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) ١١١ ( 

 

        وأ اا ا أ ا رة اا  

   ن من  ض ا د.

   ا ت – امر 

ا  

تجاه الحضارة اإلسالمیة في بدایة عصر  تتناول هذه الدراسة انماط الفكر االستشراقي

النهضة الي یومنا الراهن، مسلطًة الضوء على األثر السلبي للفكر االستشراقي بوصفه وسیلة 

لتشویه اإلسالم وما جاء به من تعالیم إنسانیة، عن طریق تصویره بمرحلة فكریة مرة في حیاة 

لعصر الراشدي، ولم یعد هذا الدین األمة أفل نجمها مع أفول نجم الخالفة اإلسالمیة في ا

  .صالحًا ألنه یقدم تصورًا شامًال لإلنسانیة عبر تاریخها الطویل

الفكر االستشراقي وتنوعت، فمنها من نبع من أحضان الجامعات  أنماطقد اختلفت و 

األكادیمیة، متأثرًا بالمشاریع االستشراقیة، ومنها من تبنى ذلك المشروع في حكم مسبق على 

  رة اإلسالمیة وفي نفسه وفكره تحامل واضح ومفضوح. الحضا

مین تعددت أنماط ذلك الفكر المعادي لإلسالم وحضارته، فحاولت التأثیر على المسل

، في عملیة جذب للمسلمین تجاه الحضارة الغربیة مقابل الشعور عمومًا، والغربیین خصوصاً 

ف االستشراق إلى صد شعوب بالنقص وعدم الثقة بما قدمه اإلسالم وحضارته، كذلك هد

العالم الغربي عن التعرف على الدین اإلسالمي وحضارته الراقیة التي جمعت في ظلها 

حقیقته مختلف اُألمم والشعوب من خالل تصویره بصورة مشوهة ال تلیق به وال تقترب من 

  .وحقیقة الحضارة اإلسالمیة

ي القائم على زرع عدم الشكشراقي ما یمكن أن نسمیه النمط ومن أنماط الفكر االست

، وهناك نمط النفي واالفتراض واعتماد م وحضارته واالنجذاب تجاه الغربالثقة باإلسال

والنمط  ،لسفي الجلي الداعي الى العلمانیة، وكذلك النمط العلماني الفالشاذالضعیف 

، سالميوواقع الغرب على العالم اإل، والنمط االسقاطي لحضارة االقتصادي المادي النفعي

 .    ي، وغیرهاوكذلك نمط البناء والهدم، ونمط البحث في المحیط التاریخ

  

  



  ن من  ض اد.

  

 وأ اا ا أ 

ا رة اا  
 

 )١١٢ ( 

 

أنماط، مثل سبب  : ضرٌب من الُبُسط، والجمعمفردة نمط في اللغة العربیة تعنيإن 

یقة من الطرائق والضرب من : الطر هو الجماعة من الناس أمُرهم واحد؛ والنمط، و وأسباب

  .)١(ذلك الضرب، یقال لیس هذا من الضروب

 ،مستشرقون فقد أشار بعضهم إلى النمطیة، ومنهم المستشرق مونتجمري واتأما ال

، محددًا أن االختالفات ا الفكر وطریقة التفكیر، وأنماط هذعندما یتحدث عن الفكر اإلسالمي

 categ orial اختالفات نمطیة ، أي أنهااالختالف في قوالب التفكیر الفكریة تعود إلى

ones)٢()، قاصدًا قوالب التفكیر أو نمطیاته(.  

، في مختلف ي تأثیرها على الحضارة اإلسالمیةتعددت أنماط الفكر االستشراقي ف

، وعلى أساس تلك اً جوانبها، فدرسوا الشرق اإلسالمي بكل تفاصیله تاریخًا ولغًة ودیانة وتراث

، لكنها إلى مآرب مختلفةالدراسات تعددت أنماط ذلك الفكر وانقسمت طرقه من أجل الوصول 

  ، وهو تشویه اإلسالم امة وفكرًا وتاریخًا وحضارة.نهایة المطاف تلتقي في طریق واحدفي 

، ونظر والدراسات عن الحضارة اإلسالمیة ن البحوثكثیر من المستشرقیكتب ال

ء ، متهمین علماجاهزة أساسها الحقد وعدم اإلنصافأكثرهم إلى إنجازات تلك الحضارة بقوالب 

، وٕان كانت لدیهم نقلة وحفظة للتراث األقدم منهم اإلسالم بعدم اإلبداع واالبتكار وٕانهم

، فالیونان هم مرحلة اإلبداع واالبتكار، وال تستحق العنایة إضافات جدیدة فإنها ال تصل إلى

، وان العقل العربي یمتاز فضل ، وال أثر للعرب على أوربا، ولیس لدیهم أيالغرب أساتذة

  .)٣(صور وضعف التفكیربالق

، یمكن للباحث أن یصل إلى حقائق على العدید من كتابات المستشرقینبعد االطالع 

مؤداها أن أكثرهم مهما بعدت كتاباته عن اإلسالم أو قربت فإنها تقوم على أنماط عدیدة 

بمثابة األسس التي یجب أن یتقید بها ویسیر وفق مقتضاها وان ما تملیه علیه من نتائج 

  .الشروع بكتابتها محكوم علیها بالجاهزیة قبل التوصل إلیها أو

وللوقوف على أمثلة من تلك األنماط المتعلقة بالفكر االستشراقي وقبل تسمیة ابرز 

المستشرقین قبوال في العالم اإلسالمي أكثر  استشراقیا یعد من ، نعرض أنموذجااألنماطتلك 

وما  العلمیین في نصف قرن من كتاباته حول اإلسالمویمكن احتسابه في نموذج المنصفین 

، انه المستشرق برنارد والغربي به ، وذلك لمعرفة مدى صحة ذلك اإلعجاب العربيیتعلق به

؛ بحث برنارد لویس لفات الكثیرة في مجال االستشراقلویس صاحب التصانیف العدیدة والمؤ 
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من ة زین بها شبهات من سبقه الجوانب الفكریة في التاریخ اإلسالمي، بأنماط عجیب

صفوف  ، وتبین انه انضم إلىجذاب ، بأسلوب أدبيالمستشرقین، وبشكل دقیق وتقٍص واضح

ایة نشوب الحرب ، التي أعارت خدماته بدورها إلى وزارة الخارجیة مع بدالقوات البریطانیة

العدید من الجامعات  ، وعمل فيط الدراسات االستشراقیة بالسیاسة، فعایش ارتباالعالمیة الثانیة

األمریكیة كأستاذ لتاریخ الشرق األدنى، وعمل رئیسًا لمعهد الدراسات الیهودیة ودراسات الشرق 

  .م١٩٨٨حتى تقاعده عام  األدنى

آن الكریم والحدیث النبوي الشریف، في الكتابة عن القر ثم خاض برنارد لویس في 

ًا ضد كتاب اهللا تعالى مرددًا أقوال ، فجاءت كل طروحاته سمًا زعافموضوع لم یتخصص فیه

) بالفاسق (من سبقوه من خالل نظرة تقوم على عدم االعتراف بالقرآن واتهام النبي محمد

، ومرددًا أفكار من سبقوه دانییل، ونورمان ذلك زمیاله ریكاردو ، كما ذهب إلىالمؤسس له

ضوعیة العلمیة في دراسة ، فلم یلتزم برنارد لویس بالمو حول الحدیث النبوي الشریف أیضا

في معطیاته وأبرزها السیرة النبویة ولم یبین  الشكالتاریخ اإلسالمي، فراح یستخدم مثُال نمط 

، معتمدًا الكذب كأحد دعامات النمط التحلیلي )(موقفًا ایجابیًا واحدًا تجاه شخصیة النبي

لتشویه كل ما هو  ، فكرس كل حیاتهالحوادث التاریخیةالفلسفي االستشراقي في دراسة 

، من خالل ارتباطه بالصلیبیة دینًا وتاریخًا وتراثًا وحضارةً  وللنیل من المسلمین ،إسالمي

  .العالمیة المتخصصة بالتشویه لإلسالم

ثم ردد شبهات من سبقوه حول الفتوحات اإلسالمیة والجهاد اإلسالمي فیما اسماه 

یخ الحدیث فقد تحیز للقضایا الیهودیة ؛ وحتى في التار اإلسالم)(النظریة القانونیة في 

، وعد الحركات اإلسالمیة كتاباته عن القضیة الفلسطینیةوالصهیونیة واثر ذلك سلبًا في 

، وقد ومنحرفة ولیست لها جذور وال هدف المعاصرة في أوربا وبالد اإلسالم بأنها خارجة

، وتبین أن كتاباته امتازت بعدم مواضع كثیرة بانتمائه للصهیونیة اعترف لویس بصراحة في

، وجمع الشواهد التي تؤید ة للحقائق وفحصها وتحلیلها، من مراعاالتزامه بقواعد المنهج العلمي

، فهو متعصب للصلیبیة العالمیة تارة وللصهیونیة تارة أخرى، تعارض موضوع البحث عنده أو

