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إن الحمد هللا تعالى نحمده ، ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من      
 .                                                         ً             يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله 

 
  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا اهللا  ح ق  ت ق ات ه  و ال  ت م وت    َ َ  َ   ِ  ِ َ   َّ  َ   َ     ُ َّ      َ    َ  ِ َّ     َ ْ ِ    َن  إ ال  و أ ن ت م م س ل م ون َ    َ ُّ ُّ    ْ َ َ  َّ  ِ َّ  .  
 
 ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م م ن ن ف س  و اح د ة  و خ ل ق  م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث  م ن ه م ا ر ج اال  ك ث ري ا   ً  َِ  ً   َ  ِ    َ   ْ ِ َّ  ََ    َ  َ  ْ  َ    َ  ْ ِ  َ َ  َ  َ   ٍ َ  ِ  َ   ٍ ْ َّ   ِّ   ُ َ َ  َ    ِ َّ    ُ َّ َ    ُ َّ     َّ      َ ُّ َ    َ 

َ  ِ  َّو ن س اء  و ات ق وا اهللا  ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و األر ح ام  إ ن    َ  ْ   َ   ِ  ِ َ  ُ َ   َ  َ   ِ َّ    َ     ُ َّ  َ   ً   َ َ  ِ  ً ً اهللا  ك ان  ع ل ي ك م  ر ق يب ا  َِ    ْ ُ  َْ  َ  َ  َ   َ     .  
 
ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا اهللا  و ق ول وا ق و ال  س د يد ا  ً  ِ  َ  ً  ْ َ    ُ  ُ  َ   َ     ُ َّ       َ   َ  ِ َّ     َ ِ  ي ص ل ح  ل ك م  أ ع م ال ك م  و ي غ ف ر  ل ك م  ذ ن وب ك م  و م ن ي ط ع    َ    َ ُّ  ِ     َ  َ   ْ ُ  َ  ُ   ْ ُ َ   ْ  ِ  ْ  ََ   ْ ُ َ   َ  ْ َ   ْ ُ َ   ْ  ِ ْ  

ً  ً اهللا  و ر س ول ه  ف ق د  ف از  ف و ز ا ع ظ يم ا    ِ  َ   ً  ْ َ   َ  َ   ْ َ َ   َ    َ  َ   َ     
 
وكل  ن أصدق الحديث كتاب اهللا تعالى ، وخير الهدي ؛ هدي محمد، وشر األمور محدثاتها ،بعد فإ أما ثم  

 .محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار
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 ....إىل سبب وجودي ، و نبع حناين ، أمي و أيب   
 ....إىل قرة عيين ، و فيض موديت ، زوجيت وأبنائي   
َ                    يل نعم األخوين ، ب ب ر ه م ا يل ، وج ود ه م ا معي ، حممد و أمحد إىل من كانا   ِ  ِ           َ  ِ  ِ  ِِ                 ... 
 ....إىل كل من كان له فضل علي  
 .                      ً                  أهدي هذا العمل ، راجيا  من اهللا أن ينفع به  
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 المقدمة
 

حارب أمريكا                                                                      ً   لو خرج مذيع األخبار على الناس ذات يوم ليقول في نشرته إن كوبا جردت جيشا  لت    
 لقلنا …                                     ً                                   نها انتصرت على االثنين وأنها نشرت علما  وحضارة وعقيدة بلغت بها تخوم الصين إوروسيا و

فكيف تخرج شراذم ذليلة قليلة من بلد صغير مثل .. هذا رجل أصابته لوثة .. ونحن نستمع إلى هذه األخبار 
هذا .. هذا مستحيل .. ؟ تغير بها العالم  وتصنع حضارةي والغرب األمريكيكوبا فتنتصر على الشرق الروس

 .رجل مجنون
ولكن هذا المستحيل هو الذي حدث بالضبط حينما خرج من الجزيرة العربية الفقيرة المتخلفة جيش  
                                                          ً                  ً        ة ال إله إال اهللا فانتصر على الروم والفرس وبلغ تخوم الصين شرقا  وشواطئ األطلس غربا  واندفع ييحمل را

 .                ً                                               ينا واندفع جنوبا  حتى السودان والحبشة ونشر حضارة غيرت وجه العالم    ً             شماال  حتى أسوار في
وتلك الظاهرة المذهلة كانت  ..تجاج ر الظاهرة اإلسالمية التي أصابت العالم بالذهول وااليتلك ه 

 ..وراء حمى االستشراق التي حدثت في أوربا وأمريكا وروسيا واليابان وفي كل مكان فيه إنسان يفكر 
                           ً                        رحالة وعلماء وعساكر ورهبانا  ومؤرخين وباحثين يدرسون .. البعوث من كل مكان أقبلت  

 .ويتحسسون ويترجمون وينقبون في محاولة دائبة لمعرفة السر في هذه القوة الخارقة لإلسالم
وكثرة كثيرة من هؤالء كانت نواياهم عدوانية وكانوا طالئع المبشرين والمستعمرين والصهاينة الذين  
 .وكانت تحاول أن تقدم الحقيقة في إنصاف.. وقلة قليلة كانت علمية وموضوعية ومحايدة .. بعدهم جاءوا 

ى اإلسالم في صورة المضلل الذي ي    ً                                        تابا  مثل فولتير يطعن في اإلسالم ورسوله ويصور ن        ُورأينا ك  
 كتب مستشرقين حاول أن يسيطر على الناس بالخرافات واألساطير، وقرأنا أمثال هذه المطاعن وغيرها في

 .يعظام أمثال رينان وجبرائيل هانوتو وكرومر وزويمر ودنلوب وال فيجر
          ً                                                                             لكن أصواتا  قليلة اعترفت باليد البيضاء لإلسالم على أوربا وذكرت فضل علماء المسلمين في الطب  

ألندلس والفلك والرياضيات والفلسفة، وفي حفظ تراث أرسطو وترجمته وشرحه ونقده، والحظت أثر شعراء ا
 .يالعرب في شعر التوربادور في إسبانيا، وأثر العناصر اإلسالمية في الكوميديا اإللهية لدانت

إن هذه الموجات االستشراقية كان هدفها الهجوم على العقل العربي، وعلى القومية العربية، واللغة 
ء المزاعم الباطلة التي رددها وإن كثيرين من أدبائنا جروا ورا.. العربية، والعقيدة اإلسالمية، والتراث 

 توفيق الحكيم، وحسين فوزى، وسالمة موسى، وإسماعيل مظهر، :المستشرقون، فاتهموا العقلية العربية أمثال
 : الذي كتب عن األدب العربي أنه أدب جامد ميت ال سمو فيه، وأمثاليى القاسم الشابي الشاعر أ:وأمثال

                                          ً                    هم مقلدون غير مبدعين، وإنهم لم يقدموا شيئا  يذكر لإلنسانية، وإن إن: دونيس الذي قال عن العربأالشاعر 
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دونيس أن اإلسالم ذاته هو أكبر أوينسى ..                        ً        ً      ً                    التاريخ ال يحفظ لهم تحوال  إبداعيا  واحدا  أحدثوه في أي مرحلة 
 . في تاريخ اإلنسانيةيتحول إبداع

، ويثير الشكوك حول يلشعر الجاهلوبالمثل رأينا طه حسين يتأثر بمنهج مارجوليوث في حكمه على ا 
 .يأصالة الشعر الجاهل

لكن آثار االستشراق لم تكن كلها سلبية فقد كان هؤالء األجانب أصحاب فضل في الكشف عن التراث  
، وفي إنشاء دوائر المعارف، يوفي الصون والتقويم والفهرسة والتصنيف والترجمة والتأليف والتحقيق العلم

 .من كل مكانوفي جمع المخطوطات 
      ً  قديما  ة اإلسالمية العربيالحضارة                              ً      ً           االستشراق ظاهرة فكرية لعبت دورا  خطيرا  في الفكر و     لقد كان 

، ونقلها إلى الغرب حيث أقام نهضته المسلمين      ً        ً                                       وحديثا ، فقديما  أخذ االستشراق العلوم واآلداب والفنون عن 
                 ً                      واالزدهار، وحديثا  أخذ االستشراق األفكار يوالرقالعارمة على دعائمها، وبلغ ما بلغه اآلن من التقدم 

                  ً                 فردها إليهم مؤثرا  بذلك في نهضتهم  العربية اإلسالميةثقافةالوالنظريات، واآلراء الغربية المؤسسة على 
 .المعاصرة أبلغ التأثير

لوعي     ومن هنا تأتي أهمية الدراسات والبحوث التي تهتم بالظاهرة االستشراقية، وتهدف إلى بث ا
الثقافي والفكري بين أبناء األمة، لتنير لهم الدرب، فال يقعون فريسة األفكار االستشراقية الهدامة، التي 

 .                   ً                                 مازالت تجد لها قبوال  لدى بعض أبناء هذه األمة المكلومة 
     وقد حرصت على اختيار بعض البحوث الهامة لصفوة من علماء ومفكري األمة كانت قد نشرت 

     .يل، ورأت من الخير نشرها مرة أخرى، مع شئ يسير من التصرف غير المخل منذ أمد طو
 .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل



 ١٢

 
 

 القسم األول
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 الباب األول
 

 االستشراق وعنايته بالعالم العربي اإلسالمي
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 تمهيد

، واجتاحت ممالكهم لقد هوت عروش اليونان والفرس والرومان، سادة العامل حني ذاك
أمة جديدة ظهرت على مسرح التاريخ، وبنت على أنقاضهم حضارة جديدة ذات قيم 
إنسانية خالدة، تأثرت م، مث أثرت فيهم، ويف غريهم، حيث ينعم العامل حىت اليوم ببعض 

سبق هلا أن "مآثرهم، ولعله يستمد قوته منها فيما بعد إلعادة بناء نفسه وحتقيق آماله، إذ 
ادت العامل يف مرحلتني طويلتني من مراحل التقدم اإلنساين طوال ألفي سنة على األقل قبل ق

                                                     ً                            أيام اليونان، مث يف العصور الوسطى مدة أربعة قرون تقريبا ، وليس مثة ما مينع تلك الشعوب 
 ".)١(من أن تقود العامل مرة أخرى يف املستقبل القريب أو البعيد

نت واهية البنيان متقلبة  بعد أن كا)٢(وقد حدث ذلك بعد أن استيقظت أمة العرب 
األوضاع، شبه منعزلة عن غريها، متصارعة فيما بينها، عدمية التأثري يف جرياا، قليلة الشأن 
يف نظرهم، وهم جبابرة يتربعون على العروش حوهلا، ويسخرون منها ويتحرشون ا، ال 

التاريخ، وسارت حول هلا وال قوة، وقامت بثورة إنسانية وحضارية مل يقم مبثلها أحد عرب 
 حىت أصبح وطنها نقطة اجتماع احلضارات، )٣("بسرعة خارقة لكل مألوف"هذه الثورة 

 . تفاعلهاومركز اصطدامها، وبوتقة
 ال الحتالل تطمع فيه، وال لسلطان تفرضه على )٤(لقد كان هذا االنطالق العظيم 

سواها لتعلو به، وال لسلب أو ب تشوق إليه، وال الغتصاب أموال حترص عليه، وال 
ب فيه، وال إلحراق دور العلم والعبادة لتتباهى به أمام غريها كال، ال خلراب أو دمار ترغ

                                                           

، ترمجة عمر فروخ ٥٥ألوسط يف مؤلفات األمريكيني، ص  جورج سارتون وآخرون، الشرق ا)١(
 .م١٩٥٣وآخرين، مكتبة األجنلو املصرية 

، دار ٤٦/٨٣ حممد معروف الدوالييب، دراسات تارخيية عن أصل العرب وحضارام اإلنسانية، ص )٢(
 .١٩٧١الكتاب اجلديد، بريوت 

 ترمجة زكي جنيب حممود، مراجعة أمحد أمني، مطبعة ٢/١٨٥ برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، )٣(
 .١٩٦٧جلنة التأليف والترمجة والنشر، الطبعة الثانية 

 .١٩٦٤، ٢ دار املعارف ط ٨٣/١٠٤ حسن عون، صور ملهمة من واقع اتمع العريب، ص )٤(



 ١٥

هلذا وال لذاك، بل إلعالء كلمة اهللا الذي ال إله إال هو، والتمكني لشريعته اليت ال تفرق بني 
الناس على أساس اللون أو اجلنس، وإمنا على أساس العمل الصاحل واخللق احلسن والعلم 

 .النافع
، على )٦( مع اعتناقهم اإلسالم يف أوائل القرن السابع امليالدي)٥(وانطلق العرب 

ابتداء من األلف الثالث قبل امليالد أخذت مجاعات من شعوب اجلزيرة العربية "الرغم من أنه 
 ".)١(تندفع حنو الشمال يف فترات من القحط بالغة اخلطورة

إن أمة العرب احلديثة قد انطلقت إىل آفاق جديدة مل يدر يف خلد أحد قبل ذلك أا  
 مائة سنة حىت عظم ستخضع هلم وتستظل بلوائهم، إذ مل ميض على وفاة الرسول األ

                            ً           ً             ً                        أصبح هؤالء سادة دولة أعظم جمدا ، وأعز مشوخا ، وأوسع نطاقا  من األمم اليت ظهرت قبلهم 
                                                           

 ترمجة نبيه أمني فارس وحممد يوسف زايد، دار العلم ٨ برنارد لويس، العرب يف التاريخ، ص )١(
إن "        ً جيب قائال  .                 ً                                  ، حيث استند جريا  وراء تعريف العرب إىل رأي أستاذه هـ١٩٥٤للماليني بريوت 

 ".شتركالعرب هم الذين يعتربون رسالة حممد وذكرى الدولة العربية وتراثها الثقايف ملكهم امل

 وما بعدها دراسات يف ٥ فتحية النرباوي، الوضع الدويل يف الشرق األدىن قبيل ظهور اإلسالم ص)٢(
 حيث أكدت أن الوضع الدويل ١٩٧٣السرية النبوية ونشأة الدولة اإلسالمية، مكتبة اجلامعة األزهرية 

                                   ً                                  وعة من الظروف والعوامل ارتبطت أساسا  بالقوى الكربى يف املنطقة وأقصد بذلك كان خيضع م
 ".الدولتني الفارسية والبنيزنطية

، ترمجة نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي، دار ١٥ بروكلمان، تاريخ الشعوب اإلسالمية ص   كارل)٣(
 وقد كان الفرق بني االندفاعات املتكررة وهذا االنطالق املذهل ١٩٦٨، ٥العلم للماليني، بريوت ط 

 يستطع دون اإلسالم       ً                                                                       جوهريا  فيما يتعلق بقوة أثر العنصر العريب يف البالد اجلديدة واتساع مداه فيها ألنه مل
            ً      ً                                                                  أن حيدث تغيريا  جذريا  يف الكيان األساسي للحضارات اليت التقى ا، أما مع اإلسالم فإنه قد أحدث 
     ً      ً                                              ً                                   تغيريا  ثوريا  ال نظري له يف التاريخ اإلنساين، وهذا ما يؤكده أيضا  جورج أنطونيوس يف كتابه يقظة العرب، 

أما يف القرن السابع فقد جاء هؤالء : " حيث يقول٧٤ترمجة ناصر الدين األسد وإحسان عباس يف ص 
الفاحتون حتت راية اإلسالم مزودين بقوة روحية مل تتح هلم أية هجرة سابقة، ومل يستطع شيء أن يقف يف 

اليونانية واآلرامية يف بالد : طريق هذه القوة واار النظام القدمي للحضارات الواهية ذات األصول املتعددة
سانية يف العراق واليونانية القبطية يف مصر وفسح اال للعقيدة اجلديدة، دار العلم للماليني، الشام، والسا

 .١٩٦١بريوت الطابعة الثانية 



 ١٦

عرب التاريخ، وجاءت بتغيريات أساسية يف نظام حياة األمة الفكري واالجتماعي 
 .) ٢(آلنواالقتصادي والسياسي وظلت آثارها عميقة حىت ا

واستقر األمر م مع الدين اجلديد على أنقاض اإلمرباطوريات السابقة، وامتدت  
 ً                    ً ا ، ومن جبال أورال مشاال                                 ً                        أطراف دولتهم من أسوار الصني شرقا  إىل مياه احمليط األطلسي غرب

من أعجب األحداث اليت عرفها اجلنس البشري "                     ً               ً إىل ختوم السودان جنوبا ، وكان هذا حدثا  
يف تارخيه على اإلطالق، إذ أن هذا الدين ما كاد يظهر ظهوره املتواضع حىت اعتنقه أبناء 

ء العامل املتمدن وعاشت اجلزيرة العربية وأخلصوا له من مث انتشر كالنور الغامر يف معظم أحنا
األمة العربية فترات رائعة حافلة بالعظمة والفن والثقافة تعترب من أهم العصور اليت عرفها 

                           ً     ً               زمن قليل وتطور الفكر تطورا  كبريا  يف فترة قصرية، ، إذ تغري وجه التاريخ يف ")٣(العامل
وأخذ العرب يندفعون حنو العال مواصلني سريهم احلثيث ورقيهم احلضاري بدينهم السمح، 

 .وأدم الرائع، حىت أنشأوا حضارات عظيمة هلم وملن عاشوا يف محاية دولتهم العظيمة
" )٤(    ً      ً             عاملا  حديثا  متراص األركان"                                 ً         هذا هو أثر اإلسالم الذي هدم أديانا  قدمية وبىن 

 ".)١(          ً                                                         وترك آثارا  بعيدة املدى قوية التأثري فيما وصلت إليه حضارة اإلنسان احلديث
وقبل هذه التغريات الشاملة اليت حدثت يف العامل يف القرن السابع امليالدي كان كل  

من اليونان والفرس والرومان يتصارعون فيما بينهم، وعلى الرغم من تفوق هؤالء فقد رأى 
نقذوا أبناءها من الظلم والفساد فشنوا عليها العرب أن ينشروا دينهم يف ربوع هذه البالد، وي

احلرب دون خوف أو تردد، وكانت النتيجة معروفة هلم قبل أن يقدموا على حماربتها، فإما 
من العسري على املرء أن "                                             ً               أن خيرجوا منه أحياء هداة، أو يسقطوا فيه أمواتا  وشهداء، وأصبح 

حتول ا من دين يعتنقه بضعة نفر من يقدر السرعة اليت حقق ا اإلسالم فتوحه، واليت 
                                                           

 حممد روحي اخلالدي، رسالة سرعة انتشار الدين احملمدي ويف أقسام العامل اإلسالمي، مطبعة البالغة )٤(
 . هـ١٣١٤طرابلس 

 ترمجة أنيس فرحية واآلخرين بإشراف نقوال زيادة، ١٥ جورج رينتر وآخرون، دراسات إسالمية ص )١(
 .١٩٦٠دار األندلس بريوت 

 هـ، ١٧٤٣، املطبعة السلفية القاهرة ٢ ص ٢ لوثروب ستودارد حاضر العامل اإلسالمي، جـ )٢(
 .ترمجة عجاج نويهض، تعليقات شكيب أرسالن

 .١٩٦٨، ٢ دار اإلرشاد بريوت ط ٣٩/٤٧ع حضارتنا ص  مصطفي السباعي من روائ)٣(



 ١٧

                                                                ً     املتحمسني إىل دين يؤمن به ماليني الناس، وال يزال العقل البشري يقف ذاهال  دون 
اكتشاف القوى السرية اليت مكنت مجاعة من احملاربني احلفاة من االنتصار على شعوب 

 ".)٢(ن احلرب                  ً     ً                                     متفوقة عليها تفوقا  كبريا  يف احلضارة والثروة واخلربة والقدرة على ش
                                                           ً        لقد كانوا يعلمون أن دورهم ال ينحصر يف إخضاع تلك املمالك عسكريا ، بل إن  

دورهم األعظم أمسى وأروع من ذلك، وهو تثقيف سكاا وذيبهم وصبغ حضارم 
بالصبغة اإلنسانية ونقلها إىل أحناء املعمورة لتستفيد منها شعوب أخرى، ومما ال مرية فيه أم 
أدوا دورهم بطريقة فائقة حيث قاموا بدور املعلم الثائر، إذ أخذوا وابتدعوا وأضافوا مث نقلوا 

 .ليواصل اآلخرون محل شعلة احلضارة لو تعثروا
تاريخ العصور على إنشاء دولة، بل تعدى مل يقتصر ما شاده العرب يف "وهكذا  

ذلك إىل الثقافة والعمران، فلقد ورث العرب املدنيات القدمية اليت ارتفعت معاملها على 
واقتبسوا عن . شواطئ الرافدين وعلى سواحل البحر األبيض املتوسط الشرقية يف وادي النيل

 مما ابتدعوه ومن مث نقلوا حضارم                                                    ًاإلغريق والرومان القيم من مآثرهم، مث أضافوا إليه كثريا 
وثقافتهم إىل أوربا يف عصورها املظلمة فكان من جراء ذلك أن بزغ يف أوربا فجر تلك 
اليقظة العلمية اليت مل يزل العامل الغريب ومنه أمريكا يتمتع حىت اليوم حبسناا، وليس من 

  ".)٣(م البشريةشعب آخر قام يف القرون الوسطى مبا قام به العرب يف سبيل تقد
لقد أقام العرب ما أقاموه على دعائم ثابتة هلا أمهيتها القصوى بالنسبة للعقل البشري  

لت                         ً               اإلميان والعلم حيث إن كثريا  من آيات اهللا أحا: وطموحه الذي ال اية له وأهم ذلك
فهم دقائق احلياة وأسرارها وعناصرها على العلم، وتركت حرية كاملة للعقل اإلنساين كي 

وهنا تتركز أنظارنا "                             ً                              ينظر ويبحث ويستقصي، ووضعت سبال  ثابتة ملعرفة اهللا سبحانه املعرفة 
يف هلف وشغف على واحدة من أجدر الثورات بالذكر، وهي ثورة وسعت أمم األرض 

  ".)١(      ً خالدا                 ًوأثرت فيها تأثريا 
                                                           

، ترمجة منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت ٢٢ لورا فيشيا فاغلريي، دفاع عن اإلسالم، ص )١(
١٩٦٣. 

 . دار العلم للماليني بريوت الطبعة الثالثة١١ فيليب حىت، العرب، تاريخ موجز ص )٢(

 ترمجة حممد سليم سامل دار ٧ ص ٣جيبون، اضمحالل اإلمرباطورية الرومانية وسقوطها جـ .  أ)٣(
 .١٩٦٩الكتاب العريب مبصر 



 ١٨

ولو قام أحد الشعوب ااورة هلم ذا كله ملا كان للعامل أن يدهش ذه الدرجة،  
دها بتربية املاشية واإلبل، وينطلقون فأمة العرب كانت تتصارع متفانية يف حروا، يقوم أفرا

يف حرية كاملة معتمدين على قوم وشجاعتهم، وكان من املستحيل أن تقوم بينهم ضة 
...           ً         ً              ً           ما وقع فعال  كان مذهال  للغاية وباعثا  على العجب "علمية عارمة ذه السرعة، غري أنه 

العرب جيمعون ما توارثوه ففي الوقت الذي كانت فيه أوربا سادرة يف غياهب اجلهل كان 
من آثار حضارات اإلغريق والفرس يف ميادين العلم والفن، وأقيمت يف العواصم النائية 
كقرطبة يف إسبانيا وبغداد يف العراق، مكتبات ضخمة ومؤسسات مزدهرة للعلم والثقافة، 

رسوها، وحافظ العرب حتت رعاية اخللفاء على خمطوطات اإلغريق، ونقلوها إىل العربية، ود
وعلقوا عليها، وملا جاء الوقت الذي انتقلت حوافز النهضة الثقافية إىل أوربا املسيحية، 
استطاع الغربيون أن يبدءوا بدراسام مستعينني مبا توصل إليه العرب من أصول رائعة يف 
الفلسفة والسياسة واجلغرافيا والطبيعة وعلم احلياة والطب، وغريها من العلوم، ولعل من 

وع ما حافظ عليه العرب من تراث، أفكار أرسطو اليت انتقلت عن طريقهم إىل رواد أر
النهضة األوربية احلديثة وإذا مل يكن للعرب سوى النقل فإم جديرون بتبوء مكانة سامية يف 

ولكن عمل العرب مل يقتصر على النقل، بل تعداه إىل شرح املعارف القدمية . التاريخ احلديث
  ".)٢(ليلها وتفسريها، والتعليق عليهاوتبويبها، وحت

وبعد ذلك كله بدأت فجأة مسرية احلرب احلضارية تتعثر حيث ظهرت خالفات  
 فيما بينهم فوقعوا يف الصراع الداخلي املرير كما أحاطت م األخطار األخرى )٣(خطرية

اليت أخذت تلوح يف األفق من كل اجلهات، من الداخل واخلارج من الشرق والغرب، حيث 
ا ترغب يف استرداد قرب املسيح عليه جتمعت يف الغرب قوافل الصليب احلاقدة اليت زعمت أ

السالم، وكانت يف واقع أمرها دف إىل غايات أخرى وتفعل كل ما هو متعارض مع 
املسيحية احلق، ومل تزل تفعل ذلك حىت يومنا هذا، وحتركت يف الشرق جحافل املغول 

دا كأم اهلادمة اليت مل تكن تعلم شيئا سوى القتل والسلب والنهب والدمار واخلراب، فب
                                                           

 ترمجة خريي محاد للكتب التجاري بريوت ٤٠/٤١ أبتشايلدرز، احلقيقة عن العامل العريب ص )١(
١٩٦٠. 

                             ً         اء الدين ماذا يريد العرب حقا ؟ األهرام ، أمحد ١٦٩/٢٢٠ حممود كامل، الدولة العربية الكربى ص )٢(
 .١٩٧٢ أبريل ٢



 ١٩

    ً                                                                     مجيعا  كانوا على موعد سابق لالنقضاض على العرب، على الرغم مما أسدى هؤالء من خري 
خرجت أمة العرب برسالتها الدينية واخللقية إىل هذا العامل املنقضي “إىل اإلنسانية مجعاء، إذ 

واهليكل البايل فأقامت أخالقه على الرجولة وطبقت عقيدته على التسامح ودفعت جمتمعة 
على احملبة، وصمدت للجهاد والفتح يف سبيل هذا املثل األعلى ال تطمع دونه إىل سلطان وال 
                                                 ً                       تطمع من ورائه يف غرض حىت أنشأت فيما دون القرنني ملكا  طبق األرض، وحضارة هذبت 
                                           ً                                    العامل، وثقافة حررت العقل، مل يكن ذلك مستطاعا  لغري األمم املوهوبة اليت هيأها االنتخاب 

وقد دارت بني هؤالء وأولئك  " )١(لتبليغ رسالة أو جتديد دعوة أو حتقيق مثل علياالطبيعي 
معارك دامية لقرون طويلة حىت سيطر األتراك على العامل العريب إىل أن جاء االستعمار 

ته من قوة وبطش، ليحقق ما مل يتمكن اإلسكندر األكرب، األوريب الذي استخدم كل طاقا
 .)٢(وال قياصرة روما، وال أباطرة أوربا وال خانات املغول من حتقيقه

وعندما حتطمت آمال الغرب اخلبيثة وأحالمه الدنيئة على أسوار مقاومة العرب  
العنيفة أقام باخليانة والغدر والتآمر الدويل قاعدته املشهورة املمثلة بالصهيونية اليت تعمل كل 

وبني إسرائيل ما بيننا "ما يف وسعها حملاربة كل ما هو عريب أو إسالمي يف أحناء العامل فلم يعد 
  ".)٣(     ً                               صراعا  على حدود وإمنا هو صراع على وجود

وخالل هذا الصراع الوجودي املستمر بني العرب والغرب ولدت يف أوربا فلسفة  
ميثل تلك احلضارة لكل فرد "االستشراق اليت تسعى جاهدة إىل معرفة حضارة الشرق، و 

                                                         ً               موقف وجودي، ويف هذا املوقف ولدت احلقيقة اليت حناول جالءها تعبريا  عن ذلك املوقف، 
،ومن هنا حاول  ")٤(         ً          ً                                     أو تسكينا  له وختفيفا ، وكل ذلك يف حاجة إىل أن نتبصره ونتدبره

أصحاب االستشراق التعرف على الشرق والتغلغل يف آفاقه الفكرية بدراسة آدابه وثقافته، 
وهلم منهاجهم وأهدافهم اليت تبدو واضحة من خالل مؤلفام وترمجام وحتقيقام فأثروا 

                                                           

 .١٩٣٣ يناير ١٥ أمحد حسن الزيات، أثر العرب يف العلم والعامل، الرسالة، )١(

 ١٧/١٤٨ جورج كريك، موجز تاريخ الشرق األوسط من ظهور اإلسالم إىل الوقت احلاضر ص )٢(
 .١٩٥٧هرة ترمجة عمر اإلسكندري، مراجعة سليم حسني، دار الطباعة احلديثة القا

 .١٩٧٠ مارس ١٠ حممد حسنني هيكل، طريق على خريطة األزمة، األهرام، )٣(

، ترمجة إحسان عباس وآخرون، دار ٦٠ غوستاف فون غرنباوم، دراسات يف األدب العريب ص )٤(
 .١٩٥٩بريوت مكتبة احلياة، 



 ٢٠

 .بطريقة أو بأخرى يف النهضة العربية احلديثة عامة 
                                                 ً         هذا األساس البد من دراسة االستشراق ملعرفة ماهيته أوال ، ونشأة        ً   وانطالقا  من 

           ً                                                 ً                      حركته ثانيا ، وعالقته بكل من االستعمار والتبشري والصهيونية ثالثا  وعنايته بالعامل العريب 
 .            ً              ًاإلسالمي رابعا ، وفلسفته أخريا 

 



 ٢٢

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 االستشراقمفهوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٣

 :مفهوم االستشراق
له كيانه ومنهجه، ومدارسه وفلسفته،                          ًأصبح االستشراق اليوم علما لقد  

                                                              ً            ودراساته ومؤلفاته، وأغراضه وأتباعه، ومعاهده ومؤمتراته، فصار حقا  على الباحث 
فاقه ومظاهره وأطواره، أن يعىن بتحديد مفهومه والوقوف على معامله البارزة، وآ

 . آثاره وميادين نشاطهوخصائصه وأهدافه قبل البحث يف
 إذن أن نعرف ماهية االستشراق، وموضوعه وعالقاته باالستعراب، فالبد 

وماهية األخرية، وأمهية كل منهما يف التقريب أو التوفيق بني الشرق والغرب، وأن 
سباب اهتمامه ذا الفرع من ندرك من هو املستشرق؟ وما حقيقة مهمته؟ وما أ

؟ إا أسئلة العلمي إىل مفهومها اللغوياملعرفة؟ ومىت حتولت الكلمة من مفهومها 
ضرورية خيتلف الباحثون يف اإلجابة عليها بدرجات متفاوتة، وعلى الدارس أن 

 يصل إىل تعريف لكييبحث هذا االختالف وحياول التوفيق بني اآلراء واألفكار 
 .جامع مانع

 :   ًلغة  الستشراقا
               ً شرقت الشمس شرقا  : "يقال" شرق"مشتقة من مادة " االستشراق"كلمة  

 مل اللغوي نبحث عن مفهومها واجلدير بالذكر أن الكلمة اليت ")١(      ً         وشروقا  إذا طلعت
،غري أن هذا ال مينع الباحث من الوصول إىل معناها )٢(ترد يف املعاجم العربية املختلفة

) استشرق( قواعد الصرف وعلم االشتقاق، حيث يبدو أن معىن         ً    استنادا  إىلاحلقيقي
 .أدخل نفسه يف أهل الشرق وصار منهم

 
                                                           

 .١٩٦٠ جممع اللغة العربية بالقاهرة ٤٨٢ ص ١ املعجم الوسيط جـ)١(
 جمد الدين الفريوزبادى، القاموس احمليط ١٧٣/١٧٩ ص ١٠ ابن منظور، لسان العرب م )٢(

 إمساعيل ٣١٦/٣٢١ ص ٨، ذيب اللغة جـ األزهري، أبو منصور ٢٤٨/٢٤٩ ص ٣جـ 
، أقرب املوارد، جـ  الشرتوينأغزري سعيد ١٥٠٠/١٥٠١ ص ٤، الصحاح، جـ اجلوهري

 أبو احلسن ابن سيده، ٣٢٢/٣٢٩س البالغة ص ، أساي جار اهللا الزخمشر٥٨٦ص ١
 .٣٩١/٣٩٥ ص ٦، تاج العروس م ي، حممد الزبيد١٨/٢٥ ص ٢املخصص، م 



 ٢٤

 :      ً اصطالحا    االستشراقمفهوم
         ً           فيجب أوال  النظر إىل االصطالحي لالستشراق م فهواملدد أن حن ناإذا أرد 

 مث إىل رأى علماء الغرب وعلماء العرب، لكي يكون يف ،أحد املعاجم احلديثة
 .اإلمكان بعد ذلك القيام مبحاولة وضع تعريف حمدد هلذا االصطالح

طلب علوم الشرق : استشرق(: وقد جاء يف بعض املصادر اللغوية احلديثة 
املستشرق هو (، و)١() بذلك من علماء الفرجنةيقال ملن يعين" مولدة عصرية"ولغام 

  .)٢()عامل متمكن من املعارف اخلاصة بالشرق ولغاته وآدابه
 : علماء الغربمفهوم االستشراق لدى

ما هو االستشراق؟ وما "  نفسهيأربرآرثر "أما لدى علماء الغرب فيتساءل  
 أن الكاتب حني يعرض ملثل هذا املوضوع الواسع الذي ال اجلليكنه املستشرق؟ من 

ىت          ً                                                           يزال جمهوال  بني اجلماهري حيسن به أن حياول الوصول إىل اتفاق بينه وبني قارئيه ح
                    ً      ً                                            يتعرفوا موقفهم تعرفا  صحيحا ، ومما يزيد من ضرورة هذا التفاهم أن االستشراق 

 تنتميومثله يف ذلك مثل كثري من فروع العلم األخرى، قد ختطى حدوده إىل ميادين 
يف حقيقتها إىل علوم أخرى مستقلة عنه، وإن كانت جمانسة له، حىت إن املستشرق 

فريات واملؤرخ وعامل الصرف واالشتقاق، وعامل يشارك يف عمله عامل اآلثار، واحل
لسوف، وعامل الالهوت، واملوسيقى والفنان وأول استعمال لكلمة ياألصوات، والف

م حيث أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو ١٦٣٠رأيناه يف سنة ) مستشرق(
 وود يصف صموئيل كالرك بأنه أتوين م وجدنا ١٦٩١اليونانية، ويف سنة 

 بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية، وبريون يف تعليقاته على يعين)  نابهاقياستشر(
Childe harold’s Pilgrimage املستر ثورنتون ومعارفه " يتحدث عن

الكثرية الدالة على استشراق عميق، ويف خالل اادلة التعليمية باهلند اليت حسمها 
 هم الذين نادوا بالتعليم م كان املستشرقون١٨٣٤ الشهري سنة   تقرير ماكويل

 معارضوهم الذين رغبوا يف أن تكون اإلجنليزية أساس يواألدب اهلنديني، بينما مس
ومما يؤسف له أن ما أنتجه هذا ) Anglicistsزين ـاملتجلن(التعليم باهلند 

                                                           

 .٣١١ ص ٣ الشيخ أمحد رضا، معجم منت اللغة جـ )١(
)٢( Grand larousse encyclopedique v١٠٠٤ ,١١/١٠٠٣. 
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                                      ً     ً            من احلزازات قد ألصقت باسم املستشرق قدرا  كبريا  من القدح، املشهورزاع نـال
إن الشمس " أن تشارلز دوتى كان يشري إىل ذلك حيث يقول والنقد وال شك

 أما قاموس أكسفورد اجلديد " قط باالستشراقشوهتين      ً            عربيا  ولكنها ما جعلتين
من تبحر يف لغات الشرق وآدابه وذلك هو " بأنه Oreintalistفيحدد املستشرق 

ن ندع آلخرين وإن كان يفرض علينا أ. التايلالتفسري الذي سنعتمد عليه يف حديثنا 
 الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة يأن يكتبوا عن ذلك اجلم الغفري من ذو

                          ً      ً                                       جيدة، والذين استلهموا أدبا  بديعا ، ولكنهم خرجوا عن حد التعريف السابق فال 
  ".)١(يستطاع تسميتهم مستشرقني

ن االستشراق علم خيتص بفقه اللغة خاصة، والبد لنا إذن أ: "ويقول بارت 
 وكلمة "شرق"نفكر يف املعىن الذي أطلق عليه كلمة استشراق املشتقة من كلمة 

 مشرق الشمس، وعلى هذا يكون االستشراق هو علم الشرق أو علم شرق تعين
، واألمر إىل هذا احلد واضح، ولكن ما معىن كلمة شرق يف هذا املقام الشرقيالعامل 

 معناه فالشرق بالقياس إلينا حنن بالذات؟ الظاهر أن اسم الشرق تعرض لتغيري يف
 كما كان يسمى احلديدياألملان، يعىن العامل الساليف، العامل الواقع خلف الستار 

، وهذه املنطقة خيتص ا علماء حبوث شرق أوربا، أما الشرق املاضيكذلك يف 
ينا                                    ً                                     الذي خيتص به االستشراق فمكانه جغرافيا  يف الناحية اجلنوبية الشرقية بالقياس إل

وذلك االصطالح يرجع إىل العصر الوسيط، بل إىل العصور القدمية، اليت كان فيها 
البحر املتوسط يقع كما قيل يف وسط العامل، وكانت اجلهات األصلية حتدد بالنسبة 

 من البحر املتوسط إىل الشمال ذلكإليه، فلما انتقل مركز األحداث السياسية بعد 
 كذلك ط الدول الواقعة شرق البحر املتوس مصطلح الشرق برغم ذلك علىيبق

 يف أعقاب الفتوحات العربية اإلسالمية لتغيري آخر يف معناها "الشرق"تعرضت لفظة 
أو إذا شئنا دقة أكثر تعرضت التساع يف نطاق مدلوهلا، فقد انطلق الفاحتون يف ذلك 

احية الوقت من شبه اجلزيرة العربية ال ناحية الشمال والشرق فحسب بل إىل ن
الغرب كذلك، وزحفوا يف غضون عشرات من السنني إىل مصر ومشال أفريقيا 

                                                           

 النويهي، مطبعة وايام وقيالس ترمجة حممد ٧/٨أربرى، املستشرقون الربيطانيون، ص .  آ)١(
 .١٩٤٦كوليرت بلندن 
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، ومنذ ذلك احلني                     ً                                وتعرب السكان تدرجييا ، وهم األقباط يف مصر والرببر يف غرا
تعترب مصر وبلدان مشال أفريقيا ضمن الشرق وميتد االستشراق إىل الشمال غرب 

لشمس، وإن كان املفروض أن اسم  بلد غروب اأيأفريقيا الذي يسمى باملغرب 
 ال االسماالستشراق خيتص بالبلدان الشرقية دون غريها، ومهما يكن من أمر فإن 

  ".)١(يبني بوضوح مستقيم املقصود منه بالضبط واملهم هو املوضوع ذات
والوسيلة لدرس كيفية "                         ً  علم االستشراق وصاحبه قائال  يجويدويعرف  

بل نستطيع أن نقول إن " علم الشرق"الغرب إمنا هو النفوذ املتبادل بني الشرق و
 أو اللهجات           ً                        ليس مقصورا  على جمرد درس اللغات أو األساسيغرض هذا العلم 

                ً                      بل من املمكن أيضا  أن نقول أنه بناء على .. تقلبات تاريخ بعض الشعوب كال 
 ً          ا  من أبواب  ليس علم الشرق إال بابالشرقي والتمدن الغريباالرتباط املتني بني التمدن 

وليس صاحب علم الشرق اجلدير ذا اللقب بالذي  ... اإلنساين الروح يتارخي
يقتصر على معرفة بعض اللغات اهولة أو يستطيع أن يصف عادات بعض 
الشعوب، بل إمنا هو من مجع بني االنقطاع إىل درس بعض أحناء الشرق وبني 

يت أثرت على تكوين الثقافة اإلنسانية، الوقوف على القوى الروحية األدبية الكبرية ال
هو من تعاطى درس احلضارات القدمية ومن أمكنه أن يقدر شأن العوامل املختلفة يف 

وعلم الشرق هذا ...                                 ً                    تكوين التمدن يف القرون الوسطى مثال  أو يف النهضة احلديثة 
 يتعمق يف درس أحوال الشعوب Science de Lespiritعلم من علوم الروح 

قية ولغاا وتارخيها وحضارا مث يستفيد من البحوث اجلغرافية والطبيعية أن الشر
 من جهة نظر الشرق، ألن إظهار قوى اإلنساينيسمى كما مسيناه درس تاريخ الروح 

  ".)٢(الروح واستعدادها خيتلف باختالف الزمان واملكان
د وهكذا ول"                                      ً  رودنسون يف دراسته لتاريخ االستشراق قائال  يوميض 

 كما ... ١٧٧٩ عام حوايلاالستشراق وظهرت كلمة مستشرق يف اللغة اإلجنليزية 
                                                           

 ترمجة مصطفي ١١/١٢بارت، الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص .  ر)١(
 .١٩٦٧ماهر، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر بالقاهرة 

 هـ ص ١٣٤٧، علم الشرق وتاريخ العمران، الزهراء، الربيع األول يجويد. أ.  م)٢(
١١/١٤. 
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، وجتسدت فكرة ١٨٣٨دخلت كلمة االستشراق على معجم األكادميية الفرنسية يف 
نظام خاص مكرس لدراسة الشرق، ومل يكن املتخصصون بعد من العدد حبيث 

و شعب واحد أو منطقة ميكنهم تشكيل مجعيات أو جمالت متخصصة يف بلد واحد أ
                                       ً                          واحدة من الشرق، ومن الناحية األخرى، كثريا  ما كان أفق هؤالء املستشرقني 
          ً                                                         يشمل عديدا  من ااالت بطريقة غري متوزاية يف عمقها، ومن هنا بدأ تصنيفهم 

                         ً     ً                   وشهدت فكرة االستشراق تعمقا  كبريا  إىل أا تعرضت كذلك " كمستشرقني"
يأخذ مكانه يف مؤلفات القرن الثامن عشر إىل جانب ألضرار وندوب، وكان الشرق 

  ".)١(الغرب يف أفق مشوىل
املستشرق هو ذلك الباحث الذي حياول دراسة الشرق "ويرى ديتريش أن    

وتفهمه ولن يتأتى له الوصول إىل نتائج سليمة يف هذا املضمار ما مل يتقن لغات 
  ".)٢(الشرق

 :خالصة اآلراء السابقة
ستطيع أن نالنظر يف اآلراء اليت صاغها علماء االستشراق أنفسهم بعد إمعان  

 :نتهي إىل نتائج ذات دالالت بالغة لينفذ منها إىل تقرير احلقائق التاليةن
 أن حيدد شيءإن دارس موضوع االستشراق جيب عليه قبل كل :    ًأوال  

 .                             ً          مفهومه وحياول إيصال معناه حمددا  إىل قارئيه
                           ً                   ق علم ذو حدود واسعة وأحيانا  غري واضحة، إذ خيتلط أن االستشرا:      ًثانيا  

ميدانه مبيادين العلوم األخرى ألن املستشرق قد يشارك يف أحباثه علماء اآلثار 
 .واألصوات، واالشتقاق، واحلفريات، والالهوت والفنون والفلسفة وما شاكل ذلك

 مر بأدوار قد" املستشرق"و " االستشراق "لكلميت العلميأن املفهوم :      ًثالثا  
 أحد أعضاء الكنيسة الشرقية إىل عصرنا هذا  عندما كان يعين١٧٨٣خمتلفة منذ عام 
 التبحر يف إحدى لغات الشرق وآداا، فكأن هذا التبحر شرط حيث أصبح يعين

                         ً      بنتائج علمية سليمة إطالقا ، إال  يف عامل االستشراق ألنه ال ميكنه أن يأيتأساسي
 .يرى وديتريشبذلك كما هو واضح عند آر

                                                           

 .٧٤ ص ١٩٧٠ يف أوربا، الطليعة، فرباير اإلسالميرودنسون، صورة العامل .  م)١(
 .١٩٦٢ دار النشر فرانز شتاينر بفسبادن ٧ديتريش، الدراسات العربية يف أملانيا ص .  أ)٢(
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أن كلمة االستشراق ذات داللتني، أوالمها أنه علم خيتص بفقه اللغة :      ًرابعا  
 على الشرقيومتعلقاا على وجه اخلصوص، وثانيهما أنه علم الشرق أو علم العامل 

وجه العموم فعلى هذا األساس يشمل كل ما يتعلق مبعارف الشرق من لغة وآداب، 
 .وأديان وغريها من علوم وفنونوتاريخ وآثار، وفن وفلسفة 

                 ً                                    أن االستشراق علميا  يرجع إىل العصر الوسيط، بل إىل العصور :      ًخامسا  
تعرض لتغيري خطري بعد انطالقة العرب حىت أصبح " الشرق"القدمية، وأن مدلول لفظ 

                                                         ً              يتعلق باملوضوع ذاته أكثر منه باملنطقة اجلغرافية، ويفتح آفاقا  واسعة للتفكري 
 .لتحليل كما هو بني يف آراء نولدكه وبارتوالبحث، وا

      ً                   ً  علميا  حديثتا العهد نسبيا  "املستشرق"، و " االستشراق" كلميتأن :      ًسادسا  
 عام حوايل وتبنتها األخرى ١٧٧٩ عام حوايليف اإلجنليزية والفرنسية إذ تبنتها األوىل 

 الكلمات  واعترفت ما األكادميية الفرنسية املشهورة باحليطة يف إدخال١٧٩٩
 .م١٨٣٨ الفرنسية فأدخلتها إىل معجمها املشهور عام ةاللغاجلديدة إىل 

                                        ً               أن االستشراق كفكرة علمية قد نال حظا عظيما  يف أثناء القرن :      ًسابعا  
الثامن عشر، حيث كان الشرق يأخذ مكانه يف أحباثه ومؤلفاته إىل جانب الغرب يف 

ا نظن على أن دراسة العرب وما ، كما يؤكد ردونسون، مما يدل فيمأفق مشويل
 .                         ً                                  يتعلق م كان وال يزال أمرا  بالغ األمهية لعلم االستشراق ودراساته

       ً      ً                  أخذ ظال  جديدا  إذ أصبح إطالقه ال جويديأن االستشراق يف مفهوم :      ًثامنا  
ة عليه وإمنا على يبيقتصر على معرفة إحدى اللغات اهولة للغرب والعادات الغر

ع إىل دراسة األحناء املختارة من الشرق، والوقوف على قواه الروحية اجلمع واالنقطا
 ي                               ً     ً                                 وآدابه العظيمة اليت أسهمت إسهاما  فعاال  يف تكوين ثقافة العامل بأسره، وتعاط

دراسة احلضارات القدمية والتمكن من تقدير العوامل املختلفة اليت أثرت يف تكوين 
ية هذا العلم تكمن يف وسيلة فعالة متدن القرون الوسطى والنهضة احلديثة، وأمه

 وأنه على هذا األساس يغوص يف والغريب الشرقي: سة النفوذ املتبادل بني العاملنيالدر
أعماق دراسة الشعوب الشرقية وكل ما يتعلق ا، وإذا كان األمر كذلك فإنه يعترب 
يخ                      ً                                           من أوسع العلوم موضوعا  وأبعد مدى ولذلك حيق للباحث أن يسميه علم تار

 ألن قوى الروح واستعدادها للتحوالت التارخيية ختتلف باختالف اإلنساينالروح 
 يعترب من أهم العلوم اإلنسانية يديالزمان واملكان، ويبدو أن هذا العلم يف نظر جو
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وأخطرها، سواء فيما يتعلق باملوضوع نفسه أو فيما يتعلق بالتعرف على الروح 
 .املني املتصارعني عرب التاريخاإلنسانية وتبادل النفوذ بني الع

 :العربمفهوم االستشراق عند 
وأما علماء العرب فقد ذهبوا يف فهمهم لالستشراق مذاهب عديدة البد من  

 .اإلشارة إىل بعضها
يراد باالستشراق اليوم دراسة الغربيني لتاريخ " :يقول أمحد حسن الزيات 

قداته، وأساطريه ولكنه يف العصور الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعت
الوسيطة كان يقصد به دراسة العربية لصلتها بالدين ودراسة العربية لعالقتها بالعلم، 
                                           ً                                 إذ بينما كان الشرق من أدناه إىل أقصاه مغمورا  مبا تشعه منائر بغداد والقاهرة من 

 من اجلهل                                                    ً        أضواء املدنية والعلم، كان الغرب من حبره إىل حميطه غارقا  يف غياهب
  ".)١(الكثيف والرببرية اجلموح

كل  "بأنه وأمحد أمني يف تعريفهما للمستشرق اإلسكندريويذهب أمحد  
           ً        آداا طلبا  لتعرف يمن جترد من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقية، وتقص

شأن أمة أو أمم شرقية من حيث أخالقها وعاداا وتارخيها وديانتها أو علومها 
أنه صار ) استشرق(، أو غري ذلك من مقومات األمم، واألصل يف كلمة وآداا

  ".)٢(             ًإذا صار عربيا ) استعرب(     ً           شرقيا ، كما يقال 
من صيغة هذه الكلمة : " يف فهمه لالستشراق فيقولالعناينويتوسع على  

تعرف أن املستشرق هو املشتغل بالعقليات الشرقية سواء أكانت سامية أو غري 
هذه الكلمة يف اصطالح العلماء واألدباء تطلق على املشتغل بالعقليات سامية، ولكن 

  ".)٣( السامية خاصة، ويتبع ذلك البحث يف اللغات احلامي
املستشرقون قوم من أوربا، نسبوا أنفسهم إىل العلم "ويقول أمحد الشرباصى  

ولكل والبحث وشغلوها يف أغلب األحيان بالبحث يف التاريخ والدين واالجتماع، 
اللغة "منهم لغته األصلية اليت رضع لباا من أمه وأبيه وجمتمعه وبيئته، فصارت له 

                                                           

 .٢٥ ط ٥١٢ أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب ص )١(
 .٢٠/٤٠٨تاريخ األدب العريب  واآلخرون، املفصل يف اإلسكندري أمحد )٢(
 .١٩٣٢ عام ٤٠ ص ١، املستشرقون واآلداب العربية، اهلالل، أغسطس جـ العناين على )٣(
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كما يعربون فهو يغار عليها ويتأثر ا، ويستجيب ملوحياا، ولكنه مع ذلك " األم
  ".)١(تعلم اللغة العربية جبوار لغته األصلية ليدرس حضارة الشرق وعلومه وآدابه

االستشراق هو اشتغال "                    ً  حسن لعلم الشرق قائال  ينعبد الغويتطرق حممد  
غري الشرقيني بدراسة لغات الشرق وحضاراته وفلسفاته وأديانه وروحانياته وأثر 

  ".)٢( للعامل كلهاحلضاريذلك يف تطور البناء 
املستشرقون : " اللبان أصحاب االستشراق فيقولدعبد ايويصف إبراهيم  

 تعمل يف ميادين الدراسات الشرقية املختلفة، فهم اسم واسع يشمل طوائف متعددة
يدرسون العلوم، واآلداب اخلاصة باهلند والفرس والصني واليابان والعامل العريب 

  ".)٣(وغريهم من أمم الشرق
يكاد يكون االستشراق "ويتعرض حممد احلوماىن لدراسة االستشراق فيقول  

دماته ونتائجه، ويكاد يكون رجاله على     ً      ً                              علما  قائما  بنفسه له أصوله وفروعه، وله مق
               ً     ً                                                  رغم شتام، شعبا  خاصا  له أفقه اخلاص به، وحياته املقصورة عليه، وقد مر ذا 
الشعب وبرجاله يف العامل قرون مل يتكشفه، كما هو، عامل أديب، ولكن هناك بضعة 

 أو دقيف معرض الن...                                  ً                    من الكتاب نقلوا لنا وللغربيني نتفا  من أخبار هذا الشعب 
 غريب عليه تعصبه، وإما ي يشكر للمستشرق إنصافه أو ينعشرقيالتقريظ، والناقل إما 
  ".)٤( عليه إنصافهييشكر له تعصبه وينع

 أن االستشراق وعندي: "ويشري حسني اهلراوى إىل علم االستشراق يقول 
ال خيفي مهنة وحرفة كالطب واهلندسة واحملاماة، وهو أقرب الشبه إىل مهنة التبشري، و

القسم األول منه هو اإلسالم من :  ينقسم إىل قسمنياإلسالميعليك أن التاريخ 
 سيدنا حممد عليه السالم، والقسم ةالقرآن واحلديث، وحيا: حيث هو دين وعناصره

                                                           

 مطبعة ٢٧ سلسلة الثقافة اإلسالمية ص ٦، التوصف عند املستشرقني ص ي أمحد الشرباص)١(
 .١٩٦٦نور األمل 

 .عرب أعالم ال٨٩، ص الفكري عبد اهللا، حسن عبد الغىن حممد )٢(
 جممع البحوث اإلسالمية أبريل ٤/٥ اللبان، املستشرقون واإلسالم، ص دعبد اي إبراهيم )٣(

١٩٧٠. 
 .١٩٣٧ يوليو ٢٦، املستشرقون الرسالة ين حممد احلوما)٤(
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 منه تاريخ الدول العربية اليت نشأت وعاشت يف اإلسالم، وهذا القسم قد الثاين
 من املباحث التارخيية احلرة، أما القسم األول منه،                   ً         خدمه املستشرقون حقا ، ألنه نوع

فهو بيت القصيد، وال يتصدى له كل املستشرقني والذين يتصدون له ترى كالمهم 
     ً                                                                 ً  مملوءا  بالتشكيك، واالستنتاج اخلاطئ والغمز واللمز، إن مل يكيلوا التهم جزافا ، 

  ".)١(ادية مبا شاءت عقائدهم اخلاصة وفائدم املاإلسالميويرموا الدين 
 باملستشرقني أننا نعين:       ً              جيب أوال  أن حتدد املصطلح" أنه نيبويرى مالك بن  

 وعن احلضارة اإلسالمية، مث علينا اإلسالميالكتاب الغربيني الذين يكتبون عن الفكر 
 :على صنفني" طبقات"صنف أمساءهم يف شبه ما يسمى نأن 

ريياك والقديس توما طبقة القدماء مثل جرير دو: من حيث الزمن) أ( 
 . وطبقة احملدثني مثل كاردوفو وجولدسيهراألكويين
فهناك طبقة : من حيث االجتاه العام حنو اإلسالم واملسلمني يف كتابتهم) ب( 

 .ني لسمعتهاها املشوهلاملادحني للحضارة اإلسالمية وطبقة املنتقدين 
 .)٢( االستشراقوهكذا وعلى الترتيب جيب أن تقوم كل دراسة شاملة ملوضوع  

وإذا : " بصعوبة تعريف االستشراق فيقوليويشعر على حسىن اخلربوطل 
فإنه من الصعوبة ) شرق(كان من العسري، كما رأينا، وضع حتديد ثابت ملفهوم كلمة 

      ً      ً     ً                        تعريفا  قاطعا  شامال ، ولكن ميكننا أن نقول إن ) املستشرق(         ً       مبكان أيضا  تعريف 
الدراسات الشرقية، فالبد أن يتوافر يف هذا  يهتم بغريباملستشرق هو  عامل 

املستشرق الشروط الواجب توافرها يف العامل املتخصص املتعمق حىت ينتج ويفيد 
 .العلميالبشرية واحلضارة بإنتاجه 

                                              ً     هذا العامل إىل الغرب، ولو كان هذا العامل يابانيا  أو ينتميوالبد أن  
 حبكم مولده وبيئته شرقيملستشرق، ألنه          ً         ً                    أندونيسيا  أو هنديا  ملا استحق أن يوصف با

                                                            ً             وحضارته، وقد تكون الدراسات الشرقية اليت يقوم ا املستشرق تارخيا  أو فلسفة أو 
 أن يرحل املستشرق إىل الضروري     ً           ً                            آثارا  أو اقتصادا  ولكنها تربط بالشرق وليس من 

                                                           

 .١٩٣٢، حنن واملستشرقون، املعرفة يوليو ي حسني اهلراو)١(
 دار اإلرشاد ٥/٦ احلديث، ص سالمياإل، إنتاج املستشرقني وأثره يف الفكر نيب مالك بن )٢(

 .١٩٦٩، ١بريوت ط 



 ٣٢

امعته الشرق ليعيش فيه أو ليتطبع بطباعه أو حضارته، فقد يقوم بدراساته يف ج
الغربية أو يف وطنه وإن كان رحيله إىل الشرق جيعل دراسته أكثر فائدة وأقرب إىل 

 أن يعتنق هذا املستشرق اإلسالم أو أحد الضروريوليس من . الواقعية واحلقيقة
     ً                   أيضا  أن يتحدث باللغات الضرورياألديان السائدة يف الشرق، كما أنه ليس من 

  ".)١(                   ً                و إجادا يعينه كثريا  يف دراسته وأحباثهالشرقية، وإن كان اإلملام ا أ
االستشراق على "ويتجه يوسف أسعد داغر يف مفهومه هلذا العلم إىل أن  
 ربما غ: ، حركة علمية عنيت وال تزال تعىن بدراسة املدنيات الشرقيةومشوله إطالقه 

 من منها وما حضر، وما طمس ذكره منها وما استقر، ومبا خلفته تلك احلضارات
قوى روحية وآثار فكرية وأدبية وفنية ودينية، ومبا يتصل ذه احلضارات القدمية، ومبا 
فيها من شعوب وأجناس ومذاهب ومدارس، وما إىل ذلك كله من أثر ظاهر ناطق 

  ".)٢(                                                    ً       شاهد على احلياة البشرية احلضرية وهو خليق بأن حنييه نشرا  وطباعة
ومشتقاا مولدة استعملها " استشرق" أن لفظة احلسيينويقرر إسحق موسى  

    ً          فعال ، فقالوا االسم مث استعملوا من Oreintalsimاحملدثون من ترمجة كلمة 
 وليس يف اللغات األجنبية، فعل مرادف للفعل العريب، واملدققون يؤثرون ،استشرق:

 عرياين“ ويؤثرون استعمال "مستشرقني"   ً    بدال  من " علماء املشرقيات"استعمال 
" مستشرق"ولفظة " استشرق“ ولكن لفظة Arabistالعربية مقابلة للفظة  لدارسي

  ".)٣(              ً     ً                               قد شاعتا شيوعا  كبريا ، وال بأس من استعماهلا يف حبثنا هذا
 :خالصة اآلراء السابقة

ستطيع بعد تفحص دقيق هلذه اآلراء اليت نسجها علماء العرب أن يستخلص ن 
 :النتائج اآلتية

                                                           

 الس األعلى للشئون ٢٥/٢٦ ص اإلسالمي، املتسشرقون والتاريخ اخلربوطلي حسىن ي عل)٢(
 .اإلسالمية

 املطبعة املخلصية ببريوت ٧٧١ ص ٢ يوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة األدبية، جـ )٢(
 .١٩٦١الطبعة الثانية 

، ١٩٦٧ مطبعة األزهر ١، االستشراق نشأته وتطوره وأهدافه جـ احلسيين إسحق موسى )٣(
 . األزهرملبعوثياألزهر، األمانة العامة مع البحوث اإلسالمية الدورة التدريبية 
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م حياول أصحابه دراسة الشرق وكل ما يتعلق به من أن االستشراق عل:    ًأوال   
 الزيات يلغات وآداب ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلها، كما هو يف رأ

 .ي وأمحد أمني وأمحد الشرباصواإلسكندري
 "املستشرق"          ً           صار شرقيا  وأن صيغة "استشرق" لكملة األصليأن املعىن :      ًثانيا   

عقليات الشرقية عامة والسامية خاصة ذلك      ً                            علميا  تطلق على ذلك الذي يشتغل بال
 .العناينوالعربية بوجه أخص، وقد يتبع البحث يف احلاميات ولغاا كما هو رأى 

أن االستشراق علم ال يقتصر على دراسة غري الشرقيني للشرقيني فحسب، :      ًثالثا   
 د الغينعب وتطوره يف العامل بأسره كما يرى احلضاريبل أثر الشرق يف تكوين البناء 

 .حسن
أن االستشراق علم يشمل طوائف خمتلفة تعمل يف جمال الدراسات :      ًرابعا  

 . اللباندعبد ايالشرقية من علوم وآداب تتعلق بالشرق كله، كما يذهب إبراهيم 
. له خصائصه اليت تدل على استقالله. أن االستشراق علم قائم بذاته:      ًخامسا  

 دون أن يهتم أحد بدراسام دراسة علمية واعية وأن أصحابه قد شغلوا فترة طويلة
 .إال يف أحايني نادرة يف معرض النقد أو التقريظ، كما استبان عند احلوماين

                              ً                              أن االستشراق مهنة أكثر منه علما  وأنه أقرب إىل دائرة التبشري من :      ًسادسا  
 فقد قدم دائرة العلم، وهنا كان اإلسالم بيت القصيد للهجوم والنيل منه، ومع ذلك
 .ياملستشرقون خدمات جليلة فيما يتعلق باملباحث التارخيية كما يرى اهلراو

 علم يضم يف رحابه الكتاب الغربيني العلميأن االستشراق يف املفهوم :      ًسابعا  
القدماء ( وحضارته، وهلم طبقات من حيث الزمن اإلسالميالذين يكتبون عن الفكر 

والدراسة ) املادحون املنتقدون(ام حنو اإلسالم ، ومن حيث االجتاه الع)واحملدثون
 .نيبالشاملة للموضوع البد أن تقوم على هذا األساس والترتيب كما يرى مالك بن 

                           ً     ً                          أن التعريف باملستشرقني تعريفا  شامال  فيه صعوبة بالغة، ومع ذلك :      ًثامنا  
ب أن يكون  يهتم بالدراسات الشرقية على اإلطالق، وجيغريبمل افيمكن القول أنه ع

    ً       ً      ً    ً                                                    عاملا  متخصصا  غربيا  أصال  أو انتماء وأن تتعلق دراسته اليت يقوم ا بالشرق سواء 
 أن الضروري                     ً                 ً         ً              كانت فلسفة أو اقتصادا  أو حضارة أو أدبا  أو آثارا ، ولكن ليس من 

يذهب إىل الشرق أو أن يعتنق أحد أديانه أو أن يتحدث بإحدى لغاته، وإن كان 
 .اخلربوطلي ين حسي أحباثه ودراساته، كما يقرر علإملامه ا يساعده يف
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 مولدة أدخلها احملدثون عن طريق ترمجة كلمة "استشرق"أن لفظة :      ًتاسعا  
Oreintalsim ا يف األوساط العلمية يفوعلى هذا األساس شاعت هي ومشتقا 

 .احلسيينق موسى ا إسحيالغرب والشرق سواء بسواء كما هو واضح يف رأ
 حركة علمية تعىن بدراسة الشرق، علمين االستشراق كمفهوم أ:      ًعاشرا  

ماضيه وحاضره، وما يتعلق به من علوم خمتلفة وما تركه لإلنسانية من أثر، أضاء 
 .أمامها الطريق حنو التقدم واالزدهار، كما يؤكد يوسف أسعد داغر

 : والعربيني بني آراء الغربمقارنة
جيدر بنا أن " املستشرق"و " ستشراقاال "لكلميتبعد هذه النظرة الفاحصة  

 هلما على العلميم ونوازن بني آراء علماء الغرب وعلماء العرب فيما يتعلق باملفه
 :التايلالنحو 

                                         ً      ً           اتفق العلماء على أن االستشراق قد أصبح علما  مستقال  له ذاتيته :    ًأوال  
 .وكيانه، ويقوم بدراسة كل ما يتعلق بالشرق وحضارته

العلماء أن املستشرق البد له من معرفة كاملة بإحدى اللغات قرر :      ًثانيا  
 وشدد جويدى اخلربوطلي  حسيني سوى علالرأيالشرقية وآداا ومل خيالف هذا 

مقابل ذلك فلم يكتف مبعرفة املستشرق إحدى اللغات اهولة بل ذهب إىل أنه البد 
 الروحية واآلثار له من التخصص املتعمق وبعد النظر وثبات الوقوف على القوى

 .                                             ً       ًاألدبية العظيمة، وأثرها يف احلضارة اإلنسانية قدميا  وحديثا 
                        ً     ً                              اهتم علماء الغرب اهتماما  كبريا  بتاريخ االصطالح نفسه منذ ظهوره :      ًثالثا  

حىت االعتراف به وإدخاله إىل لغام ومعامجهم، وعلى عكس ذلك مل يشر علماء 
 .   ًجدا العرب إىل هذه الناحية إال من بعيد 

ام بعض علماء العرب علم االستشراق وأصحابه صراحة بالتطرف :      ًرابعا  
 .والتعصب، وذلك لصلته الوثيقة بالتبشري ومهمته

أشار اجلميع إىل الدور الكبري الذي لعبه االستشراق يف تعريف :      ًخامسا  
الغرب حبضارات الشرق عامة، وحضارة اإلسالم وآداب العرب خاصة وأثرمها 

 . يف الغرب نفسه وضته العلمية والفكرية على حد سواءالعظيم
 :مفهوم االستعراب

فصح :     ًعربا ) عرب (اللغويفأصلهما " املستعرب"و " االستعراب"أما كلمتا  
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     ً                                             عروبا  وعروبة وعرابة وعروبية، فصح، ويقال عرب لسانه ) عرب.. (بعد لكنه 
تشبه ) تعرب(لعرب و             ً                         فالن كان فصيحا  يف العربية وإن مل يكن من ا) وأعرب(

        ً         صار دخيال  يف العرب ) استعرب(و..                                         ً بالعرب، وتعرب أقام بالبادية وصار أعرابيا  
                          ً               عربته العرب، وأعربته أيضا  وأعرب األعجم، ..."، وكذلك )١(وجعل نفسه منهم

 أفصح، قال :          ً                صار عربيا ، وتعرب واستعربأيوعرب لسانه بالضم عروبة، 
  ".)٢(:الشاعر

 قياس حنوهم هذا الذي ابتدعوا  املستعربني ومنماذا لقينا من 
         ً          كان ذائعا  يف القرون " املستعرب"و " االستعراب "كلميتويبدو أن استعمال  

الوسطى خاصة يف األندلس حبيث أطلق لفظ املستعربني على مجاعة من املسيحيني 
     ً  خطريا                                  ً، هلم فنوم وآدام وقد لعبوا دورا اإلسالميكانوا يعيشون يف ظالل احلكم 

يف إشعال الثورات واالضطرابات ضد احلكم العريب يف ذلك البلد حىت حاولوا أن 
يسيئوا إىل مقام الرسول عليه الصالة والسالم، غري أم سرعان ما تأكدوا من 

كان " وتأثروا باملسلمني فتمسكوا باللغة العربية وآداا وقد اإلسالميالتسامح 
وانتهي األمر بأن . متعصبون مثل يولوجيو والفارويدفعهم إىل هذه احلركات رهبان 

أعلنت الكنيسة نفسها استياءها من مثل هذه احلركات، ومل يأت القرن العاشر حىت 
                                                             ً     ً          كان املستعربون على متام الوفاق مع املسلمني وابتدءوا يتأثرون تأثرا  قويا  بالثقافة 

  ".)٣(اإلسالمية وحتدثوا العربية
 لفظ االستعراب فأطلقوه على فترة وصل التأثري وقد أخذ علماء التاريخ 
 فيها ذروة قوته يف أوربا، فبينما كان العرب خيترقون حجب العلوم اإلسالميالعريب 

والفنون ويصنعون املعجزات يف احلضارة واألدب، ويذللون الصعاب يف الفلسفة 
 ً       ا  إىل يد واألديان كان الغرب يسبح حينئذ يف غياهب اجلهل وأوحال التخلف، متطلع

                                                                            ً تنتشله من ظلمة اجلهل إىل أشعة النور املنبثة من عواصم العلم العربية املنتشرة شرقا  
                                                           

 .٢/٥٩٨ املعجم الوسيط )١(
 .١/٥٨٩ ابن منظور، املرجع نفسه )٢(
جيب واآلخرون تراث . أ. يف كتاب هـ" املستعربون" حسني مؤنس، تعليقه على كلمة )٣(

 .، ترمجة حسني مؤنس وآخرون١٩٣٦ مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر ١/١٣اإلسالم، 
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كانت الفترة من "     ً                                                     ً وغربا  ليمسك ا بكل ما فيه من قوة الغريق املتشبث باحلياة وحقا  
                ً                                    من امليالد تقريبا  وهي الفترة اليت شهدت حضارة جديدة يف ١٥٠٠ إىل ١١٠٠
 يف خمتلف ميادين املعرفة وتعرف هذه الفترة يف اإلسالمياز بالتأثري  أوربا، متتغريب

 العصر الذي تعربت فيه أوربا، وكان علوم أي، األوريبالتاريخ بعصر االستعراب 
  ".)١(العرب ومعارفهم هي املصدر األول لكل كتاب يف أوربا

         ً وأخذ صورا   يوقد بدأ هذا التأثري يف أول مرة يف مستهل القرن الثامن امليالد 
 يف ته            ً                                                      خمتلفة وأشكاال  متعددة من ترمجة وتأليف ومر مبراحل متصاعدة إىل أن بلغ غاي

فذلك العصر املطبوع باالستعراب "القرن اخلامس عشر للميالد وتوقف يف أواخره 
 هو العصر الذي بدأت تظهر فيه آثار الثقافة العربية اإلسالميوهو قمة التأثري العريب 

 شرف، وأي                                          ً ة واضحة، بل أصبح عندئذ جمرد لفظ مستعرب شرفا  اإلسالمية بصور
حىت لقد كان األساتذة اللذين يتشبهون بالعرب فيلبسون العباءة العربية يف أثناء 

 .اجلامعيإلقائهم لدروسهم يف املدارس واجلامعات ومن هنا نشأ تقليد الروب 
يف أحناء وقد ظهر خالل هذه الفترة أساتذة كثريون وانتشرت اجلامعات  
                                                   ً                أوربا، ولكن على اليقني مل يبتكر أحد منهم أو يضف شيئا  إىل العلوم اليت غريب

نقلوها عن العرب واتصف هذا العصر بالقبول األعمى من كل علماء هذه الفترة 
، والنظر إليه باعتباره احلجة النهائية هذا مع بقاء بعض مؤلفات عريبلكل ما هو 

لكن من املؤكد أن علوم العرب هي اليت كانت تدفع عجلة                  ً      ً يونانية حتتل مكانا  رفيعا  
 .)٢("التقدم كما أوضحنا ذلك فيما سبق

 الذي نقصده هنا فهو علم خيتص بدراسة العلمي" االستعراب"أما مفهوم  
حياة العرب وما يتعلق م من حضارة وآداب ولغة وتاريخ وفلسفات وأديان، وله 

ه وفلسفته وتاريخ جحابه وأتباعه، ومنهرسه وخصائصه وأصاأصوله وفروعه ومد
عامل ثقة يف كل ما يتصل بالعرب وبالد العرب أو "فهو " املستعرب"وأهدافه، وأما 

، أو باألحرى املستعرب هو من تبحر من غري أهل )٣("باللغة العربية واألدب العريب
                                                           

 .١٩٦٩كتاب العمل : ٩ جالل مظهر، احلضارة اإلسالمية ص )١(
 .١٥١/ ١٥٠ جالل مظهر، املرجع نفسه، ص )٢(
 وقدم الباحث هذا الشرح ١٩٧٠ دار العلم للماليني بريوت ٥٨، املورد ص البعلبكي منري )٣(
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 . بدراستهاثقافتها وعينبالعرب يف اللغة العربية وآداا وتثقف 
        ً                                              تضح جليا  أن االستعراب فرع من فروع االستشراق كما هو احلال وهكذا ي 

بالنسبة لالستمصار، واالستفراس، واالستتراك وهلم جرا، وتتضح فروع االستشراق 
هذه وجماالت التخصص فيه خالل مؤمتراته حيث تقدم األحباث وتعقد الندوات لكل 

آدابه، واالستعراب ق علم عام خيتص بدراسة الشرق وافرع من ختصصاته فاالستشر
علم خاص خيتص بدراسة العرب وما يتصل م من حضارة وآداب ومبلغ تأثريهم 

 .يف غريهم وتأثرهم بسواهم
 :مفهوم االستغراب

وإذا كان األمر كذلك بالنسبة لعلم االستشراق وعالقته باالستعراب  
ل هل لدى واهتمامه البالغ بالشرق وبكل ما يتعلق به، فاجلدير بالباحث أن يتساء

الشرقيني علم شبيه به، يدرسون فيه كل ما يف الغرب من حضارة وآداب وفلسفة 
وأديان ونظم وفنون، هلم فيها منهجهم وفلسفتهم وطريقتهم وهدفهم أو باألحرى 

و لهل لديهم علم االستغراب كما لدى أولئك علم االستشراق، لقد وددت 
هم وخمترعام الفائقة الوصف ونقلناها استغربنا كما استشرقوا ووددت لو تتبعنا آثار

ألغنينا اللغة العربية ) فلو فعلنا ذلك(إىل اللغة العربية، ومل نكتف بدرسها يف لغام 
 ."وأمددنا النشء اجلديد بكل أنواع الثقافات احلديثة مع التبحر يف العلوم والفنون

حر وتوغل يف  الرب والبالشرقي أننا مجدنا ضة الغرب، فقد شق عينن ناولس 
                                         ً     ً                     أقصى البالد وعايش كل طبقات البشر وربح علما  وماال ، بل عنيت أن مغامرات 

 الدقيق أو نقل آثار الغرب اهلامة العلمي مل تكن كلها منصرفة إىل الكشف الشرقي
 البحت، كانت جلمع املال يوم االقتصاديإىل الشرق، بل كان معظمها للعمل 

أما غزو الغرب للشرق .. د فنفروا إىل الغرب ت سبل العيش على أبناء البالقضا
    ً      ً                                                          غزوا  علميا  فعظيم القدر جليل النفع، ومن وقف على هذا الكتاب أدرك عظمة 
االستشراق ومكانة الذين أقدموا عليه، بل عظمة الذين نقلت آثارهم من الشعر 

 إىل  إىل العلوم الرياضية إىل احلكم واألمثال إىل القصص كألف ليلة وليلة،اجلاهلي
                                                                                                                                                    

 .والتعريف عند ترمجته للكلمة اإلجنليزية
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  ".)١(غريها من ذخائر العلوم ونتائج العقول
   ً                           ً      ً                           حقا  أن العرب قد اهتموا اهتماما  بالغا  يف العصر احلديث حبضارة الغرب  

وآداا، فأرسلوا البعثات إىل معاهده ومراكزه العلمية وقاموا بترمجة كثري من الكتب 
مبكان أن يقطع والدراسات واملؤلفات ونشرها ونقدها، ومع ذلك فإنه من الصعوبة 

أحد بوجود علم لالستغراب له كيانه ومنهجه ومدارسه وأهدافه، وأصحابه وأتباعه، 
أو أنه علم أبلى رجاله يف فهم حضارة الغرب مبثل ما أبلى املستشرقون يف فهم 

       ً               ثري سؤاال ، ولو من ناحية نال بأس من أن ننتهز هذه الفرصة ف"احلضارات الشرقية و 
 اجتاه للبحث شبيه بالدراسات اإلسالمين ينشأ يف  العامل العريب املبدأ عن إمكانية أ

 املسيحياإلسالمية عندنا، ولكن يف اجلهة املقابلة دف دراسة تاريخ الفكر يف العامل 
 وحتليله بطريقة علمية، وميكن أن يطلق على مثل هذا االجتاه يف البحث أن الغريب

  علم الغرب أو باختصار:  كنظامأخذ مأخذ اجلد، وأرسيت له قواعده الثابتة
 .)٢(" االستغراب"

 ومحاسته البالغة لذلك ولكن يبدو )٣( وقد أشار بارت إىل دعوة حممد رحباء 
 حنو الغرب، إذ اإلسالميأنه فعل ذلك يف رغبة منه يف حمو الفكر اليت حيس ا العامل 

المية عن العامل نكتفي بتقرير أن احلكم الذي لدى الناس يف البيئات اإلس: "يقول
، حكم مازال يشوبه يف أغلبه لون الدفع واملشاحنة الشديدة، مث الغريب املسيحي

        ً  تقديرا  الغريب املسيحي                   ً                               بتقرير أن هناك أيضا  مسلمني مثقفني كثريين يكنون للعامل 
 .)٤(       ًموضوعيا 
ومن الغريب أن بارت مل يتنبه إىل فكرة خطرية للغاية يف هذا الصدد، وهي  
          ً                                                 يفرق جيدا  باملنطق واملوضوعية بني الفكرتني؛ املسيحية والغربية، اإلسالميامل أن الع

 لون أي اإلسالميفحينما تكون األوىل نقية كما هي يف حقيقتها ال يوجد عند العامل 
 بأهداف االستعمار وسيلة من ةمن ألوان الدفع واملشاحنة، وأما عندما تكون مشوب

                                                           

 .٦٣٧ بريوت ١ طـ ١٠ املستشرقون ص العقيقي إبراهيم املنذر، مقدمته لكتاب جنيب )١(
 . ترمجة مصطفي ماهر١٣بارت، الدراسات العربية اإلسالمية يف اجلامعات األملانية ص .  ر)٢(
 .١٩٥٨ يناير ١٩٥٧ الذي انعقد يف الهور يف ديسمرب العاملي ياإلسالم اقتراحه يف املؤمتر )٣(
 .١٣بارت املرجع السابق ص .  ر)٤(
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استعباده والسطو على موارده، فال ميكن أن يظل وسائل سيطرته على هذا العامل و
                                         ً        ال يدافع عن حياته ووجوده، ومن الغريب أيضا  أنه مل األيديهذا العامل مكتوف 

 ،واألمري شكيب )٢(،وحممد عبده)١(ييتنبه هو أو غريه ألمثال رفاعة الطهطاو
 جتربة ، وأن تعد حماوالم)٥(نيب، ومالك بن )٤(، وعباس حممود العقاد)٣(أرسالن

                                                         ً                رائدة يف علم االستغراب، على الرغم من أنه مل يتبلور بعد علميا  ومل يتطور منهجه 
، تعرض هلذا املوضوع باإلشارة واللمحة )٦(وفلسفته، واجلدير بالذكر أن أمحد موسى

 .                                              ً     ًالسريعة، ولو أنه توسع وأسهب وحلل لقدم لنا شيئا  كثريا 
استغرب يف الضحك "د منه  فقد وراللغويأما االستغراب يف املفهوم  

أنه : ويف احلديث.. واستغرب عليه الضحك كذلك ... وأغرب إذا أكثر منه 
إن االستغراب هو القهقهة، ويف دعاء ابن :  وقيل، بالغ فيهأيضحك حىت استغرب 

                                                           

 هـ حيث ١٢٦٥مطبعة بوالق " ختليص اإلبريز إىل تلخيص باريز "ي رفاعة رافع الطهطاو)١(
وصف كل ما صادفه خالل رحلته من اإلسنكدرية إىل مرسيليا وما الحظه خالل حياته يف 

، كما أشار إىل عالقاته باملستشرقني واجتاهام، مث ١٨٣١ و ١٨٢٦ني سنىت فرنسا ما ب
 . ودراستهم إياهاإلسالمياهتمامهم بالتراث العريب 

 هـ حيث قام ١٣٦٧ حممد عبده، اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية، دار املنار مبصر )٢(
 . لإلنسانيةبدراسة النصرانية واإلسالم دراسة مقارنة ما قدم كل منهما

 حيث ١٩٦٩ األمري شكيب أرسالن، ملاذا تأخر املسلمون، دار الفكر للجميع بريوت )٣(
حاول اإلجابة عن أسباب تأخر املسلمني وتقدم غريهم يف األعصر احلديثة وملاذا تقدم املسلمون 

 .وتأخر غريهم يف األعصر القدمية
م حيث ١٩٦٨بية، دار املعارف مبصر  عباس حممود العقاد، أثر العرب يف احلضارة األور)٤(

درس عدة موضوعات رئيسية يتبني منها أثر العرب يف النهضة األوربية احلديثة، كما يتبني أثر 
 .أوربا احلديثة يف النهضة العربية املعاصرة

 حيث تناول ١٩٦٩ يف البالد املستعمرة، دار الفكر بريوت الفكري، الصراع نيب مالك بن )٥(
 . ومقدراته االقتصادية والفكريةاإلسالمي املختلفة للسيطرة على العامل العريب اجتاهات الغرب

 املسلمون يف عصر طابعه اللقاء، حماضرة ألقاها جبامعة أم درمان يلتقي أمحد موسى، ملاذا ال )٦(
 .اإلسالمية باخلرطوم
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:  مستعرب، قال احلزىنبطيهبرية أعوذ بك اللهم من كل شيطان مستغرب، وكل 
بث، كأنه من االستغراب يف الضحك وجيوز أن يكون أظنه الذي جاوز القدر يف اخل

 .)١( .سال: واستغرب الدمع... مبعىن احلدة : مبعىن املتناهي يف احلدة، من الغرب
 إليه هنا بعيد كل البعد من ي الذي نرمالعلميواملؤكد حىت اآلن أن املفهوم  

دامت قواعد  للكلمة، ولكن ال مانع من االجتهاد يف هذا اال مااألصلياملعىن 
 . الصرف واالشتقاق تسمح بذلكعلمي

" غرب"مأخوذة من كلمة " االستغراب"وعلى هذا ميكن القول أن كلمة  
    ً                                                 أصال  مغرب الشمس، وبناء على هذا يكون االستغراب هو علم ينوكلمة غرب تع

وهو الذي تبحر من أهل " املستغرب"الغرب ومن هنا ميكن كذلك حتديد كلمة 
 .غات الغرب وآداا وحضاراالشرق يف إحدى ل

جيب يريد باالستغراب معىن آخر وذلك حني يقول . ا. ويبدو أن هـ 
والتعليم أكرب العوامل الصحيحة اليت تدعو إىل االستغراب، ولسنا نستطيع احلكم "

 وللمبادئ الغريب إال مبقدار دراسته للفكر اإلسالميعلى مدى االستغراب يف العامل 
ولكن هذا التعليم ذو أنواع كثرية تقوم ا جهات متعددة، وبالطبع والنظم الغربية، 

 يف املدرسة، ويف الكلية األوريب                      ً                       البد أن هناك بالفعل قيال  من التعليم على األسلوب 
.  أن هـاجلليومن  ". )٢(الفنية ويف اجلامعة، وعلى هذا التعليم يتوقف كل ما عداه

قافة األوربية الغربية، وهو املعىن الذي كان جيب يقصد باالستغراب هنا األخذ بالث. ا
 ، أو مبعىن التغريب وهو أن يصبح )٣(     ً                             شائعا  يف روسيا خالل القرن التاسع عشر

 التقاليد والعادات، أو مبعىن تثقف بثقافة الغرب وتأدب بآدابه يف غريبشخص 
 .أساليب حياته

                                                           

 .٦٤١/٦٤٤ ص ١٠ ابن منظور، لسان العرب م )١(
 . ترمجة حممد أبو ريده٢١٤ص جيب، وجهة اإلسالم . ا.  هـ)٢(
)٣( M. Rosental- P. judin, Adictionary of philosophy, PP. 

٤٨٠, Moscow ١٩٦٧.                            
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لقد نشأت العالقة بني الشرق والغرب منذ أقدم عصور التاريخ، وهذا لطبيعة 
                                           ً                               موقعهما اجلغرايف ومركزمها اخلطري فيه، فليس غريبا  مع هذه العالقة الوثيقة أن يهتم 

 الروحي أن يظفر الشرق مبزيد من العناية لسحره                        ًأحدمها باآلخر، وليس عجيبا 
وعظمته اخلالدة وتارخيه احلافل باألجماد والبطوالت، ففيه نشأت حضارات ونبتت 
ثقافات، وابتدعت آداب، وولدت فلسفات، وقامت ثورات، ونزلت أديان، 
                                                              ً ووضعت نظم، ورمست سياسات فكان ومل يزل منطقة صراع عنيف دائم ومسرحا  

 .ت السياسية والفكرية واالجتماعيةلالنقالبا
ومهما تكن أمهية تلك العالقات فإن الذي يهمنا يف هذا البحث هو حركة  

االستشراق وأطوارها، وهي حركة علمية واسعة النطاق متعددة اجلوانب متشابكة 
األطراف، فقد تناول املستشرقون مجيع الدراسات الشرقية بصفة عامة والدراسات 

اصة، وبرغم كثرة عدد املستشرقني وتعدد جماالم العلمية، ونشرهم العربية بصفة خ
الكثري من البحوث، وبرغم أثر االستشراق يف الفكر العريب فإن الكتب العربية اليت 
تدرس حركة االستشراق، ما زالت قليلة إىل حد كبري إذ أن دراسة هذا املوضوع 

 .)١( مشوبة بالصعوبة والتعقيد والشابكاحليوي
ن، فاالستشراق ميثل حركة متواصلة احللقات حياول فيها الغرب التعرف إذ 

               ً       ً       ً                    ً        ً            ً       على الشرق علميا  وفكريا  وأدبيا ، مث استغالله اقتصاديا  وثقافيا  واستراتيجيا  وجعله 
 .منطقة نفوذ له يسيطر ا على العامل بأسره

 :االستشراقحركة  دوافع -١
يته به عظيمة فما دوافعه لذلك،                                  ً     وإذا كان اهتمام الغرب بالشرق كبريا  وعنا 

وخاصة بعد شيوع اإلسالم ودوره الفعال يف توجيه اإلنسان حنو العقيدة الصحيحة 
 .وطلب احلقيقة اخلالدة وحماربة االستغالل يف كل مكان وزمان

ويبدو أن لالستشراق سبعة دوافع رئيسية، وليست ثالثة كما يظن بعض      
ية، واقتصادية، وأيديولوجية، ودينية، واستعمارية، وهي نفسية، وتارخي )١(الباحثني

أسباب شخصية مزاجية عند بعض الذين "     ً                                 وأخريا  علمية، وجبانبها دوافع ثانوية وهي 
                                                 

 .٧، املستشرقون والتاريخ اإلسالمي ص ي على حسىن اخلربوطل)١(
 .٦٥ السابق ص ، املرجعي اخلربوطل حسيني عل)١(



 ٤٣

يأ هلم الفراغ واملال واختذوا االستشراق وسيلة إلشباع رغبام اخلاصة يف السفر 
             ً          كذلك أن فريقا  من الناس ل أو يف االطالع على ثقافات العامل القدمي، ويبدو اوالترح

                         ً                                           دخلوا ميدان االستشراق طلبا  للرزق عندما ضاقت م سبل العيش العادية، أو 
دخلوه عندما قعدت م إمكانيام الفكرية عن الوصول إىل مستوى العلماء يف 
                           ً                                        العلوم األخرى، أو دخلوه ختلصا  من مسئوليام الدينية املباشرة يف جمتمعام 

  ".)١(املسيحية
                                            ً حممد البهي يف أن األسباب اليت أشار إليها تعد حقا  الدكتور ونتفق مع  

 حبثها بالتفصيل يف مثل هذا املكان، بل سنكتفي الضروريبواعث فرعية، وليس من 
 :بدراسة تلك الدوافع األساسية السبعة ألمهيتها البالغة وهي

 :الدوافع النفسية) أ(
، وخملوق حيحيث هو كائن اليت تكمن يف طبيعة اإلنسان نفسها من  

مفكر، له خصائصه وآماله وأحالمه وأطماعه، وأهدافه ونزواته ورغباته وإحساساته، 
 على حد سواء، ومن هذه والنفسي والفكري املاديوالبد له أن يتمتع بوجوده 

الدوافع رغبة اإلنسان الطبيعية يف املعرفة واالطالع ونزعته الظامئة للتعرف على حياة 
قة ملعرفة أخبار الناس وأسرارهم وخباياهم ولذته اوأفكارهم، وغريزته التواآلخرين 

يف حتمل املصاعب للوصول إىل ميادين مبهمة، ومسائل غامضة وشغفه الشديد 
بالتجارة، وكسب األموال واكتناز اخلريات والسيطرة عليها وولعه الكامن يف نفسه 

 الشديدة يف أن يعتنق غريه ما للسيطرة على اآلخرين، وجعلهم يتعلقون به ورغبته
يعتنقه هو من عقائد وأفكار وسياسة وفلسفة، وميله إىل التفوق على غريه بطريقة أو 

          ً                                                         خرى، وأخريا  حبثه املتواصل يف عقيدة اآلخرين للتأكد من سالمة عقيدته واجتاهه أب
اة، وهدفه منها، فاإلنسان مفطور على حب االطالع، وهذه الرغبة يومذهبه يف احل

املتأصلة يف أعماق نفسه ال ميكن أن تستأصل، وهي دافع قوى ينمو بنمو العقل 
وحيمل على طلب معرفة احلقائق األساسية الكربى هلذا الوجود وتلك احلياة، كما 

أحس اإلنسان يف نفسه ... ألشياء وعالقة بعضها ببعض احيمل على البحث يف علل 
                                                 

 دار الفكر ٥٣٣/٥٣٤ احلديث وصلته باالستعمار الغريب ص اإلسالميكر ف حممد البهي، ال)١(
 .بريوت بدون تاريخ



 ٤٤

يما رأي، وليس ما يعتقده اإلنسان  فشك فنظر ففكر فاعتقد احلق فءبالشياجلهل 
             ً       ً                                                   بعد البحث حقا  مقصورا  على التأمل العقيم، بل غاية هذا التأمل أن يستخدم يف 

وهذا هو قصدنا يف احلياة، فليس مثة غرض إال الفرار من اجلهل، ... احلياة العملية 
 )١(والوقوف على احلق، وكشف النقاب عن باطل تقنع حبجاب كثيف يوهم أنه حق

 األراضيتطلع اإلنسان إلشباع هذه الرغبات باالستمرار يف السفر والرحالت عرب وي"
 ويقص على يوالبحار فيلتذ مبواجهة الصعاب واألخطار، يذهب ويعود، مث حيك

أبنائه ومواطنيه فيثري فضوهلم إىل ما رأي وشاهد من آثار، وما وقع له من أحداث 
وربيون يف بالد الشرق، وملا قصوه عن للرحالت اليت قام ا األ"ولذلك كله، كان 

مشاهدام فيها أثر بالغ يف تاريخ االستشراق، ودور ال يستهان به يف إيقاظ الرغبة 
وإذا أخذنا  ،")٢( يف مشاهدة تلك البالد، ودراسة كل ما يتعلق بتارخيها وحضارته

م فيه؛ بعني االعتبار جاذبية الشرق وروعة مآثره من قدمي الزمان وما أحدث اإلسال
 .فإن اإلنسان البد أن يلهبه الشوق إليه

ملا ظهر اإلسالم وانتشر بسرعة يف تلك البقاع الشاسعة ووقف العامل  
      ً                                                     ً     ً      مشدوها  أمام هذه املعجزة الكربى، وعندما أفاق من ذهوله رأي أمرا  عجبا  مآذن 

ؤمنون  من عليها بكلمات تكرب اهللا وتدعو إليه، ومنابر رائعة يتسارع امليشاهقة تدو
                   ً                                                    إليها ليسمعوا دروسا  يف العلوم، ومعاهد زاخرة يتزاحم العلماء والطالب فيها، 
ومراكز حبوث يتسابق اخلرباء والباحثون فيها إىل الكشف واالبتكار واإلبداع، 
                                               ً                 ً     ومعاقل جدل مزدمحة جيادل فيها الفالسفة واملفكرون حبثا  عن احلقيقة، ودفعا  لكل 

احث ذلك استيقظت نفسه، وحترك فكره وعكف على باطل واعوجاج، فإذا رأي الب
تراث هؤالء وأولئك وأخذ ليل ار يشتغل ليحدد منابع قوم وحضارم وآدام 

رأوا العكوف على التراث اإلسالمي "وفلسفتهم وإميام حىت ظهر يف الغرب أناس 
يدة بأوسع معانيه لتعرف أسباب تلك القوة اخلارقة ومقومات هذه احلضارة، العت

                                                 

 ترمجة أمحد أمني مكتبة النهضة املصرية، الطبعة ٥/٦رابورت، مبادئ الفلسفة ص . س. أ)١(
 .١٩٦٥السابعة 

 ص ١٩٦٦، ٨ جملة فكر وفن ع ألملاينا حثيثو، ورقة من تاريخ االستشراق ي حممد عل)٢(١
٤٤. 



