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ممخص البحث:
ال بد ألي باحث  -فضال عف كونو مستشرقا  -مف اف يكوف لو رؤيا تعكس
وجية نظره في اي موضوع يقؼ عميو ويتناولو ،واذا كاف مف البدييي لالسالـ كديف
اف َيي ْرر َيس َي في قموب حامميو لما يمتمكو فييا مف قناعات بو فاف أثره في دارسيو مف

غير المسمميف لو ما يستحؽ البحث ألىمية ذلؾ االثر الذي تركو عمييـ وتداعياتو في
مفاصؿ عديدة وصمت بيـ في احياف كثيرة حد اعتناقو بعد االيماف بما جاءت بو
أدبياتو.

وايضاحا مف ىذه الدراسة لما تضنو سوء فيـ في كثير مف الدراسات الشرقية
لنتاجات جؿ المستشرقيف ،فقد بينت ببعض مف االدلة اف ىذه النظرة ليست مطمقة
واف ىناؾ مف المستشرقيف مف كانت نتاجاتو ذا فائدة عميمة لـ ترؽ لمثميا دراسات
مف اعاب عمى المستشرقيف طروحاتيـ.
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كما بينت الدراسة االثر الغائر لالسالـ عمى بعض دارسية الى حد اعتناقو
وتبني الدعوة اليو والدفاع عنو وتأليؼ المجمدات والكتب والمحاضرات والتي تترجـ
فرط ذلؾ التأثر باالسالـ .
ثـ تناولت الدراسة ببعض مف مظانيا التأثيرات التي تتعضد بمكتشفات العموـ
الصرفو وما وصمت اليو اخر المكتشفات العممية اذ َّش
ؼ لعمماء ىذه العموـ اف
تكش َي

االسالـ قد سبقيـ لمقوؿ بيذه العموـ منذ بواكير نشأتو اذ الحياة البدائية البسيطة ،مما
كاف لو وقع رفيع عمى قناعاتيـ واعادة حساباتيـ مما الجأىـ في احياف كثيرة

لالعتراؼ صراحة اف القرآف الكريـ قد سبقيـ كثي ار في ىذا المجاؿ مما يعضد كونو
كتابا سماويا ال يشؾ في صحتو.
وألف الكثير مف المستشرقيف لـ يشأ االعتراؼ صراحة بأىمية االسالـ وأثره
كديف ولكنو آثر أف يقؼ مميا عمى الكثير مف محاسنو واخذ ينصفو في كثير مف
مفاصؿ بحثو مما مكف الدراسة مف الوقوؼ عمى أوجو مضيئة تركيا اثر اإلسالـ عمى
ىؤالء الدارسيف واف كانت تحميالتيـ تجنح بيـ غالبا إلى استعماؿ التحميؿ والتقريب
العقمي لتفسير الحوادث بعيدا عف الجانب الروحي المتمثؿ بالوحي مما أضفى عمى
نتاجاتيـ في أحياف كثيرة الضبابية واإلرباؾ في الفيـ والتفسير وقد ساعدىـ في ذلؾ
جيميـ باصوؿ وقواعد الشريعة االسالمية  ،ولقد خمصت الدراسة الى مجموعة نقاط
مثمت بمجمميا المامة شاممة الىـ ما توصمت اليو عمى وفؽ طروحاتيا  .والحمد هلل
رب العالميف

415

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

النظرة السمبية الشرقية لجل نتاجات المستشرقين عن الشرق.
ال تكاد الدراسات األكاديمية التي تعنى بكتابات المستشرقيف عف
الشرؽ تنفؾ عف مياجمة معظـ األفكار التي يحمميا المستشرقوف أثناء
طروحاتيـ وتتيميـ أو تحاوؿ اختالؽ التيـ او قراءة ما بيف السطور لتركيب
تيمة ىي باألساس غير صحيحة .
وبصرؼ النضر عف صحية ىذا التوجو مف عدمو فاف ىذه النضرة لمشرقييف
ليست مطمقة  ،واف ىناؾ مف المستشرقيف المنصفيف مف كانت رؤاه وكتاباتو محط
احتراـ وتقدير مف الدارسيف مف أكاديميي الشرؽ ومفكريو.
فقد اختمفت طبيعة كتابات المستشرقيف ونتاجاتيـ بيف مرحمة وأخرى في نبرتيا
عف الشرؽ  ،واذا كانت الضبابية تكتنؼ تأريخيا بعينو يستطيع أف يضع توقيتا لبداية
الدراسات االستشراقية  ،فقد يصح القوؿ أف البداية كانت منذ االحتكاؾ اإلسالمي
بالغرب ال سيما األندلس ومحاولة السيطرة عمى جزر البحر األبيض المتوسط .إال اف
االستشراؽ الذي ترعاه المؤسسات الحكومية تمثمت بواكيره عاـ 1312ـ ثـ استمر
بوتيرة متصاعدة إذ كانت بداياتو تزخر بالمحرفيف الذيف يسيطر عمى أدبياتيـ ونيجيـ
الصراخ والسب والمعف والذي غايتو إبعاد الناس عف اإلسالـ ودفعيـ لمحرب عمى
جبيات المواجية المباشرة  .ثـ استمر االستشراؽ متذبذبا في حدتو إلى أف انتيى إلى
عمماء محترفيف ومستشرقيف بحثوا في شؤوف الشرؽ وعمومو ومعارفو ،وقد برز فييـ
( )

منصفوف كثر ومتعصبوف اكثر

.

واذا كاف االستشراؽ بما سخر لو مف إمكانيات وكفاءات ىي األفضؿ عند
الغرب قد وضؼ ليكوف ذراع الغرب الطولى عمى الشرؽ فانو مف الصعوبة بمكاف –
لكفاءة ىؤالء المستشرقيف وبراعتيـ  -الوقوؼ عمى مقاصد كثير منيـ لما أوتوا مف قوة
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الحجة وسعة اإلدراؾ فضال عف أف ىناؾ عوامؿ أخرى تساعد عمى تعضيد ىذا
االتجاه منيا اختالؼ المناىج العممية والمسممات التي ينطمؽ منيا ىؤالء وأنيـ كبقية
الباحثيف تتعدد اتجاىاتيـ عمى وفؽ قناعاتيـ والتي تتأرجح بيف ما وضفوا لو وفؽ
ايديولوجيات مرسومة وبيف ما وجدوه حقيقة عف الشرؽ وأىمو.
واذف فنحف أماـ نخب الغرب وكبار مفكريو ودارسيو ،ينبغي أف نقؼ مميا عمى
ما كتبوه ونوقف أف شيادات منصفييـ المعارضة بصورة عامة لما وضؼ لو االستشراؽ
ىي عالمات مضيئة خرجت مف مؤسسة غايتيا األساسية والتي أنشأت مف اجميا ىو
االنتقاص والحط مف قدر الشرؽ أو بصورة أدؽ مف قدر اإلسالـ ورسالتو.
نماذج لمستشرقين متأثرين باالسالم
قبؿ المضي ببياف نماذج لبعض المتأثريف باإلسالـ وبعضا مف أفكارىـ  ،واذا
كانت دراستنا ىذه تعنى ببياف حيثيات ذلؾ التأثر وتداعياتو عمى دارسيو مف
المستشرقيف فانو ينبغي اإلشارة إلى حقيقة ميمة تعضد مقصدنا بأف ما تأثر بو ىؤالء
المستشرقيف لـ يأت مف حالة ضعؼ قد ينزع بيا اإلنساف نحو التممؽ والمحاباة بؿ كاف
ما قالوه مف مواقع التمكف  ،ذلؾ أف االستشراؽ مذ تطور بنحو يكوف فيو بحثا عمميا
جادا فأف الشرؽ وحتى اآلف يعيش عصر االستعمار واف اختمؼ مف سيطرة عسكرية
وادارة مباشرة إلى عصر الييمنة والنفوذ الغربييف وبمختمؼ الوسائؿ .
ولذلؾ فاف ما قالو ىؤالء المنصفوف والمتأثروف بالرسالة اإلسالمية ال يمكف
وضعو ضمف التصنيؼ القائؿ إنيـ يدسوف السـ في العسؿ أو أنيـ يجنحوف نحو
إرضاء القارئ العربي بمجموعة اسطر تالعب مشاعره ثـ يستدرج ذلؾ القارئ حتى إذا
رضي مف ذلؾ المستشرؽ دس لو ما يجعمو مقتنعا بفكرتو وما يريده منو ،عمى الرغـ
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مف أف ىذه الديناميكية في الطرح قد اكتنفت الكثير الكثير مف كتابات المستشرقيف
ونتاجاتيـ.
فقد اعمف قسـ مف المستشرقيف إسالمو وتخمى صراحة عما كاف يعتقده وىو غير
مجبر عمى ذلؾ بؿ قد يفقده اعتناقو لإلسالـ معظـ االمتيازات التي كاف يتمتع بيا قبؿ
إسالمو وفي ذلؾ مف واقع المستشرقيف الذيف اسمموا شاىد ،فقد اسمـ موريس بوكاي
"والذي فضؿ أال يغير اسمو الف الغرب ال يتقبؿ كالما ممف اسمو محمد او مصطفى
( )