، وٕانكاره د وجهة نظره التعصبیةما یؤی فهو ال یختار من الحقائق والمعلومات والبیانات إال

ل المطلق لوجود الوثاثق اإلسالمیة، ثم اعتماده تبسیط الحقائق التاریخیة أو اختزالها وبشك
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، ونمط إسقاط المعاییر لى النمط االقتصادي المادي، وركز عمتعمد حتى تفقد قیمتها العلمیة

  .)٤(الغربیة على القضایا اإلسالمیة

عالم المستشرقین تجعل الباحث یدرك وبسهولة الرؤیة إن مراجعة قائمة أسماء أ

ساس ألعالم هم في األن هؤالء ا، إذ أوأهمیة الدافع الدیني المتعصب لهالكنسیة لإلستشراق 

 ، وینسحب هذا األمر على الطالب المسلمین المبتعثین إلى معاقلمن أبناء الكنیسة وتالمذتها

ت مخططات االستشراق في خلق النموذج الثقافي ، إذ أنجحالمستشرقین في الجامعات الغربیة

 اً ، فأحدثت الجامعات التي درسوا فیها انشطار تشراق في المجتمعات اإلسالمیةالمنشود لإلس

  .)٥(في بنیة العقل المسلم وهو ما انجح مخططات االستشراق وازدواجیةً 

كر لفومما سبق ومن خالل استطالع المصادر االستشراقیة یتضح لنا أنماط ذلك ا

  :والتي یمكن حصر أهمها بما یلي

 النمط اإلسقاطي. -١

 النمط الشكي.  -٢

 النمط العلماني والفلسفي. -٣

 النمط القائم على التأثیر والتأثر. -٤

 نمط النفي واالفتراض القائم على اعتماد الضعیف والشاذ والمكذوب. -٥

 النمط المادي االقتصادي.  -٦

 نمط البحث في المحیط التاریخي. -٧

 على البناء ثم الهدم.النمط القائم  -٨

 النمط اإلسقاطي: - ١

یتمثــل هــذا الــنمط بإســقاط خبــرات ومشــاعر المستشــرق وواقعــه المعاصــر الــذي یعیشــه 

، مفسرًا إیاها فـي ضـوء خبراتـه ومشـاعره الخاصـة ومـا یعرفـه مـن القدیمة على الوقائع التاریخیة

  .)٦(واقع حیاته ومجتمعه

ـــه ال یإذا انســـاق المستشـــرق وراء عواطفـــه  كتـــب دراســـة ومـــؤثرات بیئتـــه الضـــاغطة فإن

الم إن اإلســـابًا وكـــذبًا كقـــول احـــد المستشـــرقین: " ، وٕانمـــا یكتـــب ســـبعلمیـــة جـــادة عـــن اإلســـالم

.. كان رئیس عصـابة مـن قطـاع ، وٕان نبي اإلسالم العربي .مجموعة إلحاد من عمل الشیطان
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، وٕان وأكلـــت جثتـــه الخنـــازیر، مـــات فـــي نوبـــة ســـكر والجنـــون، وكـــان مصـــابًا بالهســـتریا الطـــرق

  .)٧("المسلمین مجموعة من الوحوش

، لـــو جئنـــا إلـــى التنـــازع علـــى الســـلطة فـــي عـــددًا مـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك الـــنمط ولنأخـــذ

، ومن یملك المال في الزائفة وحریة االختیار الموهومةالغرب، نجدها مختفیة خلف االنتخابات 

، والــدلیل الكتـــب التـــي صـــدرت فـــي أمریكـــا ول إلـــى الســلطة ال ســـیما فـــيالغــرب یســـتطیع الوصـــ

(صــناعة الــرئیس)، فعكــس المستشــرقون ذلــك الواقــع ، وكتــاب س)أمریكــا مثــل كتــاب (بیــع الــرئی

بكر وعمـر  أبي، أو تآمر بین ) التي عدوها اغتصاب للسلطة (بكر الصدیق على بیعة أبي

احــد بعــد الخالفــة الو إذ تــآمروا علــى تــولي )  (عبیــدة عــامر بــن الجــراح وأبــيبــن الخطــاب 

  .)٨(، في حكم یتمثل بسوء المنهج العلمي للمستشرقیناآلخر

ن الــدین ، وتحــدث عــر بتــدرج األدیــان فــي عقلیــة الغربــيفقــد تــأث )٩(أمــا مــونتغمري وات

، تقـوم علـى عبـادة األصـنام العدیـدة ، مصـورًا أن الدیانـة عنـد العـرباإلسالمي وفق ذلـك التـدرج

إلــى عبــادة إلــه وأصــحابه  )(عــدد اآللهــة صــار لزامــًا أن یتجــه النبــي وبعــد اشــتداد النقــد علــى ت

) وهــو یعمــل وفــق القــرارات (، وأشــار إلـى أن القــرآن الكــریم متحیــز لمحمـدواحـد لتوحیــد العــرب

  .)١٠(لم یكن سوى رجل ینذر )(، وأن محمدالمرحلیة

وذلك ما ذهب إلیه بروكلمان عندما یؤكد أن الوحدانیة التجریدیة التي كانت أساس قوة 

نحـــو توحیـــد غـــامض جـــراء النقـــد لعبـــادة  )(اإلســـالم نشـــأت تـــدریجیًا فـــي قلـــوب أتبـــاع محمـــد 

  .)١١(األصنام

ویســـقط (وات) الواقـــع ألمعاشـــي فـــي الغـــرب فـــي منتصـــف القـــرن العشـــرین علـــى ســـیرة 

إلـــى تعبـــده فـــي غـــار حـــراء علـــى أنـــه فـــرارًا مـــن حـــر مكـــة فـــي فصـــل  عنـــدما ینظـــر )(النبـــي

  .)١٢(الصیف

الحكـــم الجزئـــي ویجعلـــه ولــو انتقلنـــا إلـــى نظـــرة (وات) للجزیـــة وأحكامهــا لوجـــدناه یســـقط 

، من خالل إشارته إلى أنها أحكاما عامـة ال تقبـل الشـك وهـي مـن رواسـب الـدیانات حكمًا عاماً 

ولــــم یحــــدد مــــن هــــم معاصــــریه هــــل هــــم المســــلمین أم  )(الســــابقة فــــي نفــــس معاصــــري النبــــي

  .)١٣(غیرهم

ثـــم یجعـــل (وات) معرفـــة المســـلمین بالمالئكـــة مـــن خـــالل الـــدیانات الســـابقة لإلســـالم إذ 

یقول: " إن األفكار عن المالئكة قد وصلت لشبه الجزیرة العربیة من مصادر یهودیة ومسیحیة 
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وكان ینظر لمالئكة اعتقادهم القدیم في الجن قبل البعثة المحمدیة وقد سهل اعتقاد العرب في ا

  .)١٤("للمالئكة كنوع من الجن

أما (لومبار) فیـذهب إلـى أن الكنـائس واألدیـرة فـي العـالم اإلسـالمي قامـت خـالل المـدة 

، الــذي یلجــأ إلیــه بــدور االحتیــاطي مــن المعــدن الثمــینبــین القــرنین الثــامن والتاســع المیالدیــین 

؛ )١٥(تمامـًا مثـل المعابـد القدیمـة التـي یلجـأ إلیهـا اإلمبراطـور مـن قبـلالخلیفـة فـي وقـت الضـائقة 

شروعیة إسـالمیة كما یؤكد (لومبار) أن عملیة استخراج كنوز الذهب من قبور الفراعنة تحت م

ـــة الخالفـــة ، إذ كـــان هنـــاك أشـــخاص یتولـــون عملیـــة البحـــث عـــن تلـــك الكنـــوز یعرفـــون وبموافق

، ذهب للدولــة بالتنســیق مــع دور الســكتشــفونه مــن الــبأصــحاب المطالــب ویــدفعون خمــس مــا یك

فــي عهــد المغــامرین وهــذه العملیــة فــي نظــر (لومبــار) تشــبه الحالــة نفســها فــي أمریكــا الالتینیــة 

قبـــور ، حینمـــا كانـــت عصـــابات متخصصـــة مـــن ُســـرَّاق القبـــور تبحـــث عـــن الـــذهب فـــي األســبان

الغـرب المسـیحي فـي  ي كانـت سـائدة فـي، وهي أیضًا تشبه الحالة التـاُألسر البیروفیة (الجواكا)

، ولـــو أن ُســـّراق القبـــور فـــي أوربـــا كـــانوا بائســـین بالقیـــاس إلـــى زمالئهـــم مـــن العصـــور الوســـطى

  .)١٦(المصریین واألسبان

ثم یشیر (لومبار) إلى التطور الـذي بلغتـه قرطبـة فـي األنـدلس علـى یـد األمـویین علـى 

ن لعلمــاء واألدبــاء إذ جعلهــا األمویــو قصــدها اغــرار اإلمــارة الســامانیة فــي المشــرق اإلســالمي لی

مركزا ونسخة شرقیة في تطورها بسبب حنینهم إلى تلـك الـبالد التـي طـردوا منهـا، فلـم یكـن ذلـك 

