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الملخص 

إذا انطلقنا من مسلمة مفادها ان المجتمعات الغربیة تفسر الظواهر الكونیة 
مادیا وتخضعها للمنهج التجریبي، وال تؤمن بالغیبیات، فإنها سُتلقى صعوبة في دراسة 

تنفي وتشّل ما هو روحاني تاریخ الحضارة االسالمیة ونصوصها الّدینیة بخلفیة ثقافیة
. وتبّجل كّل ما هو مادي

فهل یمكن في هذا المقام تطبیق المناهج المادیة التي استحدثتها العقول 
الغربیةالتي ال تؤمن بالغیبیاتبغیةدراسة تاریخ وحضارة مجتمعات إسالمیة تؤمن بها؟ 
وكیف یمكن اخضاع ما هو غیبي لمنهج تجریبي؟ وكیف ستكون نتائج هذه 
الدراسات؛ صحیحة مطابقة للمظان االسالمیة أم خاطئة ترفض االعتراف بها 
وتصدیق المعرفة الحقیقة؟ وهل ستوجه النتائج المتوصل الیها لخدمة العلم والمعرفة ام 
ستوجه ایدیولوجیا لخدمة انساق غربیة مضمرة؟  وكیف تعبر الذات االستشراقیة 

ال فهم تلك الممارسات من خالل عرض وممارساتیا؟  سنحاول في هذا المقخطابیا
. استشراقیابعض القضایا االنسیة الممنهجة

يف القضايا املنهج اخلطابي االستشراقي
االنسية التارخيةجدلية الفهم واملمارسة
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Abstract

If westart from the idea that Western societies do not
believe in supernaturalism, they will find it difficult to study
the history of Islamic, religious and cultural civilization of
texts, and they paralyze what is spiritual and worship all that
is equipment.

Is it possible to study the history and culture of Islamic
societies by Western minds who do not believe in
supernaturalism? And how can one submit what is a
demonstration of a metaphysical approach? And how will
the results of these studies be, do they refuse to recognize eit
and to ratify true knowledge? Will the results reach the
service of science and knowledge, or will they guide an
ideology at the service of Western systems? In this article,
we will try to understand these practices by presenting some
of the Orientalist systemic problems.
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المقدمة
والقضایا الغیبیة االعتقادیة كمسألة االسالمیةان تحصیل الوقائع التاریخیة

قاربات ومناهج استشراقیة غربیة مادیة تنفي نزول الوحي والسیرة النبویة وغیرها بم
الجانب الروحاني لهي من المفارقات التي تتطلب الوقوف عندها، الن الخلفیة الثقافیة 
والمرجعیة والمجال المعرفي التداولي للدارس المستشرق أسیر بیئته الثقافیة 

والتي ستترك واالیدیولوجیة ستجعله یستنطق النصوص مستعینا بأیدیولوجیاته الجاهزة؛
.  االستشراقیة حول التراث االسالميبالغ األثر في الخطابات

Pierre leبدایة نستحضر قول الراهب الفرنسي بطرس المبجل  
vénérable)ان :" الذي ترجم القرآن واعتبره هرطقة مسیحیة) م١١٥٦-م١٠٩٢

هان بها، لذا فال خطورة فكریة ال یست...االسالم ال یشكل خطرا عسكریا مباشرا ولكنه 
فاذا لم یكن بهذا الطریق إعادة المسلمین ...بد من التعرف الیه أوال، ثم مكافحته ثانیا

إلى المسیحّیة الصحیحة، فال اقل من ان یستفید العلماء المسیحیون من عملنا في 
ونستحضر أیضا ما ذكره الباحث محمد قدور )١(.مجال دعم ایمان المسیحیین السذج

ان الدیانة المحمدیة جذام : "قائالكیمونسان المستشرق الفرنسي المیسیوتاج على ل
فشا بین الناس وأخد یفتك ذریعا بل هو مرض مروع وشلل عام وجنون ذهني یبعث 
االنسان على الخمول والكسل، وال یوقظه إال لیسفك الدماء ویدمن معاقرة الخمور 

ائي یبث الجنون في رؤوس ویجمع في القبائح، وما قبر محمد إال عمود كهرب
المسلمین ویلجئهم إلى االتیان بمظاهر الصرع، الهیستیریا والذهول العقلي، وتكرار 

لنستشف في خالل هذین القولین التطرف الشدید )٢(...."لفظ اهللا اهللا الى ما النهایة
صلى اهللا علیه(في تمریر الخطابات لآلخر القارئ الغربي حول الدین اإلسالمي ونبّیه

، كما ویعلن الراهب الفرنسي بطرس المبجل الخطة المتبعة لهدم أسس )وآله وسلم
أجمل أهم محاورها في التعرف على االسالم كخطوة النسق الدیني اإلسالمي، والذي

فعال التعرف من وقد اكتمل. اولى ثم مكافحته كخطوة ثانیة بغیة إشاعة المسیحیة
م باشروا بمحاربته مستعینین بالنسق الدیني قبلهم على أسس النسق اإلسالمي، ومن ث

وسنركز في هذا المقام على . والنسق السیاسي االستعماري والنسق العلمي الغربي
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الغربیة لهدم النسق ) العلمیة(دراسة النسق العلمي الغربي الذي سّخر المناهج 
ده هالني ما یسو ...«یحضرنا في هذا الصدد قول الباحث إبراهیم عوض . اإلسالمي

من انحراف عن المنهج العلمي، وعداوة لإلسالم ورسوله وكتابه وعقائده وشرائعه، 
من تحدث عن دیننا ورسولنا ... ورغبة حارقة في تلطیخ كل شيء فیه، ولم أجد 

وقرآننا بشيء من رحابة الصدر وسعة االفق، بل دائما ما تقّدم أسوأ التفسیرات، 
عث، وتنثر بذور الّتشكیك في مصادر التاریخ وتعزى االعمال العظیمة إلى احط البوا

اإلسالمّي، اللهم اال إذا كان فیها ما یمكن أو یوظف لإلساءة إلى االسالم وتاریخه 
فقول بل نقول لهو أمر ال یدعو الى التحّیر)٣(."واعالمه، وهو امر بالغ الغرابة

.الراهب المخطط الفرنسي لهو خیر دلیل شهد به شاهد منهم

لق في دراستنا من نقطة االنحراف عن المنهج العلمي بغیة حصر سوف ننط
اهم المناهج التي درست اإلسالم بعقول غربیة، ونحن في هذا المقام ال نحاول عرض 

االستشراقیة عرضا یأخذ بعین االعتبار العامل الزمني لظهورها بقدر مناهج الدراسات
طرحها، ویعود الحافز في ذلك رغبتنا في عرضها بحسب ارتباطها بالقضایا التي سن

. الى تشابه القضایا واختالف المناهج

Barth Rodiنستهل طرحنا اذن بقول المستشرق االلماني رودي بارث
نحن معشر المستشرقین، عندما نقوم الیوم بدراسات في ): " م١٩٨٣-م١٩٠١(

لم العربي العلوم العربّیة واالسالمّیة، ال نقوم بها فقط كي نبرهن على صنعة العا
نحن ال نأخذ كل شيء ترویه المصادر على عواهنه دون ان نمعن .....واإلسالمّي، 

فیه النظر، بل نقیم وزنا فحسب لما یثبت امام النقد التاریخي أو یبدو وكانه یثبت 
امامه، ونحن في هذا نطبق على االسالم وتاریخه وعلى المؤلفات العربّیة التي نشتغل 

نفسه الذي نطبقه على تاریخ الغرب عندنا وعلى المصادر المدونة بها المعیار النقدي
المتمعن في هذا القول یلمح تأكید الباحث على تطبیق المنهج العلمي )٤(."لعالمنا نحن

الرصین في دراسة التاریخ االسالمي، والمتمثل في البحث والتمحیص والتدقیق والعودة 
ذاته ألقى الحجة على نفسه، إذ یقول انهم ولكنه في الوقت. الى االصل والنقد وغیره
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یطّبقون على االسالم وتاریخه المعیار النقدي نفسه الذي یطبقونه على تاریخ الغرب، 
رغم ان منطق تفكیرهم یختلف عن منطق تفكیر المسلمین، فهم یؤمنون بالمادیات وال 

فیة ثقافیة یؤمنون بالغیبیات؛ فكیف سیدرسون عالمان مختلفان بنفس المنهج؟ وبخل
مناقضة للخلفیة الثقافیة المدروسة؟ 

ال یمكننا في هذا المقام حشد كل األعمال االسشتراقیة في سّلة واحدة، وال 
االستشراقیة المنتسبین للمدرسةخاصةجهود المستشرقینالبّتةننكر وال نجحد

في هولندیةاأللمانیة التي تختلف عن المدرسة االستشراقیة الفرنسیة واالنجلیزیة وال
األهداف والغایات؛ ومن المعروف أنه المدرسة األلمانیة لم تنتهج السیاسات 
االستعماریة التي انتهجتها المدارس االخرى، حیث امتازت معظم اعمال باحثیها 
بالمنهجیة العلمیة الموضوعیة، وبالدقة في تقدیم المعلومات ودراستها، فكانوا 

