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اختمفت تصورات المستشرقين تجاه التاريخ االسالمي بين الحيادية        

المحكومة بالعممية واالنصاف , وبين السمبية المحكومة بالتجني وكيل التيم 
 واالدعاء المبني عمى الباطل , فكان التاريخ االسالمي من أول المظاىر
التي ركز عمييا المستشرقين من خالل تبني تفسيرات مختمفة , فمنيا ما 
قام عمى العامل العنصري , ومنيا ما قام عمى العامل االجتماعي او 
االقتصادي , فجاء بحثنا الموسوم ) التصورات االستشراقية السيئة تجاه 

لمتاريخ  التاريخ االسالمي ( ليعالج الدوافع التي دفعت المستشرقين لإلساءة
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Abstract: 

 Orientalists ’perceptions of Islamic history differed 

between neutrality ruled by science and fairness, and 

between negativity governed by accusations and 

allegations based on falsehood. Islamic history was one 

of the first manifestations on which orientalists focused 

on adopting different interpretations, some of which 

were based on the racist factor, and some were based on 

The social or economic factor, so our research entitled 

(the bad oriental perceptions towards Islamic history) 

came to address the motives that prompted orientalists to 

offend Islamic history and their position on the spread of 

Islam and the Islamic conquests and other motives that 

we will address in the course of the research 
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 المقدمــة

مثل التاريخ ىوية األمة المسممة التي استمرت وال زالت مستمرة عبر العصور 
التاريخية فيو يحمل في طياتو قيميا وانجازاتيا ونظميا وحضارتيا وانسانيتيا عمى كافة 
المستويات و فال غرابة أن نجد بعض الكتاب بشكل عام والمستشرقين بوجو الخصوص أنيم 

المي وامتنا المسممة في صورة من التزوير لمظاىرة التاريخية قد تحامموا عمى تاريخنا االس
دينًا  باإلسالمومحاولة لوي الحقائق التاريخية من أجل تحقيق مشاريع ىدفيا ىدم كل ما يتعمق 

 وتاريخًا وحضارة .
تبنى المستشرقين تفسيرات مختمفة لفيم التاريخ االسالمي متبنين العامل العنصري او 

جتماعي ومنيم من تبنى المذىب المادي لينطمق المستشرقين بحممتيم ضد االقتصادي او اال
 احداث التاريخ االسالمي من خالل انتقاداتيم وتشويييم لكل ما يتعمق بو .

السيئة تجاه التاريخ  االستشرافيةوعمى ذلك االساس جاء بحثنا الموسوم ) التصورات 
مستشرقين من خالل تقسيم البحث الى محاور االسالمي ( لعالج تمك االشكالية التي افتعميا ال

عدة تبنت تبيان أراء ومناىج المستشرقين في دراسة التاريخ االسالمي وتصوراتيم السيئة 
تجاىو مع وضع ردود مستوحاة من روح تاريخنا المجيد القائمة عمى الصدق والحيادية 

 واالنصاف.
 دوافع المستشرقين لدراسة التاريخ االسالمي: -

الدين االسالمي بالحيوي القائم عمى االستمرارية أغاض المستشرقين وولد  ان اتصاف
لدييم عقدة الكره الشديد تجاه ىذا الدين وتاريخو االسالمي فانطمقوا بمنيجية خيالية خالية من 
العممية والموضوعية اليادفة ىدفيا تشويو الحقائق واالساءة لو كمشروع يتضح في طياتو 

. فتعالت صيحات المستشرقين لمواجية القرآن  (0)اجية دينية عالميةمساعي استعمارية ومو 
الكريم , مثل قول األلماني بيكر :" ال سبيل الى السيطرة عمى المسممين ما دام ىذا القرآن 

 .(0)موجودًا"
ونتيجة لتمك التوجيات االستشراقية وقف الكتاب المنصفين من العرب والمسممين 

والحقد االستشراقي , ومن االمور التي تم تشخيصيا أن ىؤالء لتشخيص مواطن التجني 
المستشرقين جعموا االسالم شكاًل من اشكال النصرانية من أمثال )ارينت رينان ( و ) ىنري 

 . (0)المنس ( الذين مثمت كتاباتيم تحاماًل وغير منصفة
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م( جاء فيو:" ان وينقل لنا ميشال جحا قواًل لممسيو كيمون في كتابو ) فيولوجيا االسال
الديانة المحمدية جذام فشا بين الناس واخذ يفتك بيم فتكًا ذريعًا ... وما قبر محمد إال عمود 

. مما يشيد عمى ضحالة (4)كيربائي يبث الجنون في رؤوس المسممين ويأتي بمظاىر الصرع "
 فكر ىذا المستشرق وتحاممو المقيت دون دليل .