او عبد اليادي"

.

ومنيـ مف اضطيد وأوذي وعاش ببؤس شديد نتيجة ما حممو مف فكر منصؼ
( )

مف مثؿ (جوىاف رايسكو )Johann Jakob Reiske 1774-1716/

وذلؾ ألنو لـ

يوافؽ الالىوتييف عمى آرائيـ وأكاذيبيـ واتياماتيـ الدينية لإلسالـ والنبي ( ،)لقد قاؿ
الالىوتيوف إف رايسكو -حر التفكير  -ألنو لـ يساىـ في ادعائيـ أف محمدا كاف نبيا
زائفا وغشاشا واف ديانتو خرافات مضحكة ولـ يشأ أف يقسـ تاري العالـ إلى نصفيف ،
نصؼ مقدس ونصؼ دنيوي ( (profaneبؿ وضع العالـ اإلسالمي في قمب التاري
العالمي فضال عف انو كاف يعبر عف آرائو بصراحة تامة دوف أف يكترث بما قد تكوف
( )

عميو النتائج

ومع ذلؾ فقد غير معظـ مف اسمـ منيـ اسمو وذلؾ عمى ما يبدو يكرس فرط
( )

التصاقو بمعتقده الجديد ،فقد اسمـ (كميو بولد فايس )

وسمي بمحمد أسد،وألثر

اإلسالـ عمى ىذا المستشرؽ تداعيات تستحؽ الوقوؼ عندىا لنرى غور ذلؾ األثر
عمى ىذه الشخصية.فقد كاف رجؿ التساؤؿ والبحث عف الحقيقة  ،وكاف يشعر باألسى
والدىشة لما انتاب العالـ اإلسالمي مف ظواىر جسدت الفجوة الكبيرة بيف واقع
( )

المسمميف المتخمؼ وبيف حقائؽ دينيـ المشعة.
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ويروي لنا ىذا المستشرؽ نقطة التحوؿ في حياتو واعتناقو لإلسالـ ،ففي إحدى
حمؿ المسمميف تبعة تخمفيـ عف الشيود
جمسات الحوار التي دأب عمييا ىذا المستشرؽ َّش
الحضاري لمعالـ اليوـ ألنيـ تخمفوا عف اإلسالـ فأثار ىذا الطرح احد المفكريف
المسمميف الحاضريف فرد عميو" :فأنت مسمـ  ،ولكنؾ ال تدري " فضحؾ (فايس ) قائال :
"لست مسمما ولكنني شاىدت في اإلسالـ مف الجماؿ ما يجعمني اغضب عندما أرى
( )

أتباعو يضيعونو"...

وبعد ىذه الحادثة أعمف فايس إسالمو بعد أف عاش كما يروي ىو صراعا داخميا
تغمبت فيو نوازع التأثر االيجابي باإلسالـ عمى غيرىا ونطؽ بالشيادتيف .ويفصح فايس
عف كنو ىذا التأثر باإلسالـ فيقوؿ " :جاءني اإلسالـ متسمال كالنور إلى قمبي المظمـ
 ...والذي جذبني ىو ذلؾ البناء العظيـ المتكامؿ المتناسؽ الذي ال يمكف وصفو ،
فاإلسالـ بناء تاـ الصنعة وكؿ أجزائو صيغت ليتمـ بعضيا بعضا  ...وال يزاؿ اإلسالـ
بالرغـ مف جميع العقبات التي خمفيا تأخر المسمميف أعظـ قوة ناىضة باليمـ عرفيا
البشر لذلؾ تجمعت رغباتي حوؿ مسألة بعثو مف جديد  ، ) ("...ولممتمعف بيذا الطرح
اف يدرؾ التمازج الحاصؿ بيف الجانب الروحي المؤثر وبيف الميمة التي دعا لحمميا
ىذا المستشرؽ – ضرورة بعث اإلسالـ مف جديد -والتي ىي عمى ما يبدو نتيجة ىامة
لذلؾ التأثر الروحي .
ويبرر فايس بعضا مف أسباب ما ذىب إليو في طروحاتو فيقوؿ " :ومف بيف
سائر األدياف نجد اإلسالـ وحده يتيح لإلنساف أف يتمتع بحياتو إلى أقصى حد مف غير
( )

أف يضيع اتجاىو الروحي دقيقة واحدة"...

ويقوؿ مدافعا عف اإلسالـ في كونو يصمح

مقياسا يقاس بموجبو الغرب وليس العكس " :بدال مف أف نخضع اإلسالـ باستخذاء
لممقاييس العقمية الغربية  ،يجب أف ننظر إلى اإلسالـ عمى انو المقياس الذي نحكـ بو
(

عمى العالـ "

)

.ويقوؿ متأث ار بصالحية اإلسالـ لكؿ زماف ومكاف "نحف نعد اإلسالـ
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أسمى مف سائر النظـ المدنية ألنو يشمؿ الحياة بأسرىا  ،انو ييتـ اىتماما واحدا بالدنيا
واالخرة وبالنفس والجسد وبالفرد والمجتمع انو ال ييتـ فقط لما في الطبيعة اإلنسانية مف
وجود تتمثؿ فيو نزعة السمو بؿ ييتـ أيضا لما فييا مف قيود طبيعية ،انو ال يحممنا
عمى طمب المحاؿ ولكنو ييدينا إلى أف نستفيد أحسف االفادة مما فينا مف استعداد والى
أف نصؿ إلى مستوى أسمى مف الحقيقة –حيث ال شقاؽ وال عداء بيف الرأي وبيف
(

العمؿ "

)

ومف المستشرقيف الذيف ساروا عمى شاكمة (فايس ) في تغيير اسمو بعدما

اسمـ (المستشرؽ اتييف دينيو)إذ تسمى بناصر الديف

)

(

(

ومف المستشرقات البارزات (انا ماري شيمؿ )

)

والتي اثر اإلسالـ ومنيجو

بيف كثي ار حتى أف بعض المقربيف منيا قاؿ إنيا كانت تخفي إسالميا والذي كاف
يظير بشذرات عمى لسانيا في المؤتمرات والندوات التي كانت تتكمـ بيا

(

) .وقد

تميزت عف أقرانيا مف المستشرقيف والعمماء في إدراؾ الكثير مف األىداؼ السامية
والتي عجز عف إدراكيا ضرباؤىا مف الدارسيف ،ونذرت شيمؿ حياتيا العممية والعممية
عمى امتداد ما يزيد عمى نصؼ قرف في خدمة اإلسالـ دينا وحضارة وثقافة وضمف
ىذا التوجو الذي درجت عميو شيمؿ تقوؿ في إحدى المناسبات ما يمكننا أف نستشؼ
منو الكثير حوؿ تأثرىا باإلسالـ " :إف طريقي ليس ىو طريؽ التصريحات والبيانات ،
وال ىو طريؽ االثارات والزوابع ،إنني أؤمف أف الماء الصافي سوؼ ينتصر بحركتو
(

الدءوبة عمى مر الزمف وعمى صـ الحجر"...