عرب كشیوخ االزهر وفي مقدمتهم الشیخ والفقیه یستعینون بالعلماء واالستاذة ال
وغیره، عكس المدارس األخرى التي لم ) م١٩٠٥-م١٨٤٩(المصري محمد عبده 

كما أن المدرسة األلمانیة لم تكن تحفل بإشاعة )٥(.تستنجد بالعلماء العرب في دراساتها
واالثار اآلداب المسیحّیة بقدر اهتمامها وشغفها بالّدراسات الّشرقیة القدیمة والفنون 

والشعر والتاریخ والجغرافیا والفلسفة والجبر والحساب والفلك والطب وغیرها؛ تلك 
العلوم التي تبتعد نوعا ما عن النسق االستعماري، إذ انصب اهتمام جل المستشرقین 

. االلمان حول حفظ الّتراث اإلسالمّي في خالل جمع ونشر وفهرسة المخطوطات
اللمانیة في الجانب المنهجي إال ان بعض أعمالهم لم ترق إلى ورغم ریادة المدرسة ا

المنهج العلمي الصحیح؛ حیث قال في هذا الصدد االب المسیحي انستاس ماري 
ان علم المستشرقین ): "م١٩٤٧-م١٨٦٦(Anastas Mari Al-Karmaliالكرملي

ثاء وینبذ، ویبلغ والبد ان ُینتقدوا االنتقاد الصحیح لیظهر الغ...عرضة للنقد والتحقیق
إلى صمیم الحق فینبع، ولقد وجدنا هفوات ال تغتفر لهؤالء المستشرقین من جمیع 

تلك الهفوات كانت نتیجة تطبیق المناهج الغربیة )٦(..."االمم وفي جمیع التصانیف
. المادیة بغیة دراسة حضارة المادیة
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لى جزئیة تطبیق بعدما أوفینا للمدرسة األلمانیة حقها واستثنیناها، نعود ا
التي استغلها المستشرقون احسن استغالل وتم تطویعها من اجل الغربیةالمناهج

بأي سمة كانت حتى ولو (إثبات فرضیاتهم واحكامهم المسبقة والبرهنة على صحتها 
یردّ الذيالمنهج التاریخي؛ نباشر مع )عن طریق االستناد إلى اضعف الدالئل

ا االولى، عن طریق جمع المعلومات والمعارف، ثم ترتیب الظواهر الفكریة الى اصوله
مع )٧(.الوقائع التاریخیة واالجتماعیة وتبویبها، واخیرا االخبار عنها والتعریف بها

ولكن كیف )٨(.االستناد إلى عناصر التاریخ الثالثة وهي؛ الّشخصیة، البیئة، والزمان
یة تخدم مصالح النسق تم استغالل هذا المنهج العلمي لیصبح اداة ادیولوج

االستعماري؟

تجسدت منهجیة فریق منهم في تطبیق المنهج التاریخي على أحداث التاریخ 
االسالمي في خالل التركیز على جزئیة إرجاع الظواهر الفكریة الى اصولها األولى، 
فكانوا ینطلقون من فكرة مؤمنین بها قبل ان یتحّروا عن صحتها، كما وكانوا یستندون 

اي دلیل یصب في قالب فكرتهم حتى وان كان ضعیفا وال یؤخذ به عند إلى
Carlوخیر مثال على ذلك المستشرق االلماني كارل بروكلمان . المسلمین

Brockelmann)الذي طبق المنهج التاریخي على االسالم ) م١٩٥٦-م١٨٦٨
وأثبتها وتتّبع تاریخ نشأته وتطوره وخلص في األخیر الى نتیجة انطلق اصال منها

ومن یقول )٩(.بأي وسیلة مفادها أن االسالم ما هو اال تطور لعبادات وثنیة قدیمة
االسالم سیذكر ال محالة القرآن الكریم، وهو النقطة االساس التي ركزت علیها 

Frantz Buhlمنهجیة المستشرقین، حیث ذكر المستشرق الدانمركي فرانس بوهل 
ورة الفاتحة أي شيء إسالمي خاص بل فیها انه ال یوجد في س) م١٩٣٢-م١٨٥٠(

الفاظ یهودیة ونصرانیة، ولم یعلل ما جاء به بل أغفله وانتقل إلى سرد موضوع 
هكذا كان اسلوب المستشرقین؛ عرض سطحي لألفكار فقط دون استقصاء )١٠(.آخر

وبعد فترة من عرض تلك النتائج ُیعاد ذكرها واستنتاجها . الحقیقة أو التقصي عنها
نوع من الرواسب الثقافیة التي یؤمنون بها وال یتخلون عنها، حیث ذهب المؤرخ ك

Shelmoالیهودي المعاصر شلومو دوفجویثین DovGoiten )م١٩٨٥-م١٩٠٠ (
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لقد )١١(."االسالم من صمیم لحم وعضم الیهودیة"إلى  المحّصلة نفسها مجزما ان 

سالمي والقرآن هو الیهودیة، أطبق جل المستشرقین كلمتهم على ان مصدر الدین اال
أما الفریق . أما المسیحیة فلم یعتدوا بها كثیرا ألنها لیست تشریعا بل مبادئ أخالقیة

الثاني فقد اعتمد منهجیة ترّكز على عناصر التاریخ الثالثة؛ الّشخصیة، البیئة، 
توافق مع والزمان، ابتغاء تفسیر االفكار واالحداث في خالل سیاقاتها وتأویلها مع ما ی

وهكذا اجتهد المستشرقون في إثبات أن بیئة الرسول صلى اهللا علیه )١٢(.تلك العناصر
كما ورّكز . وسلم أثرت في انتاج أفكار ذاتیة وشخصیة تقبل تفسیرات مختلفة

-Charles Augustin Sainteالمستشرق الفرنسي شارل اوغستان سانت بوف
Beuve)صلى اهللا علیه وسلم كأدیب على شخصیته الرسول) م١٨٦٩- م١٨٠٤

، مبّینا أن النص تعبیر عن مزاج فردي، ودعا إلى دراسة حیاة )القرآن(صاحب نص 
وخلص المستشرقون الى ان األفكار )١٣(".وعاء الكاتب"الكاتب دراسة تفصیلیة وسماه 

ما هیإال إفراز منطقي لآلراء المتداولة فیبیئة ) وقصدوا بها القرآن الكریم طبعا(
عندما ننطلق من فكرة روالن بارث التي تحدثنا عنها سابقا . خصیة محّط الدراسةالش

ومفادها تطبیق المعیار النقدي نفسه الذي یطّبق في المجتمعات الغربیة سنصل الى 
محصلة مفادها ان منهجهم ومنهجیتهم في دراسة التاریخ اإلسالمي قد تصلح لدراسة 

علمنا انها نشأت في بیئة حفلت بالعوامل المسیحیة والبحث عن أصولها خاصة إذا
التي أثرت على النص الدیني )١٤(المؤثرة من الخارج كالبابلیة واالشوریة وغیرها؛

ولكن . المسیحي؛ وفي هذه الحالة یمكن رد مكونات المسیحیة الى عناصرها األولى
ن موضوعاته تطبیق المنهج نفسه على الدین اإلسالمي وللغایة نفسها لن ُیْجِد نفعا أل

.غیبیة مستقلة ولیست مادیة تاریخیة

لم تنحصر مسألة أصل الدین اإلسالمي في المنهج التاریخي فقط، بل عولجت 
الذي یعني منهج االثر والتأثرومثال ذلك ;بمناهج كثیرة أخرى طبقت االسلوب نفسه

معا، او تجزئة كل عناصر الدین االسالمي وردها إلى الیهودیة والمسیحیة او الیهما
وهي الفكرة نفسها التي طبقت في خالل )١٥(.الى غیرهما من الحضارات واالدیان

. المنهج التاریخي السابق الذكر ولكن في هذه الحالة بالجزئیات ولیس بالعمومیات
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حیث عمد المستشرقون إلى إثبات أن الوحي والفلسفة االسالمّیة والسنة النبویة 
ت علیها االثر والتأثر، وبالتالي تم نفي أي اصالة مستمدة من عوامل خارجیة مارس

نحن ال ننكر وجود تفاعل بین العناصر الثقافیة لمختلف الحضارات . للدین اإلسالميّ 
عند التقائها ویكون ذلك على شكل احتكاك او تثاقف حضاري تتغیر على إثره 

یة لتلك العناصر، االنماط الثقافیة االصلیة لتلك المجتمعات في عملیة تبادلیة وتوفیق
وقد یتم قبول تلك العناصر او رفضها ان لم تتوافق مع المنظومة الفكریة لتلك 
المجتمعات، وفي حالة فرضها فال یعتبر هذا االمر تثاقفا بل سیطرة استعماریة تفرض 

وبالعودة الى منهج االثر والتأثر نجد انه ال یتحدث عن التوفیقیة وال . ثقافتها غصبا
فاعل الحضاري مع احتفاظ كل حضارة بخصوصیتها، بل بالعكس ینسب یقتنع بالت