ت والمعمومات الضعيفة والشاذة وبنوا عمييا احكاميم اعتمد المستشرقين عمى الروايا
محاولين ابراز كل ما ىو شاذ وغريب بتعمد واصرار ألنيا ادوات وحيدة ألثارة الشك , فانجروا   
ايضًا لميوى والعواطف لمدفاع عن دياناتيم وادانة غيرىا وأن كان المستشرق موقنًا بقدسية ىذه 

واضع الحساسة في االسالم محاولين جيد امكانيم ارجاع الديانة االسالمية , فتطرقوا لمم
اصولو لمديانة النصرانية او الييودية , كما تعامل ىؤالء مع الحركات االنفصالية عن االسالم 
باعتبارىا تطالب بالعدل واالنصاف وانيا ىي من حممت عدالة االسالم بعد فساد الدولة ليس 

, فأصبح احتقار االسالم واالساءة اليو  (5)كونيا مسممة حبًا فييا بل بيدف تشويو معالم الدولة
 .(6)مسيطرة عمى الفكر االوربي

ذىب بعض المختصين في الفكر االسالمي الى التأكيد بأن ما دفع المستشرقين في 
تطرفيم ىذا ىو أنيم ركزوا في دراساتيم لتاريخ المسممين عمى ابراز مواطن الضعف من 

ن كانت صغيرة وكأنيم ينظرون الى حبة القمح بمنظار مكبر خالل تصويرىيا بحجم كبير  وا 
فيراىا الناظر صخرة كؤود فطبقوا ذلك المنيج واالسموب عمى كل ما يتعمق باإلسالم دينًا 

, (7)وشريعة وعقيدة وتاريخ وحضارة فكانوا متمرسين في ىذا االسموب لتشويو صورة االسالم
ى مقاالتو :" من غير المعقول اال يستطيع المرء فيرى المستشرق كوسان دي برسيفال في احد

 .(8)أن يرى محمدًا اال مخادعًا ذكيًا او عبقريًا طموحًا"
وقد تتساوى الرؤية واألحكام من قبل المستشرقين من خالل المساواة بين الحق والباطل 

محمد عميو بين النبي ومّدعي النبوة من اجل اذابة الحق بعين الباطل مثمما نظر نولدكة لمنبي 
الصالة والسالم بأنو مساويًا لمسيممة الكذاب مدعي النبوة كون منبعيما واحد حسب رأيو , 
وفي ذات الوقت يرى نولدكة أن النبي عميو الصالة والسالم مقتبسًا نظامو الديني االسالمي 

عيسى من الديانات الييودية والنصرانية متناسيًا أن مصدر تمقي الدعوة لمنبي محمد وموسى و 
واحدًا من قبل اهلل تعالى جل شأنو وىذا ما سار عميو مستشرقين كثر واكثرىم شيرة امثال 
بروكممان ويوليوس فمياوزن وغيرىما عندما حولوا حالة التكامل بين االديان الى حالة سطو 
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فكري وسرقة متبادلة بينيا ومقصدىم بذلك االسالم لوصفو بالسارق من الديانات االخرى 
لنبوة سيدنا محمد عميو الصالة والسالم , فيذا وات  ذو المعرفة بالمغات القديمة يطبق  وانكاراً 

المنيج الفيمولوجي يؤكد وجود تأثيرات ارآمية وفارسية وبابمية عمى فكر النبي محمد عميو 
 . (9)الصالة والسالم

ين انفسيم حتمًا كان لتمك التصورات المخجمة أن تتمقى معارضة من ابناء جمدة المستشرق
ومن ذلك االعتراض ما قالو المؤرخ االسكتمندي توماس كاراليل في كتابو  االبطال : " لقد 
اصبح من أكبر العار عمى اي فرد متمدن من ابناء ىذا العصر أن يصغي الى تمك 
االتيامات التي وجيت الى االسالم والى نبيو , وواجبنا ان نحارب ما يشاع من ىذه االقوال 