)

.

والمتمثؿ بعبارات شيمؿ يصبح لديو تصور بحجـ قناعة ىذه المستشرقة بما
تكتبو عف الشرؽ واإلسالـ  ،وضمف ىذه القناعات التي حممتيا شيمؿ عف اإلسالـ
تقوؿ أيضا في إحدى محاضراتيا ما نصو "لقد جذبني عالـ الشرؽ مذ كنت طفمة إذ
بدأت أتعمـ المغة العربية وعمري خمسة عشر عاما وسأضؿ أحب العالـ العربي
واإلسالمي

حتى

وفاتي

"( ) .وممف
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المستشرقة (شيمؿ )المستشرؽ (لوتستوي )

)

فمقد حاوؿ مثؿ ىؤالء المستشرقيف درئ

الصورة المشوىة لإلسالـ التي رسميا بعض مف سبقيـ مف المستشرقيف والذيف حاولوا
جاىديف عمى وفؽ برامج دربوا عمييا مسبقا االنتقاص مف اإلسالـ كديف متطرؼ ال
يصمح لمحياة .
وبعيدا عف الطرح األدبي والعموـ اإلنسانية والتي تصنؼ عمى ىداىا جؿ نتاجات
المستشرقيف واذا كاف األخذ والرد وتعدد اآلراء واختالؼ وجيات النظر سمة ىذه
النتاجات لما تحتممو نصوصيا مف مرونة وليف فاف االستدالؿ بقرائف العموـ الصرفة
ونتائجيا الرصينة يضفي عمى ىذه الدراسات ثقة تجعميا أكثر اعتمادا وتأثي ار عمى
متبنييا وقارئييا واف قد تختمؼ نسبة ذلؾ التأثير ببوف بسيط بينيما.
ومف ىذا التأثر باإلسالـ والممزوج بدالئؿ العموـ الصرفة الرصينة ىو
تأثر البروفسور الطبيب والجراح الفرنسي ورئيس قسـ الجراحة في جامعة
باريس موريس بوكاي (1998-1920ـ) والذي انبير بأسبقية القرآف بالقوؿ
بالحقائؽ العممية الحديثة قبؿ اكتشافيا ويترجـ انبياره بالقوؿ "لقد أثارت ىذه
الجوانب العممية التي يختص بيا القرآف دىشتي العميقة في البداية ،فمـ أكف
اعتقد قط بإمكاف اكتشاؼ عدد كبير إلى ىذا الحد مف الدقة بموضوعات
شديدة التنوع  ،ومطابقتيا تماما لممعارؼ العممية الحديثة  ،وذلؾ في نص قد
(

كتب منذ أكثر مف ثالثة عشر قرنا"!..

)

ولعؿ بوكاي كاف يعتقد في بواكير بحثو أف القرآف الكريـ كتاب سماوي ليست لو
عالقة بعموـ صرفة بعيدة في مجاليا عف الشأف الديني فمقد كاف لممكتشفات العممية
الحديثة والتي سبؽ القرآف بيا أىؿ العمـ قبؿ أكثر مف الؼ واربعمائة سنة أثرىا الغائر
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عمى قناعات البروفسور موريس بوكاي اذ أفصح عف قناعاتو في عالقة القرآف الوطيدة
بأدؽ تفاصيؿ ىذه العموـ فيو يقوؿ عف ذلؾ
"تناولت القرآف منتبيا بشكؿ خاص إلى الوصؼ الذي يعطيو عف حشد كبير مف
الظاىرات الطبيعية  .لقد أذىمتني دقة بعض التفاصيؿ الخاصة بيذه الظاىرات وىي
تفاصيؿ ال يمكف أف تدرؾ إال في النص األصمي  ،أذىمتني مطابقتيا لممفاىيـ التي
نممكيا اليوـ عف نفس ىذه الظاىرة والتي لـ يكف ممكنا ألي إنساف في عصر محمد
(

( )أف يكوف عنيا ادني فكرة"

)

ولقد أمضى البروفسور بوكاي زىاء عشر سنيف في فرنسا فرغ نفسو فييا
لدراسة مدى تطابؽ الحقائؽ العممية والمكتشفة حديثا مع القرآف الكريـ وصار يبحث
جادا عف تناقض واحد بيف ما جاء بة القرآف وما وصمت إليو المكتشفات الحديثة فمـ
يجد ضالتو ووجد ما يعزز العالقة الوثيقة بيف القرآف والعمـ الحديث فزاده ذلؾ يقينا بما
جاء في القرآف الكريـ .ولما كاف مثؿ بوكاي حريصا في أف يوثؽ ما توصؿ إليو مف
حقائؽ فقد وثؽ ما توصؿ إليو مف حقائؽ عممية كاف القرآف الكريـ قد أشار إلييا في
كتاب غاية في األىمية اسماه بوكاي  :التوراة واالنجيؿ والقرآف ..دراسة الكتب المقدسة
في ضوء المعارؼ الحديثة.
ومف جواىر ما قالو البروفسور موريس بوكاي في مؤلفاتو وىو يشير إلى البوف
في المعارؼ أياـ النبي()وأيامنا ىذه مما يقوي في الدارسيف يقينيـ بما جاء في القرآف
مف تمؾ الحقائؽ فيقوؿ"بالنظر إلى مستوى المعرفة في أياـ محمد فانو ال يمكف تصور
الحقائؽ العممية التي وردت في القرآف عمى أنيا مف تأليؼ بشر ،لذا فمف اإلنصاؼ
تماما أف ال ينظر فقط إلى القرآف عمى انو التنزيؿ اإلليي فحسب بؿ يجب أف تعطى
لو منزلة خاصة جدا لألصالة التي تقدميا المعطيات العممية التي وردت فيو والتي إذا
(

ما درست اليوـ تبدو وكأنيا تتحدى تفسير البشر"

)

وبموجب المعطيات العممية والتي تضيؽ فييا مساحة التكيف والحدس والخطأ
كثي ار مقارنة مع بقية معطيات العموـ األخرى يقارف بوكاي بيف الكتب المقدسة الثالثة
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بمطابقة ما أخبرت بو مع ما تُتو ِص
ص َيؿ إليو مف ىذه العموـ فيقوؿ "لقد قمت أوال بدراسة
ُت
القرآف الكريـ  ،وذلؾ دوف أي فكر مسبؽ وبموضوعية تامة باحثا عف درجة اتفاؽ نص
القرآف ومعطيات العمـ الحديث وكنت اعرؼ قبؿ ىذه الدراسة وعف طريؽ الترجمات أف
القرآف يذكر أنواعا كثيرة مف الظواىر الطبيعية ولكف معرفتي كانت وجيزة  ،وبفضؿ
الدراسة الواعية لمنص العربي استطعت أف احقؽ قائمة أدركت بعد االنتياء منيا أف
القرآف ال يحتوي عمى أية مقولة قابمة لمنقد مف وجية نظر العمـ في العصر الحديث
وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص عمى العيد القديـ واألناجيؿ أما بالنسبة لمعيد
القديـ فمـ تكف ىناؾ حاجة لمذىاب إلى ابعد مف الكتاب األوؿ ،اي سفر التكويف ،فقد
وجدت مقوالت ال يمكف التوفيؽ بينيا وبيف أكثر معطيات العمـ رسوخا في عصرنا،
وأما بالنسبة لألناجيؿ فأننا نجد نص إنجيؿ متى يناقض بشكؿ جمي إنجيؿ لوقا واف
ىذا األخير يقدـ لنا صراحة أم ار ال يتفؽ مع المعارؼ الحديثة الخاصة بقدـ اإلنساف
(

عمى األرض"

)