 ٤٥

            ً      وقد ولدت أصال  بسبب  ومن هنا كانت نشأة حركة فيما بعد حبركة االستشراق
 بالرغبة يف مقاومة التوسع الداخلي وإحساسه )١(حرية الرجل الغريب جتاه العامل العريب

 .                      ً                           الذي عرب إىل أوربا يوما  ما وسيطر على جزء كبري منها)٢(اإلسالمي
 فترة األوريب         ً        فيه جمهوال  للعقل وعلى الرغم من ذلك فقد ظل الشرق بكل ما 

                               ً               ،ولكن الغرب مل يسكت على ذلك طويال  وإمنا أخذ يسعى )٣(طويلة ألسباب عديدة
إىل اكتشاف أحوال شعوبه ومعرفة علومها وآداا، وبدأت تنتشر يف األوساط 

، وقد األوريب لدى الرجل الفكري                ً       قة وخاطئة إشباعا  للظمأ دالغربية معلومات صا
                              ً      ً                   اغ األدب الترفيهي الذي لعب دورا  عظيما  يف بعث مهم االستشراق سد هذا الفر

أدى تزايد االتصاالت عقب حروب استعادة إسبانيا وفتح "ومحاسة أصحابه و 
صقلية اإلسالمية وإقامة دول التينية يف الشرق إىل أن تصبح املعلومات األكثر 

 املة عن اإلسالم      ً                       ة جدا ، وذلك دون إغفال لألحكامي     ً                تفصيال  واألكثر دقة ضرور
 والذي أثار )٤(كدين أو للروايات اخليالية اليت نقلها األدب الترفيهي الواسع االنتشار

 .       ً      ً                    اهتماما  بالغا  بسبب طرافته وغرابته
ومهما يكن األمر فقد اتضح اآلن أن الدوافع النفسية كانت عظيمة الشأن،  

لمائه وتطور حركته، مما ال يدع                            ً     ً         يف نشأة االستشراق وأن هلا أثرا  كبريا  يف اجتاه ع
 الرحب إىل آفاق اإلنساين   ً                     ً                        جماال  للشك يف أا تعد أساسا  من أسس انطالق هذا العلم 

 .جديدة واسعة
 :الدوافع التارخيية) ب(

 املعروف أن العالقة بني الشرق والغرب كانت عرب تارخيها الطويل تأخذ من 
وهدم وبناء، وإذا أمعن املرء النظر اجتاهات خمتلفة، من حب ولقاء، وهجوم وعداء، 

                                                 

، ين العربية، مقدمته ترمجة غنيم عبدون مراجعة أمحد فؤاد األهوااحلضارةرسلر، .  جاك س)١(
 .الدار املصرية للتأليف والترمجة بدون تاريخ

 . مطبعة الرسالة بدون تاريخ٢٧٣، الفكر العريب املعاصر ص اجلندي أنور )٢(
 ، عيسى البايباخلربوطلي  حسيني، ترمجة عل٣٧/٣٩اإلسالمية، ص  خدا خبش، احلضارة )٣(

 .١٩٦٠ وشركاه احلليب
 .٥٧ ص ١٩٧٠رودنسون، صورة العامل اإلسالمي يف أوربا، الطليعة فرباير .  م)٤(



 ٤٦

                   ً                                                 يف التاريخ وجد خيوطا  واضحة املعامل منذ القدم حيث حاول الشرق والغرب، أن 
                                   ً  أن الغرب كان عرب التاريخ أكثر هجوما  اجللييسيطر كل منهما على اآلخر ومن 

 ونظره النفسي               ً             ً                                وعداء وأشد بطشا  وقوة وأطماعا ، وقد ترجع هذه احلقيقة إىل تركيبه 
 .ىل احلياة وفلسفته فيها، ولكن هذا هو ما يؤكده التاريخ وما سجله من أحداثإ

لقد كانت العالقة بينهما عرب التاريخ عالقة صراع متواصل، يلتهب وخيمد،  
 حىت أصبح منذ )١(ويشتد ويضعف، وتطور بعد انطالق اإلسالم وارتقاء املسلمني

باألفكار، وبعد أن احتل اإلسالم              ً                         ً ذلك احلني صراعا  بالسالح بقدر ما كان صراعا  
 اضطر )٣(                   ً      ً وأثر يف حركته تأثريا  عظيما )٢(مكانه يف التاريخ وأحدث فيه  ما أحدث

علماء الغرب إىل دراسته والبحث يف كل ما يتعلق به لفهم مظاهره وأحداثه املعجزة، 
وقد أجربت هذه الظروف التارخيية أولئك العلماء للبحث فيها حىت أخذوا 

من هذا الطارق اجلديد على أبواب التاريخ؟ من أين جاء وملاذا؟ ماذا أراد : ونيتساءل
وماذا حقق؟ ومادام قد تربع على عرش التاريخ وتفوق أصحابه على عباقرة أثينا 
وفالسفتها وخطباء روما ومؤرخيها، فيجب البحث فيه وفيما يتعلق به من حضارة 

 اإلنكار بأن االستشراق قد ولد يف وآداب وفلسفة وأديان، ومل يعد من سبيل إىل
 واجتاهه، ولعل بعض النفوس يف الغرب قد أحست باملرارة التارخييأحضان الواقع 

من خضوع بالدها املطلق لذلك الطارق اجلديد فأرادت إنكار فضله وأشادت 
                           ً                                          حبضارة اليونان والرومان حينا  وكان من نتائج صراع الشرق والغرب منذ قرون 

لى أوربا أن صار الغربيون يشعرون مبذلة سببها اخلضوع للحضارة وتفوق العرب ع
                                  ً                                  اإلسالمية اليت مل يتحرروا منها إال أخريا  فحاولوا أن ينكروا فضل املسلمني على 
أوربا، ونستطيع أن نقول إن هذا اإلنكار من تقاليد املتعصبني من مؤرخيهم الذين ال 

 .)٤(  يقرون بالفضل إال لليونان والرومان
                                                 

 .١٤/١٦ األمري شكيب أرسالن، املرجع السابق ص )١(
 دار ١٩٦٧ ٧ طـ ٨٨/١١١، ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني ص ي أبو احلسن الندو)٢(

 .الكتاب العريب بريوت
 .١٩٦٨ مطبعة الرسالة ٤٢٧، اإلسالم وحركة التاريخ ص اجلندي أنور )٣(
 .٧ ص٢٢منرة " مرآة الساحل"، املستشرقون واحلضارة اإلسالمية، جملة ي مربوك السوس)٤(



 ٤٧

مع أمهية هذا االجتاه املتطرف من جانب بعض الباحثني األوربيني، فاملهم و 
هو التأكيد بأن ميالد االستشراق كان يف أحضان دراسام هذه وأن الدوافع 

 .نشأة حركته التارخيية كانت من بني أسباب
اجتاحت "          ً                                             ويكفي دليال  على ذلك تلك الوقائع التارخيية اليت حدثت عندما  
روف يف ذلك الزمان جحافل املسلمني واستطاعت أن تؤسس يف أقل من العامل املع

وأصبح ..... قرن من الزمان أكرب وأقوى إمرباطورية عرفتها القرون الوسطى 
  ".)١(املسلمون سادة الدنيا بال منازع

ولو أضيفت إىل هذه األجماد اإلسالمية فتح األندلس ووقائع احلروب  
 واستيالء األتراك على القسطنطينية ودخوهلم إىل أوربا الصليبية، وصد عدوان املغول،

املسيحية وإغالق الطرق الربية أمام جتارة أوربا حنو الشرق األقصى واضطرارها إىل 
 عن طريق الرجاء الصاحل، مث نزاع الدول األوربية فيما بينها يف البحريالوصول 

 نابليون وقواته إىل ءوجمي أفريقيا وآسيا واستغالهلا واستبعاد سكاا،ي توزيع أراض
ق، وإحساس دول الغرب بالبغض للعامل اإلسالمي ورغبتها يف القضاء عليه، رالش

وهذه كلها أدلة مؤكدة للدور الذي لعبته الدوافع التارخيية يف ميالد حركة 
 .االستشراق وتكوين فلسفته

ومن هنا جيب االعتراف بأن االستشراق قد ظهر يف ظالل هذه الوقائع  
                                                       ً             تلك األحداث وترعرع يف أحضاا وتطور يف ظالهلا، فكان له أحيانا  أغراض بناءة و

حاول الغرب معرفة ما متكن “وأخرى هدامة مما يعقد دراسته والبحث فيه وقد 
معرفته من أحوال العامل اإلسالمي حىت يسيطر عليه، فرأي أن أهم الوسائل اليت 

                            ً  ما عند الشرق الستغالله سياسيا  توصله هلذا الغرض هو االستشراق الذي يدرس
                    ً            ً  من ناحية أخرى، وفعال  نقلوا آثارا  ي         ً                                 واقتصاديا  من ناحية، وللسطو على تراثه العلم

ولو أمعن املرء النظر يف " )٢(           ً                                   جليلة وكتبا  نفيسة للغرب كان هلا أثر كبري يف ضتهم
ه قد أثرت يف              ً                       التضح له جليا  أن األحداث اليت وقعت فييالقرن اخلامس عشر امليالد

              ً      ً                                                   االستشراق تأثريا  بالغا  وقد برز من بني هذه احلوادث حادثتان ذاتا أمهية معدومة 
                                                 

 .٥٣ جالل مظهر، احلضارة اإلسالمية ص )١(
 .١٧ ص ، املرجع السابقالسوسي مربوك )٢(



 ٤٨

 آلت القسطنطينية ١٤٥٣النظري لتأثريمها يف العالقات بني الشرق والغرب، ففي سنة 
                    ً                               ً                        إىل األتراك املسلمني مآال  ال رجعة فيه، وارتفع اهلالل متألقا  على أوربا الشرقية وبعد 

 جاما برأس الرجاء الصاحل وجلب التجار ي               ً            بنحو أربعني عاما  طاف فاسكو دذلك 
 وبكىواملبشرين الربتغاليني إىل اهلند، وتالهم اإلجنليز واهلوالنديون والفرنسيون، 

 إقامة حمطات على الضرورييؤمن الربتغاليون مواصالم مع اهلند وجدوا من 
ا حذوهم منافسوهم الذين قدر هلم ، وقد حذالفارسيسواحل جزيرة العرب واخلليج 

بعد أن حيلوا حملهم يف ممتلكام، وكل هذا ال يستلزم اجلرأة البحرية واحلربية 
                    ً                                              فحسب، بل يستلزم أيضا  املهارة واخلربة الدبلوماسية، وليس من الغريب على 
املمثلني الدبلوماسيني بعد إقامة طويلة أن حيرصوا على تعلم لغة وثقافة البالد اليت 

  .)١(ميثلون فيها مصاحل وطنهم
 :الدوافع االقتصادية) جـ(

وهي من الدوافع البارزة أمام كل من له دراية بالعالقات بني الشرق  
 والبحار يف األراضيوالغرب، ألا بطبيعتها تدفع اإلنسان اللتماس سب العيش عرب 

ه ويستعني مجيع بقاع العامل ويف سبيل وصول اإلنسان إىل هذا اهلدف يشهر سالح
                            ً                                        بقوته وبطشه ما وجد لذلك سبيال ، يأخذ وحيتل، ويسلب وينهب ويسيطر ويستعبد 
ويهدم وخيرب ويغامر حبياته ويقامر حبياة اآلخرين وبسبب هذه األطماع اجلشعة 
تتابع اهلجمات املسعورة من السيطرة على مجيع مرافق احلياة يف العامل العريب، مث على 

                               ً           االقتصادية من أشد الدوافع إحلاحا  يف اندفاع النواحي العامل بأسره ولذا كانت
 .الغرب لتعلم لغات الشرق ودراسة حضارته

                          ً         ً                           ومن مث كان العامل اإلسالمي جماال  اقتصاديا  ذا أمهية قصوى بالنسبة لعدد  
 وتبع ذلك بالضرورة عناية الغربيني بدراسة علومه )٢(كبري من التجار األوربيني

 .وثقافته وفلسفته
 الشرق يساميمن خالل هذه الدراسات أدرك الغرب أنه إذا أراد أن و 

ويتفوق عليه فليس له من سبيل آخر يوصله إىل انتزاع زمام األمور من يده إال بتعلم 
                                                 

 . النويهيي ترمجة حممد الدسوق١٤آربرى، املستشرقون الربيطانيون ص .  آ)١(
 .٥٨رودنسون، املرجع السابق ص .  م)٢(
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 يتسرب إىل مصادر القوة لكيلغاته، وما يتعلق ا من حضارة وعلوم، وأدرك أنه 
قتصادية؛ ولذلك تشبث ذا احملور يف الشرق وميزقها جيب عليه أن يتسلح بالقوة اال
فطلب التجارة الراحبة، وهو أقوى "وجعله هدفه األمسى وسخر كل شئ يف سبيله 

 يف ميول األمة الطبيعياملشجعات البشرية على النشاط والعمل، كان له أثره 
 من الشعوب املاديوجمهوداا الفكرية وبينما كان التاجر يسعى يف حتصيل النفع 

 شرع يتعلم لغاا وآداا وينشئ املعاهد ويؤسس اجلمعيات ليتعلم أبناء )١(الشرقية
جلدته ومواطنيه، وعالوة على األسباب املذكورة للعوامل االقتصادية توجد أسباب 
                     ً         ً                                    أخرى هلا، ألن هناك عامال  اقتصاديا  لالستشراق يتخذه كثري من املثقفني كمهنة 

 والقائمني عليها يشجعون نشر ناجحة، وكثري من أصحاب املكتبات التجارية
املؤلفات والكتب اليت تدور حول اإلسالميات والشرقيات ويشرفون على نشرها ملا 

 .)٢(يرون هلا من سوق نافقة يف البالد الشرقية
                    ً      ً                            أن هلذه الدوافع دورا  بارزا  يف انتشار االستشراق ومعاهده اجلليومن  

ريد دراسة موضوع االستشراق ببصر                               ً         ومراكزه يف أحناء العامل، وكان حقا  على من ي
 .العامل وبصرية الناقد ودقة الباحث أن يتنبه إىل هذه الدوافع وتأثريها البالغ يف حركته

 :الدوافع األيديولوجية) د(
وهي خطرية ونافعة يف الوقت نفسه إذ تدفع اإلنسان إىل ذلك الصراع  
ه وتلك سنة احلياة اليت  املتواصل الذي ال يهدأ وال يستكني ال انقطاع فيالفكري

تدفع اإلنسان للصراع حىت مع نفسه وأخيه وصديقه وعدوه وعشريته وجمتمعه وحىت 
العامل بأسره وتكمن هذه الدوافع يف وجود األيديولوجيات املختلفة، أيديولوجية 

وكل منها . …األفراد واجلماعات والدول واحلكومات واألجناس والقوميات إخل 
                                                  ً على غريها وتسيطر عليه ويهدف صاحبها إىل أن يكون رئيسا  تسعى لتفرض نفسها 

            ً                 ً           ً            ً                 واآلخر مرءوسا ، وينصب نفسه سيدا  وغريه مسودا ، ويعيش غنيا  ويترك الفقري ميوت 
 .    ًجوعا 

                                                 

 .١٤، املرجع السابق ص يأربر.  آ)١(
 ٦٨، ٢ طـ ١٩٥، الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ص ي أبو احلسن الندو)٢(

 .دار الندوة للتوزيع، لبنان
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ولو أخذنا يف االعتبار أن لالستشراق هدفه وفلسفته وأنه مل يبدأ مصادفة وال  
 بل نشأ حسب خطة موضوعة"       ً اعتباطا  
       ً                                       ً     أسبابا  أيديولوجية تكمن وراء كل ذلك، يكفي دليال  أن  أناجلليفمن  

الغرب مل يتردد يف سبيل حتقيق أهدافه األيديولوجية يف استخدام مجيع الوسائل 
املشروعة وغري املشروعة قانونية كانت أو غري قانونية خرية كانت أم شريرة حىت 

فرق "، " تربر الوسيلةالغاية"أرسى قواعده األيديولوجية اليت تربر أعماله، ومنها 
، وما أكثر أمثال ذلك يف "اغتصب متلك"، "حارب تسيطر"، " تعشاقتل"، "تسد

 ونيتشه وهرتزل وغريهم، ومن هنا ال نشك يف أن الدافع وراء يفلسفة ماكييافيل
 حمض، وقد بدأت الدراسات أيديولوجيالعناية بدراسة اللغات جبميع ألواا دافع 

 مث أمهلت بعد ذلك التبشريي يف العصر الوسيط خلدمة العمل الغربية على هذا النحو
، وبعد أن أصبحت األقلية الوحيدة ١٤٩٢ سقوط غرناطة يف عام د    ً     ً   إمهاال  تاما  بع

، مث عادت إىل الظهور التييناملوجودة ا من املور الذين يتكلمون لغة من أصل 
مهتمة بوحدة الكنائس مندجمة هذه املرة يف الدراسات السامية حيث كانت الكنيسة 

الشرقية مث جاءت احلركة اإلنسانية مبا تنشده من ثقافة شاملة، واملصاحل السياسية 
 " .والتجارية لتوسع من هذا االهتمام فيشمل جمموعة من الدراسات اإلسالمية

                                    ً     ً                 وقد كانت هذه األسباب األيديولوجية دفعا  قويا  يف زحف الغرب على  
، ولقد تبلور هذا كله وأيديولوجيتهاره وحماربة أفكاره الشرق وتعلم لغاته وحبث آث

 إىل إضعاف الشرق عامة والعامل اإلسالمي ي الذي كان يرمالفكرييف غزو الغرب 
خاصة ليقتلعه من جذوره ويزيله من وجوده وما من شك يف أن الدوافع األيدولوجية 

بالد األوربية وبني كانت إحدى بواعث االستشراق القوية وانتشار آفاقه يف أحناء ال
تلك حقيقة، ال مراء فيها ومل خيف على الغرب، أنه من غري املستطاع "مواطنيها، و 

انتزاع العواطف من أفئدة الناس، وليس من املمكن استئصاهلا حبملة عسكرية أو 
نشاء حمكمة تفتيش أندلسية جديدة حملاربة آراء الناس ولغام وضمائرهم وعالقام، إ

ثقافة : وحماربتها جيب أن تكون على أسلوب نشأا. لها فكرية وعلميةفاملسألة ك
وغزو فكر، من أجل هذا نشأ االستشراق يف بالد الغرب، وأخذ مجاعة من الغربيني 
                                                  ً      ً       ً   يعكفون على لغات الشرق وتارخيه ودينه دراسة واستذكارا  وحفظا  وتغلغال  يف 
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 ىل الغاية اليت يعملون من البحث والتنقيب لينفذوا من وراء ذلك إىل الوصول إ
 .أجلها

                            ً                           لذلك كله نعتقد أنه ليس غريبا  على اإلطالق أن يكون للدوافع  
 .األيديولوجية أثر عظيم يف ميالد االستشراق واجتاهاته املختلفة

 :الدوافع الدينية) هـ(
        ً                                                    اليت كثريا  ما حترك اإلنسان وتدفعه إىل األمام، إن مل تكن كذلك يف مجيع  

لرتعة الدينية حتث صاحبها على الدوام إىل طلب العال وبلوغ الغايات األحيان فا
السامية وهي اليت ترسم معامل حياته وتتحكم يف تصرفاته، وإذا كان الفالسفة 
                                                             ً     ً     وعلماء االجتماع مل حيددوا بعد دور الدين يف التحوالت التارخيية حتديدا  كامال  فمن 

    ً                              خطريا  يف نشأة االستشراق وميالد فلسفته                                      ً املؤكد أن الدوافع الدينية قد لعبت دورا  
 .واجتاهاا
 يعندما جاء اإلسالم وجد العامل بأسره يف أزمة فكرية حادة وقلق روح 

بالغ، فحاول أن خيرج اإلنسان من الظلمات إىل النور، ومن الباطل إىل احلق، ومن 
وسرعان ما بدأت التعصب إىل التسامح، ومن اهلدم إىل البناء، ومن الفناء إىل احلياة، 

اعملوا " الطريق يءويض" اقرأ"وترن يف اآلذان ) اهللا أكرب( يف األقطار كلمة تدوي
فبىن يف قرن ما مل ينب غريه يف قرون وبدأ الناس حىت من غري " فسريى اهللا عملكم

أهله يتوافدون إىل مراكزه ومعاهده ليتعلموا فيها، ومن أمثاهلم جرير، وسكوت، 
ء بعضهم ليستفيد مث يفيد، واآلخر ليتعلم مث ليحارب ويهدم، وبيكون وغريهم، جا

وسواء كان هذا أو ذاك فلم يكن لليهود أو للنصارى من سبيل آخر إال أن يتقبال 
 الكبري وجيربا على دراسة اإلسالم ولغته وآدابه، وقد ظلت اللغة العربية لفترة التحدي

هوض واالزدهار وبدت أقوم طريق                                  ً      ً    طويلة لغة علم وثقافة وفلسفة وسبيال  وحيدا  للن
لفهم الكتب السماوية وفلسفتها فتسابق أصحاب الديانات األخرى إىل تعلمها 

      ً     ً         دافعا  قويا  النتشار الديينوتعليمها ملواطنيهم وذويهم، وهكذا أصبح العامل 
االستشراق يف العامل، إذ أنشئت يف الغرب املعاهد واملدارس لتعليم لغات الشرق 

لريجع فضل دراسة اللغات الشرقية يف احلقيقة إىل املرسلني املبشرين " وأديانه، حىت
املوفدين إىل البالد الشرقية من لدن الباباوات فهؤالء هم الذين محلوا معهم عند 
رجوعهم إىل بالدهم تلك اللغات، وقد كانت اادلة يف العلوم واآلداب ضمن 
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وهم الذين قبضوا على ناصيتها اختصاص دائرة اإلكلريوس املسيحي أي الرهبان، 
 ".واختصوا ا ومنعوا اجلمهور من تداوهلا

تساءل أكان يعلم هؤالء العربية بسبب رغبتهم يف التعرف على نوميكن أن  
الكتاب املقدس ومقارنته بالقرآن الكرمي فحسب أم أم تعلموها ألسباب أخرى 

أا : ية ألسباب عديدة منهاكذلك؟ إن اجلواب على ذلك يؤكد أم اجتهوا إىل العرب
أصبحت لغة العلم والفلسفة والبد للرهبان من معرفتها للدفاع عن العقيدة ومنع 
انتشار اإلسالم الذي بدأ يزحف على املعاقل املسيحية ويطرق أبواا من هنا فكرت 
البابوية، يف روما يف مواجهة هذا الزحف بالتبشري املضاد باملسيحية يف البالد 

وحني نسأل التاريخ عن حركة "مية نفسها واستعادة ما ميكن استعادته اإلسال
االستشراق والتبشري كيف نشأت؟ يلقانا جوابه الصريح بأا قامت أول ما قدمت يف 

 ".رعاية الكنيسة الكاثوليكية لإلشراف املباشر من كبار أحبارها
اع كانت إحدى  يتبني أن الدوافع الدينية بكل ما فيها من قوة واندفاومن هن 

األسباب الرئيسية لتعلم الغرب اللغات الشرقية عامة ولغة اإلسالم خاصة وظلت هذه 
اللغة بيت القصيد يف نشاط الرهبان ألسباب الدفاع واهلجوم واالحتالل واالستغالل 
واحلرب والسالم، والتبشري واالستعمار وحماولة تعميد أهل القرآن، وإذن فالسبب 

 يف الدرجة األوىل، ديينلذي دعا األوربيني إىل االستشراق هو سبب  املباشر االرئيسي
. …فقد تركت احلروب الصليبية يف نفوس األوربيني ما تركت من آثار مرة عميقة 

بروتستانت وكاثوليك :  فشعر املسيحيوناملسيحي الديينوجاءت حركة اإلصالح 
تفهمها على أساس حباجة ملحة إلعادة النظر يف شرح كتبهم الدينية وحماولة 

التطورات اجلديدة اليت متخضت عنها حركة اإلصالح، ومن هنا اجتهوا إىل 
الدراسات العربانية وهذه أدت م إىل الدراسات العربية فاإلسالمية، ألن األخرية 

 .ي                                              ً             كانت ضرورة لفهم األوىل، وخاصة ما كان منها متعلقا  باجلانب اللغو
                       ً       ت الشرقية حىت مشلت أديانا  ولغات ومبرور الزمن اتسع نطاق الدراسا 

وثقافات غري اإلسالم وغري العربية، ومن جهة أخرى رغب املسيحيون يف التبشري 
بدينهم بني املسلمني فأقبلوا على االستشراق ليتسىن هلم إعداد الدعاة وإرساهلم للعامل 

 ".اإلسالمي
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  ً       فا  عديدة      ً                                               وأخريا  نرى أن هذه الدوافع الدينية قد محلت يف طياا أهدا 
                ً  عرب العصور واحدا  الرئيسيوغايات خمتلفة، وعلى الرغم من ذلك فقد ظل جانبها 

أال وهو مواجهة اإلسالم واهلجوم عليه، ويبدو أن التطورات األخرية اليت قفزت 
               ً     قبل مل تغري كثريا  من ذي     ً     أفقا  من حببالعامل كله إىل آفاق جديدة أوسع مدى وأر

 وسياسة روما البابوية مما يدل على أن الرهبنة املسيحية مل اجتاهات العقلية املسيحية
 .          ً                                      تتقدم كثريا  إىل األمام وإن تقدم الزمن وتغايرت األيام

 :الدوافع االستعمارية) و (
وهي بال شك متثل النقطة اخلطرة يف العالقات بني الشرق والغرب وحماولة  

ستغالل مقدراته، وهلذه األخري السيطرة على األول وسحق قوته واحتالل أرضه وا
                                                               ً     ً الدوافع جذور عميقة زرعت ونبتت قبل امليالد، ومنت بعده، وازدادت عمقا  ومشوال  
مع اندفاع العرب وسيطرة اإلسالم على اإلمرباطوريات السابقة ووصوله إىل أوربا 
واستقراره يف بعض أراضيها، عندما رأي الغرب كل هذا شرع يعد قوته خلوض 

 لكيالسيطرة عليه، فأخذ يتعلم لغته وآدابه وحضارته وتارخيه معركة فاصلة معه و
                                                        ً                يتفوق عليه مث قام مبغامرات صليبية معروفة فحارب اإلسالم قرونا  ومل ينتصر، ولكن 
عندما جنح يف طرده من األندلس مل يكتف بذلك، بل واصل استعداده ملواجهة 

 .اإلسالم يف عقر داره واحتالل بالده والسيطرة عليها
 ألن له هعترف االستعمار نفسه أن أشد ما خيشاه هو اإلسالم وانتشاروي 

قوته وجالله وأنه الوحيد بني األديان واملذاهب، األيديولوجيات الذي يستطيع أن 
                                               ً        ً       ً       ً يقف يف طريق أطماع الغرب وسيطرته على العامل سياسيا  وحضاريا  ودينيا  وفكريا  

 وكان البد للغرب املستعمر من معرفة ومن هنا تربز لنا غايته وهدفه من االستشراق،
ما ميكنه معرفته من أحوال هذا الشرق ومداخل السيطرة عليه واالستبداد به،ولذلك 

تلقف االستعمار هذه احلركة وكان ملوك الدول االستعمارية رعاا وكان "كله 
 ".قناصلهم يف بلدان املشرق عماهلا

  ً              ً            وال  لوجد فيه شيئا  من الغرابة                                    ً   ولو تتبع الدارس األمر بشكل أكثر عمقا  ومش 
     ً        ا معا  يف بناء وإذ سرعان ما اختذت أهداف املبشرين مع أغراض املستعمرين وجد

               ً      ً                             الذي ظل كابوسا  رهيبا  جيثم على صدور الشرقيني ويكتم االستعماريذلك الصرح 
ستكون قاعدة االستعمار " املسيحية"أنفاسهم واقتنع املبشرون زعماء االستعمار بأن 
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الشرق وبذلك سهل االستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم محياته، وزودهم يف 
باملال والسلطان، وهذا هو السبب يف أن االستشراق قام يف أول أمره على أكتاف 

                ً     ً                  ً      ً الذي كان له سندا  قويا  ال يستهان به وحصنا  منيعا  " املبشرين مث اتصل باالستعمار
ىل أهداف شىت وضعت يف برنامج االستعمار                  ً     ً          يعتمد عليه، وسالحا  حادا  ينفذ به إ

 .             ًواالستشراق معا 
وعلى اجلملة مكن االستعمار للمستشرقني يف البالد اخلاضعة حلكمه أو  

 .نفوذه لينشروا فيها فلسفتهم وحيققوا أهدافهم
 :الدوافع العلمية) ز(

  ً زا  نـوهي ذات شأن عظيم يف حركة االستشراق ألن العامل العريب يعد ك 
 ال نظري له يف بقاع العامل األخرى، ففيه شيدت حضارات وثقافات،       ًحضاريا 

ونشأت لغات وفلسفات، وولدت علوم وفنون، ونزلت شرائع وأديان، وقد أثارت 
                                                              ً             هذه القيم علماء الغرب فاهتموا بدراستها واكتشاف أسرارها، وحتقيقا  هلذه الغايات 

نهوض أن يدرس لغات الشرق وآداا                                  ً            السامية أيقن الغرب أنه البد له أوال  إذا أراد ال
              ً                                                وحضارا وخصوصا  حضارة اإلسالم وما حققه هذا الدين ورجاله من أهداف 
سياسية واجتماعية وأخالقية وثقافية، فأقبل املستشرقون على هذه الدراسات بنهم 

لشرق والغرب على حد سواء اوشغف وانطلق كثري منهم إىل آفاق بناءة استفاد منها 
                                                       ً       ً أن الباعث على دراسة اللغات الشرقية يف أول األمر كان دينيا  وحربيا  " اجلليومن 

يف القرون الوسطى، مث حتول بعد ذلك إىل أغراض علمية هدفها كشف ما تكنه 
العلوم والفنون الشرقية من كنوز مثينة وبتقدم هذه الدراسات اتصل حبل املودة بني 

دول الشرقية والغربية وكان الشرق والغرب وتوثقت العالقات العلمية بني ال
للمستشرقني فضل يف تنبيه األفكار مبؤلفام إىل إدراك احلقيقة اخلالدة اليت طاملا 
أنكرها الغربيون وهي أن املدنية األوربية احلديثة مبعثها الشرق وعلومه وحضارته 

 ".وفلسفته 
ا  يف خدمة اإلنسانية بأسره ًا وال ريب أن االستشراق قد أبلى بالء حسن 

      ً                                                                   متأثرا  ذه الدوافع العلمية الكامنة يف نفسه واليت كانت إحدى األسباب الرئيسية 
                                           ً                        مليالد حركته ونشأة فلسفته ولكن الفضل يعود أصال  إىل علم العرب وثقافتهم، 

إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيما : "ويصرح بعض الفرنسيني بذلك فيقول
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ات مبتكرة بل يدين هذا العلم إىل الثقافة قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظري
 إن ما ندعوه العلم احلديث …العربية بأكثر من هذا أنه يدين هلا بوجوده نفسه 

ظهر يف أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من االستقصاء مستحدثة ملنهج 
اليونان التجريب واملالحظة والقياس والتطور العلوم والرياضيات إىل صورة مل يعرفها 

        ً        ،وانطالقا  من هذا "األوريبوهذه الروح وتلك املناهج أدخلها العرب إىل العامل 
األساس أقبل الغرب بعلمائه على الشرق يبحثون وينقبون ويكتشفون وينشئون 

 اللغات، وأقسام اآلداب، وكراسياملتاحف ومعاهد العلوم، ومراكز البحوث، 
 املنظم العلميثرية توضح هذا االستشراق هناك أمثلة ك"وشعب التاريخ واألديان، و 

نذكر منها البعثات الثالث اليت قدمت إىل األندلس، أوهلا بعثة فرنسية برياسة األمرية 
إليزابيث ابنة خالة لويس السادس ملك فرنسا، والبعثة الثانية إجنليزية وعلى رأسها 

ة الثالثة فكانت  أما البعث…األمرية دوبان ابنة األمري جورج صاحب مقاطعة ويلز 
 أسبانية وبعضها من مقاطعات سفوا والبافه وساكسونيا والرين

وقد استفادت أوربا من هذه البعثات العلمية فائدة ال تقدر، حيث أصبح  
 عودا من األندلس شعلة علمية تضيء غياهب أوطاا وجماهل أراضيها أفرادها بعد

ق فدفعت بشعوا إىل األمام والفلسفات واآلداب واحلقائوأخذت تنشر العلوم 
 عنها عند النظر يف تطور العلم يف العامل وأثرها يف التغاضيخطوات جبارة ال ميكن 

النهضة األوربية املعروفة اليت أثرت هي بدورها مبدارسها وجامعاا وانتفعوا بدور 
 من الكتب الكثرية ا مث عادوا إىل بالدهم ونشروا فيها علوم العرب وثقافتهم وبلغ

 ي عشر امليالدالثايناهتمام الغربيني بالعلوم العربية أن أنشأوا يف باريس يف  القرن 
مدرسة لتعليم اللغات الشرقية وقد ظهر من األوربيني علماء تشبعوا بعلوم العرب 

 روجر بيكون الذي دعا الناس إىل اإلجنليزيوطرق حبوثهم خنص بالذكر منهم العامل 
والطبيعية، واالعتماد على التجارب للوصول إىل احلقائق دراسة العلوم الرياضية 

                                       ً      ً                               العلمية فبدأ األوربيون يبحثون العلوم حبثا  علميا  كان له أثر عظيم يف قيام النهضة 
 ".العلمية يف أوربا ورقى احلضارة الغربية

ونعتقد أنه قد تأكد حىت اآلن ما هلذه الدوافع العلمية من األمهية لالستشراق  
        ً                                                   ركته فضال  عما هلا من اإلسهام الفعال يف التفاهم بني الشرق والغرب ونشأته وح

 .وتنمية العالقات اإلنسانية فيما بينهما
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وبعد، فقد استبان أن هذه الدوافع الرئيسية وتلك األسباب الفرعية قد أدت  
مجيعها إىل ميالد االستشراق وازدياد االهتمام به، حيث بدأ العلماء والباحثون 

 والتجار واملبشرون والدبلوماسيون وغريهم يتدفقون على الشرق ويشغلون والرحالة
أنفسهم بدراسة لغاته وآدابه ويشرحون فلسفاته، وقد كان هلذه العوامل أثرها الكبري 
يف ميدان االستشراق فالبابوية ومعها كثري من املسيحيني كانت مهتمة بوحدة 

 يقتضيعلى ذلك، األمر الذي كان  الشرق مسيحييالكنائس ساعية إىل االتفاق مع 
دراسة لغام ونصوصهم، أما إجنلترا وفرنسا وممالك البالد املنخفضة املتحدة فقد 

 …        ً        ً                                                 اهتماما  متزايدا  باستقدام للمواصالت بعض العلماء املوارنة إىل أوربا يلكانت تو
يت كذلك كان تفسري نصوص الكتاب املقدس أحد املوضوعات اهلامة يف املناقشات ال

دارت بني الربوتستانت والكاثوليك وكان ذلك أحد األسباب اليت أدت إىل دراسة 
ظل األطباء على اهتمامهم " املعادية للعرب"زعة نـفقه اللغات الشرقية وبرغم ال

 األوربيني إىل دراسة اإلمرباطورية العثمانية التركيبطب ابن سينا كما دفع اخلطر 
 .واإلسالم عن كثب

 الوثيقة وهذه االهتمامات الزائدة تفسر مولد شبكة استشراقية هذه العالقات 
 .حمكمة العرى

  نشأة االستشراق-٢
ما أصل هذا الشعب؟ مىت : منذ أن التقى الغرب مع العرب بدأ يتساءل 

استوطن بالده؟ كيف نشأت لغته وآداا؟ وملاذا انطلق من جزيرته؟ كيف تطور حىت 
ية مستقلة؟ ما أسباب تقدمه وتفوقه؟ ما قيمة ختلص من بربريته وكون لنفسه شخص

آدابه وفلسفته؟ مب تتميز جتربته البشرية؟ وغريها من األسئلة اليت أدت اإلجابة عليها 
 .إىل نشأة االستشراق الذي خيتص بدراسة الشرق وما يتعلق به

 : املعاصرينرأي علماء العرب
 البلدان األوربية يف  إىل أن االستشراق بدأ يف بعض)١(وقد ذهب حممد البهي 

القرن الثالث عشر امليالدى، على الرغم من اعترافه بإمكانية وجود حماوالت فردية 
                                                 

 .٥٣٢ حممد البهي، املرجع السابق ص )١(
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قبل ذلك، مث يؤكد أن املؤرخني يكادون يتفقون على أن هذا العلم قد انتشر بصورة 
 . الذي قام به مارتن لوثر وغريه يف أورباالديينجدية بعد اإلصالح 

 يد اللبان أن حركة االستشراق بدأت يف القرن العاشر ويرى إبراهيم عبد ا
امليالدي حيث ظهر االهتمام بالعلوم العربية يف هذا القرن بالذات ،مث ازدهرت 
حركته يف القرن الثاين عشر حني انتشرت تلك املراكز العلمية يف العامل اإلسالمي 

 .وبدأ األوربيون يتوافدون إليها ليتعلموا فيها 
 أن حركة االستشراق بدأت يف أوربا يف )١(سيين اخلربوطليعلي حويرى  

العصور اإلسالمية الوسطى عندما كان العرب حيتلون مركز الصدراة يف احلضارة 
 على أوربا حينذاك فتأثرت شعوا تستويلوالعلم فبددوا دياجري الظالم اليت كانت 

 .م وأقبلت بنهم وشغف على ورود منابعهم املتدفقة
 بداية االستشراق إىل القرن العاشر )٢( وزمالؤهينمحد اإلسكندراويرجع أ 
 حينما أدرك الغرب تلك املعجزة احلضارية اليت شادها العرب فاندفعوا إليها يامليالد

ليتعلموها ويتسلحوا ا ويستفيدوا منها فأخذوا يدرسون لغتها وآداا ويترمجون 
 بدأ بذلك رجال الدين مث تالهم كتبه وينقلون علومها إىل بالدهم وكان أول من

 .غريهم من أبناء جلدم
                      ً                    أن االستشراق بدأ تقريبا  يف القرن الثالث عشر  يويرى أمحد الشرباص 
 حيث انبثق من احلروب الصليبية اليت مل تكن سوى إحدى نقط التحول يف يامليالد

 .تاريخ الشرق
 إذ أراد يامليالد زيدان بداية االستشراق إىل القرن العاشر يرجوويعيد ج 

اإلفرنج االطالع على ما يف اللغة العربية من العلوم الطبيعية والفلسفية والطبية ونقلوا 
 الذي الثاين    ً                                                               كثريا  منها إىل الالتينية ومن أوائل املترمجني أو الناقلني هو البابا سلفستر 

  وجاء بعده١٠٥٤، وتاله هرمان املتويف عام يعاش يف القرن العاشر امليالد
 . وغريهماألفريقيقسطنطني 

                                                 

 .١١ايد اللبان، املرجع السابق ص   إبراهيم عبد)١(
 .٢/٤٠٨ وآخرون، املفصل يف األدب العريب، اإلسكندري أمحد )٢(
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                                        ً       ً  أن الذين يظنون أن أوربا مل تعرف استشراقا  حقيقيا  العقيقيويقرر جنيب  
ما " و يقبل احلمالت الصليبية خمطئون ألن االستشراق عرف يف القرن العاشر امليالد

كانت الصليبية إىل نتيجة واحدة ملقدمة واحدة هي االستشراق وما احلمالت 
يجة وقوف الغرب على ثقافة الشرق وفلسفته اليت تناهض املسيحية، الصليبية إال نت

ومل تكن احلمالت الصليبية سريعة النضج مثرة، كما يتومهون، ومل يكن احتكاك 
الصليبيني بالعرب ونظرهم إليهم مبنظر أسود، سودته دماء قتلى احلروب ليترك يف 

 ...…            ً                  نفوسهم متسعا  إلنصافهم يف دروسهم 
 يداغر أن يثبت أن االستشراق نشأ منذ القرن العاشر امليالدوحياول أسعد  

يوم كان الشرق العريب اإلسالمي مباءة العلم ومنتدى اآلداب، وحني كانت قواعد "
األندلس وحواضرها الكربى مثوى للثقافة ومنائر للمعرفة مبا فيها من خزائن الكتب 

سا وإيطاليا وأملانيا وإجنلترا واجلامعات واملدارس العالية يفد إليها الطالب من فرن
 عشر خاصة ونقل الثاينونشطت هجرم إىل األندلس يف القرن  للدرس والتحصيل

، والفارايب، الرازي العرب وأطبائهم من أمثال مفكريحينذاك قدر كبري من آثار 
 .وابن سينا وغريهم

اق  بأنه من العسري للغاية حتديد نشأة االستشراحلسيينويؤكد إسحق موسى  
 اإلسالم نظر رجال الدين يأن يسترع "الطبيعيبسنة معينة ولكنه يرى أنه كان من 

،وبعد أن أشار إىل " منذ ظهور انتشاره يف املشرق واملغرب بسرعة مدهشة املسيحي
رأي الكاردينال كوبنج، رئيس أساقفة النمسا، الذي أشاد جبهود يوحنا 

وبناء على "                     ً  عند املسلمني أردف قائال  واعتماده يف كتاباته على علم الكالميالدمشق
هذا النص ترجع بداية االهتمام باإلسالم ودراسته إىل حنو مائة سنة بعد ظهوره مث 
التقى اإلسالم باملسيحية يف األندلس وأقبل املسيحيون على دراسة ودراسات العربية 

اعهم قد أنفسهم ألن أتب" املسيحيوآداا حبماسة استرعت نظر علماء رجال الدين 
أغرقوا يف قراءة الشعر العريب والقصص العربية ودرسوا فلسفة املسلمني وعنوا بإتقان 

 .العربية والتعبري ا
 الكامل مل يبدأ إال يف العلميويرى إبراهيم مدكور أن االستشراق باملعىن  

ال نستطيع أن نتحدث عن دراسات إسالمية "منتصف القرن التاسع عشر إذ أننا 
 إال يف الغرب أو يف املاضيالكامل سابقة علة النصف األخري من القرن باملعىن 
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الشرق، ذلك ألن الغربيني يف اتصاهلم بالشرق شغلوا أوال بنواحيه السياسية 
                             ً                                             واالقتصادية، ومل يتجهوا إال أخريا  إىل نواحيه الثقافية وما نراه لدى بعض مؤرخيهم 

شر من تعليق على العرب والثقافة يف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع ع
العربية، إمنا هو مستمد يف الغالب من املصادر الالتينية، وأما الشرقيون أنفسهم فلم 
يكن يف وسعهم وقد كانوا مغلوبني على أمرهم، أن حييوا معاملهم وال أن ينهضوا 

 ".بتراثهم
ليت سردناها                                ً                           ولو تتبع الباحث آراء العرب مجيعا  لرآها تقترب من هذه اآلراء ا 

 .ولذلك نكتفي ذا القدر منها
 :رأي علماء الغرب

   ً مثال    بارتيأما علماء االستشراق فيذهبون يف ذلك مذاهب أخرى فرود 
يؤكد أن االستشراق كما هو اليوم ليس سوى نتيجة لدراسة أجيال عديدة فلو 

فإن مىت بدأت حركة االستشراق؟ :  بالتحديدالتايلطلبت اإلجابة على السؤال 
الباحث سيواجه املشاكل بدون شك، ومع ذلك فعليه أن يوجه نظره إىل التاريخ 
نفسه وتطور االستشراق ذاته، وبناء على هذا األساس يستطيع أن يقول أن بداية 

 عشر إذ فيه ترمجة القرآن إىل الثاينالدراسات العربية واإلسالمية ترجع إىل القرن 
                               ً         يه األب فيزابل ويف هذا القرن أيضا  ألف أول  بتوج١١٤٣الالتينية ألول مرة عام 

 . عشرالثاين ولذلك كله كانت بداية االستشراق يف القرن  عريبقاموس التيين
ويذهب األب المنس إىل أن األحبار الرومانيني قرروا دراسة اللغة العربية  

رة وآداا يف مدارسهم منذ القرن الثالث عشر، غري أن هذا القرار مل ينفذ إال فت
 دعا ملك فرنسا فرنسيس األول األستاذ بوليس ١٥١٩قصرية من الزمان ويف عام 

يوستينيا لتدريس العربية والعربية يف عاصمة مملكته ولكنه مل يبق يف وظيفته إال عامني 
مث عاد إىل موطنه ومل خيلفه أحد يف مكانه ويؤكد المنس أن بقية الدول األوربية 

داية القرن السادس عشر حىت يف األندلس نفسها ويربر كانت جتهل علم العربية يف ب
مل يبق فيها سوى آثار قليلة من لغة كان قد عال "                             ً حكمه فيما يتعلق بأسبانيا قائال  

           ً     المنس مؤكدا  أن يوميض" منارها يف عهد اخلالفة األموية حنو من سبعمائة سنة
اللغة العربية أوربا يف القرن السادس عشر قد واجهت صعوبات بالغة يف دراسة 

واحلق يقال أن درس العربية مل يكن بني أهل أوربا من األمور السهلة يف القرن 
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السادس عشر وكان من حياول ذلك أشبه مبن يتصدى اليوم لدرس لغة جمهولة ال 
مبوليون إذ توخى حل ا بشهني وال نتردد أن نشبهييعرف أحد هجاءها كلغة احليث
رشيد املخطوط باللغتني املصرية "ثر على حجر الرموز اهليريوغليفية بعد أن ع

 ".واليونانية
 أن العلماء أخطأوا حينما ظلوا يعتقدون حقبة طويلة )١(ويرى برنارد لويس 

 بني الثقافة اإلسالمية وثقافة أوربا قد حدث نتيجة جديمن الزمن أن أول اتصال 
 إىل الغرب عامة، للحروب الصليبية مث يؤكد أن حركة الفكر والعلوم العربية وصلت

وبريطانيا خاصة عن طريق آخر ال عن طريق احلروب املذكورة ويستند يف رأيه هذا 
على التاريخ ووقائعه، فيذهب إىل أن أوربا شربت من مناهل العلوم العربية اليت 
كانت تتدفق يف األندلس إذ أسس العرب يف أسبانيا وصقلية مدنية زاهرة أرقى بكثري 

صرة هلا يف ذلك الوقت يف البالد املسيحية وهي املدنية اليت خلفت من أية مدنية معا
     ً                                                                    آثارا  يف املدنيات املسيحية املعاصرة هلا، حىت أنه بعد أن استعاد املسيحيون سيادم 
على تلك البالد ظلت العلوم العربية مزدهرة مدة من الزمن، وكان من امللوك 

عرب، وقد شرعت الثقافة العليا للعرب  علماء الياملسيحيني من يتكلم العربية ويواز
تنفذ إىل بالد الفرجنة منذ عهد مبكر فقد كان املسيحيون الذين كانوا يتكلمون 
العربية من أهل أسبانيا يتمتعون بنفوذ قوى، كما أن يهود أسبانيا وصقلية الذين 

هي كانوا يتكلمون العربية والذين كانوا يشاركون أهل دينهم من الفرجنة لغة أخرى 
العربية قد ساعدوا كذلك مساعدة كثرية يف نشر العلوم العربية يف الغرب وخنص 

 إبراهيم بن عزرا من مدينة طولد والذي زار األسباينبالذكر هنا العامل الفيلسوف 
                                      ً  ودرس هناك حقبة من الزمن كما نذكر عاملا  ١١٥٩ أو سنة ١١٥٨لندن يف 

يف صقلية والذي ورد ذكره يف الوثائق        ً                             ً إجنليزيا  هو توماس برون الذي كان قاضيا  
 ". برونالقاضيالعربية باسم 

 الثاينأن حركة االستشراق بدأت يف أوائل القرن  ويزعم ماكس فانتاجو 
عشر بعد دخول الصليبيني إىل القدس، وبعد احتالهلا بعشر سنوات اتصل مافر فرنس 

                                                 

 بدون تاريخ ودون مكان ¾ برنارد لويس، تاريخ اهتمام اإلجنليز بالعلوم العربية ص )١(
 .الطباعة
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ن حيمل معه إىل خالل حجه بالعلماء العرب واستطاع أ"  باتيايالرد "بريطاين
                           ً                                    فرنسا نسخة من مخسة عشر كتابا  يف هندسة إقليدس ونسخة أخرى من قوائم 

                                            ً نقل هذين املؤلفني إىل الالتينية حيث مل يكن معروفا  " الون" الفلكية ويف اخلوارزمي
                                                            ً    ً     ً عن أحدمها يف الغرب غري معلومات ابتدائية، وأما اآلخر فقد كان جمهوال  جهال  تاما  

 الثاين والعامل العريب يف وقت واحد إىل أوربا أوائل القرن اليوناين وبذلك دخل العامل
 ".م١١١٦عشر 

إىل أن فلسفة العرب ومعرفتهم بفلسفة أرسطو قد  ويتجه يوسف جربا 
 ءمناقشة اآلراأجربت الرهبان إىل تعلم العربية يف زمن مبكر حيث اضطروا إىل 

مما يدل على أنه مل يكن يسمى ) نياملستشرق(الفلسفية، كما رغبوا يف إحراز ألقاب 
انتشرت آراء أرسطو يف "       ً                                             مستشرقا  إال الذي كان على معرفة تامة باللغة العربية و 

أوربا بواسطة اختالط اإلفرنج بالعرب يف األندلس وصقلية، وكان هذا أول العهد 
بدعوى اقتباس أساليب التعليم على الطريقة الفلسفية لوضوحها وسهولة إدراك 

ها، وملا كانت العلوم العربية املترمجة عن كتب أرسطو وغريه كافية للتعبري عن أسرار
                                                          ً             املفاهيم املختلفة وحل املعضالت اهتم األوربيون بفلسفة أرسطو سعيا  وراء احلقائق 
وبذلك حلوا األلغاز ومعميات كتبهم اليت رسخت يف عقول املتدينني واملتعصبني 

 يستطيعوا القيام بأداء كيىل دراسة اللغة العربية وهذا هو السر يف اضطرار الرهبان إ
 ". حيوزوا ألقاب مستشرقني وكياملهمة امللقاة على عواتقهم

 :اخلالصة
 االستشراق،ال يفوتنا أن نشري إىل أولئك الرواد األوائل الذين محلوا لواء  

جهوا مسئوليات شاقة وصعوبات بالغة يف حتقيق أمانيهم، وعلى الرغم من ذلك اوو
 ياختاروا هذا الطريق واجتازوه بإرادم القوية، وعزميتهم الصلبة من هؤالء جريرد

      سانتاال ي، أوجود)١٠٨٧املتويف  (األفريقي،قسطنطني )١٠٠٣ – ٩٣٨(أورالياك 
 – ١٠٧٠(،آدلر أوف بات )١١٢٥أملع امسه (ديكويل  )١١١٩ – ١١٠٧(

منتصف القرن  (األسباين،يوحنا داود )١١٥٦ – ١٠٩٤( ، بطرس املكرم )١١٣٥
،روبرت أوف نسترا )منتصف القرن الثامن عشر (ي، يوحنا األشبيل) عشرالثاين

،أفالطون )١١٧٢املتويف  (ي،هرمان الدملاط)١١٤٨ – ١١٤١(اشتهر من عام 
،دانيل أوف )١١٨١املتويف (دومنجو جونثالث  ، )١١٥٤ – ١١٣٤(    التيفويل
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 )١١٨٧ – ١١١٤(       كرميونا يريلد،ج )١١٩٠ – ١١٧٠اشتهر بني  (موريل
، )١٢٤١ – ١١٧٠(لييونارد وفيبونانش  ، )١٢٣٦ – ١١٧٥(،ميخائيل سكوت 

،يونا  )١٢٧٤ – ١٢٢٥ (، توما األكويين)١٢٦٩املتويف (توماس هيرب نيكوس 
 مارتيي،راميوندو  )١٢٨٠ – ١٢٠٦(،أكرب الكبري )١٢٧٤ – ١٢٢١(فنتورا 

 )١٢٩٤ – ١٢١٤(،روجري بيكون  )١٢٩٠ اشتهر(،جوفروا )١٢٨٤ – ١٢٣٠(
 – ١٢٣٥(     ىي، أرنولد فيالنو)أوائل القرن الثالث عشر( ساراشل يالفرد د ،

، )١٤٥٢ – ١٣٤٢(، تورميد )١٣١٤ – ١٢٣٥(، راميوند لوليو )١٣١١
 .)١()١٥٢٢ – ١٤٩٤ (األفريقيليون ) ١٤٧٠املولود  (يناألسقف جوستينيا

ائد األول الذي اهتم باللغة العربية وآداا هو جرير                  ً       ويبدو مما ذكر آنفا  أن الر 
الذي حاول أن يتعرف على العامل اإلسالمي وينقل ) ١٠٠٣ – ٩٣٨( أوراليياك يد

معرفته إىل بالده فهو أعظم شخصية يف هذا العصر املبكر اللتقاء الفكرين العريب 
 أوكويتانيا، الذي ال مواطين، فهذا املواطن الفقري من الالتيين ياإلسالمي مع املسيح

حسب له وال نسب يف عصر مل يعرف غري األحساب واألنساب، قد استطاع مبا 
                                                     ً            من فضائل نفسية ومواهب عقلية أن يشق طريقه ليصبح ناظرا  ملدرسة رمز أويت

 ً       ً                 ً                     ً         ا  وناصحا  لألباطرة، مث أسقفا  لرافنا، مث يتربع أخريا  على عرش ذستاأاألسقفية، مث 
 .)٢()١٠٠٣ – ٩٩٩ (الثاينت اسم سلفستر البابوية يف روما حت

 اجلنسية فرنسيوعلى الرغم من أن أكثر الباحثني قد اعترفوا بأن جرير كان  
فإننا نرى يوسف جربا يصر على أن أول من استشرق يف  ،)٣(وأول من استشرق

الذي أسهم يف دراسة االستشراق ) ١٥٨١ – ١٥٠٥(فرنسا هو غليوم بوستيل 
       ً             ً                 كان حمبا  للعلم مشغوفا  باادلة واحملاورة "رعه أحد قبله أو بعده و       ً         إسهاما  قلما يضا

                                                       ً              ً يف األمور العويصة حيث كان يظهر عبقرية نادرة وقد كان لغويا  حاد الذهن جدا  
 …             ً                ً                                   وقد تعلم كثريا  من اللغات خصوصا  الشرقية وذاعت شهرته ومألت كل أوربا 

                                                 

 .١٩٦٤، ط دار املعارف مبصر ١٣٧ – ١/١٢٠تشرقون ، املسالعقيقي جنيب )١(
 .١٢٤ جالل مظهر، املرجع السابق ص )٢(
، أثر املستعربني من علماء املشرقيات يف احلضارة العربية امع العريب ي حممد كرد عل)٣(

 .١٩٢٧تشرين األول 
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 بنوره كل يهتدييما بعد كاملنار ودخل إىل ميدان العلم من أيسر األبواب وأصبح ف
                     ً                                             من يرغب يف العلم خصوصا  يف اللغات الشرقية وقد جد بوستيل يف تعلم اللغة 
الالتينية واليونانية واإليطالية واإلسبانولية والربتغالية والعربانية والكلدانية والسريانية 

ره ملك واألرمنية واحلبشية والعربية حىت ذاعت شهرته ومألت اآلفاق، وعلم بأم
                                                                 ً     ً       فرنسا فرانسوا األول وكان حيب اللغة العربية والتركية ويتقنهما اتقانا  تاما  فأحلقه 
بسفارته يف تركيا لدى السلطان سليمان وأمره أن حيضر معه إىل باريس كل ما 

 وقد كان لبوستيل أثر كبري )١(يستطيع احلصول عليه من املخطوطات النفيسة الشرقية
 واستقالله عن العلوم األخرى كما وأن له تالميذ كثريون يف ضة علم االستشراق

 للغة يم أول كرس١٥٣٩انتشروا يف أوربا يف القرن السادس عشر وقد أنشئ يف عام 
                             ً              فرنس اليت كانت قد أنشئت حديثا  ليشغله جيوم يالعربية يف باريس يف الكوليج د

رىب على يديه تالميذه جزات الدراسية وتوبوستيل وهو عامل متنور قام بنشر أوىل امل
 له أمهيته النسبية يف استشراقيكان من بينهم جوزيف سكاليجية الذي امتاز بتكوين 

 ي ينمكيذلك احلني وقد وضع يف املكتبات جمموعات املخطوطات الالزمة للعلماء 
معارفهم كما أتاحت املطبعة ذات احلروف العربية للعلماء أن يستفيدوا من أعمال 

عكفت جمموعة من املتخصصني على توفري أدوات العمل الضرورية، بعضهم البعض و
 .)٢(األجروميات واملعاجم وطبعات النصوص

من هنا انطلق االستشراق يف فرنسا إىل آفاق بعيدة وأخذ يشق طريقه إىل  
                       ً                              ً     ً          األمام حبزم وإصرار متخطيا  كل الصعاب حيث أخرج للعامل عددا  ضخما  من علماء 

 .            ً      ً                           سهموا إسهاما  عظيما  يف بناء صرح احلضارة اإلنسانية الذين أ)٣(االستشراق
 ا  تعلم العربية وعينإجنليزيوقد اتفق العلماء ومن بينهم اإلجنليز على أول  

الذي تعلم العربية والعلوم ) ١١٣٥ – ١٠٧٠(عناية كبرية هو أدال أوف بات 
بثقافة العرب األخرى يف األندلس وصقلية ومصر ولبنان وأنطاكية واليونان وتثقف 

 على املناهج األخرى والبحثي العلميإىل أقصى حد ممكن حىت لقد فضل مذهبهم 
                                                 

 .١٥ يوسف جربا، املرجع السابق ص )١(
 .٦٨رودنسون، املرجع السابق ص .  م)٢(
 .٣٣١ – ١/١٧١، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(
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مجيعها وله آثار عديدة خاصة يف الفلك والرياضيات وأثر يف وزمالئه اآلخرين مثل 
من املؤكد أنه أول عامل بالعربية يف ، وغريه) ١٢٣٦ – ١١٧٥( ميكائيل سكوت

قد قام برحالت واسعة يف أسبانيا والشام " و الثاين هلنري                     ً هذه البالد، وكان معلما  
          ً                                                                  وترجم عددا  من النصوص العربية إىل اللغة الالتينية ومن بني الذين أقبلوا يف القرنني 

 عشر والثالث عشر على طلب املعرفة يف املشرق رجعوا لينريوا أذهان الثاين
 الذي يلسميائ وميكائيل سكوت العظيم املنجم واموريلمواطنيهم، دانيال من 

أحرزت ترمجته ألرسطو من العربية شهرة عظيمة وكان هلا قيمة كبرية يف احلركة 
حكم (األوىل للنهضة األوربية، ومن الشائق أن أول كتاب طبع يف إجنلترا وهو 

 .رائج   عريبكان ترمجة ملصنف ) الفالسفة وأقواهلم
رقية عامة دالرد وسكوت يف الدراسات الشإوعلى الرغم مما أسهم به  

والعربية خاصة يف بريطانيا إذ أضاء سبل االستشراق أمام اآلخرين وأيقظا محاسة 
املتعطشني للمعرفة، فإن العلماء يؤكدون أن أبا الدراسات العربية يف بريطانيا هو 

خريج كمربيدج وأستاذ العربية فيها بعد ومؤسس ) ١٦٣٢ – ١٥٦١( وليم بودول
مقالة شائقة بني فيها أمهية اللغة العربية  " وقد كتب بدول…منهج تدريسها 

وضرورة دراستها، لذكر أا لغة الدين الوحيدة وأهم لغة للسياسة والعمل من 
اجلزائر إىل الصني وأسهب يف ذكر قيمتها األدبية والعلمية، وقد حاز بدول هذا 
 بعض الشهرة يف أيامه وذاع صيته كمستعرب يف أحناء أوربا وأهم أعماله مجعه
     ً      ً                                                        معجما  عربيا  يف سبعة جملدات مل ينشر لسوء احلظ، وميكن أن نذكر ضمن مؤلفاته 
املطبوعة بعض النصوص العربية املطبوعة يف إنكلترا ودراسات يف القرآن الكرمي 
      ً                                                                         ومعجما  للمفردات العربية املستعملة يف اللغات الغربية منذ األزمنة البيزنطية حىت أيام 

 ".ول ترمجة إجنليزية للقرآنهو الذي أصدر أ"و  "حياته
ومما الشك فيه أن الدراسات الشرقية عامة والعربية اإلسالمية خاصة قد  

                                                             ً     ً قفزت يف بريطانيا مع ظهور هؤالء الرواد إىل آفاق واسعة وأخرجت عددا  ضخما  
تفخر بريطانيا بانتمائهم إليها وإسهامهم الكبري يف الثقافة  من علماء االستشراق

 . شأااإلنسانية ورفع
 ي بدراستها هو جريار د شأن تعلم العربية وعينذي إيطايلويبدو أن أول  
 ي االستشراقالوعي                ً      ً       الذي أسهم إسهاما  عظيما  يف نشر ) ١١٨٧ – ١١١٤(كرميون 
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مل تكن التراجم الالتينية من الكتب العربية "يف أوربا عامة ويف بريطانيا خاصة إذ 
 وقد ثابر هذا العالمة …ريار دى كرميون  ج١١١٤ذات أمهية خاصة حىت ولد سنة 

) األحجار(وكتاب ) كناش(على االطالع وترمجة الكتب القيمة ومما ترمجه كتاب 
البن ) الطب(جلابر بن أفلح وكتاب ) يف علم النجوم(ألرسطو ومالينوس وكتاب 

 وهذه الكتب كلها مهدت السبيل سينا وكتاب آخر يف األدوية ليحىي بن سرايب
حيث عكف على  وقد قضى معظم حياته يف طليطلة"العلوم العربية يف أورباالنتشار 

 .دراسة املصنفات العربية وترمجتها
                                                            ً     ً ومن اإليطاليني الذين قدموا لالستشراق خدمات جليلة ودفعوا به دفعا  قويا   

 األكرب الذي اهتم املسيحيالفيلسوف ) ١٢٧٤ – ١٢٢٥ (األكويينإىل األمام، توما 
                                                  ً            ً فلسفية وخاصة الفلسفة العربية إذ قضى جل حياته باحثا  فيها وناظرا  بالدراسات ال

            ً                                               ً     ً              إليها ودارسا  عالقتها بالفلسفة اليونانية فأدى بنشاطه هذا دورا  كبريا  يف نشرها ونشر 
الفلسفة الرشدية خاصة وسيطرا على األوساط الكنيسة يف عصره على الرغم من 

باريس وكانت مشبوهة يف نظر الكنيسة دافع وملا تفشت الرشدية يف "حماربته إياها 
                   ً             ً                                    عن آراء أرسطو ال حبا  فيه بل تعصبا  على ابن رشد وصد يف الوقت نفسه هجمات 
                                                                 ً        زمالئه الرهبان الذين ال يأخذون بالعقل وقد انتصر على الرشدية انتصارا  أدى إىل 

ف مرسوم حترمي القضايا الرشدية الذي صدر عن أسق" حيث ظهر١٢٧٠حترميها عام 
وهي ليست مستقلة الواحدة ... باريس، وقد تضمن هذا املرسوم ثالث عشرة قضية 

                                                                    ً عن األخرى بل مرتبطة بضعها ببعض حبيث ميكن ردها، أو رد ما كان منها فلسفيا  
إىل أصول أربعة قدم العامل، علم اهللا اجلزئيات وعنايته ا، وحدة العقل، خرمة 

  .اإلنسان
                           ً      ً           االستشراق يف أملانيا بدأ مبكرا  نسبيا  على الرغم وقد تبينت من دراستنا أن  

 من عدم اعتراف العلماء األملان أنفسهم بذلك، كما سيتضح فيما بعد وأول أملاين
 من موارده هو ألربت اإلنساينتعلم العربية وعىن بدراستها وأشبع مه بدراسة الفكر 

سة مل يسبق إليها،  درااملسيحي بدراسة الفكر يالذي دع) ١٢٨٠ – ١١٩٣(الكبري 
وتعرف على فلسفة أرسطو عن طريق اللغة العربية، وتفوق على معاصريه وعد حبق 

 حىت األكويينمن أكابر أساتذة املسيحيني يف الفلسفة والالهوت، وعنه أخذ توما 
رسطو أكان أول من نشر آراء "، ومما ال ريب فيه أنه "لوال ألربت ملا وجد توما"قبل 
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 يف أملانيا وتويف سنة ١١٩٣ قومه وقد ولد ألربت الكبري سنة طليس ومذهبه بني
ملا خترج من مدرسة باريس وتفوق على أقرانه وذاع صيته يف "و  ... ١٢٨٠

وقد أدهش مجيع ...  إىل أملانيا ورشح ملنصب أسقف يالفلسفة وعلوم الدين استدع
 أرسطو ومجع كل خمطوطات... معاصريه بسعة مداركه ومسو آرائه ومعلوماته 

واملباحث املوضوعة يف كتب التفاسري البيزنطية واليهودية والعربية وكان يقتبس من 
 وكانت آراؤه اليت أظهرها يف كتبه الفلسفية مطابقة الغزايل وابن سينا كتب الفارايب

 ؛    ً                                                               متاما  آلراء أرسطو وميكننا أن نعتربه رسول هذا الفيلسوف الكبري يف ذلك الوقت
رسلني املبشرين مل تظهر آثار جمهودام إال يف القرن السادس عشر على أن اآلباء امل

 ." فيه بأكرب مظاهرهاتنجليبعد امليالد يف الوقت الذي أخذت سرية ألربت 
  عينأملاينوعلى ضوء ما قدمناه يتضح أن ألربت الكبري كان أول مستشرق  

 اإلسالم بثقافة عصره واستقى من مناهل أرسطو كما استقى من مناهل فالسفة
الكبار إذ مل تكن هناك طرق أخرى لدراسة األول دون اإلحاطة بآثار هؤالء العباقرة 

 وابن رشد وغريهم وقد يدهش الدارس الغزايل وابن سينا والفارايب الكنديمن أمثال 
               ً       ً                                                 عندما يرى باحثا  أملانيا  يعد رايسكه أول من استشرق يف أملانيا وقف حياته على 

كان كلما تعمق يف دراسة اللغة العربية زاد شغفه ا "و... ا دراسة العربية وآدا
وإقباله عليها فسافر إىل ليدن يف هولندا لإلطالع على كنوز خمطوطاا، واهتم 

 واملعلقات وخاصة معلقة طرفة بن العبد وشرحها البن النماس، اجلاهليبالشعر 
 أخذت به األجيال                                                  ًومتكن من وضع منهج خاص لدراسة الشعر العريب، كان مثاال 

 .التالية
وعندما يضع الباحث ألربت الكبري يف مكان الصدراة فإنه ال يفعل ذلك  

ليقلل من قيمة رايسكة، بل أنه يتمشى ما يؤكده التاريخ من أن ألربت الكبري كان 
   ً    ً                                                                  حقا  أبا  للدراسات االستشراقية يف أملانيا وال عربة مبا يقول ديتريش ألنه يتعارض مع 

نرى أن الدراسات العربية يف أملانيا قد بدأت بدراسة متواضعة .. "دما يقول نفسه عن
                                             ً      ً           يف القرن السادس عشر مث أخذت تتطور حىت أصبحت فرعا  مستقال  من العلوم 
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              ً                                                        النظرية متأصيال  يف أفق الثقافة األملانية من باحث أو معهد للدراسات العربية 
 .)١(والشرقية
                                   ً        أن االستشراق يف أملانيا قد أخذ أبعادا  جديدة فإنه فيما نعتقد أراد أن يؤكد 

 خاصة اجلاهليعلى يد رايسكه ودراساته املنهجية يف األدب العريب عامة والشعر 
                 ً                                                    ً حبيث ميكن القول حقا  بأنه كان أول من جعل اللغة العربية وما يتعلق ا علما  

 .))٢(     ً      ً              ودرسا  مستقال  يف أملانيا كلها
 أملانيا خيطو خطوات جبارة من عهد ألربت وإذن فقد أخذ االستشراق يف 

 الذين )٣(                                    ً     ً                  الكبري ورايسكه وغريمها حىت اآلن فقدم عددا  ضخما  من علماء االستشراق
 ووثقوا عراها بالفكر املسيحي والفكر اإلنساين             ً      ً         أسهموا إسهاما  عظيما  يف الفكر 

 . وآدابه على حنو سواءاألملايناإلسالمي الذي أثر من جانبه يف الفكر 
                                          ً                   أما االستشراق يف روسيا فإنه حديث العهد نسبيا  على الرغم من قيام  

 األول عن طريق العباسيعالقات بينها وبني العرب منذ زمن بعيد، يبدأ منذ العصر 
 يبللبيع والشراء وأقدم وصف عر"التجار البغداديني الذين يترددون على روسيا 
إىل ملك البلغار وكان ) م٩٢١(ر لروسيا كتبه أمحد بن فضالن الذي أوفده املقتد

يقيم على ضفاف الفوجلا، وعن طريق حجاج الروس إىل بيت املقدس اللذين وصفوا 
وقد ) ١١٠٨ - ١١٠٦(ما شاهدوه يف رحالم، ومن أثرها رحلة األب دانييل 

 ".)٤(الفرنسية   كتبه بالروسية مث ترمجت إىل 
 العلمي      ً       ستشرقا  باملعىن                  ً                        ولكن من الصعب جدا  اعتبار األب دانييل هذا م 

الصحيح الذي حددناه من قبل، على الرغم من إثارته اهتمام الروس بعمله املذكور 
وحيدثنا التاريخ عن عالقة الروس باملغول عندما اجتاح هؤالء األخريون بعض مناطق 
روسيا وأسسوا واليات فيها وقد اختلط الروس باملغول، مث باملسلمني وحضارم، و 

                                                 

 .٢٦ ألربت ديتريش، املرجع السابق ص )١(
 ١٧٨/١٨٨ يوهان فيوك، ورقة من تاريخ االستشراق يف أملانيا، يوهان يعقوب رايسكه ص )٢(

 . هامربج٦٣/٦٥ سنة ١/٢٦جملة األفكار والفنون عدد 
 .٨١٠ - ٢/٦٩٢، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(
 .٣/٩١٥، املرجع السابق العقيقي جنيب )٤(
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 املغولية اجتهت روسيا، منذ القرن السادس عشر إىل آسيا، اإلمرباطوريةت ملا سقط"
                                                        ً             وربط اإلسالم بينهما بعد أن أصبح فيها حنو ثالثة وعشرين مليونا  من املسلمني يف 
القوقاز ملا ارتبط الروس باللغة العربية بروابط دينية وتارخيية وثقافية وثيقة، لطاملا 

 وابن  والبريوينكاخلوارزمي:  ثراء التراث العريبفاخرت روسيا بإسهام مفكريها يف
 .،وغريهم")١(والفارايبسينا 

 أمهية خاصة للفكر اإلسالمي الروسيومن هنا ميكن القول بأن لالستشراق  
 يف العصر احلديث، ي          ً                                          والعريب معا ، على الرغم من حداثة عهده واجتاهه الديالتيك

 طبيعي"اق لديهم بقرن ونصف قرن و وحيدد العلماء الروس أنفسهم بداية االستشر
 إذ كانت يف تقرييب مبائة ومخسني سنة هو حتديد الروسيأن حتديد تاريخ االستشراق 

روسيا مدارس لدراسة لغات الشرق األوسط منذ أيام بطرس األكرب كما نفهم من 
 اليت وصف فيها رحالته إىل روسيا ي األنطاكاحلليبكتابات مطران مكاريوس بن 

                   ً                              أنه كان يؤجر مكتبا  للمترمجني يف موسكو يف تلك األيام ١٦٥٤عود إىل عام واليت ت
وكانوا يقومون بترمجة النصوص العربية وجييدون اللهجة املصرية، كما أن هناك 
وقائع أخرى تثبت وجود بوادر علم االستشراق يف روسيا يف أوائل القرن الثامن 

وسينكوف من بطرسيربج قد قام عشر ونذكر منها على سبيل املثال أن املدعو ب
 وأن مطبعة عربية أسست عام ١٧١٦بترمجة القرآن إىل اللغة الروسية ألول مرة 

وكانت تقوم “وهي مدينة كوبيتشف اليوم “ يف مدينة سامارا على الفوجلا ١٧٢٢
 الكبري الروسي طرح لومونوسف وهو العالمة ١٧٥٤بطبع الكتب الدراسية ويف عام 

 اللغات الشرقية التابع ألكادميية للعلوم الروسية وصدرت يف مسألة تأسيس كلية
ونشر " ألف ليلة وليلة" أول ترمجة روسية لكتاب ١٧٦٣مدينة مسودنسك عام 

جيحانوف أستاذ اللغات الشرقية يف مدينة توبولسك يف سيربيا أول كتاب يف النحو 
يخ علم ومع ذلك فإننا حندد تار. والصرف باللغة العربية كل هذا معروف

                               ً                                    االستشراق يف روسيا مبائة ومخسني عاما ، وذلك ألننا نقصد تطور االستشراق كعلم 
تشرين الثاين عام “              ً                                      مستقل يضم عددا  من الفروع، وقد نشأ هذا العلم يف نوفمرب 

                                                 

 .٣/٩١٥، املرجع السابق العقيقي جنيب )١(
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 يف بطرسربج الذي حتول فيما بعد إىل أكرب اآلسيوي مع تأسيس املتحف ١٨١٨
 ."مركز لالستشراق يف روسيا

ضح أن االستشراق يف روسيا استطاع بفضل جهود أولئك الرواد وقد ات 
                                                                 ً      ً األوائل وتالميذهم أن يستقل دفه واجتاهه وأصوله وفروعه، وأن يقدم عددا  عظيما  
                                                            ً     ً         من علماء روسيا املستشرقني للثقافة اإلنسانية الذين أسهموا إسهاما  فعاال  يف توثيق 

 من جيل من املستشرقني الروس روابط العرى بني روسيا والعرب، حيث كرس أكثر
حيام لوصف وشرح ودراسة تلك الثروة الفكرية اليت ترجع إىل أكثر من ألف عام 

 كان اآلسيويفأول من وصف ودرس جمموعات املخطوطات العربية يف املتحف 
روزين اللذان . دون وف. فرين وواصل عمله املستشرقان الكبريان ب.  داألكادميي

ا وصف للمخطوطات العربية " جداول "ضياخر القرن املاأصدرا يف منتصف أو
 ".والشرقية األخرى يف خمتلف خزانات بترسربج 

وبعد هذه الدراسة املوجزة واإلشارة إىل بعض الرواد األوائل يف االستشراق  
                                                                ً      ً    جيدر بنا أن نتجه إىل األندلس وأسبانيا والربتغال، لعلنا جند فيها جوابا  شافيا  عن 

 . االستشراق يف أوربابداية حركة
 وهذا واقع تاريخ ثابت وإذا ٧١١لقد رأينا أن العرب دخلوا أسبانيا عام  

كان األمر كذلك فإن الواجب يقتضينا أن نبحث عن نشأة حركة االستشراق يف 
 يف األندلس، وذلك حلتمية استعراب بعض العناصر ال بسبب يالقرن الثامن امليالد

 العرب مل يفعلوا ذلك قط، وإمنا بسبب رغبتها يف فهم الضغط ألن التاريخ يؤكد أن
عقلية الفاتح وأفكاره واجتاهه وسبب قوته وتفوقه، ودستوره وعقيدته وفلسفته وأدبه 
 ي                                           ً                           وهناك أدلة قاطعة على أن االستشراق قد نشا حقا  يف منتصف القرن الثامن امليالد

تحدث فيه الفارو يف األندلس فقد وجد نص مبكر من القرن التاسع للميالد ي
 يف الدين جيدون لذة كربى إخواينإن " عما حدث مع أهله فيقول القرطيب املسيحي

يف قراءة شعر العرب وحكايام، ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفالسفة 
                      ً      ً    ً  يكتسبوا من ذلك أسلوبا  عربيا  مجيال  لكياملسلمني ال لريدوا عليها وينقضوها، وإمنا 

             ً                                                 جتد اآلن واحدا  من غري رجال الدين يقرأ الشروح الالتينية اليت كتبت      ً     صحيحا  وأين
على األناجيل املقدسة؟ ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتابات 
احلواريني وآثار األنبياء والرسل؟ ياللمسرة إن املوهوبني من شبان النصارى ال 
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ون عليها يف م وهم ينفقون يعرفون اليوم إال لغة العرب وآداا ويؤمنون ا ويقبل
     ً                                                         أمواال  طائلة يف مجع كتبها، ويصرحون يف كل مكان بأن هذه اآلداب حقيقة 
باإلعجاب فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك يف ازدراء، بأا غري جديرة 

 لقد أنسى النصارى حىت لغتهم فال تكاد جتد بني بلنتباههم ابأن يصرفوا إليها 
  ً                                ً      ً                  دا  يستطيع أن يكتب إىل صاحب له كتابا  سليما  من اخلطأ، فأما عن األلف منهم واح

                                       ً      ً                           الكتابة يف لغة العرب فإنك واجد فيهم عددا  عظيما  جييدوا يف أسلوب منمق بل هم 
 .                                                  ً     ًينظمون من الشعر العريب ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا  ومجاال 

 أوائل القرن وإذا كان األمر قد وصل إىل هذا احلد مع أهل األندلس يف 
 إذن أن تكون الضروري من حيث االهتمام بالعربية وآداا، فمن يالتاسع امليالد

نشأته وميالد حركته قبل ذلك بزمن غري قصري ليكون يف اإلمكان أن حيدث فيه مثل 
ارتقت حضارة العرب باألندلس يف ميادين األدب واملعمار “هذا التطور والتغيري إذ 
لتقليدية والعلوم والفلسفة وانتقلت إىل أوربا من طريق أسبانيا والفنون والصناعات ا

 ".)١(بعد أن انفعل ا األسبانيون أنفسهم
              ً      ً                                            ولو أخذنا دليال  قاطعا  آخر وهو سيطرة العرب املطلقة حينئذ على البحر  

 مثل قوصره ومالطة والشمايل اجلنويب وجزره الواقعة بني شاطئيه )٢(األبيض املتوسط
وصقلية وكرسيكا وغريها، لكنا على حق عندما نقول أن االستشراق قد وسردينيا، 

 هناك بعد زمن قليل من دخول العرب األندلس وسيطرم على تلك اجلزر أنش
فهناك كان االتصال املباشر وغري املباشر وهناك وبدأت تلك احلركة العلمية اجلبارة 

ذلك يف الوقت الذي أمسى                              ً      ً        اليت منت وترعرعت حىت أصبحت كائنا  مستقال  بذاته و
                ً         ً      ً                                          فيه الغرب مستعدا  استعدادا  كافيا  للشعور باحلاجة إىل معرفة أعمق، وعندما أراد 
آخر األمر أن يتصل بالفكر القدمي التفت أول ما التفت ال إىل املصادر اإلغريقية، 

 .)٣(ولكن إىل املصادر العربية
                                                 

 . وما بعدها٤ عثمان الكعاك، احلضارة العربية يف حوض البحر األبيض املتوسط ص )١(
 .٨/٤٥ عثمان الكعاك، املرجع السابق ص )٢(
م والعرب ص                                      ً                  جورج سارتون، مقدمة لتاريخ العلم، نقال  عن روم الندو اإلسال)٣(

 .١٩٦٢ للماليني بريوت البعلبكي ترمجة منري ٢٤٥/٢٤٦
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سرعوا يف إنشاء وال غرابة يف ذلك فحيثما ذهب العرب وأينما وصلوا أ 
 ياملدارس واجلامعات واملراكز ومعاهد البحث والترمجة، ففي القرن العاشر امليالد

كان يوجد هناك مركز للترمجة من العربية إىل الالتينية باعتبار أن العربية هي لغة 
،وقد كانت " عند األوربينيالعلميالثقافة العاملية يؤمئذ وأن الالتينية هي لغة النقل 

 الطريق أمام آالف املتعطشني للمعرفة من األوربيني يءؤسسات العلمية تضهذه امل
           ً                                                 وغريهم قرونا  عديدة، فنحن على حق إذن عندما نؤكد صراحة أن حركة 

، وبرغم أن ياالستشراق قد بدأت يف األندلس يف منتصف القرن الثامن امليالد
                     ً   على العربية كان مجاعيا  ال التاريخ مل حيتفظ إال باألمساء املشهورة وذلك ألن اإلقبال 

" فلسفة التاريخ" جورج ميلر صراحة يف كتابه اإلجنليزي     ً                   فرديا  ويعترف بذلك املؤرخ 
إن مدارس العرب يف أسبانيا كانت هي مصادر العلوم، وكان الطالب : "حني يقول

األوربيون يهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء 
لطبيعة، وكذلك أصبح جنوب إيطاليا منذ أن احتله العرب واسطة لنقل الثقافة إىل ا

ة بفدرس فيها ويف قرط .. الفرنسيأوربا، وممن ورد تلك املناهل الراهب جريرت 
الرياضيات والفلك ثالث سنني مث ارتد إىل قومه ينشر بينهم علوم الشرق وثقافة 

 باسم ٩٩٩ى إىل سدة البابوية سنة العرب، فرموه بالسحر والكفر ولكنه ارتق
 كذلك خترج على علماء قرطبة شاجنة ملك ليون وأستوريا وأولع الثاينسلفستر 

، وأوصى الراهب روجر العامليبعض أمراء إيطاليا بالعربية وعدوها لغة األدب 
 احلكمة من يشاء ومل إن اهللا يؤيت“ يف كتبه بتعلم اللغة العربية وقال اإلجنليزيبيكون 

ومما ال ريب فيه أن " شأ أن يؤتيها الالتني وإمنا آتاها اليهود واإلغريق والعرب ي
املدارس العربية هذه ظلت تشغل بدأب وأناة مجيع ميادين املعرفة كما عنيت بترمجة 
                                                               ً              آثار العلماء اليونانيني واملسلمني من العربية إىل الالتينية حىت تأكيدا  لذلك نشر على 

م توالها ١١٣٠ر إىل إنشاء مدرسة للترمجة يف طليطلة عام سبيل املثال ال احلص
األسقف ريهوند ونقلت روائع األشعار العربية إىل الالتينية وأعام على ذلك اليهود 
                                     ً      ً       ً                       فبعثت هذه الترمجة يف أوربا اخلامدة شعورا  لطيفا ، وروحا  طيبة، وتضافرت على هذا 

 عشر والثالث عشر والرابع الثاين اهود النبيل قواعد أخرى للترمجة طوال القرنني
عشر حىت بلغ ما ترمجوه من العربية ثالمثائة كتاب وكان أكرب ما ترجم يف هذه 

 وابن رشد وابن سينا وما نقل إىل ي القاسم الزهراو، وأيبالرازيالعهود كتب 
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وظلت ... العربية من اليونانية جلالنوس وأبقراط وأفالطون وأرسطو وأقليدس إخل 
                  ً                                               كتب املنقولة منهاجا  للتعليم يف جامعات أوربا مخسة قرون أو ستة واحتفظ هذه ال

 ".بعضها بقوته وقيمته حىت القرن التاسع عشر
ويبدو أن أمحد حسن الزيات مل يالحظ أن كالرك أراد أن يقلل من عدد  

الكتب املترمجة، أو أنه قصد اإلشارة فقط إىل كتب الطب وحدها املترمجة من 
 . الالتينيةالعربية إىل
 العظيم يف األندلس استشراق عدد ضخم من العلميوقد سبب هذا النشاط  

 الثاين                                                           ً         أهل الغرب ويذكر لنا التاريخ بعض األمساء الرائدة اليت لعبت دورا  يف القرن 
، الدملاطي، وهرسان ي، ويوحنا األشبيلاألسباينعشر يف هذا امليدان مثل يوحنا 

ونثالث وغريهم، وقد استشرق عدد ضخم من ، ودومنجو جوأفالطون التفويل
                                               ً      ً               األسبانيني بعد ذلك واخنرطوا يف االستشراق ولعبوا دورا  عظيما  يف نشر الثقافة 
اإلنسانية عامة وكشف دور العرب العظيم يف النهضة األوربية احلديثة وإبراز أسباب 

 .تقدمهم السريع يف سنوات قليلة بعد اعتناقهم اإلسالم
األوربيني حينما أقدموا على االقتباس من حضارة "مر فإن ومهما يكن من أ 

الشرق العربية واإلسالمية، وحينما أصبحت هذه احلضارة الشرقية هي أساس 
حضارة القارة األوربية، أصبح معظم األوربيني مستشرقني فقد وجد األوربيون يف 

يف احلضارة حضارة العرب ما يناسب احتياجام وسد الفراغ املوجود لديهم، وكان 
العربية من املرونة والواقعية ما جيعلها تناسب الشعوب األوربية على اختالف بالدها 

، ومن هنا كان ميالد االستشراق حينما التقى األوربيون بالثقافة "وأجناسها وثقافتها
العربية اإلسالمية املتفوقة على حضارم وظلت حركة االستشراق تنمو وتزدهر حىت 

 . من القرن التاسع عشر الثاين يف النصف العلمين صرحها استطاعت تكوي
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  أطوار االستشراق-٣
: مرت حركة االستشراق منذ نشأا األوىل حىت القرن العشرين بأطوار ثالثة 

 . التكوين والتقدم واالنطالق
 :الطور األول

ان  وإن كان يف اإلمكي،ميالد االستشراق يف القرن الثامن امليالدلقد كان  
 وبليين األوىل عند قدماء اليونان من أمثال هرودوت، واسترابون، داياتهأن نعثر على ب

 .وغريهم
ومن أهم األسباب اليت وجهت أنظار الدول األوربية إىل جزيرة العرب، ما  

ورد يف كتب هرودوت، مؤرخ القرن اخلامس قبل امليالد، وتييوفراست تلميذ 
تاريخ "عن طبوب بالد العرب الشهرية يف كتابه                      ً     ً أرسطو، الذي حتدث حديثا  شيقا  

 استرابون، يف مستهل القرن األول للميالد، واملؤرخ اليوناين واجلغرايف "النبات
 للميالد الذي وضع لوائح بأمساء القبائل واملدن والقرى الثاين يف القرن بليين الروماين

ر األوىل لالستشراق قبل العربية، وإذن فقد نشأت البذو   املوجودة يف وسط اجلزيرة 
امليالد بعدة قرون ولكنها كانت يف حاجة إىل قوة تنميها وتدفعها إىل األمام خبطوات 
حثيثة ومل تتهيأ هذه القوة إال بظهور اإلسالم، واندفاعه حنو الغرب الذي اضطر إىل 

 .دراسته والبحث فيه ويف كل ما يتعلق به
 أخذ يشب ويترعرع يف ين امليالدوبعد ميالده كعلم متميز يف القرن الثام 

كنف الكنيسة اليت كانت ترعاه وتوجهه وتستغله بكل وسعها وإمكانياا، وقد 
اتسمت هذه العصور كلها بتعصبها األعمى ضد اإلسالم ورسوله وظلت مبادئه 

 الذي مل يتمكن لفترة طويلة أن يفرق بني األوريب     ً            ثقيال  على العقل              ًوتعاليمه عبئا 
 .ل، ولعله مل يستطع بعد أن يفعل فيما يتعلق بالعرب واإلسالماحلق والباط

فمنذ اتصل الغرب بالعرب عن طريق األندلس بدأ أصحاب الفكر فيه  
يعادون املسلمني ويهامجوم وظلت هذه الطريقة متداولة رائجة حىت عصرنا هذا، 

 ي أن جتر                     ً       ً                                وقد لعبت الكنيسة دورا  رئيسيا  يف هذا التعصب األعمى وكان أجدر ا
تاريخ (وراء احلق مهما كان مصدره، ويعرب عن رأيها هذا أحد مؤرخيها ويف كتابه 

عندما تناول األحداث اليت وقعت خالل حكم اإلمرباطور قسطنطني ) فريدجيري
قام العرب بعمليات ختريب مروعة “:                                        ًواإلمرباطور كونستان اللذين ورثا هرقل قائال 
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س وقلبوا نظام احلكم يف مدن أخرى غزوا مصر وبعد أن استولوا على بيت املقد
 واستولوا على اإلسكندرية وبوها، وخربوا أفريقيا كلها واستولوا ىالعليا والسفل

  ".)١(عليها
وظلت العقلية األوربية تفكر ذه الطريقة إىل ما قبل احلروب الصليبية إذ  

ومع أا كانت كانت على معرفة ناقصة بالشرق وإن مل يكن هلا عذر يف ذلك، 
                              ً  وتعصبها الشديد مل يتركا هلا جماال  الديينتعايش األندلس اإلسالمية، فإن حقدها 

     ً                                                                 كافيا  للتفكري يف احلقيقة وما وراءها وهكذا كان الواقع على الرغم من أن بعض 
أفرادها قد رحلوا إىل الشرق قبل تلك احلروب، وكانوا يف أثناء إقامتهم فيه يتعرفون 

 . ويبحثون يف تصرفام وعاداماألصلي يف موطنهم على املسلمني
                                        ً      ً                  وأيا ما كان األمر فإن هذا الطور حيتل مكانا  بارزا  يف تاريخ االستشراق  

الذي أخذ خيطو حنو آفاق واسعة وذلك ألن أوربا بدأت تراقب عن كثب ما كان 
لبعثات                                       ً                       يف طليطلة، وما كان يدور يف بغداد، وكثريا  ما يتحدث التاريخ عن ايجير

املختلفة، كما يتحدث عن صالت اإلمرباطور شارملان باخلليفة هارون الرشيد، 
ويبدو أن شارملان كان على معرفة تامة بأمور الشرق، كما كان على معرفة كاملة 

 األندلس، وقد كانت معرفته هذه مبثابة احلافز له على أن يسلك يف إمرباطوريته بأمور
لعلمية، فأخذ يقرب العلماء املسلمني بالنهضة العربية طريق العرب بالنسبة للحركة ا

الذي كان يلم بكثري من املعارف العربية عن ) الكوان(ومن بينهم رجل فذ امسه 
طريق الالتينية والعربية وعندما الحظ رغبة شارملان الشديدة يف ضة بالده بدأ 

عربية، وأمر بتدريس يؤسس املدارس املختلفة واامع العلمية على غرار املدارس ال
العلوم احلديثة فيها، وملا قوى نفوذه قام بإدخال هذه العلوم يف املدارس اليت كانت 
تسيطر عليها الكنيسة ووضع مناهج مفصلة لتدريس اجلغرافيا، واملوسيقى، والطب، 

 .والفنون
وقد فزعت الكنيسة من هذه العلوم احلديثة فقامت بإلغاء دارستها بعد موت  
 بوقت قصري، غري أنه مل ميض زمن طويل حىت اعتلى عرش فرنسا امللك شارملان

شارل، حفيد شارملان، الذي صمم على أن يسلك يف حكمه طريقة جده، فقرر 
                                                 

 .    ً     نقال  عنه٥١ردونسون، املرجع السابق ص .  م)١(
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إعادة كل ما كان يف عهده من برامج ثقافية وأال يلتفت نظره إىل غضب الكنيسة 
        ً كان ملما  ” جون أرجيينا“                                    ً        ً      ورجاهلا ضد النهضة احلديثة فاستدعى عاملا  إجنليزيا  يسمى 

                                                                        ً بالعربية واليونانية والعربية ومنحه سلطات واسعة يف جمال التربية، فوضع برناجما  
 :ط ثالثا ميكن إجيازه يف نق      ً    ً ثقافيا  بناء 
ترك مهمة التدريس يف املدارس األوربية إىل أساتذة من العرب ومن : األوىل 

ية، وإىل أساتذة من األوربيني الذين ذهبوا                    ً      ً               اليهود املسلمني إملاما  واسعا  بالثقافة العرب
 .إىل أسبانيا وأمتوا دراسام يف مدارسها العربية

 العلم يإرسال أكرب عدد ممكن من الطالب الغربيني إىل األندلس لتلق: الثانية 
 العرب، حىت يعدوا أنفسهم لتحمل مسئولية التوسع الثقايف يف أحناء يعلى أيد
 .البالد

                                          ً              أهم اآلثار العربية، وبصفة خاصة ما كان متصال  منها باآلداب ترمجة: الثالثة 
 والعلوم والفنون والطب والفلسفة إىل اللغة الالتينية اليت كانت لغة الثقافة هناك يف -

 .)١(ذلك الوقت
 قد ظهرت بسرعة، اإلجنليزي هلذا العامل العلميويبدو أن نتائج اهود  

رب والعرب، وانتشرت الرغبة يف دراسة العلوم وتوطدت العالقات الثقافية بني الغ
 الكرسي جلس على يالطبيعية والرياضية والفلسفية، ويف اية القرن التاسع امليالد

 الذي درس يف األندلس هذه العلوم واقتنع بفائدا وتأكد الثاين البابا سلفستر البابوي
 ضتهم حىت لقد من ضرورا بالنسبة ألوربا وأراد هلا أن حتذو حذو العرب يف

 بأن تترجم إىل اللغة الالتينية اآلثار العقلية العربية يف خمتلف العلوم ي          ً    أصدر قرارا  يقض
               ً                                 يضرب للناس مثال  يف هذا امليدان بدأ هو نفسه بترمجة ولكيواآلداب والفنون، 

بعض الكتب الفلسفية والرياضية والطبيعية، ومن أجل ذلك بقى أثر احلضارة العربية 
ر ويتغلغل يف األوساط األوربية بالرغم من عداء الكنيسة هلذه النهضة ومن حتيز ينتش

 .رجال الدين لتعاليمهم اخلاصة
كان هذا هو الذي حدث خالل املرحلة األوىل من مراحل النهضة األوربية  

د أوربا على العرب، وعلى آثارهم ومدارسهم يف بيئة ااحلديثة ومنه نرى مبلغ اعتم
                                                 

 .٢٦٤/٢٦٥ حسن عون، صور ملهمة من واقع اتمع العريب ص )١(
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 نرى مبلغ أمهية االستشراق ودوره الفعال يف خطوات أوربا العلمية األندلس، كما
 .األوىل لبناء صرح ضتها احلديثة

 :الثاينالطور 
                        ً                                        كانت احلروب الصليبية سببا  يف حتول كبري يف العقلية الغربية اليت شرعت يف  

ة دراسة احلياة اإلسالمية حيث تأكد هلا أن املسلمني ميتازون بصفات تستحق الدراس
والتقدير، فهم أمة ناهضة حتررت من قيود بالية كانت ال تزال يف الغرب حمل 
القداسة، أمة انطلقت إىل آفاق واسعة تتسم بأهداف اإلنسان احلر وآماله الكبرية غري 
أن العقلية األوربية اليت ظلت ضيقة األفق مل تستطع حينئذ أن حترر نفسها من كل 

ألخرى لتحلق يف آفاق رحبة انطوت على نفسها            ً                 قيودها وبدال  من أن تنطلق هي ا
 اإلسالم بشدة وعنف ألن هزميتها يف احلروب الصليبية يوكبلت حريتها وظلت تعاد

 .جعلتها حتمل يف طياا مرارة شديدة وعداوة ضارية
ولكن مهما يكن من أمر هذه احلروب وعالقاا بالعقلية األوربية الضيقة  

ا قد تسببت يف انتشار االستشراق على نطاق واسع حينئذ فإنه مما ال شك فيه أ
، وانعكست الديين ازدياد روح التعصب أدى قيام احلروب الصليبية إىل"   ً     جدا ، إذ 

هذه الروح على االستشراق فقد بدأ اجلاحدون لإلسالم من األوربيني يتعلمون اللغة 
   ً               الحا  يف مناقشته وقد               ً                                           العربية، ال حبا  فيها ولكن ليتخذوها وسيلة إىل فهم القرآن، وس

وال    أدركوا حينئذ أن املناقشة عن علم، أجدى وأقوى من املناقشة بغري سالح 
 .عدة

         ً                   كان قويا  ومع ذلك مل يكن هو األوريبوجيب أن نتعرف أن التعصب  
الدافع الوحيد لتعلم العربية بل كان يكمن يف النفوس دافع أقوى وأعمق إذ أدرك 

                                 ً        ً          ً بية مع الشرق أنه يتفوق عليه فكريا  وحضاريا  واقتصاديا  الغرب خالل حروبه الصلي
فإذا أراد أن يتقدم ويتحرر فالبد أن يسري يف الطريق الذي سارت فيه شعوب الشرق 
قبله ولذلك شرع يف إنشاء املدارس واملعاهد واملراكز ويف تعلم احلضارة العربية اليت 

لفكرية ومن هنا بدأ اهتمام أوربا كانت من أقوى البواعث لنهضة املسلمني العلمية وا
 ملك صقلية يف اية القرن الثاينباللغة العربية يزداد وينتشر حىت اهتم فرديدريك 

امليالدى   ، والفونس ملك قشتاله يف منتصف القرن الثالث عشر ي عشر امليالدالثاين
عان ما بنقل العلوم العربية وترمجة كتبها، واقتدى ملوك أوربا وأمراؤها ما وسر
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غون أن يعمدوا إىل ت                                     ً                 رأي األوربيون بعد أن جلأوا إىل السيف أوال  فلم ينالوا ما يب
 ١٣١١                ً     ً              فقد عقدوا مؤمترا  كبريا  يف فيينا عام ى من السيف وأده ر  م             َوسيلة أخرى أ 

ميالدية ترأسه الباب كليمان اخلامس وقرروا أن تؤسس يف باريس وبولون 
تدرس فيها العربية والعربانية والكلدانية وأكسفورد، وسلمنكه مدارس خاصة 

عون تنصري املسلمني واليهود أو تشكيكهم فيما هم به يلتخريج وعاظ أشداء يستط
 .يؤمنون

 قبل فتمسك ذيوهكذا قرر الغرب مواجهة اإلسالم على نطاق أوسع من  
زمن  وأديرته وجامعاته وحدث بعد فترة من الوكاتدرائياتهبتعليم العربية يف مدارسه 

                                ً     ً                                أن خرجت تلك املدارس واجلامعات عددا  ضخما  من علماء اللغة العربية وآداا، 
              ً      ً                                               وكان هذا تقدما  جديدا  يف االستشراق حيث أخذ أساتذته يقومون بترمجة الكتب 
العربية إىل الالتينية واللغات األوربية األخرى، ويتعلمون فلسفة العرب، ويتعرفون 

 طالب الغرب يتعلمون قبل ذلك العهد يف مدارس على أئمتهم ومفكريهم وإذا كان
العرب يف صقلية وطليطلة والقدس وغريها من مراكز العلم العربية فإم منذئذ بدأوا 

 العرب أيدي أساتذم الذين تعلموا بدورهم على أيدييتعلمون يف بالدهم وعلى 
 طور ظهور أول     ً      ً                       طورا  جديدا  يف الدراسات الغربية وهو"وعلمائهم ويعد هذا االجتاه 

من نسميهم باملستشرقني باملعىن احلديث وقد حدثت تغيريات عظيمة يف هذه املرحلة 
                            ً                                           إذ كانت أوربا قد تقدمت تقدما  يعتد به يف ميدان العلم والعرفان، على حني أن 
العرب كان قد زال تفوقهم السابق فلم تكن مث ضرورة إذن أن جيرى الطلبة 

عرب ابتغاء الوقوف على املعلومات العامة، وهكذا جند األوربيون وراء املدرسني ال
 احلديث وأصبح الطالب االستشراقي    ً      ً                             نوعا  جديدا  من االستشراق وهو طليعة العلم 

 يدرس اللغة العربية، ال ليتمكن املعلم العريب من تلقينه الفلسفة العامة اإلجنليزي
 للمرة األوىل يدرس اللغة العربية                 ً                                  والعلوم، بل طلبا  للثقافة العربية لذاا وقام اإلجنليز

                ً     ً                                               واألدب العريب درسا  جديا  وكانت أعماهلم كأعمال املستشرقني احلديثني ذات فائدة 
للعرب واإلفرنج على السواء وكان األمر نفسه مع بالد أوربا كلها وطالا، 

 وحضارة يفسرعان ما بدأت بنهضتها اليت أنتجت هلا كل ما لديها اآلن من رق
قافة إذ حتركت بسرعة وأخذت ختطو خبطوات جبارة حنو التقدم واالزدهار وعلم وث

 البحار بأساطيله، أعايل                                 ً      ً         وحتررت من القيود البالية فبنت عاملا  جديدا  أخذ يشق 
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وجيتاح البالد جبيوشه، ويسيطر على املعارف بعلمائه وهنا يبدأ طور جديد يف 
 قبل، ذينتشار ما مل يتح هلا من  االصاالستشراق الذي أتاح للحضارة العربية من فر

 شرع يف تنفيذ برامج أسالفه التعليمية بدقة غري مكترث الثاينألن فريدريك "وذلك 
                             ً                                         برجال الدين ومعارضتهم، وضاربا  بأوامر الكنيسة عرض احلائط وكان هلذا احلاكم 

  يف هذا السبيل وحيقق للنهضة األوربيةيمن القوة والسلطان والنفوذ ما جعله ميض
          ً                      ً           نفسه ملما  باللغة العربية ودارسا  لثقافتها الثايننتائج بالغة األمهية، لقد كان فريدريك 

 أساتذة من العرب، ورمبا خفيت هذه احلقيقة على كثري من أيديإىل حد كبري على 
فقد فتح أمام العرب أبواب ملكه الواسع، ودعا إليه أكرب عدد ممكن من ... الناس 

                                  ً                       يصلحوا برامج التعليم ويصوغوها وفقا  للنظام املتبع يف املدارس  لكياملستنريين منهم 
 .العربية، مث ليشرفوا بأنفسهم على تنفيذ هذه الربامج من الناحية العلمية واإلدارية

ومنذ ذلك العهد بدأت تنشر يف أوربا املعاهد واجلامعات اليت أخذت تنشر  
 اليوناين:  يف إحياء التراثنياجلديعمل الثقافة العربية يف األقطار األوربية، كما بدأ ال

 . عن طريق االستشراق ال غريهاوالالتيين، وال خيفي على أحد أن األمرين قد ظهر
وقد اتضح مما سبق أن أول من دفع الغرب إىل االهتمام حبضارة العرب  

واقتناء كتبهم وإدراك أمهيتها هم الرهبان على الرغم من معارضة كنيستهم، والواقع 
الكتب الشرقية املدونة يف خمتلف املوضوعات قد ترمجها إىل الالتينية الرهبان فقط أن 

دون غريهم ويدلنا على اهتمام الرهبان وعنايام بالوقوف على ما دون يف بطوا، 
                                ً                                        أم كانوا حيتملون مشقة الترمجة أوال  مث يكتبوا بأيديهم بصرب وجلد مهما استدعى 

ن الطباعة الذي ظهر يف القرن اخلامس عشر امليالدى ذلك من الوقت، ومل يكن ف
بواسطة جوننربج والذي عاد على البشر بأكرب فائدة قد اكتشف بعد ومل يكن 
                                                                         ً الراهب من أولئك الرهبان ليكتفي بإجادة اخلط يف أثناء النسخ فحسب، بل إنه كثريا  