المخجمة , فإن الرسالة التي أداىا ذلك الرسول الكريم ما زالت السراج المنير لنحو السخيفة 
اربعمائة مميون من الناس , والرجل العظيم في نظري مخموق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون , 
فيو جزء من الحقائق الجوىرية لألشياء , ومحمد )صمى اهلل عميو وسمم ( كان كذلك وكان 

ل العظيم الذي عممو اهلل العمم والحكمة , وما كممتو اال صوت صادق صادر فوق ذلك : الرج
 . (03)من السموات العال"

وعند بموغنا مسألة انتشار االسالم بين الناس ودخوليم فيو تواجينا تيم المستشرقين 
وتحريف الحقيقة كونيم يرفضون قطعًا التصديق بأن االسالم عقيدة جذبت الناس لمعدل 

فيرى بعض المستشرقين أن دخول الناس في االسالم لم يكن حبًا فيو بقدر ما ىو والمساواة 
فرارًا من ظمم اآلخرين وطمبًا لممال والطعام ومن الذين ذىبوا الى ذلك المستشرق مونتكمري 

 .(00)وات في كتابيو محمد في مكة ومحمد في المدينة
شرت بسبب كثرة اتباع النبي ونظر اكثر المستشرقين لمفتوحات االسالمية عمى أنيا انت

عميو الصالة والسالم وبسبب قوة السيف عكس المسيحية التي كانت ذات تاريخ نضالي كبير 
تحت وطأة الظمم وأآلم االضطياد فيقول المستشرق فان فموتن:" ثمة فارق كبير بين المسيحية 

مة مع مقولة واالسالم فقد انتشرت األولى في الظل تحت ثقل االضطياد واآلالم , منسج
المسيح " ان مممكتي ليست من ىذا العالم " واستطاعت أن تحافظ عمى طبيعتيا العالمية 
المتطورة , متسمسمة بيدوء عبر القرون الى امم مختمفة ذات حضارات متقدمة وراقية , وخالفًا 
لذلك فقد تمتع محمد بفضل اسالم المدنيين بسمطة روحية وزمنية عظيمة ... وقد اصبح 

سالم دينًا نضاليًا يعمن عن نفسو باإلنذار وقوة السيف .. فما كان لمنبي من قوة وتأثير دفع اال
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بالقبائل البدوية الى مبايعتو واالعتراف بو ذلك الموقف الذي انقمب بعد موتو ألن ما اخذتو من 
 . في حكم غير مسنود بصحة(00)االسالم لم يكن عن اقتناع بكتاب اهلل ولكن بقوة السيف "

 نص او انصاف كاتب ويعكس مدى التحامل لمستشرق مرموق في قياسات المستشرقين .
وماثمو في الموقف المستشرق المنس الذي يمقت العروبة واالسالم فنراه قد أنكر شجاعة 
العربي المسمم في حركة الفتوحات ونجاحيا رافضًا ومترددًا في قبول تمك الفكرة من أن 

 .(00)العربي ومزاياه وأن ىذا الرأي مفرط ومبالغ فيوالفتوحات نجحت بفضل صفات 
ويوجو فان فموتن نقده لمنبي عميو الصالة والسالم مدعيًا انو رفض الديانتين الييودية 
والنصرانية بدعوى انيا محرفة واتباعيا كاذبون في حين اعتبر االسالم دينو الصحيح 

يو الصالة والسالم بطرد الييود من والحقيقي وأنو ارقى االديان كميا مما حدى بالنبي عم
المدينة ومحاربة االمبراطورية البيزنطية المسيحية معتبرًا الفتوحات االسالمية احتالاًل 

 .(04)مسمحاً 
ويؤيدىم مستشرق آخر ىو غوستاف لوبون بالقول " ولكن العرب كانوا يجيمون فن 

كانت معرفتيم لفن الحرب  الحرب جياًل تامًا ... وكان غير ىذا أمر الفرس والروم الذين
 .(05)عظيمة جدًا"

وذىب قسم من المستشرقين الى تصوير الفتوحات بأنيا ذات غايات اقتصادية وليس 
من أجل نشر الدعوة االسالمية معتبرين أن عمر بن عبدالعزيز االموي اوقف الفتوحات كونيا 