، وقاس لومبار ذلـك التطـور علـى التطـور الفنـي والموسـیقي تطور حبًا باألندلس كما یفهم منهال

م) الـــذي أحضـــر معـــه فرقـــة مـــن ٨٤٥ه/٣٢٠الســـیما بعـــد وصـــول زریـــاب لألنـــدلس فـــي عـــام (

القیان وهن بنات زریاب نفسه لیصل إلى هدف مؤداه أن المسـلمین فـي األنـدلس هـم مـن جلـب 

مع الموسـیقى cant gondo) الفن والرقص والغناء الذي اشتق منه التعبیر األسباني الشهیر (

، فأســقط مــن درب المجتمــع األندلســي علــى ذلــكوالعــزف علــى العــود وغیرهــا مــن اآلالت وهــم 

   .)١٧(حیاة الشرق على األندلس وكأنه أراد القول بأن المسلمین هم من أسس الغناء في أسبانیا

إلســـقاطي االستشـــراقي إلـــى عقـــول المســـتغربین مـــن أبنـــاء العـــالم وصـــلت أثـــار الـــنمط ا

مي محمد ال یعلم تفسیره ، ولنأخذ الكاتب اإلسالا اإلسالمي فصاروا كطیر الببغاء الذي یردد م

ات الدینیــة علــى المجتمــع ، فإنــه أســقط احتكــار رجــال الكنیســة للســلطأركــون مثــال لــذلك اإلتبــاع



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١١٧ ( 

 

، معتقدًا أنهم للفقه فیما یتعلق بالنص القرآني ، عندما یتهم الفقهاء بأنهم وضعوا كتباإلسالمي

  .)١٨(بذلك جمدوه في معاٍن محدودة من أجل استخدامه لحل مشاكل الناس

تمــع الغربــي علــى تحــوالت المجتمــع اإلســالمي الحــدیث عنــدما ثــم ُیســقط تحــوالت المج

: " أنظــر مــثًال مــا حصــل للثــورة والثــورة العربیــة االشــتراكیة، إذ یقــولیقــارن بــین الثــورة الفرنســیة 

، فقـــد حصـــل إحیـــاء للنظـــام الملكـــي ثـــر الثـــورات رادیكالیـــة فـــي التـــاریخالفرنســـیة التـــي تعتبـــر أك

، وانظـر بـدأنه انتهى إلى األ مرة، وكان من المتوقعأكثر من المحافظ أثناء القرن التاسع عشر 

 ، فقـد اعتقـدت أنهـا أصـبحتاكیة في عهـد عبـد الناصـر و بومـدینأیضا ما حصل للثورة االشتر 

ـــــة وقطعـــــت بالماضـــــي ـــــورة األصـــــولیة علمانی ـــــر وعـــــي منهـــــا للث ـــــى غی ـــــر عل ـــــإذا بهـــــا تحضِّ ، ف

  .)١٩( اإلسالمیة..."

 النمط الشكي: - ٢

مي وكـل مـا یتعلـق دأب المستشرقون عمومًا علـى التشـكیك فـي صـحة الـدین اإلسـال   

، فـإنهم عن الحدیث الشریف وطعنهم فـي صـحتهمثًال إلى ما كتبوا  ، فلو نظرنابه وبأمة العرب

قهــاء بوضـــع ، ویتهمــون الفدونًا شـــفاهًا وهــذا یؤكــد عــدم صــحتهیــرون أنــه لــم یــدون بــل جــاء مــ

  .)٢٠(، من أجل ترویج آرائهم واختالف األدلة التي تستند إلى تلك اآلراءالحدیث النبوي وتلفیقه

ولو ذهبنا إلى المستشرق لومبـار فنجـده یشـكك بـدور العـرب فـي عملیـة التعریـب مشـیرًا 

فیجـب أن نفهمـه بمعنـاه اللغـوي ، یرى ذلك إذ یقول:" وأما التعریب إلى أصوله الغیر عربیة كما

ي فهــو ال یكــاد یكــون ملحوظــا فیــه... وأمــا الشــئ الــذي یســمى فــي ، وأمــا الــدم والعــرق العربــفقــط

كثیــر مــن األحیــان غلطــًا بالتعریــب فهــو إنمــا یعنــي فــي الحقیقــة اعتمــاد مجموعــة مــن التقالیــد 

والروایــات ، وتقبــل بعــض األفكــار األخالقیــة والمحظــورات المقدســة والنظریــات الســامیة والشــرقیة

؛ )٢١(تفكیـر والتطبیـق ممـا هـو شـائع بـین الشـعوب السـامیة"، وٕاطـارات الالتي تتعلق بخلق الكون

كمـــا یشـــكك فـــي أصـــل الحصـــان العربـــي فیقـــول:" إن أول ظهـــور للحصـــان العربـــي المولـــد مـــن 

  .)٢٢(، إنما وقع في مرتفعات نجد حیث وجد المناخ المالئم"الحصان البربري والحصان اإلیراني

، وأن هرطقة منشقة عن المسیحیةوه بأنه ن في اإلسالم عندما صور كما شكك األوربیو 

؛ وهذا المستشـرق )٢٣() شخص مرتد عن المسیحیة، وأنه لم یكن أكثر من مدع(النبي محمد 

ألحد صحابته من بعده یخلفه  )(م) یحدد سبب عدم اختیار النبي ١٩٢٦الفرنسي كازانوفا(ت

لرئاســة الدولــة بســبب یقینـــه بــأن العــالم ســـینتهي قبــل وفاتــه وأن یـــوم القیامــة ســیحل قریبـــًا، وأن 



  ن من  ض اد.

  

 وأ اا ا أ 

ا رة اا  
 

 )١١٨ ( 

 

إلـى وضـع آیتـین جدیـدتین  )(حادثة الوفاة كانت مفاجئة لصحابته مما دفع أبو بكر الصدیق

  .)٢٤(ویضیفهما إلى القرآن من أجل تبریر الوضع السیاسي الجدید

یــــذهب الكاتــــب اإلســــالمي ، فمــــثًال الشــــكين عــــن ذلــــك المــــنهج یبتعــــد المســــتغربو ولــــم 

، ویشـــكك خـــرى المحرفـــة) إلـــى التشـــكیك بـــالفهم للقـــرآن ویســـاویه بالكتـــب األالمســـتغرب (آركـــون

بقدســیة وصــحة القــرآن مــن خــالل المقارنــة مــع الكتــب المحرفــة األخــرى حینمــا یقــول: " یمكــن 

، مـن قبـل مالیـین ص التأسیسیة الكبرى (توراة، إنجیل، قـرآن)النصو  للقارئ أن یفهم كیفیة تلقي

وص لـم یكـن واحـدًا ویمكنه أن یكتشـف أن فهـم هـذه النصـ ةالمؤمنین في الطوائف الدینیة الثالث

هـا علـى ضـوء تجربتـه وٕامكانیـات كتشـف فیهـا شـیئًا جدیـدًا، أو یقرأ، فكل جیل یعلى مر القرون

  . )٢٥(عصره العلمیة والثقافیة"

  النمط العلماني الفلسفي: - ٣

یمتــاز هــذا الــنمط بالســعي الــدؤوب الــى جعــل العــالم المختلــف فــي التوجهــات والثوابــت 

یتطـور وفـق متطلبـات  فكریًا واحدًا ال یعترف بالدین وثوابتـه جـاعًال منـه عـامالً  والدیانات عالماً 

، ویكون عرض المستشرقین لذلك النمط بأسلوب یتغیر حسب ما تملیه ظروف اإلنسانالحیاة و 

أخطــــر أنــــواع األنمــــاط  ، وهــــو بــــذلك یكــــونوبشــــكل مــــؤثرعلمــــاني فلســــفي اقتصــــادي إقنــــاعي 

، كونه یلغي الوفاء أمام اهللا وااللتزام بأوامره ونواهیـه وال یفـرق بـین الـدیانات ویجعـل االستشراقیة

  .غرب وبهرجهواحدة تخضع وترتبط بالمن العالم إقطاعیة اقتصادیة 

ولــو جئنــا الــى المســتغرب آركــون نــراه یــتكلم عــن التطــور والحداثــة فــي اوربــا ویــرى انهــا 

االسـالم عـادا ایـاه تــأخیرا  ویهــدم االسـاس الـذي تبنـاه ممثلــوتجـاوزت مرحلـة العصـور الوسـطى، 

بســـبب التصـــاقهم بالـــدین االســـالمي، اذ یقـــول: " اذا كانـــت العصـــور الوســـطى قـــد انتهـــت عـــام 

ي اوربا فإنها التزال سائدة حتى اآلن في المجتمعات االسالمیة، بل انها تنتفض اآلن ف ١٨٠٠

بكـــل قـــوة وعنـــف مـــع الحركـــات الســـلفیة الحالیـــة، فـــانظر الـــى الفـــارق ... انـــاس یتخبطـــون فـــي 