هؤالء الرهبان  الزخرفة واأللوان يف كتاب اشتغل فيه طول حياته، وآثار -ما أضاف 
، ياألدبية تظهر لنا قيمة اهودات اليت بذلوها يف سبيل العلم وذيب الفكر البشر

 الكتب القدمية يتسابقون إىل اختطاف جملدام يفال غرو إذن إذا رأينا علماءنا وحمي
 ".النفيسة مهما كان مثنها

 دراسة اللغة يومنذ أن قرر مؤمتر فيينا يف بداية القرن الرابع عشر امليالد 
وآداا يف مدارس أوربا وجامعاا تقدم االستشراق يف غضون قرنني من الزمان 
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     ً      ً                                                           تقدما  جبارا ، إذ أثرت يف حركته النهضة األوربية احلديثة، حيث غدت إيطاليا يف 
                                  ً      ً فانتشرت العربية بني الطليان انتشارا  عظيما  ... ذلك العهد موطن علم االستشراق 

 كانوا يرون تعلمها من األمور الضرورية ونابويلية وجنوا وبيزا، حىت أن جتار البندق
للحياة على حنو ما ننظر اليوم إىل اللغة الفرنسية أو اإلجنليزي وإىل هنا انتهت مرحلة 

       ً                              تقريبا  قد أقام املعاهد لدراسة اإلسالم أوريبتقدم االستشراق وضته ألن كل بلد 
 الرئيسي تلك األديرة اليت كان الرهبان والعربية وآداا، وإن ظل مركز نشاطه

 .يتفرغون فيها ألعمال الترمجة والدرس والنقل والعبادة والبحث
ومما تقدم نرى أن الفترة من بداية احلروب الصليبية، مث ظهور فريدريك  
 ملك صقلية ومؤمتر فيينا، مث ظهور الطباعة كانت حبق فترة تقدم االستشراق الثاين

 .وتوسعه
 :ثالثالطور ال

عندما أشربت أوربا ثقافة العرب وقامت بنهضتها بدأت تنظر إىل  
 من       ً                       تفكريا ، وإن كانت ال تزال تعاينب                       ً     االستشراق بروح أوسع أفقا  وأرح

أيديولوجيتها التعسفية ومشلت الروح اجلديدة االستشراق فاهتم به العلماء ال ملواجهة 
طباعة فانتشرت العربية بني اإلسالم فحسب، وإمنا لفهمه ودراسته مث جاءت ال

                                                          ً                 األوساط العلمية اليت أيقنت أن اللغة العربية وآداا كانتا حقا  من أقوى البواعث 
أول أجرومية عربية طبعت يف أوربا "لنهضتهم الصاعدة، فبدأت تم بقواعدها و 

 اليت أصبحت من ١٥٠٥ القلعة يف غرناطة سنة - يهي اليت أصدرها بطرس د
، أما أول كتاب ين، وعلى مبلغ من األمهية لتاريخ الفكر االستشراقكتب النوادر اآل

 الذي طبع عام يصدر يف أوربا باألحرف العربية فقد كان كتاب صالة الصاو
 . يف البندقية١٥١٤

ومما ال ريب فيه أن القرن السادس عشر كان خطوة عظيمة يف تطور  
تحركت الدوائر العلمية االستشراق حيث بدأت الطباعة العربية فيه بنشاطها ف

أصبح يف وسع الطباعة العربية يف "                ً                        وأخذت تصدر كتابا  بعد اآلخر، وخاصة بعد أن 
، كاردينال ي باملطبعة اليت أنشأها فرديناند دى ميديتش١٥٨٦أوربا أن تستعني يف 

     ً          مربرا  إلنشائها التبشرييودوق توسكانيا األكرب، وال مرية يف أنه قد اختذ من العمل 
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                                                                      ً  هذه املطبعة منذ البداية يف طبع املؤلفات الطبية والفلسفية البن سينا، وكتبا  وأخذت
 .يف النحو واجلغرافيا والرياضيات وغريمها من العلوم العربية وآداا

ومنذ ذلك احلني خطا االستشراق خطوة جديدة حنو االنطالق، فانتشرت  
 إلصدار نفائس العرب وأخذ املدارس لتعليم العربية يف أوربا كلها وأقيمت املطابع

العلماء والرهبان يتسابقون يف دراستها، ونشرها والتعليق عليها واهتم أباطرة الغرب 
                                ً                                       باملخطوطات العربية فلم يألوا جهدا  يف اقتنائها مث طبعها على نفقتهم وبإشراف 
علمائهم مما أدى إىل ازدهار االستشراق إذ أصبحت لغات الشرق ذات أمهية عظيمة 

 ". بني العلماء من اشتهر مبؤلفات ال تزال معروفة حىت اآلن وقام
ومنذ ذلك احلني أصبح االستشراق شبكة حمكمة العرى حيث توطدت  

ب وجلد ويتحركون يف كل اجتاه أالعالقة بني أصحابه وأتباعه الذين يعملون يف د
ويستغلون كل سبيل ويستخدمون كل وسيلة للحصول على نفائس الشرق ونشرها 

) ١٦٢٤ - ١٥٨٤( توماس فان يمقدمة من برز امسهم يف هذا امليدان اهلولند" ويف
الذي نشر أول آجرومية عربية، وأوىل طبعات النصوص على أساس من مناهج 

ويف النمسا ) ١٦٦٧ - ١٥٩٦( السليم وتلميذه جاتوب جوليوس اللغويالبحث 
 وكثرت ١٦٨٠ الضخم يف عام التركي معجمه ي لوران فرانز منتيسكيل"نشر 
 الدراسات الشرقية اليت كانت مقصورة من قبل على باريس فدرس رافلنجني كراسي

العربية يف ليدن لسنوات وأسس أوربان الثامن يف روما عام ) ١٥٩٧ - ١٥٣٩(
                                                         ً          كلية الدعاية وهي مركز نشط للبحوث وفتح إدوارد بوكوك كرسيا  للعربية ١٦٢٧

  ".١٦٣٨يف أكسفورد يف عام 
 يف هذا ياالختالف واضح كل الوضوح بني رودنسون وأريرويظهر أن  
                                          ً                       ، إذ يرى األول أن بوكوك هو أول من أسس كرسيا  للعربية يف أكسفورد عام دالصد
 وذلك عندما يفسر لنا ١٦٣٦ أنه كان رئيس األساقفة عام الثاين ويرى ١٦٣٨

وهكذا " ً ال  التنافس الذي كان جيرى بني العلماء واألدباء يف ميدان االستشراق قائ
 للعربية يف كمربيدج يتكون هناك داللة مزية يف أنه بينما كان مؤسس أول كرس

 املنافس له الكرسي    ً        ً                              رجال  علمانيا  هو السري توماس آدمز كان مؤسس ١٦٣٢سنة 
 . رئيس األساقفة لود نفسه١٦٣٦بأكسفورد سنة 
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ث بدأ  أثر كبري يف ضة االستشراق حيوالكراسيولقد كان لتلك املدارس  
                                              ً                    أصحابه يعتمدون على معلومات أكثر صحة وأبعد غورا  وشرعوا يف تصحيح تلك 
                                                 ً                          األباطيل اليت نشرها العلماء يف القرون السابقة إشباعا  لرغبتهم الترفيهية وإرضاء 

 اإلنساين                       ً                                    لعدوام حنو اإلسالم وتقليال  من شأن أتباعه ودورهم يف إيقاظ العقل 
 هنا كان إلمعان البحث يف املخطوطات العربية دور وحتريره من قيوده وجهالته ومن

كان البد أن تنتشر معلومات أكثر " يف تعميق التفاهم بني الغرب والشرق إذ إجيايب
،مما أدى إىل انطالق حركة االستشراق  "دقة عن هذا العامل عن طريق هذا املصدر

ا بأا كانت تتناول هي                        ً                             وازدياد أمهيته للعاملني معا  وقد متيزت هذه الفترة عن سابقت
مجع القواميس وكتب النحو العربية ونشر املخطوطات العربية وطبعها قبل أن تطبع 
يف الشرق كما تناولت البحث والتنقيب يف تاريخ العرب وأدم وما إىل هنالك من 
األعمال املماثلة وبدأت هذه احلركة تأخذ صورة عملية ملموسة يف القرن السابع 

 .                                       ًركة االستشراق إىل جماالت أوسع مدى وأكثر مشوال عشر، مما دفع حب
وإذا أضيف إىل ذلك كله غزو األتراك يف مناطق البلقان ووصوهلم السريع  

إىل أسرار فينا وفرضهم احلصار عليها مث استعانتهم باخلرباء األجانب يف بعض 
  علىضواليام وازدياد عنف صراعهم مع دول الغرب اليت أخذت تستعد لالنقضا

البالد العربية واملناطق االستراتيجية اليت كانت حتت سيطرة األتراك فإنه ميكن القول 
                     ً                                                بأن هذا العصر كان حقا  عصر ازدهار االستشراق، إذ نشط املبشرون واملستشرقون 
والسياسيون والرحالة وغريهم، كما استعانت الدولة العثمانية بكثري من اخلرباء 

تبط االستشراق بازدياد أطماع الدول األوربية يف األجانب يف مجيع الشئون، وار
الواليات العربية اخلاضعة للعثمانيني، وسعت وراء نيل امتيازات واسعة يف هذه 
الواليات مما أضعف هيبة الدول العثمانية، وزاد يف حركة االستشراق، ومن أمثال 

مصر والسودان ذلك أطماع الفرنسيني يف سوريا ولبنان ومشال أفريقيا واإلجنليز يف 
 .)١(ا ليبي  والبحر األمحر، واإليطاليني يف الفارسيوالعراق واخلليج 

 يف القرنني السادس عشر يوهلذه األسباب وغريها ازداد التوتر األيديولوج 
والسابع عشر بني رجال االستشراق وصال حني تدخلت الدول املختلفة يف نشاطه 

                                                 

 .٩٦، املرجع السابق ص اخلربوطلي  حسيني عل)١(
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رغبة منها يف السيطرة على مراكز الفكر وأخذت بيده وفتحت خزائنها لإلنفاق عليه 
 .ومرافق التوجيه

                                                     ً     ً   وشهد االستشراق يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ازدهارا  كبريا  يف  
 العلمية والدراسية املتخصصة، وعندما أقبل القرن الثامن عشر كان النواحي

 معامله، االستشراق قد ثبت أقدامه ووطد مراكزه واستقل كيانه ورسم اجتاهه وحدد
 أوكسفورد جامعيتإنشاء كرسيني للعربية يف : وتأثر بعوامل عديدة من أشهرها

وإقبال الطالب ...  يف الشرق األقصى وال سيما باهلند األوريبوكامربيدج والتوسع 
                                                                 ً      يف إجنلترا وفرنسا واهلند على النصوص السنسكريتية ومصادر ثقافتها إقباال  اضطر 

أقسام خاصة ا للعلوم الشرقية، وامتد أثر ذلك يف القرن  اجلامعات إىل إنشاء مديري
التاسع عشر إىل أملانيا مث إىل غريها من عواصم العامل حىت يومنا هذا مث اختتم القرن 
الثامن عشر حبملة نابليون على مصر، ومن صحبها من العلماء ومعظمهم مستشرق 

          ً      ً           تصاد اتصاال  وثيقا  مل يعرف من فاتصل الشرق األدىن بأوربا يف الثقافة والسياسة واالق
 .قبل وتبني منه أن العربية أصل كل ثقافة إسالمية يف أية لغة من اللغات

ويف هذا القرن بالذات شقت الدول األوربية طريقها إىل الشرق األقصى  
ورسخت أقدامها فيه وبدأ حصارها حول العامل العريب يضيق وأخذ التنافس بينها 

ها أن تسبق األخرى يف استعمار واستغالل شعوب آسيا يشتد حيث أرادت كل من
وأفريقيا، وأينما اجتهت الدول األوربية يف تلك الفترة كانت أنظارها تتعلق بالعامل 

 لكيالعريب، وملا مل تستطع النفوذ إىل داخله أخذت ترسل بعثاا حتت أمساء خمتلفة 
          ً       يها، وكثريا  ما جنح وال الشعوب العربية وإمكانية احتالل أراضحتتعرف على أ

إذا كان الربتغاليون “الرحالة يف احلصول على معارف جديدة ونقلها إىل بالدهم، و 
 أن يسيطروا على شواطئ شبه جزيرة العرب اجلنوبية فإم فشلوا يف اقد استطاعو

النفوذ إىل الداخل وارتدت سفنهم مدحورة أمام عدن وجدة وكانت غايتهم من 
أن يؤمنوا الطريق إىل اهلند كما كانوا حيملون باالستيالء على السيطرة على الداخل 

 الكرمي يف املدينة ليطلبوا تسليمهم كنيسة القيامة فدية له، وملا مل تستطع النيبجثمان 
الربتغال النفوذ إىل الداخل أخذوا يرسلون رجاهلم ليعودوا هلم باملعلومات الصحيحة 

 املؤرخ اليسوعى الذي قام ي امليدين دعن هذه البالد ومن أشهر هؤالء املوفدي
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م وأكوارد الذي  متكن من إماطة اللثام عن طبيعة مشال بالد ١٦٣٣برحلته عام 
 .)١(" وصحراء النفوذالصحراويالعرب 

وأثرت األحداث اليت وقعت يف اية القرن الثامن عشر يف حركة االستشراق  
 وقرر أن يستغل ١٧٩٨وعلمائه سنة      ً     ً                               تأثريا  كبريا  إذ جاء نابليون إىل مصر مع جيشه 

كانت احلملة الفرنسية أول مشروع رمى "اللغة العربية يف حتقيق آماله وأهدافه، و 
إىل تكوين دولة شرقية من األجزاء العربية التابعة للدولة العثمانية، وقد استغل 

وطبع بونابارت مقومات العروبة فلجأ إىل اللغة العربية يف كتابة منشوراته ولوائحه 
    ً                                                                      كتبا  يف تعليم العربية وهجائها باملطابع الفرنسية املرافقة للحملة، وشجع العاصر 

 وقد أدى كل ذلك إىل )٢(العربية يف البالد فكون منها دواوينه وجعلهم أهل مشورته
توسيع دائرة االستشراق وازدياد عناية البلدان األوربية بآداب العرب وثقافتهم 

لى العامل العريب، واتصل كثري من العناصر األوربية فرنسية وخاصة الدول املتنازعة ع
وغري فرنسية بالعامل العريب، وتأثرت بكل ما رأت واكتشفت واندفعت بينهم تبحث 

                      ً      ً                     وتذرع العامل العريب طوال  وعرضا  رغبة يف التعرف عليه يءوتدرس، وتذهب وجت
صل بعض أصحاا يف هذا      ً                       ً                    وطمعا  يف استغالل ثرواته وتبشريا  بعقيدا ودينها حىت و

     القرن إىل مكة نفسها، وكان أول من زار مكة ووصف مناهج احلج فيها ليليش
 .)٣(مث تبعه كثري من املستشرقني فجابوا احلجاز وكشفوا عن آثاره وأسراره) ١٨٠٧(

 :إنشاء اجلمعيات العلمية لدراسة الشرق
عيات العلمية اليت وعالوة على ذلك كله شرع علماء الغرب يف تأسيس اجلم 

كانت مبثابة نقطة االنطالق الكربى لالستشراق حيث جتمعت فيها العناصر العلمية 
                                    ً     ً                           واإلدارية واملالية فأسهمت مجيعها إسهاما  فعاال  يف البحث، واالكتشاف والتعرف 
                         ً                                          على عامل الشرق وحضارته فضال  عما كان هلا من أهداف استغاللية واستعمارية، 

 أقوى البواعث اليت ساعدت علماء أوربا على بلوغ هذه الغاية غري أا كانت من
بتشكيل مجعيات علمية آسيوية يعقد أصحاا جلسات قانونية وينشرون البحوث 

                                                 

 .١١ حممود املسرة، املرجع السابق ص )١(
 .٩١، املرجع السابق ص اخلربوطلي ين حسي عل)٢(
 .١/٤، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(
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املختلفة يف كل فروع العلوم الشرقية، وكانت اجلمعية اآلسيوية الفرنسية تتقدم ما 
ما تشهد به منشوراا                                           ً     ً  سواها يف هذا السباق فبلغت يف ذلك الطور مقاما  عليا  ك

املتعددة وكذلك اجلمعية اآلسيوية الفرنسية تتقدم ما سواها يف هذا السباق، وكذلك 
                                            ً                       اجلمعية اآلسيوية اإلجنليزية وإن كان نظرها منصرفا  باخلصوص إىل اهلند والشرق 

اجلمعية اآلسيوية البنغالية اليت باشرت سنة : األقصى ومما أنشئ من هذه اجلمعيات
ر جملة كاالت اآلسيوية األوربية وهي ال تزال إىل يومنا تواصل أعماهلا  نش١٨٣٢
، ومل تكن هذه اجلمعيات، جمرد منظمات لالستغالل فحسب وإمنا كانت )١(بنشاط

 وجده الغربيون على أرض الشرق، كالذهب وغريه من يء    ً      ً      كشفا  منظما  لكل ش
 كمصنوعات احلرير املعادن والكنوز، اليت أنتجتها حضارات ظهرت واندثرت،

واحملاصيل الزراعية وكل شئ كان ميكن نقله، وضعته تلك الشركات العلمية على 
 .)٢( بغري حسابيءزاف منظم لكل شـسفن دوهلا وأحبرت به إىل أوربا يف استن

وقد أدى تأسيس اجلمعيات إىل جتمع القوى املتفرقة للدراسات الشرقية  
ها ألن األعمال الكربى ال تظهر فائدا إال وازدياد نشاطها واشتداد التنافس بين

، وكانت مثل هذه اجلمعيات تتكاثر من عام إىل آخر إذ )٣(باجتماع القوى املتفرقة
 اجلمعية اآلسيوية أنشئت يف باتافيا، مث ١٧٧٨أنشئ أول جممع للعلوم والفنون عام 

معية  يف مومبأي واجل١٨٠٥ عام املصري العلمي يف باريس وامع ١٨٢٢عام 
 وبذلت هذه ١٩٨٩ عام املصري العلمي يف باريس وامع ١٨٢٢اآلسيوية عام 

                   ً                                                  اجلمعيات وغريها جهودا  جبارة يف دراسة الشرق ولغاته وتارخيه، وال سيما اللغة 
العربية والعقلية العربية والثقافة العربية، وما يتصل بذلك كله من دين وفلسفة وعلم 

لسنة تقريرها املعروف الذي ال يضم بني دفتيه وأدب لتقدم للحكومات يف آخر ا
                                                 

 .١٩٢٤، ١/٦٨ لويس شيخو، اآلداب العربية )١(
 ٢٣األهرام " يف داكا مأساة الطبيعة ومأساة اإلنسان" حممد حسنني هيكل، الباجنوباند و)٢(

 . مع بعض التصرف١٩٧٣مارس 
 سنة ١٠ العريب جـ العلمين علماء املشرقيات امع ، أثر املستعمرين مي حممد كرد عل)٣(

١٩٢٧. 
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 على مسوم من احلقد مع كثري من يعثها الواقع وإمنا ينطوبحقائق متليها العدالة وي
 ... التزييف واملغالطة

وبعد فال جيب أن ندهش من هذا االزدهار اهلائل لالستشراق إذا اهتمت به  
الل هذا االهتمام نفذت عناصر مجيع الدول اليت تعلقت آماهلا باحتالل الشرق، وخ

 فأثرت يف  والثقايف والفينواألديب السياسياالستشراق إىل مجيع ميادين النشاط 
 والفىن بالطبع التشجيع األديب االستشراق لقي" يف أوربا كلها، حيث الفكرياالجتاه 

من كل اجلهات املهتمة بالشرق اإلسالمي، وخباصة املسألة الشرقية اليت أصبحت من 
 .عقد املشاكل السياسية األوربية يف اية القرن التاسع عشرأ

وليس أدل على انتشار االستشراق وازدهاره من إقامته املعاهد لتعليم العربية  
عندما كتب  "١٨٢٩ومراكز البحث يف آداا حىت الحظ فيكتور هيجو عام 

 الترمجات       ً    وعددا  منالسعديللشرقيات اليت تضمنت ثالثة اقتباسات عن " مقدمته
ة وفارسية أن سيل الدراسات الشرقية مل يندفع من قبل مبثل هذه يألشعار عرب

الدرجة، ففي عصر لويس الرابع عشر كان اجلميع هلينيني أما اآلن فاجلميع 
ولدينا اآلن عامل متخصص يف كل من مأثورات الشرق من الصني ... مستشرقون 
 .....حىت مصر 

 :قأمهية أحداث الشرق لالستشرا
وعالوة على ذلك البد أن نتذكر بأنه قد وقع يف القرن الثامن عشر يف العامل  

العريب أحداث أثرت يف حركة االستشراق، ومهدت لبلوغه أوج قوته يف القرن 
 اإلصالحية يف احلجاز وجناحها السريع يف بعبد الوهادعوة حممد بن : التاسع منها

اف الدولة العثمانية فاهتم االستشراق ذه  على أطرءاجلرياجلزيرة العربية وهجومها 
الظاهرة اجلديدة، إذ إا كانت مبثابة ميالد جديد لألمة العربية، مث بدأت البعثات 
التبشريية تصل إىل بالد الشام وغريها من البالد العربية وافتتحت مدارسها وعنيت 

 .بنشر الثقافة العربية
كانت مبثابة قوة دفع ويف القرن التاسع عشر وقعت أحداث أخرى  

لالستشراق من جديد فقد أصبحت مصر دولة شبه مستقلة حتت حكم حممد على 
الذي كان يبذل كل ما يف وسعه لريتفع ذه الدولة إىل مستوى الدول األوربية 

ية وأرسل أول بعثة علمية حاملتقدمة، وقد شارك بقواته يف إمخاد نار الوهابية اإلصال
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سا وكان أصحاا مبثابة نقطة التحول يف ضة العامل العريب من األزهريني إىل فرن
وضة علم االستشراق يف الوقت نفسه وشرع حممد على يف إنشاء املعاهد واملدارس 

يف فترة حكمه ملصر، توافد عليها عدد "وجاء بعلماء من أوربا للتدريس فيها، و 
           ً       ليكون سندا  له يف املصريكبري من املستشرقني فقد رأي حممد على دعم اجليش 

تكوين دولة واسعة حيكمها طول حياته ويتوارث أبناؤه احلكم فيها من بعده، كما 
 أن ينشئ املعاهد واملدارس العليا من أجل مد اجليش حباجاته من يرأي حممد عل

األطباء واملهندسني واملهنيني وتدريب اجليش، ويف املعاهد واملصانع، ولذا قدم إىل 
الء اخلرباء واستشرق بعضهم، وعاش طول حياته يف مصر وتأثر مصر كثري من هؤ
 .)١(باحلياة الشرقية

 :الدعوات املختلفة ومؤمترات االستشراق
وعالوة على ذلك كله ظهرت يف العامل العريب يف هذا العصر ثالث دعوات  
دعوة إىل اإلصالح، ودعوة إىل النهضة ودعوة إىل اجلامعة اإلسالمية، : هامة

                     ً     ً                               ذه الدعوات الثالث دويا  هائال  يف دوائر االستشراق، ولو أخذنا يف وأحدثت ه
االعتبار سيطرة االستعمار على زمام األمور يف ا لعامل العريب والتنافس بني دول 
                                                           ً      ً       الغرب فيه وضعف الدولة العثمانية لقلنا إن هذا العصر كان عصرا  ذهبيا  لتقدم 

 بأحوالب علماء أوربا املهتمون االستشراق وازدهاره، ويف أواخر هذا العصر رغ
 عام لتبادل األفكار وعرض ي                    ً                  الشرق أن جيتمعوا حينا  بعد حني يف مؤمتر شرق

اقتراحام خلدمة العلم وتقدمه، وكان زعماء الدعاة هلذه الفكرة املفيدة العامل 
 فدعا هذا املؤمتر الذي انعقد ألول مرة يف مدينة باريس  ليون دى روزينالفرنسي
 حىت انعقد )٣(، وبعد ذلك تتابعت تلك املؤمترات)٢( أوربامستشرقييع   مج١٨٧٣

 وشارك بعض العلماء العرب وأدبائهم يف ١٩٧١آخرها يف سيدىن باستراليا عام 
 بروما ١٨٩٩ عشر الذي انعقد سنة الثاينبعض هذه املؤمترات مثلما حدث يف املؤمتر 

                                                 

 .٩٤، املرجع نفسه ص اخلربوطلي ين حسي عل)١(
 .٤٧ يوسف جربا، املرجع السابق ص )٢(
 .١١٠٦ - ٣/١١٠١، املرجع السابق العقيقي جنيب )٣(



 ٨٧

للغة العربية كما حتدث على  عن مستقبل اأفنديحيث حتدث فيه حممد شريف سامل 
 . وأحواله يف القرن اخلامس عشراملصري عن القطر املصريبك جت 

وقد أشرنا فيما مضى إىل الدعوات الثالث، اليت ظهرت آثارها يف العامل  
 أن اخلربوطلي  حسينيالعريب يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، ويؤكد عل

ا قبضتهم على العامل العريب حىت تظل الواليات أن يقوو"السالطني العثمانيني رأوا 
األوىل :  إىل األبد واتبعوا يف سبيل ذلك وسيلتنيالعثماينالعربية خاضعة للحكم 

اإلصالح والثانية الدعوى إىل اجلامعة اإلسالمية، وقد أثرت الوسيلتان يف حركة 
" رق العريباالستشراق، وأدت إىل اتساعها، وإىل تدفق املستشرقني على أقطار الش

 من أن العثمانيني كانوا اخلربوطلي سينوحنن ال نوافق على ما ذهب إليه على ح
                                         ً                         يرعون هاتني الدعوتني، فكل منهما مل يكن صادرا  عن العثمانيني وإمنا ظهرتا 
ومعهما الدعوة الثالثة اليت ذكرناها من قبل يف قلب العامل العريب أي يف احلجاز 

ارا يف بداية أمرها بكل ما كان لديه من قوة وبطش  حيالعايلومصر، وكان الباب 
 يف هذا اخلطأ على اخلربوطلي كيف وقع يوالتاريخ شاهد على ذلك ولسنا ندر... 

الرغم من االعتراف الصريح بوجود خالف يف الرأي بني العرب واألتراك يف هذا 
 الواليات رأي األتراك أن الطريق إىل اإلصالح هو توطيد نفوذهم يف"السبيل فقد 

العربية مستعينني باحلضارة األوربية واخلرباء األجانب بينما كان العرب يرون أن 
 بأجماد العرب وإحياء  والتغينالقومي الوعياإلصالح هو إحياء الروح الوطنية وبعث 

تراثهم ومل يرض كثري من العرب بتدفق هؤالء اخلرباء واملستشرقني األوربيني على 
 وأمثاله إىل اخلربوطلي  حسيني       ً                           وتأكيدا  ملا ذهبنا إليه فإننا حنيل عل" )١(الشرق العريب

، وحممد األفغاين ورفاعة رافع الطهطاوى ومجال الدين بعبد الوهادعوة حممد ابن 
 الكواكىب وغريهم من أعالم العرب يف العصر احلديث ليستبني هلم نوعبد الرمحعبده 

 .وجه اخلطأ فيما ذهبوا إليه
 العشرين فقد جرت أحداث هامة أدت إىل حتوالت خطرية يف أما يف القرن 

العامل العريب ويف االستشراق كذلك حيث اضطرمت نار الوطنية عند العرب 
واشتدت الدعوة لإلصالح وظهرت الروح الثورية اليت استمدت عناصرها من صورة 

                                                 

 .٩٧، املرجع السابق ص اخلربوطلي  حسيني عل)١(
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تشرقني                                                       ً       أمحد عراىب وأنشئت بالقاهرة اجلامعة األهلية اليت احتضنت عددا  من املس
الذين تولوا الدراسة فيها وخرجوا دفعات من الطالب العرب واندلعت نريان الثورة 

 وعادت العناصر التقدمية من اخلارج مسلحني بأفكار ١٩١٩املصرية الكربى يف عام 
حديثة وملتهبني محاسة للوطن والعروبة واإلسالم، ودارت مناقشات حامية بني 

كانت ختالفهم يف أسلوب العمل لتحقيق االستقالل الثائرين والعناصر األخرى اليت 
ومهما يكن من أمر فإن الثورة على املستعمر واملعارك السياسية الداخلية ضت 

 .بالعامل العريب وقدمت إليه أكثر مما قدمت أجياله السابقة يف مئات السنني
د وعندما أخذ العامل العريب يف التقدم حنو االستقالل بدأ االستشراق حيد 

 ١٩٥٢ يوليو ٢٣معامله من جديد خشية التدهور واالنكماش، وبعد أن قامت ثورة 
اليت أيقظت اإلرادة العربية ووضعت مسريا يف إطارها الصحيح سنحت لالستشراق 
فرصة نادرة ليبحث فيها ويدرس مسريا وأهدافها، ويتعقب خطواا وأساليبها 

 أحداثها وآثارها ويشرح عمقها ومبلغ وحيلل اجتاهاا ومقاصدها وميعن النظر يف
                                                          ً إخل، وقد استقلت دول عربية أخرى وتأثرت بالثورة املصرية سياسيا  ... جناحها 

      ً                                                          وفكريا  وجدت ظروف جديدة لدراسة االستشراق، وبعد أن أصبحت هذه الدول 
 بدأت حركة يواأليديولوج واحلضاري القومي الوعيعلى درجة عالية من 
عماق الفكر واألدب العربيني واجتهت عنايتها إىل اإلسالم االستشراق تغوص يف أ

                                                                    ً وشعوبه وأوضاعها الفكرية واالجتماعية فكان تأثريها يف هذا العصر أوسع أفقا  
 .         ً           ًوأعمق مشوال  وأوقع خطرا 

ق بني تكوين، وتقدم، وانطالق يف املراحل اتلكم هي أطوار االستشر 
وأطواره وأهدافه وأثره يف النهضة األوربية املختلفة من حياته وقد استبانت لنا دوافعه 

احلديثة، مث يف خدمة االستعمار وحماوالته الدائمة لالستيالء على بالد الشرق 
                                                               ً         وإخضاعها لنفوذه وسلطانه، وسلب مواردها وخرياا وليتخذ منها أسواقا  لتجارته 

 .وقواعد لالستيالء على البالد األخرى
  اجتاهات االستشراق-٤

لدراسة السابقة أن حركة االستشراق كانت يف بدايتها األوىل تبني من ا 
                                                                    ً هواية العقول الذكية يف الغرب اليت كانت تتطلع إىل الشرق لتفوق أهله علميا  
       ً       ً                                                        وثقافيا  وأدبيا  حيث حاولت أن تلحق م عن طريق األندلس وقد حققت أهدافها يف 
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لت رحالا يف الكتب هذه املرحلة، مث طلبت املزيد فرحلت إىل الشرق نفسه وسج
اليت فتحت عيوا وعيون أبنائها على صور احلياة الشرقية الناهضة اليت كانت ختالف 
                                                   ً                       صور حيام املعتادة يف الغرب، وازدادت اهلواية قوة وعنفا  حينما امتزج ا التعصب 

  يف نفوس الغربيني الذين أيقنوا أم أمام حضارة زاهرة وعقيدة قوية ال تقبلالديين
    ً          ً                                                          زيفا  وال احنرافا ، فأرادوا أن يواجهوها يف أرضها ويغزوها يف عقر دارها، وامتألت 

، وأحسوا يف أعماقهم القومي        ً      ً                            قلوم غال  وحقدا  على الشرقيني وأعماهم التعصب 
                    ً                                                   بالذلة واملهانة خصوصا  بعد أن ذاقوا مرارة اهلزمية يف احلروب اليت أشعلوها باسم 

عدوا العدة للثأر بأية طريقة وبكل وسيلة، ولكنهم سرعان ما           ً       ً    الصليب إمثا  وتانا ، فأ
                      ً                                              وجدوا بني ظهرانيهم عقوال  متفتحة رأت أن األوىل م أن يعترفوا بتفوق الشرق 
           ً        ً                                                  عليهم علميا  وحضاريا ، وأن جيعلوا أكرب مههم طلب املعرفة احلق، وبدأوا يسلكون 

 .ل إليهاو   ً                 سبال  علمية خالصة للوص
 :ستشرقني قد ساروا يف حبوثهم يف اجتاهني رئيسيني مهاومن املرجح أن امل 
 .العقدي االجتاه -١
 .العلمي االجتاه -٢

 :العقدياالجتاه 
 فقد نشأ منذ بدأت املواجهة بني املسيحية واإلسالم، إذ العقديأما االجتاه  

أحس أتباع املسيح أم أمام خطر جيب عليهم مواجهته، وقد بدأت هذه املواجهة 
كان املسلمون لفترة طويلة “القة اإلسالم من اجلزيرة واستمرت حىت اليوم، و إثر انط

،  ")١(، قبل أن يصبحوا مشكلة بالنسبة لهاملسيحي          ً               ميثلون خطرا  بالنسبة للغرب 
ل ما أتيح له من قوة ومعاجلة هذه املشكلة بكل ما كان كفحاول إزالة ذلك اخلطر ب

 .لديه من وسائل، إذ أصبحت شغله الشاغل
 برسالته املشهورة ويعترف بذلك القس بيد يف الدمشقيبدأ حبثها يوحنا  

            ً          يبدو أن قليال  من البحث : "       ً م قائال ٧٣٥قبل عام ".  للزواياالكنسيالتاريخ "كتابه 
قد جرى بشأن هذا الشعب الذي كان ميثل كارثة بالنسبة للشعوب املسيحية 

 ".الغربية
                                                 

 .٥٠رودنسون، املرجع السابق ص .  ح)١(
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" ر التارخيية الكارولينجيةاألخبا" صاحب كتاب ثحبم ٧٩٣ويف عام  
ان ت                        ً                   بينما كان اإلمرباطور مشغوال  ذه املشكلة حلت جترب"                 ً املشكلة نفسها قائال  

قاسيتان من أرضني خمتلفني، ومها الثورة السكسونية وتدخل العرب يف سبتمانيا، 
                                           ً  يف أمر العرب وعلومهم وحضارم كان يتقدم شيئا  ثويعترف رودنسون أن البح

كان مسيحيو أسبانيا اإلسالمية وحدهم يسريون إىل أبعد "، حيث  لسما يف األند
مدى يف الدراسة ألسباب واضحة فقد كانوا خيضعون للسيطرة السياسية للمسلمني 
                    ً      ً                                             اليت كانت تفسح هلم جماال  واسعا  لدراسة الثقافة العربية اليت يروا هادمة إلميان 

يني أن يكون لديهم صورة أكثر  هلؤالء املسيحالضرورياملسيحيني، فقد كان من 
             ً     وكما حدث أيضا  عند ... دقة إن مل تكن أكثر صحة عن قاهريهم وعن أفكارهم 

فقد حاول املثقفون منهم أن .. املسيحيني الذين خضعوا للمسلمني يف الشرق 
يتعمقوا بقدر أكرب يف حتليل األيديولوجية اإلسالمية وذلك دف إمكان حماربة 

ولكن احلماسة النضالية أللوج وأللفار وألنصارمها يف الفترة القصرية تأثريها احملتمل، 
 وجمهودام غري ادية إلقناع السلطة واجلماهري ٨٥٩ وعام ٨٥٠ما بني عام 

املسيحية وتعطشهم إىل االستشهاد، كان من أثره أن أصبحوا غري قادرين على ذلك 
 ".العدو وفهمه “اهود الذهىن العميق ملعرفة 

على الرغم من انتشار اإلسالم السريع بني األوساط املسيحية عندئذ و 
 والسالفيني واريني وغريهم، وما قدمه املسلمون ندبنيوإسالم عدد كبري من النورما

 اإلسالم يف ي إليها بعد ذلك، فقد بقسيقدمللشعوب املسيحية من خري حينئذ وما 
م األيديولوجية البابوية اليت دعت                 ً       ً               نظر املسيحيني عدوا  رئيسيا  حيث سيطرت عليه

بأعلى صوا إىل احلروب املقدسة اليت استمرت عدة قرون، حيث لبت احلكومات 
املسيحية هذه الدعوى وذهبت تشترك فيها حبماسة عظيمة مما أدى إىل أن يظل اجتاه 

كان " حنو اإلسالم يف العصور الوسطى اجتاه عداوة ومواجهة، وهكذا العقديالغرب 
 يف العصر الوسيط من اإلسالم، موقف صراع وبغضاء املسيحي الغرب موقف

 ."ومشاحنة
حقيقة أن العلماء ورجال الالهوت يف العصر الوسيط كانوا يتصلون  

باملصادر األوىل يف تعرفهم على اإلسالم، وكانوا يتصلون ا على نطاق كبري، ولكن 
 ما كانت تصطدم حبكم      ً نوعا موضوعيكل حماولة لتقييم هذه املصادر على حنو 
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 للمسيحية ال ميكن أن يكون فيه خري، وهكذا يسابق يتمثل يف أن هذا الدين املعاد
كان الناس ال يصدقون إال تلك املعلومات اليت تتفق مع هذا الرأي الراسخ يف أذهام 

  العريب وإىل الدينالنيبوكانوا يتلقفون بنهم كل األخبار اليت تلوح فيها اإلساءة إىل 
، ومن هنا بذلت اجلهود اجلبارة إلثارة الشبهات واألباطيل حول اإلسالم )١(اإلسالمي

                                                    ً                  فاندفع عدد ضخم من علماء الغرب إىل البحث والتنقيب جريا  وراء براهني زائفة 
توىل املؤلفون الالتينيون "دته، وقد يللتشكيك يف اإلسالم وتشويه شريعته وتوهني عق

زعة عند اجلماهري العريضة ـ إرضاء هذه الن١١٤٠ وعام ١٠٠٠فيما بني عام 
وكانوا .. وهكذا ركزوا جهودهم على حياة حممد دون أن يلتزموا الصدق واحلق 

لهم وترهام على أساطري مستمدة من الفولكلور العام ييستندون يف الترويج ألباط
ية ومن األدب القدمي، ومن النصوص البيزنطية عن اإلسالم ومن الروايات اإلسالم

 .)٢(اليت حرفها مسيحيو الشرق بطريقة شائنة
وعندما نشبت احلروب الصليبية واتصل الغرب عن قرب بالشرق بدأت  

                              ً                                          الرؤية األيديولوجية تزداد وضوحا  لدى علماء املسيحية وخاصة لدى الفالسفة منهم 
الذين كانوا يتطلعون إىل الفلسفة العربية بإجالل وإكبار، وينظرون إىل العامل 

سالمي كمهد للفالسفة غري أم مل يستطيعوا أن يتحرروا من العقيدة املعادية اإل
 األكرب يؤلف رسالته املسيحي نفسه وهو الفيلسوف األكويينلإلسالم حىت رأينا توما 

وحيمل فيها على العرب واإلسالم وفلسفة ابن رشد " حبث ضد الوثنني"املشهورة 
 سالحها واعترفت زميتها وانتهت مرحلة بالذات، وبعد أن ألقت القوى الصليبية

 بطرد آخر جنود الصليبيني من عكا يف سنة احلريب الصلييبمن مراحل النضال 
راح نفر من املتحمسني يفكرون يف أسباب هذه اهلزمية وظهرت يف .. م١٢٩١

القرنني الرابع عشر واخلامس عشر مشروعات كثرية إلعادة الكرة وحماولة اقتحام 
 .مديار اإلسال

                                                 

 .٩/١٠ بارت، املرجع السابق ص ي رود)١(
 نوجان الذي اعترف ي وأشار ردونسون إىل جبيري د٥٤رودنسون، املرجع نفسه ص .  م)٢(

بنفسه أنه ال ميلك أية مصادر مكتوبة بل يقدم رأي الشعب دون أن يترك إمكانية الوصول إىل 
 .فصل الصحيح من اخلطأ
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لقد كانت هناك حوافز عديدة إلعادة الكرة بعضها دينية وسياسية وأخرى  
اقتصادية وعسكرية وخيتلط بعضها بالبعض اآلخر، ويصعب الفصل فيما بينها مما 

 يف االستشراق وذلك لشموله العقدييربر وضعها يف إطار واحد وتسميتها باالجتاه 
 .وتشعبه وعمق جذوره

صليبية أحس الغرب أنه يف حاجة ماسة للمقارنة بني وبعد انتهاء احلروب ال 
دينه ودين عدوه الذي هزمه هزمية منكرة، وبدأ خيطط للتبشري باملسيحية من جديد 
                                         ً      ً                           مما استلزم ازدياد دراسة العربية لتكون عونا  وسندا  ألهدافه وأطماعه وتزعم روجر 

ستبدال دعوة ا) ١٣١٦ - ١٢٣٥(وبعده رميوند الل ) ١٢٩٤ - ١٢١٤(بيكون 
 ويقوم على البحث يف العقيدة اإلسالمية ي ضد اإلسالم جبهد تبشريالعسكرياجلهد 

وتعلم اللغات الشرقية وخاصة العربية، لقد كان روجر بيكون وبعض رفاقه يأخذون 
، وعلى الرغم من اإلنساينيف االعتبار اإلسهام البناء الذي قدمه اإلسالم إىل الفكر 

                     ً                        الم مسألة مطروحة دائما  وكان التعمق يف فهمه البد كان الكفاح ضد اإلس"ذلك 
 .)١(”..أن يؤدى إىل نظرة أكثر موضوعية وأكثر نسبية على املدى الطويل 

ومما الشك فيه أن الكتب اليت أصدرها كتاب املسيحية حىت القرن اخلامس  
عشر قد عجز أصحاا عن جتنب األحقاد والكراهية حنو اإلسالم كما عجزت 

ملسيحية عن وقف فتوحاته وانتشار حضارته يف البالد األوربية نفسها وفوق الدول ا
ذلك فإن تلك املؤلفات تعد بعيدة كل البعد عن الدراسات العميقة بل إا متأل 

 وتعصب الصلييبصفحاا بافتراءات وخرافات وإساءات تتجاوب مع روح العهد 
 ولكن سرعان )٢( للعرب واإلسالم                                  ً        العصور الوسيطة وال حتمل يف طياا شيئا  من الود

ما حدثت بعض التغريات األيديولوجية يف األوساط األوربية إذ عقدت بعض 
عناصرها الذكية عزمها متأثرة باختالطها باملسلمني عن أن حترر نفسها من السيطرة 

 بدأت أوربا النسيبالكنسية ومن هذه الرؤية العقدية اجلديدة اليت تتسم بالتسامح 
 . من اإلنصاف واملوضوعيةيء اإلسالم وأتباعه بشتنظر إىل

                                                 

 .٦٢رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
 .٨/١٩٦٦ حممد حثيثو، فكر وفن منر )٢(



 ٩٣

لقد هبت الرؤية العقدية اجلديدة برياحها على أوربا اليت بدأت ختطو حنو  
ضتها بعد أن تشربت روح احلضارة اإلسالمية وتأثرت ا مما أثار مناقشات حامية 

فكرية يف أوساطها العلمية والتقدمية اليت اضطرت إن تشغل نفسها بصراعاا ال
                                   ً      ً                                  الداخلية فلم تعد تم باإلسالم اهتماما  بالغا  كما كانت تفعل من قبل وإمنا انغمست 
                                                                 ً    إىل دعوا بإعادة النظر يف صالحية الكنيسة وإصالحها حىت أصبحت تعتقد جديا  أن 

 إىل اضمحالل اإلسالم والرذائل اليت تؤخذ على املسلمني ال يتقوية املسيحية سيؤد"
  ً                                                      ضا  بني املسيحيني الالتني، فالكنيسة مسلمة، أن اليونان واليهود ريب يف وجودها أي

واملسلمني ليسوا بعيدين عن اإلخالص بأكثر من بعض املسيحيني عنه، وقد أخذ هذا 
            ً     مما أضفي ضوءا  على " الرأي األخري يف الشيوع شأنه شأن فكرة املضللني الثالثة

إلسالم وشعوبه وأصوله وفروعه،  يف االستشراق، إذ بدأ البحث عن االعقدياالجتاه 
                  ً                       ً          ً         ً       وشريعته يأخذ طريقا  أكثر موضوعية وأكثر مشوال  وأصح حتليال  وانتقادا  فكانت 

جية األوربية أن تقدمت رؤية والنتيجة هلذا التحول الكبري الذي طرأ على األيديول
 االستشراق إىل اإلسالم من العداوة إىل التسامح والتعايش، من هنا بدأت تنمو أوجه

ينظر إىل اإلسالم كدين "التشابه واالقتراب بني العقيدتني مما دعا االستشراق إىل أن 
                    ً                                                        يقوم على العقل بعيدا  عن العقائد املسيحية اليت تتعارض أشد التعارض مع العقل وهو 

وهو يوفق بني ... ال حيتوى إال على احلد األدىن من املفاهيم الغيبية والطقوس الدينية 
ياة اخللقية واالحترام املعقول حلاجات اجلسد واحلس واحلياة الدعوة إىل احل

                                        ً                         االجتماعية، إنه يف كلمة موجزة دين قريب جدا  من ذلك الذي يعتنقه أغلب 
املفكرين املتنورين فاحلضارة مل خترج من األديرة وإمنا متتد أصوهلا إىل الوثنني من 

 )١(ري املسيحيني من العرب غأيدياليونان والرومان وهي قد انتقلت إىل أوربا على 
وعندما اتسمت األيديولوجية األوربية ذه العقلية االستشراقية تأثرت العقول العلمية 

 اجلديد وقد ظهر يف تلك اآلونة مؤلف أخفي امسه العقديوالفكرية واألدبية باجتاهها 
عنوان  ب١٧٢٠                  ً                       ً     ً                ولعله فعل ذلك خوفا  من العقاب، فأصدر كتابا  مثريا  واستفزازيا عام 

 مؤلفه ١٧٣٠ بوالنيقية فأصدر عام ي دهنريوجاء بعده "             ًحممد ليس مضلال "
الذي التزم فيه بالدفاع عن املسيحية ولكنه يف أماكن عديدة " حياة حممد"املشهور 

                                                 

 .٦٩/٧٠رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
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فولتري املعجب باحلضارة "حاول أن خيالف جانب الصدق واإلنصاف مث انزلق 
عله صورة أوىل لكل املضللني الذين اإلسالمية إىل الطعن يف اإلسالم ورسوله وج

 بعقله إىل احلضيض وأصبح ىحياولون أن يسيطروا على الناس باخلرافات الدينية، فهو
رأيه هذا وصمة عار على دوره الفلسفي الذي لعبه يف الفلسفة األوربية العامة وكان 

لكرمي أوىل به أن يعترف بتعصبه وضيق أفقه فيما يتعلق ببحثه يف اإلسالم ورسوله ا
 لالستشراق، إذ ظهر بعد يولكن فولتري نفسه مل يستطع أن يعوق مسرية االجتاه العقل

ونراه يف مقالته عن اإلسالم " األبطال"قليل كارليل الذي قام بتأليف كتابه الشهري 
 اليدافع عن حممد ويناضل دونه حىت مل يبق هجاء أطلق يده يف حممد عليه السالم إ

 ذلك األدمي األملس وتلك الصحيفة البيضاء يوال فحاش يرماء،               َّقبضها عاجزة شل 
بسهام السباب إال ردت سهامه يف حنره فحق على املسلمني أن يعرفوا هلذا 

 .الفيلسوف فضله وأن يشكروا له شجاعته وإنصافه
 على أوربا يف تلك اآلونة مل يؤثر التركيومما هو جدير بالذكر أن اخلطر  

                  ً     لالستشراق، بل كثريا  ما العقلينسبة هلا يف هذا االجتاه على الرغم من خطورته بال
جند األوربيني أنفسهم يشيدون بذلك التسامح الذي كانت تعامل به اإلمرباطورية 
التركية الدول املتعددة اليت عاشت حتت محياا حىت حدث أن جلأت بعض العناصر 

ن اضطهاد الكاثوليك التقدمية إليها من البالد املسيحية ااورة هلا للتخلص م
 .واألرثوذكس

وعندما صعد االستعمار إىل ذروة جمده يف القرن التاسع عشر وأصبحت  
 لالستشراق على الرغم العقدي بدأ االجتاه تهاألغلبية الغالبة من املسلمني حتت سيطر

من استمراره ينحرف عن مسريته حيث أمسكت بزمامه األيديولوجية االستعمارية 
مث كرومر وزومير، . نيست رينان وتوىل أمرها بعده جربائيل هانوتواليت قادها أر

 وأصبحت الظاهرة الغالبة هي أن أكثر )١( وغريهمي، وليوثيودنلوب والفيجر
املستشرقني كانوا يف الغالب عمالء لالستعمار يف بالد العروبة واإلسالم دأبوا على 

 لكيية للعرب واملسلمني تقويض اخلصائص واملقومات الدينية والتارخيية والقوم
ميكنوا لالستعمار يف هذه البالد، وليشيعوا الرتعة الصليبية الغربية يف جماالت خمتلفة 

                                                 

 .١٣٣/٢٢٦، اإلسالم والثقافة العربية ص اجلندي أنور )١(
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 الصرف احملايد، ومما الشك فيه أن العلميومنها بطبيعة احلال جمال التظاهر بالبحث 
                                        ً             الذي طرأ من جديد على االستشراق كان خطريا  إذ مل يلق إالالعقديهذا االجتاه 

فوضع املستشرقون "....      ً                                         مزيدا  من النار املتأججة من قبل بني الشرق والغرب 
أنفسهم حتت تصرف رجال السياسة يدلون إليها مبا يعلمون عن الشرقيني لتتمكن 

 ".أقدامهم يف بالد الشرق وتكون هلم على أهله سلطة خالدة
     ً      مجيعا  وظل لقد كان هذا اهلدف يراود أعمدة االستشراق والسياسة والتبشري 

يسيطر على اجلهود العقلية اليت انصبت كلية على أبطال اإلسالم وتعميد أتباعه، إذ 
هو التبشري وإقناع املسلمني بلغتهم ببطالن اإلسالم .. كان اهلدف من هذه اجلهود 

 دون يطبياو. ل. ، وقد عرب عن هدف هذا االجتاه أاملسيحيواجتذام إىل الدين 
حنن ندرك أننا ال دف من هذا العمل إىل االقتراب من األدب "ة عندما قال بموار

                                           ً                                 اجليد بإبراز قدر كبري من املعرفة إىل النور، بدال  من اختبائه يف نطاق هذه اللغة اليت 
                            ً                                            تسعى لتعملها، ولكنا دف أيضا  إىل تقدمي خدمة نافعة إىل امللك والدولة عن طريق 

د اهللا بتوسيع الكنيسة، والدعوة إىل الديانة وإىل متجي. جتارتنا مع األقطار الشرقية
 ".املسيحية بني هؤالء الذين يعيشون اآلن يف الظلمات 

وعلى الرغم من ذلك فقد أثرت التطورات اليت وقعت يف العامل اإلسالمي  
فتح هذا " لالستشراق حيث العقدي                            ً      ً         عامة والعامل العريب خاصة تأثريا  بالغا  يف االجتاه 

     ً                                                 جديدا  أمام الدراسات اإلسالمية تتلخص مهمتها يف التعرف على              ً التحول ميدانا  
  ".)١(                           ً        ً                       ًعملية التحول ويف حتليلها حتليال  موضوعيا  ما استطاعت إىل ذلك سبيال 

 لالستشراق أن حييط إحاطة شاملة بالعامل العقديومن هنا حاول االجتاه  
أدبية أو سياسية أو اإلسالمي والعريب ويدرس كل االجتاهات احلديثة فيه دينية أو 

غريها إذ ليست جهود املستشرقني يف توطيد العالقات املستقبلة بني الشرق والغرب 
 يف كال مظهريه من دراسة التقاليد الثقافية واإلسالمية املاضيمقصورة على دراسة 

ومن دراسة العناصر الثقافية اإلسالمية اليت تدين هلا تقاليد العرب الثقافية مبا يدين به 
، املاضي ألبيه، وذلك ألن املستشرقني يعنون بدراسة احلاضر عنايتهم بدراسة البنا

 يقدمون إىل شعوب الغرب ما يقوم به املعاصرون من العرب املاضيوهم يف دراسة 
                                                 

 .٩٣بارت، املرجع السابق ص .  ر)١(
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والفرس والترك من أعمال وال شك أن مثل هذا العمل يهيئ أذهان أبناء العرب لتتبع 
مل اإلسالمي إذا مل يتيسر هلم أن يفهموا هذه التطورات العقلية والفكرية يف العا

             ً     ً                                                    التطورات فهما  كامال  أساسه معرفة الظروف النفسية واالجتماعية، بل رمبا أصبح 
ذلك أهم عمل للمستشرقني، عندما تبلغ العبقرية اإلسالمية اجلديدة حد النضج 

د بعد ، ودف إىل بناء ثقافتها من جديالفينالكامل وتصبح قديرة على اإلبداع 
االجتاه مل يتحرر بعد هذا ومع ذلك فإن "                          ً      ً     ً ختطيط معاملها وميزاا ختطيطا  ذاتيا  مميزا  

. ل.من رواسبه القدمية وال يزال حيملها يف نفسه حيثما اجته وأينما حبث، واعتراف أ
                                              ً         إذ يعتقد أن ألوان التحامل القدمي قد تضاءلت كثريا  منذ فجر " يف هذا صريح يطيباو

لكنها مازالت تعيش قوية، ومازالت فئة من الباحثني يف العربية اإلسالمية هذا القرن 
تعمل على نشرها يف الغرب على نطاق واسع، فهناك من الشواهد ما يدل على أن 
الرصيد املختزن من مشاعر العداوة لإلسالم ميتد اآلن إىل العرب وعلى وجه أخص 

 ".إىل القومية العربية
 لالستشراق من بروزه لدى العقديجتاه وليس أدل على خطوة اال 

املستشرقني اليهود الذين يركزون كل جهودهم، سوى عدد قليل منهم، على هذه 
الناحية بالذات لرغبتهم يف حتطيم اإلسالم ومساعدم للصهيونية على الرغم من 

فالظاهر أن هؤالء أقبلوا على (حتفظ حممد البهي فيما يتعلق خبدمتهم للصهيونية 
شراق ألسباب دينية، وهي حماولة إضعاف اإلسالم والتشكيك يف قيمته وإثبات االست

فضل اليهود على اإلسالم بادعاء أن اليهودية هي مصدر اإلسالم األول، وألسباب 
        ً             ً                        فكرة أوال  مث دولة ثانيا ، هذه وجهة نظر رمبا ال جتد : سياسية تتصل خبدمة الصهيونية

وف العامة والظواهر املترادفة يف كتابات هؤالء      ً       ً                  مرجعا  مكتوبا  يؤيدها غري أن الظر
 )١(العلمياملستشرقني تعزز وجهة النظر هذه وختلع عليها بعض خصائص االستنتاج 

                                           ً                                 ونعتقد من جانبنا أنه ال سبيل إىل التحفظ إطالقا  فيما يتعلق خبدمة املستشرقني اليهود 
بحوث اليت تتناول اإلسالم                                         ً           للصهيونية ألن هذه الظاهرة تبدو بارزة متاما  وخاصة يف ال

 .واملسلمني عامة والعرب خاصة
                                                 

 .٥٣٤ حممد البهي، املرجع السابق ملحقات ص )١(
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 العقديومما ال ريب فيه أن هناك حماوالت إجيابية بني أصحاب االجتاه  
 على حد سواء، واالشتراكي الرأمسايللالستشراق حيث يعترف بعضهم أن العامل 

 هنا                   ً       ً                                سوف يضطران إن عاجال  أم آجال  إىل استغالل الفكر اإلسالمي اخلالق ومن
                                  ً                                    جيب على االستشراق أن يقدم للعاملني معا  دراساته وحبوثه يف هذا االجتاه مما يتطلب 
                                              ً        ً             ً من املفكرين اإلسالميني دراسة هذا اجلانب وحتليله حتليال  موضوعيا  وتشرحيه تشرحيا  
     ً                                                                      علميا  إذا أرادوا أن يواجهوا االجتاهات العقدية املعاصرة وأن يوجهوا هذه االجتاهات 

ية أوسع وأنفع أما فيما يتعلق باملستشرقني أنفسهم فقد قامت يف حنو موضوع
صفوفهم يف السنوات األخرية حماوالت إجيابية للنفوذ بصدق وإخالص إىل أعماق 

 . للمسلمني بدل السطحية اليت اصطبغت ا دراسام السابقةالديينالفكر 
اآلونة األخرية ونعتقد أن أبرز حماوالت االستشراق اإلجيابية اليت ظهرت يف  

 مع عناصر اإلسالم العلمية حيث تنعقد مؤمترات دراسية العقديوهي حماولة التعاون 
                                          ً                          يشترك فيها علماء االستشراق وعلماء اإلسالم معا  يبحثون يف القضايا العقدية 
املعاصرة اليت تتعلق باإلسالم واملسيحية والعقائد األخرى وعالقتهما معها وتأثريمها 

 .ا افيها وتأثرمه
ما هدف االستشراق من هذه احملاولة اجلديدة؟ هل هي : وقد يتساءل البعض 

 بني علماء االستشراق وعلماء اإلسالم العقديحماولة للتوصل إىل نوع من التفاهم 
خلدمة العامل وتوجيهه، أم أا حماولة نشر الثقافة اإلسالمية والعربية على نطاق واسع 

حماولة تعريف الغرب باإلسالم وحضارته مث إزالة عداوة واالستفادة منها، أم أا 
شعوبه حنوه أم أا حماولة علماء االستشراق إلصالح ما أفسده آباؤهم وما اقترفوه 
                                          ً       ً                       من آثام وأخطاء، إذ كانوا يهامجون اإلسالم عمدا  وجزافا ؟ وسواء كان هذا أو ذاك 

 العلماء املسلمني هدف االستشراق األول ليس سد الثغرة اليت تفصل بني"فإن 
واملستشرقني ولكنه سند ثغرة اجلهل بالثقافة اإلسالمية الذي حيول بني الغربيني وبني 
الفهم الصحيح هلذه الثقافة واالستشراق وال شك أنه يقوم برسالته يف هذا الصدد 
مهما قيل عن بطء حتقيق هذه الرسالة وليس هناك من أمل يف أن تشيع معرفة األدب 

بني الشعوب الغربية شيوع أدب اليونان أو الرومان أو أن يقدر هذا اإلسالمي 
           ً     ً                                                         األدب تقديرا  كامال ، وذلك فيما عدا بعض املؤلفات اليت يعرفها الغرب معرفة كاملة 
ويدرك ماهلا من قيمة مثل الشعر الصويف يف فارس ومع ذلك فإن كثرة ما يترجم من 
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ثقفني الغربيني فرصة مواتية للتعرف على هذه اآلداب اإلسالمية القدمية تضع أمام امل
 من التحف الثقافة اإلسالمية وتذوقها، كما أن حرص الغرب على زيادة ما يقتين

اإلسالمية خري شاهد على انتشار املعرفة بالفنون اإلسالمية إىل جانب ما يف ذلك من 
 ميكن متكني مجهور غري املتخصصني من تذوقها وقد يكون لكل هذا من القيمة ما ال

                                                  ً      ً                   إنكاره يف يئة اجلو املناسب لفهم الثقافة اإلسالمية فهما  سليما  أما ما هلذه املعرفة 
من قيمة فأمر ال شك فيه، بعد أن متكن الدور اخلطري الذي قام به املستشرقون من 

 .)١( تغيري النظرة القدمية إىل اإلسالم وإبراز ما فيه من قيم ومبادئ
ذه أنه جتنب اإلجابة على الرغم من لباقة تصرفه ويبدو لنا من كلمة جيب ه 

م وما يتعلق به ال من معرفة اإلساألصلي العقديفيها، إذ نرى أن هدف االستشراق 
هو مواجهته واستغالله، وذلك على الرغم من ظهور دراسات حديثة فيه حتاول 

 .)٢(معرفة اإلسالم معرفة علمية تكاد تكون خالصة لوجه العلم وحده
 وخطره، فإننا نكتفي ذا ييكن من شأن هذا االجتاه االستشراقومهما  

                                   ً                                      القدر من الدراسة له ونترك حبثه تفصيال  لالحقني وذلك بعد أن أثبتنا وجوده وهدفه 
وأشرنا إىل تأثريه وتأثره وتأكدنا من أمهيته وخطورته للفكر اإلسالمي وآدابه إذ أثار 

حية الدين اإلسالمي عقيدة وشريعة، عديد من املعضالت بالغة اخلطورة منها صال
 وبشرية القرآن وعالقته بالكتب بالوحيزلتها، وعالقة العقل ـوالعقلية العربية ومن

زلته، مث حضارة ـالسماوية األخرى وعلمية اإلسالم وخرافيته وشخصية الرسول ومن
مة اإلسالم ومكانتها مما تبني منه أمهية دارستنا هذه لأليديولوجية اإلسالمية عا

 .واأليديولوجية األدبية خاصة
 :العلمياالجتاه 

، فال نكاد نصادفه إال يف احلقب األخرية وإن ظهرت العلميأما االجتاه  
براعيمه من وقت آلخر، من قبل إذ كانت األيديولوجية الكنسية تسيطر على 
 االستشراق بقوة وحزم وتتعقب عناصره العلمية وهكذا مل تكن لديه الفرصة املواتية

                                                 

 .٣٤٩ بني حاضرة ومستقبله ص  جيب، الشرق األدىن٣٤٩ كويلرينج، الشرق األدىن ص )١(
 ي جاك بريك، العرب تاريخ ومستقبل، مقدمة السري هاملتون جيب، تعريب وتعليق خري)٢(

 .١٩٧١محاد، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر مبصر 
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           ً      ً                                                       لينهج طريقا  علميا  إال بعد أن انفصل عن أيديولوجية الالهوت وكون ذاته وكيانه 
ولكن بعد أن ختلص االستشراق من سيطرة الكنيسة سيطرت عليه أيديولوجية 
االستعمار واستطاعت أن تسخره يف سبيلها وحتركه خلدمة أهدافها وتبعث به إىل 

               ً                      هلذه البالد قائما  على معرفة كاملة جبميع  يكون احتالهلا لكي غزوها يالبالد اليت تنو
                     ً            ً                                     شئوا فيكون أرسخ قدما  وأثبت مقاما  وتنشط حركة االستشراق عادة قبيل الغزو 

           ً                                                     ، وتظل حينا  من الدهر تقدم إىل املستعمر املعلومات التفصيلية عن حياة ياالستعمار
ا يف أحنائه الشرق وعقليته ومزاجه وعاداته وتقاليده وتعد الرسل والدعاة لينبثو

 ولكن سرعان ما ساعدت )١(    ً                      ًجتارا  ومبشرين وعلماء وجنودا : وخيتلطوا بأهله
األيديولوجية اجلديدة على حتول حركة االستشراق إىل العلمية، واملوضوعية 

 مما اضطر العلميوالتخصصية اليت أخذت تساير االجتاهات احلديثة مبناهج البحث 
 العامل بأسره نظرة عمادها املوضوعية والواقعية  إىل أن ينظر إىلاالستعمارياتمع 

وخاصة بعد أن ازدهرت املعاهد االستشراقية اليت فتحت نوافذ أوربا على خصائص 
الشرق وعامله، وإذن فالبد لنا أن نضع نصب أعيننا ما يعنيه هذا االنقالب، فلم تعد 

ت نزعة قوية أو دراسة اللغات واآلداب الشرقية مقصورة على خدمة التبشري بل ظهر
 العلميضعيفة إىل حترير هذه الدراسات من هذه األغراض واالجتاه ا إىل البحث 

                                                                  ً        املستقل الذي يتحرى دراسة اآلداب واألديان والكتب الدينية لذاا مستهدفا  املعرفة 
 أو مل الديينزعة يف حترير االستشراق من التعصب ـوحدها وسواء أجنحت هذه الن

، وما من شك يف أن  ")٢( هو أن نسجل هذه الظاهرة اجلديدة اهلامةتنجح فاملهم هنا
 لالستشراق إذ قدمت للعناصر املتطلعة إىل العلميهذه الظاهرة قد دعمت االجتاه 

معرفة الشرق وآدابه فرصة عظيمة فسنحت هلا حرية احلركة والتنقل يف العامل العريب 
ا مهما كانت وأتيح ألولئك بأسره، وقامت خبدمتها أينما ذهبت، وذللت عقبا

            ً                                                     العطشى علميا  احلصول على أكرب قدر ممكن من املخطوطات العربية اليت ساعدت 
هي األخرى على الوصول إىل معارف جديدة ال عن العقيدة اإلسالمية وشعوا 
فحسب، بل عن الشعوب أنفسها ومعضالا ومعلوماا، ومما الشك فيه أن البحث 

                                                 

 . مع التصرف٥٥، تراثنا بني ماض وحاضر ص نعبد الرمح عائشة )١(
 .١٥ السابق ص ايد اللبان، املرجع  إبراهيم عبد)٢(
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ة مل يكن يستهدف الوقوف على صورة لإلسالم أو للعامل يف املخطوطات العربي
اإلسالمي، ولكنه كان يقصد احلصول على معرفة موضوعية ذه الدنيا، ولكن حبكم 
الظروف كان الباحث حيصل يف اية األمر على بعض املعلومات عن النظرة 

ظرته إىل اإلسالمية هلذه املعرفة، ومن هنا أحس الغرب أنه قد فرض عليه أن يغري ن
الشرق ويتجرد قدر استطاعته من نزواته األيديولوجية واجتاهاته الفلسفية وآرائه 

 على وجه أكمل وأداء واجبه العلمي يتمكن من القيام بالبحث لكيالسياسية 
 على حنو أمسى، مما أدى إىل ظهور عناصر التخصص وموضوعية البحث، ياالجتماع
لتبشري وتطورت يف القرن التاسع عشر لتخدم بدأت دراسات العربية خلدمة ا"وهكذا 
 يف اللغة وازدهرت يف القرن العشرين يف صورة أحباث عن اللهجات العلميالبحث 

 .)١(                                                       ً     وأطالس لغوية ودراسات عن الفصحى ومعاجم تدخل العربية طرفا  فيها
 قد أخذ منذ القرن اجلديوبناء على هذا ميكن القول بأن حبث االستشراق  

          ً                                          خيطو نسبيا  خبطوات علمية املنهج وموضوعية الدرس مما أدى يامليالدالتاسع عشر 
                                                                ً           إىل ظهور دراساته القيمة وآرائه البناءة على الرغم من عدم حترره متاما  من عناصره 

                     ً نستطيع أن جنزم استنادا  "العقدية اليت ظلت تسيطر عليه حىت أيامنا هذه ومع ذلك 
لماء، بأن الدراسة اجلدية لنصوص اإلسالم إىل ما بني أيدينا من مؤلفات أولئك الع

زيه يف أسراره ومزاياه مل يبدأ إال منذ القرن التاسع ـوتعاليمه والبحث الدقيق الن
ق يعشر حني انتشرت الثقافة الشرقية يف أوربا وأخذ املستشرقون جيدون يف فتح مغال

 العلمية اليت فاقت أمهيتها” نابليون“الشرق وكشف ما فيه من كنوز، بعد محلة 
  ".)٢(أمهيتها السياسية

 لنا أن ندهش من ظهور هذا االجتاه يف هذا القرن بالذات حيث ينبغيوال  
بدأ تبادل البعثات العلمية بني الشرق والغرب، فسافر طالب الشرق إىل الغرب 
ليتعلموا فيه، وذهب بعض علماء العرب ليعلموا أبناء الغرب يف معاهده العلمية اليت 

نيت بتعليم اللغة العربية وهلجاا املختلفة، علدراسات العربية اإلسالمية واختصت با
 .                                                               ً تزود أبناءها بسالح التعامل مع شعوب الشرق أكثر جدارة وأخطر نفوذا لكي

                                                 

 .٧١ ص ٦٦، اجتاهات املستشرقني جملة الة يونيو حجازي حممود )١(
 .٢٣ زكريا هاشم إبراهيم، املرجع السابق ص )٢(



 ١٠١

وقد حدث أن حركت األيديولوجية االستعمارية عناصر خمتلفة يف الغرب  
ا والتبشري بأيديولوجيتها، الزدياد منفعتها فحسب، بل توسيع نفوذها ومتكني سيطر

ولكن مهما كانت خطورة هذه الظواهر وشدا فإن العاملني قد استفادا منها فائدة 
 .عظيمة

 لإلسالم وشعوبه، والشرق بابتعاده عن العلميالغرب باقترابه إىل املفهوم  
 ظهرت االستعماريومع حركة املد "املفهوم اخلرايف للعلم وأمهيته حلياة اإلنسان 

                                                              ً      ً      ً اجة والرغبة يف بعض الدول األوربية إىل إعداد نفر من أبنائها إعدادا  لغويا  متينا  احل
حىت يستطيعوا التعامل مع املستعمرات بلغاا وبلهجاا، وأدت املصاحل التجارية 
لبعض الدول األوربية مع العامل العريب إىل االهتمام باللهجات العربية احلديثة 

 يأول مدرس شغل كرس) ١٨٢٩ - ١٧٨٤(س بقطر وللتأليف فيها فكان إليا
، وكان حممد ١٨٢٠العربية العامية مبدرسة اللغات الشرقية بباريس وبدأ عمله سنة 

 يدرس العامية املصرية يف كلية اللغات الشرقية جبامعة بطرسربج اليت يعياد الطنطاو
ة يف بتعليم العامي) ١٨٨٧ - ١٨٠٥( وقام أمحد فارس الشدياق ١٨٥٥أسست سنة 

واشتغل ميخائيل . ”١٨٥٦أصول اللغة العربية احملكية ط “اجلامعات الربيطانية فيها 
الرسالة التامة يف كالم العامة واملناهج "صباغ يف نفس العمل يف ستراسربج وصنف 

  ".)١(١٨٨٦ط "يف أصول الكالم الدارج 
 ومن هنا نرى أن التطورات اليت حدثت يف الغرب يف القرن التاسع عشر 

 :أدت إىل تطور بناء يف عامل االستشراق حيث يتضح
أن من أسباب االستعمار الغريب للشرق استشراق عدد ضخم من :    ًأوال  

 .الغربيني واخنراطهم يف تعلم العربية يف هذا القرن
                 ً                                                أنه استعان حتقيقا  ملنفعته بأساتذته من العرب أنفسهم يف تعليم العربية:      ًثانيا  

 . االستشراق ودفعه حنو موضوعية علمية ومنهجية حبتة معاهده مما أثر يفيف
أن آداب الغرب قد تأثرت بساحرية الشرق وجاذبيته حىت اعترب :      ًثالثا  

 .           ً                              الشرق مكانا  يبحث فيه عن الرومانسية العليا
                                                 

 .٦٨، املرجع السابق ص حجازي حممود )١(



 ١٠٢

 االستشراقي                ً               ية قد حتطمت نسبيا  يف ميدان البحث تأن القيود الالهو:      ًرابعا  
 . لعملية التبشري باملسيحية يف العامل العريب                   ً       ًوإن ظلت اليوم منبعا  رئيسيا 

                                                     ً أن الغرب حاول االقتراب من فهم الفكر اإلسالمي وآدابه فهما  :      ًخامسا  
 .       ً                                                   موضوعيا  على الرغم من نزعته يف تقليل شأن كل حضارة سوى حضارته

ومما الشك فيه أن هذا كله قد رفع من شأن االستشراق وقيمته وميكن  
قيقية تكمن يف اجتاهه بالنسبة للفكر واألدب العريب وذلك على القول بأن فائدته احل

الرغم من االنتقادات اليت ميكن توجيهها إليه وقد كانت هذه الفترة فرصة عظيمة 
جاء القرن التاسع عشر "             ً             ً               ً     الزدهاره علميا ، ومنوه منهجيا  وتقدمه موضوعيا  وقد 

 ":باجتاهاته الثالثة املترابطة
                            ً                   فع اإلمربيالية املمتلئة احتقارا  لكل املدنيات األخرى زعة الغربية النـالن 
 الذي يتغىن بشرق ساحر يزيد بؤسه املتزايد من سحره والدراسة الروماينوالتعلق 

غري أن هذا ... العميقة املتخصصة اليت ترتبط يف املقام األول بدراسة العصور اخليالية 
 فقد كان العلمية للتقدم كله ليس سوى الوجه اآلخر ملقومات ومزايا غري عادي

 إلقامة بناء جديد على قاعدة الضروريالشك إزاء التركيبات الرباقة هو الشرط 
 فكان هو االنفصال احلاسم عن الالهوت الذي طغى على الثاين طمتينة، أما الشر

 بتدريب ترامجه يف باريس وفيينا العلميجو القرن الثامن عشر، فقد أدى االنشغال 
د تعاليم متحررة من أغالل الالهوت وعلى ضوء هذه التعاليم اليت  إىل إجياييرم

بعثتها احلماسة الثورية الفرنسية قدمت مدرسة اللغات الشرقية يف باريس وعلى 
             ً                                 املتزمت منوذجا  ملؤسسة استشراق علمية وعلمانية يف ي ساسيرأسها سلفستر د

على يد هؤالء، ويف     ً  أوال  العلمايننفس الوقت وكان البد أن يتحرر االستشراق 
ابن ) ١٨٦٥ - ١٧٧٤( املقام األول على يد جوزف فون هامر بورجستال

األكادميية الشرقية يف فيينا الذي مل يكن له نظري يف نشر املعلومات عن الشرق وكان 
ا كل املستشرقني هاشترك يف حترير... هو مؤسس أول جملة استشراق متخصصة 

 .)١( واحلاضرباملاضي الذين يقامسونه اهتمامه األوربيني ورجال اآلداب الشرقيني
                                                 

 وكانت هذه اجلملة تسمى ٧٢/٧٣رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
Fuvdereruben de grietsم١٨١٨ - ١٨٠٩ام  وكانت تظهر من ع. 



 ١٠٣

 قد قفز بدراساته إىل آفاق العلميكل هذا يدل على أن االستشراق باجتاهه  
                                   ً               ً                 واسعة املدى إذ أضحى بعد أن كان مسخرا  للتبشري ومنحصرا  على رجال الالهوت 

 علميج                                   ً      ً          ً      ً       دون األوساط املثقفة األخرى يلبس رداءا  جديدا  جعله علما  مستقال  ذا منه
 دراسة موضوعية بقدر اإلمكان والتجرد من وآداايهدف إىل دراسة لغات الشرق 

                                                             ً      ً زوات الذاتية واألحكام السالفة، ولذلك كله مل ينهج االستشراق اجتاها  علميا  ـالن
إال عندما تأكد استعداد الناس لالنصراف عن اآلراء السابقة وعن كل لون من ألوان 

س من املمكن حتديد الفترة اليت بدأ فيها مثل هذا االجتاه ولي ... الذايتاالنعكاس 
” منتصف القرن التاسع عشر"اجلديد على وجه الدقة، فإذا قلنا بقصد التبسيط أنه 

 ذا فقط أن الصفة العلمية باملعىن احلديث ظهرت يف هذا الوقت بوضوح فإننا نعين
      ً        ً      ت فهما  موضوعيا  كانت  قبل، ولكن النية املتجهة إىل فهم املوضوعاذيأكثر من 

                         ً                                          موجودة قبل ذلك بكثري وجودا  ميكن إثباته باألدلة والشواهد وكانت أوضح ما 
تكون يف جمال الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العربية خاصة باملعىن الضيق هلذا 

 ".)١(..اإلطالق
 االستشراق تدراساولقد قام أصحاب هذا االجتاه جبهد جبار يف تطوير  

                    ً                                           إىل األمام ونشروا كثريا  من البحوث يف شىت قضايا اإلسالم واللغة العربية ودفعوها 
وآداا وحققوا املخطوطات وجروا وراءها وكتبوا املؤلفات وحبثوا املوضوعات اليت 

ونظم معيشتها، ووقائع . تتعلق بالعلوم اإلسالمية والعربية وآداا وآمال شعوا
حنن معشر املستشرقني، عندما "اكلها وهكذا تارخيها ومواجهة صعوباا وحلول مش

 نربهن لكينقوم اليوم بدراسات يف العلوم العربية والعلوم اإلسالمية ال نقوم ا فقط 
على ضعة العامل العريب اإلسالمي، بل على العكس، حنن نربهن على تقديرنا اخلاص 

، "ب العريب كتابةللعامل الذي ميثله اإلسالم ومظاهره املختلفة والذي عرب عنه األد
ومع ذلك مل يستطيعوا أن يتجنبوا كل األخطاء ويتجردوا كلية من نزوات الذات، 
وقد اعترف بذلك كثري من أصحاب االستشراق ومن بينهم رودى بارت نفسه كما 

ربهنة على تقديرهم اخلاص للعامل الذي ميثله اإلسالم ليست يف ال        ً     تبني آنفا ، إذ 
 هلذا العامل نفسه، غري أنه مما الشك واملوضوعي العلمير مستوى الربهنة على التقدي

                                                 

 .١٧بارت، املرجع السابق ص .  ر)١(



 ١٠٤

               ً     ً                    ولكن ال يشك كثريا  أيضا  يف أن الوصول إىل هذا "            ً              ً فيه أن تقدما  ما قد حدث حقا  
 خطر من الدارسني املعاصرين لإلسالم، سواء منهم من ذياهلدف مل يتحقق لعدد 

يعتها إىل قسمني  ربه أو من ال يزال على قيد احلياة، وجهودهم تنقسم بطبلقي
ولكن ميكن أن نقرر هنا على ... نشر النصوص والدراسات التحليلية : متميزين

             ً          كانت أقل عمقا  يف دراسات ... سبيل اإلمجال أن النظرة العلمية للدارسني لإلسالم 
هؤالء منها يف نشرهم للنصوص، وال تعوزنا الشواهد على قصور التمييز بالنسبة 

اآلراء اخلاطئة عن "، حيث كان املوضوع خيضع لألهواء لنشر ترمجة بعض النصوص
، وهذا دليل قاطع آخر على  ")١(اإلسالم اليت ال تزال عالقة بعقول الباحثني الغربيني

أن املستشرقني حىت أولئك الذين حياولون بكل ما يف وسعهم أن يكونوا موضوعيني 
ة عن اإلسالم وآدابه مل يستطيعوا جتنب االنزالق إىل نزوات ذاتية وأحكام سالف

 .ترسبت يف عقوهلم خالل قرون مضت وأحداث وقعت بني الشرق والغرب
:                                           ً     ً          ومن هنا جند أنه من الصعوبة مبكان أن نفصل فصال  حامسا  بني االجتاهني 
 حىت يومنا هذا على الرغم من الثاين، حيث ظل األول يسيطر على والعلمي العقدي

من مرحلة احلكم السريع اخلطري الذي يعتمد يف كل احلاالت تطورات البحوث "أنه 
 إىل مرحلة ناضجة تبني لنا السطحيعلى احلماسة واالنفعال والنظرة العاجلة والفهم 

فيها مدى الصعوبات اليت جيب تذليلها، واألعمال اليت جيب القيام به، حىت نتفهم 
 ملقى على                        ً     ً                               حضارة الشرق املسلم تفهما  كامال ، واملستشرقون اليوم يدركون ما هو

كواهلهم من تبعات قبل أن يصلوا إىل مثل هذا الفهم الكامل للحضارة اإلسالمية 
والبد لنا هنا برغم ذلك من اإلشارة لظاهرة جديدة يف الدراسات الشرقية هلا أمهيتها 
القصوى وهي التعاون بني الشرقيني واملستشرقني الغربيني يف حتمل هذه التبعات 

لتعاون مبظهر املنافسة والتسابق وهو مظهر إذا عيب يف غري      ً              وكثريا  ما يظهر هذا ا
ميادين املعرفة، فهو يف هذه امليادين خري ضمان للتقدم، وتوضيح ما يستشكل من 

 ".فروض ونظريات 
 لالستشراق مل يزل يف العلميوجدير بنا يف هذا املقام أن نشري إىل أن االجتاه  

عامل من دراسات قيمة وحبوث نفيسة، إذ جيب بداية طريقه، على الرغم مما قدم إىل ال
                                                 

 .٥٨٧/٨٨٨ حممد البهي، املرجع السابق ملحقات ص )١(



 ١٠٥

عليه أن يقوم بثورة منهجية خطرية ليحرر نفسه من عقدة أيديولوجية حنو الشرق 
عامة، واإلسالم وشعوبه خاصة ويتجنب أي نوع من االنعكاسات الذاتية واألحكام 

ابه وأن السابقة، وعليه أن يتجرد من الذاتية األيديولوجية العدائية حنو اإلسالم وآد
يلبس رداء اإلنسان اإلسالمي مث يبحث يف اإلسالم وعقيدته، وحضارته وآدابه، 
وعندئذ فقط سيتمكن من الوصول إىل نظريات ذات قيمة علمية عظيمة وسيتجنب 

 واملشاحنات الفكرية، وسيصبح أداة للتعاون واملساعدة للعامل الفعليأمر الصراع 
       ً     ً                      عد وعرا  شاقا  لالستشراق بل رمبا يبدو الذي يبحث عنه، غري أن هذا الطريق ي

      ً                                                               مستحيال  بالنسبة له، إذ أصبح من الصعب عليه أن يقوم اآلن بأية خطوة ثورية 
ال نريد أن ندعى للمستشرقني “منهجية يف ظالل ظروف العامل احلالية، و 

ودراسام، أكثر مما هلم فهم ال يزالون عاجزون عن حتطيم احلواجز، وإزالة األسباب 
يت تفرق بني الشرق والغرب، ويف رأي عدد قليل من العلماء الذين يشتغلون ال

                                               ً      ً       ً             بالدراسات الشرقية من أبناء الغرب، أم يسريون سريا  بطيئا  متعثرا ، إذا قيس ما 
 ".)١(يفعلونه مبا ينتظرهم من واجبات ضخمة

وال شك أن التطورات اليت حدثت يف العامل اإلسالمي والثورات اليت وقعت  
 املعوقات والقيام ييه كفيلة بأن تدفع ذا االجتاه إىل آفاق جديدة متكنه من ختطف

                                                               ً     ً بإصالح بعض مفاهيمه إن مل يكن كلها وإذا أراد االستشراق أن يلعب دورا  فعاال  
يف ميادين العلوم، وخاصة العلوم اإلنسانية، فعليه أن يدرك وقد آن األوان لذلك، أن 

ن على ما فيها من مشاحنات وانفعاالت، بل على ما فيها قيمة دراساته ال تعتمد اآل
من صدق، وإخالص ومنهجه موضوعية ومن هنا ترى أن أمامه، لو سار على هذا 
النهج إمكانيات ضخمة للتقدم واالزدهار وعلى هذا األساس تراودنا آمال عظام يف 

عادية أن يتقدم االستشراق جبرأة وإصرار ليتحرر من رواسب األيديولوجيات امل
                         ً                                        يقدم إىل العامل بأسره حبوثا  أكثر فائدة، وأعلى قيمة، أعمق دراسة مما كيلإلسالم 

مرحلة "بارت من أنه قد وصل إىل . قدمه إليه حىت اآلن، وعلى عكس ما يرى ر
 ." ...التارخيي إىل علم قائم على النقد النهائيالتحول 
 .     ً طويال                               ً            ًوحنن نرى أن أمام االستشراق طريقا  ال يزال شاقا " 

                                                 

 .٣٤٨/٣٤٩ كويلرينج، املرجع السابق ص )١(



 ١٠٦

 العلميوعلى كل حال لسنا من أولئك الذين ينشدون اية هذا النشاط  
املفيد على الرغم من أخطائه وخطورته وهجومه على عقليات، ودفاعه عن أخرى 
وتقليله من شأن شعب، ورفع شأن شعب آخر، وإمنا حنن من أولئك الذين يطالبون 

ب، ودراسته حىت تكون ممارسته بدعمه وتوجيهه ونقده وحتليله ومناقشته أسالي
للدراسات الشرقية عامة والدراسات اإلسالمية خاصة أكثر خصوبة وموضوعية، 

 .وأعظم فائدة
     ً                                                    وأخريا  البد لنا من اإلشارة جبهود أصحاب هذا االجتاه من املستشرقني  

خمتلفي اجلنسيات والذين اهتموا بنشر املخطوطات وحتقيقها وترمجة املؤلفات العربية 
 لغام وتقدميها إىل شعوم وإصدار موسوعات علمية جليلة حافلة بالتراث إىل

      ً                 ثانيا  فوائد ال تقع حتت الشرقي    ً         أوال  والعامل األوريبالعريب واإلسالمي، أفادت العامل 
 .حصر

وحنن مدينون بالفضل لكثري من أعالم املستعربني الذين عنوا بنشر أمهات  
ارس القيمة، عن كفاية وبراعة ولوال علمهم العظيم الكتب العربية ووضعوا هلا الفه

 .)١(                        ً                لظللنا إىل اليوم جنهل كثريا  من مدنية أسالفنا
وال يضرينا أن يكون هؤالء يضمرون يف أعماقهم العداوة لإلسالم والعرب  

 لوامما أدى م إىل كثري من الشطط والبعد عن احلقيقة واإلنصاف، وحسبنا أم تناو
 كثري منه يواجلمع والصون والتقومي والفهرسة، ولوال جهودهم لبقتراثنا بالكشف 

      ً                                                     ً         مطمورا  بني جدران املكتبات واملتاحف واجلمعيات ولكنهم بذلوا جهودا  جبارة يف 
دراسته وحتقيقه ونشره وترمجته والتصنيف فيه وحبثوا نشأته وتطوره ومصادره وآثاره 

ومناهجهم وعبقريتهم وأنشأوا لنشره ووازنوا بينه وبني غريه، واقفني عليه مواهبهم 
املعاهد واملطابع واالت ودوائر املعارف واملؤمترات، حىت بلغوا فيه منذ مئات 
                                         ً      ً                            السنني، ويف شىت البلدان، وبسائر اللغات مبلغا  عظيما  من العملة والشمول والطرافة 

رف  ال ينفصل عن تراثنا وال تؤرخ حضارتنا السالفة بدونه، وقد عءوأصبح كجز
                                                       ً       ً       ً       الغرب منه أصالتنا فيها، كما استفدنا يف العصر احلديث علوما  وآدابا  وفنونا  ألفها 

 .هؤالء بلغات الغرب وكثري منها مستمد من الثقافة العربية القدمية
                                                 

 .١٩٢٨ سبتمرب ١٥، السياسة األسبوعية ي حممد كرد عل)١(
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  خصائص االستشراق-٥
جيدر بنا اآلن أن نشري إىل خصائص االستشراق اليت ميكن إجيازها يف عدة  
 :نقاط منها
ره األوىل يف كنف اليونان القدامى قبل امليالد بعدة قرون وبعده  ظهرت بذو-١

لفترة قصرية وميكن اعتبار هرودوت وتيوفراست واسترابون وبلني وغريهم من رواده 
 .األوائل
 حيث كان ي ولد يف أحضان األندلس اإلسالمية يف القرن الثامن امليالد-٢

 .اإلسالم القوة الدافعة له
 يف كنف األيديولوجية الكنسية اليت كانت ترعاه وتوجهه           ً       عاش قرونا  طويلة-٣

 .                                     ً                          وال تزال تقوم بذلك حىت اآلن إذ كان مصدرا  لألفكار وكانت هي املنفذة هلا
         ً      ً                                                 لعب دورا  بارزا  يف بناء نظرية األيديولوجية االستعمارية وقام حبركات -٤

 .ارا وآداامريبة دف إىل زعزعة الثقة بشعوب البالد املستعمرة وبدينها وحض
 .التكوين والتقدم واالنطالق:  مر يف تارخيه الطويل بأطوار ثالثة هي-٥
                       ً                                    أمثر نشاطه دراسات وحبوثا  واهتمامات واكتشافات دفعت إىل ضرورة -٦

 .متابعة البحث فيه
:                ً                                              كان تارخيه حافال  باجتاهات خمتلفة ميكن تقسيمها إىل اجتاهني رئيسيني مها-٧
 . وذلك ملا فيهما من مشول اجلدل وموضوعية الدراسةالعمليالجتاه  واالعقدياالجتاه 
 حبث يف كل ما يتعلق بلغات الشرق وآدابه، واهتم بكل ما فيه من عادات -٨

 .وتقاليد واجتاهات وأجناس وقوميات وأفكار
ات وأكادمييات وفتح معاهد وكليات ونشر جمالت ومؤلفات، ي أنشأ مجع-٩

 .            ً                      واقترح حلوال  وعاجل مشكالت وخلق أخرىوأعد مطابع وعقد مؤمترات
                           ً                                  نظر يف املخطوطات وحقق أعدادا  هائلة منها وساعده على ذلك عوامل -١٠

عديدة منها وجود آالف من املخطوطات العربية يف مكتبات أوربا نقلت إليها يف 
ظروف خمتلفة مثل احلروب الصليبية وحمنة العرب يف األندلس واحلملة الفرنسية 

 .وغريها
 قام أصحابه برحالت وجوالت أدت إىل زيادة معرفة الغرب بالشرق وما -١١

 .بينهما من عالقات ومفارقات وتأثري وتأثر وجدل ومناقشات ومشاحنات
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 وتبعته مؤمترات ١٨٧٣ عقد مؤمترات عديدة كان أوهلا يف باريس سنة -١٢
تح اهللا،  فكرى ومحزة فعبد اهللاأخرى، ومن أوائل من حضرها من علماء العرب 

 سنة  وغريهم، وكان آخرها يف سيديناخلالدي روحي ناصف، وحممد وحفين
 . وحضره من علماء العرب إبراهيم مدكور١٩٧١
 قام بتنظيم الكتب العربية اليت توجد يف مكتبات أوربا ووضع هلا الفهارس -١٣

 .وسهل الرجوع إليها
ه أكثر من لغة  ساعده يف أداء مهمته عوامل عديدة منها معرفة أصحاب-١٤

 .                        ً       ً                                         ومساعدة حكومام هلم أدبيا  وماديا  مث سعة ثقافتهم ومواصلة دراستهم جبد ومثابرة
         ً      ً                                                  لعب دورا  بارزا  يف التعريف بالفكر اإلسالمي عامة وآدابه خاصة وتقدير -١٥

 . وآدابهالعاملي          ً          زلتهما معا  بني الفكر ـمن
وسع والغزارة وأعطى  بالته                ً      ً                رسم لنفسه منهجا  مستقال  وامتازت دراسات-١٦

 .           ً                                             أصحابه مثاال  ملا ميكن أن يصل إليه اإلنسان الدؤوب يف عمله وحبثه
 أثار قضايا علمية ومعضالت فلسفية ومشاكل اجتماعية وخالفات قومية -١٧

 .             ً                                                        مما أدى أحيانا  إىل اصطدامات فكرية ومناقشات حامية بني علمائه وعلماء الغرب
 يبحث م                      ً    وضوعات بعينها جند فريقا  منه ختصص كل فريق من علمائه يف م-١٨

 .يف مسألة وآخر يف أخرى وهكذا
 نشط يف دراساته وحبوثه العربية واإلسالمية بدرجة يستحيل لفرد ورمبا -١٩

) الفهرس اإلسالمي(جلمع أن حييط بكل ميادينها إحاطة علمية شاملة، ويكفي 
العربية اليت نشرت          ً                                         وحده دليال  على ذلك، إذ يضم قائمة بالدراسات اإلسالمية 

 وهو ١٩٦٠، ١٩٠٦ ما بني ترةباالت غري ما نشر على كتب ومؤلفات يف الف
 عنوان، وإذا أضفنا إىل ذلك الدراسات اليت نشرت يف االت ٣٥,٠٠٠يربو على 

 ي واليت مل حيصها أحد حىت اآلن فإن اموع الكل١٩٧٠ - ١٩٦٠يف الفترة من 
 .    ًألفا هلذه البحوث يزيد على مخسني 

 من هنا ميكن أن نتصور الصعوبات اليت واجهها االستشراق نفسه -٢٠
فمن ذا الذي يستطيع : "             ً        بارت يكون حمقا  حني يقول.. والباحث فيه كذلك ولعل 

اإلحاطة مبادة يف هذا اليم ليس أمام العلماء من حل سوى اختيار طائفة حمدودة من 
ت العلم والبحث املتشعبة وتركيز املوضوعات من بني الكمية اهلائلة من موضوعا



 ١٠٩

نها، والرضا فيما عدا ذلك بفكرة إمجالية عامة عن العلم يالبحث اخلاص على نقط بع
 .)١(" يف جمموعه
                                    ً      ً           ً       ً  اهتم االستشراق بالعامل اإلسالمي اهتماما  بالغا  وجعله قدميا  وحديثا  -٢١

ة بفيه، وصالركيزة حبوثه وعنايته وذلك ملا له من مركز سام وقوة روحية تكمن 
 يقظة واعية من الباحث يأيديولوجية يف مواجهة التيارات اهلدامة احلديثة مما يستدع

                                         ً      ً                      املسلم عند البحث يف هذا اال حيث يعترب منفذا  فريدا  النطالقة اإلسالم إىل آفاق 
العامل اإلسالمي يشغل "الغرب على الرغم من حماوالت التشكيك يف قيمته وقوته، إذ 

 أن تكون عالقات املسلمني وثيقة يقتضياحلديث مكانة دولية هامة وهذا يف العصر 
 تكون تلك ااالت ولكيبالتيارات الفكرية واالجتماعية واالقتصادية يف العامل 

           ً      ً                        إلسالم مفهوما  صحيحا  يف العامل الذي ال يدين به لالفكرية منجزة جيب أن يكون 
 تسلكه املبادئ اإلسالمية للتغلغل يف وملا كان املستشرقون هم الطريق الوحيد الذي

العامل الغريب فالبد إذن من دراسة ما يكتبه هؤالء املستشرقون ووضعه يف امليزان، فقد 
تكون الصور اليت يربزها هؤالء عن اإلسالم مشوهة فتكون األحكام اليت يصدرها 

إىل نتائج  هذا الفهم اخلاطئ والزيف والتشويه يويؤد..                        ً الغرب مشوهة ومزيفة أيضا  
 وذلك واملسيحياإلسالمي :  يتبعها اتساع شقة اخلالف بني العاملني)٢(         ًوخيمة جدا 

أمر جيب تفاديه وجتنبه والعمل على خلق ظروف مواتية للتعاون بينهما وليس هناك 
وسيلة لبلوغ هذه الغاية أفضل من البحث العلمي الدقيق الذي ينشد الوصول إىل 

 .احلقيقة وحدها
و ألقى املرء نظرة شاملة إىل االستشراق ودراساته اإلسالمية والعربية      ً  وأخريا  ل 

كل دراسة يف هذا امليدان هي يف حقيقتها جزء "بارت أن . ميكنه أن يقول مع ر
صغري أو ضئيل من كل كبري وال سبيل إىل بلوغه بل إىل االقتراب منه يف أحسن 

 ".األحوال إال خبطى صغرية
 ً                                      ال  على ما قام به االستشراق حىت اآلن وما جيب ونعتقد أن ذلك يكفي دلي 

 .أن يقوم به بعد ذلك
                                                 

 .٧٥بارت، املرجع السابق ص .  ر)١(
 .١٨، املرجع السابق ص السوسي مربوك )٢(
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 حركة االستشراق بدوافعها ونشأا وأطوارها واجتاهاا ذيوبعد فها هي  
وخصائصها وهي حركة يتسع نطاقها مع األيام وتتشعب فروعها مع السنني وتتعمق 

ني خالل العصور جذورها مع القرون وقد ساهم يف حياا آالف من املستشرق
املتوالية، يبحثون يف ميداا بنهم وشغف وأطماع وينشرون النتائج اليت توصلوا إليها، 
واملخطوطات اليت حققوها واألسفار اليت ترمجوها واملناقشات اليت أثاروها، 
واملعضالت اليت عاجلوها ودرسوها وقد كانت كلها نتيجة للصراع العنيف بني 

كت فيه بكل ما هلا من حيوية يف الفكر وولوع بالبحث الشرق والغرب الذي شار
ورغبة يف البلوغ إىل النتائج واضحة، وقضايا صحيحة فأثرت فلسفتها يف اجتاهات 

 .الفكر العريب اإلسالمي احلديث وآدابه مما يستلزم حبثها ودراستها ومواجهتها
وم العرب                        ً                    أن االستشراق مل يبق حمصورا  يف دائرة االنتفاع بعل" اجلليومن  

ومدنية الشرق، وإمنا خرج عنها إىل أغراض جتارية أو استعمارية أو دينية فأقبلت 
األمم األوربية القوية حبكم هذه الدوافع تتنافس يف تعرف الشرق وارتياد أقطاره 
وكشف آثاره وفتح كنوزه وإحياء أدبه وطبع كتبه وإبراز فنه، مث صار االستشراق 

ه الوقوف على لغات الشرق ميتها وحيها، واالطالع املباشر    ً      ً             فنا  قائما  بنفسه يطلب ب
على آداا وفنوا ويف سبيل ذلك أسسوا املطابع وأنشأوا املكتبات وألفوا اجلمعيات 
وأقاموا املؤمترات وأصدروا االت ومجعوا املخطوطات ونشروا نفائس الكتب 

وعات واألمكنة مث كتبوا وعلقوا عليها وذيلوها بالفهارس املختلفة لألمساء واملوض
البحوث القيمة يف حتقيق األلفاظ وحتري األصول وتصحيح األخطاء وكشف اهول 

 احلديث فكانوا يف ذلك قدوة املنطقيعلى األسلوب العلمي الصحيح واملنهاج 
 األدب من العرب يف حتضري املادة وتنظيم البحث، وتوخى ومؤرخي اللغة ملعلمي

  ".)١(عتقصى الفروالدقة وحترى الصواب، و
 دراسة االستشراق وعالقاته يقتضيد فقد اتضح اآلن أن البحث عوب 

                                     ً  تكون دراسة فلسفته فيما بعد أكثر عمقا  لكيبالتيارات املعادية للعامل العريب وذلك 
 .    ًومشوال 
 

                                                 

 .٢٥ ط ٥١٣/٥١٤ أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب ص )١(
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تبني لنا أن حركة االستشراق وليدة الصراع الذي نشب بني الشرق والغرب من 
                               ً          ً         ً          ً          أجل سيطرة أحدمها على اآلخر عسكريا  واقتصاديا ، وثقافيا ، وعقائديا  منذ أقدم 

 .)١(العصور إىل العصر احلديث
 :من هنا ميكن تقسيم الصراع بني الشرق والغرب إىل طورين مها 

 :طور ما قبل اإلسالم-
 :طور ما بعده-

أما صراعهما يف الطور األول فقدمي قدم وجود اإلنسان يف الشرق والغرب  
 يف ي                                                ً                التقيا منذ أبعد حقب التاريخ ومازاال يلتقيان دائما  وسيلتقيان ما بق"   ً      معا ، وقد 
وهذا  " )٢(..                                         ً         وغرب، والنضال مستمر بينهما مل دأ قط يوما  ثائرته العامل شرق

االلتقاء بينهما هو الذي أفاد العامل حضاراته املختلفة وهو الذي رفع لواء العلم 
 والديين اجلنسيواهلداية فوق ربوع العامل برغم ويالت احلروب وأهوال التعصب 

 وقضت على الروابط اإلنسانية بني ونريان العداوة والبغضاء اليت أماتت الضمائر
 .الشعوب املختلفة

وكل من يتتبع األحداث اليت وقعت يف التاريخ قبل اإلسالم البد أن يؤمن  
     ً      ً                                                  ً       ً      إميانا  وثيقا  بأن االتصال بني الشرق والغرب كان على مر العصور حربا  وصراعا  أكثر 

احلروب املتصلة اليت          ً      ً             ً                        منها أمنا  وسالما ، وحسبنا دليال  على ذلك أن ننظر إىل تلك 
                                                   ً                دارت رحاها بني الفرس واليونان والفراعنة والرومان فضال  عن احلروب احمللية 

 .)٣(الداخلية اليت مل ختمد نارها إال لتشتعل بعد قليل
        ً      ً                       اختذ شكال  جديدا  بسبب ظهور اإلسالم الذي الثاينوأما صراعهما يف الطور  

 احملدقة به من كل جانب، فقد ظهر أخذ يشق طريقه حنو هدفه غري مبال باألخطار
اإلسالم يف موطن يسيطر عليه العرب الوثنيون واليهود املقيمون يف اجلزيرة يتربصون 

الدعوة "به، واوس على مقربة منه والنصارى يف مشاله وجنوبه وبني ظهرانيه ولكن 
                                                           

، هانسون ١٣/٣٨ يف الشرق األوسط ص األمريكي هورويتز، الصراع السوفييت. س.  ج)١(
 . بنونهي ترمجة حممد خري١٥٤/٢٢٠ص بالدوين، استراتيجية للغد . و
 .١٩٦٢ مكتبة النهضة املصرية ١٣/١٤ حممد حسني هيكل، الشرق اجلديد ص )٢(
 .٢٢/٢٣، روم الندو، اإلسالم والعرب ص ١٥ حممد حسني هيكل، املرجع السابق ص )٣(
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 النيبة                                     ً                            اجلديدة مل تلبث أن ظفرت ذه القوى مجيعا  ففي أقل من مائة سنة عقب وفا
 األطلنطيامتد سلطان اإلسالم إىل الشام وإىل مصر، وإىل مشال أفريقيا حىت احمليط 

 مراكش إىل أسبانيا كما امتد يف قلب آسيا حىت أواسطها ويف فترات منوانتقل 
متعاقبة متقاربة بعد ذلك امتد إىل اهلند وإىل جزر اهلند الشرقية وبذلك قامت يف 

ة مترامية األطراف انتقلت عاصمتها من مكة إىل دمشق مث العامل إمرباطورية إسالمي
 مث إىل القاهرة وأوحيت يف العامل حضارة جديدة انكمشت أمامها دإىل بغدا

  ".)١(احلضارات الفارسية واليونانية والرومانية ووقفت املسيحية خائفة تترقب
 :العامليالعامل العريب يف مركز الصراع 

قة العرب حتت لوائه بدأ عصر جديد بني الشرق إذن، فظهور اإلسالم وانطال 
.. والغرب دون أن يتوقع أحد أن حقبة جديدة من حقب التاريخ قد بدت بشائرها 

               ً                     اليت شاهدت نبيا  ا عرب من مسقط رأسه ٦٢٢              ً              كان الناس مجيعا  جيهلون أن سنة 
هما ، وعندئذ أصبح الصراع بين)٢(مكة يف سنة الصفر من تاريخ اإلنسانية اجلديد

     ً        ً                ً                                         صراعا  عقائديا  أكثر منه عسكريا  حيث تأكد الغرب من لقاءاته األوىل مع اإلسالم 
أم أمام قوة صلبة قاهرة هوت اإلمرباطوريات أمام قوة إيديولوجيتها واندفاعها حنو 

تاريخ اإلسالم على األرض ميتاز يف قرونه األوىل بقدر " خالد وإنساينبناء صرح 
ة واإلبداع، سواء من الناحية الدنيوية أو الروحية وأمام كبري من التوفيق والعظم

ضربات جيوش املسلمني الظافرة هوت إمرباطورية فارس مث تبعها معظم واليات 
على أن التاريخ اإلسالمي ال ميتاز يف هذه القرون .. اإلمرباطورية الرومانية وأمهها 

           ً     ً   يدة، وتقدما  كبريا  يف بالقوة فحسب، وإمنا كانت هذه اجليوش حتمل معها مدنية جد
العلوم والفنون، واللغة واآلداب والتشريع واإلدارة والتجارة، إىل غري ذلك من 

              ً          ً                  ، لقد كان فتحا  بناء متاما  متخض عن جمتمع عظيم يوسائل السمو والرفعة والرق
  ".)٣(جديد اكتملت فيه عناصر القوة واد

اك، حيث رفع شعار قدم اإلسالم إىل العامل كل ما كان ينقصه حني ذ 
                                                           

 .١٧ حممد حسني هيكل، املرجع السابق ص )١(
 .٢٤ جان بول رو، اإلسالم يف الغرب ص )٢(
 .١٩مسيث، اإلسالم يف التاريخ احلديث ص . ك.  و)٣(



 ١١٤

 كل د العدالة يف فرض الضرائب وتوفري األمن وإجياي واحلرية الدينية، وحتدحالتسام
الفتح العريب مل يكن هدفه الغزو "املقومات الالزمة للنهضة العلمية والثقافية ألن 

                                         ً                        واالستعمار واالستغالل وإمنا كان يف كل بلد سعيا  خللق حضارة من صنعه ووفق 
                                       ً                      عة السماوية الغراء مع األخذ مبا يراه صاحلا  من احلضارات القائمة يف تعاليم الشري

                                                                      ً البالد اليت فتحها، وبرغم تداخل تلك احلضارات وتشابكها إال أن لكل منها طابعا  
 وهكذا حدث أن )١(    ً                  ً                               أصيال  ميكن أن يتخذ أساسا  لثقافة وطنية يف احلضارة واملستقبل

ونان والرومان كانت ختضع أليديولوجية حرر اإلسالم منطقة شاسعة من سيطرة الي
 .)٢(            ً      مسيحية قرونا  طويلة

 وظل )٣(ومنذ ذلك احلني أصبح الصراع بني الشرق والغرب قضية عاملية 
اإلسالم الشغل الشاغل لساسة الغرب خالل العصور حىت طغت مشكلة مواجهته 

 ويف قدرته  يف نظرهم كامن يف نظام اإلسالماحلقيقيعلى مجيع خمططام ألن اخلطر 
                                          ً      ً                على التوسع واإلخضاع، ويف حيويته، ووقوفه سدا  منيعا  يف وجه االستعمار 

 .واألفريقي اآلسيوي                 ً                    ، الذي يسعى دائما  للسيطرة على العاملني )٤(األوريب
.  يف مخس مراحل أساسية األوىلالثاينوميكن حصر هذا الصراع يف طوره  

، مث فتح مشال أفريقيا املسيحيق مرحلة اندفاع العرب حنو الغرب واحتالل الشر
أطاح الفتح "والسيطرة على األندلس وحوض البحر األبيض املتوسط، ويف أثناء ذلك 

العريب بتأثري الربجوازية التجارية اليت فرضتها السيطرة الرومانية مث السيطرة البيزنطية 
  ً       ً وا  أخالقيا  أن الفاتح العريب أضاف إىل مسو العالقات االقتصادية واالجتماعية مس.. 