بعض نماذج من دفاع المتأثرين باالسالم عنه
تخممت كتابات العديد مف المستشرقيف في أحياف كثيرة اعترافات صريحة بصحية
اإلسالـ وصدؽ رسالتة ،واذا ما وضعت ىذه الومضات تحت مجير التحميؿ واالستقراء
فإنيا تحمؿ بيف ثناياىا نضرة ايجابية واف جاءت وسط ديباجة ضبابية ومتناقضة في
كثير مف عباراتيا إال أف ذلؾ ال يمنع مف توظيؼ ىذا التوجو في أقواؿ المستشرقيف
لالحتجاج بو عمييـ ،وذلؾ في أحياف كثيرة قد يغير فييا المستشرؽ مف ستراتيجيتو في
التوجو عند االصطداـ بطرح يسقط حججو ويجعمو مرتبكا فتكوف ىذه الومضات التي
قاليا حجة عميو بنصوصيا الواضحة وعباراتيا الشاىدة ،ولقد كثر مف خمط مف
المستشرقيف بيف نفحة مضيئة وفيـ ناقص مشوه .
وممف حوت مضاف بحوثيـ وكتاباتيـ مف ىذه الومضات الكثير ىو المستشرؽ
االنكميزي مونتكمري واط الذي قاؿ فيمف كتب مف الغربييف في العصور الوسطى أنيـ
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شوىوا صورة اإلسالـ مف خالؿ كتاباتيـ واف الكثير مف الناس أحس بيذا الغمط
والتشويو فقاؿ ما نصو " :لقد أيقف عامة الناس منذ مدة مف الزمف أف مف كتب مف
المسيحييف عف اإلسالـ في العصر الوسيط خمقوا صورة مشوىة لإلسالـ مف وجوه
عديدة غير أف عمؿ الكتاب والباحثيف في الفترة األخيرة قد ميدت الطريؽ وذلؾ لتكويف
صورة تكوف أكثر موضوعية في عقوؿ أىؿ الغرب  ،ومع ىذا  -يردؼ واط -فنحف
معشر األوروبييف نأبى إال أف نعاند وال نقر بفضؿ حضارة اإلسالـ عمينا"( ).
وعمى ىذا الوقع مف اثر اإلسالـ عمى دارسيو تتوضح آراء المستشرقيف ممف
ألجأىـ إنصافيـ إلى عدـ تخطي ما يقرؤونو إذ يبدو أنيـ يقفوف عميو بالتحميؿ
واالستقراء والتمييز  ،وعمى ىذا يضع مايكؿ ىارت

(

)خالصة رأيو في دراستو الشييرة

"المائة -تقويـ ألعظـ الناس أث ار في التاري "بنتيجة ىامة لمغاية إذ تتوضح فييا آراءه
باإلعجاب بشخص النبي محمد ( )عندما يضعو في رأس قائمة عظماء التاري

،

وىي نتيجة ال شؾ أنيا لـ تأت مف فراغ إذ ارتكف ىارت إلى ثالثة مف األسس كانت
معتمده في ىذا التصنيؼ وىذه األسس الثالثة ىي( ):
أوال :اختيرت أولوية األوائؿ عمى مبدأ التأثير الدائـ في تاري األمـ والشعوب
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ودينيا  ،اذ ما زاؿ تأثير اإلسالـ الذي جاء بو النبي ()
فاعال في معظـ شعوب األرض وىو بزيادة مضطردة ال تكاد تضاىييا زيادة في بقية
األدياف السماوية في انتشاره بيف الناس والتداعيات التي تترتب عمى ذلؾ االنتشار في
كؿ المجاالت الناتجة عف تأثيره بيا( ).
ثانيا :اعتمد ىارت في تصنيفو لألوائؿ عمى الشخصيات التي أثرت بثقميا عمى
المستوى العالمي دوف األخذ بالتأثير الضيؽ عمى المستوى المحمي
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وال شؾ أف مقياس ىارت ىذا ذو ستراتيجية بعيدة وشاممة  ،لما يجمبو التأثير
العالمي مف تداعيات دوف التأثير المحمي الضيؽ والذي تنحصر استطارتو عمى بقعة
معينة لشعب محدود ولقد تجسدت ىذه النضرة جميا في أدبيات المسمميف األولى وقعَّشد
ِّل ِص
ليا قرآنيـ إذ يقوؿ اهلل تعالى { :وما أَيرس ْرمَين َي َّش
يف }
اؾ إِصال َير ْرح َيمةً ل ْرم َيعالَيم َي
َي َي ْر َي

)عمى أف ىذه

(

العالمية في التأثير وعمى وفؽ ىذه القاعدة كاف ليا ابمغ األثر ليس فقط في الجانب

الديني االديولوجي بؿ في كؿ جوانب الحياة الروحية والمادية ومف بيف أىميا التأثيرات
الحضارية التي تركيا المسمموف في جنوب أوربا بما ادخموه مف عموـ وفف عمارة ما
(

زالت أطالليا تحكي فرط ذلؾ التأثير وغوره في جسـ أوربا وحضارتيا

)

.

ثالثا :وبرغـ إدراؾ ىارت وقناعتو أف حركة التطور في التاري ليست ناجمة عف
عمؿ أفراد مجرديف عف محيطيـ فانو اخذ بنظر االعتبار حركة التاري والديناميكية
التي تطورت بيا تمؾ الحركة والتي أسيـ بيا بشكؿ رئيس النبي محمد ()فوضعو
أيضا عمى رأس سمـ مف عطفوا بحركة التاري نتيجة تأثير اإلسالـ الذي جاء بو محمد
()
ويدافع ىارت عف نفسو في رده عمى مف عارضو بما توصؿ إليو مف ىذه
النتيجة فيقوؿ " :لقد اخترت محمدا في أوؿ القائمة وال بد أف يندىش كثيروف ليذا
االختيار  ،ولكف محمدا ىو اإلنساف الوحيد في التاري الذي نجح نجاحا مطمقا عمى
(

المستوى الديني والدنيوي"

)

وال شؾ فاف اإلفاضة بمثؿ ما ذىب إليو ىارت في وضعو النبي محمد ()عمى
رأس العظماء المئة ليا ما يبررىا في دراستنا ىذه واف كانت تفقد خيوط الصمة المباشرة
في تأثير اإلسالـ عمى ىارت كديف إال أنيا تؤشر فرط تأثر ىارت برأس اليرـ في
الديف اإلسالمي وتميط المثاـ عف حجـ قناعاتو بمف أتى بديف اإلسالـ إلى البشرية
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ومجتمعاتيا وبذلؾ يكتسب التأثير عالقة متعدية في استطارتيا باف مف تأثر بشخص
مف جاء باإلسالـ فال بد أف قناعاتو تكوف ليا قراءة موضوعية عما جاءت عمى لساف
مف تأثر بو ووضعو عمى راس المئة األوائؿ.
ولقد أحسف المتأثروف باإلسالـ – بإفصاحيـ عف كنو تأثرىـ  -صنعا عندما
نصحوا أقرانيـ ممف ولجوا دراسة اإلسالـ وشؤونو أال يخوضوا في مكامف ضعؼ
المعرفة عندىـ عف اإلسالـ وىو ال شؾ احد قطاؼ ىذا التأثر االيجابي إذ يصبح
المتأثر مف المستشرقيف مدافعا يعيب عمى أقرانو دخوؿ ساحة يجيميا مما يمنع بو أو
يخفؼ مف وطأة االفتراء والتحريؼ الذي درج عميو مف دخؿ ىذه الساحة لغرض مبيت
وفي ذلؾ يقوؿ المستشرؽ آربري( )في مقابمة مع مصطفى السباعي ما نصو "إننا نحف
المستشرقوف نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا عف اإلسالـ ومف الواجب أال نخوض في
(

ىذا الميداف  ،ألنكـ انتـ المسمموف العرب اقدر منا عمى الخوض في ىذه األبحاث "

)