متاهـــات العصــــور الوســــطى (العـــرب المســــلمون)، وانــــاس یتحــــدثون عـــن تخمــــة الحداثــــة وعــــن 

صــور الوســطى قبــل یكیة التــي قــد اخرجــت اوربــا مــن متاهــات العضــرورة تجــاوز الحداثــة الكالســ

، ویساوي بـین االدیـان مـن خـالل اطـالق مصـطلحات ادیـان الـوحي او ادیـان قرنین من الزمان"

  .)٢٦(ام الكتاب



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١١٩ ( 

 

كما یساوي آركون بین الفقهاء والالهـوتیین فیقـول:" فالفقهـاء والالهـوتیین یزعمـون أنهـم 

  .)٢٧(ج المعنى الحقیقي أو الصحیح من النصوص"هم وحدهم القادرون على استخرا

:" لقـد كنـت شخصـیًا منـذ زمـن یب بـین اإلسـالم والغـرب وباعترافـهثم یحول آركون التقر 

بعید مهمومـًا بهـذه المسـألة وراغبـًا فـي لعـب دور الوسـیط الفكـري بـین كلتـا الجبهتـین لكـي أجلـو 

والصـراعات رفین بسـبب التـوترات هذا الضباب أو الغموض أو سوء التفاهم الذي على كال الطـ

، وبشـــكل وشـــّكل بغیتـــي وضـــعت هـــذا العمـــل دائمـــًا نصـــب عینـــي ، وقـــدالسیاســـیة التـــي ال تهـــدأ

  .)٢٨(وأمنیتي بصفتي استاذًا جامعیًا وباحثًا في مجال الفكر اإلسالمي"

 ویعــد المستشــرقین افضــل مــن البــاحثین المســلمین إذ یقــول:" أن الدراســات االستشــراقیة

  .)٢٩(للتراث أكثر تاریخیة وموضوعیة ونقدیة من دراسات الباحثین المسلمین والعرب بكثیر"

وینظر آركون الـى مقاومـة المحتـل والظلـم علـى أنهـا أخـرت ومنعـت الحداثـة فـي العـالم 

اإلســـالمي فیقـــول:" ان أیـــدیولوجیات الكفـــاح والصـــراع ال تـــزال تحـــول حتـــى االن دون انتشـــار 

  .)٣٠(ارض العرب واالسالم" الحداثة الفكریة في

ثم یتساوى مفهوم المؤمنین عند آركون سواء أكانوا مسلمین ام غیر مسلمین، فیقول: " 

فالمؤمنون من كل االدیان یرفضون فكرة التطور والتاریخیـة ویعتبـرون ان االدیـان تحتـوي علـى 

ر الكالسـیكي، میـز بـین انـواع متعـددة مـن اإلسـالم، فیعـدد إسـالم العصـ؛ ثـم ی)٣١( كـل شـيء..."

بأنــه صــراع مــن أجــل  ،، ویصــف الصــراعات فــي البلــدان اإلســالمیة وٕاســالم عصــر االنحطــاط

  .)٣٢(فه السلطةامتالك واحتكار اإلسالم وبشكل عنیف كونه یخبئ خل

ومــن أوجــه ذلــك الــنمط عنــد آركــون طعنــه بالدولــة األمویــة فیقــول:" إن مفهــوم الحــدث 

؛ )٣٣(كــار الــدین أو تأمیمــه ألول مــرة مــن قبــل األمــویین"اإلســالمي یتــیح لنــا أن نفهــم كیفیــة احت

، ویؤكــد هرة القرآنیــة والظــاهرة اإلســالمیة، والظــان الحــدث اإلســالمي والحــدث القرآنــيویفصــل بــی

  .)٣٤(أنهما مختلفان في حین یطابق المسلمون بینهما

كل  ، السیما السوید التي وفرت لمواطنیهالدفاع عن الدول الحدیثة في اورباویمضي با

م الدین من ، وهذا في قناعته حر ة والوظیفیة والسكنیة والتعلیمیةالضمانات الصحیة واالجتماعی

، وانتزعت منه حتى األمل األخروي ولم یحتاج البشـر مـن الـدین العـزاء تلك الوظائف االساسیة

للدین في الحیاة العامة  األخروي ألن الدولة الحدیثة وفرت له كل ما یحتاج وبعد ذلك ال حاجة

  .)٣٥(، وفق التفسیر الماركسي االختزالي للدین والقیم الروحیةللمجتمع



  ن من  ض اد.
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وعنــدما نصــل الــى المستشــرق ألیســكي جورافســكي نجــده یمجــد العلمانیــة ویراهــا الحــل 

أصـبح فـي هـذا العصـر األمثل للبشـر وفیهـا مـا ال یـنفعهم بهـا الـدین فیقـول:" فـالمجتمع البشـري 

، ولهـــذا فـــإن الحـــوار كمـــا یعتقـــد اآلن الكثیـــر مـــن الالهـــوتیین وممثلـــي الجماعـــات اً مســـكنًا واحـــد

، إضــافة إلـى أنــه أكثــر مالئمـة وتوافقــًا مــع روح العصــر یـة المختلفــة أصــبح ضـروریًا للغایــةالدین

  .)٣٦(التي تتسم بالتسامح والتعایش بین األدیان"

ـــى التقریـــب  ـــه یـــرى أن التطـــور العلمـــي ســـیعمل عل ـــان وســـیوجد أمـــا وات فإن ـــین األدی ب

ــــهأرضــــیة مشــــتركة ستت ــــدریجیًا حتــــى تشــــمل العــــالم كل ــــى أن الوقــــت ســــیأتي ســــع ت ــــذهب ال ، وی

، وأن جـزءًا كبیـرًا لقیمـة األساسـیة فـي أدیـانهم واحـدةوسیكتشف أصحاب الـدیانات السـماویة أن ا

الـداالت  ، أو لعـدم فهـمقة اللغـة فـي التعبیـر عـن الغیبیـاتمن الخالفات الالهوتیة أساسه عدم د

، واإلسـالم عنـد واستعارات ورموز وكتابات وغیرها للعبارات وعدم فهم طبیعة المجاز من تشبیه

، وتقبلـه یة باسـتیعابه كثیـرًا مـن مفرداتهـاوات هو من شارك المسیحیة األوربیة في الثقافة الیونان

لیهودیــة ذات طــابع ، اال أن اعلــم الیونــاني والفلســفة الیونانیــة، فهــو اقــرب للغــرب مــن الیهودیــةلل

؛ ویؤكد بأن إحدى الحقائق الكبرى في أواخر القـرن العشـرین )٣٧(شرقي أكثر من اإلسالم بكثیر

، فمنذ الحـرب العالمیـة الثانیـة اخـتلط اصـحاب متداخل أو متشابك األدیانهي أن العالم أصبح 

  .)٣٨(لالدیانات المختلفة بعضهم بالبعض اآلخر بدرجة لم یشهدها تاریخ العالم من قب

في اسبانیا لم یكن عائقًا  الف االیمان بین المسلمین والنصارىویرى بروفنسال أن اخت

، مثـل ذكـره لجـدة عبـد الـرحمن الثالـث األمثلـة علـى ذلـك في وجه عالقات زوجیة ویقوم بضـرب

، ولــم یتحــدث عــن اســس ذلــك الــزواج عنــد المســلمین فــي دونیــا اینیقیــا)وهــي األمیــرة المســیحیة (

  .)٣٩(الّالفرق بین الدیانتین اشارة الى

ومـــن بـــاب الـــنمط العلمـــاني وبحســـاب اقتصـــادي یـــرى لومبـــار أن عملیـــة تـــأمیم الـــذهب 

والســیطرة علــى منابعــه لــم تكــن میــزة اســالمیة بقــدر مــاهي میــزة عالمیــة اســتعماریة  فیقــول:" اذا 

ائن الكنیسـة، الحظنا ان التـدابیر االولـى التـي اتخـذها الخلفـاء االمویـون إلخـراج الـذهب مـن خـز 

م وان االجـــــراءات االولـــــى التـــــي اتخـــــذها االبـــــاطرة االیســـــوریون ٧٠٠ترجـــــع الـــــى حـــــوالي ســـــنة 

م، وان قیــــام االمبراطــــور شــــارل مارتــــل ٧٢٦المجــــددون فــــي بیزنطــــة یعــــود تأریخهــــا الــــى ســــنة 

ــدینا اننــا امــام ٧٣١-٧٣٠باالســتیالء علــى امــوال الكنیســة بــالغرب وقــع فــي ســنة  م، فســیتأكد ل



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (
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شــرت مــن الشــرق الــى الغــرب ومــن العــالم االســالمي فــي اتجــاه بیزنطــة ثــم الــى الغــرب حركــة انت

  .)٤٠(المسیحي هي حركة وضعت حدا لدورة كنز الذهب

، فهــذا وات مــثًال یــرى بــأن الــنمط علــى كــل مــا یتعلــق باإلســالم طبــق المستشــرقین هــذا

الواقعي تصدیقها فهي  فیها العدید من القصص التي ال یمكن للمؤرخ العلماني )(سیرة النبي 