     ً                        ً                                           مبينا  على السماحة، ومسوا عقليا  يعتمد على روح نقدية واعية وهلذا ارتأى إجنلري 
رفيق ماركس، أن املفكرين العرب هو السلف البعيد لإلنسيكولبيد بني الفرنسيني يف 

                                                           

 وقد ١١٧ ص ١٩٧٠، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية، الطليعة يناير يجارود.  ر)١(
البعث "قمنا بترمجة هذه احملاضرة إىل اليوغسالفية ونشرناها مع مقدمة موجزة يف جملة 

 .١٩٧٣مخسة عشر منه وأول مايو  من أول أبريل و٦٥، ٦٤، ٦٣األعداد " اإلسالمي
 .صبحي ترمجة نبيل ١٦، اإلسالم والغرب املستقبل ص توبييب.  آ)٢(
 . ترمجة حسني مؤنس٣٩١بيز، اإلمرباطورية البيزنطية ص .  ل)٣(
 .١٩٥٧ املكتبة العصرية بريوت ١٨٤ عمر فروخ، التبشري واالستعمار ص )٤(



 ١١٥

 .القرن الثامن عشر
لكن الغرب مل يكتف مبا قدم إليه املسلمون عرب التاريخ من خري كثري، بل  

                                       ً         عليهم وإزالة وجودهم يف الغرب والشرق معا ، فبدأت ضهب بعد العدة لالنقضاذ
 بالعمليات العسكرية املشهورة باحلروب املرحلة الثانية وهي حماولة الرد الغريب

                         ً                                                    الصليبية اليت استمرت قرونا  عديدة وحفلت بالنتائج السياسية واالقتصادية والثقافية 
حىت تعترب من أهم الفترات يف تاريخ املدنية الغربية                      ً      ً للغرب وأثرت فيه تأثريا  عظيما  

كانت أعظم مأساة نزلت بالصالت بني "على اإلطالق، ولكنها من ناحية أخرى 
 املسلمني أيديلقد أحب الصليبيون أن ينتزعوا القدس من .. املسلمني والنصارى 

ف إىل                                   ً    وتركوا وراءهم عداوة وبغضاء وأحقادا  يضا.. فلم يستطيعوا .. بالسيف 
ذلك غزوات املغول وما قامت به جحافلهم من تدمري وختريب وقتل وإحراق ابتغاء 

ومساعدم للنصارى من طريق غري مباشر وإنزال البؤس والشقاء ..  والسيطرة ةالغلب
 .)١(بالسماحة اإلنسانية

ومما ال ريب فيه أن هذه الفترة تعترب من أحرج الفترات يف تاريخ العامل  
             ً     ً   عليه انقضاضا  كامال ، ض                             ً       يث تآمرت قوى الغرب والشرق معا  لالنقضااإلسالمي ح

                   ً      ً                                           ومل يواجه اإلسالم خطرا  شبيها  باخلطر الذي واجهه آنذاك وهدده يف الصميم، إذ 
ه، رأى قوى جديدة أوهي وأخطر تتعاظم دبينما كان يواجه أوربا كلها املتكتلة ض

اخلوف والقلق واليت أحدثتها مرت األيام األوىل املفعمة ب وبعد أن.. من خلفه 
 الرسويل الكرسيانطلقت البعثات من .. الغارات اآلسيوية على ار وبالد البلغار 

 بواديوالبالطات األوربية وكلها ختطب ود سادام اجلدد يف عاصمتهم النائية يف 
 واهلدف من ذلك كان يف البدء معرفة نوايا هؤالء التتار وحتويل أنظارهم عن.. آسيا 

أوربا مث تولدت الفكرة اجلهنمية اجلبارة يف جذب هؤالء الغزاة الذين قضوا على دولة 
                         ً                                             فارس اإلسالمية واحتلوا أخريا  بغداد عاصمة اخللفاء العباسيني إلقامة حتالف معهم 

 ".)٢(والقيام حبملة حامسة مشتركة ضد الدولة السورية املصرية
 التقدمييف وجه التصاعد لقد كانت هذه الواقعة مبثابة ضربة قاضية  

                                                           

 .١٣٠ روم الندو، اإلسالم والعرب ص )١(
 .٤٥/ ٤٤جان بول رو، اإلسالم يف الغرب ص  )٢(



 ١١٦

للحضارة العربية اليت أصيبت مبثلها يف األندلس ويبدوا أن زعماء املسيحيني مل يكونوا 
زاهة وتعقل ـ إذ كان املفروض أن يتصرفوا بنالتارخيي الوعيعلى درجة من 

 على الدين اإلسالمي الذي املغويل الوثيننوا مع زعماء اإلسالم يف رد اهلجوم وويتعا
        ً     ً                                     اعترافا  كامال ، ولكنهم فعلوا عكس ذلك، إذ وجه زعيم املسيحيبالدين يعترف 

، البابا أنوسينت الرابع بعثتني إىل منغوليا وأىب القديس لويس، الورع املسيحيالعامل 
أن يتفاوض مع املسلمني بأية حال، ومل جيد أية غضاضة على معتقداته الدينية أن 

 .ل الوثنينييوجه موفدين رومنيكيني ملفاوضة املغو
وبعد أن طرد العرب الصليبيني من بالدهم وأوقفوا زحف املغول وأنقذوا  

املسيحية من خطرهم ودهائهم استعاد اإلسالم قوته وجربوته مرة أخرى حىت صاح 
هكذا نرى اإلسالم الذي كانت قوته قد أشرفت على الزوال " دى منسيل"األسقف 

 . قبلذي    ً    خطرا  من يسترد مكانته، ويستعيد قوته ويصبح أشد 
ومهما يكن من أمر هذه احلروب وخطرها فإا أثرت يف أوربا الغربية من     

 :نواح عدة
 .يف الكنيسة، وعلى األخص يف البابوية واجتاهاا:    ًأوال 
 .يف احلياة اليومية االقتصادية والسياسية يف مجيع املمالك:      ًثانيا 
 .ضها ببعضيف احلياة الدولية وعالقة الدول بع:      ًثالثا 

 يف عالقات الغرب بالشرق وتوسيع نطاقها منذ القرن الثالث عشر إىل -     ً وأخريا  
 .)١(أواخر القرن اخلامس عشر

 )٢(وسرعان ما جاءت املرحلة الثالثة وهي مرحلة ظهرت فيها قوة األتراك الضاربة
اليت كانت تستهدف التوسع على حساب املسيحيني، واندفعت حنو القسطنطينية 

هلا وإىل بالد البلقان الجتياحها وإىل مشال أفريقيا لبسط نفوذها وعندها الحتال
                              ً      ً                                جنحت يف حتقيق أهدافها وأضحت حاجزا  منيعا  لفترة من الزمن أمام قوى األطماع 

 تتاح هلا العودة كرة أخرى إىل العامل كيالغربية اليت أخذت تتصارع معها إلضعافها 
 أال ننسى ي كذلك ألهدافها وأطماعها وينبغالعريب الذي كان بيت القصيد ومل يزل

                                                           

 . أمحد عيسىي عل١٣٢ - ١/١٣١ باركر، احلروب الصليبية، تراث اإلسالم )١(
 .١٩٢٥ وما بعدها مكتبة صادر بريوت ١/٥ ص العثماين حممد مجيل، فلسفة التاريخ )٢(



 ١١٧

لكنها مل تفعل "                                                        ً   أن اإلمرباطورية العثمانية قد استولت على البالد العربية أيضا  و 
سوى القليل يف سبيل تنشيط هذه البالد واستعادت حيويتها واستغرقت هذه البالد 

ال يف وقتنا احلاضر،              ً     ً                                       اليت لعبت دورا  فعاال  يف تاريخ العامل يف نوم عميق مل تستفق منه إ
على أن مشعل احلضارة املتقدمة إىل األمام كان قد انتقل إىل الغرب، وقد دام 
الصراع بني الترك واألوربيني فترة من الزمن حىت ضعفت اإلمرباطورية العثمانية 

 .فاستطاع الغرب أن يتسلل من جديد إىل البالد العربية
 لألتراك من رد االستعمار الغريبمث جاءت املرحلة الرابعة واليت انتهت بط 

الواليات العديدة، وفرض االحتالل على اجلزء األكرب من العامل اإلسالمي عامة 
والبالد العربية خاصة، وبدأ الغرب منذ ذلك التاريخ يواجه القضية العربية وحدها 
منفصلة عن تركيا، وبذلك عاد املوقف بني الغرب والشرق العريب إىل ما كان عليه 

ل قيام الدولة العثمانية وأصبحت القضية العربية هي كل ما يشغل أساسه الغرب يف قب
 .هذه املنطقة من العامل

 من جديد ظهرت الطبيعيوعندما عاد الصراع بني الشرق والغرب إىل جمراه  
 قبل واستخدم الغرب فيه كل ذيشدته وخطورته بصورة أكثر وحشية وضراوة من 

 وغري مشروعة يف سبيل حتقيق أهدافه وأطماعه، وزعم أنه الوسائل املمكنة، مشروعة
                                                ً                        أقدم على احتالل الشرق اإلسالمي ملعاونته وحتضريه تطبيقا  للفكرة القائلة بأن على 
الرجل األبيض يقع العبء يف متدين الربابرة وتثقيفهم، وقد كانت فلسفته هذه ستار 

ضارة واحلقيقة أنه استهدف من ألعمال الوحشية اليت اقترفها باسم العلم والدين واحل
، ألنه قلبه النابض يء                                            ً          ورائها إزالة الوجود اإلسالمي يف العامل العريب أوال  وقبل كل ش

                       ً              يفتح أمام أغراضه طريقا  للسيطرة على كي، مث اقتالعه هو نفسه من اجلذور، ياحل
ل العامل بأسه لقد كانت معونة الغرب للعامل اإلسالمي معونة من يريد أن يستغ

      ً         ً      ً                                                 استغالال  اقتصاديا  فاحشا  حتت ظاهر من نشر لواء حضارته فحضارة العلم قد عنيت 
يف الشرق بتضييق نطاق العلم غاية التضييق وعكفت البعثات التبشريية يف البالد اليت 
ظلت مستقلة على بث تاريخ مشوه للشرق يف نفوس أبنائه وعلى أن يروجوا بني 

أخره إمنا هو دينه وتارخيه، وال سبيل إىل تقدمه ما تالميذها عقيدة خبيثة بأن سبب ت
زع عنه ثوب هذا الدين وما مل يفصل بينه وبني ماضيه بسياج متني، فأما يف ـمل ين

البالد اليت استحكم نفوذ الغرب فيها فقد حصر التعليم يف أضيق دائرة ممكنة وجعل 



 ١١٨

لسبق والتقدم أو أداة التخريج موظفني يدينون بالطاعة واإلذعان للغرب صاحب ا
  .)١( يف البالدالسياسيصاحب النفوذ 

 يف مجيع تصرفاته حنو الشرق هو قهر األساسيلقد كان هدف الغرب  
اإلسالم يف عقر داره يف العامل العريب بالذات حىت معاملته مع اإلمرباطورية العثمانية، 

اكم املؤرخ كانت على هذا األساس على الرغم من عداوته هلا ورغبته يف سحقها فه
أن " يعترف صراحة يرئيس وزراء فرنسا يف عهد حممد عل" جيزو" املشهور السياسي

               ً                                                       الغرب كان حريصا  على أن يفتت أجزاء اإلمرباطورية العثمانية، ويف الوقت نفسه 
يستبقيها يف حالة احتضار دائم دون أن جيهز عليها ال لغرض إال لتبقى سيطرا على 

جل هذه الغاية أ                       ً                ام حترر تلك البالد، وحائال  دون ضتها، ومن البالد العربية عقبة أم
واحلقيقة تؤكد أن الغرب " )٢(درجت سياسة الغرب على االحتفاظ بتركيا ضعيفة

كان يستعد عدة قرون بعد هزميته يف احلروب الصليبية وتأثره باحلضارة العربية لبعث 
ى الشرق اإلسالمي  يتمكن من االنقضاض علكيضة علمية حديثة يف بالده 

       ً      ً                                                         انقضاضا  ساحقا  فأحاط به على غفلة من األتراك الذين كانوا قد بسطوا نفوذهم 
عليه من كل اجلهات حىت عندما جاء القرن الثامن عشر والتاسع عشر وجد هذا 
العامل نفسه يف موقف تنهال فيه الضربات عليه من مجيع اجلهات وتالحقه اهلزائم يف 

قع أن الغرب جنح يف أواخر القرن السادس عشر يف عقد الوا"كل امليادين، و 
األنشوطة حول عنق اإلسالم وذلك بفضل غزوه للمحيطات ولكن مل يضيق الغرب 
األنشوطة إال يف القرن التاسع عشر وحىت ذلك التاريخ كانت الذكريات الدائمة يف 

لغربيني  لإلسالم هي اليت أبقت االطويل العسكريخميلة العسكريني عن التاريخ 
حذرين من اهلجوم وأبقت املسلمني راضني مسرورين والتجربة اليت بدأت تضعف 
هذا الرضى عند املسلمني كانت يف تتابع اهلزائم العسكرية لإلمرباطورية العثمانية 
والقوى اإلسالمية األخرى على يد خصوم مسلحني باألسلحة الغربية ومزودين 

 احلديث عند الغرب، وقد يالحظ أن احلريبن بالعلم والتقنية اللذين مها عصب الف
 العداوة لإلسالم على الرغم من زي يف تلك اآلونة يالغرب كان وال يزال يرتد

                                                           

 .٧٢ حممد حسني هيكل، املرجع السابق ص )١(
 .    ً     نقال  عنه١١٥بق ص  الغتيت، املرجع الساي حممد عل)٢(



 ١١٩

 القضاء على يهازعمه أنه حترر من عقدة الدين غري أن أهدافه قد اتسعت إذ أضاف إل
الشعوب اإلسالم وحتطيم قوته السياسية وهيبته األيديولوجية النادرة وهذا مر على 

، الغريباإلسالمية سنون كثرية كانت فيها موضع استخفاف واحتقار من قبل العامل 
ومل يتح لصوا أن يرتفع يف احملافل الدولية وأصبحت سيطرة الغرب على الشرق 
                           ً     ً                                  اإلسالمي قوة هدامة تشغل مكانا  خطريا  يف تطوره وتزرع يف نفوس أبنائه بذور 

له العليا وهب املفكرون اإلسالميون للدفاع عن الشك يف دينه والتنكر لقيمه ومث
الفكر اإلسالمي وحياربون تلك الترهات اليت ينثرها الغربيون يف احمليط اإلسالمي 

 واحلاضر وتتنازع العادات القدمية املاضي                       ً            وجيتاز الشرق اليوم برزخا  يتصارع فيه 
 .األصلية مع اجلديدة الدخيلة

عامل العريب باحتالل أراضيه والسيطرة عليه وال جدال يف أن الغرب قد أثار ال 
               ً     ً                                                     فدفعه بذلك دفعا  قويا  حنو التقدم واالزدهار، وبدأ يسائل نفسه عن ذاته ومكانته 
                              ً                                          ومثله وقيمه ويبحث عن دوره قويا  من جديد بعد أن أحسن أن األتراك جاءوا إليه 

 وترى ما ليجثموا على صدره، ال ليقوموا بإنقاذه من هجمات الغرب الزاحف عليه،
            ً       ً          ً  يتطور تطورا  طبيعيا  ولو بطيئا  أكانالذي كان يصري إليه الشرق لو مل حيتله الغرب؟ 

                ً      ً                                        أو كان سيظل خامال  مريضا  حىت ميوت؟ مهما كان اجلواب فإن الغرب قد هز 
         ً      ً                                                         الشرق هزا  عنيفا  وأيقظه من نومه وفتح عينيه وحثه على اجلد والعمل شاء الغرب 

              ً                              عن الغرب دروسا  كثرية، وإن كان بعض هذه الدروس ذلك أو مل يشأ فقد تلقى 
 هذه الدروس وأن ي     ً      ً                                          شديدا  قاسيا  ومن حسن حظ الشرق أنه كان على استعداد لتلق

والغريب أن يتساءل مفكر مدقق مثل أمحد أمني عن . له من الذكاء ما جعله يفهمها
ه العقلية مصري الشرق اإلسالمي واستعداده الجتياز برزخه اخلطري ومدى إمكانيات

                            ً                                        لتخطيه لو مل حيتله الغرب ناسيا  تلك احلركات البناءة اليت سبقت وصول كتائب 
الغرب املسلحة وبعثات التبشري املتعصبة بعشرات من السنني كما سبقت تلك احلملة 
املشهورة اليت قادها نابليون عليه بوقت غري قصري والواقع يؤكد لنا أن اليقظة الفكرية 

 إىل بعبد الوها بأمد طويل، وبدأت بدعوة حممد بن الغريبو قد سبقت هذا الغز
 قد ولد سنة بعبد الوهاجتديد الدين والعودة إىل بساطته األوىل، وإذا كان ابن 

 وقام بدعوته وهو يف سن األربعني فإن يقظة الفكر العريب تكون قد بدأت ١٧٠٣
 وقد كانت هذه الدعوى قبل وصول اجلمعيات التبشريية األوربية مبائة عام على األقل
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الفكرية السياسية بعيدة املدى يف حترير الفكر العريب ويقظته ال سيما بعد أن تتحول 
عبد لقد كانت دعوة .. إىل دولة فتية كان هلا إغارات، على حدود الشام والعرق 

 إىل جتديد الفكر اإلسالمي وقيام هذه الدعوة من قلب اجلزيرة العربية بالذات بالوها
     ً                                                                ضخما  يف هذه الفترة الدقيقة ال سيما إذا ربطنا هذا مبا وجه العامل اإلسالمي     ًعامال 

     ً                                                                  دائما  يف مثل هذه الدعوات التجديدية للفكر على فترات ممتدة يف تارخيه واليت محل 
وقد كانت الدعوة الوهابية دعوة إىل حترير الفكر ..  وابن تيمية الغزايللواءها أمثال 

 الفرد الذي دعا إليه املشايخ والعلماء يف مصر حني فرضوا وتالها بعد ذلك حترير
 .)١(على املمالك توقيع وثيقة حبقوق الشعب

 أو ذاك فالبد من االعتراف الرأيهذا هو الواقع ومهما كانت أمهية هذا  
حيته وأخذ ضحبقيقة ال جدال فيها وهي أن الغرب حينما جاء إىل الشرق شد وثاق 

أكثر مما كان يفعله الصليبيون " التمدن"و " التقدم"شعار ميتص دماءها ويفعل حتت 
واملغول من قبل ومع ذلك استيقظ العرب من سبام العميق بفضل علمائهم 
املخلصني واملفكرين املصلحني واألدباء الثائرين حىت كان االستعمار مبثابة قرع 

زدهارها بعزمية النواقيس إليقاظ شعوب الشرق ومواصلة إصرارها على تقدم البالد وا
 أصوات الثائرين من أمثال ابن تدوية وإرادة أكثر قوة وهكذا كانت بأشد صال

 السنوسي، وحممد لأللوسي وحممود الشوكاين بعبد الوها وحممد بن اجلوزيتيمية، 
 وحممد عبده ومصطفي كامل وإبراهيم األفغاينورفاعة الطهطاوى ومجال الدين 

 .باريس وغريهم
 بني الدامي   ً                                 يعا  جاءت املرحلة اخلامسة يف هذا الصراع وبفضل هؤالء مج 

الشرق والغرب اليت متتاز بالنضال ضد االستعمار وحترير اإلسالم من الرواسب البالية 
وة االيت تراكمت عليه خالل القرون، وهو نضال شاق ومرير يتميز بالقوة والضر

واقتالعه من اجلذور مل ، إسالميوحياول فيه العدو بكل ما يف وسعه إزالة كل ما هو 
يكن هذا الصراع مصدر خطري كبري بقدر ما كان يدعو إىل التفاؤل واالطمئنان فإن 

 هو زوال هذا الصراع وأن يفقد الناس اإلحساس بالفرق بني احلقيقيمصدر اخلطر 
  أن فقدان هذا اإلحساس هو النذير باخلطر ألنه يعينغريب وما هو إسالميما هو 

                                                           

 .٢٢/٢٩، الفكر العريب املعاصر ص اجلندي أنور )١(
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من :                                                    ًالذات، فاجلماعات التبشريية إمنا تدرك ذاا من طريقني معا فقدان اإلحساس ب
طريق وحدا اليت تكوا املفاهيم والتقاليد املشتركة ومن طريق خمالفتها لآلخرين 
اليت تنشأ عن املغايرة واملفارقات ولذلك كان اخلطر الذي يتهدد هذه الوحدة يأتيها 

ملية اليت تضعضعها فزوال اإلحساس باملغايرة الشعوبية اليت تفتتها، والعا: من طريقني
واملفارقة هدم ألحد الركنني اللذين تقوم عليهما الشخصية، وهذا هو ما ال نريد أن 

 وما هو طارئ مستجلب إسالمييكون وإمنا نريد أن يظل هذا التميز بني ما هو 
بد أن حتملها      ً             ً    ً                                        شرقيا  كان أو غربيا  حيا  يف نفوس األجيال الصاعدة والتالية قبله، وال

، ليسلم إليه الشعلة املقدسة اليت تنري الطريق للدفاع عن الذات )١( بعدهيءإىل من جي
 .واحملافظة على خصائصها املتميزة

وبسبب األطماع الرامية إىل إزالة هذه الشخصية املتميزة من الوجود،  
سية أصبحت منطقة الشرق، منطقة تشابك مستمر وتصادم دائم يف املصاحل الرئي

                                                           ً              االستراتيجية والفكرية واالقتصادية واحلضارية والعقائدية وانطالقا  من هذا األساس 
 وهكذا غدت منطقة العامليوضعت خريطة جديدة خطرية منذ زمن بعيد للصراع 

                ً                                   ً      ً                العامل العريب حمورا  للعالقات املتوترة ال ألمهية متلكها طريقا  فريدا  إىل الشرق األقصى 
       ً                                               مفتاحا  لقارات بأسرها، بل الستمرار وجود اإلسالم فيها إذ فحسب، وال ألا تعد

                                                 ً                    تطمع القوى املختلفة يف سحقه وانتزاع روحه ألن له دورا  بناء يف املستقبل كما 
         ً                      اآلن حربا  عنصرية ميكن لإلسالم أن الدويل، فإذا سبب الوضع املاضيكان يف 

 .)٢( مرة أخرىالتارخيييتحرك ليلعب دوره 
اجلغرافية السياسية "يف مقاله " أشعيا يومان"وإىل هذا يشري هذا من ناحية  

 وهلذا الغريب       ً                               أن شيئا  من اخلوف جيب أن يسيطر على العامل : "    ًقائال " للعامل اإلسالمي
                                                   ً            ً   اخلوف أسباب منها أن اإلسالم منذ ظهر يف مكة مل يضعف عدديا  بل هو دائما  يف 

 بل إن من أركانه اجلهاد ومل يتفق           ً      م ليس دينا  فحسب،سالازدياد واتساع، مث إن اإل
  ".)٣(          ً                        ًقط أن شعبا  دخل اإلسالم مث عاد نصرانيا 

                                                           

 .١٩٦٩ دار اإلرشادات بريوت ١١٩ حممد حممد حسني، اإلسالم واحلضارة الغربية ص )١(
 .٧٣، املرجع السابق ص  آرنولد توينيب)٢(
 .    ً     نقال  عنه١٣١ عمر فروح، التبشري واالستعمار ص )٣(
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من هذا كله انبثقت خالل هذا الصراع املرير عرب التاريخ تلك العالقة الوثيقة  
بني االستشراق من جانب وبني كل من االستعمار والتبشري والصهيونية من جانب 

                               ً  يف قوميته ولغته ودينه كان واضحا  الشرقير آخر حىت اتضح أن حماوالت غزو الفك
    ً                                                                   جليا  ألنه اهلدف األول والغاية القصوى، اليت ظلت تسيطر على آمال الغرب منذ أن 
احتك بشعوب القرآن حىت العصور احلديثة اليت متيزت باالستعمار والرغبة يف 

شري ا، واستعباد شعوا وبالتبخريا اإلسالم واستغالل ياالستيالء على أراض
لالستيالء على الشخصية اإلسالمية وحرية تصرفها وبالصهيونية لالستيالء على 

 اجلميع تراودهم منذ شرعوا يف أماينالكيان اإلسالمي بأسره وإبادته أينما وجد، إا 
متزيق األمة العربية " القرآن وحفظته حىت أصبح حامليحماربة العرب باعتبارهم 

لثالثة وهم فيها وراء هذه الغاية خمتلفون يف النشأة موضع االتفاق بني هذه القوى ا
  ".)١(وخمتلفون يف األهداف البعيدة والقريبة على السواء

 أن العالقة بني هذه القوى مجيعها بالغة األمهية لبحث فلسفة اجلليومن  
 لنا أن ندرس بالتفصيل مبلغ العالقة بني االستشراق ياالستشراق وخصائصها وينبغ

بني احلركات املعادية للعامل العريب ممثلة يف كل من االستعمار والتبشري من جانب، و
والصهيونية من جانب آخر، حبيث سيتضح لنا الكثري مما يتعلق باالستشراق وأثره يف 
الفكر واألدب العربيني املعاصرين كما أنه ستؤكد لنا أن العامل العريب مل يزل يف 

 .العامليمركز الصراع 
 :االستشراق واالستعمار العالقة بني -١

 - حىت اآلن تعرض العامل العريب هلجمات يمنذ أواخر القرن العاشر امليالد 
الغرب املتواصلة اليت استهدفت احتالل أراضيه، واستغالل مقدراته واستبعاد شعوبه 
                                                           ً               وقد كانت البداية تلك احلروب الصليبية اليت أخذت من الدين ستارا  ألعماهلا اهلدامة 

 خرجت قواها املتكتلة مقهورة قامت متأثرة مبا رأت يف الشرق اإلسالمي وعندما
وأخذت عنه مقومات النهضة العلمية احلديثة وشرعت تستعد هلجمات جديدة أبعد 

مدرسة أو : "    ً          ً                                    خطرا  وأشد ضررا  من حرب احلديد والنار، إا حرب شعارها
 العناوين اليت يقطر مستشفي أو ملجأ، أو كتاب، أو مقال أو ما إىل ذلك من خداع

                                                           

 .١٩٧٠ دار املعارف ٤يا األمة العربية ص  مرزوق، قضاي علحلمي )١(
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          ً                                          واستعدادا  لذلك كان البد  أن جتول طالئع الغرب يف البالد )١(باطنها بالسم الناقع
اليت جيب قهرها واحتالهلا وأن تكون هذه الطالئع من الذين تعلموا اللغة العربية 

 يستطيعوا التحدث إىل الشعوب، والبحث يف اآلثار لكيوغريها من لغات الشرق 
 األفكار والقيام بالدعايات وإثارة املنازعات وإشعال اخلالفات حىت والتعرف على

تقع البالد فريسة بني خمالب االستعمار ولتحقيق هذا اهلدف أكثروا من هذه الطالئع 
ليمارسوا التجسس على البالد والتعرف على أحواهلا وكتابة التقارير عنها وكان البد 

 وأن يسعى العلميد، وأن يصطنع البحث للجاسوس أن يلبس ثوب العامل بلغة البال
والتاريخ حيدثنا أن هؤالء  . )٢( وجيوش االستعمار إذا دخلتهااألهايلخللق صلة بني 

 .    ً            مجيعا  من املستشرقني
                           ً                                ومن هنا كان هذا الوفاق تاما  بني االستشراق واالستعمار حيث ساعد  

حق الشرق واإلسالم أحدمها اآلخر مساعدة فعالة لقد كان األول يعد أبناء وطنه لس
ويصور عامل الشرق عامة والعامل العريب خاصة بصورة قبيحة يف أخالقه وعاداته 

 يائل واملخازذ                                                ً       وآرائه كما يصور اإلسالم يف صورة منفرة ويلصق به كثريا  من الر
 .واجلهاالت

                                   ً                           لقد ظل هدف االستشراق واالستعمار واحدا  لفترة طويلة من الزمن وإذا  
 ليكون طالئع جيشه وأعني أمنه يصيب أهدافه وحيقق آماله الثاينكان األول يسبق 

فما عليه إال أن يبدأ بالتشكيك يف قيم الشعوب املغلوبة، والسخرية منها ومن دينها 
 الثاين                                                ً        ً       وشخصية نبيها عليه الصالة والسالم، وهدم اإلسالم فكريا  وحضاريا ، وعلى 

                     ً     ما كان االستشراق حريصا  على                               ً       ً   أن يقوم بتنفيذ ذلك احلكم واقعيا  وعمليا ، ك
يديولوجية الغرب وعقليته جتاه أ                                        ً تدريب باحثني ودبلوماسيني ومهنيني حيملون مجيعا  

الشرق وحضارته، وعلى االستعمار أن يتبىن هؤالء، يساعدهم وينفذ خططهم 
 التدريس، واملؤمترات وكراسيواستخدم االستشراق الكتب واالت واملقاالت 

رات العامة وغريها من الوسائل خلدمة االستعمار يف أغلب األحيان ال العلمية واحملاض
 جيب أن يقال إن اإلسالم دين خمترع ملفق، الديينخلدمة العلم واحلقيقة، ففي اال 
                                                           

 .١٤ املسلمون يف عصر طابعه اللقاء ص يلتقي أمحد موسى، ملاذا ال )١(
 .١٤، املرجع السابق ص ي حسني اهلراو)٢(
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                 ً  الكرمي، وهلذا أيضا  النيب شيعة من املستشرقني كما جتب مهامجة شخصية الرأيوهلذا 
عرب جيب أن يفهم الناس أن العربية شيعة من املستشرقني ولتفكيك روابط ال

 .الفصحى ال تصلح لشيء وأا لغة قدمية وأن اللغات الدراجة أنفع منها
ولإلجهاز على الروابط القومية والنظم االجتماعية الشرقية جيب أن يعزى  

كل شعب إىل أصله، ألن العرب مل يكن هلم فضل يف ثقافة أو تاريخ وإلضعاف 
 أنه غري مؤمتن اجلانب، الشرقياد على النفس جيب أن يفهم الروح القومية واالعتم

وأن االختالس غريزة فيه، وأن الشرف بعيد عنه، وأن بالده وتربيته ال تصلح إال 
                                ً      ً                                     للزراعة، وأن عقله غري مكون تكوينا  جتاريا ، وهذا كله ليحتكروا التجارة والصناعة 

 )١( ال يدر إال اخلري القليل الشاق الذيالزراعيويتركوا للبالد املستعمرة العمل 
                                                    ً     ً              وحيطموا تلك العقلية الفذة اليت لعبت خالل عشرة قرون دورا  فعاال  يف بناء تاريخ 

 .اإلنسان وحضارته
                                  ً                            وبتعاون االستشراق مع االستعمار قرونا  طويلة أصبحت الشعوب اإلسالمية  

هلا مغلوبة على أمرها من شدة الضربات وعنف اهلجمات حىت تغريت كيفية اتصا
وكان اتصال اإلسالم بغريه من احلضارات والثقافات "                         ً  وكفة ميزاا مع الغرب متاما ، 

     ً                                                                         دائما  اتصال الغالب باملغلوب أو اتصال الند بالند أما اتصاله بالغرب يف هذه الفترة 
ويربز هذا التحالف وتلك العالقة أكثر " األخرية فقد كان اتصال املغلوب بالغالب 

ت التغريب، إذ سلك االستعمار بعد أن قدم إليه االستشراق كل ما ما يربز يف اجتاها
يف وسعه كل سبيل للتغلغل يف مجيع امليادين فاجته إىل الفرد واجلماعة واألخالق 
واآلداب والفنون والعلوم واآلثار واألديان واستعان على حتقيق أهدافه بكل السبل 

األخطار اليت حتدق باإلسالم  "حىت باألمم املتحدة ومؤسساا املختلفة، وأصبحت
                         ً          ً                                 اليوم أقوى وأشد وأكثر هوال  وأكثر مشوال  كما أن مجيع القوى األوربية من سكك 
حديدية ومطابع وطائرات ودور سينما ومصانع وجامعات وباحثني عن الزيت، 

 للحياة االقتصادية التقليديوعلماء آثار وبنادق سريعة وأفكار قد حطمت البناء 
، يف طرق معيشته وأوقات عريبرجى معه ترميم، كما أثرت على كل      ً    حتطيما  ال ي

فراغه، وحياته اخلاصة والعامة، وتطلبت تعديل األساليب االجتماعية والسياسية 
                                                           

 .١٥/١٦، املرجع السابق ص ي حسني اهلراو)١(



 ١٢٥

 ".والثقافية املوروثة 
 ثانوية أما األسباب                                            ًوال ينسى الباحث أن هذه األسباب ليست إال أسبابا  

مار إىل الشرق وما قام به من هدم وختريب، وما  االستعءجميالرئيسية فإا تتركز يف 
أثاره من خالف ونزاع وما زرع من بذور انفصالية وشعوبية ألن السيطرة الكاملة 
لالستعمار قد مكنته من ب األموال وترك أصحاا يعانون اجلوع واجلهل واملرض 

ظاعة حىت عرض سيطرة الغرب احلديثة على الشرق فريدة يف التاريخ من حيث الف
واخلطورة واملدى واال فما كان لسيطرة اليونان وروما من قبل على بعض أجزاء 
                    ً       ً                                                من العامل إال يعد شيئا  مذكورا  بالنسبة لسيطرة العرب اليوم على الشعوب اليت منيت 

، وقد اعتمد الغرب يف توسعه على استخدام وسائل خبيثة وخلق )١(باستعماره
انفصالية حىت وجدت بني العرب اجتاهات متعارضة عصبيات إقليمية وإجياد عقليات 

اجتاه يزعم أن وطنه أقرب للغرب منه إىل الشرق، وآخر يزعم أن حضارة بلده 
                                                               ً         آشورية حبتة، أو فرعونية صافية، أو فينيقية زاخرة، وال عالقة هلا مجيعا  باحلضارة 

ارها اللغة األم ة العربية من قريب أو بعيد، مث اجتاه يتحدث عن هلجته باعتبياإلسالم
وال صلة هلا بلغة القرآن، واجتاه يقول إن اللغة العربية األصيلة ليست لغة علم أو فن 
أو حضارة، بل إا لغة طالسم وأساطري مرت عليها حقب من الزمن وتركتها 

 .للذكرى ليس إال
                  ً                                    ً      ً     كان االستشراق مصنعا  لكل هذا وذاك، وكان االستعمار مستهلكا  أمينا  له،  
 على العامل العريب اإلسالمي وكادت العاملي واهلجوم الدويل فيه قوى التآمر تركزت

 ليندفع حنو التقدم املاضيهذه الوسائل تنجح لو مل يستيقظ هذا العامل يف القرن 
واالزدهار باعتماده على ماضيه احلافل وإحياء تراثه الزاخر لقد كان رد فعل 

سالم والعروبة وإىل العلم والثقافة وإىل الوحدة املصلحني اإلسالميني هو االجتاه إىل اإل
كيف استطاع الغرب أن يسيطر علينا؟، وبأية طريقة : واألخوة، وبدأوا يتساءلون

 .كان ذلك؟
                  ً     ً                                   لقد وضح هلم أن شيئا  هاما  قد حدث فجعل الغرب يتفوق على الشرق  

ن املزايا يف تراثهم م وطالب بعضهم باقتباس فضائل الغرب احلسنة وإضافتها إىل ما
                                                           

 .٢/٢ لوثروب ستوارد حاضر العامل اإلسالمي )١(



 ١٢٦

 يثمر هلم هذا املزيج حماسن لكي اخللقي ياحلضارية والسمو الفلسفي والرق
احلضارتني الغربية والشرقية وطالب غريهم بترك تراث األجداد مهما كانت قيمته 
واالندفاع حنو التغريب واالنكباب عليه انكباب الرومان على تراث اليونان وحبذ 

 تراث آخر أيوتراثها األصيل دون التفات إىل آخرون االعتماد على الذات وحدها 
أو ثقافة أخرى أو على الرغم من االختالف فإم يتفقون على أن تفوق الغرب 
يرجع يف جوهره إىل مؤسساته التنظيمية الشورى يف توزيع االختصاص بني 

 نفسه من جديد وحيتل مكانه يف التاريخ، السلطات، فإذا أراد الشرق أن يبين
ى مصائره ومقدراته فعليه أن يأخذ عنهم نظمهم وأساليبهم التنظيمية غري ويسيطر عل

                                           ً                          أن األمر الذي يدعو إىل العجب أن يعترب هذا أخذا  من الغرب على الرغم من أن 
املؤسسات املذكورة توجد بشكل أو بآخر يف الشريعة اإلسالمية اليت سبقت النظم 

 .الغربية بقرون
فكري يف سبل اخلالص من استعمار الغرب أ التدومهما يكن األمر فقد ب 

وتبشريه فرأى بعضهم إنشاء رابطة شرقية تربط بني أمم الشرق اخلاضعة للنفوذ 
  ً                                                               عا ، وأخذ آخرون مببدأ إنشاء جامعة عربية ينتظم حتت لوائها كل الناطقني ي مجالغريب
 .بالعربية

ية ولكن وفكر آخرون يف إحياء اخلالفة لتربط من جديد بني األمم اإلسالم 
، وفريق رأى التمسك مببدأ زمينعلى أن تكون خالفة روحية ليس لصاحبها سلطان 

 بأسلحة احلضارة الغربية، وفكر مجاعة يف التنكر الغريبالقومية ومقاومة االستعمار 
ملاضيهم اإلسالمي والرجوع إىل ماضيهم السابق على اإلسالم كما فعل األتراك 

قصى من املراكشيني، وكانت هلذه الصور املختلفة وكما جيول خباطر أهل الغرب األ
 .)١(من التفكري مظاهرها العلمية

 يف العصري كان يغلب على االجتاه الغريبوجيب االعتراف بأن النمط  
 وثقايف كان ينبع من أعماق الذات واقتصادي وسياسيالشرق لتحديد فكرى 
 التقليد إىل املستقبل اجلديد د الذي هيمن عليهي التلاملاضيورغبتها يف االنتقال من 

الذي يستهدف التغلب على التأخر والتخلف وهذا السبيل مل يكن سوى منوذج 
                                                           

 .٢٨٩/٢٩٠ديد ص  حممد حسني هيكل، الشرق اجل)١(



 ١٢٧

                                               ً                      واحد لتحديد التجديد والنموذج اآلخر الذي كان مائال  أمام بعض املفكرين كان 
 املسيطر على هذا اجلزء من العامل السياسيبالطبع منوذج الغرب الذي متكن مبركزه 

 وعلى الرغم الغريب                             ً                    التحوالت الثقافية وحياول جاهدا  أن يطبعها بالطابع أن يدير تلك
من اجتاهات التغريب لبعض وجهاء العرب، فقد ظل تفكري األوساط الرمسية الغربية 
      ً                                                               منصرفا  إىل الشرق األوسط على أساس استخدام القوة فيه وإقامة قواعد عسكرية 

عميقة وعداؤهم هلذا النوع من فوق أرضه ويف الوقت نفسه ظلت شكوك العرب ال
                                                                ً التفكري على حاهلا دون أن تضعف أو تقل، فقد ظلت احلرب هي املسيطرة أمدا  
    ً    ً                                                                طويال  بدال  من الثقة املتبادلة على أساس املساواة وأدى قرار الغرب بإنشاء دولة 

اية هذه الدولة الدخيلة فأدى ذلك إىل قطع ميهودية يف فلسطني، إىل إعداد العدة حل
 اإلستراتيجي                                              ً         وشيجة ممكنة لالتصال، بني العرب والغرب، وهناك أيضا  التكوين كل 
 الذي أثارته احلرب الباردة مع الكتلة السوفيتية، فقد أسفر عن حماوالت الغريب

مستمرة لوضع أحالف ومعاهدات جديدة مع أنظمة احلكم القائم يف البالد العربية 
 . تأييد لدى األجيال الصاعدةأي، يالداخلوهي األنظمة اليت ال يلقى طابعها 

ومهما يكن من أمر فقد تبني حىت اآلن أن قوى االستشراق واالستعمار قد  
تضافرت جهودها منذ زمن بعيد ضد اإلسالم والعرب وجلأت هذه القوى إىل 
                                                                     ً    التشكيك يف احلضارة العربية اإلسالمية وتراثها وعقلية مؤسسيها ومعتنقيها معا  ومل 

خدام سالحه وجربوته يف هذا السبيل حىت تأكد أما يتربصان يتورع عن است
بالشرق اإلسالمي ويسخران من القيم اإلسالمية وميجدان القيم املسيحية والتفوق 

 يف الصناعات وما يترتب عليها من إجنازات الغرب وتقدمه يف ميادين املسيحي
 . عامة ويف العلوم واآلداب والفنون خاصةاإلنساينالنشاط 
ذن، فمن وحدة اهلدف واألطماع انبثقت العالقة الوثيقة بني االستشراق إ 

واالستعمار منذ بداية الفكرة الصليبية إىل ميالد الفكرة الصهيونية اليت تسيطر اآلن 
كانت فكرة الصليبيني يف العداء “على سياسة الغرب جبميع أشكاهلا حنو العرب، و 

ما استمدوا منهم أدم وفلسفتهم وهي أن للمسلمني مستمدة من الفكرة اليونانية ك
                                                ً                        العامل ينقسم إىل يونانيني وبرابرة، فاعتقدوا هم أيضا  أن العامل ينقسم إىل سادة 
أوربيني وعبيد من العامل اآلخر، وكان الظن أن يصحح املستشرقون من األوربيني 

كونت هذه الفكرة الشاذة ببحثهم وعلمهم، ولكن تبني أم من نفس البيئة اليت 



 ١٢٨

 .الصليبيني
ومن األسف أن يكون يف طليعة هؤالء املستشرقون مبشرون فاختذوا من  

 اليت تثري النواحيالطعن يف اإلسالم واملسلمني مادة تبشريهم واختاروا بعض 
. إخل.. األوربيني على املسلمني كفكرة تعدد الزوجات وملك اليمني وحديث اإلفك 

كهم وحذوا حذوهم ومل لرين فسلكوا مسوجاء بعدهم مستشرقون من غري املبش
                                          ً        زيه ارد بل كانوا يكيلون االام لإلسالم جزافا  ما عدا ـيسلكوا مسلك البحث الن

القليل النادر منهم وكانت نتيجة هذا كله مأساة فلسطني إذ ختلى عنها اإلجنليز من 
 هلم غري إنذار للعرب مع تواطئهم مع الصهيونيني على ترك حيفا هلم وإنذارهم

 .)١(باالستعداد واملقاومة
وهناك أدلة عديدة للعالقة الوثيقة بني االستشراق واالستعمار ال حاجة بنا  

إىل سردها والبحث فيها، ألن معظم املستشرقني يف القرنني الثامن عشر والتاسع 
عشر وحىت يف القرن العشرين كانوا يعملون يف وزارة اخلارجية ذاا، وعلى رأسهم 

 وغريه كثري الفرنسي                  ً          الذي كان يعمل خمططا  لالستعمار " أرنيست رينان"ق املستشر
 .يف البلدان األوربية األخرى اليت اهتمت وال تزال تم باالستشراق ودراساته

 :االستشراق والتبشريالعالقة بني  -٢
بدأت املواجهة بني اإلسالم واألديان األخرى منذ أن دوت يف أصداء مكة  

وىل اليت أنزهلا اهللا سبحانه وتعاىل على رسوله عليه الصالة  األالوحيكلمات 
والسالم، واستمرت عرب القرون املتوالية حىت وصلت إىل العصور احلديثة حيث 

ميادين احلياة كلها، وسيطرت على  توسعت آفاقها، وتعمقت جذورها فشملت
 .غريهايديولوجيات واالجتاهات واآلداب والصناعات وألا و شخاص واألفكاراأل

          ً                                                    وليس غريبا  أن يكون هناك صراع بني األفكار والعقليات ألن الصراع بني  
                                                 ً                  األفكار والعقليات سنة احلياة نفسها، ولكن الغريب حقا  أن تتصارع األديان 

 واحلب الفكريالسماوية فيما بينها على الرغم من أن ركيزة وجودها التسامح 
                                                           

                         ً                          وهذا ما فعله اإلجنليز أيضا  مع اجلزر العربية يف اخلليج ١١٣ أمحد أمني، يوم اإلسالم ص )١(
العريب حينما أتاحوا الفرصة إليران يف احتالهلا قبل تسليمها إىل أصحاا حىت حتولت اجلزر إىل 

 .١٩٧٢ يوليو ٣١قواعد جوية أمريكية إيرانية، اجلمهورية 



 ١٢٩

 عامليشر ولكن الروح اليت سيطرت على  والتفاهم املتبادل بني مجيع املباإلنساين
 .الشرق والغرب كانت خمالفة لذلك متام املخالفة

 الشرقيوعلى الرغم من أنه ال يوجد يف العقيدتني املسيطرتني على العاملني  
 التصادم املرير بينهما قدمي قدم وجود اإلسالم نفسه يقتضي جوهري خالف والغريب

      ً                                 ن حممدا  عليه الصالة والسالم يف تعصب وعناد، فبينما كان نصارى اجلزيرة جيادلو
عن املسيح وألوهيته وثالوث ثالثيته كان يرد عليهم حسب قاعدة عامة قررها القرآن 

) ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة(و ) وجادهلم باليت هي أحسن(نفسه 
اآلن ومع ذلك اليت ظلت قاعدة أساسية لفلسفة الدعوة اإلسالمية منذ ميالدها حىت 

 العريب وعن القرآن الكرمي النيبكانت الصورة اليت انطبعت يف نفوس الغربيني عن 
صورة بعيدة عن اإلنصاف واحلق ومن املؤسف أن يسرف بعض األدباء الغربيني يف 
 القرون املاضية يف اهلجر والفحش ورمى اإلسالم ورسوله مبا هو منه براء، أمثال دانيت

رليل الذي اختار أن يكون حممد أحد أبطاله مل ينصف القرآن وفولتري حىت أن كا
 . وهكذا دواليك حىت يف الوقت احلاضر)١(الكرمي وقال فيه قول سوء

وعندما ساح العرب خارج جزيرم حاملني راية اإلسالم مسيطرين على  
 اإلمرباطوريات السابقة بدأت اادالت تتبلور عند أهل الكتاب وتصبح يأراض

           ً          ً                                           أكثر وضوحا  ودقة ومشوال  وصحة عن هذا الدين اجلديد بدأ العلماء حتليل الصورة
اإليديولوجية اجلديدة وإبرازها للجماهري الكتابية العريضة ألا جاءت بقيم سامية 

يديولوجية سابقة هلا أو الحقة ا وهكذا أقدمت لإلنسان رؤية أمشل حلياته من أية 
ن الثامن امليالدى يفكر يف طريقة ملواجهة  يف بدايات القرالدمشقيشرع يوحنا 

اإلسالم ويعد ذلك بقرنني من الزمان تكتلت القوى الغربية كلها بزعامة البابوية 
                                                ً                     لسحق اإلسالم وهزميته وإحالل املسيحية حمله يف العاملني معا  وعلى حد سواء وحينما 

صر التبشري يديولوجية املوحدة ضد اإلسالم بدأت عناألتكونت يف الغرب اجلبهة ا
تغذيها بأساطري كاذبة وقصص جارحة عن العامل اإلسالمي الذي أصبح يف نظرها 

، ومل تكن احلروب الصليبية كما قبل هي العامل األهم يف تكوين األساسيالعدو 
                                                           

 ترمجة أنيس فرحية حممود زايد دار الثقافة ٣٢حىت، صانعوا التاريخ العريب ص  فيليب )١(
 .١٩٦٩بريوت 



 ١٣٠

 ت اليت تبلورالالتيين املسيحييديولوجية للعامل األصورة لإلسالم، بدر أثر الوحدة 
لعدو وتوجيه الطاقات حنو احلرب الصليبية، وقد أصبح ببطء وأدت إىل توحيد جهد ا

             ً      ً                     املقدسة واجبا  مقدسا  للمؤمنني، وذلك بفضل األراضياالشتراك يف احلملة إىل 
 املقدسة الذين كان عددهم يتزايد باستمرار األراضيالدعاية اليت قام ا احلجاج إىل 
 احلادي خالل القرن  املقدسة يف حتسن دائماألراضيكما كان تنظيم الرحالت إىل 

عشر حيث مسيحيو أوربا ينخرطون يف العمل املسلح ضد البدو الذين كانوا يغريون 
عليهم، وبيت املقدس هو قبلتهم اليت يقدسوا وكان قرب املسيح يف نظرهم ذا قيمة 
                                               ً                   كل من بيت املقدس كقبلة يتجه هلا اإلنسان، مدنسا  بوجود غري املؤمنني إىل

 .)١(  جواره
ن هنا بدأت احلملة املسعورة ضد اإلسالم واملسلمني فألقت مئات من م 

يديولوجية العدائية اليت سيطرت على الدوائر الثقافية ألالكتب إلشباع هذه ا
يديولوجية ألواجلماهريية يف الغرب بأسره ومن بني مئات الكتب اليت ألقت ضد ا

ها تعترب دعامة أساسية لسياسة اإلسالمية عرب التاريخ البد من اإلشارة إىل جمموعة من
 :التبشري وفلسفتها وهي

 األمريكيالذي ألفه الدكتور فاندر املستشرق " ميزان احلق"كتاب :    ًأوال  
والدكتور سنكلري تسدل وهو من أخطر الكتب اليت ألفت يف هذا امليدان على 

 .اإلطالق إذ مأله بأباطيل وأكاذيب من نسج اخليال والتلفيق
الذي يقع يف أربعة أجزاء ويعد من أخطر احملاوالت يف " اهلداية "كتاب:      ًثانيا  
 . حقيقة اإلسالم ودحض أحكام القرآن والطعن فيهادجمال تفني
الذي ألفه املستشرق سال وحاول فيه دراسة " مقالة يف اإلسالم"كتاب :      ًثالثا  

 .الالمنطقي اهلوائياإلسالم والقرآن حسب منهجه 
الذي ألفه سنكلري تسدل حيث حاول تفنيد ” سالممصدر اإل“كتاب :      ًرابعا  
 اإلهلي ونقد حقيقة نزول القرآن على حممد عليه الصالة والسالم، ويؤكد الوحي

 هذه الكتب األربعة تعترب من أخطر املراجع للهجوم على "إبراهيم أمحد خليل أن 
 

                                                           

 .٥٢رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
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 .)١(" اإلسالم والقرآن الكرمي والرسول األمني
جعل خمططو قوى الغرب املتكتلة يفكرون يف كيفية بعد احلروب الصليبية  
يديولوجية اإلسالمية الصاعدة وكان من بني اخلطط اليت دبرت أن يعمل ألمواجهة ا

املبشرون بكل الوسائل للتشهري بالدين اإلسالمي وإظهاره برغم وحدانيته يف صورة 
طحية دون التعمق ات الدينية السعزـأدىن إىل الغريزة البشرية وأنه يصلح إلشباع الن

وذيب الروح واخللق وزعموا أنه دين يشجع احلياة اجلنسية ويدعو إىل اخلمول 
والكسل واالستسالم ألحكام وتصرفات القدر، وقد عاون املستشرقون فيما بعد 

 وتوسعوا فيها وختصص كل فريق منهم يف )٢(على تثبيت وتأكيد هذه االامات
راسام على الرغم من معرفتهم أا بعيدة كل بعضها مث روجوها يف مؤلفام ود

البعد عن العلمية واملوضوعية، وأا ال تعدو أن تكون دسائس مغرضة وإشاعات 
ملفقة حملاربة اإلسالم وتشويه مفاهيمه، فاالستشراق والتبشري عدو واحد له هدف 
ني واحد يسعى ليدركه وهو تشويه اإلسالم ليصل من رواء ذلك إىل متزيق املسلم

وإشاعة البلبلة يف أفكارهم وبني صفوفهم لئال يلتقوا فرياجعوا من عزم ما كان 
 العام اإلسالمي نراه يتقن الظهور بوجهني اثنني، الرأي يتم له اإلمساك بزمام ولكي

                                                                ً      ً  فهو أمام املسلمني باحث لوجه العلم وحده فإذا خال إىل نفسه انقلب فاجرا  كفارا ، 
الني القضاء على اإلسالم، ووقف توسعه ومادامت جتارم وهدفه احليوي يف كال احل

قد أثبتت أنه ليس يف وسع قوة واحدة مواجهة اإلسالم فالبد إذن من تكتل قوى 
أوربا مجيعها العسكرية، واالقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والدينية لالنقضاض 

 .على اإلسالم يف وقت قصري
عاونة بعضها مع بعض ومساعدة إحداها وهكذا تكتلت قوى الغرب مت 

                         ً                                         األخرى للهجوم الساحق، وبدال  من شن احلرب على العرب بدأ اجتاه جديد ينال 
   ً                                                               حظا  من التأييد فقد أخذ فرنسيس األوسيس يبحث من خالله محاسه التبشري كيف 

الل أدخل تعليم العربية يف  إىل جانب اإلجنيل وعن طريق رميوند” الكفار“حيول 
                                                           ً       ً  املسيحية يف الدراسات العليا، وكان اهلدف من هذه الدراسة ختريبيا  عدائيا  املعاهد
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                                                            ً      إىل حد كبري إا تستهدف أن تعرف املزيد عن اإلسالم لتكون أكثر يؤا  لعرض 
 العلي اليت يتخيلوا، وعلى الرغم من معرفتهم أن اإلسالم قد أنزله اهللا )١(نقائصه

يه إىل سواء السبيل فقد ظلت املراكز العلمية خترج القدير حملو نقائص اإلنسان وهلد
                     ً                                                املستشرقني واملبشرين معا  وتعدهم للقيام بأعمال حتقق أهداف الغرب، كان هؤالء 
يعملون يف جمال الدين وأولئك يف جمال العلم متعاونني مع االستعمار وأغراضه 

وى الغرب اهلدامة، ومن هنا بات االستشراق والتبشري صنوين ال ينفصالن من ق
العدائية اليت استهدفت العامل اإلسالمي، فتخصص األول يف أديان الشرق ولغاته، 
                                  ً                      ً              ً      وتعمق يف آدابه وعادات أبنائه مقارنا  بينها وبني اإلسالم راميا  إىل هدمها مجيعا  وهدم 

 يف إنتاج األفكار وتكييفها حسب متطلبات الثايناإلسالم على األخص وختصص 
 السياسية للوصل إىل اليت دف يف مجلتها إىل القضاء على العصر وخمططات الغرب

العرب وعقيدم ومقومات حضارم، ومن هذا تواجه الباحث صعوبات قصوى يف 
                                  ً                                  الفصل بني أساطني هؤالء وأولئك ألن كثريا  منهم مجعوا بني االستشراق والتبشري من 

رنيست رينان، جربائيل                  ً     ، روجر بيكون قدميا ، مث أاألكويينأمثال رميوندالل، توما 
ر، المنس، مرجوليوث وغريهم ميهانوتو يف اية القرن التاسع عشر وماسينيون، زو

إذا كان مرض السرطان ظل يفتك " إىل منتصفه، وهكذا احلايلمن بداية القرن 
 يف غفلة من الطب إىل وقت قريب فإن االستشراق والتبشري مها               ً     ًبالبشرية آمادا  طواال 

 يقطعان من أوصال املسلمني ويباعدان بينهما مستغلني غفلتهم ان باتالداءان اللذا
وعدم إدراكهم حلقيقة الدور الذي نيط ما، مع أما دعامتان أساسيتان لالستعمار، 

 للحروب الصليبية لتحطيم املسلمني وسحقهم حىت ال جيمعهم لقاء يعييوامتداد طب
 االسم     ً              واحدا  وإن اختلفا يف                                         ً أو تضمهم وحدة، فهما شيء واحد، يتوخى هدفا  

: للوصول إىل الغرض املقصود من .. العلميفاالستشراق قد ألبس ثوب البحث 
توهني قوة املسلمني، وتوسيع شقة اخلالف فيما بينهما حىت ال يكون بينهم لقاء، 
وأما التبشري فقد آثر أن يظهر يف حميط العامة فاختار للوصول إىل اهلدف مظاهر 

دمات اإلنسانية مثل التعليم يف دور احلضانة ورياض األطفال ويف ألبسها ثوب اخل
االبتدائية والثانوية إىل اجلامعات وكذا املستشفيات واملالجئ للكبار : املرحلتني
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               ً                                                      ولأليتام مستخدما  النشر والطباعة والعمل يف الصحافة إلحكام الوصول إىل غرضه 
ديدة كما يعترف لورنس براون املنشود حىت إذا سنحت الفرصة إلثارة احلروب اجل

                                                         ً         شنت الدول األوربية يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين حروبا  عدوانية "    ً قائال  
على احلكومات املسلمة مث انتزعت منها أراض ضمتها إىل سلطاا، ولقد كانت 
                                                            ً    النتائج يف أحوال كثرية غري سارة لبعض الشعوب اليت استعبدت، وخصوصا  من 

كن هذه الشعوب مل تصل بعد إىل درجة تشعر فيها أا أصبحت أقليات املسلمني، ول
 .)١(مضطهدة أو أا تعيش يف حابورات

 فأجدر من يستطيع القيام ذه احلقيقيولكن مادام هذا هو هدف الغرب  
املهمة هو االستشراق والتبشري اللذان أصبحا الدعامة األساسية للهجمات احلديثة 

 القيم اإلسالمية والغض من اللغة العربية الفصحى وتقطيع على املسلمني وتوهني
أواصر القرىب بني الشعوب اإلسالمية والتنديد بأحواهلا احلاضرة واالزدراء ا يف 

 .ااالت الدولية
                                           ً          أما يف ذلك سواء، حيث ساعد أحدمها اآلخر قرونا  عديدة يف اجلليومن  

" كويل"يف التخطيط والتشويه فيها هو ذا التوجيه والتفكري ويف اإلغارة واإلثارة و
:     ًقائال " البحث عن الدين احلق "التعليميه بعلى سبيل املثال يصور اإلسالم يف كتا

يف القرن السابع برز يف الشرق عدو جديد هو اإلسالم الذي أسس على القوة وقام "
 يف  الذين اتبعوه وتساهلأيديعلى أشد أنواع التعصب لقد وضع حممد السيف يف 

أقدس قوانني األخالق، مث مسح ألتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين يهلكون يف 
القتال ويسقطون صرعى يف اجلهاد اإلسالمي باالستمتاع الدائم بامللذات يف اجلنة 
وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وأفريقيا وأسبانيا فريسة ألتباعه حىت إيطاليا 

 . املدنية بالء عظيمبوب فرنسا وأصاهددوها باخلطر، وتناول االجتياح جن
      ً              منيعا  يف وجه اإلسالم                                              ًولكن ها هي النصرانية تقيم بسيف شارل مارتل سدا  

 - ١٠١٩(م مث تشغل احلروب الصليبية يف مدى قرنني ٧٥٢املنتصر عند بواتيه سنة 
 النصرانية وهكذا تقهقرت ييف سبيل الدين وتدجج أوربا بالسالح وتنج) ١٢٥٤

 أمام الصليب، وانتصر اإلجنيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانني قوة اهلالل
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 أرينان، وزومير المانس وغريهم يف هذا الشأن األخالق الساذجة واملناقشة مع كويل
                                           ً                             تعد غاية يف احلرج إذ تتعلق بأقدس املعتقدات أوال ، مث لنقص الرؤية التارخيية لدى 

كرامة العلم وأمانة البحث، ولكن ال حيلة لنا يف                   ً              ً  هؤالء وأمثاهلم ثانيا  مما يعد إهدارا  ل
 .مواجهتها
موقف الكنيسة "يف كتابه " دوشن"أما عن انطالقة العرب وفتوحام فريى  

أن إله االنتقام، : "الذي يقول" السوريميخائيل  "يرأ" يف القرن السابع امليالدى
نائسنا وأديرتنا عندما رأى شراسة الرومان الذين كانوا حيثما حيكمون ينهبون ك

 ليكون خالصنا على إمساعيلوكانوا يدينوننا دون رمحة فبعث اهللا من اجلنوب أبناء 
وأن .. تخلص من قوة الرومان ـأيديهم ومل تكن ميزة بسيطة بالنسبة لنا أن ن

، ومن جهة أخرى يعترف أشبالدر لويس الذي امتاز "نستمتع بعد ذلك دوء البال
ومن الظواهر اليت تدعو إىل الدهشة : "                ًخيية موضوعية قائال زاهة تارـيف مؤلفاته بن

والعجب، ذلك اليسر والسهولة اللذان رافقا الغزو العريب ورمبا كان مرجع بعض هذا 
اليسر وهذه السهولة إىل اجلهاد الذي حاق باإلمرباطورية البيزنطية أثناء كفاحها 

رس وهو الكفاح الذي انتهي الطويل الذي استمر قرابة قرن من الزمان مع بالد الف
                                   ً                                     حينما بدأ هجوم العرب؛ ورمبا رجع أيضا  إىل عجز البيزنطة بعد أن صار اعتمادها 

 يف مواجهة غزو برى واسع النطاق ورمبا رجع هذا اليسر، إىل البحريعلى العنصر 
 حد ما، إىل احلماسة الدينية اليت خلقها اإلسالم يف قلوب الغزاة واحملاربني على أنه مما

أنه يرجع :  لنجاح العرب يرجع إىل غري هذه األسباباألساسيالشك فيه أن السبب 
إىل أن معظم السوريني واملصريني مل يقوموا بأية مقاومة لغضبهم الشديد من اضطهاد 

 احف، األمر الذي دفعهم إىل الترحيب املايلهرقل لعقيدم املنوفيستية ومن نظامه 
يبانيز، يف كتابه يف ظل  إبالسكو "األسباينباحث ويؤكد ال " )١(جبيوش العرب
يف أسبانيا مل تأت النهضة من الشمال مع اجلحافل الرببرية وإمنا "بأنه " الكاتدرائية

لقد كانت محلة حضارية أكثر مما كانت .. أتت من اجلنوب مع الفاحتني العرب 
لتقدم بطريقة مذهلة ما ومن هنا أتت إلينا هذه الثقافة الشابة القوية سريعة ا..     ً غزوا  
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ت ل قد مشللنيبتكاد تولد حىت تتفوق وهذه احلضارة اليت خلقتها احلماسة الدينية 
، بل إا جلبت معها التقاليد اهلندية العظيمة البيزنطيأفضل ما يف اليهودية والعلم 

                 ً                                                   وتراث الفرس وكثريا  من األمور املقتبسة من بالد الصني الغامضة كان الشرق هو 
رة سيقتحم أوربا ال عن طريق اليونان كما حدث يف عهد داريوس واألكاالذي 

ولكن من الطرف اآلخر، وأسبانيا اليت كانت ترسف يف عبودية ملوك الالهوت 
 .)١(" واألساقفة احملاربني فاستقبلت غزاا بأذرع مفتوحة

                           ً  وأمثاله، إذن مل يكن اجتياحا  هكذا كان الفتح العريب ال كما يزعمه كويل 
     ً         ً     ً         ً        ً               ً              ً     ً        هداما ، أو غزوا  خمربا  أو هجوما  عدوانيا ، وإمنا كان فتحا  بناء لعب دورا  فعاال  يف بناء 
حضارة اإلنسان ورقيه وقد أطاح هذا الفتح بالنظم البالية اليت امتازت ا اتمعات 
                        ً      ً                                              السابقة فإنه قد بىن جمتمعا  جديدا  امتاز بعالقاته اإلنسانية اليت مل يعرف هلا التاريخ 

   ً                                                                  ظريا ، وبتساحمه الفريد الذي التزمه يف معاملة غري املسلمني منذ أقدم تاريخ إىل ن
أحدث أيامه وقد برزت يف الفتوحات العربية أمور ال مثيل هلا يف الفتوحات 

بناء احلضارة والعناية الكاملة بالعلوم والثقافة : األخرى، قدميها وحديثها، منها
 ممتزجني ال يطغى أحدمها الروحي واملفهوم العقلياإلنسانية وإعطاء البشرية املفهوم 

                            ً                                   على اآلخر، وما عرف الغرب فاحتا  أعدل وال أرحم من العرب، ولوال العرب 
                                             ً                       لتأخرت النهضة الغربية عدة قرون أو ملا حدثت أصال ، لقد أوقد العرب مصباح 
ب احلضارة واملدنية يف ظلمات القرون الوسطى وكان قد انطفأ يف مجيع بالد الغر

 .)٢(والشرق حىت القسطنطينية
ورمبا يظن بعض الناس أن هذا االعتراف قد جاء من مفكر مسلم على الرغم  

مما له من مكانة علمية يف مثل هذه الدراسات ونزاهة موضوعية يف مثل هذه البحوث 
 ماركسي الباحث املسلم اعتراف باحث يوإذا كان األمر كذلك فإننا نضيف إىل رأ

دين إال بقدر ما قدم للحضارة اإلنسانية من قيم أدت إىل ترقيتها ال شأن له بال
 الذي يعد من أبرز فالسفة الغرب املعاصرين، - وديارجوازدهارها أال وهو روجيه 

                                                           

 ١١٦ ص ١٩٧٠يناير سنة . الطليعة. ، أثر احلضارة العربية على الثقافة العامليةيجارود.  ر)١(
 .   ً    نقال  عنه

 .١٣٣/١٣٤، يف مواجهة الغزو الثقايف ص اجلندي أنور )٢(



 ١٣٦

 املقطع األوصال، اإلقطاعيهم االقتصاد بل أن الفاحتني العرب بتدمري: "حيث يقول
تلك اليت أنشأا اإلمرباطورية                                         ً    وبإنشائهم منطقة تبادل لألفكار أكثر اتساعا  من 

الرومانية القدمية، وبإقامة دولة موحدة تتسم باملركزية وتستند إىل قانون مكتوب 
وإدارة قضائية منتظمة قد نفضوا األتربة عن األشياء والناس واألفكار الالزمة للحقب 

يف بيزنطة الكربى اخلالقة يف تاريخ البشرية، إن احلضارة القدمية اليت أصاا اجلمود 
 .)١(قد بعثها هؤالء الفاحتون من جديد

       ً                                                          وانطالقا  من هذه الرؤية املوضوعية تنهار كل االامات امللفقة اليت وجهها  
                                                           ً       وأمثاله وروجها أصحاا يف مدارسهم املنتشرة يف الشرق والغرب معا ، ومن كويل

إن : "نحيث يقوال" تاريخ فرنسا"بوستري صاحبا كتاب . غيومان و ف. هؤالء هـ
    ً                                                                    حممدا  مؤسس دين املسلمني قد أمر أتباعه أن خيضعوا العامل وأن يبدلوا مجيع األديان 
بدينه هو، ما أعظم الفرق بني هؤالء الوثنيني وبني النصارى، إن هؤالء العرب قد 

بينما أتباع املسيح أراحوا " أسلموا أو موتوا: "فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس
 ".امالنفوس بربهم وإحس

ماذا كانت حال العامل لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا حنن اليوم  
 ".مسلمني كاجلزائريني واملراكشيني 

 لتربية البنني والبنات منذ أنشئتيا للعجب من قول يدرس يف املدارس اليت  
ا زمن بعيد يف العامل العريب، ويا للعجب من أن يقوم بتدريس أفكاره البالية وأمثاهل

أولئك الذين ميثلون املسيح ويلبسون مسوحه ويزعمون أم يزرعون احلب والسالم 
وينشدون احلق واإلميان يف األرض وهذا هو اجتاه أصحاب البعثات املرسلني إىل 
الشرق اإلسالمي لتربية أبنائه وبناته، تلك البعثات اليت شرعت، تقدم إىل الشرق 

مية طالئع الغزو املسلح وكان ذلك تقدير أوربا وتستقر به وكانت هذه البعثات التعلي
أنه مادام الشرقيون يقبلون على احلياة الغربية فليهيئ الغرب هلم أسباب .. هلا 

 النظر، فقد يحماكاا، وليكن التعليم وسيلة إىل ذلك لكن أمر هذه البعثات يسترع
                                                           

 وانظر إىل تعليقات لبيب شقري، ١١٦ ص ٧٠، املرجع السابق، الطليعة، يناير يجارود.  ر)١(
 من ص ي، عبد العزيز كامل، بنت الشاطئ، كامل حسني، ورد جارودفعبد اللطي بدوي
 . من املرجع السابق١٩٠ - ١٢٨



 ١٣٧

ر وإىل حتطيم رأينا أوربا تندرج منذ البعث يف القرن اخلامس عشر إىل حرية الفك
القيود اليت غللت ا الكنيسة هذه احلرية وإىل إقامة نظم تعليمية مستقلة عن الكنيسة 
وعن رجال الدين ومع ذلك كانت هذه البعثات اليت جاءت إىل الشرق بعثات دينية 

 أن هؤالء الذين وفدوا إىل الشرق من رجال الرأيلقد خيال اإلنسان بادئ . كلها
 خمتلف مذاهبهم وحنلهم إمنا وفدوا إليه لتقنني حكومام نظم  علىاملسيحيالدين 
 يف بالدهم واعتبارها إياهم أدوات مجود وتأخر فيها، لكن هذه البعثات الديينالتعليم 

الدينية لقيت منذ اللحظة األوىل محاية من لدن حكوماا املختلفة مل يلقها غريها من 
تبادر إىل الظن أن ال تعطف حكومات األجانب الذين جاءوا إىل الشرق وكان امل

دامت تريد ا                                    ً                       أوربا هذا العطف على مجاعة تعتربهم سببا  من أسباب تأخر أوطام م
أن ترفع يف ربوع العامل كله لواء حضارا اجلديدة لكن األمر كان على النقيض من 

قرن  من الالثاين يف الشرق منذ النصف ةاألوربي الدول ممثليذلك ومن يتتبع تقارير 
الثامن عشر إىل وقتنا احلاضر يعجب ملا يرى فيها من شدة احلرص على محاية هذه 
البعثات محاية ال يتردد اإلنسان معها يف اعتبار البعثات التعليمية الدينية غزوات 
منظمة وجهتها أوربا إىل الشرق لغايات سياسية استعمارية وضعتها الدول األوربية 

ميع وسائلها املمكنة مشروعة وغري مشروعة أخالقية مجيعها يف اعتبارها وسعت جب
وهذا .. التقت مصلحة املبشرين مع أهداف االستعمار "وغري أخالقية لتحقيقها حىت 

هو السبب يف أن االستشراق قام يف أول أمره على أكتاف املبشرين والرهبان، مث 
ديه أساليب اتصل باالستعمار فقام بتخريج دفعات من رجاله الذين تعلموا على ي

الدس والتشكيك، مث تدربوا على وسائل التشويه والتلفيق ولعل هذا السبب الذي 
 مرزوق يعد االستشراق والتبشري مع االستعمار والصهيونية من ي علحلميجعل 

 يف الثالوث الثاينهذان مها الضلع "قضايا األمة العربية اليت جتتازها يف وقتنا احلاضر و 
ضارة العربية واإلسالمية ومها وإن كانا خمتلفني يف النشأة اجتمعا على تزييف احل

واملصدر فاالستشراق تقوم عليه اجلامعات واهليئات العلمية، أما التبشري فتقوم عليه 
الكنائس وما يف حكمها من اامع واملؤسسات وغاية االستشراق علمية خالصة أما 

ال نضيق مما يبذل فيها من اجلهد، التبشري فدينية حبتة، وتلك غايات نقدرها قدرها و



 ١٣٨

وإمنا الضيق كما قدمنا من االحنراف ذه اجلهود عن وجهتها العلمية أو الدينية إىل 
 .)١(خدم االستعمار أو التعصب على غريها من احلضارات واملعتقدات

                                                          ً    ولن يضيق أحد بالدعوة الدينية إذا كانت تلك الدعوة موجهة أصال  من  
 كانت هلا أغراض أخرى ال عالقة هلا بالدين كما هي احلال يف أجل الدين، وأما إذا

                                            ً          فالبد إذن من مواجهتها وحماربتها إذ تستهدف حموا  لشخصيته التبشرييعمل الغرب 
 تفتح للغرب جمال التصرف يف ولكياألصلية من أساسها وإزالة جذورها متاما، 

 يف ماضيه كان التبشريياملنطقة العربية بأسرها كما يشاء وميكن القول بأن العمل 
كل شيء، فقد شارك يف الغزو واالستعمار للشرق اإلسالمي مشاركة فعالة ويف 
أغلب األحيان استخدم وسائل غري شريفة، وال يزال يفعل ذلك، والغريب يف األمر 
أن املسلمني أنفسهم ال يكرهون املبشرين، بل يكنون هلم كل التقدير واالحترام إذا 

            ً        ليكون ستارا  ميكنهم الزي، ولكنهم ألبسوا يف أغلب األحيان ذلك               ًكانوا كذلك حقا 
 فقد كان وسيلة نافذة التبشرييمن خدمة أهداف االستعمار ليس إال، أما العمل 

                        ً                                            لعملهم اهلدام، ويكفي دليال  يف العصر احلاضر أن اإلحصائيات تؤكد أن األغلبية 
يعملون كل شيء سوى التبشري الغالبة من املبشرين الغربيني يف العامل اإلسالمي 

 بأسره وليس العامل النامي قضية من قضايا العامل التبشرييوهكذا أصبح العمل 
اإلسالمي، أو العامل العريب فحسب، وإن ظل هو بيت القصيد، وهذا ما يعترف به 

" من املعضالت اليت يصعب حلها عدوان املبشرين يف الشرق العريب":               ًكامفيماير قائال 
  ً                                                         يال  على ذلك تلك املؤمترات اليت عقدها املبشرون وشاركهم املستشرقون ويكفي دل

 ١٩٠٦منذ بداية هذا القرن حىت اآلن وخاصة املؤمترين اللذين انعقدا يف القاهرة عام 
 .١٩١١ولوكنو باهلند عام 

 فقد حبث املشتركون فيه ١٩٠٦ الذي انعقد عام التبشرييأما مؤمتر القاهرة  
مشاكل شىت غري أن املسألة اإلسالمية أخذت جل أوقام ) رقوناملبشرون واملستش(

وجوهر مناقشام، حيث درسوا مشكلة مواجهة اإلسالم وسرعة انتشاره باعتبار أن 
واملسلم فقط .. الدين اإلسالمي هو العقبة القائمة يف طريق تقدم التبشري بالنصرانية "

 ... ".هو العدو اللدود لنا 
                                                           

 .٤١ مرزوق، قضايا األمة العربية ص ي علحلمي )١(



 ١٣٩

ال سبيل إال جبلب النساء املسلمات "سرة بالذات، إذ ومشكلة املرأة واأل 
فكل نشاط جمد للوصول إليهم جيب ..                                      ً للمسيح أن عدد النساء املسلمات عظيم جدا  

نطلب من كل هيئة تبشريية أن حتمل فرعها .. أن يكون أوسع مما بذل إىل اآلن 
قلب نساء                                 ً      ً               على العمل واضعة نصب عينيها هدفا  جديدا  هو الوصول إىل النسائي

غري أن هذا االهتمام باملرأة املسلمة مل يكن . " العلم املسلمات كلهن يف هذا اجليل
 جلذب املرأة      ً                                                       ًجديدا  على التبشري ألنه مل يتأخر يف فتح مدارس للبنات ومل يدخر جهدا 

املسلمة إليها فهي وسيلة فعالة وطريق معقول للدخول إىل أسرة املسلم والقيام 
أن أول مدرسة للبنات يف اإلمرباطورية العثمانية فتحها املبشرون يف “بالتبشري فيها 
 كما فتحوا مدارس كثرية للبنات يف مصر والسودان وسورية ويف ١٨٣٠بريوت عام 
 وال يزالون يفتحوا ويقومون بتربية البنات املسلمات فيها على )١("اهلند واألفغان

 الطبيبات املبشرات إىل البيوت أرسلوا"مرأى ومسمع من العامل اإلسالمي، كما 
والقرى لالتصال مباشرة بالنساء واستخدام نفوذ املرأة يف الوصول إىل أهدافهم اليت 

 " استعماري سياسي                                    ً                  يزعمون أا نبيلة، ولكنها تتكشف دائما  عن سعى لبسط نفوذ 
املسلم هو "وعالوة على هذه املوضوعات أثريت مشكلة تنصري املسلمني بالذات ألن 

لذي امتاز بني الشعوب الشرقية باالستقامة والشعور باحملبة ومعرفة اجلميل وأفاض ا
بعض أعضاء املؤمتر يف دراسة جامعة األزهر نفسها وما هلا من نفوذ وإقبال اآلالف 
من الشباب املسلم عليها ومل يكتفوا بذلك بل اقترحوا إنشاء جامعة نصرانية تتكفل 

علومها، وتشترك يف نفقاا مجيع الكنائس املسيحية يف بإتقان تعليم اللغة العربية و
العامل دون النظر إىل اختالف مذاهبها، وذلك ليتمكن الغرب من منافسة تلك 
اجلامعة اإلسالمية العتيقة وبعد مناقشات مستفيضة أشار أحد أعضاء املؤمتر إىل خطة 

ا، وإىل أقوال يأفريقبناء السكة احلديدية اليت تربط القاهرة ببالد الكاب يف جنوب 
غري أن هذا اخلط "يف حماسنها ومساوئها ألهداف االستعمار، وقال " هرتزل"

 للمسلمني املنتشرين من جنوب أفريقيا إىل مشاهلا                 ً جيعل القاهرة حمجا احلديدي
إن من سداد “             ً ، مث أردف قائال  "فيصعب نشر التبشري حينئذ من الكتاب إىل القاهرة

هر من أن تبعث بالطلبة املتخرجني فيها إىل جنوب أفريقيا  منع جامعة األزالرأي
                                                           

 .٨٧ عمر فروخ، املرجع السابق ص )١(



 ١٤٠

 ".      ً                                                             تنفيذا  لقرار مؤمتر التبشري العام ألن اإلسالم ينمو بال انقطاع يف كل أفريقيا
وهلذه األسباب وغريها والقرارات اليت أقرها املشتركون اعترب مؤمتر القاهرة  
ها باالستشراق طه وارتبا نقطة التحول يف التبشري ودراسات١٩٠٦ يف عام التبشريي

دخلنا بعد مؤمتر القاهرة يف دور جديد ظهرت فيه أمهية تنصري "وحبوثه، حيث 
املسلمني، وشعر زعماء التبشري بأن الكنيسة البد هلا من سرب غور املسألة اإلسالمية 
                                         ً                             وأن حتسن العناية بتربية املبشرين وتتوقع خريا  من أعماهلم وفكرة تنصري املسلمني 

 ".إجياد ميدان مشترك للعمل تتضافر فيه األفكار والبحوث واهودات  تقتضي
 ١٩١١ يف لكنو عام الثاينومل مير وقت طويل حىت عقد املبشرون مؤمترهم  

باهلند وافتتحها القس املستشرق زومير الذي تناول يف خطبته االفتتاحية النقط اجلديدة 
السياسية وارتقاؤها، واألمور اليت اإلحصاءات اإلسالمية، وأحوال املسلمني : منها

 من التحوالت السياسية والفكرية، التبشرييطرأت على اإلسالم بعد مؤمتر القاهرة 
 مث أقر املؤمتر مواد املناقشة التبشرييواملنهج الذي اتبعته الكنائس املختلفة يف نشاطها 

  :)١(ومنها
القة بينها وبني تنصري  دراسة حركة اجلامعة اإلسالمية وأهدافها وطرقها والع-١

 .املسلمني
 دراسة التحوالت السياسية يف العامل اإلسالمي بأسره وصلتها باإلسالم -٢

 .وموقف املبشرين منها
 دراسة موقف احلكومات اإلسالمية وغري اإلسالمية إزاء إرساليات تبشري -٣

 .املسلمني
لشعوب الوثنية  دراسة اإلسالم وإمكانية مواجهته وكمنع اتساع نطاقه بني ا-٤

 .واملسيحية كذلك
 دراسة أحوال املبشرين وتدريبهم على ممارسة تبشري املسلمني بالذات -٥

 .والوسائل الالزمة ألداء هذه املهمة
 . دراسة نشر الكتب وتأليفها للمبشرين وللقراء املسلمني على حد سواء-٦
 .ي بأسره يف العامل اإلسالمواالجتماعي الديين دراسة حركات اإلصالح -٧

                                                           

 .١٤٦/١٤٧ل شاتليه، املرجع السابق ص . أ)١(



 ١٤١

 بني النساء املسلمات ومدى واالجتماعي والنفسي دراسة االرتقاء الثقايف -٨
 .جناح التبشري يف أوساطهن

 دراسة توسيع نطاق األعمال النسائية وإمكانيات جذب النساء املسلمات -٩
 .إليها
 دراسة املوضوعات األخرى اليت تتعلق باملطبوعات واملنشورات والبحوث -١٠

 .لكوما شاكل ذ
                                                            ً وتوالت املؤمترات التبشريية منذ ذلك احلني سنة بعد سنة حىت حتولت أخريا   

 الذي خيتص املسيحي الذي نظم املؤمتر اإلسالمي العامليإىل جملس الكنائس 
                                               ً                        بدراسات مقارنة لألديان وإجياد التعاون بينها وأخريا  طرأت الفكرة اجلديدة على 

ي إنشاء اجلبهة الدينية املوحدة ملواجهة العناصر الكنسية واالستشراقية كذلك وه
التيارات اإلحلادية يف العامل حيث تأكدت العالقة بني التبشري واالستشراق من جديد 
بقدر جعل الفصل بينهما بالغ الصعوبة، إذ أسهم كل منهما على حدة يف كل 

خالل                                                ً                   مؤمترات الغرب ضد الشرق وجتاهل املبشرون اجلدد أحيانا  كل ما فعله التبشري 
                                                                ً     القرون املاضية وما يفعله اآلن يف السودان والفلبني وفلسطني، ويكفي دليال  على 

 " )١(اليوم انتهت الصليبية "النيبذلك تلك الكلمة املشهورة اليت نطق ا املارشال 
 وأضاف ١٩١٨وذلك عند دخول بيت املقدس يف اية احلرب العاملية األوىل عام 

ت يف السنة نفسها يقول أيها املبشرون هذه فرصة مل تسنح غريه إبان اهلدنة اليت عقد
وال ريب أن هذه املنافسة "جلوب بعد ذلك بسنني . ج.، وقال ج)٢(لكم من قبل

الطويلة بني النصارى واملسلمني ترجع إىل األحداث السياسية العارضة واملصادفات 
عت اإلحلادية اجلغرافية أكثر من رجوعها إىل خالفات دينية أساسية أما وقد شر

                                                       ً  القيم الروحية فإن يف وسع الديانتني الكبريتني أن تشتركا معا  ياملادية اليوم يف حتد
 مؤمن بوجود جمال فسيح وإينيف حماربة أولئك الذين ينكرون وجود اهللا كلية 

  ".)٣(للتعاون بني الديانتني
                                                           

 .١٩/٢٠ حممد حسني هيكل، الشرق اجلديد ص )١(
 .١٥١ر فروخ، املرجع السابق ص  عم)٢(
 .١٩٦٣ ترمجة خريى محاد، دار القومية ٥٦٥جلوب، الفتوحات العربية الكربى ص . ج)٣(



 ١٤٢

ته  هذه الصيحات وأمثاهلا بعد أن أخفق الغرب يف سياسوالغريب أن تأيت 
االستعمارية وبعد أن بدأت الشعوب العربية تشق طريقها إىل التقدم واالزدهار، لقد 
مات الشعوب العربية يدها للتعاون مع الغرب، على الرغم مما ففعل ا عرب القرون، 
غري أنه مل يتحرر بعد من عداوته حنوها وتفكريه يف السيطرة عليها ورغبته يف احتالل 

ا، ومتزيق وحدة صفها وحماربة دينها، مث لغتها وقوميتها ألنه اخريأراضيها واستغالل 
إذا كان يف إمكاننا أن نبدأ باالعتزاز "مل يزل يتجاهل ذلك املد العريب الصاعد، و 

ذا اإلميان العريب وأن نقدر الروابط الوثيقة اليت تربطنا م، وأن حناول توسيع هذه 
ملساعدة املادية امللموسة، فليس هناك من داع الروابط عن طريق التعاون والتعاطف وا

، لكن نقاط والغريب يف العاملني العريب املاضيإىل الشك يف إمكان شفاء جراح 
االحتكاك الباقية مازالت كثرية وملحة متتد من اجلزائر إىل عدن، ومن مأساة فلسطني 

 من هذه أي تستعصيإىل ارتباطات بريطانيا التعاهدية مع إمارات اخلليج، وال 
القضايا على احلل، إذا أقبلنا على عالجها بطريقة جديدة وبروح إنسانية، ولكن قد 
                   ً                                                 يكون من الكوارث حقا  أن متر حقبة جديدة من التاريخ العريب مشحونة باحلروب 

 يف حاجة إىل واالجتماعي الفكريواألزمات، وال يزال الفقر واملرض والتخلف 
 ".العالج واالستئصال 

                             ً                    ً     ً ك فيه أن االستشراق والتبشري معا  ميكنهما أن يلعبا حقا  دورا  ومما الش 
     ً                                                               عظيما  يف خلق عالقة التعاون بني الشرق والغرب وإجياد التفاهم بينهما، ولكن 

، هلذا العامل الصاعد التارخيي  بشرط أن يتمسكا بالرؤية اجلديدة املوضوعية للواقع 
وام من اجتياز الصعوبات اليت تعترض الذي ميتلك قدرة هائلة للتجديد متكنه على الد

إذا كان االستشراق والتبشري قد قاما على أكتاف الرهبان "صعوده وتقدمه، غري أنه 
واآلباء يف أول األمر مث اتصال بعد ذلك باملستعمرين فإما ال يزالون حىت اليوم 

ظون حيدقون                                                                ً   يعتمدان على أولئك، وإن تظاهرا بالرسالة الدينية واخلريية وهم دائما  يق
بعيوم ويصغون بآذام إىل خمتلف األوساط ملعرفة كل االجتاهات حىت يستطيعوا أن 

 عقبة تعترض سبيل نشاطهم وعملهم، فهم يف سرية أعماهلم كاجلمعية أييذللوا 
، لكنها دعوى سرية لنشر حكم التوراة يف العاملي يف الظاهر السالم داملاسونية تنش



 ١٤٣

 .)١(ربوع العامل
 كل حال أثبتت العالقة بني االستشراق والتبشري كما تأكدت لكل وعلى 

 عينني أما قد شاركا مشاركة فعالة يف هذا الصراع املرير الذي ال تزال رحاه ذي
 .والغريب الشرقيدائرة بني العاملني 

                                ً                              والغريب أن العامل اإلسالمي ظل ساكنا  ال يتحرك إزاء تلك التحديات ومل  
 يوليو وإنشاء ٢٣ إال بعد منو ثورة منهجي    ً           جديا  وعلى أساس يفكر يف مواجهتها 

جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الذي خيتص مبواجهة قضايا العامل اإلسالمي وإجياد 
                                                ً      ً         حلول هلا على أساس كتاب اهللا وسنة رسوله مما سيفتح جماال  جديدا  للدراسة 

 .                             ًوالبحث يف االستشراق والتبشري معا 
نكار حماولة بعض العلماء املسلمني الرد على مزاعم ومع ذلك ال ميكن إ 

التبشري واالستشراق، مما أدى إىل مواجهة فكرية بينهم وبني هؤالء وقد جاءت هذه 
                                                           ً            املواجهة بنتائج عظيمة حتتاج إىل دراسة مستقلة حتيط بنواحيها مجيعا  وسنبسط ذلك 

 .فيما بعد
هيونية من عالقة واتفاق، أما اآلن فالبد من دراسة ما بني االستشراق والص 

 .وذلك ألمهيتها البالغة وعدم العناية بدراستها حىت اآلن
 : االستشراق والصهيونيةالعالقة بني  -٣

تبني مما سبق أن قوى الغرب قد تضافرت عرب التاريخ على العامل العريب يف  
 حماوالا املتكررة الحتالل أراضيه واستعباد شعوبه وتبديد وحدته وذهبت كل

 املقاومة العربية اليت كانت تدافع عن األرض أيديجهودها هباء حيث حتطمت على 
والعقيدة ببسالة وإصرار، وليس هناك تفسري آخر إلخفاق هذه القوى يف هجومها إال 

 .تلك القوى العظيمة اليت ميلكها العرب يف مواجهة األعداء املدججني بالسالح
يبية مبثابة ضربة قاضية لقواه املتكتلة، لقد كانت هزمية الغرب يف محلته الصل 

                          ً                                           األمر الذي جعله ينصرف مؤقتا  عن فكرته الشيطانية إىل مصاحله اخلاصة وشواغله 
الداخلية ومع ذلك ظلت فكرة غزو أرض املوعد تراود أفكار الغرب عدة قرون 
متالحقة فأخذ يعد عدته لتحقيق حلمه من جديد، حىت جاءت احلرب العاملية األوىل 

                                                           

 .٨٧ إبراهيم أمحد خليل، املرجع السابق ص )١(



 ١٤٤

 ديسمرب عام ١٠حققت قواته املتحالفة آماله العريضة ودخلت البيت املقدس يف ف
مل يكن هذا خامتة النضال املرير يف سبيل امتالك هذه البقعة املقدسة، إذ “م و ١٩١٧
زاع من أجلها مرة أخرى بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ولكن بعد أن ـجتدد الن