وفي هذا الصدد كتب المستشرق االلماني . كل الخصائص الى الحضارة االصل
" م بعنوان١٨٣٣كتابا عام ) م١٨٧٤-م١٨١٠(Abraham Gayerأبراهام غایر

لتردها الى ، فتوالت األبحاث بعده تفكك عناصر القرآن "ماذا أخذ القرآن عن الیهودیة
مصادر أخرى خاصة إذا وجد تشابه في بعض الجزئیات بین ما ورد في القرآن الكریم 

Ignazجولد تسیهروها هو المستشرق الیهودي إجناس. وما وجد في االنجیل والتوراة
Goldziher)یسترسل في مسألة التأثیرات الخارجیة فیقول إن ) م١٩٢١-م١٨٥٠

مزیجا منتخبا من معارف وآراء دینیة عرفها واستقاها تبشیر النبي العربي لیس اال "
بسبب اتصاله بالعناصر الیهودیة والمسیحّیة وغیرها، التي تأثر بها تأثرا عمیقا، والتي 
رآها جدیرة بان توقظ في بني وطنه عاطفة دینیة صادقة، وهذه التعالیم التي اخدها 

قرار لون من الحیاة في عن تلك العناصر االجنبیة كانت في وجدانیة ضروریة إل
لقد تأثر بهذه االفكار تأثرا وصل الى اعماق نفسه، وادرك بإیحاء قوة . اتجاه یریده اهللا

التأثیرات الخارجیة فصارت عقیدة انطوى علیها قلبه، كما صار یعتبر هذه التعالیم 
٤٠٠ذاكرا ان جولد تسیهر قد كتب وقد علق علیه االمام الغزالي)١٦("وحیا االهیا 

صفحة في االستدالل على ان العقیدة والشریعة هبطتا على الرسول صلى اهللا علیه 
Theodoreكما ذهب ثیودور نولدكه)١٧(وسلم من أي ناحیة اال من السماء،

Noldeke)إلى ان الرسول صلى اهللا علیه وسلم قد تأثر بأفكار ) م١٩٣٠-م١٨٣٦
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
ة والنصرانیة لصیاغة دیانة االسالم ورقة بن نوفل، وبعد الهجرة اخذ ینقل عن الیهودی

واستقى فكرة الجنة من )١٩(واخذ التصور االسالمي للمالئكة عن الیهودیة،)١٨(.الجدیدة
معلمین مجهولین تأثروا ببعض الرسومات والفسیفساء المسیحیة التي تصور حدائق 

Ignaz Goldziherویقول في هذا الصدد المستشرق جولد تسیهر)٢٠(.الفردوس
صار رهبان المسیحیین واحبار الیهود موضع مهاجمة منه، )  : "م١٩٢١-م١٨٥٠(

وفي سیاق التأثر دائما ذكر الباحث مانع بن حماد )٢١(."وقد كانوا في الواقع أساتذة له
Sheldon Amosآموسالجهني على لسان المستشرق اإلنجلیزي  شیلدون

ن الروماني لإلمبراطوریة ان الشرع المحمدي لیس اال القانو ): "م١٨٨٦-م١٨٣٥(
وهذا یعني انهم )٢٢(."الشرقیة معدال وفق االحوال السیاسیة في الممتلكات العربیة

وصلوا إلى نتیجة مفادها ان الدین االسالمي دین جدید یجمع بین الیهودیة والمسیحیة 
منهج األثر والتأثر، وهذه محصلة تطبیق. وادیان اخرى كالمجوسیة والبوذیة وغیرها

لك المنهج الذي طّبق في البیئة الغربیة بشكل كبیر، وتناسب مع حضارتهم التي ذ
بنیت على تراث الفكر الیوناني القدیم، وما تطبیقه على الدین اإلسالمي إال تعّد علیه 

)٢٣(.ألن هذا األخیر ذو أصول واسس دینیة مستمدة مباشرة من القرآن والسنة النبویة

غیر الوضعیة الوصول الى محصلةاألدیانأصلوكان من المقضي عند دراسة
لكن المنهجیة المادیة الغربیة التي . ان أصل الدیانات السماویة واحدمفادهاموحدة

شاّذة عن الحقائق تخدم ایدیولوجیة مرتبطة نتائجأوجدتتعاطت مع الدیانات
ئها إضمار باألنساق الدینیة والسیاسیة االستعماریة والمعرفیة ابتغت جاهدة من ورا

فكان من األجّل دراسة التأثیر والتأثر بین الحضارة االسالمیة والحضارة . الحقائق
. الغربیة ومدى اسهام االولى في ازدهار الثانیة وتطورها

نبقى دائما في إطار تجزئة الدین اإلسالمي الى جزئیات ومحاولة االستشراقیین 
یانة اخرى، حیث استعانوا باإلضافة رّدها إلى أصلها الیهودي او المسیحي او أي د

الذي التفكیكي التحلیلي؛النقديالى المنهج التاریخي ومنهج التأثیر والتأثر بالمنهج
یعمد الى تحلیل الظاهرة إلى مجموعة من المكونات والعناصر والجزیئات، ومن ثّم 

شده التألیف بینها بصورة غیر متجانسة، فیتم بذلك قتل السیاق، وانتزاع ما ین



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

شعیب مقنونیف. د.أنعیمة رحماني . د

١٤٨

وهنا یحرص هذا المنهج كل الحرص . المستشرقون، وٕالقاء ما ال یخدم ایدیولوجیتهم
على رّد كل فكرة الى أصول سابقة علیها، بفعل تصور مسبق مرسخ في أذهانهم من 
رواسبهم الثقافیة مفاده أّن الحضارة االسالمیة عقیمة، ومفكروها عاجزون عن 

الباحثین المستشرقین أدى الى الحكم على هذا التصور المسبق لدى )٢٤(.االبداع
ومن )٢٥(.الحضارة االسالمّیة بالجدب، وعلى الدین بالجمود وعلى الشعوب بالتخلف

هذا المنطلق فكك المستشرقون الفلسفة االسالمیة الى اجزاء، وقاموا برّدها إلى أصلها 
هة عن مذهب صورة مشو وهو في نظرهم الفلسفة الیونانیة؛ وفي لحظة الرّد اعتبروها

ارسطو، في إشارة إلى عدم تطابق التصور اإلسالمي مع التصور األرسطي، وهو في 
حّد ذاته اعتراف من قبلهم باالختالف؛ فالتصور اإلسالمي للوجود ینتهي إلى وجود 
خالق یعتني بمخلوقاته، بینما التصور األرسطي یرّتب األشیاء ویستدل على وجود 

ُعني بخلقها وتدبیر أمورها، وهنا تظهر جلیا إلهیاصانع، ولكنه لم یتصور تدخال
إذن قلنا سابقا أن المستشرقین قاموا بتفكیك الفلسفة اإلسالمیة )٢٦(.الفجوة بین الفكرین

إلى أجزاء، وفي األخیر أعلنوا نتائجهم مؤّكدین أن تعالم الدین االسالمي تتنافى مع 
ومن )٢٧(.قبة تمنع نهوض الفلسفةالبحث العلمي، وأن القرآن سجن لحریة العقل وع

بین القضایا االسالمیة التي فككوها وحللوها إلى جزئیات، قضیة المرأة المسلمة؛ فلم 
رفع مكانتها في حین أّنه في فترة یدرسوا الوضع العام الذي كفله لها االسالم والذي 

إذا كانت ، اختلف أعضاؤه فیما )٢٨(م٥٨١الهجرة الّنبویة ُعقد مؤتمر بفرنسا عام 
المرأة إنسانا أم غیر إنسان؛ وقد قّرر المؤتمر في األخیر أّن المرأة إنسانة ُخلقت 

فككوا إذن قضایاها الى جزئیة الحجاب وحدها، وجزئیة المیراث ف. لخدمة الّرجل
وحدها، وجزئیة المساواة وحدها، وجزئیة تعدد الزوجات وغیرها من الجزئیات التي 

المرأة بوضعتهم، فحكموا على وضع المرأة المسلمة وقارنوهحّوروها بحسب أیدیولوجی
ویحضرنا هنا قول . الغربیة وبّثوا فكرة المساواة بین الرجل والمرأة في كّل شيء

الذي انتقد هذا ) م١٩٧٤-م١٨٩٤(Yohan Fuckااللماني یوهان فوكالمستشرق
الى شذرات كلمة وسورة ال یمكن تقسیم القرآن : "المنهج ذو النزعة االیدیولوجیة قائال

)٢٩(.."وقصة وآیة، بحیث أصبح الكتاب وكأنه فسیفساء
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
لقد كان شغل المسشترقین الّشاغل هو رّد أصل الدین اإلسالمي إلى الدیانات األخرى 
سواء كانت سماوّیة او وضعیة، واستعانوا بالكثیر من المناهج من أجل اثبات هذا 

استعمل في دراسة الذيابقة والمقابلةمنهج المطالتصّور المسبق، ومن بینهم 
. النصوص االسالمّیة والترجمة وتحقیق النصوص وارجاعها إلى مصادرها االصلیة