.
اثر الجهل بقواعد الشريعة عمى نتاج المتأثرين باالسالم
يكتنؼ االضطراب والتخبط الكثير مف نتاجات المستشرقيف المتأثريف باإلسالـ
،إذ يحس القارئ المسمـ في مضاف تمؾ النتاجات حيثيات ىذا االضطراب الناجـ عمى
ما ترى ىذه الدراسة مف جيؿ إللمامة شاممة وفيـ صحيح ألصوؿ الشريعة اإلسالمية
وقواعدىا ،فمقد أبدع الكثير منيـ في الدفاع عف اإلسالـ ورد الشبو عنو حد االنبيار
لمف يق أر نتاجو ثـ يفاجئ المستشرؽ ىذا القارئ أثناء مطالعتو بطرح غاية في التيافت
جرت ىذا المستشرؽ وأخذت بيده الف
يؤشر بصورة واضحة الضبابية في الفيـ والتي َّش
يقوؿ بيذا الفيـ المرتبؾ وعمى سبيؿ المثاؿ يوقف المستشرؽ (ىنري دي كاستري ) شديدا
ومطمقا بصدؽ النبي محمد ()ثـ يردؼ بعد ىذه الثقة بالصدؽ فيقوؿ "وأوؿ ما دار
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البحث فيو مسألة صدؽ النبي في رسالتو  ،وقد قمنا أف ذلؾ الصدؽ متفؽ عميو بيف
المستشرقيف والمتكمميف عمى التقريب ومعموـ انو ال ارتباط بيف ىذه المسألة وبيف كوف
القرآف كتابا منزال مف عند اهلل!! ،ولسنا نحتاج في إثبات صدؽ محمد أكثر مف إثبات
انو كاف معتنقا لصحة رسالتو وحقيقة نبوتو"

(

)

.

ولمثؿ ىذه الطروحات واضرابيا انبرى قسـ مف المستشرقيف بالتنبيو عمى أف
فيما خاطئا يكتنؼ الكثير مف ىذه الدراسات ،فمف الذيف تصدوا لمثؿ ىذا الطرح
المستشرؽ بودلي إذ يقوؿ " وانو لمف الغريب أف نالحظ دوف أسباب ثابتة وطيدة  ،أف
ىناؾ سوء فيـ عاـ لمحمد أكثر مف أي مؤسس آخر مف مؤسسي الديانات
(

العظيمة"

)

.

واذا كاف تنبيو المستشرؽ بودلي قد اقتصر عمى الفيـ المرتبؾ لشخص النبي
()فاف ىناؾ طروحات يتجسد فييا ىذا الفيـ المشوه لمعديد ممف عدوا متأثريف
باإلسالـ ونضمو االقتصادية والسياسية والمعمارية كعالـ اآلثار االنكميزي كريسوؿ الذي
جرد العمارة اإلسالمية مف العنصر العربي وأشار إلى انو ال ينبغي أف يشار لمعرب أو
أف تقرف صفتيـ عند الحديث عف العمارة اإلسالمية الف بالدىـ كانت تعيش فراغا
معماريا يكاد يكوف تاما ( ).عمى أف ىذا الطرح واف حط مف فف العرب المعماري إال
انو أشاد بالعمارة اإلسالمية التي حمؿ العرب راعييا وحمميـ ذلؾ الراعي وىو اإلسالـ
لألمـ والشعوب التي تذوقت قطافيا ومنيا العمارة.
ومف الطبيعي عمى ما ترى ىذه الدراسة أف يتعامؿ المستشرقوف في جممة ما
يدرسونو بطريقة تختمؼ تماما عما يتناولو ويدرسو المؤرخ المسمـ فيـ  -المستشرقوف –
فضال عف دنو كعبيـ بقواعد الشريعة وأسرارىا وما جاءت لو وعدـ مجاراتيـ في ذلؾ
مف فقو مف المؤرخيف المسمميف فاف جميـ وفقا ليذا الجيؿ بقواعد الشريعة فإنيـ

427

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

يتعامموف مع ما يجدونو مف نصوص وآثار بطريقة مجردة عف الجانب الروحي ولقد
برعوا بيذا األسموب واستمالوا بو عقوؿ جيمة القراء وممف ال أرضية لو بحيثيات جيميـ
والذي استعاضوا عنو القناع القارئ بإرجاع الحوادث واألفكار لمعقؿ وتجريده مف
الجانب الروحي.
استخدام التحميل والتقريب العقمي في تفسير الحوادث واثرها عمى طروحات
المتاثرين باالسالم
انتيج كثير مف المستشرقيف عمى وفؽ ما تقدـ آلية بحث تدفع باتجاه سد الثغرة
التأريخية التي قد تنتاب النصوص وذلؾ بواسطة التحميؿ والتقريب العقمي فعمى سبيؿ
المثاؿ يذىب مونتكمري واط إلى انو ما داـ القرآف يتحدث عف أنبياء سابقيف ويدعوا
لنفس القيـ األخالقية التي كانت موجودة بالتوراة واإلنجيؿ فال يستبعد أف محمدا انتيؿ
مف بعض ىذه القيـ أو نتفا منيا مف أىؿ الكتاب الذيف كانوا في جزيرة العرب أو الذيف
لقييـ محمد أثناء ترحالو في تجارتو إلى بالد الشاـ

(

)

لقد أعاب الكثير مف الدارسيف مف مفكري اإلسالـ مثؿ ىذه الطروحات
ووضعوىا ضمف ما يندرج في إطار الخبث والتآمر والنوايا المبيتة اال اف نظرة فاحصة
لمثؿ ىكذا نصوص ال توحي بالضرورة أف يكوف مثؿ ىذا الطرح سيئا أو حاقدا فمسنا
نعمـ كنو القائؿ وال نواياه وقد يكوف محاولة لمتحميؿ والتفسير كيؼ أف محمدا ()عمـ
ىذا وقالو في القرآف .
ولمقارئ الحصيؼ أف يقارف ويقيس عمى مثؿ ىذه المحاولة في تفسير إعجاز
القرآف مف قبؿ المستشرقيف والذيف لجئوا إلى عقوليـ ليضعوا تفسي ار أعياىـ كنيو عف
إدراكو ألنو مف عند اهلل الذي جعؿ احد معجزات دينو في سر إعجاز قرآنو.
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ومما يندرج ضمنيا مع التأثير الذي تنتابو الضبابية في الفيـ ىو اعتقاد بعض
المستشرقيف أف القرآف الكريـ ىو نتاج بشري قابؿ لمتطوير ،ولذلؾ فيـ يعيبوف عمى
المسمميف عدـ تحديثو بما يتناسب والتطور الحاصؿ بالعالـ وانو بقي كؿ ىذه الفترة
المنصرمة عمى ما ىو عميو( ).
ليس ىذا فقط بؿ يرى البعض منيـ أف النبي بشر واف الخطأ عنده وارد وعمى
ىذا فيـ يصرحوف بال تحفظ أف بعضا مف أعماؿ النبي (")يصعب
تصديقيا"( )ويكشؼ ىذا الرأي الغبش الذي ينتاب عقوؿ متبني ىذه اآلراء فالف النتاج
الذي بيف أيدي المسمميف بشري ويستطيعوف تحديثو فاف العمة ليس في القراف بؿ بمف
عمى عاتقيـ تحديثو وتطويره بما يناسب تطور العالـ وحداثتو !!؟ وما زاؿ النبي بشر
فاف احتمالية الخطأ عنده واردة واف أعمالو الواردة بالسيرة النبوية ال تحتمميا عقوليـ
لذلؾ يصعب تصديقيا !!؟ وىـ عمى ىذا ال يدركوف سر عصمتو أو كنو ما أعطاه اهلل
مف معجزات.
وقد يزوؿ العجب عف مثؿ ىكذا طروحات إذا تذكرنا أف مف يتبناىا ىو مف
غير المسمميف وىذا يعني انو ال يؤمف بربانية القرآف وانو كاف وحيا مف السماء واف
النبي ()بشر معرض لمخطأ لمذلؾ يصعب إدخاؿ بعض تصرفاتو ضمف حيز
المعقوؿ مما يصدقو عقمو !!؟ وىذا بحد ذاتو يدفعو إلى استخداـ التحميؿ والتقريب
العقمي الذي أشارت إليو الدراسة والذي ألجأه لما تبنى مف آراء.
ومف أمثمة ردود الفعؿ التي احتكـ فييا المستشرقوف في تقوية حججيـ وما ذىبوا
إليو إلى التحميؿ والتقريب العقمي ىي مسألة تعدد الزوجات وىو تشريع إسالمي قعدت
لو الشريعة اإلسالمية وأباحتو بعكس قوانيف الغرب الحديثة التي نفتو واعابتو  ،وبيف
ؾ ِصِـ المستشرقوف ىذه
إباحة اإلسالـ ليذا الزواج وتشريعو ونفي الغرب لو وتفنيده ُتي َيح َي
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القاعدة التي أشارت ليا الدراسة في النظر بعقالنية ألىمية شرعو المسمميف في إباحة
تعدد الزوجات .
وفي ذلؾ يقوؿ شييرىـ ديورانت ووؿ برغـ إنكاره فكرة تعدد الزوجات تماشيا عمى
ما يبدو عمى ما شب عميو في مجتمعو مف ىذا اإلنكار إال انو يقوؿ "ولكف عمينا اف
نذكر عمى الدواـ أف نسبة الوفيات العالية مف الذكور بيف السامييف في العصر القديـ
وفي بداية العصور الوسطى جعمت تعدد الزوجات في نظر ىؤالء السامييف –ضرورة
حيوية  -تكاد تكوف واجبا أخالقيا  ،وكاف تعدد الزوجات في نظر النبي أمر عادي
مسمـ بو ال غبار عميو  ،ولذلؾ كاف يقبؿ عميو وىو مرتاح الضمير ال يبغي بو إشباع
الشيوة الجنسية فمقد كانت بعض زيجاتو مف أعماؿ البر والرحمة باألرامؿ الفقيرات
(