 بني املسيحية الغربية والعامل اإلسالمي، أصبح                   ًزاع فيما مضى نزاعا ـكان هذا الن
 وبني دول الشرق الغريب           ً                                             اليوم نزاعا  بني إسرائيل تناصرها القوى االستعمارية يف العامل 

وهكذا زرع  " )١(العريب يشد أزرهم إميام العميق بعدالة قضيتهم ووضوح حقهم
     ً      ً    جسما  غريبا  يف - بعد أن أخفقت قواه يف مواجهة يقظة العرب الصاعدة -الغرب 

فلسطني، وتبناه بكل ما لديه من قوة وعداوة للعرب وكراهية لإلسالم، إن هذا 
اجلسم الغريب الذي زرع يف غري مكانه ميثل القوى الصهيونية اليت شايعت كل 

 حىت جاء فيلسوفها هرتزل )٢(القوى املعادية للعرب واإلسالم خالل العصور املاضية
      ً                                             ها معا  ولتنفيذ مشروع استيطان اليهود يف فلسطني وإنشاء  يضع اخلطط ملواجهتلكي

التوراة "دولتهم القومية فيها، وقد اعترفت بربارة تومخان ذه احلقيقة يف كتاا 
هذا "حيث قالت " أو إجنلترا وفلسطني منذ العصر الربونزى إىل بلفور" والسيف

اهلدف الثقايف مع اهلدف الكتاب لتتبع األهداف املزدوجة يف تطورها منذ البداية، 
، وبكلمة واحدة أريد أن أتتبع فيه املادي مع اهلدف األخالقي، واهلدف االستعماري

 ".خطوات التوراة والسيف إىل أن انتهي بفلسطني إىل االنتداب 
وليس مثة شك يف أن االستشراق قد شارك بطريقة أو بأخرى يف هذا  

نت باستمرار غزيرة اإلنتاج يف االجتاهات الصراع املرير حول األرض املقدسة اليت كا
 العلميبدأت موجات الديانات األربعة الكربى واختذت جمراها "الفكرية، حيث 

 وهي موجات اليهودية والربوسية واملسيحية واإلسالم اليت هزت األفكار التارخيي
                                                           

 جوزيف نسيم ٢٨٤/٢٨٥ على مصر ص الصلييب جوزيف نسيم يوسف، العدوان )١(
العدد " العهد اجلديد" جملة الصلييبستعمار  لالطبيعييوسف، الصهيونية يف فلسطني امتداد 

 .١٩٦٧ مايو ١٦، ١١٤٥
 وهو كتاب العسكريلألستاذ مرتضى "  بن سبأعبد اهللا" راجع على سبيل املثال كتاب )٢(

 .حبث وحتقيق فيما كتبه املؤرخون واملستشرقون عن ابن سبأ منذ أقدم العصور حىت اليوم



 ١٤٥

 .)١("واملشاعر اإلنسانية إىل األعماق
تشراق واالستعمار والتبشري وفعل الغرب كل ما يف وسعه فاستغل االس 

                           ً                                          كذلك ليظل العامل العريب تابعا  أللوان حضارته ويبقى حتت سيطرته وخاصة فلسطني 
 إذ تضم العاملي                                         ً      ً           وذلك ملوقعها اجلغرايف املمتاز الذي جعلها عامال  حيويا  يف التاريخ 

اء، اليهودية واملسيحية واإلسالم على حد سو: أعز األماكن املقدسة للديانات الثالث
وكانت منذ منتصف القرن التاسع عشر موضع اهتمام خاص من قبل األوربيني من 

 ودارسيعلماء ومستشرقني وصحفيني وفنانني وسائحني وحجاج وطالب ومنقبني 
الكتاب املقدس والكتب السماوية األخرى، وال ميكن أن نعترب أن هدفهم فقط كان 

         ً                  اكن معينا  ال ينضب للعديد من البحث املنظم الدقيق، ومن هنا أصبحت هذه األم
الكتب واملؤلفات اليت تناولت اجلوانب املتعددة اجلغرافية والتارخيية واملناخية 
واجليولوجية واالقتصادية والدينية وغريها، وذلك للحصول على كل ما جيب أن 

 فيها، وإمكانية اغتصاب الصهيوينيعرف عن فلسطني لتسهيل مهمة االستيطان 
 شئونحاا الشرعيني وبرزت يف هذا اال عدة مجعيات تبحث يف أراضيها من أص

 Palestine الفلسطيينصندوق االكتشاف " املقدسة أمهها األراضي
Exploration Fund وبدأ بإصدار نشرات دورية ١٨٦٥ الذي تأسس عام 

 Palestine Exploration Fund “Quarterly باسم١٨٧١منذ عام 
Statement”أن نشاطه ينبع من فكرة دينية تستهدف دراسة  وعلى الرغم من 

 املقدسة فإن جماالت نشاطه وما قام به من عمليات املسح باألراضيكل ما يتعلق 
واحلصر ووضع اخلرائط ال ميكن إرجاعها إىل مواضع أثرية دينية فقط، وخاصة أن 

يفتانت                 ً                                                التعاون كان كامال  بني العاملني فيها من علماء ومستشرقني وضباط مثل الل
كوندور، وكيتشنري والكولونيل واطسون الذي كان رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق 
واشترك يف احلملة املصرية وعني بدائرة املخابرات يف اجليش وقام بوضع كتاب عام 

، سنة وفاته خلص فيه نشاط الصندوق من دراسات وحبوث وخرائط ١٩١٥
 :وخمططات بعنوان

“Fifty years Work: in the Holy Land, Arecordanda 
                                                           

 .٥٢ فون كرمير، احلضارة اإلسالمية ص )١(



 ١٤٦

summary (١)"١٩١٥-١٨٦٥ . 
وبذلك أسهم الصندوق يف تكوين صورة كاملة عن أوضاع فلسطني يف  

أوسع مداها وأدقها، وأصبحت هذه الصورة ذات أمهية بالغة ساعدت بقدر كبري 
 الصهيونيني إىل فلسطني واحتالل أراضيها وتشريد أصحاا الشرعيني، من ءجميعلى 
 واملشتركني فيه أعظم اخلدمات الفلسطيينأدت أعمال صندوق االكتشاف هنا 

 .للصهيونية العاملية مما يدل على الروابط الوطيدة بني الصهيونية واالستشراق
وهكذا خلقت املشكلة اليت تعد من أصعب املشكالت يف عاملنا املعاصر  

ل العصور، وتعاون يف وأعقد القضايا اليت رآها التاريخ يف العصر احلديث، بل يف ك
خلقها كل من االستعمار واالستشراق والتبشري على حد سواء، مث جاءت الصهيونية 

 األمة ماضي لتمد هؤالء وهؤالء مبا أوتيت من جهد للحط من قيمة التارخييحبقدها 
 . احلرب والسالمشئونالعربية ودورها يف احلضارة اإلنسانية ومن واقعها الراهن يف 

 العرب مل يؤذوا اليهود خالل التاريخ كله وإن كانوا أشد الناس والغريب أن 
عداوة هلم منذ أن التقوا م، ومل تكن حرب املسلمني لليهود يف املدينة وبعض 

 إال الكيد للرسول وحمالفة أعدائه إبقاء ااجلهات األخرى إال ألن مجاعة التوراة أبو
ذه البقاع وإيقاد نار احلقد والبغضاء على سلطام املدمر واستغالهلم اجلشع ألبناء ه

 .واحلرب بني صفوفهم
                                                           

 ويضم الكتاب كل املعلومات عن البعثات واحلفريات واملخططات، كما تضم خريطة )١(
ملاذا أسست مجعية : لتوضيح املواقع واألماكن وفصول الكتاب كلها تدل على ذلك وهي

 - ١٨٧١ مسح غرب فلسطني ١٨٦٩، بعثة صحراء اخلروج سنة ١٨٦٧احلفريات يف القدس 
 ١٨٨٣، البعثة اجليولوجية والبحث يف عربة ١٨٨٢ - ١٨٨١ مسح فلسطني الشرقية ١٨٧٧

 .١٩١٤ - ١٩١٣ احلفريات يف الكيش القدس إخل املسح يف جنوب فلسطني ١٨٨٤ -



 ١٤٧

، ال من قريب وال من بعيد وإمنا )١(مث أن قضيتهم مل ترتبط بالعرب من قبل 
تاريخ هذه القضية أو هذا الصراع يرجع إىل اإلمرباطورية الرومانية منذ خرب "

موا على وجوههم يف  بعد امليالد يف عهد تيتوس مث هارديان، فلقد هاالثايناهليكل 
خمتلف أحناء الشرق األدىن أو العامل القدمي يف بالد العرب والفرس وما بني النهرين 

 البابلي خملصهم األول من األسر الفارسيحتدوهم القرابة السامية وذكرى القورش 
زح إىل ـ                         ً               ً                         على عهد خبتنصر إال أن فريقا  منهم ظل متمسكا  باإلمرباطورية الرومانية فن

ة يف هذه ئومشاهلا، وهي بعد دول وثنية، وكانوا حيقدون على املسيحية الناشغرا 
البالد ويكيدون هلا، مث أصبحت هلم قضية منذ صاروا قلة هزيلة يف هذا البحر 

 .)٢("املتالطم من املسيحيني
إذن كانت هناك قضية قائمة من قبل قضية صراع بني اليهودية واملسيحية،  

                            ً                   آلخر وظل العداء بينهما مستمرا  حىت جاء اإلسالم الذي وتربص كل فريق منهم با
دعا كال منهما إىل التعاون يف هداية البشرية والعمل املوحد يف سبيل اهللا، ولكن 
اليهود أبوا أن يستمعوا إىل صوت احلق وهكذا تولد الرتاع الذي كان له نتائج 

دأبت اليهودية إىل اليوم سياسية واجتماعية بعيدة األثر، غري أن هذه االامات اليت 
أولوية الدين اإلسالمي، وإعجاز : على توجيهها إىل اإلسالم تنحصر يف نقاط قليلة

                                      ً                            القرآن وحتريف املسلمني للكتاب املقدس، وردا  على هذه االامات هاجم اإلسالم 
 اليهودية بعنف ويفند تعاليمها املعقدة وميلها إىل مذهب التشبيه وعدم إمياا بالقيامة
وهو يأخذ عليها بصورة خاصة رفضها االعتراف بأوالد إمساعيل كأحفاد إلبراهيم 
يف الوقت الذي كان فيه هذا الولد احملروم أول من آمن وأول من ود، وأول من 

 .أسلم
                                                           

، العالقات السياسية واحلضارية بني العرب واليهود يف العصور اخلربوطلي على حسىن )١(
، حيث تناول ١٩٦٩لعربية  مما بعدمها، معهد البحوث والدراسات ا٣/٢٨القدمية اإلسالمية ص 

هذه العالقات منذ أقدم العصور إىل اية القرن التاسع عشر، كما عاجل بعد ذلك بإسهاب 
 املغويلموقف اليهود من املسيحية واإلسالم والرسول صلى اهللا عليه وسلم ووازن بني اخلطر 

 . وعالقتهما باحلروب الصليبية وما إىل ذلكاليهوديواخلطر 
 .٧٢/٧٣مرزوق، املرجع السابق ص  على حلمي )٢(



 ١٤٨

والناظر يرى أن االامات اليت توجهها اليهودية إىل اإلسالم اامات ساذجة  
لوية اإلميان اإلسالمي قائمة على أساس إرادة اهللا للغاية وغري منطقية كذلك، ألن أو

ووحيه ال على إرادة اإلنسان ورغبته وأنه سبحانه وتعاىل قد أنزله على مجيع رسله، 
                             ً                                            وموسى عليه السالم ليس إال واحدا  من أولئك املختارين هلداية البشرية، وقد انتهي 

لصالة والسالم، أما إعجاز امتهم حممد عليه اخ ءمبجي                        ً دور األنبياء السابقني مجيعا  
 .القرآن فهو املعجزة احلق اعترف الناس ا أم مل يعترفوا

هذه حقيقة وال سبيل إىل دحضها أو تفنيدها ولو اجتمع على ذلك اإلنس  
         ً                                                               واجلن مجيعا ، وأما اام املسلمني بتحريفهم الكتاب املقدس فإن التاريخ نفسه يؤكد 

 حىت من اليهود أنفسهم إذن فهذا احلقيقيأم أحرص الناس حمافظة على أصله 
                ً                                                        االام ليس برهانا  إال على أن اليهود قد اشتهروا عرب التاريخ بالزيف والتحريف 

 .)١(وهذه طبيعتهم وأخالقهم، وإمنا يرمون املسلمني مبا يعرفونه يف أنفسهم
وأما فيما يتعلق مبهامجة اإلسالم لليهودية فهو حمق يف ذلك ألنه على أساس  
 وقيام أصحاا بتحريف كتام املقدس ودستورهم األعلى، وأما التارخييالواقع 

                                                             ً     ً عندما يتحدث اإلسالم عن اليهودية احلق ورسوهلا فإن يف القرآن اعترافا  صرحيا  
بقيمتها وقيمها حيث يطلق القرآن على مجيع الرساالت السماوية اسم اإلسالم وكل 

هذا كله واضح ال حيتاج إىل دليل والقرآن رسول مسلم بنص الكتاب احلكيم نفسه و
 .)٢(                     ً                  قاطع يف ذلك ال يترك جماال  ألدىن الشك أو الريب

                                           ً                 وأما ما ذهب إليه جان بول رو من أن اإلسالم خطا  إىل املسيحية خطوة  
أكرب من خطوته إىل اليهودية وأنه كان أكثر عناية حبياة عيسى عليه السالم وعالقته 

نه حمق يف هذا ومجيل منه أن يعترف بالواقع واحلقيقة ومع ذلك باهللا سبحانه وتعاىل فإ
فإن هذا االعتراف منه ومن أمثاله من الباحثني الغربيني يثري العجب لدى الباحث 

كيف إذن تضافرت القوى : ، حيث جيب أن يتساءل من تلقاء نفسهاملوضوعي
                                                           

" الصهيونية يف الستينات" ارجع على سبيل املثال ال احلصر إال الباب األول من كتاب )١(
 . حملمود نعناعة١٣/٨٧ص " وثيقة التربئة"الفاتيكان واليهود، حتت عنوان 

وح وال  واآليات القرآنية تدل إىل ذلك يف وض٨ ص الصهيوين عزام، العدوان زعبد العزي )٢(
 .حاجة إىل سردها



 ١٤٩

              ً عرب واإلسالم معا  الصليبية والقوى الصهيونية، ومها عدوان لدودان، على حماربة ال
كلما سنحت هلما الفرصة لذلك، وإن ظلت العداوة بينهما عداوة تارخيية وها هو ذا 

وملا تضعضعت قوة املسلمني يف "نورمان بنتويتش، األستاذ باجلامعة العربية يقول 
أسبانيا وقويت شوكة املسيحيني، أطاحوا حبرية اليهود الدينية، وبأمنهم يف هذه البالد 

 ١٤٩٢                    ً      ً                                 ا يعدون اليهود كفارا  وخطرا  على مركز الدولة املسيحية، ويف عام إذ كانو
، وهم يهوديبعام واحد طردوا نصف مليون " قرطبة" بعد غلبة املسيحيني على أي

كل اجلالية اليهودية اليت عاشت حتت ظالل اإلسالم يف أمن وحرية سالم وطمأنينة، 
سوء بل كانوا يعنون ا ويفتحون هلا              ً                        إذ مل حيدث أبدا  أن مسها أحد من املسلمني ب

كان اليهود "، حىت )١(       ًها مجيعا يعاأبواب العمل والتعلم وكسب الزرق على مصر
 ".)٢(اهلاربون من مذابح أوربا جيدون املأوى واملالذ يف العامل العريب اإلسالمي

وهكذا حدث أن ظل الغرب يضطهد اليهود عرب التاريخ، قبل اإلسالم  
الء يلجأون خالل العصور املختلفة إىل العرب واملسلمني، للحفاظ وبعده، وظل هؤ

                                                                       ً على حيام وأمواهلم إذن فقضية اليهود ارتبطت بالغرب ألنه قام باضطهادهم قدميا  
الواقع أن من سخريات التاريخ األليمة أن جذور "      ً                       وحديثا  ومل ترتبط بالعرب قط، و 

 تربة العدوات املتبادلة القدمية وإمنا  مل تنبت يفاحلايل يزاع العريب اإلسرائيلـالن
 ولكن )٣( اآلخرينأيديود على نخالل االضطهاد الذي عاناه كل من العرب واهل

على الرغم من ذلك فإن العرب كانوا بيت القصيد للهجوم ودفع الثمن للعدل 
 والعودة إىل أرض امليعاد، وإنشاء الدولة اليهودية وإفساح اال واألمن التارخيي

 .سفاحني الذين اغتصبوا أرض اآلخرينلل
وأما مزاعمهم الباطلة صمت آذان املفكرين من أمثال برونو وجان بول  

سارتر وغريهم وتبلدت عقوهلم أمام تلك األضحوكة املقدسة ولبت كل القوى 
املعادية لإلسالم والعرب نداء الصهيونية ووقفت إىل جوارها يف حماربة العرب وعرقلة 

 . لنهوضهم ورقيهمكل جهود تبذل
                                                           

 .٧/٤٢ على إبراهيم عبده وخريية قامسية، يهود البالد العربية ص )١(
 .٧٢ يونيو ٨/٢٥ص "الكاتب "ياإلسرائيل كمال الدين رفعت، احلقيقة يف الصراع العريب )٢(
 .٨/٢٥ كمال الدين رفعت، املرجع السابق ص )٣(



 ١٥٠

 يف فلسطني إال ألن اليهودي القوميومل يصر املبشرون على إنشاء الوطن  
                        ً      ً                                           إنشاءه يضعف العرب إضعافا  شديدا  ويفتح أبواب فلسطني العربية أمام التبشري وألن 

 .                                                  ًفلسطني إحدى نقاط اهلجوم على العاملني العريب واإلسالمي معا 
ائيلية يف فلسطني ليتخلص من سيطرم وشايع الغرب كله قيام الدولة اإلسر 

االقتصادية عليه ومكايدهم االجتماعية فيه، وإشعاهلم االضطرابات يف جمتمعه، ألن 
                                                               ً تارخيهم مع اإلسالم هو تارخيهم مع كل دين ومذهب، حاربوه يف البدء ظاهرا  "

                                                    ً              أعنف حرب، حىت إذا فشلوا ارتدوا يساملونه مساملة كانت شرا  عليه من احلرب 
، ولذلك قام مبساعيه اجلبارة إلنشاء دولتهم الصهيونية يف قلب العامل )١(اهرالظ

 أن اجللي            ً                   ً                                   العريب، بعيدا  عن حدوده هو وقريبا  من أطماعه وأهدافه االستعمارية، ومن 
االستشراق قد شارك مشاركة فعالة يف احلركة الصهيونية اليت جتاوبت مع كل القوى 

 لنفسها ي         ً                       أشد خطرا  من هؤالء وهؤالء ألا تدعاملعادية للعرب، ولكن الصهيونية
   ً      ً                                                               حقا  ثابتا  من النيل إىل الفرات، وتكافح دون هذا احلق املزعوم بكل ما أوتيت من 
حجج التاريخ ونبوءات العهد القدمي ومصاحل االستعمار واملستعمرين، فهي تطل على 

عوم، وعلى  املزاحلضاري أو التارخييمجهور الباحثني والعلماء بوجه السبق 
املتحمسني من األتباع واملهاجرين بوجه القداسة يف تأويل التوراة وشروح التلمود 
وتطل آخر األمر، على االستعماريني واإلمربياليني بوجه املصلحة املادية والقواعد 
العسكرية يف بالد التحرر وطالب اخلالص، فدعواها رأس بثالثة وجوه ال يستطيع 

                           ً      ً             العبقرية أن يرى منه إال وجها  واحدا  يف وقت واحد،  من اإلنسان مهما أويت
والصهاينة بعد أحرص على التمويه والتضليل وهذا أخطر ما يف الدعاية الصهيونية 
                                             ً                        على اإلطالق، إال أا كاالستشراق والتبشري ال جتد سبيال  أقصر من االستعمار تتعلق 

 .)٢(مبطامعه وتنتصر بأسبابه
ت القوى املعادية للعرب يف قد أن أخفوهكذا أصبحت الصهيونية بع 

السيطرة عليهم قاعدة الغرب األساسية لعرقلة تقدم العرب وتعويق وحدة صفوفهم، 
 على ضواحتدت قوى االستشراق واالستعمار والتبشري مع القوى الصهيونية لالنقضا

                                                           

 .٨٠اء صهيون ص ، مقدمة بروتوكوالت حكمالتونسي حممد خليفة )١(
 . نصرزعبد املع تقدمي حممد ٣ مرزوق، قضايا األمة العربية ص ي علحلمي )٢(



 ١٥١

                           ً                                            هذا الشعب الذي مل يتآمر أبدا  على أحد وإن تآمر عليه اجلميع وقد ساعد الغرب 
              ً               ً                                    لصهيونية ال حبا  فيها ولكن كرها  للعرب، ألنه ال يكن هلم سوى الغل واحلقد ا

نكاره وهو تعليق لورنس على إوالبغضاء وهناك دليل قاطع هلذه العداوة ال سبيل إىل 
 ال أدرك أنه جتعلين مل أبلغ درجة من احلمق أنين: "معاهدة سايكس بيكو حني يقول

ود بريطانيا لن تكون سوى حرب على ورق، ولو لو قيض للحلفاء أن ينتصروا فإن وع
       ً      ً       ً       ً                                    كنت رجال  شريفا  وناضجا  وأمينا  لصارحتهم بذلك وسرحت جيشهم، وجنبتهم 

 ". وال ذمة                                           ًالتضحية بأرواحهم يف سبيل أناس ال حيفظون هلم إال 
، فإن )١(  وعلى الرغم مما بني الغرب واليهود من عداوة تراكمت عرب القرون 

                                                           

 ص ١٩٧٤ يناير ١٢ قبل هذا، أخبار اليوم ث أنيس منصور، حىت ال ينسى اليهود ما حد)١(
 :              ً      ً                ً    ، حيث قدم عرضا  رائعا  لكتاب صدر حديثا  وهو١٤

"Diaspora the post history of the Jews” by werner keller. 
                                          ً           منذ أقدم األزمان إىل أحدث األيام ودرس أحداثا  كثرية ذات اليهوديالذي استعرض التاريخ 

، ي املشهور ومنتفيوراليهوديدالالت خطرية فيه، وأشار إىل وفد يهود أوربا الذي تزعمه 
وف مونك،                                 ً                                  كرمييه، الذي أصبح فيما بعد رئيسا  لوزراء فرنسا مرتني، واملستشرق املعريواحملام

م ملقابلة حممد على، مث سافروا إىل اآلستانة ملقابلة السلطان ١٨٤٠الذين جاءوا إىل القاهرة عام 
ن قتلوا بطريقتهم اخلاصة ي األول، طالبني منهما العفو عن جرمية عدد من اليهود الذدعبد احلمي

ه يف أحد بر    ً                                                          عددا  من املسيحيني األبرياء يف دمشق ورودوس مث قاموا باستخراج فمهم لش
أعيادهم املعتادة، وجنح الوفد فيما أراد فأفرج حممد على عن اليهود املعتقلني يف دمشق، كما 

 من الشرق اليهوديعاد الوفد " األول عن اليهود املعتقلني يف رودوس، و دعبد احلميأفرج 
مما أدى " دييهو أوريبلتحتفي به كل اهليئات الدينية يف أوربا، وكان هذا احلادث بداية متاسك 

 اإلجنليزياالحتاد "م يف فرنسا و ١٨٦٠عام "  العاملياإلسرائيلياالحتاد  "ئذلك إىل أن أنش
العون "م يف النمسا و ١٨٧٣عام " ياإلسرائيلالتحالف "م يف إجنلترا و ١٨٧١عام " اليهودي
ود إىل م يف أملانيا وعالوة على ذلك تناول املؤلف هجرات اليه١٩٠١عام " األملاين اليهودي

 يف اجلامعات األوربية لدراسة اللغة العربية، كما تناول القرارات الكراسيالبالد املختلفة وإنشاء 
اليت أصدرا احلكومات األوربية ضد اليهود مبا فيها قرارات هتلر الشهرية اليت أصدرها الزعيم 

دول الغربية وعلى الرغم من ذلك كله فقد ساعدت ال. م١٩٤١ و ١٩٣٣ عامي ما بني النازي



 ١٥٢

 بأن املسألة اإلسالمية ختتلف كلية عن املسألة اليهودية، فبينما ال          ً      ًهناك رأيا  سائدا 
                         ً       ً                                          ميكن لليهودية أن تلعب دورا  إجيابيا  يف العامل سواء يف املستقبل القريب أو البعيد، 
                                                 ً           ً          ميلك اإلسالم أعداد قوة هائلة الجتياح الغرب والشرق معا  أيديولوجيا  من جديد، 

 والتطور احلقيقيني ومن هنا يمية اليت تنشد الرقوميكنه أن يستعني بكل القوى التقد
تعاونت نزعة التبشري مع الصهيونية ملواجهة املسلمني ويعترف بعضهم ذه احلقيقة 

                                  ً                                  إننا إذا نظرنا إىل العامل مل نر مكانا  ميكن أن يصبح املسلمون فيه أقلية إال "فيقول 
 على املسلمني يف فلسطني واهلند ومن أجل ذلك نرى املبشرين ينصرون اليهود

 ".فلسطني
 العريب الوعي املشتركة بني املستشرقني والصهيونية، ولكن األماينهذه هي  

 وأن حيطموا التركيأكرب منهما فقد استطاع الغرب من قبل أن يتحرروا من احلكم 
 ١٩٥٢ يوليو ٢٣ بعد احلرب العاملية الثانية وقامت ثورة األوريبأغالل االستعمار 

                                              ً       لعرب من التخلص من رواسب التخلف، وأتاحت هلم فرصا  عظيمة اليت مكنت ا
للتقدم من جديد مما زاد من حدة اخلالف بني الشرق والغرب واشتداد الصراع 
بينهما على الرغم من حماولة العرب حصره بينهم وبني الصهيونية، وهكذا أصبح 

شار جنيب الصراع بني الشرق والغرب أخطر صراع يواجهه العامل املعاصر وقد أ
:                                            ً إىل خطورة هذا الصراع يف بداية هذا القرن قائال السوري الكاثوليكي يعزور

تربز يف هذه اآلونة يف تركيا اآلسيوية ظاهرتان خطريتان متناقضتان، على الرغم من "
 اليهود اخلفي إلعادة ملك إسرائيل يهما ومها يقظة األمة العربية وسعيعتيوحدة طب

لقد كتب هلاتني احلركتني أن تتصارعا باستمرار حىت تتغلب القدمي على نطاق واسع 
   يتوقف مصري العامل .. الواحدة على األخرى وعلى نتيجة هذا الصراع األخري 

                                                                                                                                                    

بأسرها يف إنشاء دولة إسرائيل، وأمدا باألسلحة لطرد العرب من وطنهم، وعندما ازم العرب 
                                                          ً   ظهرت ألوف الكتب تتحدث عن جمد إسرائيل وعبقرية كل من ميسك حجرا  يف "م ١٩٦٧عام 

عامل مل  أن الالتارخييوأثبت الواقع "                          ً      ً                األرض املقدسة ويلقى به عربيا  مسلحا  كان أو غري مسلح 
 أكتوبر عام ٦العرب أنفسهم أن يوقظوه منه يوم  يستيقظ من ظلمه ضد العرب إال بعد أن قرر

 عندما عربوا، فيما نرى، مبا قاموا به، من فترة تارخيية إىل فترة أخرى تنري هلم الطريق إىل ١٩٧٣
 .األمام، والتقدم واالزدهار



 ١٥٣

  ".)١(مجيعه
 وتتعمق يف )٢(وعريب إسالميمن هنا أخذت الصهيونية حتارب كل ما هو  

 التارخيي يف دورمها دراستهما حماولة بكل ما يف وسعها أن تنفي أصالتهما وتشكك
                ً              ً       تفسح لنفسها جماال  أوسع، وميدانا  أرحب لكي على حد سواء، والعلمي واحلضاري

                                                                      ً لتحقيق أضحوكتها املقدسة اليت لعبت بعقول الغرب، وال تزال تلعب ا، وتظن ظنا  
 .                             ً                                   ً   أا سوف تلعب بعقول العرب أيضا ، فتضرم يف عقر دارهم أو جتعلهم عبيدا  هلا

                                      ً  لألمة العربية ال يتوقع للصهيونية مستقبال  التارخييه فإن الواقع ومع ذلك كل 
     ً                                                              زاهرا  ألا جسم غريب وضع يف غري تربته، ومهما طال وجوده فيها فالبد له من 

 .نتيجة واحدة وهي إزالة ذلك اجلسم الغريب من مكانه
                               ً                            ولعل موقف االستشراق كان أشد خطرا  من ذلك كله ألنه الوحيد الذي  
أن يرى الرؤية املوضوعية الواضحة، ويربز احلقيقة اليت ال يشوا الشك يستطيع 

ولكنه مل يفعل ذلك بل تآمر مع االستعمار والصهيونية يف طمس احلقيقة واشترك يف 
 .هذه اجلرمية التارخيية ضد شعب مل يقدم لإلنسانية إال اخلري عرب التاريخ

ني األوربيني والصهاينة يف أمر                    ً                   صحيح أن هناك اختالفا  يف األهواء بني الباحث 
 بينهما على سنة الوفاق يف أصول التاريخ والعقائد أو سبق الشرائع يكان جير

                              ً                                     وأصول احلضارات، ألم يعلمون مجيعا  ما جلدوى السبق واألصالة من آثار بعيدة 
يف استالب احلقوق أو تثبيت االدعاءات إال أن هذا التناقض أو الصراع اخلفي بني 

مار والصهيونية واالستشراق ختف حدته على مائدة التآمر بالشرق واألمة االستع
                                                           

 على أن لربت حوراينأ وقد الحظ ٣٣٣ الفكر العريب يف عصر النهضة ص  ألربت حوراين)١(
             ً                                                     مل يكن منسجما  مع نفسه حينما أوعز فيما بعد بأن إنشاء مصارف اليهود يعزور

 العربية سوف يثمر بنتائج إجيابية فيما يتعلق بتقوية العروبة األراضيواملستعمرات كذلك يف 
 وروحها ديولوجياأليوجتربتها ولكن يبدو لنا أن تقوية العروبة تكمن يف حتديد مسارها 

 وليس العكس كما االقتصادي حيد اإلطار األيديولوجي ألن األساس التارخيي ودورها الفكري
 ترمجة ١٧٢/١٧٣يزعم ماركس وارجع يف هذا كذلك إىل جورج أنطونيوس يقظة العرب ص 

 .ناصر الدين األسد وإحسان عباس
 .١٩٧٣ وما بعدها القاهرة ٣ حسن ظاظا، إسرائيل ركيزة لالستعمار بني املسلمني، ص )٢(
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 .)١(العربية بالذات
 مشاركة فعالة مع الصهيونية يف )٢(وهكذا شارك االستشراق ويشارك اآلن 

، احلضاري، وواقعها العلمي، ودورها التارخييحماولة إسقاط األمة العربية من مكاا 
     ً           ً                            أيضا  وليس غريبا  أن تكون هناك عداوة بني أمة كما فعل االستعمار والتبشري

 فيشكك يف حاضرها ويزيف ثأن يتضافر على األمة مثل هذا الثالو"وأخرى ولكن 
ماضيها فذلك هو الضياع، وال ضياع أضيع من سقوط األمة يف موازين الواقع مث يف 

ر على                    ً                   ، وقد وجد هؤالء مجيعا  لغة مشتركة يف التآم)٣(حساب احلضارة والتاريخ
 املادياألمة العربية، دينها وحضارا وآداا وأسهم كل منهم يف حماولة إنكار دورها 

 .                 ً       ً                 ، مث إسقاطها علميا  وأدبيا  أمام العامل بأسرهواملعنوي 
ومن هنا جيب علينا أن ندرس الصهيونية وماهلا من عالقة بكل من االستعمار  

إال بعد أن حنيط مبعرفة وسائلها والتبشري واالستشراق، إذ ال ميكننا مواجهتها 
 .)٤(واجتاهاا وأهدافها

                                                           

 .٨/٩ مرزوق، املرجع السابق ص حلمي )١(
الذي أعده من قسم " عصابة املافية الفكرية يف املنطقة العربية" راجع يف هذا املقال بعنوان )٢(

، حيث تناوال عدة التقارير والكتب اليت تدرس يف زعبد العزي وجمدياألحباث أمينة النقاش 
 العامل العريب ويف اجلامعة األمريكية بالقاهرة بالذات اليت تعترب من قالع اجلامعات األمريكية يف

الذي يعد " اتمع العريب"     ً                                   مشريا  إىل كتاب املستشرق املعروف مورو برجر الفكرياالستعمار 
 يناير ١١من أخطر الكتب االستشراقية اليت تم بالدفاع عن إسرائيل والصهيونية، اجلمهورية 

 .٣ ص ١٩٧٣
 .٢ على مرزوق، املرجع السابق ص حلمي )٣(
 فرباير ٦"آخر ساعة "، جملة ١٨/١٩، جيب أن تعرف عدوك، ص ي اإلبياري فتح)٤(

حيث أكد حسن ظاظا، رئيس قسم الدراسات العربية جبامعة اإلسكندرية، العالقة بني . م١٩٧٤
ارجستراسر،  ب،عدد من املستشرقني والصهيونية وحماوالا الصطيادهم، منهم ولفنسون

، مراد  على الضاين:يهم،منهم وتلمذة عدد من األساتذة العرب عل، شاخت،جويدى، كراوس
 وغريهم مما يدل داللة قاطعة على ،، خليل حيي نامقالبكري محديكامل، فؤاد حسني، حممد 

 الفكر العريب  علىعالقة بني االستشراق والصهيونية وضرورة دراستها ملواجهة أثرمهاال
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وقد انزلق إىل هذا التزييف للتاريخ والواقع بعض تالميذ االستشراق من  
 العرب وحاضرهم، ماضيالعرب فألقوا الكتب وكتبوا الرسائل، وأثاروا الشكوك يف 

 املثقفني فعملوا وأدرك الصهاينة ما هلذه الكتب من آثار عميقة على الباحثني وعامة
 .)١(على تشجيعها وتروجيها واستخدموها يف الدعاية لقضيتهم الباطلة

                                    ً                         ولكن هذه الكتب قد أحدثت رد فعل شديدا  يف احمليط العريب وانربى للرد  
عليها كثري من املخلصني لوطنهم ودينهم وحضارم وتارخيهم وأجماد أمتهم يف 

 الباطل ولو كره الصهاينة اق ويبطلوماضيها وحاضرها واستطاعوا أن حيقوا احل
 .واملبشرون ومن تبعهم من تالمذم وأذنام

وإذا كان يف حاجة إىل دليل آخر ما بني االستشراق والصهيونية من عالقة  
فهيا بنا خنطو بعض اخلطوات األخرى لنربهن ا على ما ذهبنا إليه، لقد حصل ميتيتيا 

دراسة : عقيديت" موضوعها ١٩٧١الدكتوراه عام ، على اإلسرائيليهوبيليد، اجلنرال 
من جامعة كاليفورنيا بأمريكا بإشراف مستشرق له مكانة “يف أدب جنيب حمفوظ 

يف الفكر العريب احلديث وهو جوستاف فون جروبناوم، وتفاخر تلميذه اجلنرال 
 أمام مجع غفري من العرب يف مدينة نابلس بأنه يعرف الفكر ١٩٧٢املذكور عام 

ريب احلديث أحسن مما يعرفونه هم، وأن له عالقة شخصية مع بعض أدباء العرب الع
املعاصرين، ففوجئ العرب ذا اخلرب كما فوجئ األديب جنيب حمفوظ هو اآلخر، إذ 

 يراسله عن طريق عنوانه يف أمريكا ال يف إسرائيل، اإلسرائيليكان اجلنرال يف اجليش 
   ً                              اكا  ختصص يف قتل أشقائه جبانب ختصصه يف                          ً     فظن األديب أنه يراسل باحثا  ال سف

 يعرف ماذا أراد اجلنرال لكياألدب العريب، ويكفي أن ينظر املرء إىل عنوان رسالته 
 هدف كان يسعى، وترجم أبا إيبان، وزير أي أن حيصل عليه وإىل اإلسرائيلي

لتوفيق احلكيم إىل ” يوميات نائب يف األرياف“، قصة احلايلخارجية إسرائيل 
 القدمي، املصري السياسيم ونشرها مبقدمة حافظ عفيفي، ١٩٤٧إلجنليزية عام ا

، إذ األصليولسنا ضد الترمجة وال ضد املقدمة ولكن العنوان املترجم غري العنوان 
" العدالة احلائرة أو حرية العدالة"إىل " يوميات نائب يف األرياف“حتول األخري من 

                                                                                                                                                    

  .مياإلسال
 .٥٠ على مرزوق، املرجع السابق، ص حلمي )١(
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دنيا “بيب، دراسته باللغة العربية بعنوان ونشر ساسون سومخ، أستاذ جامعة تل أ
 قدم هلا مبقدمة نقدية عن األديب العريب الكبري وأشار إىل أنه سيتناول "جنيب حمفوظ

 .بدراسات أخرى يف املستقبل القريب
وليس يف إمكاننا هنا أن نسري خطوة خبطوة مع رجاء النقاش الذي يؤكد لنا  

 الهتمام اإلسرائيليني بالفكر العريب يسيالرئيف دراسته الشيقة كالعادة السبب 
                                 ً      ً يهدفون إىل دراسة العرب وفهمهم فهما  دقيقا  “والثقافة العربية واألدب العريب إذ 

حىت يعرفوا موضع القوة وموضع الضعف فيهم، وحىت يتمكنوا من مواجهة العرب 
 هو ورسم اخلطط املناسبة هلذه املواجهة بناء على فهم دقيق ومعرفة واسعة، وهذا

 مثل ميتيتيا هوبيليد بدراسة جنيب حمفوظ عسكريالذي يفسر لنا اهتمام رجل 
واكتشاف اإلنسان يف مصر، على أن الدراسة نفسها املصريمع تكمدخل لفهم ا 

               ً                                  بل تعتمد أساسا  على فهم العقيدة الدينية والتفكري األديبال ختضع للمنهج 
 يهدف يف الواقع إىل حماولة فهم يلياإلسرائ عند جنيب حمفوظ، فالباحث االجتماعي

اتمع واإلنسان يف مصر من خالل أدب جنيب حمفوظ، وكذلك فإن أبا إيبان عندما 
إمنا يهدف إىل تقدمي وثيقة عن احلياة " يوميات نائب يف األرياف"خيتار ترمجة 

 تكشف الكثري عن الواقع "يوميات نائب يف األرياف“االجتماعية يف مصر، ذلك أن 
 من اجلهود اليت تبذهلا األساسي يف القرية املصرية، وهذا هو اهلدف جتماعياال

إسرائيل لترمجة األدب العريب والفكر العريب إىل العربية واإلجنليزية، أن اهلدف هو فهم 
 هذه اجلهود اإلسرائيلية كلها باسم ياتمع العريب واإلنسان العريب، وميكن أن نسم

وهي احلرب اليت تساند احلرب العسكرية ومتهد هلا، " باحلرب الثقافية ضد العر"
دب العريب ولعل مما يلفت النظر أن كثريين من املستشرقني الذين قاموا بدراسة األ

القدمي واحلديث هم اليهود مثل ليفي بروفنسال وبول كرواس وإسرائيل ولفنسون 
 بفهم واضح د يصرون على تسليح أنفسهمووغريهم أن هذه الظاهرة تعىن أن اليه

فتهم وفكرهم وذلك قبل مواجهتهم يف امليادين العسكرية اللعرب من خالل أدم وثق
مما يدل من جديد على ما بني االستشراق والصهيونية من  " )١(إخل.. أو االقتصادية 

                                                           

ذا يدرسون توفيق احلكيم وجنيب حمفوظ يف ا رجاء النقاش، أضواء على احلرب الثقافية، مل)١(
م، وعالوة على ما أشري هنا فقد تناول ١٩٧٣ ديسمرب ٢٧من " املصور" جملة ٣٩إسرائيل، ص 
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                                                   ً                  عالقة بينة وصلة وثيقة، وهل لنا بعد هذا أن نذهب بعيدا  من أمساء املستشرقني 
برلني ودور كامي وجولد زيهر ومرجوليوث وبرنارد لويس اليهود الالمعة مثل 

وردنسون وغريهم، وقد كان أغلبهم أساتذة لعدد من أعضاء البعثات العربية إىل 
 عزمي مبارك وحممود ي وزكياجلامعات الغربية مثل طه حسني ومنصور فهم

 .وغريهم
مي  والفكر اإلسالاليهوديوعالوة على ذلك كله فإن العالقة بني الفكر  

 مل يستطع أن يعيش اليهوديعالقة وثيقة حىت ليمكن القول بكل التأكيد بأن الفكر 
 على عاتق الفكر اإلسالمي فهو متأثر به كل التأثر على الرغم من أن طيلة حياته إال

                                                   ً                   هذا التأثر مل يدرس حىت اآلن دراسة شاملة، وإن ظهرت أخريا  دراسات قيمة يف هذا 
 .تطلعني إىل األمامامليدان يفتح الطريق للم

 ندرس عناية االستشراق بالتراث لكي     ً                        وأخريا  نرى أن نتقدم خطوة أخرى  
 !.العريب اإلسالمي اخلالد البناء، أليس من حقنا أن نفعل ذلك اآلن؟ بلى

                                                                                                                                                    

امللكية الزراعية يف مصر " اإلسالمية، عن دراسة قام ا جربائيل بابر أستاذ تاريخ الشعوب
بعض اإلسرائيليني يتابعون دراسام للغة العربية والثقافة العربية : "              ًحيث اعترف قائال " احلديثة

 !أمل يكفنا هذا؟ بلى" ليعرفوا العدو معرفة أدق
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                        ً      ً         ً ر احلديثة، أمم تركت تراثا  عظيما  ظل نرباسا  و قبل العصمليوجد بني شعوب العا  
    ً                             ً            ً                         منريا  يضئ للقادمني الطريق للسري قدما ، وبقي معينا  ال ينضب تستمد منه الشعوب 

   ً       ً                                         عمال  حضاريا  ال يفين وال يزول، بل ينمو ويتكاثر، فتتوالد  معارفها، فكان ىاألخر
 معارف ثابتة يقال هلا التراث، ىلإمنه خالل العصور أفكار خالقة جديدة تستحيل 

يتداوله األفراد واجلماعات، تلكم هي شعوب  الذي يتوارثه اخللف عن السلف، و
 نضجت عقليتها  وشعوب الشرق األدىن وشعوب البحر املتوسط إذىالشرق األقص

                                                      ً                   قبل غريها، فأسدت كل منها بتجربتها البشرية اخلاصة ا، خريا  إىل اإلنسانية مجعاء، 
مما يدل على أن أفذاذها األجالء قد سبقوا غريهم وختطوا املوانع والعقبات وابتدعوا 

تشمل جمموعة متكاملة "حداها عن األخرى، و إثقافات وابتكروا مدنيات ختتلف 
الجتماعية والقانونية والنظم الدينية واخللقية والسياسية والصناعية من املعارف ا

والتجارية والفنون واآلداب والفلسفة اليت متثل ما جتمع لدي الشعب من القيم الدينية 
واخللقية واالقتصادية ونظرته العقلية للحياة ومعتقداته الشخصية مما يتصل حبياته 

، ومن هذا كله  ")١( خريه وخري اتمعىلإي ومصريه ومعايريه يف السلوك الذي يؤد
 .)٢(جاءت عناية االستشراق بتراث الشرق العظيم

 : عناية االستشراق بتراث الشرق-١
ويؤكد التاريخ أن مدنيات الشعوب املذكورة قد سبقت غريها بآالف من  

السنني، ويشهد هو نفسه أن فجر احلضارة اإلنسانية بأسرها قد بزغ من الشرق 
ىن منذ مخسة آالف سنة أو يزيد وتشري الدراسات األخرية إىل أن موطن األد

 مراضع اجلنس البشري ىاحلضارات األصلي هو بالد العرب اليت تعترب حبث إحد
ة يلاالعظيمة، حيث اندفعت سالالت عديدة من شعوا حنو الشمال يف فترات متو

                                          
 ترمجة زكي سوس مراجعة حييي اخلشاب ١/١٥دي بورج، تراث العامل القدمي، . ج. و)١(

 .١٩٦٧وصقر خفاجة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع 
 وما بعدها ترمجة حممد خريت، املطبعة ٩ور، ص  جوستاف لوبون، حضارة بابل وآش)٢(

 أمهية عناية الغرب بتراث الشرق وما ىلإ الذي أشار ى قدم له سالمة موس١٩٤٧العصرية 
 .يترتب على ذلك من تقدم وضة وازدهار



 ١٦٠

ات والتأثريات والتأثرات بعد كوارث بالغة اخلطورة، وحيثما كانت اللقاءات واهلجر
كان تعاقب الثقافات وأخذ بعض "وتبادل األفكار ووقوع املصادمات اليت البد منها 

ليونانية أخذت عن اوم شك يف أن الثقافة يلاالشعوب من بعضها اآلخر ومل يبق 
 إىلالثقافات الشرقية وخباصة املصرية واهلندية وحنن ندرك أن الثقافة متت بنسب 

                                         ً      ً                    ت الغربية والشرقية، وقد أثرت بدورها تأثريا  واضحا  يف الثقافة الالتينية بعض الثقافا
وامتد أثرها إىل النهضة األوربية والثقافات املعاصرة متعاونة ومتضافرة يغذي بعضها 

وسارعت      ً                                                       بعضا  دون انقطاع وال يكاد يظهر يف لغة حية حبث قيم أو أدب سام إال
 منه، فالثقافة اإلنسانية ذات موارد متعددة بني اللغات األخرى إىل ترمجته واإلفادة

شرقية وغربية، وما أشبهها بنهر جار تصب فيه فروع خمتلفة، وهو يف جمراه يغذي 
     ً                                                             آفاقا  جديدة، ويبعث طاقات شابة، وحترص احلضارات املختلفة على تعرف أجماد 

              ً، وقد عين قدميا )١(املاضي واألخذ عنها بصرف النظر عن أصوهلا ومصادرها
هرودوت وأسترابون وبلين وغريهم بتسجيل هذه الظواهر ودراسة أسباا ومسبباا 
           ً     ً                                                  وجنحوا جناحا  كبريا  ويبدو أن البحث يف التراث قد توقف عدة قرون بعدهم حىت
اندفع العرب بإسالمهم وتأسيس دولتهم إذ أنشأوا فيها املراكز الدراسية واملعاهد 

يدرسون الثقافات ويسجلون التراث ويترمجون العلمية والدور احلكومية وشرعوا 
اقرأ باسم ربك (                                     ً       ً            األعمال ويكرمون من معارف اإلنسانية مجيعا  تنفيذا  ألمر القرآن 

" طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"       ً            واتباعا  لألمر احملمدي ) الذي خلق
فاهتموا بتراث شعوب الشرق األدىن املتحضرة، وتراث شعوب البحر املتوسط 

كان العقل  وهكذا،  اإلنسانية كلهاىلإ                      ً             تفلسفة فأسدوا بذلك خريا  ليس بعده خري امل
 لكل ألوان الثقافات العاملية، فعين بالتراث اإليراين والتراث اهلندي        ًًمستوعبا  العريب 

وناين، اليوتراث حضارات قدمية كثرية إىل جانب دوره العظيم هذا يف دراسة الفكر 
الذي ال حيده شئ وال يقف يف سبيله أي تزمت وال تعصب وكان هذا التفتح الواسع 

وال ضيق نظر هو العامل األكرب يف ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية هذا االزدهار 
                                          

 .٧ إبراهيم بيومي مدكور، الفلسفة اإلسالمية، التراث العريب ص )١(
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الشامل الرائع الذي أضاء العامل يف العصر الوسيط ولو أننا رجعنا إىل تراثنا املاضي 
          ٢(فكر اإلنساين يف احلاضر واملستقبل             ً      ً                        وجعلناه منهجا  ومبدأ  الستعدنا هذه املكانة يف ال

وبعد أن التقت شعوب الغرب املتخلفة بالعرب وتعلمت منهم وحتضرت يف   
                                                                ً  ظالهلم، وتثقفت يف معاهدهم وترقت على أيدي أساتذم ظهرت كما اتضح آنفا ، 

 دراسة حيام وما يتعلق م يء                             ً          حركة االستشراق اليت استهدفت أوال  وقبل كل ش
 إذا ما ترعرعت وتطورت دين وتراث وعلوم وفنون، وحضارة وأدب حىتمن 

وشرعت تبحث عالوة على ذلك تراث الثقافات القدمية وما بينها من اتفاق 
                              ً     ً                                   واختالف وعطاء، فتأثروا ا تأثرا  كبريا  مث بدأوا يدرسون تراث األديان الثالثة 

 وامتد نشاطهم إىل تراث ونان والرومانالي، واشتدت عنايتهم بتراث الفرس وىالكرب
                                                           ً          مصر واهلند والصني ومشلت دراستها منطقة الشرق بأسرها مما تبني جليا  يف مؤمترات 

 مؤمتره األخري  حىت١٨٧٣االستشراق منذ مؤمتره األول الذي انعقد يف أوربا عام 
هيئة علمية متشعبة األطراف متعددة " وهو ١٩٧١ عام استرالياالذي انعقد يف 
القدمي واملتوسط احلديث :  باحلضارات الشرقية يف تارخيها الطويلاجلوانب تعين

واملعاصر، وتعاجل املظاهر املختلفة هلذه احلضارات عند تفاصيله وجزئياته، فتعرض 
لليهودية والنصرانية واإلسالم كما تعرض للربمهية والبوذية، وتبحث عن أصول 

رامية والسريانية والسنسكريتية، اللغات الشرقية كاملصرية والفينيقية، واحلبشية واآل
                                                                          ً والصينية وتتبع تطور لغات أخري كاألردية والفارسية والتركية ومتنح العربية قسطا  
غري قليل من عنايته وتكشف عن أصول الفلك والتنجيم والسحر والشعوذة، وتتعمق 

 عن علوم الشرق وصناعته ىيف دراسة احلفريات والكشوف األثرية املختلفة، وتتحر
                 ً    ومن هنا يتضح جليا  أن  " )١(ألويل وتبني ما كان هلا من أثر يف علوم الغرب وفلسفتها

فلسفة االستشراق باهتمامها الواسع تنشد اإلحاطة الشاملة بروح الشرق الكلية 
                                          

 .١١٣/١١٤كوين الفكر األوريب ص  عبدالرمحن بدوي، دور العرب يف ت)٢(
 إبراهيم بيومي مدكور، مؤمتر املستشرقني يف دور انعقاده الثامن والعشرين الفكر املعاصر، )١(

 .١٩٧١يوليو 
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مجعها ولذلك كله كان أ آفاقها الفكرية إليضاح رؤيتها بالتجربة البشرية باقرتواخ
 . ومقارنة بعضه ببعض والبحث يف أخذه وعطائهاهتمامها بالتراث الشرقي بأسره

 : عناية االستشراق بالتراث العريب اإلسالمي-٢
وعلى الرغم من اهتمام االستشراق البالغ بكل ما يتصل بالشرق وآدابه  

وعنايته بتراث اهلند، والصني وبابل وآشور ومصر الفرعونية وغريها من حضارات 
على سبيل املثال ال احلصر، فإن عنايته " فارستراث "الشرق القدمية واحلديثة مثل 

بالتراث العريب اإلسالمي وحضارته قد فاقت كل اجلهود اليت قدمها االستشراق 
الثقافة العربية تعرب عن الوجه األساسي لعصر "الختراق أفق الشرق الفكري، ألن 

بط بني النهضة وهو الوجه اإلنساين وتبدو الوحدة العربية يف ذلك احلني كرباط ير
 إىل سنة ٧٠٠الثقافة القدمية واحلضارة احلديثة وخالل مخسمائة عام، من سنة 

وقد بعث الفتح العريب احلياة ..  سيطر اإلسالم بقوته وعلمه وتفوق حضارته ١٢٠٠
 الذي تركته أوربا يندثر ومل تستطع استعادته يينه العلم اهلللييف الغرب حني أعاد إ

كان الغرب املسيحي يعاين اإلرهاب وينظر يف قلق صويف                     ً  ويف العام األلف تقريبا  و
يف هذا الوقت مل تكتف الشعوب العربية ببعث الثقافة القدمية بل " اية العامل"

والبد من االعتراف هنا بأن "  )١(العاملية أسهمت بنصيب ملموس خالق يف الثقافة 
     ً                    ة معا  قبل امليالد ولكنهم مل ونان وغريهم قد قاموا باالكتشافات العلمية والفنياليأفذاذ 

ينجحوا يف التغيري اجلذري للعامل ودفعه إىل األمام حنو رؤية للكون أمشل وفهم 
انتشار العبودية كان عقبة أمام التكتيك العلمي يف إحداث تغري "لإلنسانية أمسي، إذ 

 لينية يف خلق حضارة يوهكذا فشلت الثقافة اهل... جذري للحياة االقتصادية 
مثلما فشلت األمم قبلها وكثري منها بعدها غري أن أتباع اإلسالم مل  " )٢(ةجديد

                                                                        ً يقنعوا بفضل األمم السابقة بل أحدثوا بفضل القرآن التغيري اجلذري يف نفوسهم أوال  
ا يمث يف نفوس غريهم ومل يعقهم أي حاجز صادفوه يف سبيل حتقيق مثلهم العل

أدرك قادة املفكرين العرب حاجتهم " وقد وإحداث التغري اجلذري يف العامل بأسره،
                                          

 .١١٧/١١٨ ص ٧٠جارودي، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية الطليعة يناير .  ر)١(
 .١١٨جارودي، املرجع السابق ص .  ر)٢(
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 علم ىلإنيون يف العصر احلديث حاجتهم بااالياملاسة إىل علم اإلغريق كما أدرك 
أوربا، وقد كان لدي هؤالء وأولئك عزمية وروحية ذلك كل ما اعترض طريقهم 
للنهوض ومل يكونوا يدرون يف أول األمر ما كان ينتظرهم من صعوبات، ولعل 

 بتحصيل ما يبغون دون النيذه الصعوبات هو ما جعلهم يندفعون، غري مبجهلهم 
  ".)٣(تفكري أو خوف وميت نسي اإلنسان صعوبة األمر واندفع يطلبه ذل له وانقاد

احلضارة اإلسالمية وليدة البعثة النبوية، وتلك احلضارة مثلث حضارات "و  
 والطبائع فلم تكن حضارة العرب                             ً             ونان والروم والفرس، ومشلت أمما  خمتلفة األمزجةالي

فحسب، وإمنا كانت حضارة األمم اإلسالمية كلها أو قل هي حضارة العصور 
                                                                 ً  اليت ربطت العامل القدمي بالعامل احلديث، ولقد اهتم العامل احلديث اهتماما  ىالوسط

    ً                                                            خاصا  بالدور الذي لعبته تلك احلضارة، فأكب فريق كبري من علماء الغرب 
على دراسة تلك احلضارة العظيمة مبا فيها من دين مسح كرمي، ومن لغة " املستشرقني"

غنية مبفرداا مرنة باشتقاقاا مجيلة برسم حروفها، ومن أدب يصور نبضات القلوب 
 الضمائر، ومن تصوف وفناء يف التأمل ومن فلسفة قد ىوخلجات النفوس، وجنو

 تصل اإلنسانية بعد إىل أفضل بلغت الغاية يف عمقها ومشوهلا، ومن حكم وتشريع مل
                     ً                                                  منها، وقد أذاعوا كثريا  من دراسام يف كتب عدة وجمالت خاصة، مث رأوا منذ بداية 

بعون فيه منهج القواميس تهذا القرن أن جيمعوا خالصة حبوثهم يف كتاب جامع ي
، حيث أكدوا ىواملعاجم فكتبوا دائرة املعارف اإلسالمية باللغات األوربية الكرب

االهتمام البالغ بالتراث العريب اإلسالمي اخلالد، ودوره البناء يف تربية اإلنسان ذلك 
 اإلقطاعي وقفز الفكر اإلنساين قفزة ياملسلم والقضاء على النظام الفكري العبود

 اإلنسانية وأثرت يف الفكر األوريب بأسره يف شيت إىلحمسوسة نقلته من العبودية 
 .)١(نميادين العلوم واآلداب والفنو

                                          
 . جورج سارتون العلم اإلسالمي١٤٢يلرينج، الشرق األدىن ص  كو)٣(
 .١٤٥/١٥٢ب ص ر جان بول رو، اإلسالم يف الغ)١(
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فأوربا إذن تعلمت من العرب كيف تعيش وكيف تفكر وإذا قال فولتري  
، ففي إمكان املرء أن يفهم  ")٢(إذا أردت إاض شعب فعلمه كيف يفكر"ذات مرة 

، "خدمات عظيمة"ها إليدور تراث اإلسالم يف إيقاظ العقلية األوربية، حيث قدم 
      ً     ً                  شيئا  كثريا  وظل يلعب دوره حىتوأضاف إىل تراثها الثقايف القدمي والكالسيكي
 .)٣(تسين للعامل العريب أن ينهض وميسك بزمام القيادة

ولعله قد اتضح لنا بسبب عناية االستشراق ذا التراث وجهده العظيم يف  
ا بأمر البابا بوليوس الثاين اليإحيائه قبل أن تظهر أول مطبعة عربية يف مدينة فانوا بإيط

م إىل اآلن، مما يدل على مكانته بني التراث العاملي ١٥١٤ عام وافتتحها ليون العاشر
من نافلة القول أن تسهب يف بيان قيمة التراث العريب، فلقد سبقنا "بأسره وأصبح 

هم الدهشة حني وقفوا يالعلماء األوربيون إىل االعتراف ذا الفضل، واستولت عل
 العريب غين يف الكيفية ث فالتراعلى ما صنع أسالفنا يف خمتلف زوايا العلم واملعرفة

وغين يف الكمية، وال تزال آثار هؤالء األسالف يف التشريع والعلوم الفلسفية 
                                              ً                     والرياضية واالجتماعية لعلماء العرب وفالسفتهم أصال  من أصول علم االجتماع 
والفلسفة املعاصرة، إذ لعب العرب منذ مطلع القرن السابع امليالدي إىل اية القرن 

             ً     ً                                                 رابع عشر دورا  خطريا  مل يلعبه أحد من قبل، يف حتضري الشعوب يف العامل املعروف ال
 بأعظم إنتاج فكري يف العلوم والفنون مبا يف ذلك ىحينئذ واستطاعت لغتهم أن تتباه

                    ً            ً                              ونانية والالتينية معا ، فقاموا أوال  بدور الرسول األعظم يف محل رسالة الياإلنتاج ب
               ً                                              ة، وقاموا ثانيا  بدور الفاعل املؤثر البناء مبا ابتكروا واخترعوا الثقافات القدمية قاطب

                                                   ً                      وأنتجوا لكي يسلموه إىل اإلنسانية كلها، إذن فليس غريبا  أن يهتم االستشراق بكل 
 قدمته إىل غريها بأمانة وإخالص، وأن يقوم بدراسة ىما أنتجته العبقرية العربية العظم

العلوم والفنون واألديان والفلسفات، وكل موضوعات خمتلفة من اآلداب واللغات و
للتنقيب عن اآلثار وحل "ما يتعلق بالشرق وعقله الوثاب وأن ينشط فوق ذلك كله 

               ً                                ها وأن جيلو كثريا  من حضارات الشرق التارخيية وعلوم ليرموزها ووصف رحالم إ
                                          

 .    ً     نقال  عنه٥١ عالل الفاسي، النقد الذايت ص )٢(
 . ترمجة عبدالرمحن حممد أيوب١٠ كويلرينج، الشرق األدىن ص )٣(
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ثها فإن  حبياة تراةحياة األمم رهين"، وإذا كانت )١(وفلسفة ويقدمها للعامل احلديث
                                                               ً    األمة اليت ال تراث هلا ال تاريخ هلا، واألمة اليت ال تاريخ هلا ليست إال كتال  من 

، فإن عناية االستشراق بتراث العرب دليل ")٢(البشرية ال وزن هلا يف ميزان األمم
 -حاسم على دحض آراء رينان وأمثاله وتفنيد مزاعمهم الباطلة اليت كانوا يلصقوا 

 بأساتذم، وبرهان قاطع على فضل أولئك الذين علموهم السري يف -        ً وتانا -   ً إمثا  
 .جماالت العلم الوعرة والتفكري يف معضالت الفلسفة اخلطرة

 وبعد أن ظهرت املطبعة العربية اشتدت عناية االستشراق ذا التراث حىت 
 اللغة ها من الكتب املتعددة يفليأخذت مطابع الغرب املختلفة تدور وخترج ما يلقي إ

يف التاريخ البن العميد املكني، " امع املبارك"العربية وآداا فكان أول ما أخرجته 
 لسعيد بن البطريق إىل أن ظهر "نظم اجلوهر"البن العربي، و " تاريخ الدول"وكتاب 

وغريها من روائع هذا التراث ونوادره " مقامات احلريري" و "تاريخ أيب الفداء"
وم يوالون طبع نفائس الكتب العربية يف مطابعهم اليبرحوا إىل واملستشرقون، ما 

ها ويلحقون ا الفهارس املختلفة، لتيسري االستفادة منها، وقد بلغ ما يويعلقون عل
                          ً                                        أخرجوه من كتب العربية عددا  ال حيصي لكثرته، وعالوة على ذلك كله جاهدوا 

 اكتظت                 ً   داب والفنون مجيعا  حىت     ً                                        جهودا  جبارة يف مجع املؤلفات العربية يف العلوم واآل
                                                       ً               ا مكتبام العامة يف أمهات مدن الغرب ومكتبام اخلاصة أيضا ، يف الوقت الذي 

 .                          ً                       يلتمس فيه أحفاد العرب كثريا  منها فال جيدوا إال لديهم
ه ياق يتبارون يف عنايتهم ذا التراث فأقبلوا علروقد كان علماء االستش 

 كادوا بدراسام اإلسالمية والعربية املتعددة يصلون إىل حىت    ً               مجيعا  جبهودهم اجلبارة 
طرقوا كل ناحية من نواحي ثقافتنا، وعاجلوا "حقيقة اإلسالم وفلسفة شريعته، فقد 

كل أمر ذي شأن يف ديننا وحضارتنا متبعني يف دراسام طرق البحث املنهجي 
                 ً  االحنراف ألم غالبا  وإن كانت عصبيتهم تقودهم يف كثري من األحيان إىل" املنظم

كانوا يغضون األبصار عن الطابع الروحي، امليتافيزيقي الذي ولدت يف أحضانه 
                                          

 .٣ ط ٢/٤٣٢ جنيب العقيقي، املرجع السابق )١(
 .٢٢روخ، املرجع السابق ص  عمر ف)٢(
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أحداث اإلسالم وطبقت أوامر القرآن وسبب شغف االستشراق بالتراث العريب 
اإلسالمي أكثر من شغفه بغريه من التراث الشرقي هو أثر احلضارة اإلسالمية يف 

 الطب ىلإابتداء من الفلسفة والرياضيات "تشعر حبق أا العقلية األوربية اليت 
 ".والزراعة مدينة لتلك احلضارة بشر كثري 

ومن احلق أن يقال أن تراثنا األصيل هو سالح خطري يف معركة املقاومة  
للغزو الثقايف حني نعود أليه بروح املنصف الصادق اإلميان به كقوة فاعلة مؤثرة، إن 

المي قد حفل يف خمتلف عصوره بأدب القوة وصور البطولة تراثنا العريب اإلس
واملقاومة كما زخر بصور اجلهاد والفروسية والفتوة يف عدد من املواقف واجلوالت 

، )١(خالل معارك التحدي اليت عاشتها أمتنا يف وجه اخلطر األجنيب والغزو اخلارجي
 رهيبة إىل عهد منذ ميالد صليبية شرسة، وحماكم تفتيش قاتلة، ومذابح مغول

ق ذا ا                                           ً                  استعماري هدام وصهيوينة مفترسة، ومن هنا أيضا  كانت عناية االستشر
 وخاصة لو وضعنا نصب أعيننا أن ميالدها كان عندما أخذ ىالتراث ذات قيمة قصو

الظالم يسدل أستاره على دار السالم، ولوال عناية املستعمرين بإحياء آثارنا ملا انتهت 
الثمينة اليت أخذناها من طبقات الصحابة وطبقات احلفاظ ومعجم ألينا تلك الدرر 

البلدان ومعجم األدباء ومعجم ما استعجم وفتوح البلدان وفهرست ابن الندمي 
ومفاتيح العلوم وطبقات األطباء وأخبار احلكماء واملقدسي واإلصطخري وابن 

ن الكتب  عشرات مإىلحوقل واهلمذاين وشيخ الربوة وابن جبري وابن بطوطة 
اجلغرافية والرحالت اليت فتحت أمامنا معرفة بالدنا يف املاضي ووقفنا على درجة 

ليعقويب والدينوري احضارتنا ولوال إحياؤهم تاريخ ابن جبري وابن األثري وأيب الفداء و
واملسعودي وأيب شامة وابن الطقطقي ومحزة األصفهاين وأمثاهلم جلهلنا تارخينا 

 ".ماية من أمرناالصحيح وأصبحنا يف ع
ليا وفرنسا اوقد قام ذا اجلهد الشاق علماء املشرقيات من كل من إيط 

وأسبانيا وبريطانيا وأملانيا وروسيا وهولندة والنمسا وأمريكا وغريها من بلدان العامل، 
 عناية علماء االستشراق بآثار اإلسالم وكتب إىل صاح أحد األدباء بعد أن نظر حىت

                                          
 .١٩ أنور اجلندي، يف مواجهة الغزو الثقايف ص )١(



 ١٦٧

وليت سادتنا من علماء األزهر واملعاهد املماثلة له وأساتذة العلوم : "          ًالغرب قائال 
ليمني آثار اهم أن يأخذوا بيوغريهم يثرون يف عمل هؤالء األعاجم وقد كان عل

السلف ليحيوها قبل أن تنتظر يف اخلزائن عطف الغرب، إننا مدينون لعلماء 
نا من نشر أسفارنا، يلمن شعوب أوربا ومشال أمريكا مبا تفضلوا ع... املشرقيات 

          ً           ويكفي دليال  على جهدهم " ليهم بقدر ما أحسنوا ملدنيتنا وأدبنا إأحسن اهللا 
واستبساهلم يف سبيل كشف آثار العرب وعنايتهم ا تلك البعثة العلمية، املكونة من 
كريستنس وهافن املستشرق، وبترفور سكال الطبيب، وكارسنني نيبور، اجلغرايف، 

رامر العامل وجورج فلهلم بوتفيد الرسام اليت غادرت كوبنهاجن وكريسنس كارل ك
ستطنبول فمصر إزمري، فأ ىلإ على ظهر طراد حريب دامنركي ١٧٦١يف يناير عام 

 ليمن حىتا ومل مير وقت طويل بعد بلوغها ١٧٦٢ليمن يف أواخر عام ا بلغت حىت
ها غري كارسنني                             ً                          أخذ املوت يتخطف أعضاءها واحدا  إثر اآلخر فلم يبق من أفراد

ليمن مث ما بني البصرة واملوصل، والقدس ا                    ً      ً         نيبور الذي ظل أعواما  متنقال  بني آثار 
 وعلى الرغم من أن أربعة من أعضاء ١٧٦٧ عاد إىل وطنه عام سطنبول حىتإو

 "كانت النتائج اليت توصل أليها أعظم نتائج علمية"البعثة قد ذهبوا إىل العامل اآلخر 
 أماكن مينية مل تطأها قدم أوريب قبله أو إىلليمن لقد بلغ اوربية من جاءت ا بعثة أ

 للدقة والصدق                                 ً      ً       ً         ً    ًبعده، وكان أول عامل أوريب رأي نقشا  عربيا  جنوبيا  كان مثاال  حيا 
، ومنذ ذلك احلني تركزت تطلعات الغربيني يف شبه اجلزيرة العربية إذ  ")١(والتواضع

لك بفترة وجيزة من الزمن على ما هلذه املنطقة برهنت محلة نابليون على مصر بعد ذ
وميزة نيبور أنه كان ذا عقل حصيف، وفكر ثاقب نفاذ، . من أمهية سياسية بالغة

ها ويترك ما عدا الصفوة منها يحيث استطاع أن يتنخل املعلومات اليت كان حيصل عل
 كتاب نيبور                                                   ً القارئ على الدوام بأن له حق احلكم فيها وكل من يقرا             ًكما هي منبها 

يطلع على الكثري من شئون العرب وطبقام االجتماعية، وأنسام "ميكنه أن 
                                          

 وقد كشف نيبور عن معلوماته املسجلة يف ١ ط ١٧ طاهر أمحد مكي، امرؤ القيس ص )١(
 وصدر اجلزء الثاين بعد وفاة صاحبه عام ١٧٧٢كتابه الشهري الذي ظهر منه اجلزء األول عام 
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..                           ً                                           ومذاهبهم وفرقهم ويطلع أيضا  على عادام يف املأكل، واملسكن وامللبس والزواج 
رس القرآنية والفلك وعلم اويعرف املد.. وعلى سري الشعراء واخلطباء ذوي الشأن 

وغريها من شئون العباد  " )٢(ت الدراويش، وطب األمراضالسحر، والتنجيم، وعادا
 حقيقة اهتمام نيبور بالتراث وحبه للكشف عن اآلثار، ورغبته يف معرفة ىمما يدل عل
 شرع أمثاله وغريهم من املبشرين، واجلواسيس واملغامرين  عنها حىتيءكل ش

أو اقتصادية أو استعمارية                ً                  ً                     يقتفون أثره حبا  يف املغامرة أو طلبا  للعلم، وألهداف دينية "
أو شخصية، وتطور األمر فأصبح جمال تنافس بني الدول فكان بينهم األملان والطليان 

ا حبوثهم يف االت العلمية املتخصصة ووالفرنسيون واإلجنليز واألمريكيون، ونشر
، ويقاس فضل كل منهم مبقدار ما  ")٣(ويف كتب يؤلفوا فرادي أو مجاعات

وحقق ودرس وأصدر بعد أن أزاح عنه ستار النسيان وأعاده من عامل اكتشف ونشر 
األموات إىل دنيا األحياء ومع ذلك فقد ظلت ثروة هائلة منه ال تزال مطمورة أو 

 يومنا هذا، فثمة عشرة آالف منها يف مكتبة األزهر وحدها غري آالف خمطوطة حىت
تلفة يف البالد العربية  يف دار الكتب املصرية وغريها من املكتبات املخىأخر

كانت هذه "اته وقد رواإلسالمية وآالف سواها منتشرة مبعثرة يف العامل وقا
                                     ً                            ً املخطوطات من الكثرة حبيث بدأ العمل ضخما ، ومع ذلك فال يزال الشوط طويال  
ونستطيع أن جنزم بأننا سوف نكشف عن الكثري من هذه املخطوطات العلمية كلما 

 اآلن للكشف عن                       ً      ً    وقد قدم االستشراق جهدا  جبارا  حىت)١(...استمر حبثنا فيها 
خمطوطات العبقرية العربية اليت استطاعت أن ختلف تلك الثروة اهلائلة منها وظن 
بعض علمائه أم وصلوا إىل ايتها، ولكن سرعان ما أدرك التالميذ أن أساتذم قد 

                 ً    ياهها، ويكفي دليال  ما زلوا إىل مـظلوا طوال حيام يف شاطئ حميطها دون أن ين
لربوكلمان الذي " تاريخ األدب العريب"           ً                      اكتشف حديثا  من نواقص خمطوطات كتاب 

         ً جاء منوذجا  "رسني قمة من أعمال دراسات االستشراق، حيث اعده كثريون من الد
                                          

 .١٣ املرجع السابق ص  حممود السمرة،)٢(
 .١٨ طاهر أمحد مكي، املرجع السابق ص )٣(
 .، جورج سارتون العلم اإلسالمي١٥٣ كويلرينج، الشرق األدىن ص )١(
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أن " تاريخ التراث العريب" يف كتابه )٣(وأكد فؤاد سزكني " )٢(ه وسعته ودقتهتيبيف تر
د دراسته املضنية الطويلة اليت تزيد على مخسني سنة فاته أشياء كثرية من بروكلمان بع

 .خمطوطات تتعلق ببعض املواد اليت عاجلها بروكلمان يف كتابه املذكور
وعالوة على ذلك البد من اإلشارة إىل عناية االستشراق بالوثائق الربدية  

 آخر يءوتشكل قبل كل شهذه الوثائق الربدية كلها من مصر، "العربية العديدة، و 
 جرومن  مادة لتاريخ العصر الوسيط وقد نشط يف هذا امليدان بصفة خاصة أودلف 

أوراق الربدي "وعاجل جمموعات كاملة من الربديات يف نثريات نذكر منها ) ١٨٨٧(
  ".)٤(العربية بدار الكتب املصرية

قديرها إذ وقد جاءت عناية االستشراق يف هذا اال بنتائج ضخمة جيب ت 
 هذا التراث الضخم ودوره الذي لعبه يف صقل عقليته وإنقاذها من ىلإتعرف الغرب 

سيطرة اجلهل والظالم وأقامت أوربا ضتها العلمية على أساسه ودعائمه واقتربت 
املفاهيم واألفكار يف فهم حقيقة اإلسالم وشريعته، واتسعت دائرة التأثريات 

 حنو سواء، وبطلت كل التهم واملزاعم اليت ىلشرق عل مشلت الغرب واوالتأثرات حىت
كان أعداء اإلسالم يوجهوا إىل العرب للتقليل من شأم وتربير استعمارهم 

 كل املوانع وخترق كل ى أن تتخطىوأكدت للعامل أمجع أن العقلية العربية قادرة عل
ه ي الرسول علاحلواجز، وتعلو على غريها عندما تتمسك بالقرآن الكرمي وتتبع سنة

الصالة والسالم، ودلت على أن العرب كانوا حبق حلقة الوصل اجلديرة بالتقدير 
ليونان من جانب، وبني هذا التراث وبني اواإلجالل بني تراث الشرق كله وتراث 

 العامل بأسره ىلإ                                                   ً النهضة العلمية احلديثة من جانب آخر، تلك اليت أسدت خريا  
         ً                                     يلعب دورا  بالغ األمهية ال ميكن لغريه أن يقوم به، يف وأثبتت أن اإلسالم يكمن أن 

حل مشكالت العامل املعاصرة ويقوم بدور الوساطة الفعالة إلزالة تناقضات الغرب 
                                          

 .٢/٣٧٨ جنيب العقيقي، املرجع السابق )٢(
الفضل مراجعة حممود فهمي   فؤاد سزكني، تاريخ التراث العريب، مقدمة ترمجة أبو)٣(

 .١٩٧١مة للتأليف والنشر حجازي، اهليئة العا
 .٨٢ رودي بارت، املرجع السابق ص )٤(
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                                              ً                              والشرق احلديثة لبناء اإلنسانية اجلديدة وبدا واضحا  أنه البد من التعاون البناء بني 
اث العريب اإلسالمي الذي ق ملواصلة إحياء التراعلماء العرب وعلماء االستشر

 اشتركوا                    ً      ً       ً                           ً   استطاع أن حيدث تغيريا  جذريا  وثوريا  يف نفوس أتباعه وأعدائه أيضا  حىت
مث ذلك عن طريق العرب، وإذا نظرنا لألمر باعتباره "   ً                       معا  يف تغيري العامل كله، وقد 

طر اإلنساين الواسع لوجدنا أن الثقافة العربية اإلسالمية كانت ذات قيمة بالغة اخل
ألا مل تكن القنطرة اليت وصلت الشرق األدىن بالغرب فحسب، ولكنها وصلت 
                             ً                                         الشرق األدىن بآسيا البوذية أيضا  وذا أصبح الشرق األدىن حلقة الوصل بني هذين 

وقد جاء هذا االهتمام بنتيجة باهرة أخري، إذ حقق أصحابه  ")١(الطرفني املتباعدين
 ً      ً               ا  متقنا  ونشروها عربية عطبعوها طب"مي وخمطوطاته، و أمها آثار التراث العريب اإلسال

على الناس بعد العناية بضبطها ووضع الفهارس املنظمة اليت جتعل الباحث يصل 
                                    ً ، ومل تكن هذه العناية ذا التراث شيئا   ")٢( ما يريد من أقرب طريقىلإبواسطتها 

شرقيات وأبنائهم  أسالف علماء املىلإ أصحابه من خري ى رد اجلميل ملا أسدىسو
 سابقينا من ىلإ   ً                                                  معا  وال يفوتنا أن الفضل األكرب يف هذه احلضارات مجيعها يرجع 

 القرن احلادي عشر ىلإعلماء العرب وخاصة الرواد منهم يف الفترة من القرن الثامن 
                                  ً                      اإلغريق وحكمتهم كما نقلوا لنا كثريا  من كنوز إيران واهلند زلقد نقلوا لنا كنو

                   ً                                 كل ذلك، فقد مكنونا  من أن نيب ألنفسنا حنن أبناء العرب ىلإا لديهم وأضافوا مم
 ما يف هذا التراث هو ما ورثناه من أسالفنا يف العلم، ومن ىليد ثقافية، هي أغلاتق

 .خمتلف األجناس وخمتلف العقائد وخمتلف الشعوب
 نطاق ىوهو إجياد تعاون شامل وعل: ليه وحنققهإوهناك أمر حنب أن ندعو  

اسع بني العلماء املخلصني من املستشرقني والعلماء واملتعطشني للمعرفة من و
 ىم كل فريق ما نقص الفريق الثاين ويساعده علم           ً                     الشرقيني معا  فبمثل هذا التعاون يت

سلوك النهج الصحيح وبلوغ الغاية، وهذا التعاون هو الذي يثمر فيؤيت أكله طيبة، 
وقد وجد هذا التعاون بني أولئك وهؤالء منذ وإال فاالستشراق إىل ضعف مث زوال، 

                                          
 . جورج سارتون العلم اإلسالمي١٤٧ كويلرينج، الشرق األدىن ص )١(
 .٤٠ سنة ١٠ جـ ١٩٣٢ على العناين، املستشرقون واآلداب العربية اهلالل أغسطس )٢(
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مئات السنني يف القدس ويف صقلية ويف طليطلة ويف القاهرة وغريها ولكن عداوة 
الغرب املستمرة للشرقيني هي اليت قطعت عراه وكسرت أعواده وبزت أواصره مث 

ر احلديثة، وذلك حبضور علماء العرب يف و من هذا التعاون يف العصيءعاد ش
ات االستشراق، مث بتدريس هؤالء اللغة العربية وآداا يف جامعام، وإلقاء مؤمتر

من أهم ما يلزم "أولئك حماضرام يف اجلامعات العربية وخاصة يف اجلامعة املصرية، و 
لتحقيق هذا التعاون أن يذيع الشرقيون البحوث اجلديدة اليت يقوم ا الغربيون يف 

، )١(ون القدمي واجلديد عن الشرق يف دوائرهم العلميةبالد الشرق، كما يذيع الغربي
ليتها يف عديد من اللقاءات بني علماء الغرب والشرق اوفائدة هذا التعاون أثبتت فع

 وحسبنا )٢(ومناقشتهم للمشكالت اليت تتعلق بالفكر العريب اإلسالمي القدمي واملعاصر
ة اإلسالمية الذي نظمته جامعة     ً                                        دليال  على أمهية هذا التعاون املؤمتر الثاين للفلسف

 حيث اشتدت احلماسة حني أعلن املفكر ١٩٧١بيا األمريكية يف أبريل عام مكولو
                               ً اكتشف ترمجات عربية لثالثة عشر نصا  "الرمحن بدوي أنه  العريب املعاصر عبد

      ً        ً               ً                                          فلسفيا  يونانيا  فقد أصلها متاما  وال توجد يف أي لغة أخري، وقال الدكتور بدوي 
 مائة من علماء الفلسفة اإلسالمية الذين أذهلهم النبأ أن الترمجات العربية ألكرب من

ليونانية وبينهم تيموستيوس جالنويت ا         ً                      تضم نصوصا  مفقودة ملشاهري الفلسفة 
 ".ليكساند وآفروديوس وأويسمبوزوروس إو

 يف حفظ ىوعلى الرغم من أمهية الدور الذي قام به علماء العرب القدام 
 أخذه الغرب عنهم وكان له األثر ليونان خاصة حىتاامة وتراث تراث الشرق ع

                                    ً                                       البالغ يف ضته احلديثة، فإن هناك أناسا  ينكرون هذا الدور اخلطري الذي لعبه العرب 
املسلمون يف هذا اال وحياولون أن يقللوا من قيمة ترمجام للروائع الشرقية 

    ً                        حينا  وبعدم فهمهم للنصوص اليت واإلغريقية على حد سواء ويرموم بعدم الدقة 
يري بعضهم أن نزعة الترمجة من لغة أخري تشبه سقوط "، إذ ى             ً    ترمجوها أحيانا  أخر

 عال إىل آخر منخفض وهذا صحيح إىل حد كبري ولكن ى من مستوىاملاء يف ار
                                          

 .٤٠ س ١٠ جـ ١٩٣٢ على العناين، املستشرقون واآلداب العربية اهلالل أغسطس )١(
 . حممد خلف اهللا الثقافة، اإلسالمية واحلياة املعاصرة، كويلرينج الشرق األدىن وغريمها)٢(
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 طوفان مرتفع وقد حدث هذا يف ىلإاألمر ال يلبث أن يرتفع باملستوي املنخفض 
 العربية، ىلإليهما، أوهلما حركة الترمجة من اإلفريقية إا هنا أن نشري حالتني يهمن

                          ً       ً     الالتينية، ولكن هناك فارقا  جوهريا  بني ىلإوثانيهما حركة الترمجة من العربية 
ولكن، مهما يكن " احلالتني يساعدنا فهمه على رؤية جهود العرب يف ضوء جديد 

قهم إياه تدل على إخالص وأمانة األمر فإن ترمجات العرب لذلك التراث وحتقي
                    ً                      ر القدمية واحلديثة معا ، ألم مل حياولوا القيام و                  ً       وصدق ال نظري هلا مجيعا  يف العص

                                                       ً       ً     بالتحريف أو ا لزيف كما قام بذلك بعض علماء االستشراق قدميا  وحديثا  عند 
ة ذا كانوا قد خام الفهم يف بعض األحيان فهذا من طبيعإترمجتهم للقرآن وغريه و

 .البشر ألن الكمال هللا وحده، وليس لسواه
 لنا مما قدمنا أن االستشراق قد انصبت عنايته على التراث الشرق ىويتجل 

كله قدميه وحديثة بوجه عام، وانكب بكل قواه املادية واملعنوية على دراسة تراث 
  فهم طبيعة روح الشرق وعقلهىلإاإلسالم بأسره بوجه خاص إذ هو الطريق الوحيد 

ال جمال للشك يف أن "الوثاب وعكف على البحث يف تراث العرب بوجه عام ألنه 
دراسة اللغة العربية هي األساس األول لدراسة احلضارة العربية والتعمق يف فهم العامل 

 . مفاهيم اإلسالم ودستوره املطلق الذي يهدي لليت هي أقومىلإ، والنفاذ ")١(العريب
وبة وعماد وحدا، والعروبة قلب اإلسالم وفوق كل هذا فإا لب العر 

 كل هذا أن الوحي ىلإونبضته اليت يفيض منها سيل وقوته وإنسانيته، وإذا أضيف 
اإلهلي الكامل قد سجل باللغة العربية وأن آداا حتمل يف عنقها أمانته، فسيكون يف 

 يوم ىلإمن يوم وسعنا أن نفهم قيمتها وأمهيتها لدراسة التجربة البشرية اليت تتراكم 
 دورها اخلطري الذي لعبته يف احملافظة على ىلإة الشرق، وحسبنا أن نشري ايف حي

          ً                                               ليوناين معا  ومن مث كان البد هلا أن حتتل مكانة الصدارة يف فلسفة االتراث الشرقي و
              ً                                               االستشراق خصوصا  وقد ضاعت أصول كثري من الكتب اإلغريقية، ولكن بعض 

اللغة العربية، ومن مث فإن دراسة املخطوطات العربية هي هذا املفقود قد حفظ يف 
ومع هذا كله لو أخذنا يف " الطريقة املثلي لتوسيع معرفتنا لكتابات اإلغريق العلمية 

                                          
 ١١/١٢ ألربت ديتريش، الدراسات العربية يف أملانيا ص )١(
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 الطريق أمام اإلنسانية مجعاء قرابة عشرة قرون ءاالعتبار أن العربية كانت شعلة تضي
 .ف تكون واضحة كل الوضوحأو يزيد فإن أسباب عناية االستشراق بتراثها سو

ومن أجل هذا كله عين االستشراق بتراثها وآداا عناية خاصة ومن هنا  
عجب ظاهرة بارزة يف هؤالء املستشرقني خدمتهم للغة العربية أ"ميكننا أن نوقن بأن 

ليها بصلة، وقد يكون للبعض منهم مآرب إوهم ليسوا من أبنائها وال ميتون 
 هذا هو الغرض األساسي فمنذ نيف وثالثة قرون وهم استعمارية ولكن مل يكن

خيدمون هذه اللغة عن صدق وإخالص، وقد أحيوا معامل حضارات وضات كادت 
تطمس لو مل يتصدوا هلا ويتولوها بعنايتهم واهتمامهم، فهناك آالف الكتب سواء 

حياته يف اليت نشرت بالعربية أو بلغام بعثوها يف قبورها وأفين البعض منهم زهرة 
درسها، وأفردوا لبعضها الفهارس اليت تسهل على الباحث والقارئ طريق الدراسة 

        ً     أن كثريا  من وال يستطيع اإلنسان أن ينكر أم أمناء يف النقل، وحتري احلقائق حىت
مما يؤكد " األئمة واألعالم إمنا يعتمدون على كتبهم وحبوثهم ويثقون ا ثقة مطلقة 

ق يف الفكر العريب املعاصر قد جاء بالذات من ثقة بعض علمائنا أن تأثري االستشرا
                                               ً                       وأدبائنا الكاملة يف حبوث املستشرقني ودراسام، وأخريا  لو وضع يف االعتبار أمهية 
هذه اللغة وآداا للدراسات السامية األخرى وما أثاره االستشراق فيما بينها من 

دته، ي    ً                 ثيقا  بأصالة اإلسالم وعق                                   ً  معضالت عويصة ومشكالت معقدة تتصل اتصاال  و
ه الصالة والسالم وحقيقة رسالته، وطبيعة العقل يوأصل القرآن وشريعته والرسول عل

العريب وقدرته التضحت لكل ذي عينني باصرتني أمهية عناية االستشراق بالتراث 
                                                               ً  العريب اإلسالمي وخطورا يف الوقت نفسه، حبيث ال ميكن غض الطرف عنها أبدا ، 

اجلهد العلمي الذي بذله املستشرقون يف إحياء التراث العريب جهد ال يستطاع "ألن 
 .هايل احلاضر يف الطريقة العلمية اليت جروا عليإنكاره فهم كانوا أساتذة اجل

 يف معاجلة ىوأعود ألقول إن حتقيق النصوص وتوثيقها فن عريب أصيل يتجل 
لشعر واألدب والتاريخ يف دقة وأمانة أسالفنا األقدمني لرواية كتب احلديث واللغة وا
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ونظام بارع، ولكن املستشرقني تبنوا إحياء هذا الفن يف هذه العصور القريبة ونبغ من 
  ".)١(بينهم علماء أمناء، قاموا بنشر عيون مثينة من التراث العريب على الوجه األمثل

فة العربية  من معرفة الثقاى هذا املستوىلإوبالطبع مل يكن وصول االستشراق  
                                    ً      ً     ً                    واإلسالمية سهل املنال، بل كان يتطلب عمال  مضيئا  شاقا  استمر أكثر من عشرة 

 أنتج علماؤه ذلك العدد الضخم من الدراسات واملؤلفات اليت نشروها قرون حىت
 وما يتعلق ا من علوم وفنون )٢(عن العرب واإلسالم وفضلهما على الثقافة الغربية

                                   ً                بلغتنا من علماء املشرقيات نشروا كتبا  ورسائل مهمة من معظم من عنوا "وآداب، و 
آثار السلف الصاحل ويكفي أن نعرف أن الطبع باللغة العربية قد انتشر منذ القرن 

ليا ومنذ أوائل القرن السابع عشر يف هولندا مث شاع بعد حني ااخلامس عشر يف إيط
امن عشر ومل يهبط مصر يف سائر عواصم الغرب ومل يصل اآلستانة إال يف القرن الث

 األدب ىلإ             ً  االستشراق خريا  ى             ً     ومن هنا أيضا  أسد)٣(إال يف أوائل القرن التاسع عشر
 بأجدادهم هالعريب احلديث، حيث خلق الفرصة ألحفاد العرب أن يتصلوا عن طريق

 اإلنسانية بأسرها وال ىلإويتقدموا بآدام على أساس ما قدم أسالفهم من خري كثري 
يتقدم شعب أو أن تزدهر دولة أو أن تنهض أمة إال باالتصال مبجد أسالفها ميكن أن 

ليه إذ إواعتماد على تراثهم والقيام على إحياء القدمي والعمل املتواصل إلضافة اجلديد 
ا يهم مثلهم العليتظل األمة حية ما دام توافق حاجام املتطورة مع الزمن وحتفظ عل"

            ً                              الوحي نطاقا  حيمي وحدم ويسدد خطوام فإذا سليمة بارزة وجتعل من تراثهم
 أحفاد صلتهم بأسالفهم وتناسوا رسالة أمتهم فقدوا شخصيتهم وضعف ىتناس

هم فيحملهم طلب العيش حينئذ على أن ينتحلوا يأمرهم فسهل طغيان غريهم عل
هم ويتخلقوا بأخالقهم يخصائص جريام من صدق أو عدو يتزينوا بزي املتغلبني عل

                                          
 .١١٤ منرة ٢٠ ص ٦٦السالم هارون، إحياء التراث وما مت فيه الة يونيو   عبد)١(
 ص ١٩٧٠ة العربية على الثقافة العاملية، الطليعة يناير جارودي، أثر احلضار.  ر)٢(

١١٤/١٢٨. 
 ٨ م١العلمي العريب جـ امع  حممد كرد على، أثر املستعربني من علماء املشرقيات جملة )٣(

 .١٩٢٨سنة 
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ي م األمر أن يذوبوا فيمن حوهلم فتنقرض هلدوهم يف مظاهر حيام مث ينتويق
 ".)١(دولتهم وتزول حضارم وخيلوا موكب التاريخ من أمتهم

وهكذا كان لعناية االستشراق بالتراث العريب اإلسالمي فضل كبري على  
نظر فيه النهضة العربية احلديثة، حبيث ال ميكن إغفاله أو جتاهله بل البد من ال

ليه حيثما أخطأ وأخفق، واجلهد الذي قام به إواإلشادة به حيثما أصاب واإلشارة 
     ً                                  ه أوال  أن يتعلم تلك اللغة اليت تعد بعيدة ي                  ً      ً          االستشراق كان بالغا  وخطريا  إذ كان عل

      ً           ً     ً         ً              ه أيضا  أن خيلق جيال  كامال  بل أجياال  من الباحثني يف يعن تذوق أصحابه، وكان عل
ني ملعرفة علومه وفنونه وبعد أن قام ذا يف غضون عدة عصور وجد الشرق واملتعطش

                                                               ً هؤالء أنفسهم أمام خضم متالطم من خمطوطات متأل مكتبات الشرق والغرب معا  
فشرعوا ينفضون الغبار عنها ويبعثوا من مقابرها، ويظهروا أمام املأل كله، فيسروا 

ننتفع ا، ودفعونا إىل اقتفاء آثارهم ها ويلنا بنشرهم العلمي لكتب كثرية أن نطلع عل
يف نشر تراثنا، كانوا بادئني وكنا متبعني مقلدين، مث هم عرفوا بدراسام حضارتنا 

 وإذا كانا )٢(                            ً                ً           وأظهروا بتحقيقهم ودرسهم كثريا  من حماسنهم وكثريا  من مساوئها
  ً ضا  متبعني مقلدين حسب اعتراف صالح الدين املنجد فإننا نقول صراحة أم أي

ففي حتقيقهم النصوص وقيامهم بتوثيقها ونقدهم الداخلي . كانوا مقلدين متبعني
 بضاعتنا ردت ألينا ألم ىواخلارجي هلا مث أخذنا منهج البحث منهم، ومل يكن سو
 بضاعتنا ردت ألينا كل ىقد تعلموا كل ذلك على منهج البحث منهم، ومل يكن سو

              ً                رون سنوات طواال  لتحقيق حديث من ذلك على أيدي أسالفنا الذين كانوا جي
ليونانيني اه الصالة والسالم أو توثيق نص من بقايا تراث الشرقيني ويأحاديث النيب عل

وتأكيد بيت من أبيات قصائد اجلاهليني إذن فكالنا متبعون مقلدون، وهلم فضل 
، ر احلديثة ليس إال، ولنا فضل األخذ عنهموالسبق يف التقليد واالتباع يف العص

هم حبكمة وعقل مث تركنا إياهم وأخذنا من منبعنا األصيل، من علمائنا يواإلقبال عل
                                          

 . منشورات املكتب التجاري لبريوت١٩٥٩، ١ ط٣ عمر فروخ، العرب واإلسالم ص )١(
 .رجع السابق، التمهيد صالح الدين املنجد، امل)٢(
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األفذاذ وكم من أمة جاء هلا الفضل ولكنها مل تكن تعلم كيف تغري الوضع فتأخذ ما 
 .يفيدها وتترك ما يضرها

وهناك من مفكري العرب املعاصرين من يتشكك يف صدق االستشراق يف  
ومن احلق أن يقال أن االستشراق قد اهتم "لعريب اإلسالمي، اهتمامه بالتراث ا

                                                 ً                 بالتراث اإلسالمي العريب، ولكن اهتمامه األكرب كان منصبا  على تراث من نوع 
خاص فاهتمامه بتراث احلالج، والسهروردي، وابن عريب، وأيب نواس، وبشار، وابن 

 يف االهتمام الراوندي، والرازي، وغريهم إمنا يكشف عن خطة الغزو الثقايف
باجلوانب املضطربة واملثرية للشبهات إلعالا وإبرازها واالهتمام ا، رغبة يف دفع 

 الظهور ىلإأفكارها املنحرفة اليت طمست واليت كشف زيفها أعالم الفكر اإلسالمي 
مرة أخري، وهذه األفكار رمبا كانت فلسفات يونانية، أو فارسية، أو هندية، أو 

صيلة النسب لإلسالم، وبينما يهتمون ذه اجلوانب حيملون جموسية، وليست أ
يل، واملتنيب، وابن خلدون، ويؤلف كثري من تالميذه مؤلفات امحالت عنيفة على الغز

  ".)١(يف الغض من أقدار هؤالء األعالم
وعلى الرغم من تقديرنا العظيم هلذا املفكر العريب املعاصر ودراساته املتعددة  

، إذ أن أعمال ن الصعوبة مبكان أن نذهب مذهبه هذا ألسباب شىتالقيمة فإنه مل
                            ً      ً       ً              ليهم يف البداية ليست إال تراثا  عربيا  إسالميا  وعلى أي أساس إأولئك الذين أشار 

ميكن اعتبار تراث احلالج والسهروردي غري أصيل، وإالم يسند دليله للتقليل من 
 أين يقوده إنكار قيمة ابن ىلإ، ورشأن فلسفة ابن عريب وأدب أيب نواس وشعر بشا

زلة الرازي وأمثاهلم، وإذا كان التراث هو كل اآلثار املكتوبة أو غري ـالراوندي ومن
املكتوبة اليت حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة لألحفاد من األجداد، فمن هنا جيب 

 إذا كان هناك ما يؤمل فالواجب البحث يف كل ما تتركه األسالف لألخالف، وحىت
 احلق وجتنب الباطل، وأما إشارته إىل احلمالت ىلإ         ً               قتضي أيضا  إظهاره للوصول ي

 اآلن بعض ىلإيل وغريهم اليت قام ويقوم ا االعنيفة على املتنيب وابن خلدون والغز
 تعترف بفضلهم ىعلماء االستشراق والتبشري والصهيونية، فإن هناك عناصر أخر

                                          
 .٩٥/٩٦ أنور اجلندي، يف مواجهة الغزو الثقايف ص )١(
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 اإلنساين قاطبة وعلى كل حال فإننا ال نعترب وقيمتهم وتعتربهم حبق من أعالم الفكر
 .أن أصحاب االستشراق معصومون، فالعباد كل العباد خطاءون

ومن اجللي إذن أنه البد من دراسة كل ما يصدره علماء االستشراق عن  
التراث العريب اإلسالمي ومتابعة حبوثهم ودراسام فإن ذلك من أقدس الواجبات 

تراث اإلسالمي والعريب، بل إنه أكثر من ذلك دفاع عن للدفاع عن الدين وعن ال
 الكثري من هذا كله فمن يءالوجود نفسه وإذا كان قد فات أدباء العرب الش

إن متابعة النقد ملا يظهر "  القليل، منذ اآلنيءهم أال يفوم ولو الشيالواجب عل
هنا أنوه باجلهد     ً                                                     حمققا  من كتب التراث كانت ذات أثر فعال يف تقومي منهج النشر، و

الرمحن يف نقد طائفة كبرية من  البارع الذي بذلته األستاذة الدكتورة عائشة عبد
بث ع                   ً       ً         ً         ً                      منشورات التراث نقدا  منهجيا  وموضوعيا  وتوجيهيا  اضمحل على أثره ذلك ال

 .الذي كان ميارسه بعض ناشري التراث
الغين  دكما أنوه جبهد األساتذة حممد اجلاسر، والسيد صقر، وحممد عب 