فكرهم طبقا فيراسخةولقد سعى المستشرقون جاّدین من اجل اثبات فرضیات مسبقة
فكانت )٣٠(.ألحكام مسبقة، فطّوعوا النصوص للبرهنة على صحة تلك التصورات

م تتبع رواسبهم الفكریة وتّدعي ان النصوص القرآنیة لیست اال صورة لما ورد فرضیاته
فكلما وجدوا تطابقا بین مالمح نص . هنا وهناك قبل بعثة النبي صلى اهللا علیه وسلم

قرآني مع نص سابق، سارعوا برد ذلك الى ثقافة الرسول التاریخیة، والى اطالعه 
عمدوا لة ما إذا وجدوا اختالفا بین النصوصعلى ما جاء في الكتب السابقة، وفي حا

ویؤكد هذا ما ذكره الباحث محمد قدور التاج من ان . إلى اخفائها او تجاوزها
Regisبالشیرالمستشرق الفرنسي ریجي Blachere)ذكر في ) م١٩٧٣-م١٩٠٠

كتابة معضلة محمد انه یوجد تشابه كبیر بین القصص في القرآن،  وبین القصص 
یسعى اذن هذا المنهج إلى مقارنة ومطابقة )٣١(.المسیحي عند مقارنتهاالیهودي 

ومقابلة ما جاء به االسالم وما جاءت به الدیانات السماویة االخرى، خاّصة القصص 
القرآنیة التي ورد بعض منها في الكتب السماویة االخرى وخاّصة قصة المسیح علیه 

القائلة بان القرآن استقى مضامینه من السالم، وأهل الكهف، وذلك لتأكید أفكارهم 
الدیانات السابقة؛ وما هذه إال مالمح أیدیولوجیة تدفع بالباحثین المستشرقین الى 

.  االنصیاع لها لضرب النسق اإلسالمي علمّیا

ومن المناهج المشابهة للمناهج األولى في مسألة البحث عن أصل الدین 
بمعنى أن النصوص القرآنیة في نظر ؛" التناص"المناهج االلسنیة اإلسالمي 

المستشرقین طبعا تحمل بصمات نصوص أخرى أسهمت في تشكیلها، حیث یقول 
النص )" م١٩٨٠-م١٩١٥(Roland Barthesالفیلسوف الفرنسي روالن بارث

مصنوع من كتابات مضاعفة، وهو نتیجة لثقافات متعددة تتداخل كلها مع بعض في 
)٣٢(."إنه القارئ...ة مكان تجتمع فیه هذه التعددیةوثم....حوار ومحاكاة وتعارض
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یحیلنا هذا القول إلى مسألة اعتبار النصوص االستشراقیة خطابات تجمع العدید من 
األفكار حول قضایا إسالمیة مختلفة؛  تلك األفكار تجتمع في آخر المطاف عند 

القارئ القارئ، فتكون النصوص بذلك خطابات تحمل انساقا مستترة موجهة الى
التناص للجزم بالتداخل في النص القرآني، خاصة لقد استخدم المسشترقون.   الغربي

ورغم ان المنهج معاصر إال ان القضیة ... في مواضیع الصالة والقصص القرآنیة
قدیمة قدم االستشراق او أكثر، ولكنها الزالت تعّد من رواسب تلك الحقبة، والزال 

وفي السیاق نفسه . لون اثباتها بالمناهج المعاصرةالمستشرقون المعاصرون یحاو 
الذي یهدف الى ارجاع كل مظهر من مظاهر منهج االرجاع؛وظفوا منهجا آخر هو 

فكان المستشرقون یرجعون سلوك . الحیاة الفعلیة الى البدایة التي تشرح ذلك المظهر
لصحراویة للعربي ؛ اي الى البیئة الرعویة ا"االصل"األهالي الشرقیین إلى ما یعتبر 

األمر الذي )٣٣(.المسلم، التي توحي إلیهمبالتخلف التاریخي المعادل للتخلف الجغرافي
شجع على تمریر ایدیولوجیة الجنس الراقي والجنس الدوني التي تخدم النسق 
االستعماري؛ وهنا نلمح التناقض الذي یقع فیه المستشرقون، فمن جانب یوظفون 

ان الدین االسالمي ما هو اال جمع من المعارف الیهودیة مناهج تفیدهم في اثبات
والمسیحیة وغیرها، ومن جانب آخر یوظفون مناهج ترد سلوك المسلم الى أصله 

. وبیئته األولى الصحراویة

ومن اجل تمریر األیدیولوجیة الغربیة المناهضة للنسق الدیني اإلسالمي 
ذلك المنهج الذي شكیكي واالفتراضي؛بالمنهج التّ استعان المستشرقون في دراساتهم 

دعا الى التشكیك في القرآن والوحي والسیرة النبویة وفي كل نّص، خاصة النصوص 
وكان أساس المنهج عند أغلبیتهم؛ أي شيء معاد لإلسالم او للنبي . الدینیة المقدسة

)٣٤(.یجب ان یكون صحیحا، وأي شيء في صالحهما، یجب فحصه بنظرة دقیقة

لهذه الرؤیة فإن كل ما یعادي االسالم یتعاطفون معه ویقبلونه بدون تمحیص، ونتیجة 
وكل ما یكون في صالحه یعرض للتدقیق والتمحیص فیرفض جزء كبیر منه ویقبل 

كیف للمنطق ان یقبل مثل هذه األفكار وتحت غطاء العلم والمعرفة؟ كیف .القلیل
منذ البدایة وأثبتناها بأي شكل؟ ستكون النتیجة إذا انطلقنا أساسا من فرضیة الرفض
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
وكیف ستكون عملیة التمحیص التي تنكر مسبقا النبوة والوحي، امور هي قطعیة وال 

الشّك أكثر في نفوس قّراء الخطاب استعانوا شك فیها بالنسبة للمسلم؟ ولترسیس
إذا أمكن قبول هذه الروایة –مقصودة من بینها؛ یصعب تصدیق ذلك بألفاظ وعبارات

. إلخ...أغلب الظن –لو صدقنا الروایة –ومن الممكن او یبدو -ما یدعو للشك وم–

من القضایا االسالمیة التي شككوا فیها مرارا وتكرارا مصدر القرآن الكریم، 
والسیرة النبویة الشریفة باعتبارهما الركیزة األساسیة التي بني علیها االسالم، وبعدهما 

وقد انساق المستشرقون . بالدین االسالميالتشكیك في كل موضوع له عالقة 
كمصدر موثوق المعاصرون إلى رواسب األفكار القدیمة واعتمدوا علیها في دراساتهم

Régisبالشیرفها هو المستشرق الفرنسي المعاصر ریجيیتوارثونه دون تدقیق،
Blachère)قّلما وجدنا بین الكتب :" یقول عن القرآن الكریم)   م١٩٧٣-م١٩٠٠

ویذهب )٣٥(."ّدینیة الّشرقیة كتابا بلبل بقراءته دأبنا الفكري أكثر مما فعله القرآنال
François Dérocheالمستشرق الفرنسي المعاصر ایضا فرانسوا دیروش

بالنسبة للمؤرخ لیس سوى نص ظهر في تاریخ االنسانیة "إلى ان القرآن ) م١٩٥٢(
نیة  ذكر الباحث محمد عبد اهللا الشرقاوي وعن  اآلیات القرآ)٣٦(."خالل القرن السابع

Reinhartعلى لسان  المستشرق الهولندي راینهارت بیتر آن دوزي Piter Anne
Dozy)انه كتاب ذو ذوق رديء للغایة، وال جدید فیه اال ): "م١٨٨٣-م١٨٢٠

وفي السیاق نفسه ذكر الباحث  )٣٧(."القلیل، وفیه اطناب بالغ وممل إلى حد بعید
Rudi Paretالم الحاج على لسان المستشرق األلماني رودي باریتساسي س

ان طریقة تعبیر القرآن كثیرا ما تكون مقتضبة، واحیانا ترد في ): "م١٩٨٣-م١٩٠١(
سیاق الحدیث فكرة أو تلمیح خاطف أو تبقى بدون تلمیح، وعلى القارئ ان یجتهد في 

في ترجمتي إضافات معینة وقد أدخلت ...ربط سیاق الحدیث بما یلزم من إضافات
وهذا دلیل قاطع على تحریف ترجمات القرآن )٣٨(."هنا وهناك لربط سیاق الكالم

وقصرها بسبب أیدیولوجیتهم وبسبب عدم التكافؤ بین اللغة األصلیة العربیة لغناها 
وبخصوص تشكیكهم في أصل القرآن الكریم فقد . بالمفردات وبین اللغات األخرى

سابقا في المنهج التاریخي وعرضنا آراءهم التي ذهبت إلى ان القرآن تطرقنا إلى ذلك
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ثم ذهبوا بعیدا .ما هو اال مزیج من الیهودیة والنصرانیة وبعض الدیانات األخرى
بتفكیرهم الشكي وانطلقوا من فرضیات مفادها أن القرآن لیس وحیا سماویا بل هو من 

لباحث محمد محمود زقزوق في هذا تألیف محمد  صلى اهللا علیه وسلم، حیث یذكر ا
-م١٦٩٧( George Saleالصدد وعلى لسان المستشرق االنجلیزي جورج سیل 