البمدان المفتوحة بأنيا  , وىناك من وصف (06)في رأيو حسب زعميم " لم تتخذ هلل بل لمغنيمة"
شعوب مغموبة تحرث وتبذر وأن المسممون يأخذون تعبيم حصادًا وىم رجال مينة مرموقة 
كمحاربين ىميم الحصول عمى األموال وممكية االرض وأنيم اقطاعيين ىميم الحصول عمى 

 .(07)المحصول فكان الفتح في نظر المستشرقين عامل تخريب
ًا في حكمو عمى االصالحات التي قام بيا المسممون ووقف المستشرق فموتن متناقض

بين النقد والمدح ليتضح لنا مقولة من فمك ادينك مع المستشرقين , فيقول عن تمك 
االصالحات بنظرة سمبية " وأن كانت ىناك اصالحات قد وجدت فأنيا لم تأت بالوقت 

لخمفاء أنيم تجاىموا ىذه المناسب" ليناقض نفسو بالقول" أن الفاتحين العرب وفي طميعتيم ا
ذا اردنا الداللة عمى السيطرة العربية أنيا لم  الحقيقة وأعطوا األولوية لمصالحيم الشخصية , وا 
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تخمق أية شروط مرضية مطمقًا لمشعوب التي أخضعتيا فمكي نبين أن ىذه السيطرة رفضت 
 .(08)في الوقت المناسب أي اصالح أو تغيير كانت البالد بأشد الحاجة إليو"

وىناك من المستشرقين من يعزو سبب الفتوحات االسالمية بأنيا رغبة في نفوس 
الخمفاء من أجل اشغال المقاتمة بحروب خارجية كون طبيعة العربي قائمة عمى الغزو 
والعدوان والمعارك القاسية بينيم ومنيا من وصمت حد الفناء منذ القدم , وامثال من ذىب الى 

. في حين نرى أن غوستاف لوبون يناقض (09)ون وكارل بروكممانذلك الرأي غوستاف لوب
, مما يعني نفي الدموية والعنف  (03)نفسو بالقول" لم يشيد التاريخ فاتحين أرحم من العرب" 

 في سياسة الفتح االسالمي.
ويوغل فموتن في تجنيو عمى الفتوحات بوصفو اياىا غزوات اليدف منيا الحصول 

حمالت الفتح كانت في رأيو" حمالت من االرىاب وقطع الطرق ضد  عمى الغنائم , وأن بعض
, وأيده في ذلك فمياوزن بقولو عن ىدف الفتوحات بالقول"  (00)شعوب ال تبغي سوى السالم"

فقد أصبح اليدف من الجياد يومًا جمب المال والغنيمة ال نشر العقيدة وااليمان" معممًا ذلك 
 .(00)الحكم رغم ضعف حقيقتو

صول المستشرقين لمحديث عن قادة المسممين من خمفاء وامراء ووالة يصفونيم وعند و 
بالزعماء العرب الذين كانت غايتيم في الفتوحات في الشرق االسالمي ىو" وضع كل منيم 

 . (00)مصمحتو الشخصية في المقام األول , بينما احتل االسالم المرتبة الثانية من اىتماميم"
يشوبو قسوة الحكم وينزف من اوردتو الكراىية يصورون العرب وفي اسموب استشراقي 

سبب الظمم ودمار األمم فيرون الدولة االموية دولة العرب التي ُىزمت امام الدولة العباسية 
دولة العجم فسقط العرب بسقوط األمويين حسب رأييم , مبررين أن سبب سقوط العرب في 

ًا معاديًا ليم في المشرق االسالمي لينيي سيادتيم المشرق االسالمي ىو ظمميم الذي ولد تيار 
-99عمى الرغم من كل االصالحات التي كانت زمن الخميفة االموي عمر بن عبدالعزيز )

ه( , فمم تنجح كل السياسات في ايجاد حالة من المساواة بين العرب وغيرىم وان غير 030
 .(04)العرب تحمموا تبعات الجزية والخراج التي فرضت عمييم

كما تحامل فان فموتن عمى الوالة االمويين فيراىم غير عادلين ولم يساووا بين الموالي 
والعرب وما دخول الموالي في االسالم اال فرارًا من الضرائب والجور الذي لحق بيم بسبب 