الفتاح احللو،  العزيز مطر، وعبد الستار فراج، وعبد حسن، وشوقي ضيف، وعبد
 أن أحيي ذكري كل من ى جواد، وحممد جابر املعبد، وغريهم ولست أنسىومصطف

األب أنستاس ماري الكرملي والدكتور بشر فارس اللذين كانت هلما مشاركة فعالة 
معاهد االستشراق يف أحناء العامل عمل واسع وما يزال جيري يف "  )١(يف هذه الناحية

 الواجبات متابعة ما النطاق لدراسة التراث الثقايف لعلماء العرب واإلسالم، فمن أوىل
تنتجه هذه املعاهد، وحتليل ما ينشره أساتذا، ونقد ما حيققون من تراث أسالفنا 

صريها من العرب وملن                               ً       ً    حتمل أوربا يف القرون الوسطي دينا  مزدوجا  ملعا"األفذاذ، إذ 
 ىلإ الواسطة اليت انتقل ا م                                    ً            قاموا بشرح كتبهم من علماء الغرب فأوال  كان العرب ه

ليونان يف ميدان الفكر والعلوم اأوربا جزء كبري من ذلك املرياث الثمني الذي خلفه 
                    ً ه وتوسعوا فيه وثانيا  ي                      ً                                والذي بينما كان مفقودا  يف الغرب، كان العرب قد حافظوا عل

قد تعلمت أوربا من العرب طريقة جديدة للبحث طريقة وضعت العقل فوق السلطة 
ونادت بوجوب البحث املستقل والتجربة وقد كان هلذين الدرسني الفضل الكبري يف 

                                          
 .٣٠ ص ٦٦السالم هارون، إحياء التراث وما مت فيه الة يونيو   عبد)١(
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وإا .. القضاء على العصور الوسطي واإليذان بعصر النهضة وبعث أوربا اجلديدة 
ع العرب ينسون تلك األشياء اليت علموها ملأساة تارخيية أنه يف ذلك الوقت نفسه شر

بات جأليس إذن من أهم وا" ألوربا واضطروا لتعلمها ثانية بعد مضي عدة قرون 
ذوا ما أعطاه أسالفهم لغريهم فيمسكوا به ويبنوا أنفسهم على خعلماء العرب أن يأ

إلميان  العقل والعلم واه                  ً     ً                           أساسه ويقيموا صرحا  شاخما  لعلومهم وضتهم وفنوم عماد
 .؟ودستوره القرآن

ظهر من بني "وقد أثبتت السنوات األخرية أم قادرون على ذلك، حيث  
العرب علماء أفذاذ متخصصون يف سائر فروع املعرفة وقاموا بنشر وحتقيق أمهات 

وقد تكون ..                             ً                   ة القدمية، كما قدموا لنا حبوثا  قيمة يف خمتلف ااالت يالكتب العرب
 وقيمة من حبوث املستشرقني، نتيجة إجادة العلماء العرب للغة          ً      ًأكثر عمقا  وفهما 

 ".العربية وحيام املستمرة يف األرض العربية واألجواء اإلسالمية 
 بكل ما هو شرقي، ى             ً                            هلذا أصبح جليا  اآلن أن االستشراق عين عناية كرب 

 بعض منها ىلإوإسالمي وعريب على حدة، وأنه فعل ذلك ألسباب عديدة أشرنا 
ته باإلسالم، والقرآن واحلديث، وشخصية ي عناىلإويهمنا هنا أن نشري ولو بإجياز 

، والفقه اإلسالمي، والتاريخ العريب اإلسالمي، والفلسفة اإلسالمية الرسول 
سالمية، واتمع العريب إلواحلضارة العربية اإلسالمية وعلوم العرب الطبيعية والفنون ا

                           ً                      عربية واألدب العريب فألف آالفا  مؤلفة من الكتب وأصدر وعلومه اإلنسانية واللغة ال
                                              ً                 عشرات من االت، ونشر عشرات اآلالف من املقاالت دارسا  يف كل منها قضايا 

 ن، وغريها مزلتهم ومعضالت القرآن وحياة الرسول ـاإلسالم ودور العرب ومن
ام بترمجة عدد هائل من املسائل العلمية والفلسفية والتارخيية والدينية والسياسية كما ق

 اللغات املختلفة وعين بتحقيقها وكشف عن خمطوطاا ونظم ىلإالكتب العربية 
                                                 ً     ً      ميكن القول بأن الفكر العريب اإلسالمي أخذ يزداد وضوحا  يوما  بعد ىتفهارسها ح

هذا املاضي نفسه يأخذ كل "                                 ً             يوم، وأمهية سنة بعد سنة وأصالة جيال  بعد جيل، ألن 
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 له مبولد الثقافة العربية اليت بدأت تتشكل منذ بداية يءلن عنه، وما يهمعانيه ما يع
 ".       ً      ً وتقدما  عظيما )١(                                          ً      ًالقرن العشرين واليت يوفر هلا االستقالل ازدهارا  جديدا 

 فقد ركزها على دراسة خصائصه العامة، ظهوره، )٢(أما عنايته باإلسالم 
فلسفته، ودوره، وأثره وأساسه ليته، ونظامه، وسياسته، واوانتشاره، وأصالته، وفع

                                          
 .١٢٨ ص ١٩٧٠جارودي، أثر احلضارة العربية على الثقافة العاملية، الطليعة يناير .  ر)١(
ن يخرآنولد، الدعوة إىل اإلسالم ترمجة حسن إبراهيم وسريتوماس أر: ىلإ وارجع يف ذلك )٢(

 حيث حبث يف التعريف باإلسالم انتشاره، يف األحياء املختلفة من ١٩٧١مكتبة النهضة املصرية، 
 اإلسالم، جورج رنتر واآلخرون دراسات ىلإالعامل، القرآن الكرمي وحياة حممد باعتباره داعية 

، حيث ١٩٦٠ بإشراف نقوال زيادة، دار األندلس بريوت ن،يخرآإسالمية ترمجة أنيس فرحية و
حبث يف ظهور اإلسالم، الدولة العربية احلروب الصليبية ومعضلة اجلهاد، اإلسالم يف األندلس، 
ابن خلدون ونشاطه الفلسفي، الفتوة، التطور يف الدين، انبعاث اإلسالم، اإلسالم والتطور، 

را، النظم اإلسالمية ترمجة فيصل السامر وصاحل الشماع، فود فو. اإلسالم يف التاريخ احلديث، م
 احلكم اإلسالمي اخلالفة، احلرية ٠٠، حيث حبث يف١٩٦١دار النشر للجامعيني بريوت 

الفكرية والفرق املختلفة، العقيدة اإلسالمية، الشريعة اإلسالمية وأصوهلا، الفرائض، األمالك، 
. أ. صادية، احلياة العقلية، النهضة واإلسالم احلديث، هـالقضاء، احلياة االجتماعية، احلياة االقت

جيب، االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ترمجة مجاعة من األساتذة اجلامعيني، املكتب التجاري 
 حيث حبث يف أسس الفكر اإلسالمي الدين ادد، ١٩٦١للطباعة والتوزيع والنشر، بريوت 

ق مصطفي يري ماسيه، اإلسالم، ترمجة يج شعبان تعلالقانون واتمع، اإلسالم يف العامل هن
 حيث حبث يف ظهور اإلسالم والعوامل ١٩٦٠ي وحممد جواد مغنية، منشورات عويدات عالراف

املختلفة حوله، السيطرة العربية، اخلالفة، التنظيم، التوسع، أسس القانون، القرآن، املشكلة، 
ون، التطور الديين والفلسفي، الفرق املتعددة، الوحي، تاريخ القرآن،السنة، العقيدة والقان

احلديثة واملذاهب العصرية، ألفريد جيوم،  السيطرة التركية والفارسية، مقاومة اإلسالم، العصور
، حيث حبث يف ١٩٥٨اإلسالم، ترمجة مصطفي هدارة وشوقي سكري، مكتبة النهضة املصرية 

زواته، شخصيته، القرآن وكل ما يتعلق ، سريته، هجرته، غ دالعرب وحيام اجلاهلي، حمم
به، اإلمرباطورية اإلسالمية، أحاديث الرسول، الفرق اإلسالمية، الفلسفة ونشأة العقائد 



 ١٨٠

يديولوجي، وتطبيقه ألالفلسفي، ونظره األخالقي، ومفهومه الكوين، واجتاهه ا
 .زلة اإلنسان فيه، وغريها من املسائل اليت تتعلق بهـالواقعي، ومن

أما عنايته بالقرآن فقد اهتم بدراسته من مجيع نواحيه، فبحث يف تارخيه  
ه، وروحه، وأصالته، وتفسريه، وترمجته، وأسلوبه، ترتيبه، ووحيه، ومجعه، ونزول

ولغته، وبشريته وألوهيته، وفلسفته وأثره يف اللغة واألدب، والفلسفة والفكر، 
              ً       ً                                                  واعتباره مصدرا  رئيسيا  للشريعة ومعامالا، ومقارنة بالكتب السماوية األخرى، 

   ً         قاال  من األدب                                                    ً     وغريها من املوضوعات اليت تعاجل قضاياه فكلما نصادف كتابا  أو م
 .                        ً                    االستشراقي نراه يعاجل أمرا  من القرآن وموضوعاته

وأما عنايته باحلديث النبوي، فقد ركز جهوده على دراسة تارخيه، ومجعه،  
زلته، وأنواعه، ـوتدوينه، وحقيقته، وأمهيته، وروايته، ورواته، وأصالته، ومن

 واهتمام علماء اإلسالم به                                ً                  ومصادره، وأسلوبه واعتباره مصدرا  للشريعة ومعامالا،
ومناهجهم يف توثيقه وحتقيقه، ومذاهبهم يف نقدهم الداخلي واخلارجي له وإثبام 

 .احلقائق التارخيية حوله وأمهيته وغريها من املسائل اليت تتعلق به
، فقد اهتم بكل ما يتصل بشخصيته وحياته، وأما عنايته بالرسول  

شريعاته، وعالقاته العامة، واخلاصة، وأخالقه ونبوته، وسياسته، وإنسانيته، وت
ومعاركه، وأحاديثه وخطبه ورسائله، ودعوته وجهاده، وفتوحاته وأصحابه، 
 .وزوجاته، وغريها من األمور اليت ميكن أن تدور حوله مث مكانته التارخيية واإلنسانية

                                          
 

التصوف، اإلسالم يف العصر احلديث، صلة اإلسالم باألديان األخرى عامة وباملسيحية خاصة، 
د عاطف النواوي، مكتبة األجنلو ق حمميسبنسر ترمنجهام، اإلسالم يف شرق أفريقيا، ترمجة وتعل

م حيث حبث ااالت الثقافية يف القارة األفريقية، وإسهام التجار املسلمني يف ١٩٧٣املصرية 
نشر اإلسالم، وتغلغل اإلسالم داخل القارة بأسرها، واتمعات اإلسالمية املعاصرة واختالف 

م اإلسالمي وعقائده العامة، ودور أجناسها وامتزاجها، وخصائص اإلسالم يف أفريقيا، والتنظي
                                                        ً                     اإلسالم يف حياة اإلنسان األفريقي واتمع اإلسالمي واختالفه، وأخريا  املسلم يف عصر التجديد 

 وما ٧/٢٠ومشاكل مواجهته احلياة املعاصرة حممد غالب، نظرات استشراقية يف اإلسالم، ص 
 . وغريها من املراجع يف هذا املوضوعبعدمها، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر بدون تاريخ،
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 وأما عنايته بالفقه اإلسالمي فقد اختص بدراسة نشأته وتارخيه ومصادره 
ومدارسه، ومذاهبه، وأعالمه، ومناهجه، وتطبيقه، وتطوره، ومقارنته، وعصريته، 
وعالقته بالعقيدة والتصوف، واحلديث ومبادئه يف املرياث وغريها من املوضوعات 

 .اليت ظهرت يف هذا اجلانب من الدراسات والبحوث
وظهور وأما عنايته بالعرب وتارخيهم فقد اهتم بدراسة بالد العرب وقبائلهم  

اإلسالم ودوره التارخيي والتشريعي، واألسر احلاكمة ودور العرب يف احلضارة 
 اإلسالم وانطالق املسلمني وعظمتهم وحضارم وتأثرهم وتأثريهم ىلإوالدعوة 

مهم، وفضلهم، ومناهجهم، وضتهم وغريها من املوضوعات اليت ظوسياستهم ون
 .تتصل م وتارخيهم مباشرة وغري مباشرة

أما عنايته بالفلسفة اإلسالمية فقد قام بالبحث فيها بأقسامها الثالثة الكالم و 
والتصوف واألخالق، فاهتم بدراسة مصادرها، وتارخيها، وعناصرها، وخصائصها، 
                            ً       ً                                   وعالقاا بالفلسفات األخرى قدميا  وحديثا  وتأثرها وتأثريها ومفاهيمها للمشكالت 

رفة واإلنسان ومذاهبها وأعالمها ومزقها ، مثل الوجود، واملعىالفلسفية الكرب
زلتها ـوعالقاا بالقرآن والسنة والعقيدة والشريعة وطبيعتها وأمهيتها أعالمها ومن
 .بني الفلسفات األخرى وغريها من املسائل اليت ختتص ذه الفلسفة وعلومها

ها وأما عنايته باحلضارة العربية اإلسالمية، فقد اهتم بدراسة نشأا وتطور 
 أوربا وتأثرها وفضلها على الغرب يف ميادين العلم، ىلإوازدهارها ومعابرها 

والفلسفة، واألدب، والبحث العلمي، والرياضيات، والفلك والرحالت والتجارة، 
م، واجلامعات، واألخالق، يوالطب، والصيدلة، والفنون، واملوسيقي، والتعل

 . سنها اإلسالم ورجالهوالصناعات وغري ذلك من األلوان احلضارية اليت
وأما عنايته بعلوم العرب الطبيعية، فقد اختص بدراسة الرياضيات واحلساب،  

زياء، والكيمياء، والطب، والصيدلة، والنبات، يواجلرب، واهلندسة، والفلك، والف
واجلغرافيا وغريها من العلوم اليت ض ا العرب يف هذا اال وأثروا ا يف الغرب 

هو بدور ضته العلمية على إجنازام ومناهج حبثهم فيها وغريها من الذي بين 
 .املسائل املتصلة ذه امليادين
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وأما عنايته بالفنون العربية اإلسالمية، فقد اختص بدراسة ظواهرها اخلاصة  
ومعايريها الفنية وقيمتها التشكيلية وعناصرها الزخرفية وقيمتها الفلسفية وأمناطها 

دارسها املتعددة وتأثرها وتأثريها، ومشكلة التصوير يف اإلسالم وأنواعها املختلفة وم
التطبيقية وحفرها على اخلشب، واحلجر، واجلص، والرخام، والعاج، والعظم، كما 

 .عين بدراسة فنها املعماري ومتاحفها وعوامل نضجها وهكذا
  ا أن ينفذ وأما عنايته بعلوم العرب اإلنسانية، فقد حاول عن طريق عنايته

 أعماق اتمع العريب اإلسالمي، فبحث يف منابعه، وقضاياه، واندفاعه، وتقدمه، ىلإ
                                       ً                            وازدهاره، وتقهقره وختلفه، واحنطاطه، دارسا  نظام األسرة اإلسالمية وعاداا 

 تقبلها ملتطلبات العصر، وعالقات عناصرها القروية ىليدها ومالبسها ومداوتق
ناسه وهجراته، وقبائله، وحياته العامة واخلاصة، كما حبث واملدنية، مث اختالف أج

اهتمام علماء اإلسالم بالعلوم اإلنسانية وأصوهلا ومعضالا، وغري ذلك من املسائل 
 .اليت ختتص بالعرب وعلومهم اإلنسانية وقضاياها

وأما عنايته باللغة العربية، فقد حرص على دراسة كل ما يتصل ا من قريب  
بحث يف فقهها، وأصواا، وهلجاا، وحنوها، وصرفها، وأصوهلا، أو بعيد ف

را، ومادا، وفلسفتها، وعالقاا باللغات األخرى، اومعامجها، وأطوارها، وغز
وخاصة اللغات السامية، ومميزاا، وعناصرها، وتارخيها، ونقوشها وكل ما أنتجته 

، وذلك لصلتها الوثيقة هاي يبدو كأنه قد صب اهتمامه كله علىتهذه اللغة ح
 .باإلسالم والقرآن واحلديث والشريعة على حد سواء

وأما عنايته باألدب العريب فقد اهتم بكل ما يتعلق به، حيث درس تارخيه،  
وتطوره، وقيمته وأصالته، وعصوره، وضته، وتأخره، وازدهاره، واحنطاطه، 

ه، وكتابه، وقد كانت عنايته به وانتحاله، وسرقاته، وتأثره وتأثريه، وأعالمه، وشعراء
              ً              ً                                      أكثر وأشد شغفا  وأوسع انتشارا ، وأصعب دراسة، ألا حماولة لفهم الشخصية 
العربية، واإلحاطة ا من كل جوانبها، مما يدل على مبلغ أمهية دراسته للفكر العريب 

 .عامة واألدب العريب خاصة
بوجه عام ووقف وإذا كان االستشراق قد وهب كل حياته للتراث الشرقي  

جل عنايته على التراث العريب اإلسالمي بوجه خاص، فإنه قد ركز معظم جهده 
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يسوغ لنا أن خنتصر هذا " على األدب العريب القدمي واحلديث بوجه أخص حىت
القسم فنقول إن الشرق والغرب تباريا يف ضة األدب العريب يف القرن التاسع عشر 

 نشرها ألباب ىزائنه كنوزه املدفونة فسحرت لدبعد مخوهلا واستخرج الغرب من خ
أبناء الشرق فتسارعوا إىل إحراز جواهرها واالستقاء من مناهلها فاتسعت ا دائرة 
مداركهم وشحذت أذهام وحتسن ذوقهم ومل يأنفوا أن يستعريوا من أهل الغرب ما 

 واألدب أوج            ً                                                 وجوده موضحا  لرقي أدم ومهدوا ملن جاء بعدهم السبيل لتبلغ اللغة
 .مما يوضح أثر االستشراق يف هذا امليدان جبالء تام " )١(كماهلا

هذه العناية أسهمت يف توجيه احلركة الثقافية يف "     ً                 وأخريا  فمما الشك فيه أن  
 العلوم اللسانية واألدبية، كما أمدت العقل العريب مبا أثر عن السلف يف ميدان األدب 

  ".)٢(والعلوم
ندرس فلسفة االستشراق مث ندرس أثرها يف األدب العريب وقد آن لنا أن  

 .احلديث وإسهامها يف ضته املعاصرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 .١٩٢٤ الطبعة الثانية ١/١٢٧ لويس شيخو، اآلداب العربية )١(
 دار الكاتب العريب الطبعة ٥٨ عبدالرمحن عثمان، األدب احلديث يف البالد العربية، ص )٢(

 .١٩٥٦ ىلاألو
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 :ماهية الفلسفة
 فما هي الفلسفة، وما مفهومها، وما موضوعها، وما هدفها؟ 
دراسة "أما مفهومها، فنكتفي باإلشارة إىل بعض اآلراء اليت حتددها بأا  

          ً  يكن غريبا   ملاألساسي وعلى هذا املفهوم )١("                                 ًاملبادئ األوىل للمعرفة وتفسريها عقليا 
                                     ً                              على اإلطالق أا كانت تتناول العلوم مجيعا  عرب القرون حىت اقتصرت دائرا يف 
العصر احلديث على بعضها فحسب، إذا انفصل عنها عدد من العلوم اليت شرعت 

، ومع ذلك )٢(تبحث يف ميادينها اخلاصة راضية بالكشف وتاركة للفلسفة التفسري
خ كله العلم الوحيد الذي يبحث يف الوجود ذاته فقد كانت الفلسفة خالل التاري

       ً         ً                     ، ماديا  أو عقليا ، أو بتعبري أرسطو إا طبيعي                        ً       دون النظر إىل كونه طبيعيا  أو غري 
                          ً              أو بكلمة أخرى أا تعد سبيال  ملعرفة احلقيقة ". تبحث يف طبيعة الوجود كما هو"

رحم "ول اإلمام على                  ً      أو كما يتضح جليا  من ق)٣(                  ً          ومعرفتها تعد أساسا  للعمل احلق
الذي يدل  " )٤( اهللا امرأ أعد لنفسه واستعد لربه، وعلم من أين؟ ويف أين؟ وإىل أين؟

 آخر على فلسفته البناءة وعمق نظره يف احلياة ومعضالا يء شأيأكثر من 
إن الفلسفة حماولة يراد ا فهم "األساسية حيث يبدو أن قول بعض الفالسفة احملدثني 

رفة أنفسنا، وإدراك مكاننا من الوجود، ألسباب عقلية نظرية، أو أغراض الوجود ومع
هو ذاته اقتراب من مفاهيم الفلسفة اإلسالمية األصلية، فمفهومها  " )٥(عملية مادية

العام، إذن هو حتليل الوجود نفسه، وحتليل النظر إليه، مث حتديد املفكر باملفكر فيه 
                                          

 .١٩٦٠ جممع اللغة العربية بالقاهرة ٢/٧٠٧ املعجم الوسيط، )١(
 ترمجة فؤاد زكريا، دار ضة مصر ٤٩/٥٢ هنترميد، الفلسفة، أنواعها ومشكالا ص )٢(

٦٩. 
، حيث توسع يف مفهوم ١٩٧٠ل ، دار اهلال٤٤/٦٩ حممود أمني العامل، معارك فكرية ص )٣(

 .                                           ً      ً       ً    ًالفلسفة ويريد أن جيعل كل إنسان ليكون فليسوفا  علميا  وعمليا  معا 
    ً                              نقال  عنه، دار العلم للماليني، بريوت ١٥ حممد جواد مغنية، معامل الفلسفة اإلسالمية ص )٤(

١٩٦٠. 
 .    ً     نقال  عنه١٤ حممد جواد مغنية، املرجع السابق ص )٥(
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                       ً     ً            تعرض للتفكري بوصفه تفكريا  جمردا ، وإمنا تعرض الفلسفة ال "ويف فائدة حياته، إذ 
 بقدر ءالشيللعالقة بني التفكري وبني شئ من األشياء، ومن مث جند أا تعىن بدراسة 

  ".)١(ءالشيما تعىن بالتفكري يف هذا 
وعلى هذا فماهية الفلسفة هي العلم العام الذي يبحث يف أعمق قوانني  

لعقل الذي يشتغل بالفلسفة ال يقنع مبجرد التفكري يف ا"مع، ألن تالوجود والفكر وا
 يتبع عملية التفكري املادي ءالشي ولكنه يف الوقت الذي يفكر فيه يف املادي ءالشي

أو هي تفكري يف صحة أو خطأ عمليات التفكري أو  ... املادي ءالشيبدراسة هذا 
يف أثناء جتربته البشرية وما دام إنتاج اإلنسان  " )٢(األسس املتضمنة يف هذا التفكري

 للوصول إىل أعمق معانيها وحتديد عالقته ا الفكري والتتبع اجلدييتميز بالتأمل 
                ً                    ً      ً                           جيب حسبانه فلسفيا  وذلك باعتباره نشاطا  عقليا  خالل عملية وجود ذاته وتربير 

أن الفلسفة هي عملية أو نشاط أكثر من كوا "غايته من حياته نفسها، ذلك 
 ءالشي                                     ً                    بناء للمعرفة وتعريف النشاط أصعب دائما  من تعريف الكيان أو       ً    موضوعا  أو 

احملدد املعامل، وحياول البعض جتنب هذه الصعوبة بإنكار شئ امسه الفلسفة وتوكيد 
 الذي حياول به الناس كشف طبيعة الواعي العقليشئ امسه التفلسف، وهو النشاط 

 وعلى هذا األساس ميكن النظر إىل )٣(الفكر وطبيعة الواقع ومعىن التجربة اإلنسانية
ماهية الفلسفة على أا أوسع امليادين وأعمها للمعرفة اإلنسانية دف إثبات الواقع 

 ملا فيهما من أسباب ومسببات، املنطقي وما بعدمها، مث إثبات الطابع والفكري املادي
ا بينهما من وهي بذلك كله تعد أعظم تأمل يف الطبيعة وما وراءها وأعمق حتليل مل

حماولة مستمرة منظمة للنظر إىل احلياة يف جمموعها وبطريقة ثابتة "عالقات إذن، فهي 
، )٤(هي حماولة دقيقة منظمة للربط بني الكون واحلياة البشرية على حنو له مغزاه... 

                                          
الواحد   ترمجة حممد بكر خليل مراجعة حممد عبد٣١كرة التاريخ ص كولنجوود، ف.ج. ر)١(

 .١٩٦١خالف جلنة التأليف والترمجة والنشر 
 .٣١جولنجوود، املرجع السابق ص . ج. ر)٢(
 .١٧ هنترميد، املرجع السابق ص )٣(
 .٢١ هنترميد، املرجع السابق ص )٤(
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إا يف كلمة واحدة حب اإلنسان الكامن يف نفسه منذ أن خلقه اهللا يف األرض 
فكان البد له " حمب احلكمة"وأن صاحبها " حب احلكمة"قيل إا لالستطالع، حىت 

 شوق وجد وراء معرفة األسباب اخلفية نفالفلسفة إذ"                       ً من الفلسفة والتفلسف معا  
لألشياء للتوفيق بني آرائنا وأعمالنا، وهذا هو قصدنا يف احلياة فليس مثة غرض إال 

ومعرفة ماهية " ن الباطل الفرار من اجلهل والوقوف على احلق، وكشف النقاب ع
الظواهر احمليطة به، واملعرفة هي ميزة اإلنسان املفضلة والفهم هو غايته، والعبادة هي 

 .تربير وجوده وحتقيق إنسانيته
 هنترميد حني يوبناء على ما قيل يف صدد ماهية الفلسفة ميكننا أن نرجح رأ 
ة كان يف وسعنا أن نصف                    ً                      فإذا ما شئنا تلخيصا  هلذه التعريفات املتباين: "يقول

الفلسفة، بأا النشاط الذي يسعى فيه الناس إىل فهم طبيعة الكون وطبيعة أنفسهم، 
                                                                 ً      ً والعالقة بني هذين العنصرين األساسيني يف جتربتنا، وهكذا تكون الفلسفة حبثا  منظما  
يا عن املعرفة نقوم به عن طريق التفكري املنظم يف كشوف العامل، ونتائج املؤرخ، ورؤ

الفنان والشاعر واملتصوف، مع اجلمع بني هذه كلها وبني جتربتنا اليومية الشخصية 
                                 ً      ً                         هذه األفكار املنظمة من جانبها حتليال  دقيقا  لقدرة الذهن على اكتساب وتقتضي

                  ً       ً                                               املعرفة حبيث إن جزءا  أساسيا  من النشاط الفلسفي يتألف من دراسة مصادر املعرفة 
 وملا كانت املعرفة توصل إىل الغري وتسجل عادة، فإن البشرية ومناهجها وحدودها،

 )١(هذا بدوره قد يؤدى إىل حتليل لوسائل اإلنسان يف االتصال بغريه، وال سيما اللغة
 من شأنه أن يساعدنا بقدر كبري فيما بعد، عند دراسة ماهية الرأيوهذا . ومتعلقاا

 .االستشراق وعرض مفهومها
يف الوجود بأسره، حيث حتاول الفلسفة وأما موضوعها، فهو البحث  

اإلجابة عما يراود اإلنسان من أسئلة منذ طفولته إىل اآلن فموضوعها إذن، هو 
 الذي يبحث فيه اإلنسان؟ ماذا ءالشيالبحث يف ماهية حقيقة الوجود، وما هذا 

يكون أصله وما عالقته بغريه؟ وما حقيقة معرفته؟ وما هي قوانينها؟ وما قيمتها وما 
هي حدودها؟ ماذا جيب عليه أن يعمل وما هدف عمله هذا؟ ما هي احلياة بأكملها 

                                          
 .٢٣ هنترميد، املرجع السابق ص )١(
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 يء شوبأيومباذا تتعلق جتربة اإلنسان فيها؟ ما عالقته باهللا والدين؟ ما هي إرادته 
فالفلسفة إذن تبحث عن كل "تتعلق حريته؟ هذا كله موضوعها وميدان دراستها 

ن العامل ، وما يعتصره اإلنسان من مسألة ميكن البحث فيها، وإن شئت فقل ع
النفس .. ما بعد الطبيعة : فموضوعات الفلسفة إذن ما يأتى"األفكار وبناء على هذا 

 ".التاريخ .. االجتماع .. القانون .. األخالق .. اجلمال .. املنطق .. 
غري أنه من اإلمكان حصر دراسة هذه املوضوعات يف امليدان الفلسفي على  

علم الوجود وما يتعلق به، وعلم املعرفة وما خيتص به، : فحسب وهيعلوم ثالثة 
رابورت يف تقسيمه ملوضوعات . س.وعلم اإلنسان وما حييط به، مما يدل أن أ

يؤخذ على املؤلف أنه استعمل : "               ً                       ًسفة مل يكن دقيقا ، وقد نقده أمحد أمني قائال لالف
                   ً الق وجعلها هنا قسيما  فيما مضى كلمة علم النفس وقسمها إىل منطق ومجال وأخ

، ءبشيولكن ال خيفي على أحد أن مالحظته هذه ال متس مالحظتنا  " )١(هلذه العلوم
                  ً        عية التجربة، وأخريا  العالقة يموضوع الفلسفة هو طبيعة الوجود، وطب" أن اجلليومن 

 الفلسفي هو يف أساسه سعى ياليت تربط بني اإلنسان وذهنه وبقية الكون، فالسع
، ومن هنا يعترب البحث ")٢(ة شاملة عن طبيعة التجربة ومعناها وقيمتهاوراء معرف

                              ً     ً                                    الفلسفي يف املوضوعات الثالثة جريا  متصال  من قبل اإلنسان وراء اإلجابات املختلفة 
اليت صاغتها التجربة البشرية إزاء معضالا املعقدة ومع ذلك فهناك من وراء هذا 

اليت ناضلت حوهلا أجيال متعاقبة من كله جلج عميقة من املشكالت الدائمة 
املفكرين، فاتمعات تتغري، واملدنيات تنشأ وتنهار، ولكن كل عصر وكل جمتمع 
      ً                                                              تقريبا  خيلف وراءه من اآلثار ما يكفي إلثبات أنه قد صارع بدوره مع املشكالت 

نفسها مما يؤكد أن فلسفة االستشراق  " )٣(          ً                             القدمية جدا ، والباقية على الدوام للفلسفة
سوف تتعني على هذا األساس، كما أن معاجلة أصحاا للمفاهيم اليت جاء ا 
اإلسالم وقررها أتباعه يف أثناء عمليام الفكرية، واألدبية والفنية سوف حتدد هي 

                                          
 . مالحظة املعرب٩ملرجع السابق ص رابورت، ا. س. أ)١(
 .٢٣ هنترميد، املرجع السابق ص )٢(
 .٢٣/٢٤ هنترميد، ص )٣(
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                           ً                                                  األخرى مرتلتها باعتبارها جزءا  ال يتجزأ من املعرفة اإلنسانية كلها والتجربة البشرية 
ب منها األفراد وحدهم أو األجناس كلهم، أو ناهلا اجلميع بأسرها سواء ما اكتس

 .على حنو متكامل أو أجزاء متساوية
                                                           ً     وأما هدفها فهي حماولة إدراك حقيقة الوجود نفسه وواقعه اعتمادا  على  

األدلة العقلية ال على املظان والتقاليد حيث ال اعتبار هلا يف مثل هذه الدراسات 
هي البحث عن احلقيقة، : للفلسفة غاية واحدة"أن والتحاليل، ويرى عمر فروح 

وعلى الباحث عن احلقيقة أن جيرد حبثه من الغايات الصغرى من العاطفية االجتماعية 
عليه أن ينطلق يف البحث على مست واحد مث يقبل ما يؤديه إليه حبثه مهما : واملادية

                   ً فلسفة االستشراق كثريا  ، وسيتأكد لنا فيما بعد أن " إليها كانت النتائج اليت سيصل
ما خالفت تلك االعتبارات من أساسها، مما يدل على مزالقها العديدة، ويرى غريه 

إذ كانت الفلسفة "   والعقلالوحيأن الغابة من الفلسفة حماولة التوفيق بني حقائق "
اإلسالمية تنشد الوصول إليها لفترة طويلة من حياا البناءة وإسهامها الفعال يف 

 .سفة العاملية وازدهارهاالفل
 لنشاطها،                                                     ًوقد اتضح حىت اآلن أن الفلسفة تستهدف املعرفة كلها ميدانا  

         ً             يعد جزءا  من التجربة يء                   ً                         والتجربة بأسرها جماال  لبحثها، كما اتضح أن كل ش
البشرية يدخل يف نطاق الفلسفة اليت تنشد الوصول إىل حقيقة عن الوجود أفضل، 

     ً                       ً                 وفهما  عن اتمع أوسع، وإدراكا  عن اإلنسان أعمق، ومعرفة عن الكون أمشل، 
 .حيث حتاول أن حتيط بظواهر هذه امليادين وتكشف عن حقيقتها

ين ال أوبعد، فإذا اعتربنا التجربة العربية الفذة والتجربة اإلسالمية اخلالدة جز 
      ً  بارزا                                                                  ًن من التجربة البشرية العامة فإن فلسفة االستشراق البد أن تأخذ مكانا ءايتجز

 .من بني الدراسات اليت تم ا وفلسفتها
 :ماهية فلسفة االستشراق) ب(

ة خارقة، وصعد العرب به من قاع دلقد ظهر اإلسالم يف حيز الوجود بإرا 
البداوة إىل قمة احلضارة بطريقة مدهشة، وأضاء إميانه أركان العامل بسرعة مذهلة، 

س األمر خيتلف عما ألفوا رؤيته من قبل وطبق مبادئه بإنسانية نادرة، ورأى النا
فذهلوا واستولت الدهشة عليهم وأخذوا يرددون األسئلة اليت بدأت تراودهم عنه 
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                                       ً    ً      ً                       وتسيطر عليهم، إذ وجدوا فجأة أمامهم لغزا  حمريا  جديدا  يفرض نفسه عليهم، فكان 
حدث؟ ماذا : البد من معرفتهم إياه أو تعرفهم إليه، وهكذا بدأوا يف دهشة يبحثون

من أين جاء؟ أين الح؟ إىل : كيف حدث؟ ملاذا حدث؟ وأخذوا يف عجب حيققون
ما كتابه؟ ما عناصره؟ من رسوله وما شريعته؟ : ؟ وشرعوا يف رغبة ينقبونيأين يرم

من أتباعه وما غايام؟ وحاولوا أن جييبوا عن كل سؤال على حدة، وهذه احملاولة 
إلنسان من الظواهر حوله وحماولة الكشف نفسها هي الفلسفة بعينها، إذ دهشة ا

عنها هي أول باعث على تفلسفه وأقوم طريق إىل فلسفته كما شهد بذلك أرسطو 
 .نفسه

أنقاض احلضارات السابقة، وتضمن "مث أقام اإلسالم حضارته الفذة على  
                        ً      ً                                          عناصر قدمية غري فيها تغيريا  جزئيا ، وأضاف أشياء جديدة من صنعه هو، والفصل بني 

لك العناصر اجلوهرية املختلفة وترتيبها، وتتبعها وتقدير عالقاا الداخلية وارتباطاا ت
 " )١(زيه الذي ال شعار له سوى كلمة الصدقـبعضها ببعض هو عمل العلم احلر الن

اليت تتبلور من خالل الفلسفة وحدها ألا تعد وسيلة اإلنسان الفريدة لكشف 
     ً                                        قادرا  على حتمل أعبائها، واالستفادة منها، وحتديد  يكون لكيمعميات احلياة كلها 

                                                          ً              مكانه فيها، ولذلك كله يظل عقله الثاقب يتلمس على الدوام سبال  خمتلفة للوصول 
 يتمكن بعد ذلك لكي                                               ً       ً إىل هدفه املنشود، وهو معرفة حياته وفهم جتربته فهما  حقيقيا  

 على نوع ية تنطواحلكمة الفلسفي"من حل كل ما يصادفه من ألغاز ومعضالت إذ 
             ً        اليت متثل منبعا  ال ينضب  " )٢(من الفهم األصيل للكون وللتجربة البشرية بأكملها

                                                ً  حيث يبدو من املؤكد أنه ما دام اجلنس البشرى مستمرا  اإلنساينلعمليات العقل 
ومما  " )٣(فسوف تظهر خربات وجتارب جديدة حتتاج إىل مركبات أحدث وأوىف

      ً     ً                                           ن دفعا  قويا  للتجربة البشرية كلها، إذ أمدها بروح جديدة الشك فيه أن اإلسالم كا
                                                                 ً  هيأت لإلنسان اإلسالمي فرصة االنطالق إىل آفاق أوسع مدى، وإدراك أعمق غورا ، 

                                          
 .٥٢ فون كرمير، احلضارة اإلسالمية ص )١(
 .٢٢ هنترميد، املرجع السابق ص )٢(
 .٢١ هنترميد، املرجع السابق ص )٣(
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 زمان ومكان أي                       ً                              وإحاطة بالوجود أكثر مشوال ، مما كانت لدى اإلنسان من قبل يف 
تفلسفوا فيه، ال باعتبارهم وقد أثار هذا كله أهل الكتاب فاضطروا أن ينظروا إليه وي

هم يستفيدون منه ومن جتربته الفذة فأخذوا يتأملون ريعارضونه فحسب، بل باعتبا
م وعادام، وينظرون إليهم يف تنبه ويراقبون األدب اتباعه وأساليب حيام وآدا

الذي يقرءونه وحيللون األشياء اليت متدهم باملتعة والكلمات اليت تنطلق من أفواههم، 
واألفكار اليت تزخر ا عقوهلم وجاءت كنتيجة حتمية لتجربتهم، ولذلك كله كان 
                                ً                        ً           على هؤالء أن يكونوا رؤية أكثر مشوال  ودقة، إن مل تكن أشد فهما  ومعرفة عن 
أصحاب القرآن وعقيدم مما دفع بأهل الكتاب إىل تكوين صورم اخلاصة لإلسالم 

 الفلسفة نفسها تدل أكثر من غريها على اليت تبلورت يف فلسفة االستشارق، وهذه
                                                          ً             رغبة اإلنسان للفرار من اهول وشغفه باالقتراب من الكمال، وفضال  عن هذا وذاك 

                     ً                    ومعىن أن يكون املرء حمبا  لالستطالع هو أن يطلب “تقوده غريزته لالستطالع 
رء إجابات عن أية أسئلة تدخل يف نطاق عقولنا الدائمة التنقيب ومن هنا فإن امل

 وباستمرار، يعندما يتفلسف فهو حيقق إنسانيته وسواء أقمنا ذا التفلسف عن وع
 وعلى فترات وبوصفنا هواة، فالبد أن نتفلسف على يوبوصفنا حمترفني أم بال وع

               ً          ، حيث يتضح جليا  أنه كلما "حنو ما رد كوننا منتمني إىل نوع اإلنسان العاقل 
 بشرية جديدة تستحق التفكري فإنه البد لإلنسان                    ً        الحت ظاهرة تعترب نوعا  ما جتربة

أن يشغل نفسه ا، إذ جيب عليه أن يتعرف إليها والبد أن له إذن أن يتفلسف 
م بعمليات التحليل والتركيب و                                   ً      ً   ويفلسف، وهذا هو يف حد ذاته ميثل نشاطا  عقليا  يق

 ي يؤددف كشف حقيقة احلياة ذاا وطبيعة التجربة البشرية فيها، وهذا ما
 .ات واالنتقادات على حد سواءفباستمرار إىل توالد األفكار والفلس

وهكذا حدث أن برزت فلسفة االستشراق إىل حيز الوجود، حيث اضطر  
م اخلالدة يف الأهل الكتاب أن يردوا على تلك التساؤالت اليت أثارا جتربة اإلس

يالدى وبعده بسنني عىن  يف القرن الثامن املالدمشقيعقوهلم، وقد بدأ ا يوحنا 
ففي أعرق اآلثار األدبية التشيكية املكتوبة “كريلس بالقرآن وناقش علماء اإلسالم 

 Cyrilبالسالفية القدمية، يف أواخر القرن التاسع، قصة نزول القديس كريلس 
 وجمادلته علماء املسلمني وإكبارهم هلم وثنائه على ٨٥٠ عام حوايلبالشرق العريب 
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رمجته لبعض آيات من القرآن الكرمي، لعلها من أوىل ترمجاته إىل اللغة علمهم مع ت
وقد اشتهر ا عدد غري قليل يف صقلية وطليطلة والقدس والقاهرة  " )١(الالتينية

 عشر ووسع دائرا احلاديوغريها، وأشعل نارها بتري فيزايل بترمجته للقرآن يف القرن 
بحث عن خمطوطات عربية لتحقيقها والقيام  كرميون بذهابه إىل طليطلة لليجريارد

 بتأليف رسالته الشهرية األكويين عشر، وتعمق جذورها توما الثاينبترمجتها يف القرن 
اليت ألفها بدافع من حاجة إىل التبشري بني العرب واملسلمني " حبث ضد الوثنيني"

لعقل والدين         ً   مستخدما  ااملسيحيواستهدف ا تفنيد الدين اإلسالمي وتثبيت الدين 
   ً                                                                 معا  للوصول إىل إثبات مزاعمه، وجاء روجر بيكون فتوسع فيها على الرغم من 

لل نفسه  إخالصه للفلسفة العربية اإلسالمية واحترامه هلا، حيث اقترح مع رميوند
 ملواجهة اإلسالم إيديولوجيا بعد العسكري حمل اجلهد الفكريضرورة إحالل اجلهد 

           ً                                إياه عسكريا  يف احلروب الصليبية اليت سامهت بقدر أن أخفق الغرب يف مواجهته 
 .كبري يف توجيه فلسفة االستشراق واجتاهاا

 الفاشل أن تشغل بنفسها الصلييبومع ذلك كله اضطرت أوربا بعد غزوها  
 تصفي صراعاا الداخلية وتقوم بإصالح الكنيسة متأثرة مبا أخذت من مبادئ لكي

 .ديد عليه               ً          اإلسالم واستعدادا  للهجوم اجل
                                     ً                          وهنا البد من وقفة للتأمل حيث يبدو جليا  أن اللقاءات اليت حدثت خالل  

تلك القرون قد جاءت بنتيجة باهرة، إذ وجدت لدى الغرب بعدها مادة هائلة عن 
التجربة العربية اإلسالمية، كان على جيل الغرب الطالع أن يعيد النظر فيها ليتعلم 

                              ً             ا وهكذا اتسعت عقوله وعيونه معا  لالستفادة من منها ويبىن مستقبله على أساسه
                                                     ً       ً       اخلربة اليت كانت دفعة قوية للنهضة العلمية اليت اعترت عامال  جوهريا  لتحور 

م البعض زعاإليديولوجية الغربية من اهلزمية إىل االنتصار، ال بكوا مسيحية كما 
على التوجيه                               ً      ً      ً              فيما بعد، بل لكوا أصبحت مركبا  جديدا  موحدا  يركز اهتمامه 

 على الرغم من زعمه أنه قد ختلص من الدين وسيطرته عليه، والعقدي السياسي
                                             ً      ً             والشك أن فلسفة االستشراق لعبت يف هذا التحول دورا  رائعا  إذ عرفت كيف 

                                          
 .٣/١٠٣٢، املرجع السابق العقيقي جنيب )١(
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توجه العقلية الغربية إىل االقتباسات احلضارية واالستفادة من التجربة العربية 
                                ً          ظهرت هذه التجربة مرة ثانية مصدرا  من مصادر اإلسالمية، علومها وآداا، حيث 

الثقافة العاملية، بعد أن احتضنت العناصر اإلجيابية اليت صادفتها يف أيامها األوىل 
 .وانطالقها
 بعد هذه األحداث ينهض ويتقدم بدأ العامل الغريبويف حني أخذ العامل  

 واجلمود، واستوىل زلق، إذ طغى عليه اجلهلـ األتراك لينحط وينءجميالعريب بعد 
بدأت احلياة “عليه سكون مطبق، لقد أخذت أوربا تصحو من غفوا الطويلة، و 

تتكشف أمام أهلها عن آفاق جديدة فتفطن بعض علمائهم إىل استدارة األرض، 
ذوا إىل الشرق دون أن يكون هلم فوزاد آخرون فاستنتجوا أم يستطيعون أن ين

                            ً                  الذين كانوا يؤذوم أذى شديدا ، وذلك بأن يسلكوا حاجة إىل املرور بأرض األتراك 
طريق اجلنوب فيدورون حول أفريقيا، ومن هنا كانت العزلة اليت ضربت على العامل 
                               ً                                    اإلسالمي فلم يعد أحد يطرق له بابا ، وأقفلت الثغور وطويت األشرع وانقطعت 

 هي الفقر الذي                               ً     ً                      التجارة اليت كانت تتيح ألهله رحبا  وفريا ، فزادت عليه علة جديدة
بدأ يعم ويشمل، حىت بات احلكام يشكونه قبل الرعية فإذا زاد م أمل احلاجة انقلبوا 
على الرعية وبدأوا يرهقوم حىت زالت معامل الغىن، وقاس الناس عيشة ضنك وفاقة 
وسكتت ريح الشرق، وساد عليه ظالم رهيب ال تكاد تلمح فيه غري أشعة ضئيلة 

 ".)١(زهر وغريها من املساجدتتراءى يف صحون األ
وعندما أصبحت الدولة العثمانية املمثلة الشرعية لإلسالم على الصعيد  
 وامتدت سيادا إىل بعض الدول املسيحية يف البلقان والعقدي، والثقايف، السياسي

وغريها، بدأ الالهوتيون يبحثون من تلقاء أنفسهم عن كيفية مواجهة هذا اخلطر 
                     ً  ما فلم تعد حتسب حسابا    ًئا العقلية الغربية كانت قد تقدمت شياجلديد غري أن 

يديولوجية فحسب، بل قررت أن تعد عدا على املدى البعيد للقضاء أل ايسحاسلأل
على دولة اإلسالم اجلديدة حىت أخذت تعقد أنشوطتها حول عنقها يف امليدان 

                                          
 بالقاهرة حجازي، مطبعة ٣٤سالمي يف العصر احلديث، ص  حسني مؤنس، الشرق اإل)١(

١٩٣٨. 
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              ً ها عليه إطباقا   يكون إطباقلكي، وذلك والعلمي والثقايف والعسكري، سيالسيا
    ً                                                   ً      ً     كامال ، وال يشك أحد أن الدولة اإلسالمية اجلديدة كانت متثل خطرا  جسيما  على 
أوربا املسيحية، ولكن العالقات االقتصادية املتبادلة والقرابة اجلغرافية دفعت إىل أن 

زعات وبذلك أصبحت ـتتوافد على أطرافها املترامية، البعثات األوربية املختلفة الن
 االستشراق أكثر موضوعية وأشد علمية، وإذا أضفنا إىل ذلك تلك الروح دراسات
زعة اليت أخذت تسيطر على العقلية الغربية، فمن املمكن التأكيد ـة النياملوسوع

 قد بدأ ينمو ويتطور مبحض طبيعته إىل درجة معينة من العلميعندئذ بأن الدرس 
يديولوجية املسيحية، إذ أحس ألىل ا                             ً  من هنا بدأت األنظار تلتفت كثريا  إ. املوضوعية

بعض العلماء أن ضيق أفقها وآماهلم الكبرية ال يتفقان، ولذا وجد من بينهم أولئك 
                         ً                                       الذين خيتارون الشرق موضوعا  لدراسام لكوم غري راضني عن اإلجابات اليت 
                 ً                                                    كانوا يتلقوا ردا  عل أسئلة أساسية حول اإلسالم وكتابه ورسوله عليه الصالة 

                                                              ً    السالم وأتباعه وعلومهم وآدام مث عن تصورهم للحياة ومعضالا، وأخريا  عن و
عقليتهم وأخالقهم وتارخيهم وفنوم وفلسفتهم ودينهم وأسباب حتوهلم إليه 

 .ومتسكهم به
وقد حاول هؤالء أن ينظموا أفكارهم بطريقة منهجية للرد على تلك  

  ً       ً                    ما  فلسفيا  لتفسري روح الشرق من األسئلة، حبيث ميكن أن يعد تفكريهم هذا نظا
                                                      ً         وجهتهم وحل املشكالت اليت تعترض عقل اإلنسان عندما يبحث جديا  يف طبيعة 

 .الفكريجتربة أهل البشرية وإنتاجهم 
وهكذا أخذت جذور االستشراق تنفذ إىل األعماق، ودائرته تتسع يف اآلفاق  

بع عشر بوجه أخص حىت شهدت فلسفته يف القرن السادس عشر خاصة والقرن السا
     ً      ً                                                           تقدما  عظيما  حيث بدأت تظهر دراسام العلمية اليت حاولت أن حتيط بروح الشرق 
وخصائصها إحاطة شاملة وكانت املشروعات السياسية واالقتصادية والفكرية اليت 
                                               ً      ً        ً      وضعتها أوربا حنو الشرق تتطلب من أجل حتقيقها نشاطا  ماديا  ومعنويا ، وقد 

    ً                                                بعضا  منها أن ينظروا إىل الشرق بأعني متلؤها جدية العلم، ساعدت الظروف اجلديدة 
يديولوجية املسيحية ألوإىل اإلسالم تقودها رصانة العقل اللتان كانتا تتعارضان مع ا
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املغلقة حينذاك، إذ كان أصحاا ورجال بعثاا التبشريية يف أغلب األحيان يعيشون 
 .ايف عامل مقفول ال مكان فيه للعقول وال للعمل 

زعة الفلسفية واملنهجية ـ النيومع االعتراف بأن مثل هؤالء املستشرقني ذو 
 املنطقي وعدم االنزالق العقلي                 ً             إنسان ليس معصوما  من التناقض أي   ً           معا ، شأم شأن 

فإم قد ينجحون يف حتقيق الربط والوحدة بالنسبة إىل آفاق فكرية يف بيئتهم 
             ً                             ستشراقية أمرا  يدعو إىل التقدير إن مل يكن إىل وجمتمعهم، ومن هنا تظل نظريتهم اال

                          ً      ً      ً                              اإلعجاب، وذلك ألا تعد مذهبا  فكريا  منظما ، حمكم البناء حىت لو أخفقت فيما 
                                                     ً               عدا ذلك، ألا تعد على األقل حماولة عقلية أجرى صاحبها حبثا  يف حقيقة اإلسالم 

لمني البشرية مفاهيمهم وشريعته، فهي على هذا األساس حماولة النفاذ إىل جتربة املس
 .                 ً                    ًللحياة والدين معا  وعلومهم وفنوم أيضا 

وهكذا أخذت األعمال االستشراقية يف القرن الثامن عشر، على الرغم من  
 ً      ً                             ا  فشيئا  إىل املوضوعية حىت أصبحت متأثرة ئ فيها تقترب شياالستعمارياالجتاه 

 من التعمق واإلنصاف، ءشيبزعة اإلنسانية العامة تنظر إىل العامل اإلسالمي ـبالن
                                                                    ً     وحاول أصحاا اجلواب عن الكثرة العديدة من املسائل الروحية والدنيوية معا  اليت 
كانت تراودهم حول العرب واإلسالم وقد ساعدم على ذلك املادة املتراكمة لدى 
الغرب خالل القرون السابقة، واليت كانت تتطلب إعادة النظر يف التجربة العربية 

 .مية الفذةاإلسال
وعندما أتى القرن التاسع عشر كانت فلسفة االستشراق قد استكملت منوها  

مما أدى بعد منتصف هذا القرن إىل تبلور معاملها وازدهارها حىت أخذت تغوص يف 
زلتهم، ـاملسائل املعقدة وتبحث يف املعضالت الصعبة اليت تتعلق بالعرب ومن

دم، وحضارم وثقافتهم وفنهم يوعقوعقليتهم ولغتهم، وقوميتهم وفلسفتهم 
وأدم، وقد أثارت هذه البحوث االستشراقية يف دوائر العرب العلمية منذ ذلك 
                           ً       ً       ً     ً                ً       احلني حىت اآلن رد فعل كان عنيفا  أحيانا ، وثقيال  وسريا  على منطها أحيانا  أخرى، 

ألدب كر اإلسالمي عامة وافوظهرت من خالهلا عدة نزعات هلا أمهيتها وخطورا لل
 وقت مضى من أيالعريب خاصة الذي استمد قوته يف املائة السنة األخرية أكثر من 

ارتباطه الوثيق ذا الفكر العريق الذي كان على الدوام من أهم وسائل شعوبه 



 ١٩٥

ملقاومة االستعمار الذي حاول بكل ما أوتى من قوة جتريدها من ذاتيتها وشخصيتها 
لغة هذا "قافتها وعقيدا ولغاا العربية اليت هي وخصائصها ومميزاا وحضارا وث

األدب الذي كان احلافز املنشط له، واالهتمام خبدمة اجلماهري الشعبية ومساعدا 
  ".)١(ببنائه  بنبالة ماضيه وعظمة مستقبله الذي يتعني عليه القيامالوعيعلى تنمية 

ستشراق وبروز  اآلن أن هذا كله قد أدى إىل تبلور فلسفة االاجلليومن  
 .تأثريها يف األدب العريب احلديث

 :نزعات االستشراق) جـ (
زعات املختلفة اليت جعلت حياا منذ ـلقد ظهرت يف فلسفة االستشراق الن 

منتصف القرن التاسع عشر إىل اآلن من أدق مراحلها على اإلطالق، حيث برزت 
نشري إليها بإجياز ألن أمهية يف من بينها مخس نزعات رئيسية كان هلا التأثري البالغ، 

 .فهم االستشراق وماهية فلسفته
 :زعة التفوقيةـ الن-   ًأوال 

          ً                                                  وتظهر جليا  يف حماولة االستشراق إبراز تفوق الغرب على الشرق يف كل  
ميادين احلياة وهي نزعة تعسفية بكل ما يف الكلمة من  معىن وكان أصحاا 

 .ال حاجة بنا إىل سردها اآلنيستهدفون العرب بوجه خاص وذلك ألسباب 
                                              ً                 لقد كان اجتاههم حنو العامل الذي يبحثون فيه متأثرا  بترتيبهم اليت متت  

باملدارس اهلادفة حيث تشربت نفوسهم نظريتها التفوقية فبنوا على أساسها رؤيتهم 
أرجعوا جناح األمم “اخلاصة إزاء العامل الذي كانوا يستهدفون التعرف عليه حىت 

، وختلف العامل اإلسالمي إىل اإلسالم، فاملسيحية حبكم املسيحيإىل الدين األوربية 
 إىل الركود يطبيعتها تساعد على التقدم يف حني أن اإلسالم حبكم طبيعته، يؤد

                             ً                ، وكان اهلجوم على اإلسالم عدوانا  إىل أقصى حد ممكن احلضاريوالتخلف 
، وهناك  ")١(ستحدثةوترددت ثانية حجج العصور الوسطى مع بعض الزينات امل

، وكرومر، ودوماس، يب مثل أحباث رينان، وألاالستشراقيحبوث هلا وزا يف الفكر 
                                          

 .١٥٢ ص ١٩٧٠، االشتراكية واإلسالم، الطليعة، يناير يجارود.  ر)١(
 .٧٧رودنسون، املرجع السابق ص .  م)١(
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زعة داللة قاطعة يستحيل ـهانوتو، والمنس، وزومير وغريهم اليت تدل على هذه الن
الشك فيها، حيث تبدو األمور واألشخاص وكأا تسري على عكس املألوف يف 

، وهؤالء الذين حاولوا تدوين األوريب ً                ا  يف سريا والطابع أوربا حىت تتناقض متام
    ً                      بدا  يف إبداء ما عراهم من ا وأحسوا، مل جيدواهم ومشاعرهم، عما رأويسحاسأ

دهشة، وعجب بعبارة أخاذة مثرية ومن العجب أن العلوم اإلنسانية األخرى 
غريها مل تؤثر وازدهارها مثل االجتماع، والنفس والسالالت والفلسفة واالقتصاد، و

يف تغيري تفكري هؤالء وأمثاهلم مما يؤكد أن األغلبية الغالبة منهم مل تكن على دراية 
                                  ً                                     كاملة بشأن العلوم اليت تساعدهم جديا  يف حماولتهم املتزايدة للتعرف على الشرق 

 وجهات النظر اجلارية يف بيئتهم حيث كان عليهم أن بتبيناكتفوا "وآدابه، بل 
ومن هنا حدث أن كان اجلزء الكبري  " العلمي خارج ميدان نشاطهم يتعرضوا ألمور

 للعامل اإلسالمي يكمن يف نزعته هذه االستشراقيإن مل يكن األكرب من خطر الفكر 
أن احلضارات يكمل بعضها "اليت تعد حبق إحدى احنرافاته الكربى، إذ مل يفطنوا إىل 

تجنب نقائضها، وهكذا كان موقف  تأخذ مزايا ما قبلها وت    ً               بعضا ، فكل حضارة تأيت
احلضارة اليونانية بالنسبة للحضارة املصرية، والرومانية بالنسبة لليونانية، والعربية 

 غرور يبالنسبة لليونانية والرومانية ولكن نظريتهم يف تفوق املسيحية ودوهلا ترض
ما بعض األوربيني، إذ يرون أن حضارام أرقى احلضارات ألا استفادت من كل 

 أن احلضارة إمنا تأتى لتقدم نظريقبلها من احلضارات وجتنب عيوا، والواقع يف 
ومن هنا ظهر االعتقاد يف "            ً      ً                               اإلنسان نوعا  جديدا  من األشياء يكون هو يف حاجة إليه 

 واحترام القانون الفردي واملذهب العقليبأن املذهب "أوساط االستشراق العلمية 
إخل هي امتيازات خاصة بالغرب وأدى ذلك إىل .. نفصلة واحلرية والروح العلمية امل

 وعبد للدين ويتعلق باآلخرة ويهمل احلوافز املادية إخل وتأمليفكرة أن الشرق صويف 
، هذه الفكرة عن اختالف طبيعة الشرق والغرب منعت أية حماولة البتداع أو ..

بق عليهما وكان هذا استخدام أية مقوالت تارخيية مشتركة أو ترتيبات ميكن أن تنط
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         ً                                                          أشد وضوحا  إذ وافق ذروة تسلط أوربا وسيطرا على بقية العامل خالل النصف 
 .)١( من القرن التاسع عشرالثاين

وعلى أساس هذا النظر الضيق نشأت نظرية رينان وااماته لإلسالم يف  
حيث ركز هجومه العنيف على عدة نقط " قدناإلسالم وال"حماضرته الشهرية 

 :تهاخالص
 نشأ من القصور يف التعبري عن علوم العرب وفلسفة العرب وفنون العرب -١

ومتدن العرب وعلوم اإلسالم ومتدن اإلسالم آراء فاسدة وخطأ عظيم كبري شاع يف 
 .األوساط اإلسالمية

           ً                    وأصبح واضحا  وسبب هذا االحنطاط أن .  احنطاط بالد اإلسالم يف العامل-٢
                           ً                    مق غايته حىت صار دينهم حجابا  على قلوم منعها من عقول املسلمني بلغت من احل

 .     ً           شيئا  من العلومتعيأن 
 . العجز عن التقدم ناتج عن دين اإلسالم-٣

 نفسه ءالشي                             ً                  ومثلما فعل أرنيست رينان مهامجا  للعرب واإلسالم فعل  
، رد على األفغاينجربائيل هانوتو  بعده بقليل، ومثلما رد على األول مجال الدين 

 . حممد عبده مما سنفصل القول عنه يف اية هذا البحثثاينال
وإذا أضيف إىل ذلك كله أن إحدى مهمات الفلسفة هي التأثري يف مفاهيم  

ن أالناس وتوجيه حيام العملية ال تأثرها ما فإنه يعد من نافلة القول أن نؤكد ب
هنا مل يؤد أصحاا                           ً                       نزعة االستشراق هذه تعترب فعال  إحدى ضالالته الكربى، ومن 

واجبهم على حنو كان جيب عليهم أن يؤدوه، وإن أثروا يف األدب العريب احلديث، إذ 
كان عليهم أن يغريوا رؤية اتمع العريب يف اإلسالم ويوجهوا رأيه فيه ويصححوا 

 .أخطاءه، ولكنهم مل يفعلوا ذلك إال يف السنوات األخرية
 :زعة التحليليةـالن:      ًثانيا 

                                          
 ي وفهم مجيع الناس لتارخيهم، ترمجة راشد الرباوالتارخيي شاتيش شاندرا، تعدد بؤر التطور )١(

 .٢٧ ص ١٩/١٩٧٢ العدد "ديوجني"جملة 
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لى بوضوح يف رغبة االستشراق الرامية إىل إعادة حتليل اخلربات الكثرية وتتج 
يديولوجية اليت طرأت على أوربا ألعن الشرق وتفسريها، حيث كانت التغيريات ا

 .ذاا جتربتها البشرية للعامل الذي دف إىل احتالله تفرضان ذلك على علمائه
عقائدية اليت تزعمها القوى ومادامت االعتبارات االقتصادية والسياسية وال 

                   ً                                                     اإلمربيالية تعتمد أصال  على معرفة كاملة عن هذا العامل املقصود إخضاعه واحتالله، 
أول "                     ً                        ً                 كان البد من حتليله حتليال  يرضى أصحاا، ونقده نقدا  يربز مزاعمها، ألن 

 هو التحليل أو النقد، ويف هذا الدور يقوم املفكر بتحليل ما رئيسينشاط فلسفي 
واالتساق، .. فيدرس طبيعة الفكر، وقوانني املنطق : كن تسميته بأدواتنا العقليةمي

والعالقات بني أفكارنا والواقع وطبيعة احلقيقة، ومدى صالحية خمتلف املناهج اليت 
فهو حيلل منهج العلم والدين " .. املعرفة"أو " احلقيقة"نستخدمها يف الوصول إىل 
        ً     ً                      اهتماما  كبريا  بأية وسيلة يستخدمها ي، ويبديالطبيعوالفن واحلدس واملوقف 

الكتساب املعرفة أو تنظيم جتربته وهنا تقوم الفلسفة بدور الناقد األعلى، إذ أا تقوم 
باختيار دقيق ملا تدعيه خمتلف الفروع األخرى من معرفة أو حقيقة وذلك على أساس 

، والعالقة بني هذه النتائج املناهج املستخدمة فيها واتساق النتائج اليت توصل إليها
 بأسرها، إا يف حد ذاا إحدى املهمات )١(”وبني األوجه األخرى للتجربة البشرية

 كما كان جيب أن االستشراقيالكربى للفلسفة، وليتها طبقت مهمتها هذه يف الفكر 
تكدست املواد "تطبق، ولكن أصحاا مل يفعلوا ذلك إال يف أحوال نادرة، وإن 

                                 ً                             وأصبحت املناهج العلمية أكثر تشددا  وتضاعفت العالقات بني العلماء العلمية
 بفضل املؤمترات الدولية للمستشرقني اليت عقد أوهلا يف الدويلونظمت على النطاق 

 وبرغم هذا مل يتقدم، وحتليل اتمعات واحلضارات واألفكار إال ١٨٧٣باريس 
 ". )٢( لقلة منتخبة من العلماءالشخصيبفضل الفكر 

 العلمي الثنائيويعترف ذه احلقيقة عدد غري قليل من املستشرقني من بينهم  
اتمع اإلسالمي " بوون على سبيل املثال ال احلصر يف كتاب هلما -املشهور جيب 

                                          
 .١٩ هنترميد، املرجع السابق ص )١(
 .٧٨رودنسون، املرجع السابق ص .  م)٢(
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بأن قيمة البحوث اليت ألفت عن العامل العريب منذ بداية القرن التاسع عشر " والغرب
 حال فإننا حني أيعلى "               ً    عدمية اجلدوى متاما ، و إىل وقت قريب قيمة تكاد تكون 

نفحص ما ميكن العثور عليه منها وال ميضى طويل وقت حىت نكتشف أن نسبة 
كنقض يف اخلربة : ضخمة منها عدمية القيمة بسبب ما حتتوى من قصور واضح

الوثيقة باملوضوع، أو جهل بلغة البالد، أو اعتماد على السماع املشكوك يف صحته 
 إىل غري ذلك من وجوه النقص اليت متتلئ ا روايات التارخييدم دراسة األساس أو ع

الرحالة احلافلة باخليال، وقد كانت واسعة االنتشار يف أوائل القرن التاسع عشر، 
وكذلك مئات الكتب املوجزة احلديثة اليت وضعت مئات األوصاف املوجزة يف 

من أقاموا ذه املناطق ملدد تتراوح وصف األسفار، بل إن املوضوعات اليت وضعها 
حيث يكون يف إمكان الدارس  " )١(   ً      ً             ً                  طوال  وقصرا  ال تنجو دائما  من مثل هذه األخطاء

                                              ً                     أن يوجه إليها عشرات من االنتقادات وجيد فيها عددا  ال حصر له من النواقص 
وتغض من قيمة .. وجهات النظر الرمسية "                        ً        وعالوة على ذلك فإا غالبا  تعرب عن 

النظم احمللية بشكل ال يقبل العقل اقتصارها على األحداث السياسية أو املعاجلة 
عادات املصريني "ومع ما حفل به عن .. السطحية للمجتمع الذي تتصدى لوصفه 

من حسنات فإنه يقصر على املثل األعلى يف نواح كثرية منها، " .. احملدثني ومشائلهم
االقتصادية وبالصناعة، ومن باب أوىل أن ينطبق على الوجه املثال ما يتعلق باحلياة 

 ومثة )٢("للمؤلف كرومر.. مصر احلديثة "قسط كبري من ذلك على كتاب مثل 
                                                   ً            نواقص أخرى كثرية يف هذه الدراسات اليت ال تعترب إال ترديدا  ألقوال أسالف 
 االستشراق دون مراعاة التطورات االجتماعية والثقافية يف العامل الذي هو موضع
                                                              ً    البحث، مما يؤكد من جديد أن أحفاد االستشراق مل يوجهوا أنظارهم أيضا  إىل 
االكتشافات احلديثة يف العلوم األخرى، اليت كان بوسعها أن تساعدهم يف حتليل 

هناك مصدران "اتمع اإلسالمي والنفاذ إىل خالياه وخفاياه، وعلى الرغم من ذلك 
ا قيمتها الكربى تعكس التطور يصلحان إذا أحسن استخدامها كدالالت هل

                                          
 .٨ - ١/٧ بوون املرجع السابق - جيب )١(
 .١/٨ بوون، املرجع السابق - جيب )٢(



 ٢٠٠

د هذين املصدرين التقارير اإلحصائية السنوية اليت نشرا احلكومة ح وأاالجتماعي
التركية منذ قيام اجلمهورية، وتلك اليت نشرت مبختلف أنواعها ترجع إىل عام 

 لقي القائم على اخليال، وقد األديباج تم أما املصدر اآلخر فهو ما يقدمه اإلن١٨٧٠
ا املصدر من اإلمهال أشد مما لقيت املصادر األخرى، على أنه مع تسليمنا بأثره هذ

                 ً                                                      احملدود، فإنه غالبا  ما يقدم أصدق الصور وأوضحها عن القوى املعنوية والفكرية 
 يف األديب                ً           مما يتضح معه جليا  أن اإلنتاج  " )٣(احلقيقة اليت تفعل فعلها يف كل جمتمع

     ً                     ً                   دائما ، ميكن أن يساعدنا جديا  يف كل دراسات تتعلق العصر احلديث، كما هو حاله 
بامع وروحه الشفافة، ألنه يصور آماله وآالمه، وانتصاراته، ونكباته، وضحكاته، 
وبكائه، وازدهاره، واحنطاطه أصدق تصوير، ويعرب عنه أدق تعبري ومع ذلك كله فإن 

ذه يف دراسام للمجتمع                               ً                املستشرقني احملدثني مل يستفيدوا كثريا  من مزايا األدب ه
 . على وجه املثالاجلاهليالعريب اإلسالمي كما استفاد أساتذم من دراستهم للشعر 

زعة التحليلية قد أثبتت وجودها يف فلسفة ـوعل كل حال فإن الن 
االستشراق سواء يف ذلك العدد اهلائل من املؤلفات قبل القرن التاسع عشر أو ما ألف 

ك البحوث اليت أنتجتها العقلية االستشراقية يف اآلونة األخرية، فيه أو بعده، أم بتل
إذ يعترب هذا " العرب تاريخ ومستقبل": ومنها على وجه خاص كتاب جاك بريك

  عن الشرق األوسط املعاصر، وال يعينالغريبالكتاب احلد الفاصل لدراسات اإلنسان 
ن علماء م الغربيني يف املنطقة  أقلل من قيمة ما أنتجه جيل كامل من الباحثنيأنينهذا 

ولكن جاك بريك مؤلف الكتاب وهو مستشرق .. السياسة واالجتماع واالقتصاد 
بالوراثة، وعامل يف االجتماع عن طريق التدريب، قضى حياته كلها على اتصال وثيق 
باملسيحيني ويف عالقات وثيقة معهم، ولذا أضاف إىل هذه الدراسات مادة تعترب 

 .)١(عها يف هذا االفريدة من نو
                               ً       ً       ً                     وقد طبق جاك بريك يف حبثه هذا منهجا  فلسفيا  حتليليا  يف حماولة جادة للنفاذ  

                                       ً              ً                     إىل أعماق الشخصية العربية اإلسالمية، باحثا  يف بنائها جريا  وراء ماضيها وحاضرها 
                                          

 .١٠/١١ - ١/١٠ بوون، املرجع السابق، - جيب )٣(
 . محادخريي ٩٠ستقبل ص مقدمته لكتاب جاك بريك، العرب تاريخ وم. أ.  هـ)١(
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ام ومستقبلها وعلومها وفنوا وآداا، إنه حبث ميتاز خبلق رؤية جديدة هلذا اجلزء اهل
حماولة لدراسة الشخصية العربية اليت نعيشها، يف ميادين احلياة "من عاملنا املعاصر أنه 

  ".)٢(املادية والفكرية
لربنارد " العرب يف التاريخ"ونضيف إىل هذا البحث دراسة أخرى وهي كتاب 

:                                                      ً               لويس الذي يعترف بنفسه عن قصده إىل التعليل والتحليل معا  ،وذلك حني يقول 
               ً                                                    ذا الكتاب تارخيا  بقدر ما هو رسالة أو مبحث يقصد إىل التعليل والتفسري ، ليس ه"

    ً                  ً      ً                                        فبدال  من أن أحشر موضوعا  واسعا  كهذا ف الئحة عظيمة من التواريخ واألحداث، 
حاولت أن أغربل أو أحمص بعض القضايا األساسية يف هذا املضمار، من مثل مركز 

 ومآثرهم ،واخلصائص البارزة اليت متيز العرب يف التاريخ اإلنساين ،وحقيقة أصلهم
 . تطورهم خالل   العصور

 قد حقق هدفه إىل حد كبري حيث حاول دراسة تاريخ والناظر فيه يرى أن لويس
بل على اإلحاطة بالعرب واإلسالم من :العرب العلى أساس سرد الوقائع واألحداث

هنا  إمكاننا أن نضيف حيث تأثرمها وأثرمها ،إحاطة شاملة بناءة يف الوقت نفسه ويف
    ً                                                                    حبوثا  أخرى تدل على هذه الرتعة جبالء، ومع ذلك فإن القدر الذي أشرنا إليه يكفي 

 .للتدليل عليها
 :زعة التخصصيةـالن:      ًثالثا 

وتعد من أهم حماوالت االستشراق البناءة يف دراسة العربية اإلسالمية، وتدل  
زعة، ـ يبحث فيه وقد ظهرت هذه النعلى نواياه اجلادة يف معرفة حقيقة العامل الذي

على الرغم من وجود خيطها الرفيع عرب تاريخ االستشراق كله، بعد زوال الروح 
املوسوعية اليت سيطرت على العلوم مجيعها فترة طويلة من الزمان، وتبلورت 
خصائصها يف القرن التاسع عشر، وبرزت معاملها يف هذا القرن بوجه خاص حيث 

علماء االستشراق يشتغل كل منهما يف ميدان واحد من وجدت مجاعات من 
الدراسات فهناك جمموعة منهم تم باألدب، واللغة واللهجات، واألخرى بالفلسفة 

                                          
 .١٩٧١، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ٥٩ عياد، األدب يف عامل متغري ص شكري )٢(
  .٥برنارد لويس ،املرجع السابق ص) ٣(
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 والفقه واحلديث، والرابعة بالعلوم والتاريخ واآلثار، والثالثة بالقرآن وحممد 
صصه مما أدى إىل  وكل منها يبحث يف أحد ميادين خت)١(والفنون واحلضارات وغريها

ظهور دراسات بناءة وجادة يف الوقت نفسه، ومن هنا سوف خيرج كبار املستشرقني 
الذين أثروا بطريقة أو أخرى يف األدب العريب احلديث، ونرى أن هناك عوامل ثالثة 

 .                 ً     ًزعة وبروزها تأثريا  كبريا ـأثرت يف تبلور هذه الن
ستشراق خالل القرون، حيث املادة اهلائلة اليت توافرت لدى اال: األول 

لوحظ أنه أصبح من املتعذر على الباحث الواحد، القيام باإلحاطة الشاملة 
بالدراسات العربية اإلسالمية وميادينها املتعددة فيضطر إىل اختيار علم من علومها 

 .للتخصص فيه، والرضا مبعرفة عامة عن علومها األخرى
مية املختلفة اليت طالبت علماء ظهور التخصص يف امليادين العل: الثاين 

ت املتعلقة بامليادين اليت يبحثون فيها، مثل الاالستشراق باإلجابة الدقيقة عن املعض
 بني الشرق والغرب، ومشكلة التأثري والتأثر بينهما، وقضية احلضاريمعضلة السبق 

 دب العريب وأمهيته والقرآن الكرمينشأة األديان، ودورها يف ضة الشعوب واأل
 العلميكانتها وإسهام العرب مزلته، والفلسفة اإلسالمية وـ ومنوقضاياه، وحممد 

 . وغريهاوالفكري والفين
اليقظة اليت ظهرت يف العامل العريب اإلسالمي بأسره مما أدى إىل : الثالث 

 قبل، ذيتغيريات اجتماعية وثقافية كانت تتطلب رؤية أمشل ودراسة أعمق من 
                                      ً            ع املرء أن يرى يف جماالت دراسة اإلسالم جهودا  تتخطى إطار أصبح يف وس"وهكذا 

 احملض للوصول إىل نظرات تركيبية جزئية ال يلهمها فحسب جمرد يالعمل الفلولوج
اإلدراك السليم، أو األفكار العامة ذات الطابع الفلسفي، بل تلهمها النتائج اليت 

 االجتماعية وأصبح املؤرخون توصل إليها الباحثون الذين يعملون يف جمموع الظواهر
 ".يف هذه اموعة أو تلك يربطون بني الظواهر السكانية واالقتصادية واالجتماعية

                                          
، ورقة من تاريخ االستشراق يف أملانيا، يوليوس روسكا البحاثة الكبرية يف اهلامشي حممد حيىي )١(

 . هامربج١٩٧١ سنة ١٧ جملة فكر وفن العدد ٦٨/٧٥ ص العلوم الطبيعية العربية
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     ً     ً            عددا  هائال  من البحوث االستشراقيزعة أنتج األدب ـوبسبب هذه الن 
القيمة اليت كانت مبثابة حتول عظيم يف تصحيح مفاهيم الغرب عن اإلسالم والعرب، 

أا حىت اآلن مل تتبلور بدرجة ميكننا القول بأا أصبحت إجيابية، على الرغم من 
وهناك أدلة ال حصر هلا نكتفي باإلشارة إىل بعض منها وعلى سبيل املثال كتاب 

حيث حاول أن ينفذ إىل أغوار الفلسفة الرشدية  " )١(ابن رشد"رنيست رينان أ
فة املسيحية خاصة وباعتباره باعتبارها حجر األساس للفلسفة األوربية عامة، والفلس

 .)٢(صاحبها أعظم الشراح لفلسفة أرسطو على اإلطالق وباعتراف اجلميع
وقد كان رينان أول من أحيا دراسة الفلسفة العربية اإلسالمية يف األعصر  

فتح به أفق جديد يف حق الدراسات الفلسفية اإلسالمية "احلديثة من األوربيني حىت 
ثني من مجيع األمم يف الفلسفة العربية، وال سيما فلسفة ابن وصار معول مجيع الباح

                       ً         ً                                     رشد، فال تكاد جتد مستشرقا  أو عربيا  يبحث يف فلسفة ابن رشد من غري أن يقتبس 
، ومثال آخر " إياه أهم املصادر يف موضوعه  ًا                                 معارف كثرية من كتاب رينان هذا عاد 

، "ى تأثرها باملؤثرات األجنبية احلضارة اإلسالمية ومد"هو كتاب ألفريد فون كرمير 
الذي يبحث فيه املؤلف ظهور الديانات املختلفة يف آسيا الغربية، والتشابه البارز بني 

 تلك البالد يف األخالق واألجسام واألفكار وحياول أن يعدد األفكار اليت أهايل
هرت يف تسربت إىل اإلسالم من الديانات األخرى، مث يشري إىل الفرق الدينية اليت ظ

وية وغريها وملا نالبالد اإلسالمية املختلفة متأثرة باليهودية واملسيحية والزرادشتية واملا
، ي كلءكشي                     ً                                    كان هذا الباحث متخصصا ، فقد حاول أن يفكر يف التاريخ اإلسالمي 

ونظم عرضه حول مذهب تأثري األفكار السائدة الذي يزودنا مبفتاح فكر النظام 
الذي " تاريخ القرآن"سالم ومثال ثالث كتاب تيودور نولدكة  لإلواالجتماعي الديين

يعد حبق أدق ما أنتجه الغرب يف هذا امليدان حىت اآلن إذ حبث صاحبه فيه بتضلع 
 الوحي                          ً                                   وعمق وحاول أن يكون موضوعيا  بقدر اإلمكان وقد تناول البحث حقيقة 

                                          
 .١٩٥٧ احلليب البايب أرنيست رينان، ابن رشد، ترمجة عادل زعيتر، عيسى )١(
 ترمجة أنيس فرحية مراجعة حممود زايد، ٣٢٤، ٣١٢ فيليب حىت، صانعو التاريخ العريب ص )٢(

 .١٩٦٩دار الثقافة 
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السالم وحكمة نزول والنبوة وما بينهما من عالقة مث شخصية الرسول عليه الصالة و
القرآن وأسباب نزول اآليات وغريها من املوضوعات اليت تتعلق ذه املعجزة اخلالدة، 

فيه أحباث حتليلية قيمة كما أن .. أهم ما ألفه اإلفرنج يف تاريخ القرآن "فهو بال شك 
، ومن هنا حقق "حيث مل يستوف البحث والفكر فيه حقه .. فيه ما يؤخذ عليه 

   ً                                                       بريا  يف كل البحوث الالحقة اليت كان موضوعها دراسة القرآن الكرمي      ً  تأثريا  ك
 نرى االجتاه نفسه يف حبث احلديث القرآينوجبانب هذا االجتاه التخصص يف البحث 

 ولكننا نبادر فنؤكد أنه يتعلق بفنية البحث عن األحاديث احملمدية أكثر مما النبوي
لى ما ورد يف حبوث املستشرقني يف يتعلق بالبحث يف فلسفتها ذلك لشدة احلرص ع

هذا الصدد من الريب، وحنيل القارئ إىل كتاب قيم خصص للبحث فيها والرد 
 ، أما فيما يتعلق بفنية البحث عن أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم، )١(عليها

فإن االستشراق قدم إىل الدراسات العربية اإلسالمية خدمة جليلة نقدرها قدرها ألن 
أا أن تسهل البحث عن النصوص احملمدية املنتشرة يف جملدات ال حصر هلا من ش

والذي .. ونسنك .  ىاإلجنليزيالذي ألفه املستشرق " مفتاح كنوز السنة"وإذا كان 
، يعد من أعظم األعمال امليسرة للبحث عن النصوص يالباق قام بنقله حممد فؤاد عبد

 يعد النبوياملعجم املفهرس أللفاظ احلديث "ن                 ً     أربعة عشر مؤلفا ، فإحوايلالنبوية يف 
ونسنك فخدموا كل . ى.يف قمة األعمال اليت قام ا املستشرقون وعلى رأسهم ا

 :باحث أو طالب للحديث يف الكتب التسعة اآلتية
 .البخاري صحيح -١
 . صحيح مسلم-٢
 .الترمذي سنن -٣
 .النسائي سنن -٤
 . دواوديب سنن أ-٥

                                          
ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، مطبعة  حممد حممد أو شبهة، دفاع عن السنة )١(

 ما يدل على ١٩٤٦ والكتاب ذاته امتداد لرسالة الدكتوراه اليت ناهلا صاحبه عام ٦٧األزهر 
 .اهتمامه البالغ ذا املوضوع
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 . سنن ابن ماجه-٦
 . موطأ مالك-٧
 . مسند أمحد بن حنبل-٨
 .ي مسند الدارم-٩

مما يدل على قيمة اجتاه االستشراق يف هذا امليدان ويؤكد من جديد شأن  
 .زعة فيه وجالل قدرها كذلكـهذه الن

                                                   ً       ً وقد ختصص اآلخرون يف دراسة الفقه اإلسالمي باعتباره تطبيقا  حقيقيا   
له وفروعه، وتارخيه، وتطوره، ومراكزه، للفكر اإلسالمي العام، فبحثوا يف أصو

ويعترف يوسف شاخت أحد املتخصصني يف هذا .. ومذاهبه، وتأثره، وتأثريه، إخل 
حيسن أن أقول كلمة عن تاريخ هذه : "                                  ًاال أن التخصص فيه حديث العهد قائال 

 الدراسة يف أوربا فوجودها يرجع إىل عهد قريب ألا مدينة بأصلها للنهضة العظيمة
، املاضي من القرن الثايناليت تناولتها البحوث اإلسالمية يف أوربا يف النصف 

                                                               ً     واملشجعان الكبريان على البحوث اإلسالمية العامة مها يف نفس الوقت واضعا  أسس 
  Goldziherما األستاذ ارى الكبري  يف الشرع اإلسالمي وأعينالعلميالبحث 

أعىن  .. أملاين وجيب أن نضيف اسم عامل Hurgronie احملترم يواألستاذ اهلوالند
 Bergestrasser       ً     تلميذا  لـ نفسي ألعترب وأين Bergestrasserبه األستاذ 

 .)١(Hurgronieو 
وقد اجته البعض مثل ما فعل ألدوميل إىل التخصص يف تاريخ العلوم العربية،  

، كما علميال وامليدان السياسيفدرس خطوات العلم قبل ظهور العرب يف املسرح 
 واهتمام االستشراق به، ويؤكد لنا العاملي يف تطور العلم العلميحبث يف أثر العرب 

هذا سفر نادر يف مادته : وقصارى القول: "                     ً قيمة هذا الكتاب قائال فوزيحسني 
                                  ً      ً      ً                              وإحاطته، يؤرخ للعلوم العربية تارخيا  علميا  دقيقا ، ال يهمل شاردة وال واردة، فنحن 

ية لعلوم العرب العاربة واملستعربة على حد سواء، وإذا أضيف حيال موسوعة جذر
                                         ً                        إىل هذا كله حبوث جورج سارتون الذي يشيد كثريا  مبا قدمه العرب إىل العلم 

                                          
 .١٩٣٣ مارس ٢٣ يوسف شاخت، يف تاريخ الفقه اإلسالمي، الرسالة، )١(
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نالينو يف علم الفلك عند العرب اليت ألقاها باجلامعة   مث حماضرات كارلوالعاملي
لقاها بكلية األطباء امللكية يف املصرية، وحماضرات إدوارد براون يف الطب العريب اليت أ

أردت أن أعرض الدور الذي لعبه حكماء : " حيث قال١٩٢٠ - ١٩١٩لندن عام 
يف نقل العلوم الطبية واحلفاظ عليها خالل العصور املظلمة .. وأطباء اإلسالم، 

وإنقاذها من االحنالل وإيصاهلا إىل حيث األساس الذي ارتقت منه صروح املعرفة 
وهي إظهار أمهية دراسة العلوم كتلك اليت أعطيت ..  غاية أخرى احلديثة، وىل

، وجهود أغناطيوس كراتشكوفسكى يف سبيل األدب "لدراسة الشعر واألدب
                                          ً                   ً          اجلغرايف العريب حيث قضى أكثر من ربع قرن منتقال  بني أزهاره، ومتبحرا  يف روائعه 

 يعد حبث من أروع الذي" تاريخ األدب اجلغرايف العريب"حىت جاء بكتابه الضخم 
 اليت االستشراقيدب األعمال االستشراقية على اإلطالق، وغريها من أعمال األ

تتحدث عن املعلمني العرب الرياضيني واجلغرافيني والفلكيني والطبيعيني واألطباء 
استطاع العرب أن يأخذوا عن أستاذهم العظيم أرسطو "وغريهم من العلماء، إذ 
الطبيعية، فقد استطاع علماؤهم النابغون أن يوجدوا سلسلة طاليس يف علوم الفلسفة 

متصلة تربط بني الفلسفة اليونانية وفلسفة الفليسوف احملدث، روجر بيكون، وقد 
إن " أصبحت نظم علم وصف الكون اليت وصفها فالسفة العرب موضع تقديرنا 

زعة التخصصية ـ يف هذا اال يؤكد للجميع مدى أمهية الناالستشراقيإنتاج الفكر 
فيه إلبراز دور العرب يف ضة العلوم والفلسفة على حد سواء، هذا الدور الذي أنار 

 حيملوا شعلة العلم واإلميان عرب القارات كما محلها لكيالطريق أمام أحفادهم 
 .أجدادهم األفذاذ

وعالوة على ذلك كله اجته فريق من أصحاب االستشراق إىل الفن اإلسالمي  
ل ما يتصل به من قريب أو بعيد وقد ظهر عدد ضخم من املستشرقني فدرسوا ك

الذين ختصصوا يف الفن اإلسالمي وقضوا حيام كلها يف دراسته، ومن أمثال هؤالء 
كروزول، اتنجهاوزن، دمياتد، مارسيه وغريهم . جاستون فييت، أرنيست كونل، أ

إلسالمي الذي ميتاز هؤالء الذين حرصوا جبهد وإصرار على إظهار شخصية الفن ا
                   ً                                                        بتنوعه العظيم تنوعا  أصاب نواحيه، وأشكاله وصناعته وزخرفته، وأقاليمه، ورجاله “

     ً                 ً              ً                                  تنوعا  بلغ من الشدة حدا  يصعب معه كثريا  أن جند حتفتني متماثلتني ومع ذلك فإنه 
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 بالفنون على املبادئ ه شخص تقتصر معرفتأيميتاز بوحدته، فلو أنك عرضت على 
        ً                                             ً       يطة صورا  متنوعة لتحف مصنوعة يف العصور اإلسالمية منها مثال  لقطعة العامة البس
 وثالثة لقطعة من املعادن املصري، وأخرى لقطعة من النسيج األندلسيمن العاج 

اإليرانية، فال شك أنه يشعر بوحدة أساليبها وال يتردد يف احلكم بانتمائها إىل الفن 
                                   ً لفنية يف العامل اإلسالمي بأسره تعرب جليا  مما يدل على أن هذه الوحدة ا" اإلسالمي 

 .عن تلك الوحدة الروحية فيه
زعة التخصصية يف األدب ـويكفي هذا القدر من اإلشارة إىل الن 

زعة لفلسفة ـ حيث تدل األمثلة اليت أوردناها على مدى أمهية هذه الناالستشراقي
 .االستشراق وفهم ماهيتها وأثرها على حد سواء

 :زعة الالهوتيةـ الن-     ًرابعا 
زعات االستشراقية وأعرقها وأوسعها ـزعة تعد من أقدم النـوهذه الن 

       ً           ً                                                        انتشارا  وأمهها قدرا  فهي حماولة لفهم روح الشرق الكلية والنفاذ إىل أعماقها إما 
للهجوم عليها أو االستفادة منها أو ملقارنتها بغريها، إن وجود هذه الرتعة يف الفلسفة 

ذورها إىل ميدان فلسفة االستشراق اليت أخذت على عاتقها العامة قد امتدت ج
                                  ً                  للشرق ومادات عقيدة الشرق تعد جزءا  ال يتجزأ من حيزه الفكرياختراق األفق 

 حواجزها ي      ً       ً                                        مكانا  وزمانا  يرى املستشرقون أنه البد من سرب غورها، وختطالوجودي
ا أضيفت إىل كل ذلك والفلسفة تعد يف حد ذاا من أدق الوسائل وأنبلها لذلك وإذ

                                         ً                              مشولية العقيدة اإلسالمية، وعظمتها وكوا دينا  لألغلبية الغالبة يف الشرق، حيث 
 أو ارتبطت به الديين               ً     ً                             يشمل اإلسالم مزجيا  كامال  من الثقافات اليت منت حول األصل "

يف معظم األحوال مع تعديل قليل أو كثري، فهو مزيج ذو خصائص يتميز ا يف 
 ويف تصوره للقانون ونظريته اخللقية واالقتصادي واالجتماعي ياسيالستكوينه 

                                                        ً      ً           ونزعاته العقلية وأساليبه يف الفكر والعمل وهو بعد يضم عددا  عظيما  من الشعوب 
 املختلفة يف اجلنس واللغة واخللق والعادات املوروثة، غري أا على اختالفها مرتبطة ال
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              ً                     ترتبط ارتباطا  أشد قوة بتشاركها يف بوشيجة العقيدة املشتركة فحسب، ولكنها
  ".)١(ثقافة واحدة وخضوعها لشريعة واحدة واختاذها تقاليد واحدة

زعة فيما يتعلق بفلسفة االستشراق كضرورة ـ           ً             وسيبدو جليا  وجود هذه الن 
قصوى ال سبيل إىل إغفاهلا أو جتاهلها وخاصة بعد أن برزت الدراسات الكالسيكية 

ة العقيدة يف يقظة الشعوب وضة حضارا وفوق هذا كله فهناك             ً     والعصرية معا ، أمهي
 الذي جيب أن الواعيمعضالت عقدية ال ميكن حلها إال من طريق علم الالهوت 

ينظر إىل كل األديان من زاوية أتباعها وبناء على أحكامها وعلى كتبها مث يبحث 
 . الكاملاإلنساينإىل التفاهم            ً                                       فيها مقارنا  إياها مبا سبقه وما حلق ا مما يؤدى ضرورة 

وما أجدر بعلم الالهوت أن يساهم بدوره يف هذا التفاهم املطلوب ولكن  
 ألن الالهويتيبدو حىت اآلن أن تطبيق هذا املنهج البناء يعد صعوبة بالغة لالستشراق 

الذين توصلوا مع أنفسهم إىل التوافق على قبول صدق حممد "أصحابه حىت أولئك 
بأنه دعا إىل دين جديد متميز يعودون ليؤكدوا يف الوقت نفسه أن رسالة واالعتراف 

خالد، إذ مل يتحروا بعد من حبثهم يف  " )٢( مل تكن كلها من مصدر إهليحممد 
يديولوجيتهم املسيحية ويعترف أ          ً                             اإلسالم جريا  وراء أساليب جديدة للدفاع عن 

إننا جيب أن نكسب وجهات نظر  ":                         ً أكر نفسه ذه احلقيقة قائال الالهويتاملستشرق 
جديدة لعقائدنا املسيحية، بناء على فهمنا العميق للتعاليم اإلسالمية وفهمنا لنفسية 
املسلم املتدين، وذلك حىت نتجنب نقاط الضعف فيما نستخدمه من أدلة حىت اليوم، 

  ً دا                ً     من جديد دفاعا  جديتلك النقاط اليت تظهر لنا عند دراستنا لإلسالم وحىت نبين
 الفكري     ً                               دفاعا  يدع يف حسابه روح اإلسالم والتطور : عن العقيدة املسيحية

وقول أكر هذا يعد " للمسلمني فيما يتعلق بعقائدهم خالل ما يزيد على ألف عام 
الذي استغرق إعداده بتمويل الكنيسة الكاثوليكية أكثر، " عقائد اإلسالم"نتيجة حبثه 

م من اآلمال العريضة بأن غرضه من وضع هذا             ً     ً          من ثالثني عاما  كامال  وعلى الرغ
                                          

 أبو ريده املطبعة عبدا هلادي حممد ٩م ص جيب واآلخرون، وجهة اإلسال. هـ.  أ)١(
 .اإلسالمية بالقاهرة

 .ل طيباوى املستشرقون الناطقون باإلجنليزية. أ٥٩٧ حممد البهي، املرجع السابق ص )٢(
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                       ً        ً     هو عرض عقائد اإلسالم عرضا  موضوعيا  كما "الكتاب كما يؤكد حممود زقزوق 
 جدل أو دفاع عن املسيحية يف هذا الغرض، أييراها املسلم املتدين بدون إقحام 

  ملناقشة علمية بني املسلمني واملسيحيني، هذاحقيقي السبيل خللق أساس يئ يهلكي
                     ً             ، مل يستطع أن يظل وفيا  هلا بل إن كل  ")١(                         ً     الغرض شئ جديد ويعطى وعودا  كثرية

                                                    ً يضيع هباء يف خالل اجلوانب السلبية اليت أعطت للكتاب طابعا  " من هذا القبيل يءش
 ال ميكن أن يقال عنه أنه ه                 ً                           غري ما كان متوقعا  منه حىت أصبح الكتاب يف جمموعخرآ

كر إىل أبعد أ، وعالوة على ذلك فقد ذهب  ")٢( لإلسالموعلمي موضوعيعرض 
تأثري اخلوف : "من ذلك فلم خيالف أسالفه يف هذا اال حيث قال صراحة أن

، كان  ")٣(واالنزعاج وانتشار الرعب يف كل مكان أمام جيوش املسلمني الزاحفة
                                                               ً      أحد األسباب الرئيسية يف انتشار اإلسالم يف آسيا وأفريقيا، وهكذا وبدال  من أن

زعة يف البحث عن حقيقة اإلسالم ونبيه ـيتقدم أكر وغريه من أصحاب هذه الن
 اجللي، جندهم بعد وعودهم واعترافهم يسقطون وراء آبائهم من الالهوتني، ومن 

 يتحرروا من ضيق نظرهم إىل اإلسالم لكيأم ال يزالون حيتاجون إىل سنوات طوال 
 .وشريعته
وهو حداثة عهده :  قبل غريه لسبب بسيط                          ًوقد اخترنا هذا الكتاب مثاال  

                                 ً                زعة الالهوتية يف فلسفة االستشراق أوال ، مث لنشري إىل بطء ـلنربهن على وجود الن
يديولوجية املسيحية حنو اإلسالم ورسوله عليه الصالة والسالم، ومما ألالتطور يف ا

     ً     حديثا  ظلت                                      ً  زعة الالهوتية اليت أثرت يف االستشراق قدميا  وـالشك فيه اآلن أن الن
إحدى نزعاته الرئيسية والضرورية كذلك، ومن هنا يبدو أن مكسيم رودنسون قد 

، وتدريب ترامجته، وتربية العلميخالف الواقع عندما زعم أن االستشراق باجتاهه 
متخصصة يف مراكزه الدراسية ختلص من أغالل الالهوت منذ القرن الثامن عشر 

به إال حلاجاته، ألن األمر ليس كما يظن، بل            ً      ً          حىت أصبح حرا  طليقا  ال حيسب حسا
                                          

 .١١١ زقزوق، املرجع السابق ص محدي حممود )١(
 .١١٣ زقزوق، املرجع السابق ص محدي حممود )٢(
 .١٢٠سابق ص  زقزوق، املرجع المحدي حممود )٣(
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                        ً      ً                                      كما أن املسيحية تركت أثرا  عميقا  يف بادئ األمر حول اإلسالم يعرض هذا الدين "
 إليه بثمار احلضارة للمؤثرات املسيحية من مجيع اجلهات، تلك املؤثرات اليت تأيت

ت اليت اعترته األوربية ويئة إلصالحات أوسع مدى وأكثر أمهية من مجيع اإلصالحا
حىت اآلن وقد يكون من اخلطأ الفاضح الزعم بأن إدخال مثل تلك اإلصالحات 

أثبت وأرسخ يف قلوب الناس من هذا، : ميكن أن حيطم دين القرآن، فهو واحلق يقال
، حيث "واألمل كبري يف أن خيرج من هذا الصراع أكثر قوة وأشد طهارة وصفاء 

 مل ينته بعد مما يتطلب وجود الالهويت يف امليدان الفكرييتأكد من جديد أن الصراع 
هذه الرتعة يف فلسفة االستشراق اليت تستدعى ربط األسباب باملسببات، وتربز 
العوامل الداخلية واخلارجية اليت أثرت وتؤثر يف املفاهيم الفكرية يف الشرق والغرب 

ؤثرات واملتأثرات وهدف    ً                       ً                         معا  ألن غايتها أن تظهر جليا  ما بني شعوب املنطقتني من امل
وعملنا على مستوى العلماء يسعى إىل هدف : "                           ًهذه الفلسفة يؤكده بارت قائال 

تفرضه البيئة حولنا، وإلقاء نظرة إىل عامل :  الذي هو بعينهالفكرياختراق األفق 
 نتعلم من الكيان الغريب علينا كيف حنسن فهم إمكانيات الوجود لكيالشرق، 
 ".ذا فهم ذاتنا حنن يف اية املطاف  وكيف حنسن اإلنساين
 الشرقي     ً                                             وأخريا  لو أضيف إىل ذلك كله مرتلة علم الالهوت يف العاملني  
زعة ومكانتها يف فلسفة االستشراق، مما ـ            ً             ، فستربز جليا  أمهية هذه الن    ً معا والغريب