:" م ١٧٣٦في مقدمة ترجمته االنجلیزیة لمعاني القرآن التي صدرت عام )  م١٧٣٦
أّما أن محمدا كان في الحقیقة مؤلف القرآن والمخترع الرئیسي له فامر ال یقبل 

ن المرّجح ان المعاونة التي حصل علیها من غیره في خطته لم الجدل، وان كان م
عوا ان ورقة بن نوفل هو السر الكبیر وفي مسألة المساعدة ادّ )٣٩(."تكن معاونة یسیرة

في ثقافة محمد الكتابیة واالنجیلیة فقد كان عالما مسیحیا تنصر وترجم التوراة 
عاما قبل البعثة، وبواسطته حصل على ١٥واالنجیل إلى العربّیة وعاش محمد بجواره 

لمرة رغم أن الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم لجأ الیه ل. معظم معلوماته ومعارفه
االولى عند نزول الوحي الستشارته، وتنبأ له بان قومه سیطردونه وانه لو یدرك ذلك 

وفي السیاق نفسه ذهب )٤٠(.الزمان فسینصره لكنه مات دون ان یعتنق االسالم
في ) م١٩٥٦-م١٨٦٨(Carl Brockelmannالمستشرق االلماني كارل بروكلمان 
ه لم تكد تنقضي مدة وجود محمد في غار ان: "كتابه تاریخ الشعوب االسالمّیة إلى

ولكن ذلك لم یثر اهتمام . حراء حتى أعلن ما ظن انه قد سمعه كوحي من عند اهللا
اما بخصوص احكامه . الناس ألنهم كانوا متعودین على ظهور الشاعر والكاهن

المتعلقة بالخالفات والمشكالت من قتل وسرقة فقد كان یعرضها محمد على صاحب 
یؤكد )٤١(.وبعدها یذیعها في الناس نثرا مسجوعا كانه الوحي الذي انزل علیهله غیبي 

كارل بروكلمان ان الوحي لم یثر اهتمام الناس النهم كانوا متعودین على الشعر، 
فكیف نفسر اضطهادهم له ورفضهم دعوته وخوفهم على دیاناتهم ما داموا متعودین 

على مثل أقواله؟  

كل شيء له عالقة بالرسول صلى اهللا علیه وسلم لقد شكك المستشرقون في
حتى في اسمه، حیث ذكر الباحث عبد الجبار ناجي على لسان المستشرق البولوني 

Bibersteinكزیمیرسكيبیبرشتاین Kazimirski)كم .:" معترفا ) م١٨٨٧-م١٨٠٨
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
أثاروا غالوا في كتاباتهم في السیرة النبویة وأجهدوا انفسهم في إثارة الشكوك، وقد

وخیر مثال )٤٢(."الشك حتى في اسم الرسول، ولو تمكنوا ألثاروا الشك حتى في وجوده
على ذلك دراسة بعنوان أسطورة محمد في الّشرق، واالسماء الكثیرة التي أطلقت على 
الرسول صلى اهللا علیه وسلم، ومن بینها؛ یثموموس، مامیتوس، میوماتو، ماهومت، 

)٤٣(.ماهوند

مستشرقون في القرآن وفي السیرة والعقیدة والتاریخ االسالمي ولم لقد شكك ال
یتركوا اي مسألة لها عالقة بالدین اإلسالمي خاصة الظواهر الغیبیة كمسألة نزول 
الوحي والمعجزات وغیرها اال وبثوا فیها شكوكهم ورفضوها، وهذا لیس من العلم في 

ي مقابل المنهج الشكي طّبقوا وف.شيء، بل هي ایدیولوجیات تخدم االنساقالغربیة
الذي یعتمد على االفتراض واالستنتاج غیر المؤسس على بّینة، المنهج االفتراضي

وقد ذكر الباحث محمد )٤٤(.فیتم تصدیق ما هو باطل واخفاء الحقیقة او تزییفها
محمود بعض االفتراضات والمزاعم التي روجها المستشرق الیهودي إجناتس جولد 

Ignazتسیهر Goldziher)تم اختراع كم هائل من : "الذي قال) م١٩٢١- م١٨٥٠
االحادیث في العصر االموي عندما اشتدت الخصومة بین االمویین والعلماء 
الصالحین، ففي سبیل محاربة الطغیان والخروج عن الدین راح العلماء یخترعون 

ة االمویة االحادیث التي تسعفهم في هذا الصدد، وفي الوقت نفسه راحت الحكوم
تعمل في االتجاه المضاد، وتضع او تدعو الى وضع احادیث تسند وجهات نظرها، 
وقد استطاعت ان تجند بعض العلماء الذین ساعدوها في هذا المجال، ولكن االمر لم 
یقف عند حد وضع احادیث تخدم اغراضا سیاسیة، بل تعداه الى النواحي الدینیة في 

مع ما یراه اهل المدینة، وقد استمر هذا الحال في وضع امور العبادات التي ال تتفق 
رغم ان عهد بني (لو سّلمنا أن الواقعة صحیحة)٤٥(."االحادیث في القرن الثاني ایضا

فالهدف لیس عرضها ) أمیة  یتطلب فرد بحث خاص به وهو لیس موضوعنا األن
احادیث تخدم فقط بل دّس فكرة مفادها ان األحادیث النبویة الشریفة ما هي اال 

الوقائع التاریخیة واالجتماعیة، وتصاغ بحسب الظروف التي تعیشها البالد 
اإلسالمیة، وهي أحادیث مرویة من قبل اشخاص غیر الرسول صلى اهللا علیه وسلم، 
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وقد تعرضت انه تمت مراجعة األحادیث النبویة الشریفة،المستشرقوقد تناسى
األحادیث الصحیحة ونبذ األحادیث والتصفیة بهدف كشفوالتمحیصللتدقیق

الضعیفة التي تم االفتراء بها على الرسول صلى اهللا علیه وسّلم، وال زالت الى الیوم 
مؤسسات دینیة تقوم بمراجعة األحادیث وآخرها قرار السعودیة مراجعة األحادیث 

)٤٦(.الشریفة بهدف الكشف عن المفاهیم المكذوبة عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم

كما حاول المستشرقون من جانب آخر افتراض ترتیبات جدیدة لآلیات والسور القرآنیة 
ترتیبا منطقیا یقبله العقل البشري، وهذا دلیل على قصر تصور المستشرقین امكانیة 
نزول الوحي من عند اهللا عز وجل، وتعمدهم اقصاء كل الروایات، وكتب السیرة 

. الصحیحة، وكل سند تاریخي

ل تطبیق منهج الشك واالفتراض وبغیة طمس الحقائق تم اللجوء إلى في خال
فغلب الطابع االسطوري والخیالي والخرافي على محاوالتهم نسج األكاذیب والخرافات،

ومن بین القصص الخیالیة . التشویه والتشكیك في كل ما له عالقة بالدین االسالمي
ل مكة عندما طلبوا منه معجزة ان ان محمدا قد وعد اه"والخرافات قول المستشرقین 

یدعو الجبل فیأتیه الجبل مسرعا، واجتمع الناس، ودعا محمد الجبل، فلم یتحرك، 
ومن ." ان لم یأت الجبل إلى محمد، فلیذهب محمد إلى الجبل: فقال محمد بخفة
ان محمد امر واحدا من اتباعه ان یسبقه إلى بئر على الطریق وان "خرافاتهم أیضا 

: ى اعماقها، وعندما یقترب منها محمد واتباعه یصیح بأعلى صوته قائالینزل إل
وهنا یشكر محمد ربه ألنه شهد له بمحبته امام . محمد حبیب اهللا، محمد حبیب اهللا

هذا الجمح الغفیر من الناس، ویأمر الناس بردم البئر بالحجارة وبناء مسجد صغیر 
كما )٤٧(."صاحبه كیال یكشف الخدیعةعلیها تخلیدا لهذه المعجزة، وبهذا دفن محمد

نشروا االكاذیب عن خلفاء المسلمین وصفوا الخلیفة على بن ابي طالب بالبدانة 
والقباحة والجبن وسوء الخلق، واالستسالم المهین لغطرسة زوجته الغبیة، المتذمرة 

غة العربّیة ووصفوا الّدولة االمویة والعباسیة بالفساد والمجون، وادعوا ان اللّ )٤٨(.فاطمة
دینیة ال تصلح اال للطقوس الّدینیة الصالة والدعاء شانها شان العبریة 

من االمور المثیرة للعجب : "ویقول الباحث شوقي ابو خلیل في هذا الصدد)٤٩(.القدیمة
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
في عالم االستشراق والتبشیر واالستعمار والغزو الفكري، االكاذیب التي تفترى 

شبهات التي یرّوج لها، دون رادع من دین، او رقیب من واالضالیل التي تخترع، وال
إن الجهل بمؤلفات السیرة النبویة وبالروایات )٥٠(."ضمیر، او مانع من علم او حقیقة

الصحیحة وبالتاریخ االسالمي عامة، واحیانا لیس الجهل وانما العلم مع التعمد جعل
قونها وینشرونها فتصبح المستشرقین یتخیلون اشیاء ال اساس لها من الصحة ویصد