الالئي توفي عنيف أتباعو أو أصدقاؤه وكاف بعضيا زيجات دبموماسية

).

والمتفحص ليذا الرأي الذي ذىب إليو ىذا المستشرؽ يستشعر الديناميكية في
التعامؿ مع الموضوعات باستخداـ طريقة التحميؿ والتقريب العقمي والتي تفصح عمى ما
بيا مف ىنات وفي جوانب كثيرة منيا تفصح عف حجـ التأثر باإلسالـ والذي
اصطبغت بو نتاجاتيـ  ،فاإلسالـ فضال عف انو ديف الوحي اإلليي فانو ديف العقؿ
والمنطؽ والذي استطاع بفضؿ عقالنية تشريعاتو وواقعيتيا مف اف يؤثر بأشكاؿ عديدة
عمى العقمية الغربية بؿ عمى ىرميا والمتمثؿ بخيرة عممائيا الذيف يمجئوف في أحياف
كثيرة إلى تحكيـ عقوليـ فإذا بيـ يسايروف بيذا شرعة اإلسالـ في كثير مف طروحاتيـ،
الشرعة التي تضفي عمى العقؿ رابط يمجأ إليو عندما يضؿ اإلنساف الطريؽ أو يجمح
بو ىواه نحو الخطأ .

الخاتمة
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حاولت ىذه الدراسة الوقوؼ عمى آراء وأفعاؿ بعض المستشرقيف الدارسيف
لإلسالـ نماذج أفصحت في كثير مف مضانيا عف اثر لإلسالـ – بما ليذا المصطمح
مف أبعاد – الذي تجسد وباف بما دلت عميو ىذه اآلراء والفعاؿ .
وقد ارتسـ ىذا األثر بمحاور عديدة حاولت الدراسة تصنيفيا عمى وفؽ ما تيسر
ليا مف نماذج التأثر والتي عرضت عمى شكؿ نصوص قاؿ بيا المستشرقوف أو
حوادث روتيا لنا عنيـ مؤلفات مف عني بشأنيـ قبمنا  ،فباإلضافة لما عرضتو الدراسة
مف استنتاجات في مظاف صفحاتيا ومف خالؿ وقوفيا في أثناء عرضيا الموضعي
عمى حيثيات ذلؾ التأثر فقد خرجت بجممة نتائج عامة وتوصيات تجمميا الدراسة بيذه
النقاط:
أوال :إف النظرة السمبية التي قرأت بيا معظـ دراسات الشرقييف الدراسات الغربية
كانت قد أثرت بصورة أو بأخرى في التغطية عمى ما ىو حسف مف تمؾ النتاجات والتي
إف وقفنا عمييا مميا بالتحميؿ واالستقراء فاف فييا مساحة جيدة لإلنصاؼ لمشرؽ وأىمو.
ثانيا  :إف جؿ المستشرقيف إف لـ يكونوا كميـ ممف ابدوا آراء طيبة عف اإلسالـ
وأىمو -واف قد تكوف في بعض مظانيا موظفة لمآرب أخرى  -ىؤالء المستشرقيف لـ
يشر إلى أنيـ قالوا ىذه اآلراء تحت أي نوع مف اإلكراه الفكري والذي يترتب عميو عدـ
الثقة بما قالوا .
ثالثا :تبايف غور اثر اإلسالـ وطريقة اظياره عمى ديناميكية حياة المتأثريف مف
المستشرقيف فمنيـ مف غار ذلؾ األثر بعيدا في حياتو بالكمية فاعتنؽ اإلسالـ وترؾ
عقيدتو السابقة ،بؿ تعدى األمر ذلؾ بأف أصبح مف وظؼ ليكيد لإلسالـ عمى وفؽ
آلية معدة بجيد جييد أصبح وفؽ آلية ذلؾ التأثر أحد الكتاب المشيوريف والذيف
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يدافعوف عف اإلسالـ بحماس .ثـ ارتسـ التأثر بحسب درجاتو وبصور شتى عمى
مستشرقيف أخر وكما أشارت ليـ الدراسة في مظانيا.
رابعاً :اضفى التأثر الممزوج بالحقائؽ العممية الصرفة رونقا والقا خاصيف عمى
ِّلد بو مف مكتشفات وافؽ
نتاج المتأثريف فغدا كالميـ أكثر إقناعا لقارئيو وذلؾ لما ُتعض َي
بيا العمـ الحديث حقائؽ القرآف المتجددة والتي كانت باعتراؼ المتأثريف مف

المستشرقيف معجزات متجددة مع كؿ ما يستجد مف مكتشفات العمـ الحديث بكؿ ما
وظؼ لو مف إمكانيات إذ اكتشؼ المتأثروف باإلسالـ مف رواد العموـ الصرفة أف
اإلسالـ سبقيـ باكتشافاتيـ الحديثة مما جعميـ األكثر تأث ار مف بيف الفئات الباقية لما
لنتائجيـ مف صدقية قد ال يرقى لمثميا متبني العموـ اإلنسانية والتي تكثر بدراساتيا
اآلراء وتتعدد التكينات .
عمى أف ىذه الدراسة توصي بضرورة اغناء ىذا الموضوع بما يستحقو مف بحث
تفصيمي يقؼ عمى مفاصمو الدقيقة فقد باف ليذه الدراسة مف خالؿ ما اطمعت عمية اف
ليذا الموضوع مف الحيثيات ما يستحؽ أف يبحث برسالة جامعية تغنيو وتثريو مف كافة
الوجوه عمى الرغـ مف أنيا وقفت عمى خطوطو العريضة ومحاوره الميمة واهلل الموفؽ
لخدمة العمـ وأىمو وصمى اهلل عمى نبينا محمد وآلو وصحبو اجمعيف.
Abstract
Must for any researcher - as well as being orientalist - that
have a vision reflect those of fresh in any subject stands upon
intake, and if it was obvious to Islam as a religion that rooted
in the hearts of the holders of what is owned by the of
convictions by the impact on Particle Suspension Flowing from
non-Muslims has What is the importance of search to the
effect that he left them and its implications in the joints of
many reached their limit, often after converting to the faith
brought him as its paradigm.
And clarification of this study was to Tdhanh misunderstanding
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in many of the Oriental Studies of the products of most of the
Orientalists, has shown some evidence that this succulent is
not absolute and that there Orientalists of the Ntegath useful a
mutually did not live up to ideals studies of Aab on the
orientalist narrative.
The study also demonstrated the impact of Islam on the
interna Particle Suspension Flowing to some extent his
conversion and the adoption of the call to him and defend him
and the formation of folders, books and lectures, which
translates over-influenced by the Islam.
Then study examined some of the Amadanha effects Taatedd
Bmkchwat pure science and the status of other scientific
discoveries, as revealed to the scientists of these sciences
that Islam had preceded them to say this science since the
early inception where primitive life simple, which had signed a
high on their convictions and re-calculations, which Aljohm
in often to recognize explicitly that the Koran had preceded
them a lot in this area, because it relieves the divine book
does not doubt in his health.
Because many of the Orientalists did not want to explicitly
recognize the importance of Islam and its impact as a religion,
but preferred to stand carefully on a lot of advantages, and
took it justice in many of the joints of his research, which
enabled the study to stand on object illuminated left the impact
of Islam on these students, though their analyzes tend to them
often to use analysis and approximation mental for the
interpretation of events away from the spiritual goal of
revelation, giving the Ntegathm often uncertainty and
confusion in the understanding and interpretation has helped
them in that ignorance of the origins and rules of Islamic law,
and has concluded that the study of the set of points
represented the overall knowledge of a comprehensive most
important findings according to their platforms. Praise be to
Allah, Lord of the Worlds