يتطلب من العلماء املسلمني على األخص أن يعنوا ا عناية خاصة وأن يدرسوها 
 .اسة مستوفاةدر

 :زعة السياسيةـ الن-     ًخامسا 
اإلحاطة الشاملة بأهداف العرب :                ً                 وتبدو بارزة جدا  يف حماولة االستشراق 

 االقتصادياالجتماعية وغايام السياسية، واستراتيجيتهم القومية، واستقالهلم 
،  يف هذا االاالستشراقيوتصورام النظامية وغريها من املعضالت، وأنتج األدب 

    ً       ً      ً                                                 قدميا  وحديثا ، عددا  ال حصر له من الدراسات واملؤلفات، بعضها قيمة بناءة 
واألخرى هزيلة تافهة فأوهلا قد وضعت يف حماولة صادقة للتعرف إىل حياة العرب 

أن اآلراء املألوفة عن الشرق حتتاج "السياسية وأطوارها حىت أعلن أصحاا صراحة، 
ن يكون هلا اعتبار فيما يتعلق بتاريخ اإلسالم يف اجلملة إىل تصحيح كبري، وجيب أ



 ٢١١

 آخر، يء شكأيطوال الفترة اليت كان العرب فيها هم األمة احلاكمة، وإن السياسة 
           ً                                                         كاحلضارة مثال ، هي املوضوع الذي حتتل هذا املكان األول وتستأثر باالهتمام، ومل 

ادية يف ثوب ب.. تكن سياسة العرب عبارة عن فكرة الشرقيني عن القدر احملتوم 
                    ً      ً                             املطلق، بل كانت شأنا  مقدسا  عند مجيع املسلمني اشتركوا فيه االستبدادياحلكم 

" بأرواحهم وجوارحهم وإن كانوا مل يفهموا طبيعة اجلماعة اإلنسانية وحدودها 
                   ً                                                حيث طالب فلهوزن أوال  بضرورة تغيري آراء الغرب املعتادة عن الشرق وروحه، 

                                            ً    ىل تصحيح شامل ألن أغلبيتها فاسدة واستنتج ثانيا  أن واعترف صراحة أا حتتاج إ
 فرصة حقة للقيام بتغيري تلك املفاهيم الباطلة، إذ العرب يدراسة السياسة العربية تعط

 إزاء األحداث السياسية املتولية يف حيام وإمنا اشتركوا فيها األيديمل يقفوا مكتويف 
 أشار فلهوزن إىل املشكلة ن قبل ذلكمبكل ما كان يف وسعهم واستطاعتهم 

 يف الدولة اإلسالمية، الذي مل السياسياألساسية اليت كانت تعترض استقرار القانون 
يتمكن من مالحقة تطور القوة السياسية فيها إا مقابلة خطرية، ولكن ال نوافقه فيما 

                ً      ً                             على أساسها حكما  فاسدا  من أساسه يتعارض مع مفهومنا ذهب إليه، إذ نبين
ومل يستطع ": ام القرآن يف هذا الشأن من كل الوجوه، وذلك حني يقولألحك

 أن يالحق منو القوة السياسية املتزايدة، ومل يكن يف التراث العريب السياسيالقانون 
 لتنظيم احلياة العامة للدولة، وال كان ميكن عمليالقدمي ما ميكن أن يؤخذ من قانون 

يوقراطية، ومل يلبث املسلمون أن ثكومة الأن يؤخذ هذا القانون من جمرد فكرة حل
أحسوا ذا النقص عندما نشأت املشكلة اخلطرية، مشكلة من الذي له احلق يف 

 العلمي، إننا نوافقه فيما يتعلق بعدم وجود القانون "الرياسة العليا يف الدولة الدينية؟ 
 السياسين القانون لتنظيم احلياة للدولة يف التراث العريب القدمي، ولكنا خنالفه بأ

اإلسالمي مل يستطع أن يالحق يف منوه القوة السياسية املتزايدة ونرى أنه وغريه ممن 
 قد أخطأوا يف هذا، إذ احلقيقة ليست كما فهموها، بل إا على الرأيشايع هذا 

 الوعي ألن أحكام اإلسالم السياسية كانت وما زالت، أرقى من             ًعكس ذلك متاما 
ن يسود اتمع اإلسالمي حينذاك وال يزال يسوده حىت اآلن  الذي كاالسياسي

 .وسيسوده يف املستقبل القريب ورمبا البعيد كذلك
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 كيف مل يالحظها يهذه هي احلقيقة اليت البد من االعتراف ا، وال ندر 
أبو ريده، ألن األحكام اإلسالمية أحكام مطلقة صاحلة يف كل زمان ومكان  حممد 

أن جرى بعضهم كما جيرون، اآلن كذلك وراء أطماعهم ولكن كل ما حدث 
ومصاحلهم، وحسبوا أم أوىل للحكم من غريهم، وأم أصلح له ممن سواهم، ألنه 

وفتح باب .. منذ ذلك احلني صار للسيف القول الفصل يف أمر رياسة احلكومة "
لك احلني احملافظة                            ً        ً     ً             ً      الفتنة ومل ينسد بعد ذلك أبدا  انسدادا  تاما ، ومل يعد ممكنا  منذ ذ

                              ً        ً                  إن اجلماعة قد انشقت وتفرقت شيعا  وأحزابا ، كل منها حياول أن .. على الوحدة 
                      ً                              وأن يلجأ للسيف تأييدا  إلمامة جديدة على اإلمام احلاكم السياسييفرض سلطانه 

    ً                                                              وحقا  أنه منذئذ تشعبت يف العامل العريب نزعات سياسية وتفرعت فرق دينية، " بالفعل
فات حبيث أصبحت الوحدة أضغاث أحالم، وقد أدى هذا إىل نتائج واتسعت اخلال

حدث اضطراب كبري وكان "بالغة اخلطورة يعاىن منها العامل العريب حىت اآلن، إذ 
االتساع اهلائل ملسرح تلك السياسة واشتمال ذلك املسرح على أمم وبالد من احمليط 

،  ")١(   ًسهال                  ً شراف عليها أمرا   ال جيعل اإلملام ا واإلاألطلسيط ي إىل احملاهلندي
ومع ذلك فهناك جهود جبارة يقدمها بعض قادة العرب املخلصني لإلسالم والعروبة 

 .)٢( بنتائج مثمرة فعالةمما البد أن تأيت
وبالقدر الذي ركزت فيه فلسفة االستشراق على أحوال العرب السياسية  

رمبا فعلت ذلك بعمق أشد حيث القدمية ركزت بالقدر نفسه على أحواهلم احلديثة، و
تطرقت إىل مظاهر حيام االجتماعية والسياسية واالقتصادية من مجيع نواحيها، 

، مث منتقلة بني أوجه نشاطه املتعددة السياسيه ونظامه نمبتدئة بدراسة اإلسالم وبنيا
" مالعامل العريب اليو"وحياة شعوبه االجتماعية وهاهو ذا مورو بريجر يدرس يف كتابه 

بأقسامه الثالثة كل ما يتعلق بالعرب وحيام االجتماعية والسياسية، والتغريات اليت 
حدثت يف جمتمعهم منذ أقدم العصور إىل الوقت احلاضر ففي القسم األول يتناول 
بريجر العرب واملسلمني خالل تارخيهم وشخصيتهم، فيدرس العامل العريب واخللفية 

                                          
 .٦٩فلهوزن، املرجع السابق ص .  ى)١(
 . بشأن إعالن الوحدة الكاملة بني مصر وليبيا١٩٧٢ أغسطس ٣ األهرام )٢(
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                                                ً عيشة فيه والتوازنات املختلفة يف بنائه األسرة، وأخريا  اإلسالمية تمعه مث سبل امل
يبحث يف األسرة والقيم والشخصية ويف القسم الثاين يدرس املؤسسات االجتماعية 
واحلياة االقتصادية واألحوال السكانية واألسس االجتماعية للمنظمات السياسية 

يف األنظمة واحلكم               ً       ً       ً                       والعقائد وطنيا  وقوميا  ودوليا ، ويف القسم الثالث يبحث 
 ومتطلبات العصر احلديث والتغيريات االجتماعية وأبرز ما يف دراسة بريجر العسكري

، وبعد أن أبدى والدنيوي الديينهذه دراسة توازنات اإلسالم الثالثة وأوهلا الوازن 
        ً                            متناقضا  فهو دين يتطرق إىل كل مظاهر الغريبمالحظته بان اإلسالم يظهر للمراقب 

يف حقيقة صلته الوثيقة بالشئون الدنيا، وقبوله ”       ًدنيويا "الجتماعية إال أنه يبدو احلياة ا
 يف موقف والدنيوي الديينيتكشف التوازن "للعامل كما هو أنه يقرر بأنه البد أن 

اإلسالم من حرية اإلرادة واجلربية، وهي مشكلة دائمة من مشاكل النظم الدينية، 
 احلياة، وأن اإلنسان ال ميلك أن يغري مصريه انيبجويف القرآن عناصر تقف مع كال 

إنا كل و  قل لن يصيبنا إىل ما كتب اهللا لنا: ، مث يربهن على مذهبه باآليتني"
                 ً                               أنه مل يذهب بعيدا  فيما يتعلق باألحوال االجتماعية اجللي، ومن  خلقناه بقدريءش

:                      ً     ام له األمر والفهم معا ، وهيوتقلباا، ولو استدل باآلية الثالثة يف هذا الشأن الستق
 الفرديوثانيها التوازن " إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم"

 ليس الغريب                               ً            يبدو اتمع العريب اإلسالمي متناقضا  لدى املراقب "، حيث واالجتماعي
                                                 ً                      للتوتر بني عناصره الدينية والدنيوية فحسب ولكن أيضا  يف الطريقة اليت يتم ا 

نغماس الفرد يف اجلماعة يف مساواة صارمة، لقد كان العرب يف معظم تارخيهم ا
طوائف من اجلماعات أكثر مما كانوا طوائف من األفراد، فقد كانت األسرة والقبيلة 

 " )١(مها الرابطة االجتماعية اليت ينتسب الفرد من خالهلا إىل اآلخرين وإىل احلكومات
جر من فناء الفرد يف اجلماعة يف احلكم اإلسالمي بر .            ً            والغريب حقا  أن يتضايق م

 لفهم )٢("                                                  ًإذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا "ولو نظر إىل اآلية 
 يف اإلسالم وأمهيته ولكنه لألسف مل يفعل ذلك، االجتماعيطبيعة هذا االنغماس 

                                          
 .٤٤بريجر، املرجع السابق ص .  م)١(
 .١٠٣ آل عمران )٢(



 ٢١٤

بثق من احلاجات  انمديناإلسالم دين "، إذ املدين الصحراويوثالثها التوازن 
 الصحراويوالرغبات املدنية، بيد أنه ارتبط بشكل وثيق من نواح كثرية باتمع 

 ".حول مكة 
 للعامل العريب اليوم، فدرس اجتاهاته التحليليوبعدئذ قام برجر بعملية املسح  

، واحلضاري الثوريالفكرية والسياسية ومشاكله االجتماعية والقومية وطموحه 
.. عرب، يف تعرضهم لقرون من الركود وإلحساسهم باملذلة يظهر ال"حيث 

إكبار :                           ً        مبظهر من تأثرت كربياؤه تأثريا  ذا وجهني.. هم اولشعورهم باخليبة يف مسع
                                     ً   ويعترب إكبار الذات، البارز للعيان كثريا  يف .. الذات ويف الوقت نفسه احلكم عليها 

ى اليت كان عليها أن تتصارع من القومية العربية، ميزة طاملا طبعت القوميات األخر
أجل التعبري عن ذاا ضد القوى القهرية اخلارجية، ولكن قد يكون إكبار الذات هذا 

نعزال عن الشئون                                                 ً       عند الفرد العريب يف عالقاته اليومية مع اآلخرين منعزال  متام اال
نانية األ: السياسية والقومية، ويبدو أن العرب خيضعون لباعثني أساسيني متناقضني

واالنسياق، ويأخذ األول شكل إثبات الوجود أمام اآلخرين والعزة واحلساسية من 
 يف اخلضوع لبعض قواعد اجلماعة املعترض عليها وعدم القدرة الثاينالنقد، ويبدو 

 .على توكيد استقالله كفرد يف وثوق وحزم
م      ً                                                   وأخريا  تناول بريجر حياة العرب السياسية يف اآلونة األخرية وثورا 

احلديثة، فيقرر بعد دراسة مستفيضة أم يسعون حنو علمانية الدولة وسياستها حيث 
من وجهة عملية فقد "يغضون أبصارهم عن موقف اإلسالم يف هذا الشأن و 

    ً      ً                            أمرا  ثابتا  يف العامل العريب اإلسالمي، فهما ) الدولة(عن ) الدين(أصبحت دعوى فصل 
املطامع النظرية واألصولية والدعوى احلقيقية منفصالن يف الواقع بصرف النظر عن 

 :مزدوجة
 حد جيب على القوميني العلمانيني أن يستمروا يف استعانتهم أي إىل -   ًأوال  
 . يف مصلحة سياستهم اخلارجية والداخلية؟الشعيبر ووا الشعئ يعبلكي الديينبالوالء 
هداف املعاصرة  هو سد يف وجه األالديين حد يثبت أن الوالء أي إىل -     ًثانيا  

للقوميني؟ وفيما خيتص بالنقطة األوىل الشك أن الزعماء السياسيني سوف يستمرون 
 األجنيب أو الغريبيف االعتماد على العواطف اإلسالمية يف يئة املشاعر ضد النفوذ 



 ٢١٥

أما على اجلبهة الداخلية فسوف يستمرون يف إخضاع األشكال السياسية للوحدة 
 بينما يسعون يف الوقت ذاته إىل حتويل الروابط الدينية للشعوب اإلسالمية األصولية،

                                                          ً           حنو جماالت غري سياسية، وإبداهلا بالوالءات العلمانية األكثر توافقا  مع األهداف 
                                   ً فاإلسالم مل يكن ولن يكون على األرجح سدا  : القومية، وأما عن الدعوة الثانية

املعاصرة بشكل سافر أو مبعىن أن     ً                                  خطريا  يف وجه التعاصر مبعىن أن تعاليمه متنع 
  ".)١(ج الكتل الشعبية ضد التعاصرييالزعماء الدينيني يسعون إىل 

وينهي بريجر دراسته بعدة حقائق أمهها أن العامل العريب قد قام جبهود جبارة  
 السياسييف استرداد حريته واستقالله وبناء جمتمعه وأنه اآلن يف حالة الصعود 

 . على حد سواءوالصناعي قتصاديواال واالجتماعي
 اآلن أن نزعة االستشراق السياسية هلا أمهية كربى البد من العناية اجلليومن  

    ً     دليال  على " الثورة العقائدية يف الشرق األوسط ")٢(ا ولنأخذ كتاب ليونارد بايندر
 يثريا  يف املنطقة اليت يبحث فيهاالعقائدي                  ً        ً           ذلك حيث يؤكد مرارا  وتكرارا  أن التطور 

هي "       ً      ً                   ً                                      اهتماما  بالغا  يف الغرب والشرق معا ، ويركز العناية على ناحية بالغة األمهية 
 اإلسالمي كان يسيطر حىت الديينإدراكها املشترك للحقيقة الواقعة وهي أن اإلميان 

وعلى الرغم من االختالف " سنوات قليلة مضت على احلياة السياسية يف هذه املنطقة
إال أا تشابه يف اهلدف متام التشابه ولكنها " اليت يثريها املهتمونالبني يف القضايا 

 وما إذا كانت سياسيتتلخص يف التساؤل عما إذا كان الدين قد فقد نفوذه كمقرر 
 والتأول يف حد ")٣(األوضاع املادية املتبدلة هي السبب يف هذا التطور الذي حدث

 وأثره يف السياسيوقت احلاضر يف اال ذاته خطري ألنه يثري قضية وضع اإلسالم يف ال
                                          

 .٢٧٩/٢٨٠بريجر، املرجع السابق ص .  م)١(
األردية، األستاذ للعلوم السياسية يف  الذي أتقن العربية والفارسية واألمريكي املستشرق )٢(

جامعة شيكاغو بأمريكا وقد قضى عدة سنوات يف العامل العريب اإلسالمي على حساب 
 .املؤسسات األمريكية املختلفة للبحث يف األمور العقائدية فيه

 محاد دار القلم خريي ترمجة ١٥ ليونارد بايندر، الثورة العقائدية يف الشرق األوسط ص )٣(
١٩٦٦. 



 ٢١٦

االجتاهات السياسية يف العامل العريب املعاصر ويتجلى بوضوح أن منهج بايندر خيتلف 
                   ً     ً                                                 ً   عن منهج بريجر اختالفا  كليا  منذ البداية، فبينما يبدأ بريجر بدراسة اإلسالم باحثا  يف 

       ً              ة أساسا  على ذلك يبدأ  يصل إىل النتائج املترتبلكيالتوازنات اليت أحدثها ظهوره 
ومن "                       ً     ً             الصارخ باعتباره مساعدا  فعاال  ألداء مهمته الواقعيبايندر من االفتراض 

 يف هذا الكتاب ستسهل نتيجة البدء من عاتقيالواضح أن املهمة اليت أخذا على 
وضع معني وحمدد وهو االفتراض بأن الدين اإلسالمي، كان هو املسيطر على 

ولعل هذا هو السبب الذي يدفعنا إىل التركيز على التطور األوضاع السياسية، 
، ال على أصل املذهب وطبيعته، فنحن مل جنعل من رجل القرون الوسطى املذهيب

نقطة بدايتنا، ولذا فلسنا يف حاجة إىل احلديث عن النظرية املطلقة للمذهب الذي 
 .)١("ظهر أول ما ظهر يف بداية القرون الوسطى

ندر يدرس العالقة املذهبية بني القومية والسياسة من ناحية، وبعدئذ أخذ باي 
                                              ً                       وبني اإلسالم والسياسة من ناحية أخرى، مث انكب باحثا  يف الطريقة البارزة اليت 
                                                  ً                       كانت الفلسفة اإلسالمية تعاجل ا األضداد املتباينة مركزا  دراسته على احملاولة اليت 

العقل والدين : ق بني العناصر الثالثةقام ا اإلمام الفليسوف حممد عبده للتوفي
:                      ً       ً                             ً      ً       ًوالسياسة اليت ظلت حمورا  أساسيا  يف فلسفته كلها حيث أضاف عنصرا  مقابال ، ثالثا 
: وهو تقسيم السياسة إىل عنصرين تقليديني متقابلني يف الفلسفة اإلسالمية، ومها

 ال نظري هلا يعترب الدين والعقل، إذ التوفيق بينهما الذي أحرزه فالسفة اإلسالم جبدارة
حبث من أعظم نتائجها منذ نشأا حىت عبقرية ابن خلدون، وبعد أن بدا لبايندر أن 
النصر الكامل للفكرة القومية يلوح يف آفاق املنطقة إزاء األساليب اليت اتبعت يف 

            ً                 اندفع دارسا  لألثر الذي خلفه الديينحترير العواطف الشخصية من سيطرة الفكر 
 هو السياسيأن اتمع "                                  ً  الناشئ يف اتمعات السياسية ومفترضا  عقائديالاالعتدال 

مثرة العرف أكثر منه شهرة الطبعية، وأنه حياول تفهم اخلصائص العرفية على صعيد 
 " )٢(                                                       ً      ً      ً       العملية االجتماعية اليت تلعب فيها العقيدة أو املذهبية دورا  مقررا  جزئيا  ليس إال

                                          
 .١٥ ليونارد بايندر، املرجع السابق ص )١(
 .١٧ ليونارد بايندر، املرجع السابق ص )٢(



 ٢١٧

 يف الناصري يف الشام، مث قام بتشرحيه للتركيب ي البعثحىت وصل إىل حتليله للتركيب
 تركيب وأي                                     ً                       مصر ومنوه املتزايد يف املنطقة بأسرها مفضال  إياه على التركيب األول 

                                                           ً            آخر يف العامل العريب كله ألسباب واضحة ال حاجة بنا إىل ذكرها وأخريا  يتناول أثر 
 الدويلولية وانفتاحه حنو اتمع الثورة العقائدية يف العامل العريب على سياسته الد

 .             ً            باعتباره جزءا  ال يتجزأ منه
ومن نافلة القول اإلشارة إىل مدى أمهية نزعة االستشراق السياسية وضرورة  

دراستها ألن أثرها يف مفاهيم اإلسالم احلديثة يعد من أهم ما جيب أن يهتم به 
قفه من املواجهات اليت  يستطيع أن حيدد مولكيالباحث اإلسالمي املعاصر، وذلك 

 .يصادفها جمتمعه واهلجمات اليت تنهال عليه
                                            ً      زعات الرئيسية يف فلسفة االستشراق اليت حتاول جديا  إجياد ـوتلكم هي الن 

املركبات للمعارف اإلسالمية مجيعها وفهم جتربة اإلنسان العريب اإلسالمي يف طبيعة 
نظرة شاملة إىل الكائن العريب اإلسالمي                             ً            حياته واجتاهاته فيها أا مجيعا  حتاول تكوين 

بكل ما فيه من معىن ومغزى وعلى هذا األساس، ففلسفة االستشراق إذن هي علم 
 يف الوقت نفسه حيث تصبح دراستها ضرورة وأديب ديين اجتماعي، تارخيي يكل

البد من القيام ا والبحث فيها فهي إذن دراسة أسس االستشراق ومفاهيمه 
                        ً                                  ة إىل الشرق وآدابه، وأخريا  فإن فلسفة االستشراق البد أن تبحث يف ومزاعمه ونظر

اختالف آراء األقطاب ومناهج األعالم يف الشرق والغرب وما بينهما من اتفاق 
زاع والنقد ـ          ً                ً                أجدى نفعا  للعلم والفن معا  من الصراع والنيءواختالف وال ش

             ً           رائدها دائما  املوضوعية والتحليل يف جمال األفعال واالجتاهات على أساس أن يظل
 .واإلخالص للحقيقة واملنطق على حد سواء

 



 ٢١٨

 :مدارس االستشراق) د(
يعد البحث يف مدارس االستشراق ذا صعوبة بالغة إذ مل يتطرق إليه  

الدارسون إال يف حاالت نادرة حىت الذين حبثوا فيها ذهبوا مذاهب خمتلفة يستحيل 
ال حبذر شديد وحرص بالغ وإن اعترف اجلميع التوفيق بينها ويصعب قبوهلا كلها إ
 .ة البحث فيهاربوجودها وأشادوا بأمهيتها، وضرو

 العقيقي وجنيب يوقد حبث فيها بطريقة أو أخرى، كل من حممد اهلراو 
 .ويوسف داغر وغريهم

أما اهلراوى فنراه يقول يف دراسة مدارس املستشرقني وقد قسمنا املستشرقني  
،  مبباحث القرآن، وقسم خيتص مبباحث سيدنا حممد ثالث فرق، قسم خيتص

وقسم خيتص بالتاريخ العريب اإلسالمي، على أن واجبنا أن ندرس كل مستشرق من 
                                 ً                                    مجيع نواحيه وندرس كل مؤلفاته خصوصا  إذا كان ممن يبحثون يف القرآن أو حياة 

قائد اإلسالمية  يف كلمة عربية قد جير إىل البحث يف العاللفظيسيدنا حممد ألن اخلطأ 
:  ميزج بني اجتاهنيي                                            ً         وقد يكون له أثر شديد يف اإلسالم نفسه ويبدو جليا  أن اهلراو

 ففي األول ينشد دراسة االستشراق على أساس ختصص أصحابه قد وذايت موضوعي
قسمهم إىل ثالث فرق تم األوىل بدراسة القرآن والثانية بدراسة حممد عليه الصالة 

                                    ً                بدراسة التاريخ العريب اإلسالمي، متجاهال  البحث يف ااالت والسالم، والثالثة
 يرى الثايناألخرى يف الدراسات العربية اإلسالمية لدى علماء املشرقيات، ويف 

دراسة كل مستشرق على حدة، وخاصة إذا كان من أولئك الذين يهتمون بالقرآن 
ثيقة اليت تربط بني اللغة        ً                       معتمدا  يف رأيه على العالقة الوالكرمي أو برسول اهللا 

خرجنا من كل مباحثنا هذه إىل أن "العربية والعقائد اإلسالمية إىل أن يقول، وقد 
املستشرقني يتعمدون عند البحث يف كل ما خيتص بسيدنا حممد عليه الصالة والسالم 
أن يغلفوا استنتاجام العلمية بآرائهم الشخصية على ما فيها من خطأ وما فيها من 

  متليه عليهم روح االستعمار ومقاومة اإلسالم يف شخصية سيدنا حممد غرض
  ".)١(وسلم أو يف القرآن نفسه

                                          
 .٧٣، املرجع السابق ص ي حسني اهلراو)١(
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                                       ً     ً         فقد درس االستشراق من كل جوانبه وعقد فصال  خاصا  بعنوان العقيقيأما  
                               ً                     متخذا الذاتية ال املوضوعية، أساسا  لدراسة هذا اجلانب من " مدارس االستشراق"

                             ً آن لنا أن نبحث االستشراق منظما  : "                      ًى املدرسة السياسية قائال                ً   االستشراق معتمدا  عل
                              ً االستشراق والوالدة معتمدين أوال سين                      ً               بعد أن مررنا به منثورا  ونشرع فيه حسب 

على املدرسة السياسية ولئن ذكرنا اسم تلميذ ومل نذكر اسم أستاذه، ولئن أغفلنا 
ع هذا التاريخ وعدم عثورنا عليه ذكر التواريخ فقدمنا من كان أوىل بالتأخري فلضيا
             ً  مثانني مستشرقا  حوايل، مث قام بذكر "بعد أن جهدنا يف التفتيش يف االت والتواريخ

مع ذكر ميالدهم ووفام وأحباثهم العلمية إىل أن اقترب من اية الفصل حيث 
ومن املستشرقني من مل يقصر جهوده على اآلداب فتحول إىل العاديات "أضاف 

شامبليون، ماريت، ماسربو، يوتا، مورغان، : نقيب عن اآلثار وأشهر هؤالءوالت
: ويبدو للمرء أنه اعتمد على املدرستني األساسيتني ومها" غوتيه، فيان، وكريه

تبحث يف : املدرسة السياسية واملدرسة األثرية ولكل منها خصائص ومميزات فاألوىل
 عند هذا احلد، بل واصل دراسته األدب واألخرى تم باآلثار غري أنه مل يقف

لالستشراق على أساس التوزيع اجلغرايف فأشار إىل علمائه وجهودهم من كل دولة 
يف ثوبه اجلديد حيث مل يعقد " املستشرقون"                          ً         على حدة، وهذا ما فعله أيضا  يف كتابه 

   ً      ً                                                      حبثا  مستقال  يف مدارس االستشراق، بل مل يذكرها على اإلطالق، ومع ذلك فمن 
              ً                                                     أنه ميسك ائيا  بالتوزيع اجلغرايف، ألنه اجته إىل دراسة االستشراق وعلمائه ياجلل

                                               ً            ً          وجهوده ومتاحفه ومراكزه وجمالته ومؤسساته فعقد فصوال  خاصة مبتدئا  بفرنسا مث 
إيطاليا فاجنلترا، فإسبانيا والربتغال والنمسا وهولندا وأملانيا وبولونيا والدامنرك 

واليات املتحدة وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وفنلندا وسويسرا وار وروسيا وال
 .                          ً                             ورومانيا ويوغسالفيا ومنتهيا  باملستشرقني الرهبان واللبنانيني

تناول فيها " املصادر األدبية"أما داغر، فقد أفرد صفحات عديدة يف كتابه  
            ً                  أنه هو أيضا  قد بىن مذهبه على اجللي من اإلسهاب، ومن ءبشيمدارس االستشراق 

التوزيع اجلغرايف ومل يفعل ذلك فيما يتعلق باملستشرقني فحسب، بل فيما أساس 
أن علم االستشراق هذا له مدارسه "يتعلق مبناطق اهتمامهم ا وحبثهم فيها فعنده 

 التيارات واملذاهب اخلاصة للحركة االستشراقية يف "باملدارس"اخلاصة واملقصود 
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، فهناك مدرسة وطين قوميها بطابع الدول األوربية اليت ضت بأسباا وطبعت
رومانية أو بابوية، وأخرى فرنسية، وغريها اإلجنليزية، وأخرى أملانية، وروسية، 

 منهجية علمية خاصة ا تفردها "املدارس"وأسبانية، وهولندية، وإيطالية ولكل هذه 
 ومتيزها وخصائص علمية تفرق بينها ومتيزها عما سواها وحتمل يف مجيعها الطابع

                     ً     ً                                       املميز الذي يطبع شعبا  حمددا  يف الزمان واملكان والعرق والعنصر، ولكل اخللقي
 خاص ا قصرت أو تكاد علميأو جمال " مدى"مدرسة من هذه املدارس العلمية 

                            ً          فتؤثره بعنايتها وتقتله درسا  وتتدارس االستشراقي العلميتقصر عليه نشاطها 
حليل ما عن هلا اإلمعان واإليغال يف جمال مقوماته، وخصائصه ومتعن يف التنقيب والت

    ً         ً     جيال  بل أجياال  من العلمي "مداها"البحث، وهذه املدرسة املعنية قد شوق يف سبيل 
 االستشراق يف موضوع ما، أو بلد نواحيالباحثني املنقبني يف سبيل ناحية معنية من 

ال بقدر ما تتصل  ا يف بلدان أخرى إما، قد ال تكترث بغريه من املوضوعات املعين
مظاهر مدنية هذا القطر مبظاهر مدنية قطر آخر أو أقطار أخرى تالبست أحداثها 

                 ً         واجلدير بالذكر أوال  أنه ذهب . )١(التارخيية وتعاظمت وتراكبت فتفاعلت وانفعلت
                                              ً       لالستشراق هو الذي حيدد طابعه، وطابع مدرسته أيضا ، حيث املكاينإىل أن احليز 

تشراق بقدر عدد البالد اليت تم بدراسة الشرق وآدابه وأكد جند عدد مدارس االس
     ً                                                                   ثانيا  أن مزايا هذه املدارس هي اليت تفردها ومتيزها عن سواها، إذ كل منها حتمل 
     ً      ً                             ً                              طابعا  خلقيا  خيتص بشعب دون غريه ويربهن ثالثا  بأن لكل منها دائرا اخلاصة ا 

ان آخر إال بقدر ما يتصل مبوضوعها  كله فيها وقلما تم مبيدالعلميتصرف نشاطها 
ومما ال خيفي على أحد أن هذا االجتاه له مميزاته وخصائصه حيث يبدو بناء لدراسة 
فلسفة االستشراق وحماولة رؤية الشرق يف كل زمان ومكان، مثلما حياول الفليسوف 

 .أن يرى العامل على هذا النحو
علمية مطلقة مع كل "ا ر خصائص مدارس االستشراق فإغوعندما يعدد دا 

نقدية حمللة، ناخلة مغربلة، تتجلى فيها .. ضيات وموجبات تما للعلم احلديث من مق
 عامل من عوامل األثر والغرض ألي حماباة و املقارن دون مراعاة أالعلميروح النقد 

                                          
 .٢/٧٧٤ يوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة األدبية )١(
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منوذجية قياسية مبعىن أن املستشرق يتناول حبثه على وجه من منطق العلم ووجوه 
الطريقة والسياق واالستطراد والتوسع والغرض والبسط، حبيث تتضح البحث يف 

موسوعية أو جامعية حبيث أنه إذا تناول مستشرق .. أمامك املعامل وتستبني األهداف 
                 ً          فال يدع فيه مزيدا  ملستزيد، هر منه اخلواينظ      ً                          موضوعا  ما استفرغ منه املناحي واست

 .كل هذا يف وضوح وجالء ونقاء، ونصاعة
 املميزات الفارقة املفردة اليت تتسم ا املدارس االستشراقية تعرق وهذه 

 طبعية أو منقبية لشعب ما من زأصوهلا يف حياة األمة القائمة فيها، فتتصل بغرائ
شعوب أوربا اليت أسهمت ما وسعت الطاقة يف احلركة فأفرغتها يف قوالب ومميزات 

  ".)١(متيزت ا
صائص اليت أشار إليها الباحث وضعناها يف ميزان وإذا أخذنا تلك املزايا واخل 

               ً                                               لوجدناه مبالغا  بقدر كبري، فهي يف تصوره علمية مطلقة نقدية حمللة الواعيالنقد 
                                        ً                              منوذجية قياسية موسوعية جامعية ال تدع مزيدا  ملستزيد كلها جالء ونقاء وأن هلا 

ة متيزها بالنفاذ إىل ماال حصر له من الصفات احلسنة اليت تدل كلها على حقائق كامل
 الثاقب والعلم املطلق إا يف نظره مثالية ال شبهة حوهلا الرأيخفايا التتبع اجلاد وراء 

 .وال مناقشة يف قيمتها وال شك يف نتائجها
وبعد أن مر الباحث بتلك املزايا مر الكرام، تتبع مدارس االستشراق واحدة  

الفرنسية، اإلجنليزية، : س رئيسية              ً                         إثر أخرى مركزا  جهوده على دراسة سبع مدار
                                                    ً                   األملانية، الروسية، اإليطالية، األسبانية، واألمريكية مشريا  إىل خصائص كل منها، 

 .ومناهج حبثها ومناطق اهتمامها وميادين نشاطها، ومميزات أصحاا
بالوضوح يف اإلفصاح واجلالء يف التعبري ( فتتميز )٢(أما املدرسة الفرنسية 

أن يعطيك عن املوضوع الذي "فصاحبها حياول على الدوام " بحثوالدقة يف ال
يبحث فيه أصدق صورة وأمتها جملوة بعبارة ناصعة واضحة ال يواجهها لبس أو 

                                          
 .٧٧٥ - ٢/٧٧٤ يوسف أسعد داغر، املرجع السابق )١(
 .٢/٧٧٦ يوسف أسعد داغر، املرجع السابق )٢(
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وتركز اهتمامها على حضارات الشرق املختلفة عامة وحاضرة اهلالل " غموض
 .اخلصيب خاصة، مث أفريقيا الشمالية كلها، والدول اإلسالمية كذلك

 من أخالقية ومناقبية، اإلجنليزيمبا يتميز به "ما املدرسة اإلجنليزية، فتتميز وأ 
دؤوب، صبور، جليد يف حبثه يقلبه على وجوهه "فصاحبها باستمرار " وصفائية
.. دون أن يتأثر أو تبدو عليه مظاهر االنفعال حىت يستفرغ كل مدلوله . املختلفة

، وميتد اهتمام هذه املدرسة "دية والتجريد ينفر من العنموضوعي، واقعيهو إىل هذا ف
إىل حضارات اجلزيرة العربية وما جاورها عامة ومدنيات األقطار اليت ارتبطت 

 .بريطانيا بتارخيها بشكل أو آخر خاصة
                                   ً                                وأما املدرسة األملانية، فقد اعتمدت أصال  على املدرستني السابقتني، ومزاياها  

ه على شكل من داهله وارتياد أقصى حدواإليغال يف البحث والتغلغل بني جم"
                                                   ً نظريات وآراء تسبح يف سدمي الفكر املتقلقل املتأرجح وسعيا  "    ً      جريا  وراء " التدقيق

"                                                            ً     ً      ًوراء نظرية جريئة بناءة إنشائية ولو أدى ذلك إىل معارضتها رأيا  عاما  قائما 
ى  إىل الشرق كلها قدمية كانت أم حديثة إذ مل تكن لدالعلميوبسطت نشاطها 

 .)١(األملان مستعمرات خاصة م سوى ما حصلوا عليه قبيل احلرب األخرية
ال خيلو "فاستشراقها " مميزاا ومداها اخلاص"، فلها )٢(وأما املدرسة الروسية 

فهو دقيق، ..  يف آن واحد وحتليلي صائب دقيق، تأليفي يمن عمق يف النظر، ورأ
 منطقة آسيا العلمين ميداا واختارت أن يكو" واقعي، موضوعي، يواضح، جل

الوسطى وما يتعلق حبضارا القدمية واحلديثة، وعالقتها باحلضارة البيزنطية اليت 
أسهمت يف تكوين العقلية الروسية بقدر كبري، ويبدو أا وسعت نطاقها يف السنوات 

                                          
 .١٩٦٦ جملة فكر وفن طبعة عام األملاين حيثو، ورقة من تاريخ االستشراق ي حممد عل)١(
 يناير ١ جـ ٧ كيفروك ميناجيان، االستشراق يف االحتاد السوفيىت جملة اللسان العريب م )٢(

 املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف العامل العريب الرباط، حيث جند ٣٨١/٣٨٣ ص ١٩٧٠
 ٢٣ إىل البحوث اليت قدمت إىل املؤمتر الثالث للمستعربني السوفييت الذي انعقد إشارات وافية

 .١٩٦٩ يونيو ٢٨ -
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األخرية فأخذت تم بكل ما يتعلق بالعامل العريب واجتاهاته احلديثة ومشاكله 
 .)٣(عاصرةامل

 يءيهمها قبل كل ش"وأما املدرسة اإليطالية، فلها طريقتها ومذهبها  
متركز يف الفاتيكان انصرف إىل " الذي االستشراقي ونشاطها "الوضوح واجلالء

الدروس الكتابية وما ميت إىل هذه الدروس من بلدان اهلالل اخلصيب وال سيما يف 
          ً      ً                     سة اهتماما  بالغا  بدراسة آثار العرب يف واهتمت هذه املدر" فلسطني ومصر والعراق

 .صقلية وأفريقيا الشمالية والبلدان العربية األخرى
، فلها دورها وقيمتها وخاصة إذا أخذت يف االعتبار  وأما املدرسة األسبانية 

 يءتعىن قبل كل ش"تلك الثروة الثقافية اهلائلة اليت تركها العرب يف أسبانيا كلها فهي 
وتم " ء، فتتنكب األخذ بالنظريات القائمة على العندية واإلبداعيةبالوضوح واجلال

                                 ً      ً                                    باحلضارة العربية يف أسبانيا اهتماما  بالغا  مث املغرب وذلك لصلتها الوثيقة بتارخيه 
 من تراث أسبانيا أوحضارته وتزعم صراحة أن التراث العريب يف أسبانيا جزء ال يتجز

 .نفسها
فهي على الرغم من حداثة عهدها حيث إا امتداد وأما املدرسة األمريكية،  
تألفت " فقد تأصلت جذورها وتكونت خصائصها وإن اإلجنليزي لالستشراق طبيعي

فهم الذين رمسوا "يني هاجروا إىل أمريكا نشرقني أوربيني ولبناتيف بدء األمر من مس
ساليبه فيها لألمريكيني الذين شغفوا بالدراسات العربية اإلسالمية منهج البحث وأ

وقد اهتمت هذه املدرسة بدراسة الشرق كله، وخاصة ما يتعلق بالعامل العريب من 
تقلبات سياسية وتطورات أيديولوجية، وخصائص فنية وثروات حضارية وفلسفة 

 .)١(إسالمية وإحصائيات سكانية، وما شاكلها من معضالت وموضوعات
 :مدارس االستشراق األخرى

                                          
 .٢/٧٧٧ يوسف أسعد داغر، املرجع السابق )٣(
جيب، الدراسات العربية وشئون الشرق األوسط يف أمريكا، جملة مجعية الفكر الليبية .  هـ)١(

 .٦٣/٦٩ص 
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يف إىل املدارس املذكورة مدارس أخرى مثل املدرسة ويف وسع املرء أن يض 
الفنلندية والسويدية، واهلولندية، والكندية، واليابانية، وارية، والنمساوية، 

زلة من ـوالتشيكوسلوفاكية، واليوغسالفية وغريها، وإن كانت أقل قيمة ومن
منها على حدة، املدارس السابقة سوى املدرسة اهلولندية اليت قد تضارع بقيمتها كال 

كما أن يف وسعه أن يضيف إليها مدارس االستشراق الرهبانية مثل اليسوعية، 
والفرنسيسكانية، والدومينيكانية، والربوتستانتية، والبندكنية، والكرملية وغريها، مثل 

                                                ً      يديولوجية كمدرسة االستشراق املاركسية اليت ظهرت أخريا ، وأن ألبعض املدارس ا
                    ً                               اجتاهاا ومميزاا مجيعا  ولكن البد من االعتراف أن ذلك لن ا وهيبحث يف خصائص

          ً      ً                                                      يفيده كثريا  ألن كال  منها على حدة تستمد أصوهلا وفلسفتها وعناصرها من هذه أو 
تلك من مدارس االستشراق الرئيسية املذكورة ألا تابعة هلا ومتأثرة ا بدرجة 

 .                   ً     ًيصعب فصلها عنها فصال  كامال 
 املثال احلصر مدرسة االستشراق اليوغسالفية اليت كان ولنأخذ على سبيل 

                                                                    ً املفروض فيها أن تكون هلا خصائصها واجتاهاا ومميزاا املنفردة ألا متلك عددا  
العربية :     ً                                                         هائال  من املؤلفات والوثائق واملخطوطات بإحدى اللغات اإلسالمية الثالث

كما أن ) العربية(إلسالمية األوىل والتركية، والفارسية، وإن كانت أغلبيتها باللغة ا
ثقافتها قد ظلت حىت اآلن وثيقة الصلة باحلضارة العربية اإلسالمية سواء كان ذلك 
عن طريق األتراك أو عن طرق أخرى وقد فضل علماء املسلمني هناك وشعراؤهم 
وكتام الذين يقرب عددهم من ألف استخدام إحدى اللغات اإلسالمية الثالث إىل 

يب، كما وجدت هناك مدارس إسالمية كثرية حىت اية احلرب العاملية عهد قر
 اهلام، العلميالثانية، وكان يف إمكاا أن خترج العلماء والباحثني للقيام ذا الواجب 

وقد ظل أصحاا على صالت وثيقة باملراكز العلمية اإلسالمية وخاصة يف القاهرة 
 باملراكز العلمية األوربية وخاصة يف فينا، واآلستانة، كما كانوا على صالت وثيقة

وباريس، وبوادبست وغريها، ومن هنا جاء توزيع مستشرقيها بني هذه املدرسة أو 
تلك وتتبعهم إياها وكل هذا وذاك يؤكد لنا أنه كان يف وسع االستشراق يف 

 حيزها                       ً      ً       ً                               يوغوسالفيا أن يلعب دورا  بالغا  وعظيما  يف الدراسات العربية اإلسالمية ال يف
 .اجلغرايف فحسب، بل يف أوربا كلها
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ولكن مما يبعث األمل يف نفس املرء هو أن االستشراق اليوغوساليف قد بدأ  
 وخاصة بعد االعتراف بقومية املسلمني الذين أخذوا يبحثون )١(يشق طريقه إىل األمام

 .يف تارخيهم وتراثهم وحضارم
ين أيف جز" كروايتربو ص عريبمعجم "          ً               ويكفي دليال  على ذلك إصدار  

، وانعقاد الندوة العلمية للحضارة )١(ضخمني يقعان يف أكثر من أربعة آالف صفحة
 )٢(١٩٧٣العربية اإلسالمية اليت نظمها معهد الدراسات الشرقية بسراييفو يف مايو 

                                          
د شاركت يف ضة االستشراق اليوغوساليف، إذ أوفدت  وجدير بالذكر هنا أن مصر ق)١(

فو كما ي بلغراد وسرايجبامعيت اآلداب كلييتبعض أساتذا لتدريس اللغة العربية وآداا يف 
            ً                                                                   استقبلت عددا  من املستعربني اليوغوسالف للدراسة يف الدراسات العليا بكلية اآلداب جبامعة 

:  منهم درجة الدكتوراه من اجلامعتني املذكورتني ومهاالقاهرة، فمن أساتذة مصر قد نال اثنان
                                  ً                 اللطيف وكان موضوع رسالتيهما مأخوذا  من التراث العريب   وحسني عبديكامل البوه

ني اليوغوسالف درجة املاجستري من كلية باإلسالمي يف يوغوسالفيا، وقد نال اثنان من املستعر
نافعة شالكوفيش وكان موضوع رسالتيهما عمر نافيتشفيتس و: اآلداب جبامعة القاهرة ومها

    ً       ً                                                               أيضا  مأخوذا  من التراث العريب اإلسالمي هناك، والثالث من املستعربني اليوغوسالف هو 
مصطفي هوميتش يف سبيل احلصول على درجة املاجستري من الكلية نفسها، وهناك عددا من 

لذكر زميلنا يوسف طلبة اليوغوسالف يدرسون جبامعة األزهر الشريف ومن بينهم خنص با
 وأثرها يف األدب العريب يأسرة املويلح"راميتش الذي حيضر رسالة الدكتوراه وموضوعها 

 ومل تزل توفد مصر أساتذا إىل هاتني ي خفاجمعبد املنعحتت إشراف الدكتور حممد " احلديث
ف للدراسة  ليوغوسال٦ني باجلامعتني لتدريس اللغة العربية وآداا فيها كما تستقبل املستعر

 .جبامعاا
 لقد قام بتأليف هذا املعجم الضخم توفيق مفتيش الذي قضى أكثر من مخسة عشرة سنة )١(

 األزهر، وقامت بإصدار خرجييمن عمره يف تأليفه، وقام مبراجعته عبدالرمحن هوكيتش وهو من 
 .١٩٧٣مجعية العلماء يف بوسنه وهرسك، وطبع بسراييفوا عام 

اليت تصدر يف سراييفوا يف عددها الصادر من أول " البعث اإلسالمي"لة  وقد أشادت جم)٢(
 . ذه الندوة وعددت األحباث ودعت إىل مزيد منها٩ ص ١٩٧٣يونيو 
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حيث قدم بعض املستشرقني اليوغوسالف أحباثهم العلمية على أساس نظرة 
 .)٣(موضوعية، وسعة جديدة

                              ً      ً                              وعالوة على ذلك فإن هناك اهتماما  بالغا  باملخطوطات العربية، والتركية،  
بسراييفو، وهي من إحدى "  خسروبكغازيمكتبة "والفارسية اليت حتتوى عليها 

 خرجييأغىن مكتبات أوربا باملخطوطات وتنوعاا، ويقوم قاسم دوبراجا وهو أحد 
 .ويبها وتسجيلها وفهرستهااألزهر، جبهد جبار اآلن يف سبيل إاء تب

 إمكانيات احلايلومع ذلك كله نرى أن أمام االستشراق اليوغوساليف  
          ً                                                           ضخمة وآماال  كبرية ألن اجتاه يوغوسالفيا اجلديد يقدم لعلمائها املستشرقني عناية 
         ً                   ً        ً                                أعظم رحبا ، ودراسة أعمق جذورا ، وآفاقا  أوسع مدى، وهذا يفسر ازدياد عدد 

 .)١(سني على حد سواءنكني واملستفراملستعربني واملستتر
                                          

 وبإلقاء النظرة الفاحصة إىل األحباث اليت قدمت إىل هذه الندوة يالحظ أا تعاجل ثالثة )٣(
 :مواضيع رئيسة وهي

 .سالمية الفلسفة العربية اإل-   ًأوال 
 . الفقه اإلسالمي والدولة-      ًوثانيا 
 خرجيياجعليتش، وهو من ح اجلمال العريب اإلسالمي، ففي املوضوع األول قدم صاحل -      ًوثالثا 

، ونيدم فيليوفيتش "الفلسفة العربية اإلسالمية، تعريفها وأمهيتها خالل التاريخ"األزهر، حبثه 
 ونشأة الطريقة الروميائص جالل الدين بعض خص"، ومجال تشيهابيتش "التصوف اإلسالمي"

، ويف املوضوع "      ً                                     مشروعا  الفلسفة السياسية، ابن رشد وابن خلدون"وحسن سوشيتش " املولوية
بعض خصائص القانون "، وعلى صالجييتش "احلق يف اإلسالم" قدم حممد بكوفيتش حبثه الثاين

ع الثالث قدم سليمان ، ويف املوضو"اإلسالم والدولة"، ومصطفي أماموفيتش "اإلسالمي
فكرة اجلمال يف "، وعلى بيتيش "املدخل إىل علم اجلمال العريب اإلسالمي"جروزدانيش حبثه 
، وعلى الرغم من أن " العباسةاألمويالفروق بني الفن "، وخسر فوجيتش "املصادر اإلسالمية

ستشراق  جديد، فإننا نعتربها مبثابة خطوة كبرية خطاها االءبشيهذه األحباث مل تأت 
 .اليوغوساليف وفاء ملسئوليته التارخيية حنو ذلك التراث الضخم الذي ميلكه املسلمون هناك

 :كتاب  ويكفي الرجوع إىل)١(
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ومهما يكن من أمر االستشراق اليوغوساليف وأمهيته بالنسبة لنا بالذات، فإن  
، فلشي حسن ي                              ً        منا أن نوجز الكالم فيه اعتمادا  على رأيقتضي هنا العلمياملنهج 

 مستشرقيإن أمام : "عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة املراسل الذي يقول
، وكل ما العثماينأوهلما دراسة ماضينا خالل العصر : ا واجبني مهمنييوغوسالفي

                                                                         ً يتصل باحلضارة العربية يف هذا العهد مبا يتضمنه ذلك من مجع الوثائق العربية وحبثا  
، وخاصة وثائق العثماينونشر تلك الوثائق اليت كتبت باللغة العربية أثناء احلكم 

راسة تاريخ املؤسسات الدينية والثقافية يف ذلك األوقاف، والكتابات باللغة العربية ود
     ً                ألفا ، ووضع الفهارس ١٥ حوايلالعهد ومن مث دراسة املخطوطات اليت يبلغ عددها 

لتصبح هذه الثروة الدينية يف متناول مجيع العلماء يف أحناء العامل، وكذلك دراسة 
وىل يف مناهجها خالل خمتلف أنواع املدارس اليت كانت اللغة العربية حتتل املكانة األ

                 ً                                                     مخسمائة سنة تقريبا  واملواد اليت كانت تدرس فيها والكتب اليت كانت تدرس وطرق 
 ..التدريس وغريها 

 فهو تعريف الشعوب اليوغوسالفية بالعلوم العربية الثاينأما الواجب  
وحضارة العرب وآدام والعمل على نشر اللغة العربية ومن بني الترمجات من اللغة 

ق احلمامة البن حزم وعربية بعد احلرب أذكر ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، وطال
ترمجت من الفرنسية، " صزهرة من املرق"، وجمموعة قصص حممود تيمور األندلسي

يوميات “ترمجتها إىل اللغة املاكيدونية، و " مكتوب على اجلبني"وجمموعة أخرى 
لقصص والقصائد وغريها وجبانب ذلك لتوفيق احلكيم وعدد من ا” نائب يف األرياف

نشرت مقاالت عديدة يف اآلداب العربية القدمية واحلديثة وبعض املقاالت عن تأثري 
 الكرواتية، وخمتلف عروض للكتب العملية العربية -اللغة العربية يف اللغة الصربية 

ت وغريها، ومن اجلدير بالذكر أنه أسس منذ عشر سنني يف سراييفو معهد الدراسا
الشرقية الذي يقوم بإصدار جملة علمية يكتب فيها املستشرقون اليوغوساليف بينما 

 مجعية املستشرقني اليوغوسالف اليت من أهم واجباا تشجيع املاضيأسست يف العام 
                                                                                                          
Bisera Nurudincvic, Bib liography of: yugoslav oretalistics 
١٩٦٠-١٩٤٥, Sarajevo ١٩٦٨. 



 ٢٢٨

البحوث يف ناحية االستشراق وتنظيم الدروس والدراسات مما سيؤدى دون شك إىل 
 ".ةتطوير الدراسات العربية بصورة عام

                                                          ً    ولعل الباحث فيما يتعلق مبدارس االستشراق يستطيع أن يسلك مسلكا  غري  
 ويوسف داغر، إذ ميكنه أن يقترب من مذهب العقيقيالذي سلكه كل من جنيب 

 ا االستشراق ويلجأ إىل  ويتوسع فيه فيتجه إىل املواضيع الرئيسية اليت عينياهلراو
كن أن تكون لعناية االستشراق بتلك املوضوعية اليت ذكرناها من قبل وبذلك مي

ة لدراسة مدارسه املستقلة اليت هلا تارخيها وأساليبها، ومناهجها صالعلوم أمهية خا
وقضاياها ومشاكلها ودوائر البحث، فيها ألن طبيعة اتساعها ومعضالا تتطلب هذا 

 .                             ًوحدود معرفة اإلنسان تفرضه أيضا 
     ً                        مقبوال  يف دراسة مدارس االستشراق                                ً  إن مثل هذا االجتاه قد يكون منطقيا  و 

       ً                                                            ألنه أوال  يفرض التخصص وجينب التكرار ويستلزم ويسمح بالتوسع ويتطلب رؤية 
                                       ً                              التأثري والتأثر ويظهر األخذ والعطاء وأخريا  يوجب اإلطاحة باحلدود واملواقف يف 

 .جمال واحد وعالقته بامليادين األخرى مما هو هدف العلم وغايته
                                   ً            نفضل البحث يف مدارس االستشراق اعتمادا  على أساسها ومع ذلك فإننا  

                                   ً     ، ألا الطريقة الوحيدة السليمة حاليا ، إذ املوضوعياجلغرايف، وليس على أساسها 
تكون الرؤية االستشراقية أكثر عقلية وتارخيية وعلمية حيث تسمح بالنقد واملقارنة 

بفلسفة االستشراق والتحليل على حد سواء، إذن فهي على أساسها وحدها تدفع 
إىل أعماق املعضالت العلمية وحل مشكالا املطروحة اليت تتولد مع التجربة العربية 

 .مية املستمرة اليت ال تعرف االنقطاع أو التوقف على اإلطالقاإلسال
 أن الباحث البد أن يؤثر هذا املنهج يف دراسة مدارس االستشراق اجلليومن  

 منطقي، نقدي، علمي، موضوعي، واقعيعينني أنه  ذيعلى غريه، إذ يتبني لكل 
، يتطلب منه رصانة العقل ودقة النظر وحصافة النفاذ إىل املوضوع وأبعاده حتليلي

 .املختلفة، حبيث جيب قبوله واتباعه كذلك
                                        ً                      والدارس عندما يفعل ذلك لن يكون أكثر قربا  إىل املنهج احلصيف فحسب،  

الشاملة، وعمليات أصحابه الفكرية وحماوالم بل إنه سيتمكن من رؤية االستشراق 
 .لفهم اإلسالم بني أحداث التاريخ وقيمة التجربة البشرية فيه
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وعالوة على ذلك فإن مدارس االستشراق املذكورة متكن لدراسة مذاهب  
االستشراق املختلفة اليت تنتهي إىل هذه املدرسة أو تلك، مما يؤكد مرة أخرى أن 

 متسح بديناميكية البحث والتحرك الواسع يف ميدان واحد من هذه املدارس وحدها
 .فلسفة االستشراق، والقيام مبقارنة األحباث واملناهج واالجتاهات على حد سواء

                        ً      ً      ً                        فهي إذن تعد دون شك منهجا  علميا  فريدا  يف دراسة فلسفة االستشراق  
 .ومعاجلة معضالا ودراسة مشكالا

 
 :قيمة هذه الفلسفة) هـ(

د دراسة فلسفة االستشراق ومفهومها ونزعاا ومدارسها، البد من بع 
اإلشارة إىل قيمتها ألا مرآة صادقة تنطبع عليها نفسية الغرب اليت تدل داللة ال 

 .شبهة فيها على ما يدور يف خلدها
ومما الشك فيه أن هلا قيمة كربى للغرب والشرق معا، إذ فتحت أعني األول  

 بروحانيته، سابق حبضارته، جذاب جتربة بشرية غري جتربته، غينعلى عامل جديد له 
 مبقدراته وأفكاره استطاع أن خيرجه من ظلمات جهالته إىل يبسحره رائع جبماله ثر

                                    ً   ضته العلمية وأسدت إليه وإىل الشرق خريا  ال هضياء معرفته اليت مكنته من القيام بن
 وجاهدت يف رؤية حضارته الفكريوأما اآلخر فقد قامت باختراق أفقه . يقدر بثمن

                                                                      ً      وآدابه وحاولت النفاذ إىل أعماق نفسه فجالت يف جباله وأوديته ومكتباته جريا  وراء 
          ً                                                          ً آثاره وحبثا  عن حقيقته تنشد املعرفة واالستفادة ويف أثناء ذلك أصابت أحيانا  
وأخفقت أخرى وكال األمرين من طبيعة البشر وسنة احلياة؛ كلتا احلالتني هلما 

ظمتها وجالهلما فالبد من تقدير قيمتها واالعتراف ا والبحث فيها إذ ختطت كل ع
وكان من الصعب “السدود للوصول إىل هدفها املنشود وهو معرفة الشرق وآدابه، 

على أبناء الغرب أن يتفهموا اإلسالم الذي هو عقيدة السواد األعظم يف بالد الشرق 
                      ً      ً        ً   عن مألوف بىن الغرب بعدا  زمنيا  ومكانيا  يف  يبعد اجتماعي دييناألدىن فهو نظام 

                            ً             و العني الباصرة الفاحصة طريقا  لفهم الظروف ذ الغريبوقت واحد ولن جيد 
                                                    ً                   االجتماعية يف بالد الشرق األدىن اإلسالمية وتذوق ثقافتها خريا  من املعرفة الشاملة 

ف أن نالحظ أن العميقة باإلسالم أحد العقائد السامية اجلليلة ولعل مما يثري األس
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                               ً                                          الطريق الذي سلكه الغربيون دائما  لدراسة الشرق األدىن، كان أشق الطرق وأكثرها 
 عقبات متأل هذا الطريق من الشك وسوء املاضي    ً                            خطرا  وهو طريق الدين لقد ترك لنا 

واليوم وبعد طول السري  .. نلتقيالفهم بل الكراهية جعلت من غري اليسري علينا أن 
 حيمل رجل الغرب على أن يعترف نسينطريق الشاق إىل تبادل ثقايف وصل بنا هذا ال

رق، بقدر ما لرجل الغرب يف دينه من شمبا يف اإلسالم من قيم ذات مغزى لرجل ال
وقد كانت العوائق بالغة وخطرية يف الوقت نفسه فكان من الصعب " )١(مغزى وقيمة

كان يعيش فيه ورواسبه يديولوجية جمتمعه الذي أ من الغريبأن يتحرر اإلنسان 
                                                           ً       ً      ً  الفكرية اليت كانت حتيط به وعقيدته الرمسية اليت كانت توجهه فكريا  وعلميا  وفنيا ، 
فميخائيل سكوت أصابه، من ترمجته ابن رشد، وروجر بيكون سجن العتماده على 
الفلسفة الشرقية وبوستيل وكان أعلم مستشرق يف عصره جيله امللوك واألمراء اعتقل 

                                      ً           انقطع لتدريس العربية يف كمربيدج انقطاعا  عاد عليه أوكليوسيمون يف سبيله 
  من كتاب تاريخ املسلمني ويلالثاينوعلى أسرته باإلفالس والسجن حيث أمت اجلزء 

..  أنفق ثروته الطائلة عليه سترانج كف بصره فيه ومل ينقطع عنه، واألمري كيتاين
 وزنس ، عن اآلثار فيما بني النهرين مصرعه يف التنقيبلقيوأفلس من بعده، وفرنيل 

                                                                       ً ذهب ضحيته بعد أن كشف عن آثار اليمن ذهاب باملر ناشر ديوان البهاء زهري متنا  
  ".)١(وترمجة شعرية باإلجنليزية وقد قتل يف عودته من سيناء

 وأمثاهلم مل يترددوا يف السري إىل مورد يقتلون فيه ظمأهم الشديد للشرق مإ 
                                         ً           وه بعزم وإصرار حىت وصلوه وأنتجوا عددا هائال  من أعماهلم وحضارته، بل واصل

 اإلنساين وما قام به أصحابه من خدمة للفكر االستشراقياليت تدل على قيمة الفكر 
 .بأسره

 الغريب                                              ً             لقد كان وراءه بواعث عديدة ولكن غلبت عليها مجيعا  رغبة اإلنسان  
اليوم أرانا تبهرنا " مد وجزر، و يف التعرف على أخيه يف الشرق وجتربته البشرية بني
ته أقالم املستشرقني وإن أنكرناها جبهذه القمم الشاخمة ونتيه يف عامل اخليال ملا د

                                          
 .١١/١٢كويلرينج، املرجع السابق ص .  ت)١(
 .٣/١١٤٩، املرجع السابق عقيقيال جنيب )١(
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                                                                 ً يعترينا مركب النقص ويف كلتا احلالتني تصب هذه الدراسات يف روحنا حرمانا  
 القرآين      ً                                                          مزدوجا  ال نستطيع التخلص منه إال إذا تذكرنا السلم الذي وضعه املفهوم 

 حىت يصل على درجاته إىل تلك اإلجنازات اليت يمن  حىت اإلنساينليتسلقه الفكر 
والكيمياء   واجلربي أو الغبارالعشري مثل احلساب التكنولوجياليوم على التقدم 

وعدد من القوانني يف عامل الكائنات العضوية والطبيعية والفلك، وإذا تذكرنا هذا 
يد أو حتت قدم اتمع اإلسالمي، مىت أراد استخدامه املسلم فلنعلم أنه مازال حتت 

 العلميمن جديد وحسبنا أن نقرر أن إسهام الفكر اإلسالمي يف تنمية تراث اإلنسان 
ال تقدر فحسب بإجنازات يقررها أو ينفيها املستشرق، حسب هواه بل تقدر بالتغيري 

 ".كلمة اقرأ  منذ العقلي يف املناخ القرآين الذي أحدثه املفهوم اجلذري
 كان على حق عندما أقر باحلقيقة اليت تتعلق نيب أن مالك بن اجلليومن  

 حيث يشعر بالرضا وهو االستشراقيحبرية اإلنسان اإلسالمي عندما يواجه األدب 
يطلع على اعترافه بأجماده وحيس بالنقص وهو يصادق إنكاره دور املسلمني يف 

 مل يرض ذا وال بذاك بل فرض على هذا نيب يبدو أن مالك بن اإلنساينالتراث 
                                      ً       ً                       اإلنسان أن يستغل يف مثل هذا الصدد مقياسا  قرآنيا  مث يقرر قيمة هذا العمل 

 على الرغم من دراساته اهلائلة ال يشري االستشراقي أو ذاك ألن املقياس االستشراقي
 ن يف ميداينالقرآ الذي أحرزه املفهوم اجلذريزلة أولئك األجماد إذ التغيري ـإىل من
 رمبا وجب علينا بالتايل" هو املقياس الصحيح يف نظره وليس غريه و اإلنساينالعقل 

                                                                    ً أن نستخلص من هذا العرض نتيجة حتدد موقفنا من إنتاج املستشرقني، فنقول أوال  
سم به ت                                                  ً                    إنه إنتاج ال جيوز نكران قيمته العلمية بل نراه أحيانا  يستحق كل تقدير ملا ي

   ً                                                     انا  مثل ما خالفه سيديو، أو جوستاف لوبون أو آثني بالتييوس، من إنصاف أحي
 ممتاز ال ميكن نكرانه كشاهد نزيه يعرف قيمتهم أخالقيباإلضافة إىل طبعه بطابع 

                         ً       ً                                       كعلماء، ولكننا نغفل جانبا  أساسيا  يف املوضوع إذا مل نأخذ يف حسابنا أن كل ما 
 علمييس الفعالية ال خيلوا من بعد ينتجه العقل يف هذا القرن العشرين اخلاضع ملقاي

قد يستغل يف ميدان السياسة واالنتفاع حيث تصبح األفكار، ما مسا منها وما كان 
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 نيب، إذن فمالك بن  ")١(     ً                                         تافها  مسخرة لتكون وسائل افتضاض الضمائر والعقول
، إذ حيمل يف ثناياه يف أغلب األحيان االستشراقيدب يفرض احلذر الشديد من األ

                                                   ً            ملؤثرات اليت تسربت إليه من جمتمعه الذي قلما يراعى شيئا  سوى مصلحته تلك ا
                                                          ً                 االقتصادية أو منفعته السياسية ولو على حساب العقل والعلم معا  أنه يعترف بقيمة 
إنتاج االستشراق اهلائل ولكنه فيما يبدو يشترط أن تكون أعماله مبنية على أساس 

                           ً  الوقت نفسه أنه على حق متاما   يفخلقي وطابع علميمتواز مركب من طابع 
 أي شأنه شأن االستشراقي                                     ً          وباإلضافة إىل ذلك على املرء أال ينسى أبدا  أن املركب 

 آخر حيمل بالضرورة لونا من مؤثرات ذاتية صاحبه الذي حيمل هو إنساينمركب 
         ً                                          ً               اآلخر جزءا  من ذاتية جمتمعه وأيديولوجيته حيث يبدو جليا  أن قيمة فلسفة 

تكمن يف تقارب منهج حبثها مبنهج البحث اإلسالمي على األقل فيما االستشراق 
أفليس يكون أدعى "          ً  نفسه قائال  يطيباو. ل.يتعلق بأمور العقيدة ذاا ويؤكد ذلك أ

يدة على حدة، وأن توجه ق أن تترك أمور العالعلمي وأوىل بالبحث اإلنساينللتفاهم 
 مثل األدب والفن والعلم، وهي                         ً             ًاجلهود إىل جماالت أكثر ظهورا  وأيسر إدراكا 

جماالت على الرغم من جهود املستشرقني مازالت يعترضها الكثري من عالمات 
 يعتقد غري يهودي أو مسيحياالستفهام وليس من شك يف أنه من املمكن ملستشرق 

نقول " عقيدة املسلمني أن يضع مفهوم املسلم لدينه يف تعبري املسلم واصطالحه 
ن مصلحة االستشراق أن يترك أمور العقيدة على حدة وأال يبحث  ليس ميللطيباو

 يكون له قيمة أعلى ن أاالستشراقيفيها فهي لب دراساته ونشاطه وإذا أراد األدب 
زلة أمسى مما هي اآلن فعليه أن يتتبع املنهج اإلسالمي عندما يبحث يف أمور ـومن

       ً                     ً يسري سريا  يؤكدها ويثبتها ال سريا                         ً      ً   ن يقبل عقيدة املسلم أمرا  واقعا  مث إالدين، عليه 
                     ً      ً                      كاتب وأن مل يكن مسلما  مؤمنا  يتخلف عن مراعاة هذه أييهدمها ويفندها، 

االعتقادات وهو يكتب عن اإلسالم، إمنا خياطر بتعريض نفسه لالام بنقص يف 
النظرة املوضوعية الشاملة، وعند معاجلة هذا املوضوع قد يكون الطريق السليم أن 

                                                  ً           لكاتب وجهة نظر املسلم كاملة يف متام ووضوح ال يدعان جماال  للشكوى أو يقرر ا
                                          

 .٤٢، املرجع السابق ص نيب مالك بن )١(
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 مغاير أو إذا ما رغب يف اإلشارة إىل آراء يسوء التأويل، وإذا كان للكاتب رأ
              ً               ً  ما يريد منفصال  أن يبحث متميزا  ي                            ً     ً       مغايرة فسوف يكون موقفه مقبوال  متاما  حني يبد

 إذن على االستشراق أن )١(ا بني املسلمنيبعد أن يقرر وجهة النظر املتعارف عليه
                                                   ً                يبحث يف كل ما يتعلق مبيدان دراساته اآلن وأال يتجنب شيئا  منها ولكن هناك 
قواعد ثابتة جيب عليه مراعاا والبحث على أساسها ال على أساس اهلوى، وكلما 

ه  املقبول ليس عليالرأياقترب االستشراق من تطبيق هذه القواعد قرب وصوله إىل 
 يء قبل كل شييده، وإمنا عليه أن يراعنأن يفترض فرضية مث يبحث إلثباته أو تف

كما يقبلهم ، "عليه الصالة والسالم"                                     ً األمر الواقع فيقبل اإلسالم والقرآن وحممدا  
 ومطابقته لتجربة القرآيناملسلمون أنفسهم مث يبحث يف تلك املثاليات حسب املقياس 

ا له، عليه أن يبحث يف إجياد طرق أمثل لتطبيق املثاليات اإلنسان اإلسالمي أو خمالفته
 . املهاجماالفتراضي ال رأيه العلمي رأيه ي                   ً       القرآنية وعليه أيضا  أن يبد

وعلى الباحث اإلسالمي يف االستشراق وفلسفته أن يفهم أولئك املفكرين إذ  
غرهم قد لقنت أعدم تربيتهم أن يكونوا يف خدمة جمتمعهم، فأغلبيتهم الغالبة منذ ص

مبادئ معادية لإلسالم، ومن الصعب أن يتالشى كل ذلك بسهولة مع األيام، ومع 
 األخطاء الفكرية ألن من واجبه أن يغري االستشراقيهذا فال ميكن أن نربز للمفكر 

 ال أن يتركها تعيش حسب السويتلك النفسية اليت ورثها ويوجهها إىل الطريق 
دة ومن املقرر حىت اآلن أنه مل ينجح يف توجيه نفسية حالمها الفاسأهواها وتنعم ب

                                               ً                      جمتمعه، إال يف القليل النادر ولعله مل حياول ذلك جديا  بل إنه يف أغلب األحيان 
شاركها مشاركة فعالة يف مزاعمها ويف اجلرمية اليت قامت ا ومبقتضى فلسفة القانون 

 مث حماربته ءالشي بقيمة  تكون أعظم ألن معرفتهاالستشراقيفإن مسئولية املفكر 
 ال يتطلب أن يتجرد صاحبه من واقع العلمييستلزم معاقبته أشد من غريه، فالبحث 

 . يستفيد منهالكياألمور مث أن ينظر إليها نظرة ثابتة ليفهمها وحيللها 
، الرأي النقد وإبداء البد إذن أن يسبق البحث مث يليه التحليل وبعدمها يأيت 

                                               ً  مل يفعل ذلك إال يف حاالت نادرة ألنه مل يكن ميلك طريقا  راقياالستشلكن املفكر 
                                          

 . املستشرقون الناطقون باإلجنليزيةيل طيباو.، أ٥٩١ حممد البهي، املرجع السابق ص )١(
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رمبا " املذهب و العلميآخر حينئذ سواه على الرغم من أنه قد ألبس روب البحث 
كان أبرز األمور اليت ال تراعى فيها القواعد ذلك املفهوم الذي شغف به معظم 

 أمر بإبالغها كما شرحها املستشرقني عن دور حممد كرسول اهللا وطبيعة الرسالة اليت
                                                       ً مد بالنسبة جلماعة اإلسالم هو آخر رسل اهللا للبشرية أرسل مصدقا  القرآن وحم

                            ً                                          لرساالت األنبياء السابقني ومكمال  هلا، والقرآن بالنسبة هلذه اجلماعة هو كالم اهللا 
                             ً                                ، غري املخلوق أوحى إىل حممد منجما  على فترات عن طريق جربيل والدعوة األزيل
 .)١(شر هذه الرسالة كالرسالة نفسها من أمر اهللا ووحيهإىل ن

 إذن أن يبحث يف حممد عليه الصالة والسالم االستشراقيإن على الباحث  
 أن يتحرى الدقة والفهم السليم هلذه الشخصية ال أن يسري يءولكن عليه قبل كل ش

 أن يعرف      ً                                شيئا  سوى إشباع هواجسه العدائية عليهي           ً            يف حبثه جزافا  دون أن يراع
مرتلة شخصيته العظيمة يف التاريخ ونظر إىل ما قامت به مث يضعها يف كفة ميزانه 

 فله أجران وإذا أخطأ فله أجر هذه هي القاعدة ب وإخالص فإذا أصاةبصدق وأمان
 يف حبث العامل والتجربة البشرية العلمياإلسالمية اليت تفرض ضرورة مراعاة الطابع 

 حبيث كان على فلسفة األخالقيرورة مراعاة الطابع كما تفرض بالقدر نفسه ض
 العلمي                                     ً                          االستشراق مراعاا إن ألبست دعواها ثوبا  ال يليق ا وال يشرف منهجها 

مل يكن يف مطاعن املبشرين "                                     ً        فكانت دراستها أقل أحكامها وأشد احنرافا  حىت أنه 
سون غري أثواا ومزاعمهم خطر كبري على الناس، ألم ال خيفون أهدافهم وال يلب
 مما خيتلط العلميولكن اخلطر األكرب كان فيما يروجه كتاب الغرب باسم البحث 

فيه الباطل باحلق حىت يصعب متييزه عنه ورمبا اخندع به كثري من الدارسني والباحثني 
 الذي احلقيقييف مصر والعامل اإلسالمي مما يشهد أن االستشراق مل يفهم الفرق 

الغرب فأساء إىل ما بينهما من وفاق وأهداف وآثار ما بينهما من يوجد بني الشرق و
 الذي أبداه الشرق رغبة منه يف احلوار مع العقليعداء وخالف حىت االنطالق 

مل يعرف أحد يف أوربا كيف يفقهه يف حينه وكم من فرص أضعناها حنن " الغرب
 .وهم حينذاك

                                          
 . املستشرقون الناطقون باإلجنليزيةيل طيباو. أ٥٩٠/٥٩١ حممد البهي، املرجع السابق ص )١(
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              ً     فسيجد أن كثريا  من االستشراقيولو أراد املرء أن يعرف قيمة األدب  
كتابة عن اإلسالم هم يف أغلب األحيان صادقون لاألوربيني الذين يتعرضون ل
صادقون ألم يعتمدون يف الغالب على مؤلفات أخرجتها : وكاذبون يف الوقت نفسه

املطابع يف العامل اإلسالمي، وكتب بأقالم مؤلفني ينتسبون لإلسالم على مر القرون، 
حررون هنا من األمانة العلمية فليس كل ما كتب عن اإلسالم هو وكاذبون ألم يت

                      ً                                      اإلسالم حىت وإن كان صادرا  ممن ينتمون إىل اإلسالم واألوربيون املهتمون 
بالدراسات اإلسالمية يعرفون قبل غريهم أن ما بني أيديهم من مراجع خمتلفة عن 

 ئذه املراجع اليت ميتلاإلسالم فيه الغث وفيه السمني وأن اإلسالم ال يتحمل وزر ه
الكثري منها باخلرافات واألوهام ويزخر باإلسرائيليات ولكن ال جيوز لنا أن ننتظر 

 ال نطلب منهم أن خيدموا )١(منهم أن خيدموا اإلسالم فهذه مهمتنا حنن املسلمني
ولكن يبدو أن حممود زقزوق أراد . اإلسالم ولكن املطلوب أن يدافعوا عن الصدق

م املسئولية فإم أولئك الذين ينتسبون إىل اإلسالم وخيطئون عن غري أن يدفع عنه
       ً                                                                 قصد بدال  من اام أولئك الذين ال ينتسبون إليه وخيطئون عن عمد وإصرار، والفرق 

 .بني هذا وذاك فرق واضح عميق
 الذي جتاهله زقزوق وكثريون غريه هو املقياس العمليويبدو أن اإلخالص  

لسنا ننكر أن بني املستشرقني طائفة "، إذ االستشراقي الفكر املقبول لتقدير قيمة
معتدلة قد أخلصت يف دراستها اإلخالص كله، فنظرت إىل األدب العريب والتاريخ 
اإلسالمي وإىل كل ما أنتجه الشرقيون من دين وعلم وفلسفة نظرة جمردة عن اهلوى، 

الثناء بل إا ملا  احلديث وهي كذلك تستحق أجزل العلميكما يتطلبها البحث 
ن عدد و أن تفاخر به أبد الدهر إال أن أفراد هذه الطائفة إذا عدوا ال يتجاوزينبغي

                                                                 ً       ً األصابع وهم إزاء هذه الكثرة اهلائلة املغرضة من املستشرقني ال يعدون شيئا  مذكورا  
 ".وقد قيل أن النادر ال حكم له 

 من زاوية أخرى، ستشراقياالوهناك من الباحثني الذين حاولوا تقييم األدب  
قسم يكتب عن الناحية : الكاتبون يف أوربا عن الشرق ينقسمون إىل"فعندهم 

                                          
 .١٩٧٠يقال عن اإلسالم، الفكر اإلسالمي سبتمرب  زقزوق، ما محدي حممود )١(
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فريق جترد : السياسية وقسم عن الناحية العلمية وهذا القسم األخري ينقسم إىل فريقني
أفراده عن الغرض واهلوى يف مباحثه العلمية وفريق تغلبت عليه العواطف املغرضة، 

ألول، فمهمته اإلشادة بعظمة أوربا واحلط من كرامة الشرق ولتقرير أما القسم ا
نظرية دوام وصاية أوربا على الشرق وهذا بالطبع ال يدخل يف الدائرة العلمية وإن 

 أن يتعرف روح الشرقي فعلى القارئ الثاينتعرض هلا يف بعض األحيان أما القسم 
بعاطفة خمصوصة وبني الذي ال كتابته ويفرق بني الكاتب أو املؤلف الذي يتأثر 

                  ً                                                 يكتب إال للعلم جمردا  عن أية عاطفة فيأخذ عن األول بتحفظ وحذر ويتلقى عن 
 اليت العلمي                                            ً               ما يريد وهو مطمئن إليه على شرط االحتفاظ أيضا  بقواعد البحث الثاين

جتعل الباحث يعتقد صحته، وإذن ميكننا أن نفرق بني ما يكتبه الكتاب أو املؤلفون 
                    ً                                                ربيون عن الشرق مشوبا  باهلوى واألغراض وبني ما يكتبونه من البحوث العلمية األو

 .احملضة اردة من الغاية والغرض
      ً                                             صارما  بقدر كبري، إذ ال ميكن تقسيم أولئك العلماء ذه الرأيوقد يعد هذا  

السهولة فهناك بعض أعمال االستشراق السياسية قيمة وبناءه وأخرى فاسدة وهزيلة، 
                                                      ً       ً     ً    لثة بني هذا وذاك كما أن هناك أعماله العلمية أخفق أصحابا  إخفاقا  كامال  ألن وثا

 فحسب، وإمنا بالروح اليت تطبقه وتستعمله العلمياألمر ال يتعلق باستخدام املنهج 
 ليس سوى وسيلة ميكن للمرء أن يستخدمها بطرق خمتلفة ويف العلميفاملنهج 

حوث العلمية اردة من الغاية والغرض ألن      ً                 وأخريا  استحالة وجود الب. أغراض شىت
طبيعة البحث نفسها يف مثل هذه امليادين البد أن تتحكم حىت يف االختيار واالختيار 

 مهما قيل عن موضوعيته وعدم غائيته ألن اإلنسان نفسه يف مثل ذايتنفسه أساسه 
االت يتحرك هذه املواقف البد أن يكون له أساس خيتار به األحداث واالجتاهات وا

 آخر له إنساين عمل أي شأنه شأن استشراقيفيها ويدقق النظر إليها إذن فكل عمل 
، فال يكفي للمستشرق أن يوزع مدحه وثناءه على موضوعي وآخر ذايتجانب 

 وروح علمي                             ً    ً                             اإلسالم وأعالمه إال إذا كان مبنيا  حقا  على دراسة علمية ثابتة ومنهج 
                                           ً      سوى احلق واحلقيقة وال يكفيه أن يصب نقده جزافا  دون                        ًعلمية حمايدة ال تنشد شيئا 

حبث وحتليل، وعرض للمفاهيم اإلسالمية كما هو يف حقيقتها ال كما يريدها هو مث 
 .إبداء رأيه فيها وتصوره إياها
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                                                      ً        ومن عرض هذه اآلراء يتبني أن أيا منها ال ميكن أن يكون أساسا  لتقدير  
 البد نيب مالك بن يمن احترامنا هلا وخاصة لرأقيمة فلسفة االستشراق، على الرغم 

 رؤية شاملة االستشراقيإذن من قواعد أخرى بناءة متكن الدارس من رؤية املركب 
                                                          ً               ليحيط به ويعطيه قدره وحقه وفيما يتعلق بالعقيدة اإلسالمية مثال  ال جيوز االعتماد 

           ً مستشرقني كيال  على دراسات االستشراق، على الرغم من تعودنا أن نكيل املديح لل
ه من البحوث ووننعت جهودهم بأا بذلت خلدمة لغتنا وأدبنا وتارخينا وأن ما نشر

ا نرجع إليهم كلما اختلفنا أو حزبنا   ان  ر     ون ،                                  ًواملخطوطات إمنا كان لذات العلم خالصا 
، وكذلك فيما يتعلق بالقرآن الكرمي  ")١( منهم احلكمة وفصل اخلطابيأمر لنستوح

                   ً                        والشرع اإلسالمي أيضا  وإن كان أصحاا من أهل "ه الصالة والسالمعلي"وحممد 
أن جيمعوا اآلراء والظنون واألوهام "التنقيب والبحث، هلم منهجهم وطريقتهم يف 

                                                             ً        والتصورات بأمجعها ليستنتجوا بالفحص واالكتشاف ما كان منها مطابقا  للمكان 
ومهما كان جهد مؤلفيها  " )٢(والزمان وظروف األحوال معتربين املنت دون اإلسناد

نشهد بني " على قدر من اآلراء اخلاطئة املضطربة إذ ي     ً      ً            عظيما  وخملصا  فالبد أن حتتو
 رجال أيدي وتضطرب بني تلتويالفينة والفينة أن تلك األساليب وهاتيك الطرائق 

من الني منهم فال يكاد يصلحها إال ملحظ دقيق قد جرى عليه املشارقة يف 
فيها      الرأيم لتلك الشئون اليت هم أهلها األولون وأولو دراسا." 

ومن هنا يتضح أن املنهج الوحيد الذي جيب اتباعه يف تقدير قيمة فلسفة  
 العلمي والبعد الديينالبعد : االستشراق وأعماهلا العلمية هو املنهج ذو األبعاد األربعة

 بأنوار استشراقي مركب أي ءي الذي ميكن أن يضالنفسي والبعد السياسيوالبعد 
كشافة تشع منها حقائقه ونواياه وغايته وقيمته وخلفيته وبنيته ال ينفصل واحد من 
                                                                    ً هذه األبعاد عن األخرى خال البحث والنظر يف النتائج االستشراقية بل إا مجيعا  

 حق حقه، إذ قد يكون للمركب ذيتسلط عليه بأضوائها القوية إلعطاء كل 
اح من الزاوية العلمية ولكنه خيفق من الزاوية الدينية أو قد يكون فيه  جناالستشراقي

                                          
 .١٩٣٥ فيصل، أغراض االستشراق أغسطس روحي حممد )١(
 .٤ ص يناهللا السجستا ي، مقدمته لكتاب املصاحف للحافظ أىب بكر عبدر آثر جف)٢(
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                                                                  ً     خري من الوجهة السياسية ولكنه شر من الوجهة النفسية أو العكس إا مجيعا  حتدد 
قيمة فلسفة االستشراق وقوة تأثريها يف عمليات فكر اإلنسان العريب اإلسالمي 

 .     ً           ًلسفيا ، أو سياسيا                                    ً   املعاصر مهما كان نوع هذا الفكر أدبيا  وف
دينية وعلمية :      ً                                       وأخريا  ميكن حصر قيمة فلسفة االستشراق يف عدة أوجه 

 .وتارخيية وفكرية وحضارية وإنسانية وسياسية
فهي ذات أمهية خاصة للشرق والغرب على حد سواء، إذ : أما قيمتها الدينية 

حالت عالقاما من اإلسالم واملسيحية حىت است:                   ً            حاولت أن تقيم جسرا  بني الديانتني
العداوة العنيفة إىل التعاون املمكن مث جنحت يف اآلونة األخرية يف سعيها هذا وإن مل 

 لإلسالم، وأن يصبح األوريبكما استطاعت أن تفتح العقل .          ً     ً    يصبح جناحا  كامال  بعد
هذا العقل يف موقف حياول فيه أن يستميل هذا الدين اخلالق ال أن يعاديه مث نشرت 

                                      ً      ً                        اإلسالم وتراجم القرآن يف العامل وخلقت جوا  مالئما  للتعاون الوثيق بني عامل أحكام
 .اهلالل وعامل الصليب

فهي ذات فائدة كربى ال سبيل إىل إنكارها وإمنا جيب : وأما قيمتها العلمية 
                             ً                                     االعتراف ا إذ كشف أصحاا كثريا  من اآلثار العربية اإلسالمية، وال يزالون 

                                                          ً ومجعوا التراث واملخطوطات وفتحوا املعاهد واملراكز ونشروا أعدادا  يقومون بذلك، 
ال حصر هلا من الكتب حول اإلسالم والعرب وتارخيهم وحضارم وعلومهم 

 وإن العلميونشاطهم وفنوم، وحاولوا أن يفعلوا كل ذلك على أساس املنهج 
م نفسه، على الرغم احنراف بعضهم عنه، أو أرادوا النيل من القرآن ورسوله واإلسال

 .من معرفتهم الكاملة أن اإلسالم وكتابه اخلالد أكرب وأعظم من أن يناهلا أحد
زلة عظمى إذ استطاعت أن تنفذ إىل ـفهي ذات من: وأما قيمتها التارخيية 

األحداث اليت وقعت واملواقع اليت حدثت وقد قامت بتحليلها ودراسة األسباب 
 بدراساا العالقات اليت يءرت فيها حىت متكنت أن تضواملسببات اليت أدت إليها وأث

بل لقد حاولت أن تعمق تلك . كانت بني الشرق والغرب خالل القرون السابقة
                                                               ً العالقات وإن شاركت يف أحايني كثرية يف تكديرها ومع ذلك فإا تعد تسجيال  

هذا اجلزء من ، واالحتكاك الثقايف بني األيديولوجي والصراع الفكريل، د     ً      رائعا  للتبا
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 للتحوالت الفكرية الكربى اليت حدثت يف العقلية الغربية تارخييالعامل وذاك أا 
 .ونظرها إىل العقلية العربية اإلسالمية وآداا

فهي قيمة يستحيل غض الطرف عنها حيث جنحت : وأما قيمتها الفكرية 
                  ً  البعيد عنها زمانا   للعاملالفكري األفق ق    ً                               جناحا  يستحق التقدير واإلعجاب، يف اخترا

      ً                                                            ومكانا  واستطاعت أن تأخذ من الشرق كل ما ميكن أن يفيد الغرب أا صقلت 
العقلية الغربية وحولتها من العداوة النكراء حنو اإلسالم إىل التفاهم مع أتباعه، وعلى 

سان ن ترى أن اإلكي                                                  ً     حال فقد استطاعت أن تروض تلك العقلية العدائية شيئا  ما أي
ك بالقرآن استطاع أن يقوم بأعظم اإلجنازات العلمية والفكرية والتارخيية الذي متس

وأا ضت مرة بالغرب ضة أسدت إليه كل اخلري وإىل العامل أمجع وأسهمت 
 .    ً     ً        ً                                        جديا  طوعا  أو كرها  يف ضة العامل العريب اإلسالمي احلديثة، وآدابه

ات األثرية اليت قامت ا            ً            فحسبها فخرا  تلك االكتشاف: وأما قيمتها احلضارية 
 احلضاريعرب العامل القدمي، ومل ترض بذلك فحسب، وإمنا حاولت أن ختترق األفق 

لتنفذ إىل أعمق أعماقه لتستفيد وتفيد من هذا كله، لقد قامت بتلك احلفريات اليت 
برهنت على أسبقية احلضارة الشرقية وفضلها على احلضارة العاملية بأسرها وألقت 

 ويعرف وجيهد ويفكر يف ليعيوء الكشاف احلقائق التارخيية أمام اإلنسان ذا الض
 .نفسه ومصريه

فلعل قيمتها تتركز فيها إذ قامت جبهد شاق للتعرف : وأما قيمتها اإلنسانية 
على القيم اإلنسانية املختلفة اليت مل تكن موجودة يف الغرب لقد واجهت التجربة 

وحها عن جتربتها هي فقامت بدراستها وحتليلها حىت اإلنسانية اجلديدة اليت ختتلف ر
اقتربت منها وأخذت عنها وتأكد لديها أا جتربة بشرية تستحق التقدير وأخذ عنها 

 .                          ً            وأسدت إىل الغرب وعقليته خريا  ليس بعده خري
فرمبا يعارض كثري من الناس فيها غري أن قيمتها : وأما قيمتها السياسية 

لغة ال سبيل إىل إنكارها والبحث فيها أا انعكاس الجتاهات السياسية ذات أمهية با
أصحاا ونظرهم إىل األحداث اجلارية يف العامل العريب اإلسالمي وعالقته باتمع 

     ً       ً                                                           قدميا  وحديثا  مث إا تقومي هلذه العالقة وفائدا هلذا العامل الصاعد املتطلع إىل الدويل
 الفريد وكلما استطاع واالستراتيجيقعه اجلغرايف  الباهر وذلك ملوالسياسياملستقبل 
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االستشراق أن يقترب من النظرة السياسية املوضوعية حنو هذا العامل الطالع وفهم 
                                                          ً           صعوباته، ومشاكله زادت قيمة فلسفته وأمهيتها للشرق والغرب معا ، وعلى هذا 

  ً      اال  ويعم األساس يستطيع االستشراق أن يساعد يف بناء العالقات بينهما بناء فع
 املتبادل وتعاوما السليم، إذن على فلسفة االستشراق أن تتبىن الضروريالتفاهم 

 تأخذ سريها حنو الدفاع عن احلق والدفاع لكيهذه االعتبارات وتقدرها حق قدرها 
عن العامل العريب وحقوقه املشروعة أمام األطماع اإلمربيالية والصهيونية على حد 

 .سواء
                                 ً       ً     أن فلسفة االستشراق قد أصبحت واقعا  ملموسا  بني جلليا     ً     وأخريا  فمن  

                                ً     ً                                     العلوم اإلنسانية مجعاء وأن هلا دورا  خطريا  ينتظرها ألداء مهمتها، إذ ليس يف إمكان 
 علم آخر أن حيل حملها ويقوم مبهامها، ألن خصائصها ومميزاا وقيمتها ترشحها أي

 .لذلك
سات العربية واإلسالمية أكثر وقد أدى تقدمها إىل أن تصبح ممارسة الدرا 

                                     ً                                 صعوبة ومشولية وأعظم ختصصية وأشد التصاقا  بامليادين العلمية األخرى حيث تزيد 
إمكانياا للنفاذ إىل أعماق جتربة الشرق البشرية وسرب أغوارها للتعرف إليها 

 .واالستفادة منها
لة                 ً                                          ومع ذلك فإن كثريا  من الناس يتحدثون عن ايتها وعدم جدواها وق 

أمهيتها يف احلاضر واملستقبل، إذ يرون أن وجودها يتعلق بتقدم العامل العريب اإلسالمي 
 أو احنطاطه ولكن األمر ليس كما يظنون بل الغريبأو ختلفه، أو بازدهار االستعمار 

إنه يتعلق خبلفية أكرب من ذلك بكثري وهي حماولتها اجلادة ملعرفة روح الشرق وآدابه 
 جتربته البشرية يف كل ميادين نشاطه اليت تتميز بروحانية أعظم مث االستفادة من

 .وخيال أوسع وإنسانية أعمق
وما من شك يف أن وراء هذه األشياء تكمن يف تلك األطماع اليت تتشعب  

 عامة الشرقيكما تبني فيما سبق، ولكن مهما يكن األمر فإن صلتها بالتراث 
 بوجه أخص ال ميكن أن تتالشى، إذ والتراث اإلسالمي خاصة والتراث العريب

التجربة اإلنسانية يف الشرق اإلسالمي مستمرة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 
وإمنا تفتح أمامها جماالت جديدة أخرى وتتسع ميادين آماهلا، وتعلو آفاق خياهلا، 
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 تصبح يف املستقبل أعظم فائدة وأشد موضوعية وأكثر مشولية وذلك لكيوأمهيتها 
 . أن تكونينبغيتكون رؤيتها أدق إنسانية، أو بعبارة أوضح لتكون كما ل

ومادام قد تأكد لدينا اآلن أن عنايتها بالشرق وتراثه بأسره لن تزول، بل إا  
                         ً      ً                                    ستتفرع وتتعمق وتتخصص شيئا  فشيئا ، على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها 

هذا التراث وأمهيته بناءة وموضوعية      ً                  ً                  حاليا  أو ستواجهها قريبا  حىت تكون نظرا إىل 
 .وإنسانية على الدوام

      



 ٢٤٠

 
 
 
 

 
 

 القسم الثاني
 بحوث ودراسات مختارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ٢٤١

 
 

 
 
 

 

المستشرقون وموقفهم من القرآن الكريم 
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 :املستشرقون وموقفهم من القرآن الكرمي
كان حلركات الفكر االستشراقي منذ القرن الثامن عشر قوة دفع ورواج 

اإلسالمي مبا كتبه املستشرقون عن اإلسالم واستقطاب أثارت اهتمام رجال الفكر 
يف الكتب واالت واملوسوعات، وعن مصدريه األساسيني، وعن النيب العريب الذي 

 .بعثه اهللا ذا الدين احلنيف
وعوامل هذا االهتمام واالستقطاب ختتلف باختالف ثقافة املعنيني، واجتاهام 

 :لتحقري، وأمههاالفكرية من اإلعجاب والتقدير، إىل السخط وا
                                                         ّ     حب االطالع على آراء املفكرين غري املسلمني يف اإلسالم ويف كتابه ونبي ه، -١

والسيما املستشرقون الذين نظروا إليه من عدة زوايا حبسب ثقافة كل باحث 
وختصصه وهوايته، وقد توغل بعضهم يف قضايا جزئية، وحتقيقات فرعية أفرغوا هلا 

ياد، وصار هلم تالميذ ومريدون يأخذون عنهم، جهدهم، حىت ملكوا منها الق
 . ويستدلون بآرائهم، ويسريون على جهم

ومن حق كل أمة أن يعرف أبناؤها ما يقوله اآلخرون عنها يف عقيدا وأخالقها 
وثقافتها وحضارا، كما أن من حق أبنائها املثقفني أن يتناولوا هذه األقوال بالتحليل 

فكيف إذا كان القائل ممن ينتمي إىل ! ا تسليم ضمين اوالنقد، ألن السكوت عنه
عامل متطور ومتقدم كالعامل الغريب، وكان حمور قوله يف الوحي السماوي املتمثل يف 
كتاب اهللا وسنة رسوله؟ وقد يكون من أسباب شغف املسلمني مبطالعة ما ينتجه 

 منهجية وموضوعية املستشرقون، ما أشاعه أتباعهم واملعجبون م عن دراسام من
يف فترة كان فيها معظم العامل اإلسالمي يتعثر يف رواسب التخلف، ويتحفز للنهضة، 
ويتوق إىل تأسيس جامعات متطورة تضاهي جامعات الغرب فيما اشتهرت به حبوثها 
العلمية، وتوثيقها للنصوص وفحصها ونقدها، واستقراء ما يتصل ا، وحنو ذلك مما 

 .لية شيقة، وجيعل من حوله هالة من اجلديةيفرض على البحث جد
إرسال بعثات إسالمية إىل جامعات : وكان من أثر هذا اإلعجاب واالنبهار

أوروبا واالستعانة باملستشرقني يف التدريس باجلامعات العربية، وترمجة إنتاجهم 
 .لإلفادة منه، وتعيينهم يف اامع اللغوية والعلمية مبصر وبغداد ودمشق

 اإلسالم وعلى صاحب الدعوة يف ىد على مطاعن املتعصبني منهم عل الر-٢
نبوته وصلته بالقرآن لدحض أقواهلم، وتفنيد افتراءام، والكشف عن حقيقة ما 
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بية، يخيفون وراء املسوح الدينية أو العلمية، من أغراض استعمارية، أو نزعات صل
حلط من قيمها اإلنسانية، م اإلسالمية واي توهني التعالىوأن ليس هلم من هدف سو

وزرع الشكوك حوهلا يف نفوس املسلمني، والسيما املثقفون الذين تضاعف 
إحساسهم بتخلفهم عن الغرب يف جمال العلم واحلياة، وباخلصوص يف جمال احلضارة 
الصناعية ذات األثر الفعال يف التقدم والتطور وبسط النفوذ، وإجياد الشعور بالنقص 

 . يف نفوس املسلمني
ِ  إ ل ى الل ه  امل ص ري : قال مستشرق يف تفسري قوله تعاىل َ    َِّ     َ ِ )إن إله اإلسالم جب ار  " )١    ّ              

… مترفع، بينما إله املسيحية عطوف متواضع، ظهر يف صورة إنسان، هو االبن اإلله
                          َّ                                                فعقيدة التثليث املسيحية، قر بت اإلنسان من اإلله، وعقيدة التوحيد اإلسالمية باعدت 

 .  )٢("…            ً        ًاإلنسان خائفا  متشائما بينهما، وجعلت 
           ً     ً       ً   ظل حممد زمنا  طويال  معروفا  يف " :كارادي فو: ويقول املستشرق الفرنسي

 .)٢("الغرب معرفة سيئة، فال تكاد توجد خرافة وال فظاظة إال نسبوها إليه
مث إن أصداء احلمالت املغرضة على اإلسالم ونبيه، واملنطلقة من بعض علماء 

             َّ                                        ني واليهود، ملم ا يزرع الضغينة على املسلمني، ويؤثر يف عقول االستشراق املسيحي
 .ن من الغربينييالكثري

يصف اإلسالم بأنه أسس على التعصب والقوة، وأنه يسمح التباعه :         ًفكويل مثال 
 .بالسلب والفجور، وأنه وعد الذين ميوتون يف القتال مبلذات اجلنة

وهكذا تقهقرت قوة اهلالل … : "ويتحدث كويل عن احلروب الصليبية فيقول
أمام راية الصليب، وانتصر اإلجنيل على القرآن، وعلى ما تضمنه من قوانني األخالق 

 . )٣("الساذجة
 املستشرقني  املسلمني، وإىلإن أمثال هؤالء هم الذين أساءوا إىل أنفسهم وإىل

ر                                           ُ                زهاء، حىت صار كل ما يكتبه مستشرق عن اإلسالم ي نظر إليه بعني احلذـالن
 .            ُ                        واالحتراز، وي بحث عما فيه من دس أو ثلب

حني اشتعلت احلرب بني اإلسالم واملسيحية، ودامت عدة : "يقول درمنجهامي
قرون، اشتد النفور بني الفريقني، وأساء كل منهما فهم األخر، ولكن جيب 

                                                 

 ٤٢  آية:سورة النور) ١(
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 إثر املعارك الفكرية ىاالعتراف بأن إساءة الفهم كانت من جانب الغربيني أكثر فعل
                                                                ُ      نيفة اليت رموا فيها اإلسالم باملساوئ من خالل جدهلم البيزنطي، ودون أن ي تعبوا الع

                    َّ                                                  أنفسهم يف دراسام، هب  الكت اب والشعراء املرتزقة من الغربيني وأخذوا يهامجون 
 .)٤("                          ُ    ً                  العرب، فلم تكن مهامجتهم إال ت هما  باطلة، بل متناقضة

غوية أو علمية أو تارخيية عن جهل  التنبيه إىل ما وقع فيه بعضهم من أخطاء ل-٣
أو عن سوء فهم وضيق نظر، أو عن شطط يف االفتراضات، كإدعاء بعضهم أن النيب 

ن القرآن من تأليفه هو، وقد فام أن هذه اح السور باليهودية، وكتمتأثر يف فوا
السور مكية، وعددها سبع وعشرون، وال تكاد توجد سورة مدنية ذه الفواتح 

 ؟ فكيف حصل هذا التأثري اليهودي.ة وآل عمران البقرىسو
أن تكون فواتح ) تاريخ القرآن(وقد نفي نولدكه املستشرق األملاين يف كتابه 

ّ    ً                                           السور من القرآن، مد عيا  إا رموز موعات الصحف اليت كانت عند املسلمني                    
                                     ً                  ً      األولني قبل أن يوجد املصحف العثماين، فمثال  حرف امليم كان رمزا  لصحف 
املغرية، واهلاء لصحف أيب هريرة، والصاد لصحف سعد بن أيب وقاص، والنون 

 إشارات مللكية الصحف، وقد تركت يف مواضعها - عنده-لصحف عثمان، فهي
 .)٥(    ً                                        ًسهوا ، مث أحلقها طول الزمن بالقرآن، فصارت قرآنا 

من واندفع آخرون إىل حماكاة هذا الرأي برغم اقتناع صاحبه فيما بعد خبطئه، إذ 
االفتيات على املسلمني األتقياء الذين نسخوا املصاحف أن نتهمهم بالغفلة، أو بتعمد 

 .إضافة ما ليس من كالم اهللا إليه
                                                      ً     اإلفادة من حبوث املستشرقني، وباألخص تلك اليت نلمس فيها حتررا  من -٤

 ضغوط األيديولوجية الكنسية االستعمارية، ويغلب عليها الطابع العلمي ارد من
 .األهواء واألحكام املسبقة

ويتسم هذا االجتاه اجلديد باملوضوعية واإلنصاف، وبالدقة والتحقيق واالستقراء، 
على أن سالمة الدراسات االستشراقية من األخطاء الفكرية وامليول الذاتية املتوارثة 
                                                    ً                    منذ قرون، ليس من السهل جتاوزها أو السيطرة عليها كليا  ويف سرعة، ولكن حماولة
التجرد يف البحث خطوة كبرية يف تعزيز دراسام من الوجهة العلمية، ويف جتلية 

 .غيوم الريبة من حوهلا



 ٢٤٥

 اليت أصدرها املستشرقون بعدة لغات، واليت عبأوا يف -فدائرة املعارف اإلسالمية
 مرجع مهم حىت للمسلمني يف دراسام مع ما يوجد فيها -حتريرها كل قواهم
 .حتريف ودس      ً         أحيانا  من خلط و

ومهما يكن من أمر فإم ببحوثهم قد أسهموا يف تنمية الثقافة اإلنسانية ودفعوا 
إىل متابعة تلك البحوث بالزيادة أو بالتعقيب أو بالرد؛ بل إن من املستشرقني 

                  ً      ً                                           زهاء من تركوا أثرا  عميقا  يف الرأي العام اإلسالمي والرأي العام األورويب، ـالن
 يف مقدمة لود اتيان سافاري، فقد وصف الرسول كاملستشرق الفرنسي ك

أسس حممد ديانة عاملية تقوم على عقيدة بسيطة ال : " بالعظمة وقال)٦(ترمجته للقرآن
تتضمن إال ما يقره العقل من إميان باإلله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة، ويعاقب 

يع إال أن يعتربه من أعظم على الرذيلة، فالغريب املتنور وإن مل يعترف بنبوته ال يستط
 ."الرجال الذين ظهروا يف التاريخ

األبطال (الذي قال يف كتابه ) توماس كاراليل(وشبيه به املستشرق اإلجنليزي 
لقد أصبح من أكرب العار على كل فرد متمدن يف هذا العصر : ")٧()وعبادة األبطال

 مزور، فإن الرسالة                                             ً     أن يصغي إىل القول بأن دين اإلسالم كذب، وأن حممدا  خداع
                                                       ً               اليت أداها ذلك الرجل مازالت السراج املنري مدة اثين عشر قرنا  ملئات املاليني من 

 ".الناس أمثالنا، خلقهم اهللا الذي خلقنا
أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة اليت عاش ا ومات عليها هذه املاليني "

 ".                       ًع أن أرى هذا الرأي أبدا الفائقة احلصر والعد أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فال أستطي
فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق اهللا هذا الرواج، ويصادفان منهم " 

                                      ُ                                  ذلك التصديق والقبول، فما الناس إذا إال ب له وجمانني، وما احلياة إال سخف وعبث، 
 ).حممد السباعي: تعريب". (            ُ    كان األوىل أال ت خلق

 ى نواحي عبقريته اليت تتجلشخصية الرسول، وكشف عن) كاراليل(مث حلل 
         ً               ً    كان خملصا  يف دعوته، صادقا  يف            ً  إىل أن حممدا  ى معاين الوحي، وانتهىفيها أمس

 .)٨(عقيدته مثل غريه من العظماء املؤمنني
ّ                                         هذه يف رأيي أهم  عوامل االهتمام بدراسات املستشرقني عن اإلسالم              . 
ة ترعاه وتوجهه وبرغم أن االستشراق يف بعض مراحله عاش يف كنف الكنيس

ري، وقام ك         ً      ً     ً                                         ولعب دورا  فكريا  خطريا  يف التمهيد لالستعمار السياسي والثقايف والعس
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حبركات مريبة دف إىل زعزعة ثقة الشعوب املستعمرة بدينها وثقافتها وحضارا 
فإن حركته الفكرية ال ختلو من جوانب إجيابية، كتنظيم الكتب العربية اليت توجد يف 

عمومية بأوروبا، ووضع الفهارس هلا، حىت يسهل الرجوع إليها، والتنقيب املكتبات ال
عن املخططات اهلامة يف تراثنا لتحقيقها ونشرها، وختصص خنبة من علمائه يف 
موضوعات ركزوا البحث يف نقاطها اجلزئية، حىت كادت تقترن أمساء بعض الباحثني 

                     ً     ً  دراسة ممعنة تتطلب صربا  طويال  منهم مبن تفرغوا لدراسة شخصيام وآثارهم العلمية
 . بابن تيمية     ً      ً      ً                               وعمال  دؤوبا  علميا ، كاشتهار ماسينيون باحلالج والووست

وجولد تزيهر    ومن اشتهر بدراسة القرآن وعلومه نولدكه وبالشري وجيفري 
 .وهلم يف ذلك مؤلفات معروفة

رى، ألن فمثل هذه اآلثار العلمية املنشورة، ليس لنا إلغاؤها حبجة أو بأخ
                                            ُّ                         أصحاا إن أبدعوا فيها سجلنا إبداعهم، وإن أسف وا سجلنا إسفافهم، ودحضنا 
                                                           ً     ً      باطلهم باحلجة، حىت ال يغتر ا الباحثون الناشئون، وإن خلطوا عمال  صاحلا  وآخر 
    ً                                                                سيئا ، أوضحنا ما مييز احلقيقة من الزيف، وأقل ما جيب أن يقوم به الباحثون 

 . يعرفوا بإحسان املخلص املنصف، وإساءة املسيء اجلائراملسلمون يف هذا اال، أن
ولعل هذه اللمحة اليت أقدمها كمدخل إىل نقد الدراسات االستشراقية للقرآن 
 مي                  ً                                                      وعلومه، تكون حافزا  للعمل على حتقيق ما تتأكد احلاجة إليه يف هذا العصر من تقو

 لإلسالم من تلك الدراسات، والرد على ما فيها من شبهات أو مطاعن، خدمة
 .خالل القرآن الكرمي، وخدمة للحقيقة من خالل ما كتبه املستشرقون عنه

 :مصدر القرآن
ال خالف بني املسلمني يف أن القرآن كالم اهللا املرتل بالوحي على قلب الرسول 

 فاهللا تعاىل بذاته اجلليلة هو املتكلم به واملنشئ له كما يدل عليه ضمري املتكلم يف ،
َ  َ َْ    ن ح ن  خ ل ق ن اه م : تعاىلمثل قوله      َ  و ش د د ن ا أ س ر ه م   َ  َ    َ  َ  َ  َ )١(. 