, ثم يتجاوز فموتن كل الحدود عندما ينظر لمموالي بأنيم كانوا اداة حربية بيد  (05)ظمم االسالم 
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لدولة االموية وحالتيم تشبو الرق والعبيد بقولو" لقد شاع استخدام العرب لكممة الموالي الكممة ا
المقترنة بالمعنى االسترقاقي إضافة الى أنيم كانوا يدعوىم بأسمائيم الشخصية كالعبيد , واذا 

ي الجيش ما اراد احدىم الزواج فعميو التوجو الى سيده الذي  كان لو الحق في الرفض , واما ف
فقد كانوا يشكمون فرقًا خاصة بتكوينيا وقياداتيا ومن المرجح أنيم كانوا يشاركون في الحروب 
كمشاة فقط ... وفي االجتماعات اقتنعوا بأحط األمكنة دون أن يكونوا مقبولين بمساجد العرب 
ي حيث كانت ليم مساجدىم الخاصة , وىذا أفضل ما نعبر بو اخيرًا في وصف حالة الموال

 .(06)االجتماعية وما لحقيم من احتقار من اخوانيم في الدين" , وأن مركزىم كان ثانوياً 
كل االدعاءات التي اوردىا المستشرقين تجاه االسالم وتاريخو ال يقبميا العقل 
والمنطق والمصادر التاريخية الصحية , فمو ناقشنا اخر ىذه االدعاءات حول التمييز بين 

لسجد الواحد او جعميم في مساجد خاصة بيم فمم نجد ما يؤيد ادنى فكرة الموالي وغيرىم في ا
في ىذا الموضوع تنال من االسالم والمسممين , فكان المسجد في الحقيقة مكانًا لمعبادة والتعمم 
واجتماع االمة بال تمييز ويحسم لنا ابراىيم بيضون تمك المسألة بالقول :" ونحن اذا اسممنا 

المتعمقة بالزواج والعطاء والجندية ان وجدت ىذه لفوارق وبعض الظواىر لمفوارق العديدة 
االجتماعية اأُلخرى , فإن المسجد يبقى القاسم المشترك لكافة الفئات في المجتمع وليس من 

نما بما يمثمو من دور مؤثر في الحياة السياسية اليومية"  .(07)خالل دوره كبيت لمصالة فقط وا 
شرقين منيج من سبقوىم في دراسة االستشراق لتأتي مناىجيم عمى استخدم كثير من المست

اشكال منيا : منيج األثر والتأثر ويتمثل باستخدام المنيج العمماني الذي يرى أن النبوة ابداع 
عقمي لمنبي محمد عميو الصالة والسالم , وىناك منيج البناء و اليدم الذي يذكر ايجابيات 

ة نقضيا والحط من شأنيا , وكذلك المنيج المادي الذي يعارض الرسالة االسالمية ثم محاول
 .(08)تدخل الغيب , ثم منيج االفتراض الذي يعتمد الضعيف والشاذ من الروايات االسالمية

فالتاريخ مجموعة متشابكة من الدوافع والبواعث والمصالح واألغراض البشرية ُيستعان عمى 
مسائمو بالمنطق السميم والتعميل الصحيح  فيمو وتفسيره وحل مشكالتو وما ُأغمض من

والمخيمة الواعية المدربة والحاسة التاريخية المميمة إلى جانب الدراسة المستوعبة الباحثة 
 .(09)المدققة

فحكم المستشرقين عمى اقوى حقائق التاريخ االسالمي عمى أنيا خرافة ووىم , فمم 
يفة وارتباطيا بالظاىرة الدينية وما اعطتو من تستوعب مقاييسيم تمك مسائل السيرة النبوية الشر 
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ابعاد غيبية , فمم تتشكل الظاىرة االنسانية نتيجة فعل انساني فقط بل ليا صمة بالتدخل 
, وجاء اعتراف احد  (03)االليي , وىذا البعد ال يمكن حسابو واكتشافو بأدوات التاريخ المادية

ي نظرتو الى االسالم يتأثر بالعديد من العوامل المستشرقين بذلك فيقول   بأن الفكر االوربي ف
الشخصية والبيئية والخمقية والثقافية وكذلك عوامل في الالوعي تحجرت من أوىام موروثة ضد 

 .(00)االسالم حتى غدت " متأصمة فينا"
في حين نجد أن المستشرقين الذين تحامموا عمى االسالم بشكل واضح تكون كتاباتيم 