هي من إبداع عقله وأنه لـم یـرى جبریـل كـون تلـك  )(، وذهب الى أن نبوة النبي غیر حقیقیة

   .)٤١(الحوادث غیر تاریخیة

  :والتأثر التأثیر على القائم النمط - ٤

یتمثل هذا النمط بإرجـاع اصـل الـدین اإلسـالمي الـى اصـول یهودیـة ونصـرانیة وآرامیـة 

، باإلضــافة الــى هــؤالء القــادمین الــى مكــة للتجــارة عــن )(وفارســیة وبابلیــة أخــذها رســول اهللا 

، ویــرى المستشــرقون أن یعملــون بالتجــارةیهــود المدینــة والقبائــل العربیــة المســیحیة وغیرهــا ممــن 

، وأنـــه صـــاغ اإلســـالم علـــى ابـــن عـــم خدیجـــةحـــدث مـــع ورقـــة بـــن نوفـــل المســـیحي ت )(النبـــي 

ن مشــاكلة الــدین األقــدم، ویتمثــل ذلــك بوضــوح فــي كتابــات المستشــرقین مــثًال: عــن الــوحي والقــرآ

ن ، فكــان معظــم هــؤالء المستشــرقین مــن طبقــة رجــال الــدین أو مــالكــریم والســنة النبویــة المطهــرة

، فكانـــت جـــل كتابـــاتهم محـــاوالت لـــرد موضـــوعات الـــدین وتالـــذین تخرجـــوا مـــن كلیـــات الالهـــ

  .)٤٢(اإلسالمي الى أصول نصرانیة أو یهودیة

، ِصــفوا بالحیادیــة تبنــوا ذلــك الــنمط، امثــال وات، وبرنــارد لــویس، وغیــرهمحتــى الــذین و 

، الـــــزواج لــــنمط منهــــا تحلیـــــل طعــــام أهــــل الكتــــاب(وات) مــــثًال یســــتدل بأدلــــة إلثبـــــات ذلــــك اـفــــ

؛ وهناك من المستشرقین من نشـر كتابـًا وصـف فیـه القـرآن الكـریم بأنـه مـن عمـل )٤٣(بالكتابیات

نصوصا متفرقة من العهدین القـدیم  )(فئة من الیهود والزنادقة النصارى الذین جمعوا لمحمد 

م) فـي ١٢٧٣، مثل الـذي نشـره ولـیم الطرابلسـي عـام (فیها الكثیر من التلفیق والتحریفوالجدید 

  .)٤٤(عكا

لومبار العالم اإلسالمي بالمجال االقتصادي الفسیح ثم هو مسرح لحضارة ذات یصف 

اصول متباینة تعود الى الحضارة الهلینیة والسامیة واالیرانیة والهندیة والحضارة العربیة التركیـة 

، ویــذهب كـــذلك الــى القــول:" لعـــب المســیحیون والیهـــود والفــرس الـــذین )٤٥(مــن هــذه الحضـــارات

امــــة دعــــائم هــــذه ، دورًا حاســــمًا فــــي إقمي أو المــــوالي كمــــا كــــانوا یســــَمونإلســــالاعتنقــــوا الــــدین ا

، وحتــى الموضــوعات اللغویــة مثــل تنظــیم قواعــد النحــو الحضــارة التركیبیــة، الحضــارة اإلســالمیة
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، سـتكون مجـاًال لتـدخل ل بتثبیـت نـص القـرآن بصـیغة نهائیـةالعربي وبعض المسائل التي تتصـ

ـــاء الشـــعو  ـــدریب تقنـــي ذهنـــي غیـــر العـــرب مـــن أبن ـــذین كـــانوا یتمتعـــون بت ب الشـــرقیة القدیمـــة ال

  .)٤٦(فائق

، أن وضعها بقي على حاله قبل الفتح، و ف لومبار بتأثیر اإلسالم على مصرولم یعتر 

یهـا إذ یقول:" وكذلك دخلت مصر وهي بلد ذو حضارة قدیمـة لـم یكـد یعتـري العنصـر البشـري ف

  .)٤٧(تعاني من النقص في الخشب والحدید..."، وهي اي تغییر تحت الحكم اإلسالمي

  :والمكذوب والشاذ الضعیف اعتماد على القائم واالفتراض النفي نمط -٥

اكثــر المستشــرقون بــالخبر الضــعیف  وحكمــوا علــى اساســه واســتعانوا بالشــاذ وٕان  اخــذ

كوك حــول كـان متـأخرًا وأخــذوا مـن الـذین تعرضــوا للنقـد إذ وجـدوا فــي مـادتهم االداة مـا أثــار الشـ

، فنقضـوا بعــض األحــداث المتعلقــة بالسـیرة النبویــة الشــریفة والتــاریخ اإلسـالم وتاریخــه وحضــارته

اإلســالمي عمومــًا فقــالوا فــي كتابــاتهم عــن الســیرة وأجهــدوا أنفســهم فــي إثــارة الشــكوك حــول ســیرة 

  .)٤٨(ورسالته وشریعته )(النبي

شــروعهم وتجــاهلوا مــا یضــرهم ن حقــائق التــاریخ وذكــروا مــا یناســب موزیــف المستشــرقی

، فیضــیف دیورونــت صــاحب كتــاب قصــة الحضــارة الــف جــواد لملكیــة الزبیــر بــن العــوام وفكــرهم

، وكـــذلك یـــذكر بـــأن لـــنفس وجـــود لهـــا وزیـــادة علـــى الـــنص األصـــلي(رضـــي اهللا عنـــه) وهـــي ال 

، ال یــدخل بیــت المــال بــل ینفــق صــدقاتالصــحابي الــف مملــوك دون اإلشــارة الــى أن خــراجهم 

ــــةفت ــــب المستشــــرق األمانــــة العلمی ــــب علــــى )٤٩(جن ــــر الشــــاذ الغری ــــدم المستشــــرقون الخب ؛ كمــــا ق

؛ ومــــن المصــــادر التــــي )٥٠(المعــــروف المشــــهور ولــــو كــــان الشــــاذ متــــأخرًا ألنــــه أداة المستشــــرق

، وكتابات اإلسالمي كتاب األغاني لألصفهانياعتمدوها والمحكوم علیها بالضعف في التاریخ 

لروایـات الضـعیفة فـي ، ناهیـك عـن ایبـةامـة والسیاسـة المنسـوب ألبـن قت، وكتاب اإلمالمسعودي

  .تاریخ الطبري

ین ، فهــو مــثًال یتجاهــل الوقــائع التــي تــدمط نجــده واضــحًا عنــد المستشــرق واتوهــذا الــن

الخنــــدق أثنــــاء ، وكــــذلك تجاهلـــه دور المنــــافقین فــــي معركـــة المعارضـــین للدولــــة إدانـــة صــــارخة

، غیـــر أن بعـــض المنـــافقین كـــانوا ت الوحـــدة قویـــة بـــین المســـلمین" كانـــ: حصـــار المدینـــة كقولـــه

؛ فقــد تبنــى وات نمــط )٥١(" ()شــّكون فــي الوصــول الــى نتیجــة ســعیدة، وینتقــدون نبــوة محمــدی

النفي واالفتراض واعتماد الضعیف والشاذ ویبدو ذلك واضحًا إذا نظرنـا فـي بعـض كتاباتـه عـن 



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١٢٣ ( 

 

كـن قبـول هـذه الروایـة، ، وٕاذا امیصعب تصـدیق ذلـكرات تؤكد ذلك مثل السیرة النبوي فنجد عبا

، وكانــت ، ولــو صــدقنا الروایــة، والروایــة موضــوعة، ومــن الممكــن یبــدووممــا یــدعو الــى الشــك

.. وال نتیجــة مــا توصــل لــه تقــوم علــى "ال شــيء یثبــت أمــام النقــد والتخمــین اللــذین مررنــا بهمــا.