افكارا متوارثة جیال بعد جیل كنوع من الرواسب الثقافیة التي تضل بدل ان تهدي، 
. ویتم اإلفادة منها كمعلومات صادقة ال تقبل الشك

لقد أدت إثارة الشكوك واالفتراض ونسج األكاذیب والتخاریف بالمستشرقین الى 
مثل الوقائع المرتبطة بنزول القرآن وكیفیة نفي جل الحقائق المتعلقة بالنسق االسالمي 

كل ما یتعارض مع منهج نفيجمعه، وخیر منهج یناسب هذا الوضع هو 
ایدیولوجیاتهم االستشراقیة، وخیر مثال على ذلك ما ذهب الیه المستشرق البریطاني  

Aloyألوي سبنجر Spenger )الذي ذكر ان اسم النبي صلى اهللا ) م١٨٩٣-م١٨١٣
سور من القرآن هي آل عمران واألحزاب ومحمد والفتح، وهي ٤ورد في علیه وسلم 

جمیعها سور مدنیة، ومن ثم فان لفظة محمد لم تكن اسم علم للرسول قبل الهجرة، 
وبهذا ینفي ویلغي بكل سهولة الروایات التاریخیة والسنن المأثورة التي ورد فیها ذكر 

كیة، ال لشيء سوى ان االسم لم یرد في اسم محمد صلى اهللا علیه وسلم في الفترة الم
)٥١(.السور المكیة

نبقى دائما في دائرة المناهج االستشراقیة التي تخدم المصالح فتشكك وتنفي 
المنهج وتكذب وتنتقي الوقائع التي تتناسب مع األیدیولوجیة الغربیة، لنجدهم یطبقون

تي تخدم افتراضاتهم ولو كانت حیث یتم انتقاء واعتماد االحداث واالفكار ال؛االنتقائي
ضعیفة لتجعلهم یبلغون النتائج واالحكام التي ینشدونها، ویهملون ما ال یخدم 

فیتبعون بذلك منهجیة مبنیة على صیاغة الفكرة مسبقا . مصالحهم ولو كان صحیحا
ثم التماس وانتقاء كل دلیل ضعیف وشاذ من الروایات والكتب الضعیفة التي توافق 

التي تعتبر غیر موثوقة عند المسلمین وجعلها المصدر االساس لدراستهم اهواءهم، و 
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ومن القضایا التي تم اهمالها ونفیها من قبلهم )٥٢(.مثل كتاب االغاني لالصفهاني
هي نفي وحدة األمة االسالمیة وتعمیق الهوة والفتن بین المسلمین من خالل تعظیم 

)٥٣(.وتمجیدهم) مالشیعة والخوارج وغیره(دور الفرق الدینیة 

وبعد ان یقوموا بعملیة انتقاء ما یناسبهم من األحداث والوقائع التاریخیة 
، المنهج االسقاطي او العكسياالسالمیة یبدؤون بعملیة تدخل أخرى تحت غطاء

اسقاط الواقع المعاش على الوقائع "هذا المنهج الذي یساعد المستشرقین في خالل 
ق التاریخ فیفسرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاّصة التاریخیة الضاربة في أعما

وهكذا یلتزم المستشرق بصورته الذهنیة )٥٤(."وما یعرفونه من واقع حیاتهم ومجتمعاتهم
دون غیرها، ویحاول جاهدا اخضاع جل الحقائق لتشبه الصورة التي في خیاله، فهو 

التي تركتها له بیئته في هذه الحالة یخضع إلى هواه وال یتخلص من االنطباعات
الثّقافّیة الغربیة، وال یتحرر من األحكام المسبقة حتى وان خالفت الموضوعیة العلمیة، 

والمحصلة ستكون نتاج بیئته وایمانه الشدید )٥٥(فیلتمس لها الحلول والفرضیات،
بثقافته باعتبارها األنموذج االمثل لكل الثقافات والمناهج في خالل نظرته 

ففي قضیة القرآن . ئیة، وهكذا تكون احكامه جائرة ومنافیة للحیاد العلمياالستعال
الكریم ذهب المستشرقون الى حض المسلمین على ضرورة التحرر من المصادر 
الدینیة، واخضاعها للرؤیة النقدیة العقلیة وبالتالي التقلیل من قداستها، والحض على 

كما اعتبروا العقائد الدینیة نوعا . االنسانیةهجرها واستبدالها بالقوانین الوضعیة والقیم 
حیث فسر المستشرق األسكتلندي ویلیام )٥٦(.من األساطیر التي ال یمكن اثباتها

أن لجوء النبي ) م٢٠٠٦-م١٩٠٩(William MontogmeryWattمونتجمري واط 
صلى اهللا علیه وسلم إلى غار حراء كان فرارا من حّر الصیف، وان محمد صلى اهللا 

یه وسلم كان یعرف القراءة والكتابة ألنه عمل بالتجارة، والتاجر البد علیه ان یدقق عل
وهكذا مارس المستشرقون منهج االسقاط وهم متأثرون )٥٧(.حساباته ویراجعها

الذي هو أقرب إلى منهج النفي أما المنهج العكسي.  بخلفیاتهم الثقافیة والدینیة
ألخبار ثم قلبها عمدا الى عكسها، وفقا لتصور واالنكار؛ فهو اتیان أوثق وأصدق ا
ومثال ذلك ما ذكره الباحث ادوارد سعید عن . مسبق یسطر في ذهن المستشرق
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
) م١٩٤٦-م١٨٦٦(Herbert Georges Wellsالمستشرق هربت جورج ویلز 

الذي تخیل النبي صلى اهللا علیه سلم رجال دفعته تطلعاته وطموحاته في سن الكهولة 
دین لیعد في زمرة القدیسین، فالف مجموعة من عقائد خرافیة وسطحیة الى تأسیس 

)٥٨(.وقام بنشرها بین قومه فاتبعها بعض الرجال

ومن بین المناهج الخطیرة التي اثرت بشكل سلبي على نتائج الدراسات 
فالبناء هو االطراء والمدیح ؛ منهج البناء والهدماالستشراقیة حول العالم االسالمي 

المستشرقین لبعض جوانب الظاهرة التي تكون غیر رئیسیة في الموضوع، ثم من قبل 
تأتي مرحلة الهدم وفیها یجرد المستشرق الموضوع من اهم اركانه ومقوماته على نحو 

ومثال ذلك منهجیة المستشرقین حیال بعض الظواهر كتحریر )٥٩(.یؤدي الى سقوطه
إلضفاء سمة الموضوعیة واالنصاف، المرأة واالخالق،إذ یبدؤون بالمدیح والثناء

. وبعدها یرسلون وابال من المعلومات المزیفة والمشوهة القاصمة للعقیدة لإلسالمیة
-م١٨٤١(Gustave Le Bonومثال ذلك كتابات المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

في كتاب حضارة العرب الذي كان یشید بما حققه االسالم من مكاسب ) م١٩٣١
ة العربیة وكیف انه رد للمرأة اعتبارها وكیانها، ثم وسط هذا البناء للعرب في الجزیر 

نجده یوجه معاول الهدم تجاه القران الكریم فیرى انه من تألیف محمد ثم یهدم 
شخصیة الرسول صلى اهللا علیه وسلم، ویرمیه بالهوس والجنون وبتهمة الصرع، 

: حیث یقول)٦٠(القرآنویبین كیف كانت امیته سببا في التناقضات الموجودة في
ویجب عّد النبي محمد من فصیلة المتهوسین من الناحیة العلمیة، كأكبر مؤسس "

فلم یكن ذوو المزاج البارد من المفكرین هم الذین ینشؤون الدیانات ...الدیانات
هم الذین اقاموا ...ویقودون الناس، وانما اولوا الهوس هم الذین مثلوا هذا الدور

وا الدول، واثاروا الجموع، وقادوا البشر، ولو كان العقل ال الهوس هو االدیان، وهدم
اعتمد المستشرقون على نوع من )٦١(."الذي یسود العالم، لكان للتاریخ مجرى آخر

یستهل بالبناء وینتهي بالهدم، كما وسبق ان فعلوا في مدح وتمجید التخدیر المعرفي
مجدون آباءهم وبذلك یبتعدون عن ماضي المسلمین وجعلهم  یعتزون بماضیهم وی

وهي حیلة غربیة یتقدم بها الغرب ویبقى . مشاكل الواقع وال یبحثون عن حلول لها
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والشلل الثقافي والتقلید األعمى لآلخر، والشعور المسلمون في حالة من التخدیر
بالفشل واالحباط والدونیة، حیث ان النجاة الحتمیة هي االنصیاع والتلون بثقافة 

)٦٢. (رب والشعور بتفوق االخرالغ

تعمیمي ورؤیة لقد طبق المستشرقون جل المناهج التي ذكرناها سابقا بشكل 
، بغیة جعل الواقعة الفردیة تتحول الى ظاهرة عامة، وهكذا یتم موسوعیة شمولیة