الهوامش
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بصورة

اقرب

عمى

حيثيات

تطور

االستشراؽ

ينظر :

رودنسوف،مكسيـ،الصورة الغربية والدراسات الغربية واإلسالمية ،بحث منشور ضمف

سمسمة عالـ المعرفة ،تراث اإلسالـ ،تصنيؼ  :شاخت وبوزوروث ،ترجمة :محمد

السميودي وآخروف ،اشراؼ :احمد مشاري العدواني ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف
واالداب،الكويت1990/ـ ،ص83-29

) ) أبو خميؿ،شوقي،غوستاؼ لوبوف في الميزاف ،دار الفكر،دمشؽ1990/ـ ،ص7

) ) مستتشرؽ ألماني يعد مؤسس الدراسات العربية في ألمانيا ،قدمت كتاباتو رؤية
منصفة لإلسالـ ونبيو (، )تعمـ العربية في جامعة ليبزيج وانتقؿ لدراسة المخطوطات

العربية بجامعة ليدف بيولندا وكاف لو فضؿ إبعاد الدراسات العربية عف االرتباط

بالدراسات الالىوتية التي كانت تميز طبيعة الدراسات في القروف الوسطى باوربا ترجـ

العديد مف األعماؿ الى األلمانية مثؿ مقدمة كتاب تقويـ التواري

لحاجي خميفو

واقتصر أخي ار عمى نشر النصوص الصغيرة لضعؼ حالتو االقتصادية  .عبادي  ،احمد

" ،يوىاف

رايسكو

،االمارات2012/ـ

شييد

األدب العربي " ،جريدة

االتحاد

،ع، 13404/السنة 43/

( )بدوي،عبد الرحمف ،موسوعة المستشرقيف،ط  ،4المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
بيروت2001/ـ،ص300

) ) مستشرؽ نمساوي ولد سنة 1900ـ ،ودرس الفمسفة في جامعة فينا وعمؿ مراسال
صحفيا وسفي ار  ،طاؼ العالـ ثـ استقر في اسبانيا وتوفي فييا سنة 1992ـ ودفف في

غرناطو ،كاف جده البيو حاخاما واسمو (بنياميف أرجيا فايس ) ،قاـ محمد اسد بترجمة

القراف الكريـ لإلنجميزية وأكد أف الييود حرفوا التوراة واف البشارة بمحمد ()ما زالت

بالنس الحالية  .الداالتي  ،عبد المعطي" ،ىكذا اسمـ المفكر محمد أسد (ليوبولد فايس )"
http://www.Saaid.net/Doat/dali/10.htm
) ) الداالتي  ،ىكذا اسمـ ...
) ) اسد  ،محمد،اإلسالـ عمى مفترؽ طرؽ،ترجمة وتحقيؽ  :عمر فروخ  ،دار العمـ
لممالييف ،بيروت1987/ـ ،ص12

) ) اسد  ،اإلسالـ عمى مفترؽ طرؽ ،المقدمة
) ) اسد  ،االسالـ عمى مفترؽ طرؽ ،ص19
)
)

( اسد ،االسالـ عمى مفترؽ طرؽ ،ص109-108
( اسد،االسالـ عمى مفترؽ طرؽ،ص110
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( ينظر  :ابو

)

) انا ماري شيمؿ (2003-1922ـ) ألمانية مف عائمة بروتستانتية تنتمي لمطبقة

دمشؽ1990/ـ ،ص7

خميؿ،
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غوستاؼ

لوبوف

في

الميزاف

 ،دار الفكر،

الوسطى تجيد العربية والفارسية والتركية واألردية حصمت عمى الدكتوراه وىي دوف سف

العشريف مارست التعميـ كأستاذة في جامعة أنقرة  ،حصمت عمى دكتوراه ثانية وكانت
دراستيا فييا عف "مصطمح الحب الصوفي في اإلسالـ " ،نالت الكثير مف الجوائر

وأشرفت عمى العديد مف المجالت العممية  .ىيئة التحرير" ،انا ماري شيمؿ  -نموذج

مشرؽ

لألستشراؽ

الخميس2003/9/18.ـ.

)

"  ،جريدة

الرياض،

العدد

 ،12872/السنة

،39

( ينظر  :زقزوؽ ،حمدي ،مقدمتو التي تصدرت كتاب المستشرقة انا ماري شميؿ،

اإلسالـ ديف اإلنسانية
)

) عيداف ،عقيؿ" ،في العالقة بيف الشرؽ والغرب " – مقالة في ذكرى انا ماري

شيمؿ ،الحوار المتمدفhttp://WWW.ahewar.org .
)
)

( عيداف  ،في العالقة بيف الشرؽ والغرب

( ينظر  :تيو لوتستوي  ،حكـ النبي محمد ،دراسة وتقديـ وتعميؽ  :محمود النجيري،

مكتبة النافذة ،الجيزه2008/ـ ،المقدمة
)

) بوكاي،موريس ،التوراة واإلنجيؿ والقرآف والعمـ  -دراسة الكتب المقدسة في ضوء

المعارؼ الحديثة،ترجمة  :حسف خالد  ،ط ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة2004/ـ ،المقدمو
)

( بوكاي ،التوراة واإلنجيؿ والقراف ،ص145

)

) بوكاي ،التوراة واإلنجيؿ والقراف  ،ص222

)

) بوكاي ،التوراة واإلنجيؿ والقراف  ،ص150

)

) واط ،مونتكمري ،فضؿ االسالـ عمى الحضارة الغربية ،ترجمة  :حسيف احمد أميف

 ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،1983/ص7
)

)ولد د.مايكؿ ىارت سنة 1932ـ وىو فيزيائي فمكي امريكي الجنسية ،ييودي

الديانة ،اشتغؿ في مركز ألبحاث الفضاء في ميرالند وكولورادو وكاليفورنيا ،عضو
الجمعية الفمكية وفروعيا في عمـ الكواكب وأحد العمماء المعتمديف في الفيزياء

التطبيقية ،تدرج في دراستو ونيؿ شياداتو التي كاف آخرىا الدكتوراه في الفمؾ مف جامعة
برنستوف عاـ 1972ـ  .عمر ،الفاروؽ ،مايكؿ ىارت ونبذة مف كتابو (الخالدوف 100
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())

محمد
أعظميـ
http://www.4shared.com/document/8s6wv49d_100_.html
) ) ىارت  ،مايكؿ ،المائو  -تقويـ ألعظـ الناس أث ار في التاري  ،والمسمى (الخالدوف