األوائـل، وقولـه أنهـا الطبري حول إسـالم ، فشك وات مثًال في روایة یمكن االطمئنان للتفاصیل"

، واتهــم المصــادر اإلســالمیة بأنهــا ُكتبــت ك كــذلك فــي روایــات عــروة بــن الزبیــر، وشــكموضــوعة

  .)٥٢(لتمجد أشخاص بعینهم

بـــت ومعلـــوم وأثبـــت مـــا هـــو والـــذي یجـــب مالحظتـــه علـــى (وات) أنـــه شـــكك بمـــا هـــو ثا

نقـد الواقعـة التاریخیـة مفترضـًا وقـائع ، وغالى فـي مشكوك فیه، وأصدر أحكام قاطعة بغیر دلیل

واستنتاجات ال تدعمها وقائع التاریخ وحقائقه وكان نقده یتجاوز حده اإلیجابي إلى الهدم والنفي 

  .)٥٤(واعتبره من مثقفي العصر ()، ولم یعترف وات بأمیة النبي )٥٣(والتشكیك

مصـدر حیـاة النبـي ، فنـراه یشـكك بهذا النمط هـو المستشـرق بروكلمـان ومن الذین تبنوا

)( ك اآلیات القرآنیـة فـي سـورة األولى ویذهب الى عدم امتالكه مصدر عن تلك الحیاة اال تل

، التـي ذة ومنهـا روایـة الغرانیـق الثالثـة، واعتمـد علـى الروایـات الشـاالضحى، وذلك غیر موثوق

، لتـاليالیـوم ا، ثـم أعـرض عنهـا فـي نـزل علیـه الـوحي یـأمره بعبادتهـا )(تذهب الـى أن النبـي 

  .)٥٥(هاوجودویضرب مثل ب

، مثــل قولــه:" أن حاشــیة بــار) قــد ســار علــى نفــس طریــق ســابقیهوكــذلك نــرى أن ( لوم

امـــراء األمـــویین كـــانوا دائمـــًا یترصـــدون التغییـــرات التـــي تطـــرأ فـــي حیـــاة القصـــور فـــي المشـــرق 

، ق خرجــوا ســاجدینلیقلـدوها ... إذا ســمعوا نعیــق الغــراب وطنــین الــذباب یـأتي مــن ســوریا والعــرا

ندلس دون إشارة الى دقة كما لو كانوا أمام صنم معبود..." ، وهو یقصد بذلك األمویین في األ

  .    )٥٦(، وأین وردتمعلوماته، ومدى صحتها

  :االقتصادي المادي النمط -٦

الكثیـــر مـــن المستشـــرقین علـــى تبنـــي هـــذا الـــنمط فـــي إشـــارة الـــى الجانـــب المـــادي  دأب

االقتصـــادي وكـــان هـــو المحـــرك األساســـي لتوجهـــات المســـلمین فـــألف الكثیـــر مـــنهم الكتـــب عـــن 

وصــفوا اهــداف الفتوحــات  ، الــذین، ولوبــون، وبروكلمــانالحضــارة اإلســالمیة أمثــال أنتــوني نتــنج

، وعمـر بـن الخطاب(رضـي اهللا عنهمـا) بكر المادیة، وأن ابا لتحقیق المكاسب، وهو اإلسالمیة

، رارهم بجبایـة الضـرائب لبیـت المـالكانا یشجعان الكفار على البقاء على كفرهم مـن أجـل اسـتم
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وأن السـبب وراء توجیــه المقاتلــة خـارج شــبه الجزیــرة العربیـة راجــع الــى رغبـة الخلفــاء فــي إشــغال 

  .)٥٧(داتهم القدیمة في القتالالعرب بحروب خارجیة كي یمارسوا عا

ویرى وات ان العامل المـادي االقتصـادي كـان وراء الـدعوة التـي جـاء بهـا النبـي محمـد 

() وهــو أراد تحســین اوضــاع العــرب اقتصــادیًا وتحــویلهم مــن حالــة الحــروب فیمــا بیــنهم الــى ،

، )٥٨(قتوجیـــه طمعهـــم المـــادي نحـــو الغنـــائم فـــي حـــروب اإلســـالم باعتبارهـــا مصـــدر جدیـــد للـــرز 

فنــاقش وات كــل هــذه المســائل دون أن یضــع اعتبــارا للعامــل الــدعوي فــي نشــر اإلســالم خــارج 

علــى اآلخــرین ســلمًا كــان أم  حــدود المدینــة المنــورة ذلــك العامــل األساســي فــي انفتــاح المســلمین

  .حرباً 

بعد فشـله بالحدیبیـة  )(، أن النبي ا النمط تبناه بروكلمان هو اآلخر، فیذكر مثالً وهذ

فـــدك الـــى ملكـــه ، وأنـــه ضـــم ارض ملـــة علـــى خیبـــر كونهـــا مســـتعمرة غنیـــةقـــاد المســـلمین فـــي ح

  .)٥٩(من طابعها الدیني والدعوي )(، فجر بروكلمان غزوات النبي الخاص

ذلــك الــنمط عنــدما یجعــل مــن التجــارة عمــدة الحضــارة اإلســالمیة إذ  كمــا تبنــى لومبــار

یقول:" وهؤالء التجـار هـم األعـوان الرئیسـیون المحركـون مـع كتّـاب الـدواوین للحیـاة االقتصـادیة 

، وهــم العمــدة التــي تقــوم علیهــا الحضــارة اإلســالمیة، وكــذلك یشــیر الــى أن اإلســالميفــي العــالم 

، ویعـزو لومبـار اســباب )٦٠(مصـر عنـدما فتحهــا اكثـر ممـا أعطاهـاالعـالم اإلسـالمي اسـتفاد مـن 

انهیار العالم الـى انقطـاع طـرق التجـارة والمواصـالت:" تحطـم العـالم اإلسـالمي واتخـذ  اإلسـالم 

سـالم المغربـي  ، واإلسـالم المصـري واإلبح الناس یسمعون باإلسالم التركـي، وأصیةأشكاًال اقلیم

عثت النعرات والممیزات االقلیمیة التي كانت شرارتها ال تـزال حیـة ، وهكذا انبواإلسالم األندلسي

كما تحولت الحضارة اإلسالمیة التي صـهرت التـراث الحضـاري القـدیم فـي جمیـع المنـاطق إلـى 

  .)٦١(حضارات إسالمیة"

ویـــذهب بروفنســـال فـــي كتابـــه حضـــارة العـــرب فـــي األنـــدلس الـــى أن ســـبب دخـــول أهـــل 

، وهــذا مــا )٦٢(، ومــن أجــل االســتفادة مــن نظــام مــالي أفضــلفیــرةالذمــة الــى اإلســالم وبأعــداد غ

ذهب الیه لومبار عندما یقولك" إن كثیرًا مـن الفئـات التـي تعتنـق اإلسـالم إنمـا تقـوم بـذلك تهّربـًا 

  .)٦٣(من دفع الجزیة المفروضة على غیر المسلمین"
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اإلسـالمیة وهناك كثیر من المستشرقین الفـوا كتـب كثیـرة مشـوهة عـن الحضـارة العربیـة 

مــن أجــل الحصــول علــى الشــهرة والمــال مثــل كتــاب الهاجریــة الــذي انــتقص مــن العــرب ویــردد 

  .       )٦٤( )م١٩٧٧، الذي صدر عام (وكالحقد والعدوانیة على اإلسالم والعرب لمؤِلَفَیه كرون وك

  التاریخي: المحیط في البحث نمط -٧

غلــب كتابـــاتهم لإلســالم وجعلـــوا أالتسلســـل التــاریخي بالمستشــرقون عـــن االهتمــام  خــرج

، وبحثـوا فـي التـاریخ السـابق لبعثـة باألصول السابقة له، وأیام الفتن، والحروب في عصر النبوة

ق اإلســـالمیة واألقلیـــات والصـــراعات، ، وكتبـــوا عـــن الفـــر للعـــربي والعصـــر الجـــاهل ()النبـــي 

، وعـــدوا الدولـــة معارضـــینعـــدوا الخـــارجین عـــن ، فودافعـــوا عـــن بعضـــها، كمـــا قلبـــوا المســـمیات

إذ عــدهم مســلمین  ، وذلــك مــا ذهــب الیــه واتذین ناصــروا الیهــود ایضــًا معارضــینالمنــافقین الــ

بالمسلمین األوائـل  ، وُیلِحق زعیم المنافقین عبد اهللا بن ابي)٦٥()(ن للنبي ومعارضین سیاسیی

مین األوائـل فـي المدینـة في قوله:" أسلم ابن ُأبي قبل العقبـة"، وكـذلك جعـل المنـافقین مـن المسـل

  .)٦٦(دون دلیل یؤكد ما ذهب إلیه

عمل المستشرقون وفق هذا النمط من اجل إثارة الخالفـات المذهبیـة والفقهیـة وتفخیمهـا 

انـب ، وعملوا على إحیاء النزاعات العصبیة وركزوا على الجو ل إثارة الفتن بین المسلمینمن أج

، واهتمــوا بمــا یخــدم المخططــات االســتعماریة ومــا یضــعف العــالم القاتمــة فــي التــاریخ اإلســالمي

اإلســالمي وتكبیلــه بقیــود التبعیــة للعــالم الغربــي فلــم یكــن الخطــاب االستشــراقي امنــًا فــي عرضــه 

اســتطاع أن ، فمــا المســلمة للعــالم الغربــي بشــكل مشــوه، إذ عــرض الشخصــیة ث اإلســالميللتــرا

  .)٦٧(ف نفسها للغربعرّ ن تُ ، وما استطاعت أیفهمها حین تعامل معها

حـدث عـن  حیـاة العربـي قبـل ولو اطلعنا على ما كتبه وات في هذا النمط فنراه مثًال یت

، مشــیرًا الــى أن الطریقــة التــي كــان یســیر فیهــا العربــي هــي نفســها التــي ســار بهــا قبــل اإلســالم

عروفـة والخالیـة ، والمروا علـى السـیر فـي الطـرق المطروقـة، ألنهم فطاإلسالم في جوانب الحیاة