األمر الذي یؤدي الى )٦٣(.إطالق احكام عامة تنطبق على الّشرق كله دفعة واحدة
یة الغربیة؛ مثل ما ذكره الباحث فاروق فوزي حول ادعاء بعض التعصب للمركز 

)٦٤(.المستشرقین ان الحیاة في دار الخلفاء طافحة بالترف واالنغماس في الشهوات

هذا األمر یؤكد عمومیة االحداث وینفي عنها التطور والتغیر، وهو امر ینافي 
بمنهج علمانيتراثه ومن ناحیة أخرى درسوا التاریخ االسالمي و . المنطق العلمي

استبعد وقوع ظواهر دینیة ال تخضع للقوانین المادیة، وأخضع كل ظاهرة الى التحلیل 
حیث استبعد المستشرق االسكتلندي ویلیام )٦٥(.العلمي حتى وان كانت غیبیة

حادثة شق ) م٢٠٠٦-م١٩٠٩( William MontogmeryWattمونتجمري واط 
وفعل المستشرق )٦٦(وسلم لجبریل علیه السالم،الصدر ورؤیة الرسول صلى اهللا علیه

الشيء نفسه )  م١٩٥٦-م١٨٦٨(Carl Brockelmannااللماني كارل بروكلمان 
في حادثة االسراء والمعراج التي اعتبرها ضربا من الرؤى المنامیة التي تحصل 

الذي یمنح العامل المادي بالمنهج الماديكما واستعان المستشرقون)٦٧(.للعراف
میة كبرى؛ وفسروا الوقائع التاریخیة االسالمیة تفسیرا مادیا ال یتماشى وطبیعة اه

الدین، وأكدوا على ان التوسع السریع لإلسالم كان سببه الجفاف الشدید في 
كما ان التوسع والغزو ال یمكن فهمهما اال على اساس العامل )٦٨(البادیة،

العامل االقتصادي المتمثل في ، وأكدوا آرائهم بضرب أمثال عن )٦٩(االقتصادي
. السلب والنهب واالستیالء على ممتلكات الغیر والضرائب والجزیة وغیرها

ختاما  وفي خالل عرضنا لبعض المناهج التي استعان بها المستشرقون في 
دراستهم لتاریخ وتراث االمة االسالمیة، نستشف انهم  كانوا یتعاطون مع النصوص 
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
بیة بنظرة مادیة مأدلجة ساهمت في بث المعلومات المزیفة التي الدینیة والمسائل الغی

الزالت تتداول عبر الباحثین الى یومنا هذا، ویحضرني االن  قول الباحث محمد 
ان منطلق تفكیرهم بالنسبة لإلسالم، ونبیه صلى اهللا :" محمود زقزوق في هذا الصدد

سلمین، ولهذا تختلف علیه وسلم یختلف عن المنطلق الذي یصدر عنه تفكیر الم
لقد طبق المستشرقون مناهج مختلفة )٧٠(".وجهات النظر بیننا وبینهم وستظل مختلفة

ومتعددة بغیة دراسة التراث االسالمي، وكان جّلها یخدم األنساق؛ الدینیة، السلطویة 
وكانت ُتصطفى بحسب مقارباتهم للمواضیع . االستعماریة والمعرفیة والنسق الراهن

؛ حیث اعتمدوا على المنهج التاریخي ومنهج األثر والتأثر، والمنهج النقدي واهدافهم
التفكیكي التحلیلي، ومنهج المطابقة والمقابلة والمقارنة، والمناهج االلسنیة المعاصرة، 

التشكیكي واالفتراضي، والمنهج االنتقائي، والمنهج ومنهج االرجاع، والمنهج
وكانت جل . والهدم، برؤیة شمولیة علمانیة مادیةاالسقاطي او العكسي، ومنهج البناء

منهیجیاتهم تعتمد على األسالیب التالیة؛

اعتماد الخلفیة الثقافیة للمستشرقین من اجل معالجة القضایا االسالمیة، واخضاع -
.النصوص الى التحلیل المادي الذي ال یتوافق مع النسق اإلسالمي

.واهیة لتفسیر النصوص الدینیةاستبدال المعارف الیقینیة بافتراضات-

االعتماد على الروایات واألسانید الضعیفة لجعلها حقیقة تدعم آراءهم -
. وایدیولوجیاتهم، خاصة المصادر التي أضعفها العلماء المسلمون

تقدیم دراسات مبینة على اآلراء الشخصیة والعامة، وقد قال في هذا الصدد الباحث -
م Guibert de Nogent١٢٢٤النوجتيتشرق جیبیرمحمد محمود زقزوق ان المس

ال یعتمد في كتاباته عن االسالم على ایة مصادر مكتوبة واشار فقط الى أرائه 
العامة، وانه ال یوجد لدیه ایة وسیلة للتمییز بین الخطأ والصواب، ثم قال مبررا 

كل سوء ال جناح على المرء إذاذكر بالسوء من یفوق خبثه:" كتاباته غیر العلمیة
)٧١(."یمكن ان یتصوره المرء
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تحریف وتزییف المعلومات التي تم الحصول علیها من المصادر العربّیة -
.  واالسالمّیة بغیة تضلیل القارئ

االعتماد على المصادر االستشراقیة المتوارثة والتي تحمل معها رواسب التفكیر -
.  االستشراقي التراكمي االفتراضي

.   بما یتماشى مع النضرة االستعالئیة الغربیة للشرقتفسیر االحداث-

ان : "لقد اختصر الباحث ادوارد سعید منهجیة الدراسات االستشراقیة في قوله
تتسم بقوة جبارة بسبب ارتباطها بالعلوم التقلیدیة .. لالستشراق هویة تراكمیة وجماعیة

والشركات التجاریة والجمعیات كالّدراسات الیونانیة والالتینیة وبالمؤسسات كالحكومات 
وكانت . الجغرافیة والجامعات وبألوان الكتابة المختلفة كأدب الرحالت والروایات

النتیجة في حالة االستشراق ضربا من اتفاق اآلراء، اذ أصبح المستشرق یحكم 
ویبني ...بالصحة على أشیاء معینة، وانماط معینة من االقوال، وانماط من االفعال، 

بحوثه علیها، كما انها بدورها تقوم بالضغط الشدید على كل من یلتحق عمله و 
وهكذا یمكن اعتبار االستشراق منهجا من المناهج . بصفوف الكتاب والباحثین

الملتزمة بنظام معین، أو بصورة خاّصة للشرق في الكتابة والرؤیة والدراسة، تسوده 
جیة مالئمة في الظاهر قواعد ملزمة، ومنظورات خاّصة، وانحیازیات ادیولو 

لقد الحظنا في عرضنا للمناهج االستشراقیة ان قضیة واحدة وهي أصل )٧٢(."للشرق
الدین االسالمي قد عولجت بعدة مناهج وفي ازمنة مختلفة، وهذا یدل على توارث 

. المعلومات التي اصبحت نوعا من الرواسب الثقافیة والزال المستشرقون یأخذون بها
ان الذات االستشراقیة الزالت تمارس االستشراق الى یومنا هذا ولو وهذا دلیل على
. بمسمیات اخرى
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 

:المراجع والهوامش
ساسي سالم الحاج، نقد الخطاب االستشراقي، دار المدار اإلسالمّي، دار الكتب )١(

٤٤، ص٢٠٠١، ١الوطنیة، لیبیا، ط
جه، مكتبة المجتمع العربي للنشر محمد قدور تاج، االستشراق، ماهیته، فلسفته، ومناه)٢(

١٥١م، ص٢٠١٤، ١والتوزیع، عمان، االردن، ط
إبراهیم عوض، دائرة المعارف االسالمّیة االستشراقیة، اضالیل واباطیل، مكتبة البلد ) ٣(

٥م، ص١٩٩٨االمین، 
محمود حمدي محمد محمود زقزوق، مرجع سابق، االستشراق والخلفیة الفكریة، مصر، ) ٤(

٨١عارف، صدار الم
رائد امیر عبد اهللا، المستشرقون االلمان وجهودهم تجاه المخطوطات العربّیة االسالمّیة، ) ٥(

٢١-١٨م، ص٢٠١٤، ّ ١٥/١مجلة كلیة العلوم االسالمّیة، المجلد الثامن، العدد 
٢٠المرجع نفسه، ص) ٦(
١٧٥محمد قدور تاج، مرجع سابق، ص )٧(

دبیة للقرآن في ضوء المنهج التاریخي، المطبعة الورقیة الحسن بو تنبیا، القراءة اال)٨(
٩٧، ص٢٠١٠الوطنیة، مراكش، 

أقبال بن عبد الرحمن، الوحي القرىني بین المفسرین والمستشرقین، دراسة تحلیلیة، ص ) ٩(
١٦٥

إبراهیم عوض، دائرة المعارف االسالمّیة االستشراقیة، اضالیل واباطیل، مكتبة البلد )١٠(
١٦م، ص ١٩٩٨االمین،

محمد عبد اهللا الشرقاوي، االستشراق وتشكیل نظرة الغرب لإلسالم، دار البشیر للثقافة )١١(
٢٠م،ص ٢٠١٦والعلوم، مصر، 