مائة أعظميـ محمد ) ،ترجمة  :انيس منصور ،المكتب المصري الحديث ،القاىرة /بال .تا،

ص 20-13
)
)

(ىارت ،المائة،ص20-13
(ىارت ،المائة،ص20-13

) ) االنبياء /ايو107 ،
Masulmane
'd'occident
)
)

(28) Marcais.G.
L'Architecture
(paries,1954) ,P.361

( ىارت ،المائة ،ص13

( آرثر جوف اربري (1969-1905ـ) انجميزي برز في التصوؼ اإلسالمي

واألدب الفارسي ،رباه أبوة في أف يكوف مسيحيا تقيا ،كاف متفوقا في جميع مراحؿ

دراستو وحصؿ بموجب ذلؾ عمى عدة جوائز ،عمؿ رئيسا لقسـ الدراسات القديمة في

جامعة القاىرة ،وعمؿ كذلؾ مساعد محافظ مكتبة في لندف 1934ـ  ،لو مؤلفات عديدة

في التصوؼ واألدب الفارسي .بدوي ،عبد الرحمف ،موسوعة المستشرقيف ،ص8-5
.العقيقي ،نجيب ،المستشرقوف :موسوعة في تراث العرب مع تراجـ المستشرقيف
ودراساتيـ عنو منذ ألؼ عاـ حتى اآلف،ط،5دار المعارؼ/القاىرة2006/ـ136/2 ،
)

( السباعي  ،مصطفى ،السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي ،ط ،2دار الوراؽ،

)

( كاستري ،ىنري دي،اإلسالـ خواطر وسوانح  ،ترجمة  :احمد فتحي  ،مكتبة

)

) بودلي .ر.ؼ  ،حياة محمد الرسوؿ ،ترجمة  :محمد فرج وعبد الحميد السحار

)

(34)Creswell, K.A.C. Early Muslim
,1932,P.7
) واط ،مونتكمري،محمد في مكة ،ترجمة  :عبد الرحمف الشي وحسيف عيسى،

2000ـ،ص29

النافذة ( الجيزه2008/ـ) ،ص37-36
،مكتبة مصر،القاىرة/بال.تا  ،ص7
Architecture,Vol.I, London

الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة2002/ـ ،ص101-100
(

) ينظر  :لويس ،سيديو ،تاري

الحمبي ،حمب1969/ـ ،ص.105

العرب العاـ ،ترجمة  :عادؿ زعيتر ،ط ،2مطبعة
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( كاريف  ،ارمسترونج  ،سيرة النبي محمد  ،ترجمة  :فاطمو نصر ومحمد عناني

)

( ووؿ ديورانت  ،قصة الحضارة  ،ترجمة  :محمد بدراف ،مكتبة االسرة،القاىرة /

،ط، 2دار الكتاب ،القاىره1998/ـ ،ص393ـ
2001ـ،ـ44-43/13 ،7

قائمة المصادر والمراجع
ػ القرآف الكريـ
 - 1اسد  ،محمد،اإلسالـ عمى مفترؽ طرؽ،ترجمة وتحقيؽ  :عمر فروخ  ،دار
العمـ لممالييف ،بيروت1987/ـ .
 - 2بدوي،عبد الرحمف ،موسوعة المستشرقيف،ط  ،4المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت2001/ـ
 - 3بوكاي،موريس ،التوراة واإلنجيؿ والقرآف والعمـ  -دراسة الكتب المقدسة في
ضوء المعارؼ الحديثة،ترجمة  :حسف خالد  ،ط ،2مكتبة مدبولي
،القاىرة2004/ـ
 - 4بودلي.ر.ؼ  ،حياة محمد الرسوؿ ،ترجمة  :محمد فرج وعبد الحميد السحار
،مكتبة مصر،القاىرة/بال.تا .
 - 5تيو لوتستوي  ،حكـ النبي محمد ،دراسة وتقديـ وتعميؽ  :محمود النجيري،
مكتبة النافذة ،الجيزه2008/ـ
 - 6أبو خميؿ،شوقي،غوستاؼ لوبوف في الميزاف ،دار الفكر،دمشؽ1990/ـ.
 . - 7الداالتي  ،عبد المعطي" ،ىكذا اسمـ المفكر محمد أسد (ليوبولد فايس )"
http://www.Saaid.net/Doat/dali/10.htm
 - 8رودنسوف،مكسيـ،الصورة الغربية والدراسات الغربية واإلسالمية ،بحث منشور
ضمف سمسمة عالـ المعرفة ،تراث اإلسالـ ،تصنيؼ  :شاخت وبوزوروث
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،ترجمة :محمد السميودي وآخروف  .اشراؼ :احمد مشاري العدواني ،المجمس
الوطني لمثقافة والفنوف واالداب،الكويت1990/ـ.
 - 9زقزوؽ ،حمدي ،مقدمتو التي تصدرت كتاب المستشرقة انا ماري شميؿ،
اإلسالـ ديف اإلنسانية
 - 10السباعي  ،مصطفى ،السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي ،ط ،2دار
الوراؽ2000 ،ـ.
 - 11سيديو ،تاري

العرب العاـ ،ترجمة  :عادؿ زعيتر ،ط ،2مطبعة الحمبي،

حمب1969/ـ.
 - 12عبادي  ،احمد " ،يوىاف رايسكو شييد األدب العربي " ،جريدة االتحاد
،ع، 13404/السنة، 43/االمارات2012/ـ
 - 13عمر ،الفاروؽ ،مايكؿ ىارت ونبذة مف كتابو (الخالدوف  100أعظميـ
())

محمد

http://www.4shared.com/document/8s6wv49d_100_.ht
ml
 - 14عيداف ،عقيؿ" ،في العالقة بيف الشرؽ والغرب" – مقالة في ذكرى انا ماري
شيمؿ ،الحوار المتمدفhttp://WWW.ahewar.org .
 - 15العقيقي ،نجيب ،المستشرقوف :موسوعة في تراث العرب مع تراجـ
المستشرقيف

ودراساتيـ

عنو

منذ

ألؼ

عاـ

حتى

اآلف،ط،5دار

المعارؼ/القاىرة2006/ـ.
 - 16كاستري ،ىنري دي،اإلسالـ خواطر وسوانح  ،ترجمة  :احمد فتحي  ،مكتبة
النافذة ( الجيزه2008/ـ).
 - 17كاريف  ،ارمسترونج ،سيرة النبي محمد ،ترجمة :فاطمو نصر ومحمد عناني
 ،ط ،2دار الكتاب،القاىرة1998/ـ.
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 - 18ىارت  ،مايكؿ ،المائو  -تقويـ ألعظـ الناس أث ار في التاري  ،والمسمى
(الخالدوف مائة أعظميـ محمد ) ،ترجمة  :انيس منصور ،المكتب المصري
الحديث ،القاىرة/بال.تا.
 - 19ىيئة التحرير" ،انا ماري شيمؿ  -نموذج مشرؽ لألستشراؽ "  ،جريدة
الرياض ،العدد ،12872/السنة ،39الخميس2003/9/18.ـ.
 - 20واط ،مونتكمري ،فضؿ االسالـ عمى الحضارة الغربية ،ترجمة :حسيف احمد
أميف  ،مكتبة مدبولي ،القاىرة1983/ـ.
 - 21واط ،مونتكمري،محمد في مكة ،ترجمة :عبد الرحمف الشي وحسيف عيسى،
الييئة المصرية العامة لمكتاب،القاىرة2002/ـ.
 - 22ووؿ ديورانت  ،قصة الحضارة  ،ترجمة :محمد بدراف ،مكتبة االسرة،القاىرة /
2001ـ.
المراجع االجنبية
1- Creswell, K.A.C. Early Muslim Architecture,Vol.I, London
,1932.
'd'occident

Masulmane

L'Architecture
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2- Marcais.G.
(paries,1954) .