مس بالمقدسات االسالمية وال تحترميا, وعندما يكتبون عن الديانات مجانبة لمحقيقة وت
الوضعية كالبوذية واليندوسية فإن آرائيم تتسم بالموضوعية والخمو من التعدي والتزييف 

 .(00)والتجريح
اتبع المستشرقين ايضًا اسموب الكذب ولّي الحقائق وعدم االمانة في نقل المعمومة 

بالغوا في اماكن اخرى إلقناع القارئ بصدق ما نقموه , ومن ذلك ونسبتيا الى غير صاحبيا و 
ما نقمو بعض المستشرقين امثال وول ديورانت مثاًل عن عدد الخدم والجياد التي كان يممكيا 
الزبير بن العوام , ومبالغتو في نسبة االعمال الفاحشة ليارون الرشيد مع اضافة بعض 

 .(00)بأنو اخذىا من المصادر االسالمية الكممات لبعض النصوص اييامًا لمقارئ
ومن طرق المستشرقين اختيارىم جزئيات من التاريخ االسالمي وتركيزىم عميو بيدف 
جعميا مظاىر متجددة تمقت وتخالف الدين االسالمي الذي صار قديمًا كدراستيم لمفرق 

قائدية لتمك الفرق مثل االسالمية والدفاع عنيا اساءة لإلسالم , مع التأكيد عمى االختالفات الع
التصوف ونشر الخرافة بين الناس في مطبوعات انتشرت في العالم كقصص الف ليمة 

 .(04)وليمة
حاول واجتيد المستشرقين في الطعن بمصادر الين االسالمي ونسبة مصادر ذلك 

االستشراقية الدين الى الييودية والنصرانية وغيرىا وفسروا وقائع التاريخ االسالمي بعقميتيم 
وطبيعتيم االوربية في ضوء خبراتيم ومشاعرىم الخاصة وما يعرفونو من واقع حياتيم 

 .(05)ومجتمعاتيم
وىناك العديد من المناىج االستشراقية في كتابة تاريخنا االسالمي ودراستو ال يسعنا 

بعض  المقام في ذكرىا كونيا تحتاج الى دراسة ضخمة وتفصيمية , وال يفوتنا أن نستعرض
مناىج الكتاب المسممين في مواجية ىذا السيل الجارف االسود من قبل المستشرقين , إذ دأب 
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الكثير منيم في تشخيص مناىج المستشرقين واساليبيم تجاه امتنا دينا وتاريخا وحضارة وكل 
يم ما يتعمق بيا ليتبنوا ردودا قائمة عمى صالبة من المصادر والروايات الموثوقة التي تطيح بت

 المستشرقين ودعاوييم الحاقدة التي شوىت االسالم وما يتعمق بو.
بقيت مخاوف الكتاب المسممين من ىذا االتجاه االستشراقي في التعامل مع التاريخ 
االسالمي قائمة , ألنيم لم يتخموا عن غرضيم وقصدىم السيء فتوصل الكتاب المسممين الى 

لتي اتبعيا المستشرقون غير صحيحة ما دامت مبنية قناعة مفادىا أن طريقة النقد العممية ا
عمى قصد معين ورأي مقرر وليس ذلك النقد اال وسيمة إلثبات ذلك القصد , كما أن الكتاب 

 .(06)المسممين كانوا يؤاخذون كل من تأثر بأساليب المستشرقين من المسممين والشرقيين
ق التاريخية الى العالم العربي وتعد محاوالت عبداهلل العروي في تفكيك رؤية االستشرا

واالسالمي , بأنيا محاوالت عصرية مستندة الى المناىج العممية والموضوعية , كما انتقد ما 
قام بو االستشراق من تقويم المؤرخين المسممين بأنيم لم يؤرخوا إال ألجل غاية واحدة فقط 

فيو من األمور غير الخاضعة  وىي الحفاظ عمى تاريخ الشريعة وال يعنييم تاريخ المجتمع بما
 .(07)لمشريعة , في حين يخوض المستشرق في تاريخ المجتمع بمختمف جوانبو

كما أنو يعارض المنيج االستشراقي في تحجيم قدرة المؤرخ المسمم كون المؤرخين 
المسممين ميزوا بين االسالم كشريعة واالسالم كتاريخ مجتمعات اسالمية مستشيدًا بمؤرخين 