الحسن بو تنبیا، القراءة االدبیة للقرآن في ضوء المنهج التاریخي، المطبعة الورقیة ) ١٢(
٩٧، ص٢٠١٠الوطنیة، مراكش، 

، ٢٠٠٧ج النقد االدبي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، یوسف وغلیسي، مناه) ١٣(
١٦ص

١٧٥محمد قدور تاج، مرجع سابق، ص )١٤(
،  مقال استخرج ١٨/١٢/٢٠١٤مناهج المستشرقین في دراسة االسالم،  خالد القاسم،)١٥(

لى الساعة ا١٨/٠٦/٢٠١٨اریخ بتhttp://estshrac.blogspot.comمن الرابط 
١٨.٠٦
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، مصر، ١العقیدة والشریعة، ترجمة یوسف مرسي وزمیله، ط: اجناس جولد تسیهر)١٦(
١٢ص١٩٤٨

٢٢أبو حامد الغزالي، العقیدة والشریعة، مر جع سابق، ص) ١٧(
٣، ص٢٠٠٤ثیودور نولدكه، تاریخ القرآن، ترجمة جورج تامر، بیروت، ) ١٨(
١٤١م، ص١٩٦٠االسالم، ترجمة بهیج شعبان، عویدات، بیروت، هنري ماسیه، ) ١٩(
٢٠١٦ص١٢دائرة المعارف االسالمیة، الجزء،) ٢٠(
، مصر، ١جولد تسیهر، العقیدة والشریعة في االسالم، ترجمة یوسف مرسي وزمیله، ط) ٢١(

٢٠، ص١٩٤٨
زاب المعاصرة، مانع بن حماد الجهني، الموسوعة المیسرة في االدیان والمذاهب واالح) ٢٢(
٦٩٤، ص٢ج
جمیلة الشمري، المستشرقون ومناهجهم في دراسة علوم القرآن الكریم، ) ٢٣(

بتاریخ https://vb.tafsir.net/tafsir36527، مقال استخرج من الرابط ٠٢/٠٦/٢٠١٣
٢١.٣٩ة على الساع١٨/٠٦/٢٠١٨

عابد الجابري، الرؤیة االستشراقیة في الفلسفة االسالمیة،ضمن مناهج المستشرقین، ) ٢٤(
٣٢٥ص

١٨١محمد قدور تاج، مرجع سابق، ص) ٢٥(
عبد الرشید محمودي، أرسطو واإلسالم، مقال استخرج من الرابط ) ٢٦(

.eg/Newshttp://www.ahram.org/ ١٨.٣٧على الساعة ١٥/٠٧/٢٠١٨بتاریخ
٣١٣عابد الجابري، مرجع سابق، ص) ٢٧(
محمود مهدي اإلستنبولي، تحفة العروس، الطبعة السادسة، المكتب اإلسالمي، ) ٢٨(

.١٩٨.، ص١٩٨٦
١٨٧محمد قدور تاج، مرجع سابق، ص) ٢٩(
.١٧١ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص) ٣٠(
١٧٩ر تاج، مرجع سابق، صمحمد قدو ) ٣١(
روالن بارث، هسهسة الّلغة، ترجمة منذر عیاشي، مركز االنماء الحضاري، حلب، ) ٣٢(
.٨٣، ص ١ط
المفاهیم الغربیة للشرق، ترجمة محمد عناني، رؤیة للنشر ادوارد سعید، االستشراق،) ٣٣(

٣٦٦-٣٦٤-٣٦٣صوالتوزیع، القاهرة، 
راق واالتجاهات الفكریة في التاریخ االسالمي، مازن بن صالح مطبقاتي، االستش)٣٤(

٥٩٩ه، ص١٤١٦مكتبة فهد الوطنیة، الریاض، 
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والممارسةنسیة التاریخیة جدلیة الفهمالمنهج الخطابي االستشراقي في القضایا اال 
بالشسر، القرآن، نزوله تدوینه ترجمته وتأثیره، ترجمة رضا سعادة، دار الكتب ) ٣٥(

٧، ص١٩٧٤، ١اللبناني، بیروت، ط
(36)François Déroche, Le Coran, PUF. Que sais-je ? Paris, 3emme
édition,2009, p3

١٤٥محمد عبد اهللا الشرقاوي، مرجع سابق، ص) ٣٧(
٢٦١ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص) ٣٨(
١٠٠محمد محمود زقزوق، مرجع سابق، ص) ٣٩(
٢٨٠- ٢٧٩ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، ص ) ٤٠(
، بیروت، ١كارل بروكلمان، تاریخ الشعوب االسالمّیة، ترجمة امین فارس، طط) ٤١(

٤٠، ص١٩٤٨
٦٩محمد فتحي عثمان، أضواء على التاریخ اإلسالمّي، ص)٤٢(
عبد الجبارناجي، االستشراق في التأریخ، المركز األكادیمي لألبحاث، بیروت ) ٤٣(

٩٩، ص٢٠١٣لبنان،
سعید بن علي بن علي المغناوي، السیرة النبویة في الكتابات الفرنسیة واالنجلیزیة، )٤٤(

١٥٤-١٥١العبیكان للنشر، ص
١٢٤محمد محمود زقزوق، مرجع سابق، ص)٤٥(
أخبار العالم العربي، السعودیة، قرار مراجعة الحادیث الشریفة بهدف الكشف عن ) ٤٦(

بتاریخ https://arabic.rt.comالمفاهیم المكذوبة عن الرسول، مقال استخرج من الرابط 
٢١.٣٣لساعة على ا١٥/٠٧/٢٠١٨

٧٢محمد عبد اهللا الشرقاوي، ص ) ٤٧(
محمد عبد اهللا الشرقاوي، االستشراق وتشكیل نظرة الغرب لإلسالم، دار البشیر للثقافة ) ٤٨(

١٦٩م، ص ٢٠١٦والعلوم، مصر، 
موقع  قصة omhttps://islamstory.cراغب السرجاني، قصة  الّلغة العربّیة، ) ٤٩(

. االسالم
شوقي ابو خلیل، االسقاط في مناهج المستشرقین، دار الفكر المعاصر، بیروت، ) ٥٠(

١٦م، ص١٩٩٨لبنان، 
.جمیلة الشمري، مرجع سابق) ٥١(
،  مقال استخرج ١٨/١٢/٢٠١٤خالد القاسم، مناهج المستشرقین في دراسة االسالم،  ) ٥٢(

لى الساعة ١٨/٠٦/٢٠١٨بتاریخ http://estshrac.blogspot.comمن الرابط 
١٨.٠٦
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محمد خلیفة حسن، آثار الفكر االستشراقي في المجتمعات االسالمیة، عین للدراسات ) ٥٣(
٢٧م، ص١٩٩٧والبحوث االنسانیة واالجتماعیة، القاهرة، 

قطر، كتاب / ت الغربیین عن التاریخ اإلسالميّ عبد العظیم الدیب، المنهج في كتابا) ٥٤(
٧١، ص٢٧االمة، عدد 

١٦٩ساسي سالم الحاج، ص) ٥٥(
١٥-١٤محمد خلیفة حسن، مرجع سابق، ص) ٥٦(
عبد المنعم فؤاد، من افتراءات المسلمین على األصول العقدیة في االسالم، مكتبة )٥٧(

٢٠٦ه، ص١٤٢٢العبیكان، 
١٨٠بق، صمحمد قدور تاج، مرجع سا)٥٨(
عبد اهللا محمد االمین النعیم، االستشراق في السیرة النبویة، المعهد العالي للفكر )٥٩(

٣٥م، ص١٩٩٧االسالمي، 
١٨٢محمد قدور تاج، ص) ٦٠(
ه، ١٣٩٩غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعیتر، بیروت، )٦١(

١٤١،١٤٥ص
، دار االرشاد ١كر اإلسالمّي الحدیث، طانتاج المستشرقین وأثره في الفمالك بن نبي، ) ٦٢(

٨ص ،١٩٦٩للطباعة والتوزیع، بیروت، 
٣٧٢ادوارد، سعید مرجع سابق، ص ) ٦٣(
١٧٧م، ص١٩٩٨فاروق فوزي، االستشراق والتاریخ االسالمي، االهلیة، االردن، ) ٦٤(
ظمة عماد الدین خلیل، المستشرقون والسنة النبویة ضمن مناهج المستشرقین، المن) ٦٥(

١٧٤، ص.م١٩٨٥العربیة للعلوم والثقافة، تونس، 
مونجمري واط، محمد في مكة، ترجمة عبد الرحمن الشیخ، الهیئة العامة للكتاب، ) ٦٦(

١٠٧م، ص٢٠٠٢
٤٩عبد اهللا محمد االمین، مرجع سابق، ص)٦٧(
٥٢مونجمري واط، مرجع سابق، ص) ٦٨(
٤١مرجع سابق، صعبد اهللا محمد االمین،) ٦٩(
٩٥محمد محمود زقزوق، مرجع سابق، ص) ٧٠(
٢٩محمد محمود زقزوق، مرجع سابق، ص) ٧١(
٣١٩ادوارد سعید، مرجع سابق، ص)٧٢(