  .)٦٨(من المفاجئات الخطرة

، وكـان ابـرز مـن تصـدى للفـرق ن الفرق اإلسـالمیة وفـق ذلـك الـنمطوهناك من كتب ع

لهــــاوزن فــــي ، وففلـــوتن فــــي كتابــــه (الســــیادة العربــــي) ، فــــانبهــــا هــــم اإلســـالمیة وناقشــــها واهــــتم

ي كتـاب ا ترجم سیل، كمكتابه(احزاب المعارضة)، وفنسنك عن الصوفیة، وتریتون عن المعتزلة

  .)٦٩(، وغیرهمالفرق بین الفرق للبغدادي
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، فیقـــول:" یـــرك إن االستشـــراق مشـــروع اســـتعماري، وأنـــه هـــو مـــن جّســـد القبلیـــةویؤكـــد ب

، فاالستشــراق یتناولهمــا لصــالح ثــالث دفعــات سیاســیة ثًال الــى القبلیــة والنــزاع البــدويانظــروا مــ

، مرحلــــة" التمــــرد فــــي م١٨٧٠فــــي الجزائــــر الــــى حــــوالي ســــتة  كبیــــرة مرحلــــة " مكتبنــــا العربــــي"

، واخیــرًا مرحلــة" التوســع النفطــي الء البریطــانیین فــي الشــرق األوســطالصــحراء" وانتصــار العمــ

  .)٧٠(المعاصر"

، واصــفًا حــال المجتمــع ركــز لومبــار علــى الوضــع االجتمــاعي وعلــى اســاس هــذا الــنمط

هـــا ى الهـــروب الـــى المـــدن التـــي فقـــدوا فیاألریـــاف الـــاإلســـالمي بالمتردیـــة التـــي وضـــعت ســـكان 

، فینحـدر شـیئًا فشـیئًا حتـى یصـل جراء التخلص من دائنیة المدنیین روابطهم وعالقاتهم العائلیة

؛ ویشــــیر ایضــــًا الــــى أن ظهــــور الكثیــــر مــــن الحركــــات بــــه األمــــر الــــى الســــرقة وقطــــع الطریــــق

، فكســـبت عبیة فـــي األریـــاف والمـــدنطبقـــات الشـــاالجتماعیـــة یقـــف وراء البـــؤس المنتشـــر بـــین ال

، معـدد طبقة الشعبیة المتواضعة في المدن، ثم یسـرد الحركـات ویـدافع عنهـاالفالحین والعبید وال

أســــتاذ ســــیز ، و م)٧٥٥-٧٥٤، وحركــــة الســــنباذ المجوســــي عــــام (زدكیــــة فــــي ایــــرانالحركــــة الم

د للحركـات األخـرى معـد ، ویمضـيلقائد العباسي ابي مسـلم الخرسـاني، انتقامًا لم)٧٦٩-٧٦٦(

ربیجـان وارمینیـا وخراسـان ، وثـورة بابـك الخرمـي فـي اذفي أرمینیا، وخراسان حیـث حركـة المقنـع

، ثـم ثـورة الـزنج م)٨٣٣-٨١٣لعـراق فـي عهـد المـأمون (، ویـذكر ویعـدد ثـورة الـزط فـي اوالعراق

  .                 )٧١(والصناع واألقباط والقرامطة المنظمین

  الهدم: ثم البناء على القائم النمط -٩

، إذ یعمـــد ذي یســـعى الـــى عملیـــة البنـــاء والهـــدموهـــو احـــد انمـــاط الفكـــر االستشـــراقي الـــ

م یــذهب بعــد ذلــك الــى ، ثــمعــین مــن اإلســالم وتاریخــه وحضــارتهالمستشــرق علــى مــدح جانــب 

، ولـو تتبعنـا مـثًال المستشـرق (وات) نـراه یبنـي علـى ضـوء الرؤیـة اإلسـالمیة ثـم تشویهه ونقضه

، ویؤكد أنه ُأسس على ضوء منهجیة ورؤیـة خاطئـة هـي الرؤیـة اإلسـالمیة للواقعـة ما بناهیهدم 

، حقــق نجاحــًا فــي دعوتــه ()، فهــو یــرى أن النبــي الهدامــة ویثبــت الرؤیــة الغربیــة االستشــراقیة

  .)٧٢()(ولكن هذا النجاح لم یتجاوز اإلطار الزماني والمكاني الذي وجد فیه النبي 

الـه علـى روایـات ابـن عمد وات الـى تـرجیح مـا ذهـب الیـه المستشـرق غولـد تسـیهر وأمث

، فقـول لقسـم اآلخـر فـي تلـك الروایـات، وشـكك فـي اهشام والطبري، ابن سعد في السـیرة النبویـة

  .)٧٣(مثًال:" إن مخالفة غولد زیهر لیست باألمر السهل"



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١٢٧ ( 

 

ون المعاصــرون امثــال وات، المستشــرق إن اإلطــراء والمــدیح ثــم الهــدم نمــط ســار علیــه

، فهذا وات یشیر بأسلوب بالغي إلى أن القرآن أصیل ثم یرجع ویؤكد بأن وغوستاف غرونبون

  .)٧٤(تلك األصالة تكون جزئیة مضافة الى تعالیم الیهودیة والنصرانیة

وكـــــذلك یشـــــیر الـــــى أنـــــه ال یســـــتبعد أن إضـــــافات اجتهادیـــــة وتفســـــیریة لحقـــــت بالـــــدین 

  .)٧٥(ا وجود في األصول األولى من قرآن أو حدیثاإلسالمي لم یكن له

ى اوربـــا وأیضـــًا یشـــیر لومبـــار الـــى أنـــه كـــان فضـــل لإلســـالم والفتوحـــات اإلســـالمیة علـــ

ــــم یعــــود لیجعــــل ســــبب انتشــــار اإلســــالم فــــي البلــــدان المفتوحــــة بســــبب الغارقــــة فــــي الظــــالم ، ث

  .)٧٦(االمتیازات المادیة واالقتصادیة

  :النتائج التي توصل الیها الباحث أهم

 .لبي على تاریخ الحضارة اإلسالمیةعمد االستشراق الى أنماط عدة من أجل التأثیر الس -١

ـــــة االستشـــــراقیةتنوعـــــت اســـــالیب المستشـــــرقین فـــــي عر  -٢ ، بمـــــا یخـــــدم ضـــــهم لألنمـــــاط الفكری

 .توجهاتهم

ســـیان الكتـــاب لمصـــدران األساشـــكك المستشـــرقون فـــي األصـــول الثابتـــة لإلســـالم والســـیما ا -٣

 .والسنة

سعى المستشـرقون الـى جعـل العـالم المختلـف بدیاناتـه وثوابتـه وتوجهاتـه عالمـًا واحـد تحـت  -٤

 .قل تقارب األدیان وحوار الحضارات، او ) في العصر الحدیثما یسمى بمصطلح (العولمة

 نتیجـة لتـأثره حاول المستشرقون أن یجعلوا من الدین اإلسالمي دینًا قد تجمعت ُأصوله

ى اســـاس ، وفســـروا الفتوحـــات االســـالمیة علـــى وفـــق المبـــدأ المـــادي القـــائم علـــبالــدیانات الســـابقة

  .النظرة االقتصادیة البحتة

  

  

  

  

  

  

  



  ن من  ض اد.

  

 وأ اا ا أ 

ا رة اا  
 

 )١٢٨ ( 

 

اا:  

                                                 

ه)، الصحاح تاج اللغة وصحاح ٣٩٣ینظر: الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي (ت )١(

؛ الرازي؛ ٣/١١٦٥م)، ١٩٨٧، دار العلم للمالیین، (بیروت، ٤العربیة، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، ط

رون، دار ه)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السالم محمد ها٣٩٥احمد بن فارس بن زكریا القزویني(ت

؛ ابن األثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن ٥/٤٨٢م)، ١٩٧٩الفكر، (بیروت، 

 –ه)، النهایة في غریب الحدیث واألثر، تحقیق:، طاهر احمد الزاوي٦٠٦محمد بن عبدالكریم الشیباني (ت

  .٥/١١٩م)، ١٩٧٩محمود الطناحي، المكتبة العلمیة، ( بیروت، 

مونتجمري، اإلسالم والمسیحیة في العالم المعاصر، ترجمة: عبدالرحمن عبداهللا الشیخ، الهیئة وات،  )٢(

  . ٧٢م)، ١٩٩٨المصریة العامة للكتاب، (القاهرة ، 

م)، ١٩٩٨، األهلیة للنشر والتوزیع، (عمان، ١فوزي، فاروق عمر، االستشراق والتاریخ اإلسالمي، ط )٣(

١٦١ .  