 .(08)اجتماعي مثل الدينوري ومسكويو وابن خمدون وغيرىم ذو طابع
كما رفض العروي التبادل في تبني مناىج المستشرقين كأن يدرس منيج الحديث لغيره 
كون من يتبنى غير منيج الحديث في دراسة الحديث النبوي الشريف يجعل ضمنيًا منو مادة 

 .(09)ادبية
اثروا في الفكر والمنيج الذين كما عرض لنا ىشام جعيط نماذج لممستشرقين 

, فيرى أن المستشرق الفرنسي رينان جعل االسالم في الفترة التاريخية المنحطة بحيث التاريخي
انيا ال تستحق العناية كتمك العناية لعبقرية اليونان واليند القديمة والييودية والبابوية ومساوة 

قميل اىميتو , كما عرى افكار رينان حول االسالم بيا في محاولة لتبخيس التاريخ االسالمي وت
العمم والفمسفة التي عزى معرفة المسممين بيا في العصر العباسي عندما انفتحت الدولة عمى 

 .(43)الحضارات المجاورة فاستوردتيما من خارج الثقافة االسالمية والعربية
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مسممين من كما تبين لجعيط أن رؤية رينان التاريخية ىي محاولة لتجريد العرب وال
المعرفة واالييام بأن ما حصل عميو المسممين من نتاجات ابداعية عممية مأخوذة من األمم 
االخرى , واشار جعيط أن تمك الفكرة الرينانية مستوحاة من رؤية فولتير التاريخية التي تقوم 

قول أن عمى الجمود وتبسيط التاريخ , فاإلسالم دين أثر في اعماق حياة الناس ومن الخطأ ال
 .(40)اناسًا ليسوا مسممين قد أسسوا الفمسفة

كما انتقد جعيط منيج المستشرقين في تصوير التاريخ االسالمي بأنو مستمب من 
التاريخ الغربي ومحاولة المقارنة بين النبي عميو الصالة والسالم مع االنبياء الذين سبقوه مما 

االستشراق الذي يطرح نفسو ناطقًا باسم ينتيي الحكم من قبل جعيط عمى عدم مصداقية نتاج 
 .(40)الغرب

ثم وضح قمق الغرب وعدم قدرتو عمى قير ما في الشرق مما جعل المستشرقين 
ينتجون نتاجًا قائم عمى التفسير الخاطئ لممصادر االسالمية وقراءة مشوىة لتاريخ االسالم 

 .(40)كالذي عند المنس ودوزي 
اضرين في أحكام مجموعة من المستشرقين كان التفسيران المادي والعنصري ح

البارزين حول تاريخ االسالم , فالتفسير المادي كان وراء اإلقصاء واإلسقاط المتعمدين لمجانب 
العقائدي والبعد الروحي في التاريخ االسالمي , مما يؤدي الى تيوين مدة االسالم الذىبية 

, في حين كان التفسير العنصري الذي  (44)وكأنيا ال تعني شيئًا في أطوار التاريخ البشري
جسدتو اوربا بمفيوم الجنس اآلري , والييود بمفيوم شعب اهلل المختار فيو الذي قاد اوربا الى 
تبني منيج تفسير تاريخ العالم في جو من االحساس باألفضمية عمى شعوب العالم جميعًا 

, وقد ادى ىذا الى  عمى وفق اسطورة تشير الى تفوق بعض االجناس عمى اجناس اخرى
استعمار شعوب العالم من قبل الشعوب المتفوقة والوصاية عمييا ألنيا منحطة ومجبولة عمى 

 .(45)النقص
ونتيجة لذلك يقود التفسير العنصري لمتاريخ الى ترسيخ مفيوم التفاوت بين الشعوب , 

قادرة عمى إحراز التقدم باعتباره عاماًل ممحًا في صناعة التاريخ , فاألجناس النبيمة ىي وحدىا 
مقابل ذلك تظل االجناس الرديئة قابعة في مكانيا عاجزة عن صناعة التاريخ , ونالحظ أن 
المستشرق رينان قد لعب دورًا بارزًا كمنّظر ليذا التفسير , ليؤسس استراتيجية معينة لدراسات 
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تو بمقوالت مزعومة استشراقية أتت من بعده , كما يدعم ىذا التفسير نزعة الييود التي غذ
 .(46)كاالنتصار الحتمي لتاريخ الييود ونقاء عرقيم واىمية تقاليدىم وقيميم عمى مر التاريخ

