¤Â�Ƥ ȇǂǤƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ

كان هلم دور فعال يف   ،أن لويس وغريه من رواد املدرسة االستشراقيةوال ننكر  .الغربية

تغيري الفكر العريب وإدراجه ضمن واجهة اعتباطية االتزان يف النضج واعتالء مسرح الرأي 

فحقيقة التاريخ والعامل اإلسالمي منشودة لألبد بأحداثها وزعمائها وال ميكن . العام

Ǹǰƫ�ǶǷȋ¦�̈°ƢǔƷ�̈Ȃǫ�Àȋ��ƢĔ¦ǂǰǻ�̈°ƢǔƷ�ƪ ǈȈǳ�ȆȀǧ��ƨǬȇǂǠǳ¦�ƢŮȂǏ¢Â�ƢȀƟ®ƢƦǷ�Ŀ�Ǻ

قائمة بالقوة تتباهى باملبادئ السامية واألخيار وتنحاز للتشكيك وتبين حاضرها على 

وتتصنع من أباديج غريها بلباس التحّضر واالستعفاف، وكل هذا ،ركام ماضي األمم

من مبدأ االحتكاك وذاك باألحرى أحتم مبادئ التحفيز بالتجديد الذايت الذي يتولد 

وليس االكتفاء بالعزلة واالنغالق يف ظل عامل أصبح  .بالغري ومواكبة التدافع احلضاري

�Ǻȇƾǳ¦�ǾȈǴƬǠȇ�Äǀǳ¦�ƢĔƢȈǯ�̈Ȃǫ�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǷȋ¦�̈°ƢǔƸǧ. اليوم بقعة واحدة

 .واألخالق ولغة التواصل وليس على حساب حطام األمم املدمرة
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  ملخص 

إن هذه الدراسات االستشراقية االجنليزية للحضارة اإلسالمية وتارخيها العريق أولد تيارًا فكريًا متباعدا كلياً 

عن اإلمكانيات اإليديولوجية للغرب والشرق مما خلق شرارة تنافر بني التيارين، لطاملا كان الشرق إهلامًا وشغفاً 

، ومن بينهم لويس اعت احلضارة اإلسالمية أن تستقطب علماء الغرب هلايف كل نواحيه، واستط) للدراية به(للغرب 

برنارد الذي كّرس كل حياته يف دراسة التاريخ اإلسالمي مسلطا الضوء يف ذلك على ظاهرة اإلستغراب، اليت 

  .إستحوذت على الفكر الشرقي مشريا إىل األفاق املستقبلية بني الغرب والشرق يف ظل تناقض إيديولوجي
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Résumé

Les études orientalistes anglaises de la civilisation islamique et de son histoire

ancienne ont donné naissance à une tendance intellectuelle complètement divergente sur les

possibilités idéologiques de l'Occident et de l'Orient, ce qui a créé une lutte houleuse de

répulsion entre eux. Pour autant, l’Orient était toujours une inspiration et une passion pour

l’Occident qui voulait en être bien conscient en outre, la civilisation islamique avait pu attirer

y les savants occidentaux ; parmi eux, Louis Bernard, qui a consacré toute sa vie à l'étude de

l'histoire islamique, mettant en évidence le phénomène de l’occidentalisme, qui a capturé la

pensée orientale. Bernard indiquait les perspectives d'avenir entre l'Occident et l'Orient

compte tenu de leur contradiction idéologique.

Mots clés : Orientalisme anglais, histoire islamique, Orient et Occident, occidentalisme,

l’arbitraire.

Abstract

English Orientalist studies of the Islamic civilization and its ancient history gave birth

to an entirely divergent intellectual tendency on the ideological possibilities of the West and

the Orient, which, in turn, created a spark of incoherence between them. Nevertheless, the

Orient was considered as a passion and an inspiring source for the West, which strived to

study everything related to it. Additionally, the Islamic civilization succeeded to be a centre

of attention amongst occidental scholars; taking the instance of Louis Bernard, who had

devoted his entire life to the study of Islamic history by putting much emphasis on the

phenomenon of Occidentalism, which has captured the oriental thoughts. He also indicated

future prospects between the West and the Orient in light of their ideological contradiction.
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