لتي ذكرت حول برنارد لویس ینظر: مطبقاتي، مازن صالح، منهج لالطالع على كامل المعلومات ا )٤(

المستشرق برنارد لویس في دراسة الجوانب الفكریة في التاریخ اإلسالمي، أطروحة دكتوراه، كلیة الدعوة، 

  ه. ١٤١٤جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 

، المعهد العالي للفكر ١السیرة النبویة، دراسة تاریخیة، طالنعیم، عبداهللا محمد األمین، االستشراق في  )٥(

  .  ٢١م)، ١٩٩٧فرجینیا،  -اإلسالمي، (هیرندن

الدیب، عبدالعظیم، المنهج في كتابات الغربیین عن التاریخ اإلسالمي، كتاب األمة، مؤسسة الخلیج،  )٦(

  .١٠٠- ٩٩، ٧١)، ٢٧ه)، العدد(١٤١١رئاسة المحاكم الشرعیة والشؤون الدینیة (قطر، 

  . ٨٩/ ١ینظر: سبرنجر، حیاة محمد وعمله، ( د.م ، د.ت)،  )٧(

  . ١٦٧م)،  ١٩٧٤ینظر: خلیل، عمادالدین، دراسة في السیرة النبویة، مؤسسة الرسالة، ( بیروت،  )٨(

)، مستشرق بریطاني األصل اهتم بالسیرة النبویة، عمل عمیدًا لقسم watt, w.mمونتغمري وات ( )٩(

م)، ١٩٥٦م)، (محمد في المدینة، ١٩٥٣الدراسات العربیة في جامعة ادنبرا، ومن مؤلفاته (محمد في مكة، 

م)، وغیرها. ینظر: العقیقي، المستشرقون، ١٩٦٩م)، (الوحي اإلسالمي، ١٩٦١(محمد نبیًا ورجل دولة، 

؛ مجموعة من المؤلفین، مناهج المستشرقین في الدراسات العربیة اإلسالمیة، مكتب التربیة ٤٦٤-٢/٤٣٢

  .١/٣٩٠م)، ١٩٨٥العربي لدول الخلیج، (د. م، 

ینظر: وات، ولیم مونتغمري، محمد بالمدینة، ترجمة: شعبان بركات، منشورات المكتبة العصریة،   )١٠(

بركات، منشورات المكتبة العصریة، ( بیروت، د.ت)،  ؛ محمد بمكة، ترجمة: شعبان ٣٠٩(بیروت، د. ت)، 

١٣٤، ١٠٩، ٦٣ .  

بروكلمان، كارل، تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ترجمة: عبدالحلیم النجار، دار المعارف، (مصر، د.   )١١(

  .  ٣٧ت)،



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١٢٩ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٤٤ینظر: وات، محمد بمكة،   )١٢(

: د. عبدالرحمن عبداهللا ینظر: وات، ولیم مونتكمري، اإلسالم والمسیحیة في العالم المعاصر، ترجمة  )١٣(

  .٨٤م)، ١٩٩٨الشیخ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، (القاهرة، 

  .٨٧وات، اإلسالم والمسیحیة،   )١٤(

م)،  ١١- ٨، موریس، اإلسالم في مجده األول من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري(ینظر: لومبار  )١٥(

  . ١٦١م)، /١٩٩٠، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، (المغرب، ١ترجمة وتعلیق: إسماعیل العربي، ط

  . ١٦٣-١٦٢لومبار، اإلسالم في مجده األول،   )١٦(

  .١٢٦ینظر: لومبار اإلسالم في مجده األول،   )١٧(

أوربا، الغرب، رهانات المعنى وٕارادات الهیمنة، ترجمة وٕاسهام: هاشم  -أركون، محمد، اإلسالم ینظر:  )١٨(

  .٢٩م)، ٢٠٠١، دار الساقي، (بیروت، ٢صالح، ط

  .٢٩أوربا، الغرب،  -أركون، اإلسالم  )١٩(

  . ١٢١ه)، ١٤٢١العاني، عبد القهار داود، اإلستشراق والدراسات اإلسالمیة، دار الفرقان، (عمان ،   )٢٠(

  . ١٦لومبار، اإلسالم في مجده األول،  )٢١(

  . ٣١لومبار، اإلسالم في مجده األول،  )٢٢(

  .٥٢فوزي، اإلستشراق والتاریخ اإلسالمي،  )٢٣(

  . ٧٩ینظر: فوزي، اإلستشراق والتاریخ اإلسالمي،  )٢٤(

  .٢٧أوربا، الغرب،  –آركون، اإلسالم  )٢٥(

  .٢٣ -٢١اوربا، الغرب،  -آركون، االسالم  )٢٦(

  .٢٤الغرب، أوربا،  -آركون، اإلسالم  )٢٧(

  .٦ -٥أوربا، الغرب،  -آركون، اإلسالم  )٢٨(

  .١٧أوربا، الغرب،  -آركون، اإلسالم  )٢٩(

  .٩ -٨أوربا، الغرب،  -آركون، اإلسالم  )٣٠(

  .٩أوربا، الغرب،  -آركون، اإلسالم  )٣١(

  .١١أوربا، الغرب، -آركون، اإلسالم  )٣٢(

  .١١أوربا، الغرب، -آركون، اإلسالم  )٣٣(

  .١٢أوربا، الغرب،  -آركون، اإلسالم  )٣٤(

  .١٦-١٥أوربا، الغرب،  -ینظر: آركون، اإلسالم  )٣٥(

جورافسكي، ألیسكي، اإلسالم والمسیحیة (من التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم)، سلسلة عالم   )٣٦(

  .٢١م، ١٩٩٦المعرفة، 

  .١٩ - ١٨، ١٢ -٩ینظر: وات، اإلسالم والمسیحیة،   )٣٧(



  ن من  ض اد.

  

 وأ اا ا أ 

ا رة اا  
 

 )١٣٠ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٢٧وات، اإلسالم والمسیحیة،   )٣٨(

، لیفي، حضارة العرب في األندلس، ترجمة: دوقان قرقوط، دار مكتبة الحیاة (بیروت،  د. بروفنسال  )٣٩(

  .٨١ت)،

  .١٦٢لومبار، اإلسالم في مجده األول،   )٤٠(

  .٤٤، ٣٣وات، محمد في مكة،   )٤١(

؛ ٥٢ -٥١، ٣٩؛ وكذلك كتابات وات، محمد بمكة، ١٥٩ینظر: عماد الدین خلیل، دراسات تاریخیة،   )٤٢(

  .   ٣٨-٣٦، ٢٢ -٢١، ١٦ - ١٤؛ بروكلمان، تاریخ الشعوب اإلسالمیة، ٣١٦ - ٣١٥، ١٩٨محمد بالمدینة، 

ینظر: طیباوي، عبداللطیف المستشرقون الناطقون باللغة اإلنكلیزیة، ترجمة: قاسم السامرائي، (د.م، د.   )٤٣(

  .٣٠٥ -٣٠٣، ٢٠١ -١٩٦؛ وات، محمد بالمدینة، ١٣ -١٠ت)، 

  .٦٠المي، ینظر: فوزي، االستشراق والتاریخ اإلس  )٤٤(

  .١٥٠ینظر: لومبار، اإلسالم في مجده األول،   )٤٥(

  .١٤لومبار، اإلسالم في مجده األول،   )٤٦(

  .٣٧اإلسالم في مجده األول،   )٤٧(

  .٦٩عثمان، محمد فتحي، أضواء على التاریخ اإلسالمي، (د. م، د. ت)،   )٤٨(

  .١١٦ -١١٥الدیب، المنهج في كتابات الغربیین،   )٤٩(

  .١١-٨/ ١م)، ١٩٦١ینظر: علي، جواد، تاریخ العرب في اإلسالم، مطبعة الزعیم، (بغداد،   )٥٠(

  .١٥٤؛ ینظر: األمین االستشراق في السیرة النبویة، ١٣٦محمد بالمدینة،   )٥١(

  .١٤٦، ٨٧ -٨٦؛ محمد بمكة، ٥٤، ٢٢، ١٣، ٩، ٧-٦ینظر: محمد بالمدینة،   )٥٢(

؛ األمین، االستشراق في السیرة ١٥٩/ ١اإلسالمیة،  ینظر: خلیل، مناهج المستشرقین في الدراسات  )٥٣(

  .٤٤النبویة، 

  .١٠٤محمد بالمدین،   )٥٤(

  . ١٤ –١٣تاریخ الشعوب اإلسالمي،   )٥٥(

  .١٢٦ - ١٢٥ینظر اإلسالم في مجده األول،   )٥٦(

  .٨٢ینظر: فوزي، االستشراق والتاریخ اإلسالمي،   )٥٧(

  .٢٦١، ١٧٦، ١٤٦ -١٤٤، محمد بالمدینة، ٢٠ینظر: محمد بمكة،   )٥٨(

  .٢٨ینظر: تاریخ الشعوب اإلسالمیة،   )٥٩(

  .٣٧,٢٢٥اإلسالم في مجده األول،   )٦٠(

  .٣٥٥اإلسالم في مجده األول،   )٦١(

)٧٦  )٦٢.  

  .٣٥اإلسالم في مجده األول،   )٦٣(



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) من اول( ) ٢اد (

  

) ١٣١ ( 

 

                                                                                                                                        

  .٦٦ینظر: فوزي، االستشراق والتاریخ اإلسالمي،   )٦٤(
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