وفي نياية البحث نقول : إن دافع الضغينة والكراىية والحقد عمى االسالم ىو من حرك اكثر 
 . (47)المستشرقين مما افقدىم الموضوعية وأعمى بصيرتيم بطريقة أو اخرى

 تمة الخا
كنا نستعرض بحثنا الموسوم ) التصورات االستشراقية السيئة تجاه التاريخ االسالمي ( وقد 

 توصمنا الى نتائج عدة منيا : 
ان االطالع عمى مؤلفات المستشرقين يشعر القارئ المختص بالريبة التي تجسدىا دوافع  -

 ىؤالء المستشرقين واىدافيم وخمفياتيم الثقافية .
الى مواطن الدس والتحريف التي كانت سمة غالبة عمى المستشرقين بسبب يجب االنتباه  -

 تحامميم عمى االسالم وحضارتو .
ان النظرة المتأنية الفاحصة لمكاتب المسمم تمنحو القدرة عمى تجنب األذى الصادر من  -

 المستشرقين وتصحح الزائف بالرد عمى تمك التخرصات التي مألىا التعصب والتحامل.
 كتابات اغمب المستشرقين تحيزىم لألنظمة والحركات المعادية لإلسالم .نكشف  -
نجد أن المستشرقين اتبعوا اسموب اليمز والقدح والممز والغمز في تحميميم لمظاىر التاريخ  -

 االسالمي وحضارتو .
كما حمل المستشرقين الكثير من النصوص مما ال تحتممو من المعاني او حرفت  -

 تحقيق التفسير الذي يريدون اثباتو.النصوص عن سياقيا ل
اعتماد المستشرقين عمى المصادر الضعيفة والمكذوبة مع تغيير مناىجيم في دراسة  -

 تاريخنا حسب اىوائيم .
اثر تشويو المستشرقين لديننا وحضارتنا وتاريخنا عمى صورة االسالم في اوربا فصارت 

 ات االوربية مع بمدان الشرق.فرضيات االستشراق بمثابة فرضيات تعاممت بيا الحكوم
  االحاالت

 

                                                 
م( , 0990ينظر: كاريو , اوليفيو , االستشراق االيجابيات ومزايا ولكن , مجمة االستشراق , ) بغداد ,  - 0

 . 069العدد الخامس / 
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جحا , ميشيل , موقف الدكتور عمر فروخ من االستشراق والمستشرقين , مجمة االستشراق , ) بغداد ,  - 0

 . 87م( , العدد الرابع / 0993
 . 4/87: جحا , موقف عمر فروخ من االستشراق , ينظر  - 0
 . 4/87موقف عمر فروخ من االستشراق ,  - 4
م(  0985خميل , عماد الدين , في التاريخ االسالمي مواقف ودراسات , مطبعة الزىراء , ) الموصل ,  - 5
 ,009 ,006  ,007 . 
 . 03م( , 0967 الجندي , انور , سموم االستشراق والمستشرقين , ) بيروت , - 6
, مؤسسة الرسالة ,  0الندوي , ابو الحسن ,االسالميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسممين , ط - 7

؛ كريم , طالب محمد , موقف عبدالرحمن بدوي من االستشراق والمستشرقين ,  05م( , 0986) بيروت , 
 .043م( , 0305عدد الثاني عشر , )مجمة الفمسفة , كمية اآلداب , الجامعة المستنصرية , ال

نقاًل عن : بفانمولمر , جوستاف  , سيرة الرسول في تصورات الغربيين , ترجمة : محمود حمدي زقزوق  - 8
 .073, ) د.م , د.ت( , 

ينظر: الياشمي , حسن عمي حسن , قراءة نقدية في تاريخ القرآن لممستشرق ثيودور نولدكة , مركز  - 9
؛ النعيم , عبداهلل محمد األمين , االستشراق في السيرة 095م( , 0300الحوزوية , ) قم , اليدى لمدراسات 

فمياوزن ( مقارنة بالرؤية اإلسالمية , المعيد العالمي لمفكر  –بروكممان  –النبوية دراسة تاريخية آلراء ) وات 
 م( .0997االسالمي , ) د.م , 

النبوية وكيف حرفيا المستشرقون , تحقيق : عبدالعال محمد  ينظر : عمي , محمد عبدالعظيم , السيرة - 03
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