 .فميزته على سائر الكتب السماوية إنه إهلي يف لفظه ومعناه
                                                 

 .٢٨  أية:اإلنسان سورة)١(
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بينما يرى يف العهد القدمي والعهد اجلديد أن النيب هو الذي ينشئ الكالم الذي 
أو إخوانه أوحى به إليه، ليتوجه به إىل الناس باعتبار كوم شعبه كما يقول موسى، 

 .كما يقول عيسي عليهما السالم
                                  َّ                                   وأما اهللا تعاىل، فنجد حضور ذاته العلي ة يف القرآن حضور املتكلم، ويف التوراة 
واإلجنيل حضور املخاطب املتوجه إليه بالدعاء أو املناجاة، أو حضور املتحدث عنه 

ن دون غريه من بطريق احلكاية والتبليغ، لتعريف الناس به ودعوم إليه، فكان للقرآ
وقد أبدع فيه من فنون ) كلمة اهللا(الكتب السماوية هذه امليزة الفريدة، وهي إنه 

القول ما حتدي به مقارعيه من أهل البيان عن اإلتيان بسورة مثله، ولكن أكثر 
 مادته ى                                                          ً     املستشرقني يكادون يتفقون على إنه ليس من عند اهللا، وعلى أن حممدا  استق

 .ان الذين كان يتلقى عنهم املعلومات الدينية من كتب العهدينمن األحبار والرهب
، ألن إنكارها يفضي إىل                             ً                   والقضية يف احلقيقة ترتبط جذريا  بإقرار النبوة حملمد 

 .                                                  ً                     نتيجة واحدة، وهي بشرية القرآن، فالبد من الوقوف قليال  عند هذه النقطة اهلامة
     ً                        وحيا ، فإن أمره بتبليغه كان فالنيب يف العقيدة اإلسالمية من أوحى اهللا إليه

    ً       ُ                                                            ً رسوال ، فهو م نيبء عن اهللا ومنبأ عنه، والوحي الذي أنزله اهللا على حممد، ليس إهلاما  
     ً                                                                    فائضا  من استعداد النفس العالية، حىت ميكن القول بأن معلوماته وأفكاره وآماله 

عكس              ً                                                    ولدت له إهلاما  فاض من عقله الباطن أو نفسه الروحانية على خميلته، وان
                                ً                                        اعتقاده على بصره، فرأي امللك ماثال  له، وعلى مسعه فوعي ما حدثه امللك به، كما 
يزعم بعض املستشرقني فصار اخلالف بيننا وبينهم يف كون الوحي من خارج نفس 
                ً                                                     النيب، وليس نابعا  من داخلها كما يتومهون، ويف وجود ملك روحاين نزل عليه حبق 

َ  ِّ ز يل  ر ب  ـ َ ِ َّ   َ َ و إ ن ه  ل ت ن:  كما قال عز وجل،)٩( وسلم اهللا عليهىمن عند اهللا عليه صل  ُ  ِ 
َ  َِ  ٍّ الع ال م ني   ن ز ل  ب ه  الر وح  األ م ني   ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م ن  امل نذ ر ين   ب ل س ان  ع ر ب ي      ٍ   َ  ِ ِ   َ  ِ  ِ  ُ    َ  ِ َ  ُ  َ ِ  َ  ِْ َ   َ  َ     ِ  َ          ِ  ِ َ  َ  َ   َ  ِ َ  َ    

 .)١(  ِ  م ب ني
م والنيب املوحي إليه جيد اليقني بأنه من عند اهللا، سواء أكان هذا الوحي بواسطة أ

 .بغري واسطة، بصوت يسمعه، أم بغري صوت
                                                 

 .١٩٥-١٩٢: سورة الشعراء)١(
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                      ً                                             وباب النبوة ليس مفتوحا  لكل أحد مهما عظم إشراقه، أو مست نفسه، كما أن 
 -الوحي يف مفهومه الديين الصحيح ظاهرة روحية خص اهللا ا من اصطفاهم للنبوة

 .مه للناسي ليكلفهم إبالغ تعال-وبه يكون اتصاهلم باهللا من غري حلول وال احتاد
 إليه، فلم ىنه حلول روح اهللا يف روح املوحأ ىواملسيحية رمبا تفهم الوحي عل

ُ  َ                               َّ                   ً               ت ؤ له املسيح إال ذا احللول، ألن من حل  فيه روح اهللا صار إهلا ، وهو ما ينفيه 
 .          ً      ً                                     اإلسالم نفيا  مطلقا ، فاهللا سبحانه ال حيل يف غريه وال حيل فيه غريه

نبوة كما يتحدث الناس عن ومن املستشرقني من يتحدث عن الوحي وال
الدروشة والدراويش، أو كما يتحدث علماء النفس عن أبطال التاريخ وعظماء 
الرجال وقادة الثورات، أو عما ينفرد به بعض الناس من خصائص العيون واآلذان 
الداخلية، يلتقطون ا ما ال يتمكن اإلنسان العادي من مساعه أو رؤيته، وهذا ما فاد 

 . )١٠(   الدين    جتارباإلنسان إىل 
 .ولعل يف عرض هذه العينات من أقواهلم يف الوحي القرآين ما يوضح ذلك

 :)١(حممد(يقول املستشرق األملاين هوبرت جرميي يف كتابه 
مل يكن حممد يف بادئ األمر يبشر بدين جديد، بل إمنا كان يدعو إىل نوع من 

ة مل يكن حيتاج إىل أن نرجعه إيل ديانة االشتراكية، فاإلسالم يف صورته األوىل األصلي
راه مل يظهر إىل الوجود نسابقة تفسر لنا تعاليمه، ذلك ألننا إذا نظرنا إليه عن كثب 

كعقيدة دينية، بل كمحاولة لإلصالح االجتماعي دف إىل تغيري األوضاع الفاسدة، 
راء وعلى األخص إىل إزالة الفروق الصارخة بني األغنياء اجلشعني، والفق

لذلك نراه يفرض ضريبة معينة ملساعدة احملتاجني، وهو إمنا يستخدم … املضطهدين
، أليس )١٢(…فكرة احلساب يف اليوم األخر كوسيلة للضغط املعنوي، وتأييد دعوته

                                                                ً من السخف أن ينفي جرميي النبوة عند حممد ذه السذاجة ليجعل منه مصلحا  
         ً                   اجتماعيا  يدعو إىل االشتراكية؟

جب أستاذ الدراسات العربية جبامعة هارفارد : ل املستشرق اإلجنليزيويقو -
 .)١٣()املذهب احملمدي(بالواليات املتحدة األمريكية يف كتابه 

       ً                                                      إن حممدا  ككل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف اخلارجية احمليطة "
ئد                                        ً      ً                 به من جهة، مث هو من جهة أخرى قد شق طريقا  جديدا  بني األفكار والعقا

وانطباع هذا الدور املمتاز … السائدة يف زمانه، والدائرة يف املكان الذي نشأ فيه
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إن : نساينإ                             ً                             ملكة ميكن أن نقف على أثره واضحا  يف كل أدوار حياة حممد، وبتعبري 
 :     ً                  ً                 حممدا  جنح، ألنه كان واحدا  من املكيني، مث يقول

 بالقدمي، أو بسبب ويبدو أن معارضة املكيني له مل تكن من أجل متسكهم… " 
 ".بل ترجع أكثر ما ترجع إىل أسباب سياسية واقتصادية… عدم رغبتهم يف اإلميان

                                                            ً والشك أن من خيالف ما أمجعت عليه كتب التاريخ والسري، وال يقدم حججا  
 .مقنعة، ال يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه

 نفسي عن النيب وقال درمنجهام وقد مجح به اخليال، وهو يصور انطباعه ال -
َ            بأسلوب شعري مجيل، وكأنه يصور نفسية فنان موهوب أو عبقري م له م، ال نفسية   ُ                                                       

 :نيب مرسل
وهذه النجوم يف ليايل صيف الصحراء كثرية شديدة الربيق، حىت ليحسب املرء "

 .إنه يسمع بصيص ضوئها، وكأنه نغم نار موقدة
غيب، بل العامل غيب كله،    ً                                      حقا  إن يف السماء لشارات للمدركني، ويف العامل 

      ُ                         ، وأن ي رهف أذنه ليسمع؟ لريى احلق ىلكن أال يكفي أن يفتح اإلنسان عينيه لري
) فيحسب(               ً              ً               لكن للناس عيونا  ال تري، وآذانا  ال تسمع أما هو ! وليسمع الكلم اخلالد

إنه يسمع ويرى، وهل حتتاج لكي تسمع ما وراء السماء من أصوات، إال إىل قلب 
 .)١("   ًانا خملص ملئ إمي

فنستخلص من كل هذه األقوال أن أصحاا ال يفهمون حقيقة الوحي والنبوة، 
ومن مل يعرف العالقة اليت تربط بينهما، أو حاول أن يطبق مقاييس العلوم التجريدية 

 .أو النظرية عليهما، فقد ضل سواء السبيل
 ا ترجع أساسا  ومنشأ اخلالف بني املؤمنني بالرساالت السماوية وغري املؤمنني ً            

 .إىل مفهوم الوحي عندهم
                                ً       ً                              وقد حبث علماء الدين والفالسفة قدميا  وحديثا  هذه القضية فأثبتوها، وأقاموا 
األدلة على إمكان الوحي مبفهومه الشرعي، ودحضوا ما أثري حوله من ادعاءات 
                                            ً                       وشبهات، حىت جتد نصوص الوحي السماوي الطريق ممهدا  لدراساا على أساس أا 

 .قدسة، وأا حق ال يشوبه باطلم
فوصف ظاهرة الوحي اإلهلي، وما كان يعتري النيب عند تلقيه من حالة خاصة 
ناشئة عن انسالخه من البشرية اجلسمانية، واتصاله بامللكية الروحانية باهلوس أو 
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الصرع أو حنو ذلك من االحنرافات النفسية على ضوء التحليل النفسي جهل خطري 
وة، وهل يكفي لصنف من العلوم أن يصل إىل حد من الدقة والتطور، حبقيقة النب

                                                        ً          حبيث تفرض طريقته يف البحث على امليادين األخرى، وينتصب معيارا ؟ إن تطور 
منهج من املناهج العلمية ال يعطي كمعيار خارج ميدانه، والعامل الديين ال يقبل مثل 

ما يف جل أحكامه علي هذا القول من املفكر الفرنسي جوستاف لوبون برغم 
           ً          ً قيل إن حممدا  كان مصابا  : "اإلسالم وعلى شخصية نبيه وعلى القرآن من اعتدال

بالصرع، ومل أجد يف تاريخ العرب ما جييز القطع بذلك، وكل ما يف األمر ما رواه 
إنه كان إذا نزل الوحي عليه اعتراه احتقان فغطيط فغثيان، : معاصروه وعائشة منهم

 ".                            ً           س حممد ككل مفتون، وجدته حصيفا  سليم الفكروإذا عدوت هو
سني من الناحية العلمية كأكرب ووجيب عد حممد من فصيلة املهو: "مث يقول

مؤسسي الديانات، وال أمهية لذلك، فلم يكن ذوو املزاج البارد من املفكرين هم 
ا الذين ينشئون الديانات، ويقودون الناس، وإمنا أولو اهلوس هم الذين مثلوا هذ

وهم الذين أقاموا األديان، وهدموا الدول، وأثاروا اجلموع، وقادوا البشر، … الدور
 .   )١٥("خرآ ىولو كان العقل ال اهلوس هو الذي يسود العامل، لكان للتاريخ جمر

سني، ومل يثبت و من املهو    ً حممدا  ) لوبون(أليس من جمازفة القول أن يعد 
 كان من ذوي الوساوس أو السلوك الشاذ والتصرف       ً                         تارخييا  قبل البعثة وال بعدها، إنه

 .الغريب، أو حنو ذلك من االحنرافات النفسية اليت البد هلا من انعكاسات وردود فعل
أمل تشهد خدجية وتعرفه حبقيقته ملا جاءه احلق وهو يف غار حراء لتدفع عنه 

 اخلوف مما رأي ومسع؟
             َّ        حم، وحتمل الكل ، وتكسب                      ً              كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا ، إنك لتصل الر"

 ).رواه البخاري" (املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق
فما أبعد هذا الكمال اإلنساين عن اهلوس الذي قد ميلي على صاحبه مواقف 

 .)١٦(!             ً                       غريبة، وأفعاال  ينبو عنها الذوق السليم
 .هولكنه اجلهل حبقيقة الدين واستعمال منهج النقد العلمي يف موضوع

 : ثالثة أصناف يهمنا منها صنفان)١٧(إن احلركات االختيارية كما صنفها الغزايل
 .حركة فكرية يدخلها احلق والباطل -
 . وحركة قولية يدخلها الصدق والكذب -
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احلق والصدق : فإذا ثبتت الصفات األوىل من هذه احلركات الثالث وهي
صفات الثانية بالتأمل واالستقراء واخلري، ملن بعثه اهللا برسالة مساوية، وانتفت عنه ال

ّ                    والبحث، مع تواتر النقل واألخبار املستفيضة، مل يبق أي مسو غ إلنكار نزول الوحي                                                      
 !.عليه، أو تأويل هذا الوحي باإلهلام الباطين

وميت اعترب املنكرون لنبوته إنه يف طليعة الزعماء والقادة واحلكماء واملصلحني 
ي احلضارات، فقد أوشكوا أن يؤهلوه كما أهلوا واملشرعني وبناة الدول، ومؤسس

 .عيسي عليه السالم، ألن ذلك كله ال جيوز أن جيتمع يف عبقري
 ق ل ال  أ ق ول  ل ك م  ع ند ي خ ز ائ ن  الل ه َِّ      ِ َ  َ    ِ  ِ   ُ َ  ُ  ُ َ  َّ   ُ   أ ع ل م  الغ ي ب  َ  َو ال َ  َ     َ  َ   أ ق ول  ل ك م  إ ن ي  َ  َو ال  ِّ ِ   ُ َ  ُ  ُ َ 

َ م ل ك  إ ن  أ ت ب ع  إ ال  م ا ي وح       َ َّ  ِ   َِّ َ  ْ  ِ  ٌ  .)١(    ِ َ َّ إ ل ي ىَ  َ
                            َّ                                  أحد أنه طبيب أو مهندس أو حال ق، فالواقع هو الذي يؤيد دعواه أو ىفلو ادع

 .يكذا
 من قادة -                                     ً                          وهل الذين آمنوا به منذ أربعة عشر قرنا  واتبعوا الدين الذي جاء به

 كلهم أغبياء مغرورون، مل مييزوا بني احلق والباطل، -الفكر على امتداد العصور
 والصدق والكذب؟
                      ً      ً                            ال يستطيع أن يقدم تفسريا  مقنعا  هلذا التحول اجلذري ببعثة حممد والعلم وحده 

 إال على ضوء اإلميان مبا تضمنه هذا الوحي السماوي الذي ظل يقودها ما يزيد 
           ً                                                        عشرين عاما ، ومل خيلف ما وعده، وال كذبه فيما أخربه به من أنباء الغيب، ىعل

هم لظاهرة الوحي عندما يرتل وأي فرق بني تقوالت املشركني يف اجلاهلية وتفسري
علي الرسول، وما يناله عند التلقي من جهد وعناء باجلنون أو السحر تارة، وبالشعر 
أو الكهانة أخرى، وبني تفسري املستشرقني األكادمييني للوحي من الوجهة النفسية أو 

و ، فه)لوبون(العقل الباطن أو حنو ذلك مما اخترعوا وانتحلوا كاهلوس الذي يزعمه 
مل يفهم شخصية الرسول يف حياته الزوجية اليت ينسبها ) حضارة العرب(يف كتابه 

إىل الشهوانية، ويبين عليها مجلة من األحكام الفاسدة، أما القرآن فيعده من شواهد 
عبقريته، وهو عنده من إنشائه، ولكنه جيعله دون كتب اهلندوس الدينية قيمة، 

 :فيقول
                                                 

 ٥٠: األنعام )١(
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وتيته الصبيانية اليت هي من صفات األديان السماوية ليس يف عامية القرآن واله"
 .)١٨("ما يقاس بنظريات اهلندوس

مث ينكر مشولية القرآن، ويرى إنه مؤقت بعصره، ال حيقق حاجات الفرد يف 
 .)١٩(عصور الحقة، بل جيعله سبب ختلف املسلمني

ها ومن أخطر ما يف كتابه إنصافه للحضارة العربية اإلسالمية اليت دافع عن
خدع القارئ مبظهر اإلنصاف ن             َّ                                  وأعجب ا، وبي ن ماهلا من أثر يف احلضارة الغربية، في

حىت تصدمه بعض أقواله يف القرآن ويف الرسول ويف الشريعة اإلسالمية، فيحس 
 .بالتحامل، والتجايف عن املوضوعية

وسأورد من أقوال بعض املستشرقني يف القرآن ومصدره، ما يوضح جهلهم 
لوحي خارج الطرق الكسبية للعلم، وفوق اإلهلامات النفسية، وخالف ما هو حبقيقة ا

اليت ) الباثولوجية(                   َِ                          ً           مقرر يف علم النفس وس ي ر األبطال والعظماء، وبعيدا  عن األعراض 
، وعن اهلوس الذي يصيب )جولد تزيهر(يصاب ا أفذاذ الرجال، كما يزعم 

 .)لوبون(بنوباته قادة األمم العظام كما يدعي 
وساوسه يف سن الكهولة إىل و                ً    ً               فويلز يتخيل حممدا  رجال  دفعته طموحاته  -

تأسيس دين ليعد يف زمرة القديسني، فألف جمموعة من عقائد خرافية وآداب 
  )٢٠(سطحية، وقام بنشرها يف قومه، فاتبعها رجال منهم

:  إىل عنصرينوجولد تزيهر ينسب املعرفة الدينية اليت تلقاها حممد  -
 :جي وداخلي فيقولخار

                            ً       ً                                 فتبشري النيب العريب ليس إال مزجيا  منتخبا  من معارف وآراء دينية عرفها بفضل "
                                                   ً      ً                      اتصاله بالعناصر اليهودية واملسيحية اليت تأثر ا تأثرا  عميقا ، واليت رآها جديرة بأن 
توقظ يف بين وطنه عاطفة دينية صادقة، وهذه التعاليم اليت أخذها عن تلك العناصر 

 .جنبية كانت يف وجدانه ضرورية إلقرار لون من احلياة يف اجتاه يريده اهللاأل
                         ً                                               لقد تأثر ذه األفكار تأثرا  وصل إىل أعماق نفسه، وأدركها بإحياء قوة التأثريات 

                                           ً  عليها قلبه، كما صار يعترب هذه التعاليم وحيا  ىاخلارجية، فصارت عقيدة انطو
 .    )٢١("    ًإهليا 

عن ) معضلة حممد( يتحدث يف كتابه -تداله يف أحكامه على اع-وبالشري -
                        ً                                             مصدر القصص القرآين، ذاكرا  باخلصوص أن مما لفت انتباه املستشرقني هو التشابه 
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احلاصل بني هذا القصص، وبني هذا القصص اليهودي املسيحي، وقد كان التأثري 
 بالنصوص غري             ً                            ً               املسيحي واضحا  يف السور املكية األوىل، إذ كثريا  ما تكشف مقارنة

                                   ً                                 الرمسية كإجنيل الطفولة الذي كان سائدا  يف ذلك العهد عن شبه قوي، ويعرض يف 
                                 ً                                         هذا الصدد آراء بعض الباحثني، مبينا  رأيه فيما يستنتج من العالقات املستمرة اليت 

 . )٢٢(كانت تربط بني مؤسس اإلسالم والفقراء املسيحيني مبكة
ّ                سلوب النيب يف القرآن أو ل عهده بالدعوة كان أ ":وورد يف كتاب تاريخ األديان                     

     ً                                                                 مفعما  بالعواطف، قصري العبارات، فخم الصورة، يقدم أوصاف العقاب والثواب يف 
                  ً                    ً   ً                            ألوان صارخة، وكثريا  ما يكرر اآليات تكررا  ممال ، حىت تنقلب معانيها إىل الضد، 

هادئة فلما تقدم الزمن بالنيب فقد األسلوب منهجه األول، وأخذ يقص يف نغمات 
، وكانت )بوتيفار(بديعة قصص األنبياء، مثلما تراه يف قصة حب يوسف وزوجته 

هذه الصورة مثرية خليال كثري من شعراء الفرس والترك، ويف آخر عهد النيب فقد 
 .)٢٣("األسلوب كل حرارة وكل فن، وأغرم باجلدل الديين مع اليهود والنصارى

إىل تكوين فكرة صحيحة عن مصدر وهكذا فإن أكثر املستشرقني مل يتوصلوا 
القرآن، وال عن الوحي الذي أنزل عليه، فانساق الكتاب الغربيون يف اجتاههم 
يرددون الفكرة نفسها من غري بينة، بل إن املتعصبني منهم عندما يتحدثون عن 
الرسول والقرآن واإلسالم، تتحول ألسنتهم وأقالمهم إىل معاول هدم، وأذكر على 

، نسب فيه إىل )٢٤(    ً                                     مقاال  كتبه فيليب ايرلنجي يف جملة تصدر بباريسسبيل املثال 
 ما يتربأ منه كل باحث نزيه، وما ال - بقصد النيل من شخصيته الشريفة-الرسول

ّ                                   يصدر مثله إال عم ن أغلق فكره التعصب واحلقد، وكان مما  كثرة : دعاه يف مقالها              
د آنذاك كانوا باملدينة ال  واملعروف أن جل اليهو-اتصال حممد باليهود يف مكة

                         ً                                        وأنه كان يسأل خادمه زيدا  وهو مملوك للمسيحيني عن الديانتني املسيحية -مبكة
                                  ً     ً                   ً             واليهودية، ليأخذ منهما، وكان حاذقا  فطنا  أحد ذكاء وأدق فهما  من خادمه، مث 

                           ً                                    لقد كان حممد يف املدينة تلميذا  لليهود، وهم الذين كونوه مث بدأ جربيل … : "يقول
، فهذا التناقض الصارخ يف "ه ببعض األساطري اليت يعرفها اليهود واملسيحيونميد

 .أقواله اليت يقذف ا بال سند من تاريخ أو حجة من عقل تغين عن البيان والرد
ولعل أول ما يبعث على التساؤل حول هذه األفكار الرائجة يف أوساط 

 كان مصدرمها واحد، وهو                        ً                     املستشرقني والغربيني عموما ، أن القرآن واحلديث لو
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، فبم نفسر هذا الفرق الكبري والبون الشاسع بينهما يف أسلوب العرض، حممد 
 وطريقة األداء ومنهج التعبري؟

                                   ً      ً                  وكيف يستطيع شخص واحد مهما كان بارعا  صناعا  أن ينطق بأسلوب يف 
 هذا قرآن من عند اهللا، مث ينطق بكالم آخر خيتلف عنه يف: الكالم معني فيقول
 .هذا حديث من كالمي: األسلوب فيقول

 التمييز والتفريق يف عقل واحد بني نوعني من الكالم لكل منهما يتسىنوكيف 
                                             ً                طابعه املتميز وصياغته اخلاصة؟ أليس األسلوب معربا  عن شخصية صاحبه؟

مث ما الذي كان يصد الرسول عن نسبة شرف القرآن العظيم إليه لو كان من 
 زعم )٢٥(                                            ًن أغرب اخليال أن املستشرق كليمان هوار  كتب فصال إنشائه وتأليفه؟ وم

 وقارن بينه )٢٦(                   ً      ً                                فيه أنه اكتشف مصدرا  جديدا  للقرآن، هو شعر أمية بن أيب الصلت
وبني آيات من القرآن، فاستنتج صحة هذا الشعر مبا يالحظ من فروق بني ما ورد يف 

   ً                 تدال  على ذلك بأنه لو القرآن من تفصيل لبعض قصصه، كأخبار مثود وصاحل، مس
                   ً                                                        كان هذا الشعر منحوال  لكانت املطابقة تامة بسببه وبني القرآن، مث يزعم أن استعانة 
النيب به يف نظم القرآن محلت املسلمني على مقاومته وحموه، ليستأثر القرآن باجلدة، 

 .وليصح أن النيب قد انفرد بتلقي الوحي من السماء
والغريب يف أمر : "لفرية اجلديدة قولهومما رد به طه حسني على هذه ا

نفسها، ) السرية(املستشرقني يف هذا املوضوع وأمثاله، أم يشكون يف صحة 
                                           ً       ً      ً          ويتجاوز بعضهم الشك إىل اجلحود، فال يروا مصدرا  تارخييا  صحيحا ، وإمنا هي 
                                        ً                               عندهم كما ينبغي أن تكون عند العلماء مجيعا  طائفة من األخبار واألحاديث حتتاج 
إىل التحقيق والبحث العلمي الدقيق، ليمتاز صحيحها من منحوهلا، هم يقفون هذا 
املوقف العلمي من السرية، ويغلون يف هذا املوقف، ولكنهم يقفون من أمية وشعره 

بلغ يف الصحة أإىل الصدق، وال  موقف املتيقن املطمئن، مع أن أخبار أمية ليست أدىن
خر؟ آلطمئنان الغريب إىل حنو من األخبار دون امن أخبار السرية، فما سر هذا اال

أيكون املستشرقون أنفسهم مل يربؤوا من هذا التعصب الذي يرمون به الباحثني من 
 .    )٢٧(أصحاب الديانات؟

وملزيد اإليضاح نورد على سبيل املثال هذه اآليات وما قد يتفق معها من شعر 
 :أمية، إن صحت نسبته إليه



 ٢٥٥

 ف ت و ل  ع ن ه   َ  َّ  َ َ  م  ي و م  ي د ع  الد اع  إ ل ى ش ي ء  ن ك ر   خ ش عا  أ ب ص ار ه م  ي خ ر ج ون  م ن   ََ   ِ َ      َ      َ  َ  ً  َّ     ٍ ُ    ٍ   َ   َ ِ   ِ  َّ       َ  َ   َ  
ٌ األ ج د اث  ك أ ن ه م  ج ر اد  م نت ش ر   ِ  َ    ٌ  َ  َ    َّ َ َ   ِ  َ   َ   )١(. 

  إ ن ا ج ع ل ن ا م ا ع ل ى األ ر ض  ز ين ة  ل ه ا ل ن ب ل و ه م  أ ي ه م  أ ح س ن  ع م ال ً  َ  َ    َ  َ     َ     َ ُ   َِ    َ َّ  ً  َ ِ   ِ   َ    َ  َ    َ   َْ  َ  َ ِ  ُ  َ و إ ن ا ل ج اع ل ون    ِ َّ     َ َ   َّ ِ َ 
ِ    ً     ًا ع ل ي ه ا ص ع يدا  ج ر زا  َم   َ    َ  َ  َ    )٢(. 

ك ل م ا أ ل ق ي  ف يه ا ف و ج  س أ ل ه م  خ ز ن ت ه ا أ ل م  ي أ ت ك م  ن ذ ير  ق ال وا ب ل ى َ  َ   ُ  َ   ٌ  ِ  َ  ُ  ِْ  َ  َ َ    َ  َ َ  َ    َ َ  َ   ٌ  َ    َ   ِ  َ  ِ ْ ُ    َ َّ ُ … )٣(. 
 :وقال أمية

يوم التغابن إذ ال ينفع احلذر  ًرا مويوم موعدهم أن حيشروا ز
رجل اجلراد زفته الريح منتشرداعي كأممستوسقني مع ال

 وامليزان والزبرشوأنزل العروأبرزوا بصعيد مستوجرز
أمل يكن جاءكم من ربكم نذران عندكم؟كيقول خزاا ما 

)٢٨(وغرنا طول هذا العيش والعمربلي فتبعنا فتية بطروا: قالوا

إن هذا الشعر ال ينسجم ومواقف أمية من الرسول موقف اخلصومة جاء 
 وتأييد خمالفيه، ورثاء أهل بدر من املشركني مث مل يكون النيب هو الذي أخذ أصحابه

 عن أمية، وال يكون أمية هو الذي أخذ عن النيب؟
حل الشعر ليحاكي القرآن ملزم أن نإن من ي: ومن ذا الذي يستطيع أن يقول

يالئم بني شعره وبني نصوص القرآن؟ أليس املعقول أن خيالف بينهما ما استطاع 
 .)٢٩(  ُ                                                  لي خفي النحل، ويوهم أن شعره صحيح ال تكلف فيه وال تعمل؟

وأورد توسدال شبهات الناقدين للقرآن الكرمي، واامه يف مصدره اإلهلي،  -
ومنها هذه األبيات اليت نسبوها إىل امرئ القيس، واليت ال ختلو من بعض التعبريات 

 : القرآنية
 عن غزال صاد قليب ونفر  نشق القمردنت الساعة وا

                                                 

 .٧و٦آية:سورة القمر) ١(
 .٨و٧ آية:سورة الكهف) ٢(
 .٩و٨  آية:سورة امللك )٣(



 ٢٥٦

 ناعس الطرف بعينيه حور  أحور قد حرت يف أوصافه
 تركتين كهشيم احملتظر  بسهام من حلاظ فاتك

خبطني يف أمر اللغة العربية قبل توأيسر ما يبدو من جهل هؤالء امل: "يقول العقاد
 يف اإلسالم وعالقتها بلغة القرآن الكرمي، أم حيسبون أن العلماء املسلمني جيدون

                  ً      ً                                            حبث تلك األبيات وصبا  واصبا  لينكروا نسبتها إىل اجلاهلية، وال يلهمهم الذوق 
األديب أن نظرة واحدة كافية لليقني بدحض نسبتها إىل امرئ القيس أو غريه من 

 .)٣٠("شعراء اجلاهلية
مث إننا نقول ماذا يف االعتراف بأن تكون بعض التعبريات العربية اليت استخدمها 

                      ً                                      الشعر والنثر وردت كالما  من القرآن، والقرآن جاء بلسان عريب مبني العرب يف 
زل بنص كلمات حتدث ا الصحابة من أمثال عمر رضي اهللا عنهم ـ           ً   وكان أحيانا  ين

 …"اقتربت الساعة"… وبني " دنت الساعة"وأرضاهم، وهاك فرق كبري بني 
ظرته للكون، وال أفيكون هذا القرآن الذي لو نزل يف هذا العصر ملا اختلفت ن

      ً             نابعا  من استعداد - وقد حوى من كنوز املعرفة ما مل حيوه سفر-وصاياه لإلنسان
حممد الشخصي، أو مما اقتبسه يف بيئته من أهل الكتاب أو بعض األعراب؟ وأي أمي 

 أما احلكمة -                                 ً                       يف التاريخ يقطع مرحلة الشباب هادئا  مل يؤثر عنه علم وال حكمة
 وال - حىت قبل اإلسالم ولعل واقعة احلجر تثبت ذلكيب فكانت مأثورة عن الن

شعر وال خطابة وال وثبات األبطال والزعماء، مث ينفتح فجأة يف األربعني على عامل 
عقائدها وآداا وشرائعها، وحيدث ثورة روحية : جديد، فيصلح أديان البشر

 بلغ مثلها أن يبتدئ أو اجتماعية ال مثيل هلا يف تاريخ اإلنسانية، يف سن ال يتأتى ملن
               ً       ً                 ً                                    يبتدع فيها علما  أو فنا  أو يسن فيها شرعا ، أو ينهض يف العامل بانقالب عظيم، ما مل 

 .)٣١(يكن قد ظهر استعداده له، وأخذ مقدماته يف ريعان الشباب
فاملفارقات بني ماضي احلياة احملمدية وحاضرها تشهد بأن القرآن مل يكن إال 

 مل تكن له هذه القدرة العجيبة على احب الوحي وليد تعليم جديد، وأن ص
َ  َ    َّ  و أ نز ل  الل ه  : التأثري يف النفوس إال بقدر ما أثر الوحي اإلهلي يف نفسه، قال اهللا تعاىل  َ َ 



 ٢٥٧

َ ع ل ي ك  الك ت اب    َِ     َ  َ  َ  َو ال ح ك م ة  َ ْ  ِ َ  َ    َ  َ   َ  ُ  َ و ع ل م ك  م ا ل م  ت ك ن ت ع ل م   َ  ْ  َ َّ  َ َ  و ك ان  ف ض ل  الل ه  ع ل ي ك   َ   َ  َ   َِّ    ُ  َ  َ  َ  َ  
 .)١( َ  ِ   ًع ظ يما 
 أدل على أن الوحي القرآين خارج عن الذات احملمدية من خمالفة القرآن يف وال

عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه اخلاص، ويتجلى هذا الفصل يف عتابه الشديد له 
ِ  م ا ك ان  ل ن ب ي   أ ن ي ك ون  ل ه  أ س ر ى ح ت ى ي ث خ ن  ف ي األ ر ض  : يف مثل هذه اآلية   َ     ِ  َ  ِ ْ    َّ  َ    َ  َ   َ  َ  ُ  َ  َ  ٍّ  ِ َِ  َ  َ    َ
َ    ت ر يد ون  ع ر ض  ال  َ  َ  َ    ِ  د ن ي ا َ     َو الل ه  يرىد  اآلخ ر ة  َ  ِ          َّ   َ    و الل ه  ع ز يز  ح ك يم  ٌ   ِ  َ   ٌ  ِ  َ   َّ   َ )ل و ال ك ت اب  م ن  ) ٦٧  َ ِّ   ٌ   َِ    َ 

ٌ الل ه  س ب ق  ل م س ك م  ف يم ا أ خ ذ ت م  ع ذ اب  ع ظ يم   ِ  َ   ٌ  َ  َ    ْ  َ َ    َ   ِ  ُ َّ  َ َ   َ  َ َ   َِّ    )إن ما عوتب عليه رسول اهللا من )٢ ،
                                                                 ً   قبول الفداء من أسرى بدر، هو أقرب إىل طبعه الرحيم، لذلك اختاره، أمال  يف 

داية قومه وتأليف خصمه، فنبهه اهللا إىل ما هو حق يف ميزان احلكمة اإلهلية، وشتان ه
 !بني مقام الربوبية ومقام العبودية، بني مقام املتكلم ومقام املخاطب

 ملا آذن للمنافقني الذين استأذنوه للتخلف من غزة تبوك، فقال كما عوتب 
َ  ع ف ا الل ه  ع نك  ل م  أ ذ نت  : اهللا له  ِ َ   َ  ِ  َ  َ   َّ     َ  َل ه م  ح ت ى ي ت ب ي ن  ل ك  ال ذ ين  ص د ق وا  ُ  َ  َ   َ  ِ َّ    َ َ   َ َّ  َ ََ   َّ  َ    َ    و ت ع ل م  َ َ   ََ  

َ الك اذ ب ني   ِِ  َ    )٣(. 
مث إن ما يدعيه املستشرقون من إفادة الرسول من حاشيته اليهودية واملسيحية 
الذين أسلموا وكانوا يف صحبته، هو حمض افتراض، ألن إسالمهم حجة قائمة على 

و تبني هلم أنه كان يتتلمذ هلم يف خفاء ليتلقى صدق ما جاء به من الوحي اإلهلي، ول
عنهم ما كان يدعو إليه النفضوا من حوله، ولعادوا إىل دينهم، ومل تكن هلم تلك 
املرتلة الرفيعة يف الدعوة إىل اإلسالم، والذود عنه، واإلخالص للرسول، فإن ثباته يف 

رهان قدمه لإلنسانية على الشدائد واحملن، ومثابرته على مغالبة الكرب والعناد، أول ب
 .مدار التاريخ، يشهد بصحة نبوته وصدق رسالته

وهل سادت دعوات الكذابني واملشعوذين والدجالني الذين ادعوا النبوة، وهل 
 جنحوا يف محل الناس على اإلذعان هلم والعمل بتعاليمهم؟

                                                 

 .١١٣  آية:سورة النساء) ١(
 .٦٨و ٦٧آية : سورة األنفال) ٢(
 .٤٣  آية:سورة التوبة) ٣(



 ٢٥٨

 بعدما أتى مبا أتى به، يكون إن الذي يطلب الدليل على صدق نبوة حممد 
كمن يطلب ورقة من الباين العظيم تنص على علمه ومعرفته بعد أن انتهى من إقامة 

 .الصروح
 صاحب (Tor Andrac)وقد عارض املستشرق السويدي تور اندريه 

هذه الطريقة العقيمة اليت سلكها بعض املستشرقني ) حياته وعقيدته: حممد: (كتاب
له إىل جمموعة من آالف العناصر               ً                          يف البحث، مبينا  أن جوهر النبوة، ال ميكن حتلي

اجلزئية، ومهمة الباحث يف رأيه أن يدرك يف نظرة موضوعية، كيف تتألف من 
العناصر واملؤثرات املختلفة وحدة جديدة أصيلة تنبض باحلياة، فاإلسالم ال ينكر 
صالته بالديانة اليهودية واملسيحية وعقيدة احلنيفية، وتقاليد العرب ولكن ذلك ال 

 .)٣٢(نه جمرد جمموعة من هذه العناصريعين أ
                                                       ً          ويف القرآن من اإلعجاز الغييب والعلمي ما ينفي أن يكون بشريا ، كما شهد 
بذلك كل الذين درسوا إشاراته إىل احلقائق العلمية والكونية دراسة موضوعية من 

 .املسلمني وغري املسلمني
 دراسة علمية فهذا الدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي الباحث يقول يف

 ):القرآن الكرمي والتوراة واإلجنيل والعلم: (كتبها بعنوان
لقد أثارت دهشيت هذه اجلوانب العلمية اليت خيتص ا القرآن، واليت كانت "

           ً                                                          مطابقة متاما  للمعارف العلمية احلديثة، ولقد درست هذه النصوص بروح متحرزة 
كر تأثري التعاليم اليت تلقيتها يف من كل حكم سابق، ومبوضوعية تامة، بيد أين ال أن

شبايب، حيث مل تكن األغلبية تتحدث عن اإلسالم، وإمنا عن احملمديني لتأكيد 
اإلشارة إىل أن هذا الدين أسسه رجل، وبالتايل فهو ليس بدين مساوي، فال قيمة له 
م                              ً                                    عند اهللا، وكان ميكن أن أظل حمتفظا  كالكثريين بتلك األفكار اخلاطئة عن اإلسال

 .وهي شديدة االنتشار
                                                        ً وملا حتدثت مع بعض املستنريين من غري املتخصصني، عرفت أين كنت جاهال  

 يل عن اإلسالم صورة ختتلف عن تلك اليت تلقيتها يف الغرب، وكان ىقبل أن تعط
                                                ً                        هديف األول هو قراءة القرآن، ودراسة نصه آية مستعينا  مبختلف التعليقات الالزمة 

انتبهت بشكل خاص إىل دقة بعض اإلشارات اخلاصة بالظواهر للدراسة النقدية، و
الطبيعية، ومطابقتها للمفاهيم اليت منلكها اليوم عن هذه الظواهر نفسها، واليت مل 



 ٢٥٩

ّ                                  أن يكو ن عنها أدىن فكرة، مث قرأت إثر ذلك يكن ألي إنسان يف عصر حممد        
، وعلى حني مؤلفات كثرية خصصها كتاب مسلمون للجوانب العلمية يف القرآن

جند يف التوراة أخطاء علمية فادحة، فإنا ال جند يف القرآن أي خطأ، وقد دفعين ذلك 
                         ً                                لو كان مؤلف القرآن إنسانا ، فكيف استطاع يف القرن السابع من : إيل أن أتساءل

العصر املسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع العلوم احلديثة؟ ليس هنالك أي 
لقرآن الذي منلك اليوم، هو النص األول نفسه، ومن ذا الذي فنص ا: جمال للشك

كان يف عصر نزوله يستطيع أن ميلك ثقافة علمية تسبق حبوايل عشرة قرون ثقافتنا 
 .            ً                                                   العلمية؟ حقا  إن يف إشارات القرآن قضايا ذات صبغة علمية تثري الدهشة

لة خمتلف ففي القضايا اليت ختضع للمالحظة، مثل تطور اجلنني، ميكن مقاب"
 اتفاق ىاملراحل موصوفة يف القرآن، مع معطيات علم األجنة احلديثة، ملعرفة مد

 . )٣٣("اآليات القرآنية فيها مع العلم
إن هلذه الشهادة وزا واعتبارها من عامل حمقق، وباحث مدقق، مثل الدكتور 

اكتسى بوكاي، الذي درس القرآن آية آية كما قال، ونظر إليه من زاوية ختصصه، ف
         ً      ً        ً                                                 حبثه طابعا  علميا  أكادمييا ، فخرج بنتيجة تشرف أهل العلم، دون أن يكون يف حاجة 
إىل القول بأن القرآن كتاب مسيحي يهودي نسخه حممد، أو حنو ذلك من األقوال 

 .     ِ                  اليت أل فناها من املستشرقني
وحنن إذا قارنا بني هذه النتيجة احلامسة اليت استخلصها الباحث من صميم 

 ا أحد املستشرقني على هامش القرآن، وهو ىآن، وبني النتيجة املتهافتة اليت ألقالقر
؛ كان الفرق كمثل من يتحدث عن رسالة بيده مغلقة، ويتكهن )٣٤()احلداد(

                                                                    ُ         مبصدرها قبل أن يفتحها ويقرأها، ومن فتح الرسالة وقرأها بإمعان قبل أن ي بدي رأيه 
سر الكبري يف ثقافة حممد الكتابية واإلجنيلية وال… : "فمن أقوال احلداد! يف شأا

وجود العامل املسيحي ورقة بن نوفل من بين أسد ابن عم السيدة خدجية يف جوار 
                                                            َّ        النيب، وهو الذي زوجه ابنة عمه، فقد أمجعت اآلثار على أن ورقة تنص ر، وكان 

ش حممد يف يترجم التوراة واإلجنيل إىل العربية، فهو إذن عامل مسيحي كبري، وقد عا
                  ً                                                     جواره مخسة عشر عاما  قبل مبعثه، أال تكفي هذه املدة لنابغة العرب حممد بن عبد 

                     ً                           اهللا لكي يأخذ عنه شيئا  من علوم التوراة واإلجنيل؟   



 ٢٦٠

                      ً                             ً         وينص صحيح البخاري أيضا  على أن ورقة هو الذي ثبت حممدا  يف دعوته 
          ُ          آين فتر ملا ت ويف ورقة،                    ً                                وبعثته ملا عاد خائفا  من غار حراء، وعلى أن الوحي القر

                       ً                                             وحاول حممد االنتحار مرارا  لفقده وفتوره، وجند باملدينة يف معية النيب حاشية 
                                              ً                  مسيحية ويهودية قد أسلمت أو سايرت اإلسالم، جند بالال  احلبشي مؤذن النيب، 
      ً                                                             وصهيبا  الرومي املسيحي الثري، وسلمان الفارسي املسيحي األصل، وعبد اهللا بن 

 الوحيد الذي أسلم يف املدينة مع كعب األحبار وهل كان حديث سالم اليهودي
 التوراة واإلجنيل؟ إن ذلك حجة قاطعة على أن بيئة النيب ىهذه احلاشية الكرمية سو

والقرآن كانت كتابية من كل نواحيها، وأن ثقافة حممد والقرآن كتابية يف كل 
 . )٣٥("زيلـمظاهرها، وذلك مبعزل عن الوحي والتن

دعاه من استفادة الرسول من حاشيته املسيحية واليهودية تكذبه الوثائق فما ا
التارخيية اليت تتعلق بالعصر اجلاهلي، وكلها تفيد أنه ال يوجد أي تأثري أجنيب يف تلك 

الشرف عند العرب قبل ( بشر فارس يف دراسة كتبها بالفرنسية ىالبيئة، وقد نف
 .ودية واملسيحيةأن يكون اإلسالم من صنع اليه): اإلسالم

مل يلبث ورقة أن : "والبخاري مل يقصد أن تكون اجلملة الثانية نتيجة لألوىل
، ولو قصد ذلك الستعمل الفاء بدل الواو، إذ الواو ال تفيد "تويف، وفتر الوحي

 .الترتيب
ومن أغرب املفارقات يف الرأي الشخصي الواحد مثل هذا اخللط الذي جنده 

:  عليهما السالم، فهو يقولىقرآن واإلجنيل وحممد وعيسفيما كتب احلداد عن ال
ولكن النيب العريب … لقد آمن القرآن ونبيه اإلميان كله بنبوة املسيح ورسالة اإلجنيل"

مل يعترف ببنوة املسيح، ألنه مل يعرفها حق معرفتها، فقد ظن أن كل بنوة ختضع 
ِ ب د يع  الس م و ات ج     ً                                           حكما  وضرورة لناموس اجلسد، وال تكون إال بامرأة وزوا  َ  َ َّ      ِ  َ 

ِ   َ َّ  َ  ُ  ُ  َ و األ ر ض  أ ن ى ي ك ون  ل ه    َ ٌ و ل د   َ  َ   َِ  ٌو ل م  ت ك ن ل ه  ص اح ب ة   َ َ   َّ   ُ  َ  َ َ  )؛ وظن أن البنوة يف عامل الروح )١
َ  و م ا: حاجة، كما يف عامل األجساد ِ  َي نب غ ي ل لر ح م ن  أ ن ي ت خ ذ   َ  َّ َ   َ   ِ  َ  َّ   ِ   ِ  .)٢( ً  َ َ  و ل دا َ  َ 

                                                 

 .١٠١آية :  األنعامسورة  )١(
 .٩٢  آية: مرميسورة )٢(
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اء جمده، ونقول ليست البنوة يف الروح حاجة، بل هي فيض وجوده وضي
 :لو أن النيب العريب عرف بنوة املسيح حق معرفتها العترف ا دون تردد: جازمني
 ق ل  إ ن ك ان  ل لر ح م ن ِ  َ  َّ   ِ َ  َ    ِ ْ ُ   و ل د  ف أ ن ا أ و ل  الع اب د ين َ  ِ  ِ  َ   ُ َّ َ    ََ َ   ٌ َ َ  )١(. 

فهو يف هذه اآليات وحنوها مما خيالف عقيدته وآراءه جيعل املصدر الذي نبعت 
                                                ً يات اليت توافق معتقده وهواه جيعل القرآن الكرمي طرفا  ، ويف اآلمنه، هو النيب 

ِ  أ و ل ئ ك  ال ذ ين  ه د ى الل ه  ف ب ه د اه م  اق ت د ه :             ً             كقوله تعليقا  على هذه اآلية:      ًثانيا   َْ      َ   َِ   َّ      َ  َ   َ  ِ َّ    َ  َِ  ُ   )٢(. 
 القرآن يأمر النيب العريب أن يقتدي دى األنبياء من ذرية إبراهيم الذين ىنر

والنبوة، وقد حتقق هدي ذلك خاصة يف التوراة واإلجنيل آتاهم اهللا الكتاب واحلكم 
 .  )٣٧(على يد موسى وعيسى

زلة املسيح عليه السالم عند ربه، يستدل ـوهو حني يستدل بالقرآن إلثبات من
به ككتاب مرتل، صنيع من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ومن ذلك قوله 

النصارى، هو مفخرة للمسلمني، إذا إن ما حفظ القرآن عن املسيح واإلجنيل و: "   ًمثال 
 .)٣٨("هم جتردوا عن تفاسري الشحناء والبغضاء

 ما يؤيده من مثل معجزات وهو يف مواطن أخرى ينفي أن يكون حملمد 
الذي بشر به املسيح ) البارقليط(أو ) أمحد(، وأن يكون اسم )٣٩(األنبياء الذين سبقوه

، وحياول أن يثبت أن النيب العريب ولد )٤٠(يف اإلجنيل هو حممد عليه الصالة والسالم
 .)٤١(كسائر الناس، ومل يطهر إال بعد أن شرح اهللا صدره، ووضع عنه وزره

لقد كان لإلجنيل وقع عميق يف نفس النيب األمي، وكان لتأثري : "وهو إذ يقول
شخصية املسيح على وجدانه صدى بعيد، فقد مألت عظمته كل مشاعره، ورمسها 

هل : "، نراه ينقض قوله حني يتساءل وهو يتصنع اخلربة)٤٢("خلالدذلك الرسم ا
 ؟"للقرآن من مصادر

، فأي )٤٣("املصدر األول للقرآن هو اهللا، وهذه قضية إميانية ال متس: "فيجيب
افت أبعد عن الروح العلمية، وأي تناقض أغرب عن املنطق من مثل هذا التهافت 

 !والتناقض؟
                                                 

 .٨١ آية: الزخرفسورة  )١(
 ٩٠  آية: األنعامسورة )٢(
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 :ليت أثارها املستشرقون وصنعوا قضايا حوهلاولعل من أخطر الشبهات ا
 :الوثوق بصحة النص القرآين

، وسالمة تبليغه هفمن مل يثق يف صحة النص القرآين، وانتابه الشك يف أمانة نقل
 أن يتحمس لتوجيهاته، ويلتزم العمل بتعاليمه، وإميانه به مل هفأىن لكما أنزل اهللا، 
 !يبلغ مبلغ اليقني؟

 :ك اليت أثاروها إىل عنصرين، مهاوترجع هذه الشكو
 .مجع القرآن ونسخه -١
 . اختالف القراء والقراءات -٢

فقد كان من الشبهات اليت أوردوها على النص ذاته، الوسائل اليت استخدمت 
 دون تدوينه يف عهد النبوة، - حسب زعمهم-حلفظه، واألسباب اليت حالت

 اليت كان حيتفظ ا واختالف صحف أيب بكر يف حمتواها وترتيبها عن الصحف
بعض الصحابة، وأسباب اعتماد عثمان بن عفان لصحف أيب بكر، وادعاء أن 

 - حسب قوهلم-مصحف عثمان رفضته بعض األوساط، أو أدخلت عليه تغيريات
 .يف عهد عبد امللك بن مروان إىل غري ذلك من القضايا اليت ترتبط بالعنصر األول

 :قوله) مذاهب التفسري اإلسالمي( يف فأول ما افتتح به جولد تزيهر حبثه
                                                 ً      ً         فال يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا  عقديا  على أنه … "
زل أو موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من ـنص من

 .  )٤٤("االضطراب وعدم الثبات كما جند يف النص القرآين
 :ل من التساؤالتوأول ما يثريه هذا احلكم املستعج

هل رأى جولد تزيهر كتب الشرائع السابقة يف نصوصها األصلية، حىت تصح 
 على )٤٥(املقارنة واحلكم؟ مث أمل يقل حني عرض للكالم عن حديث نزول القرآن

إن التلمود يقول برتول التوراة بلغات كثرية يف وقت واحد؟ فقد كان : سبعة أحرف
 نصوصها، كما بني ذلك آرثر جفري يف تقدميه للتوراة واإلجنيل نسخ خمتلفة يف

إن تاريخ التوراة واإلجنيل وصحة نسبتهما : لكتاب املصاحف البن أيب داود
 .وحرفيتهما أبعد ما يكون عن الصحة والوثوق

أنه يرد على صور خمتلفة أو : أما االضطراب وعدم الثبات يف النص فمعناه
س القرآن على شيء من ذلك كما متضاربة ال يعرف الصحيح الثابت منها، ولي
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النيب : ، وهوييزعم، والقراءات املتواترة مقطوع بصحة نسبتها إىل مصدرها األصل
 الذي كان على بينة من اختالفها يف النص الواحد، وقد وضح العلماء فوائد 

ويف التشريع، وكل ما  تعدد القراءات من حيث التوسع يف اللغة واإلثراء يف املعىن
 .لقراءة هو التثبت من صحتها وتواترها كشرط يف قبوهلاجيب يف ا

على أن اختالف القراءات ال يتناول القرآن كلمة كلمة، وآية آية، ومن هنا ال 
يصح القول بأنه ليس هناك نص موحد للقرآن، كما يدعي جولد تزيهر، وسنبني 

 .اختالف القراءات: ذلك بتفصيل أكثر عند احلديث عن العنصر الثاين، وهو
                                                              ً  واملستشرق الفرنسي بالشري الذي يعد من أكثر املستشرقني موضعية واعتداال ، 

مدخل إىل (مل يتوان هو األخر يف حبوثه القرآنية عن إثارة خمتلف الشبهات يف كتابه 
 ).القرآن

فقد شك يف حرص الرسول على كتابة اآليات حال نزوهلا، وأن خوفه كان 
ة، فال ميكن له أن يكتب ما نزل عليه، وألن      ً                         شديدا  ملا نزل عليه الوحي ألول مر

املسلمني كانوا يف صراع مع يهود املدينة الذين كانوا يسيطرون على وسائل الكتابة، 
واستخلص أن النص القرآين مل يكتب بأكمله يف عهد الرسول، واحلفظ مثل الكتابة 

عض  ببيمل يستطع أن حيافظ عليه، وهو ال ينفي احتمال اختالط النص األصل
 .الزيادات الطفيفة اليت أدخلت عليه يف العهود املتأخرة

وتساءل عن األسباب اليت جعلت الرسول ال حيرص على كتابة القرآن يف عهده، 
      ً                                                          مفترضا  عدة احتماالت جلها غري صحيح، ألن األصل الذي بنيت عليه غري سليم 

ادة التحري والضبط، فعناية النيب وأصحابه بكتابة القرآن ال تقل عن عنايته حبفظه لزي
 .برغم أن أدوات الكتابة مل تكن آنذاك ميسورة

               ّ    ً                               اهللا عليه وسلم كت ابا  للوحي من أملع الصحابة كاخللفاء ىوهل اختذ صل
الراشدين، وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية وغريهم إال هلذا الغرض؟ وهل 

ده، فال خيتلط بالسنة؟ كان يه عن كتابة احلديث إال لتوجيه العناية إىل القرآن وح
ال تكتبوا عين غري القرآن، ومن : قال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث رواه مسلم

 اهللا عليه ىكتب عين غري القرآن فليمحه، وحدثوا عين وال حرج، ومل يكد صل
                                                    ً                   وسلم ينتقل إىل الرفيق األعلى، حىت كان القرآن كله مكتوبا  يف الرقاع، والعسب، 

                                        ً        و مصحف لسبب بسيط وهو أن القرآن نزل منجما  يف فترة ومل جيمع يف صحف أ
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                   ً                                                    تزيد على عشرين عاما ، ومل يكن ترتيب آياته على ترتيب نزوله، وآخر آية نزلت 
منه مل يعش الرسول بعدها مدة تكفي جلمعه، وتعويله على حفظه يف الصدور مل حيل 

قرآن عند دون حرصه على كتابته، وكان أبو بكر حني قرر مجع املكتوب من ال
                                                   ً                   الناس يقابل املكتوب باحملفوظ بنصه وتالوته، وال يقبل شيئا  من املكتوب حىت يشهد 

 .عدالن بأنه كتب بني يدي الرسول كما جاء يف سنن أيب داود
ل تأرسل إىل أبو بكر إثر مق ":روي البخاري يف صحيحه أن زيد بن ثابت قال

إذا عمر بن اخلطاب عنده، قال ف) عقب استشهاد القراء السبعني: أي(أهل اليمامة 
                  َّ                               إن القتال قد استحر  يوم اليمامة بقراء القرآن، وإين : إن عمر أتاين فقال: أبو بكر

             َّ                                                             أخشى أن يستحر  القتل بالقراء باملواطن، فيذهب كثري من القرآن، وإين أرى أن تأمر 
 هذا: ، قال عمركيف نفعل ما مل يفعله رسول اهللا :  لعمرتجبمع القرآن، قل

واهللا خري، فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا صدري لذلك، ورأيت يف ذلك الذي 
إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك وقد كنت : قال أبو بكر: رأى عمر، قال زيد

مجعه فواهللا لو كلفوين نقل جبل من ا، فتتبع القرآن فتكتب الوحي لرسول اهللا  
               ً   كيف تفعلون شيئا  مل : قلت! رآناجلبال، ما كان أثقل على مما أمرين به من مجع الق

هو واهللا خري، فلم يزل أبو بكر يراجعين، حىت شرح اهللا : ؟ قاليفعله رسول اهللا 
صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال، حىت وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزمية األنصاري، 

ِ  َ    َِ   ل ق د  ج اء ك م  ر س ول  م ن  أ نف س ك م  ع ز يز  ع ل ي ه  م ا ع ن ت م : مل أجدها مع غريه  َ  َ   ٌ  ِ  َ   ُ  ِ ُ  َ   ِّ  ٌ    َ   ُ  َ   َ   َ َ  حىت 
خامتة براءة، فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهللا، مث عند عمر حياته، مث عند 
حفصة، وأغرب تعليل لبالشري وهو يعرض خمتلف االفتراضات لعدم مجع القرآن يف 

الرسول وأصحابه إىل ترك األمور على ما هي عليه إن ميل " :عهد الرسول قوله
يؤيده ما اشتهر به العرب من أم ال يفكرون إال يف احلاضر، وال يهمهم املستقبل، 
وهذا امليل يقف وراء عزوف املسلمني عن مجع القرآن يف عهده، إذ مل تكن احلاجة 

 . )٤٦("ماسة إليه كما يؤيد ذلك عدم تعيني خليفة له
لنا التعجب من هذا احلكم الذي ال يستند إىل أي دليل، ومن الذي وأننا ليحق 

         ً                                          ميلك دليال  يدين به أمة كاملة بأا ال تفكر إال يف احلاضر؟
 :                 ً قال شاعر عريب مثال اأما حنن فإننا نرى أنه إذ
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ولك الساعة اليت أنت فيها                 َّ     ما مضي فات واملؤم ل غيب
 معينة، ال يصح القياس عليها، وال تعميم                    ً      ً     فال يعين ذلك إال شعورا  فرديا  حلالة

 .احلكم مبقتضاها
أما عدم تعيينه يف حياته ملن خيلفه، فإن مهمته األساسية دينية نابعة عن تبليغ 
الرسالة السماوية، وال خيلفه أحد من بعده يف هذه املهمة إذ ال نيب بعده، وإمنا احتمل 

ضرورة فرضتها عليه احلياة يف نشر                                        ً  الرئاسة السياسية والقيادة احلربية احتماال  ل
اإلسالم والدعوة إليه كما أمر، لذلك ترك اإلمامة السياسية ملن يعنيهم أمر دنياهم 
من بعده، مع احترام مبدأ الشورى واألمانة يف اختيار احلاكم ونظام احلكم، كما 

 .جاء يف دستور الدولة الذي وضعه القرآن الكرمي والسنة
  حممد واية ( عن احلقيقة تعليل كازانوفا يف كتابه وأبعد من تعليل بالشري

                          ً                                          ، وهو أن النيب ملا كان مؤمنا  بأن العامل لن يستمر بعد وفاته، وأن الساعة )٤٧( )العامل
ستقوم قبل موته أو بعده مباشرة، مل يعني من خيلفه من املسلمني وقد جاء يف ذلك 

 حممد كرجل عبقري عادي أن بقي علينا حنن غري املسلمني حني ننظر إىل" :قوله
نوضح ملاذا أمهل العناية مبسألة هلا هذه األمهية الكربى، فنعلن أن السبب يف إمهال أمر 
اخلالفة بسيط، وهو اعتقاده بأن اية العامل قريبة، وهي عقيدة مسيحية حمضة؛ وحممد 

مم إنه نيب آخر الزمان الذي أعلن املسيح بأنه سيجيء ليت: كان يقول عن نفسه
 ".رسالته

من وراء إحلاحه على إثبات اعتقاد النيب بأنه ) كازانوفا(والغاية اليت يرمي إليها 
إنين بعثت يف زمن كنت أنا والساعة كهاتني، : "سيشهد اية العامل وهو القائل

أن القرآن قد أدخلت عليه بعد : ، أن خيرج بنتيجة وهي"وأشار إىل سبابته ووسطاه
قام ا خلفاؤه، ليفصلوا ما ميكن هلم فصله بني بعثة الرسول وقيام وفاة النيب تغيريات 

 َِ    َّ  و إ ن م ا :                                   ً               ً            الساعة اللذين يرى ارتباطهما مباشرا ، وضرب لذلك مثال  يف قوله تعاىل
ِ  ن ك  ب ع ض  ال ذ يينر َّ    َ   َ  َ َ    َ   ُن ع د ه م  أ و  ن ت و ف ي ن ك  ف إ ن م ا ع ل ي ك  الب الغ   َّ  َ  َ    َ َّ ِ َ   َ َّ  ََّ  َ  َ َ  َ      ِ َ   و ع ل ي ن ا احل س اب  َ   ِ     َ َ  َ  َ )١(، 

فزعم أن أصحاب النيب حني رأوا الساعة مل تقم، وضعوا يف صيغة التعبري صورة 
ك بعض الذين يوسنر: "الشك موضع اليقني، وال يستبعد أن اآلية كانت قبل التبديل

                                                 

 .٤٠  آية: الرعدسورة  )١(
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 مل يستطيع أن حيدد مسألة بسيطة، - وهو سيد األقدار-، وهل يعقل أن اإلله"نعدهم
إىل اية العامل، يف حني أنه يعلم بالساعة وأنه جيهل هل النيب سيموت، أو سيعيش 

 علم اليقني، ولكنه مل يشأ أن ينبئ الناس ذا العلم؟
فهناك آيتان يشك يف صحة نسبتهما إىل الوحي النبوي، : "مث يقول كازانوفا

فأقره املسلمون : والراجح أن يكون أبو يكر هو الذي أضافهما على إثر موت النيب
 :رآنعلى ذلك، ومها قول الق

و م ا  َ ِ       ُم ح م د  إ ال  ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن ق ب ل ه  الر س ل   َ   ِ َ    ِ  َ  َ   َ  ٌ    َ  َّ  ِ  ٌ َّ  َ  … )وقوله)١ ، :  إ ن ك  َ َّ ِ 
ٌ م ي ت  ِ    َو إ ن ه م م ي ت ون  ث م  إ ن ك م  ي و م  الق ي ام ة  ع ند  ر ب ك م  ت خ ت ص م ون   َ ِّ  َ  َ  ُ ِّ َ   َ  ِ   ِ  َ  َِ     َ   َ  ُ َّ ِ  َّ ُ  َ   ِّ َّ    َّ ِ َ  )أفليس من حقنا ) ٢

 ".كر من أساسها؟أن نظن أن اآلية الثانية على األقل صنعها أبو ب
إن الرد على مثل هذه القضية املفتعلة ال حيتاج إىل كبري جهد أو عناء، كما 
احتاجت إثارا وحماولة دعمها، فمجرد توجيه هذه األسئلة وحنوها مما ميكن 

 .استنتاجه من آراء الكاتب ملما يفحم ويلجم
ألعلى، فلمن أعد لو كان النيب يعلم أن الساعة ستقوم قبل انتقاله إىل الرفيق ا

هذا التشريع الضخم الذي اشتمل عليه القرآن يف األحوال الشخصية واملرياث 
 واملعامالت وتنظيم العالقات؟

إن نظرة النيب يف دار اهلجرة إىل حياة اإلسالم املستقبلية نظرة اجتماعية متعمقة، 
 .حياءتدل على البقاء والنماء، قبل الزوال والفناء الذي هو سنة اهللا يف األ

مث أمل يكن له خصوم يلتهبون ذكاء مثل كازانوفا، فكيف سكتوا عن هذه الفرية 
حني فارق احلياة ومل تقم الساعة، وهم ينتظرون مثل هذه الفرص انتظار الظامئ 

 اهليمان للماء، كي يرد غلته ويطفئ ظمأه؟
وكيف سكت الصحابة عن أيب بكر حني بدل الكلم عن مواضعه، وأضاف إىل 

 آن ما ليس منه؟القر
                                                 

 .١٤٤  آية: آل عمرانسورة )١(
 .٣١و٣٠آية :  الزمرسورة  )٢(



 ٢٦٧

أي مساء : "وهل يصدر مثل ذلك عمن مساه الرسول بالصديق، وقد أثر عنه قوله
           ً               أكانوا مجيعا  من الغفلة حبيث " تظلين وأي أرض تقلين إن قلت يف القرآن برأيي؟

 .)٤٨(تنطلي عليهم هذه احليل؟
امها إىل حنو ذلك من األسئلة اليت تفرض اإلجابة العلمية عليها حقائق تتداعى أم

أن املسلمني كانوا يعتقدون بأن الدنيا ستنتهي احلياة : هذه الترهات، ويف مقدمتها
 .          ً                                                           فيها قريبا ، وملا أيقنوا أن فناءها ليس بقريب، شرعوا يف مجع القرآن وتدوينه

سوءا أريناك بعض : واآلية اليت استدل ا إمنا نزلت يف مشركي مكة، وتفسريها
نيوي يف حياتك، أو توفيناك قبل ظهوره، فالواجب ب الداما وعدناهم به من العذ

عليك تبليغ الرسالة وأداء األمانة، وال تم مبا وراء ذلك، فنحن نكفيكه وسننجز ما 
وعدناك به من النصر والظفر، وال يضجرك تأخره فإن ذلك ملا نعلم من املصاحل 

 . )٤٩(اخلفية
َ  و اع ب د  ر ب ك  : يف قوله تعاىلوما استدل به على أن اليقني هو قيام الساعة        َّ َ      َ 

ِ  ح ت ى ي أ ت ي ك  الي ق ني   َ    َ  َِ ْ  َ  َّ  َ )خمالف لالستعمال اللغوي ومل يقل به أحد من املفسرين)١ ، :
وإمنا املراد به املوت كما روي عن ابن عمر واحلسن وقتادة، ومسي بذلك، ألنه 

حلي يسعى متيقن اللحوق بكل حي، وإسناد اآلتيان إليه لإليذان بأنه متوجه إىل ا
ْ                        ً                  د م  على عبادة اهللا مادمت حيا  من غري إخالل ا حلظة: للوصول إليه، واملعين  ُ. 

ِ       ُ  َ َِ   و م ا م ح م د  إ ال  ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن ق ب ل ه  الر س ل  أ ف إ ن : آية آل عمران و         ِ َ    ِ  َ  َ   َ  ٌ    َ  َّ  ِ  ٌ َّ  َ     َ  َ
َ  َم ات  أ و  ق ت ل  ان ق ل ب ت م  ع ل ى أ ع ق اب ك م  و م ن ي ن ق ل ب  ع ل     َِ   َ   َ  َ   ُ  ِ َ  َ   َ  َ     َ َ    َ  ُِ   َ   َ َ   َ  ً  ى ع ق ب ي ه  ف ل ن ي ض ر  اهللا  ش ي ئ ا  َّ    َّ  َّ   َ َ   ِ   َِ  َ   

ُ و س ي ج ز ي اهللا      ِ   ََ  َ  الش اك ر ين َ  ِ  ِ  َّ    )نزلت ملا نعي رسول اهللا )٢ وأشيع أنه قد قتل، قال 
رجعوا إىل دينكم األول، فأنزل اهللا هذه أإن كان حممد قد قتل ف: املنافقون للمؤمنني

 .اآلية
َ إ ن ك  م ي ت  و  :وتفسري آية الزمر          ٌ ِّ َ   َ َ  ث م  إ ن ك م  ي و م  ال ق ي ام ة  ع ن د    ِ َّ  ِّ َّ     َإ ن ه م م ي ت ون  ِ َّ   ِ   ِ  َ  َِ ْ    َ   َ  ُ َّ ِ  َّ ُ 

ِ    َر ب ك م  ت خ ت ص م ون   َ  َ  ُ ِّ َ   )إن رؤوس الشرك وإن مل يلتفتوا إىل هذه الدالئل الناصعة ) ٣
                                                 

 .٩٩  آية: احلجرسورة  )١(
 .١٤٤آية : أل عمران سورة  )٢(
  .٣١-٣٠آية : الزمر سورة  )٣(



 ٢٦٨

بسبب استيالء احلرص واحلسد عليهم يف الدنيا فال تبال يا أشرف املرسلني ذا، 
شرون يوم القيامة، وختتصمون عند اهللا                            ً     فإنك ستموت وهم سيموتون أيضا ، مث حت

تعاىل وهو حيكم بينكم، وحينئذ يتميز احلق من الباطل، وال يستفاد من اآليتني أي 
تدارك أو تصويب أو تصحيح وضع كما يقال، حىت يزعم املتخرصون أما من 
زيادة أيب بكر رضي اهللا عنه، وما ورد يف القرآن من أهوال الساعة إمنا هو تصويره 

لبديع املعجز يف عرض مشاهد القيامة، ومعظمها موزع يف السور املكية إلنذار ا
ُ  ي و م  ي ف ر  امل ر ء                        ً  يف يوم جيعل الولدان شيبا ، املشركني وترهيب املعاندين مما ينتظرهم   َ     ِ  َ  َ   َ

ِ  م ن  أ خ يه    ِ َ    ِ  و أ ب يه    َ ُ ِِّ و أ م ه  ِ ِ و ص اح ب ت ه   َ َ ِ   َِ  ِ ٍ و ب ن يه   ل ك ل  ام ر ئ  م ن ه م  ي و م ئ ذ  َ  َ   ِ َ   َ    ِّ   ٍ  ِ    ِّ ُ  ِ   ِ َ  ْ ٌ   ِ  ِ  ش أ ن  ي غ ن يه  َ َ ِ    )١( ،
     ً                                                                وكثريا  ما يتحدث القرآن عن الدنيا كأا ماض كان، واألخرى كأا احلاضر اآلن، 

له أبلغ األثر يف النفوس كما يف قوله  واستحضار املشهد كأنه مشهود حمسوس،
َ    ُو س يق  ال ذ ين  ك ف ر وا إ ل ى ج ه ن م  ز م را  ح ت ى إ ذ ا ج اء وه ا ف    :تعاىل   ُ   َ   َ  ِ  َّ  َ  ً   َ   َ َّ َ  َ   َ ِ     َ َ   َ  ِ َّ    َ َ  ت ح ت  أ ب و اب ه اَ  ِ    َ  َ    َ  ِ 

ِ   َ ِّ ُ و ق ال  ل ه م  خ ز ن ت ه ا أ ل م  ي أ ت ك م  ر س ل  م نك م  ي ت ل ون  ع ل ي ك م  آي ات  ر ب ك م    َ   ُ  َ  َ  َ  ُ  َ   ُ  ِّ  ٌ     ُ  ِْ  َ  َ َ    َ   ََ  َ    َ  َ  َ  َ   و ي نذ ر ون ك م  ُ  َ   ِ   َ 
َ  َ   َ  ُ   َ  َ ل ق اء  ي و م ك م  ه ذ ا ق ال وا ب ل ى   ُ  ِ   َ  َ َ و ل ك ن  ح ق ت  ك ل م ة  الع ذ اب  ع ل ى الك اف ر ين  ِ  َ   ِ  ِ َ     َ  َ   ِ  َ  َ   ُ  َ  َِ   َّ  َ    ِ َ َ  )٢(. 

               ً                                       آلخرة حاضرتني معا ، وقد يبدأ يف قصة تقع يف الدنيا، مث يتابع نا الدنيا وايفقد ير
                                                               ً      ً بقيتها يف األخرى، وقد يزاوج بني مشاهد الدنيا واآلخرة ويسوقهما مساقا  واحدا  
كأما حاضرتان يف الزمان، وقد ينتقل من اخلرب إىل اإلنشاء أو من الوصف إىل 

 .و يدور فيه احلواراحلوار، فيخيل إليك أن املشهد يوجه فيه اخلطاب، أ
                                َّ                              ولكل صورة مناذج من القرآن، وقد فص ل فيها القول املرحوم سيد قطب يف 

 .)٥٠()مشاهد القيامة يف القرآن(كتابه 
ولكن األسلوب الذي تناول به هذه املشاهد، وكأا صور وظالل، أو مناظر 

لذي ال شاخصة، ال يستطيع أن يتمأل من روعتها ومجاهلا الفين أمثال كازانوفا ا
ُ   ن ه م  ي ر و ن ه  ب ع يدا  و ن ر اه  ق ر يبا  ي و م  ت ك ون  الس م اء  إ: يستخلص من مثل قوله تعاىل   َ َّ    ُ  ُ  َ  َ   َ ً   ِ َ    َ  ََ  ً    ِ  َ   َ  َ  َ   َّ ِ

َ  َك ال م ه ل  و ت ك ون  اجل ب ال  ك ال ع ه ن  و ال    ِ   ِ ْ  َ  ُ   َ ِ   ُ  ُ  ََ   ِ   ْ  َ    ي س أ ل  ح م يم  ح م يما  ي ب ص ر ون ه م  ي و د  امل ج ر م  ل و  َ    ِ  ُ     َ  َ    َ  َّ  َ  ً   ِ  َ   ٌ   ِ  َ  ُ َ   َ
ِ ِ ي ف ت د ي م ن  ع ذ اب  ي و م ئ    َ  ِ  َ  َ    ِ   ِ ِ ذ  ب ب ن يه  و ص اح ب ت ه َ  َْ   ِ َِ   َ  َ ِ  و أ خ يه   ٍ   ِ َِ  ِ   ِ و ف ص يل ت ه  ال ت ي ت ؤ و يه   َ َ ِ   ِ      َِ    ِ  َِ   ِ َ   ِ   و م ن ف ي  َ  َ  َ

                                                 

 .٣٧-٣٤: آية: عبسسورة   )١(
 .٧١آية : الزمر سورة  )٢(



 ٢٦٩

ِ األ ر ض  ج م يعا  ث م  ي نج يه   ِ    َّ ُ  ً    ِ  َ   ِ   َ   )الفكرة اليت استبدت ى ال يستخلص من ذلك سو) ١ 
بعقله، وهي اقتناع الرسول بأن بعثته مرتبطة بقيام الساعة، يف حني أن أحاديثه 

                ً                             تنفي ذلك منطقيا ، كظهور املهدي وخروج الدجال، الكثرية يف أشراط الساعة
ونزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج ودابة األرض، وطلوع الشمس من مغرا، 

 .                      ً     ًوغري ذلك مما يستدعي وقتا  طويال 
وقد الحظ بالشري أن تفسري كازانوفا مل يلق أي تأييد من الدارسني املسلمني، 

 اك ما يدحض أقواله من ذلك أن الرسول كما أنه ال يعتمد على أدلة قوية؛ بل هن
إن كان يف العهد املكي ال يذكر إال يوم القيامة، وما يتصل باجلنة والنار، فإنه ملا 
أستقر باملدينة أصبح يدعو إىل العبادات واملعامالت وتنظيم العالقات اليت جيب أن 

ربية فرض على تقوم بني املسلمني وغريهم، كما أن انتشار اإلسالم يف اجلزيرة الع
 .املسلمني منذ عصر النبوة أن يفكروا يف احلياة الدنيا إىل جانب التفكري يف اآلخرة

 !والشك أن الذي يفكر يف اآلخرة ال يفكر يف احلاضر فقط
يلتقي من حيث يشعر أو ال يشعر مع آراء ) القرآن(ولكن بالشري يف كتابه 

للنيب اجلديد، أنه ما يزال حتت وطأة توضح لنا التجربة األوىل : "كازانوفا، فهو يقول
النداء اإلهلي، يالزم خياله تصوره للكارثة األرضية اليت ستقضي على العامل وتصوره 

 الساعة لقريبة، وال حتديد للوقت الذي ستقع فيه على البشر، نللحساب األخري، إ
 بالشري ، فأي خيال هذا الذي جعله)٥١("        ً      ً                    وإن هلعا  عظيما  سيصيب اآلمثني واملوسرين

      ً                           مالزما  للنيب من كارثة قيام الساعة؟
إن مثل هذه األفكار لتنبئ عن اجلهل ملقام النبوة، أو التحدي، أو البعد عن 

 وحمال أن يعتربوه فوقها -احلقيقة الدينية، فإذا اعتربوا القرآن يف مرتبة الكتب املرتلة
ثائق اإلنسانية، إذ أن  فإم جيعلونه يف مستوى الو-مرتبة كما نعتربه حنن املسلمون

كتب العهدين مل تكتب يف عهد موسى وعيسى عليهما السالم، واألناجيل الرمسية 
اليت يعتمدوا اليوم إمنا كتبها احلواريون بعد عيسى، فيسمحون بنقدها كأي عمل 

 .لون من التقديسببشري، وإن كان هذا ميتاز 
                                                 

 .١٤-٦  آية:سورة املعارج) ١(



 ٢٧٠

 فليس ذلك ألننا مسلمون، إن القرآن فوق الكتب املرتلة مرتبة،: وعندما نقول
نقدس كتابنا األكرب، بل ملا ميتاز به القرآن بأنه كلمة اهللا، فاهللا هو املتكلم بالكلمة 

 .القرآنية دون أحد سواه، أما الكتاب املقدس فعباراته ليست من صنع اهللا وإنشائه
 .                                 ً       ًوهذا مبدأ عقدي ال يقبل عندنا نقاشا  وال جدال 

          ً                               واخلالف كبريا  بني دراسة املسلمني للقرآن ودراسة                        ً ومن هنا كان البون شاسعا  
 .غري املسلمني له

                      ّ                                              ولو أقر املستشرقون والكت اب الغربيون بأن القرآن وحي مساوي أنزله اهللا على 
قلب حممد بلفظه ومعناه، ومل يكن من فيض عبقريته أو خياله، لزال عنهم كل 

 .غموض وإشكال، وخلرجوا من متاهات التخمني والضالل
 :لعنصر الثاين للشبهة عندهما

يتعلق بسالمة النص القرآين من التحريف والتبديل، ومنشؤه اختالف القراءات، 
وقبل أن نبسط آراءهم يف املوضوع حيسن أن نشري إىل حقيقة ثابتة، وهي أن ما 

 قد سلم من التغيري، ومل جتر عليه احلروف السبعة اليت كانت كتب يف عصر النيب 
ن كتابته، والغرض تيسري قراءة القرآن على القبائل العربية املختلفة يف قراءته دو

زارية واهلذلية، فتلني به ألسنتهم، كرخصة مؤقتة ـاللغات واللهجات، كاملضرية والن
اقتضتها ظروف الدعوة ريثما تستقيم األلسن على النطق باللغة اليت اختارها اهللا 

آن على حرف واحد، هو الذي كتب زل، وهي لغة قريش فيصبح القرـلقرآنه املن
                                                             ً        عثمان مصحفه عليه، ومل يأت فيه ما خيالف املصحف األم الذي كان حمفوظا  عند أم 

، ولذلك أحرق املؤمنني حفصة رضي اهللا عنها، والذي كتب يف عصر النيب 
عثمان سائر املصاحف، وال يصح أن جيعل ذلك من أسباب الطعن عليه ألن بقية 

 حرف قريش، وحىت مصحف حفصة، فإن عثمان ملا أعاده املصاحف كتبت بغري
إليها استجابة لرغبتها، اشترط أن حيرق بعد وفاا خمافة أن يقع يف يد أحد، فيمحو 

قد غري ما عندكم وهاهو األصل فاحتكموا إليه، وروي أا : فيه ويثبت ويقول
دينة مروان توفيت يف عهد معاوية، وأن الذي أحرق املصحف الذي عندها وايل امل

 .بن احلكم
، وقد ساعد على احتمال أما القراءات السبع فهي ثابتة بالتواتر عن النيب  

هذه القراءات املروية انعدام الشكل والنقط يف مصحف عثمان، كاختالف القراءة 



 ٢٧١

ِ     َِّ   ََ ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ض ر ب ت م  ف ي س ب يل  الل ه  ف ت : يف مثل قوله تعاىل   َِ    ِ    َ  َ   َ  ِ     َ   َ  ِ َّ     َ  َ    َب ي ن وا   َّ َ  )١( ،
 .تبينه: تثبت يف الشيء: ومعنامها واحد، يقال. )٥٢(فتثبتوا: ئوقر

واختالف القراءات ال يبلغ حبال مبلغ التضاد أو التناقض، وقد حصر ابن 
واحد،   اختالف اللفظ واملعىن-:اجلزري أنواع االختالف يف ثالثة أحوال وهي
                     ً            واحد، واختالفهما مجيعا  مع امتناع               ً                        واختالفهما مجيعا  مع جواز اجتماعهما يف شيء

 .)٥٣(جواز اجتماعهما يف شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر ال يقتضي التضاد
ِ  و ل و  ك ان  م ن  ع ند  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه    َ َ َ  ََ  َ َّ  ُ    َ    أ ف ال  ي ت د ب ر ون  الق ر آن: قال تعاىل  ِ      َ  َ َ   َِّ     ِ  َ   ِ  ِ    ِ َ  َ   َ َ 
 .)٢(   ِ    ً  َِ   ًاخ ت الفا  ك ث ريا 

                                ً            عتمد على الروايات الصحيحة موثوقا  ا كما يقر فإذا كانت القراءات اليت ت
؟ ومن هنا "ليس هناك نص موحد للقرآن: " قولهبذلك جولد تزيهر، فما معىن

 بالقبول ىنستطيع أن نلمح يف صياغته املختلفة أوىل مراحل التفسري، والنص املتلق
ابة اليت متت الذي هو لذاته غري موحد يف جزئياته، يرجع إىل الكت) القراءة املشهورة(

                                ً                                            بعناية اخلليفة الثالث عثمان، دفعا  للخطر املاثل من رواية كالم اهللا يف خمتلف الدوائر 
 .)٥٤(على صور متغايرة، وتداوله يف فروض العبادة على نسق غري متفق

إن فكرة توحيد النص مل تدر خبلد أحد من املسلمني، حىت عثمان رضي اهللا 
ات الصحيحة دون حجر يف اختيار إحداها، ومل يقل عنه، فقد قصد إىل إثبات القراء

أحد بأن قراءة أهل املغرب برواية نافع ختتلف عن قراءة أهل املشرق برواية حفص 
   ً                                                            ً          مثال ، وليس ذلك من باب امليل إىل التسامح كما يزعم جولد تزيهر، مدعيا  أنه ما مل 

 األوىل هو املعىن حيصل اختالف أساسي يف معىن األلفاظ، فاملعول عليه يف املرتبة
الذي يستنبط من النص؛ وهو رأي ينتهي إىل القول جبواز قراءة النص املطابق للمعىن، 

 .)٥٥(اللفظ  وإن مل يطابق حرفية 
وقراءة القرآن باملعىن مل يقل ا أحد، ولكن جولد تزيهر استنتج ذلك من قول 

ّ كان ميلي علي : "عبد اهللا بن أيب سرح كاتب الوحي عند الرسول :            ً الرسول مثال           
 .)٥٦("نعم كل صواب: عليم حكيم؟ فيقول النيب: هل أكتب: عزيز حكيم، فأقول

                                                 

 .٩٤  آية: النساءسورة) ١(
 .٨٢: النساءسورة ) ٢(



 ٢٧٢

وال خيفي أن ابن أيب سرح ارتد بعد وفاة الرسول، فقد يكون ذلك من زيادات 
بعض الشراح املتأخرين الذين غالوا يف اامه بأنه كان يبدل القرآن، وإن صح ما 

مرتد، وكيف يسمح الرسول بتبديل ما أنزل اهللا عليه، روي عنه، فإنه ال يعتد بقول 
َ  و إ ذ ا ت ت ل ى ع ل ي ه م  آي ات ن ا ب ي ن ات  ق ال  ال ذ ين      : يقولواهللا تعاىل  ِ َّ   َ  َ   ٍ   َِّ َ   َ    َ    ِ  َ  َ   َ     َ  َِ   ي ر ج ون  ل ق اء ن ا    َال   ََ  َ  ِ َ     َ

ِ ائ ت  ب ق ر آن  غ ي ر  ه ذ ا أ و  ب د ل ه  ق ل  م ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ب د ل ه  م ن ت ل ق اء   َ ْ  ِ   ِ  َ ِّ  َُ  ْ َ    ِ ُ  ُ  َ   َ ْ ُ   ْ ِّ  َ  َ   َ  َ   ِ  َ   ٍ   ُ  ِ  ِ ِ   ِ  ْ  َ َِّ   ِ  َّ  ن ف س ي إ ن  أ ت ب ع  إ ال    ْ ْ  َ 
ٍ م ا ي وح ى إ ل ي  إ ن ي أ خ اف  إ ن  ع ص ي ت  ر ب ي ع ذ اب  ي و م  ع ظ يم   ِ  َ   ٍ   َ  َ  َ  َ   ِّ َ    َ  َ  ْ  ِ    َ َ   ِّ ِ  َّ َ ِ    َ      َ )١(. 

فاختالف القراءات ليس نتيجة مالبسات فنية ترجع إىل الرسم، وال هي نتيجة 
                                        ً                         مالحظات موضوعية كما يزعم جولد تزيهر مستدال  بوجود هذه الظاهرة يف مثل 

ِ   ًإ ن ا أ ر س ل ن اك  ش اه دا : له تعاىلقو   َ   َ  َ ْ  َ  َ   َّ ِ   ًو م ب ش را  ِّ  َ  َ  و ن ذ يرا  ل ت ؤ م ن وا ب الل ه َِّ    ِ    ِ   ِ  ً   ِ  ََ   و ر س ول ه ِ  ِ   َ   َ    ِّ  َو ت ع ز ر وه  َ 
َ  ِّ   و ت و ق ر وه   َ   ًو ت س ب ح وه  ب ك ر ة  َ ْ      ِّ َ  َ   ًو أ ص يال  ِ َ َ  )٢(. 

بالراء الذي معناه، وتساعدوه قرأ ) وتعزروه(    ً    فبدال  من : "يقول جولد تزيهر
وتعظموه، وأنا ال أستبعد أن يكون من دواعي : الزاي الذي معناهبعضهم وتعززوه ب

   تغيري النص على هذا الوجه خشية تصور أن اهللا ينتظر من الناس مساعدة أو 
 .)٥٧( "معونة

 :وخطأ جولد تزيهر يف هذا التخريج كان من ناحيتني
 هي أن هذه القراءة ليست من القراءات السبع، وال األربع عشرة، بل: األوىل

 .قراءة آحاد، فال جيوز االعتماد عليها يف االستدالل
تنصروه بتقوية دينه : أي) وتعزروه(  َّ     ً                       أن  كثريا  من املفسرين فسروا قوله : والثانية

َ   َ     ِ   ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن :  مستعمل يف القرآن، قال تعاىلورسوله، ونصرة اهللا معىن  ِ َّ     َ  َ    َ
 .أصح تفسري للقرآن ما كان بالقرآنو)٣(  ُ    َ   ََّ         َ ت نص ر وا الل ه  ي نص ر ك م 

ولكن جولد تزيهر ال مييز بني القراءة املتواترة والقراءة الشاذة، إذ هو يكرر 
ِ        غ ل ب ت  الر وم      :اخلطأ نفسه يف موطن آخر، فيقول يف اآلية الثانية من سورة الروم  َِ ُ 

                                                 

 .١٥ :يونسسورة ) ١(
 .٩و٨: الفتحسورة ) ٢(
 .٧: حممدسورة ) ٣(
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ِ ف ي أ د ن ى األ ر ض    َ     َ َ    ِ   و ه م م ن  ب ع د  غ ل ب ه م  س ي غ ل ب ون َ    ِ  َ َ    ِ  َِ َ   ِ   َ  ِّ     َ  ف ي ب ض ع  س ن ني ف ي ب ض ع  س ن ني  هللا  ِ   َ  ِ ِ   ِ   ِ   ِ   ِِ   ِ   ِ   ِ
َ  األم ر  م ن ق ب ل  و م ن ب ع د  و ي و م ئ ذ  ي ف ر ح  ْ  َ  ٍ  َِ   ََ     َ   ِ  َ  ُ  َ    ِ       َال م ؤ م ن ون    ِ   ْ   .)١( 

غلبت الروم بالبناء للفاعل، وهذا راجع إىل نصر أحرزه الروم على :         ًقرئ أيضا 
اءة يرون قبائل عربية تقع على احلدود السورية، واملسلمون الذين أجازوا هذه القر

           ً                                                                فيها إخبارا  بالنصر الذي أحرزته اجلماعة اإلسالمية الفتية على البيزنطيني بعد هذا 
 .الوحي بتسع سنني

       ً      ً   تغايرا  بعيدا ، ين أن للقراءة املشهورة والقراءة املخالفة هلا، تأويلني متغايرىونر
ل املبين للفاعل فاملنتصرون يف القراءة املشهورة هم املنهزمون يف القراءة املخالفة والفع

وإذن فهما قراءتان وتأويالن جلملة ) سيغلبون(يف األوىل مبين للمفعول يف الثانية 
، واجلواب على هذه الشبهة اليت )٥٨(واحدة من كالم اهللا متعارضان إىل أبعد مدى

أن القراءة الثانية ال يعتد ا، واملقارنة إمنا تصح بني قراءتني على مستوى : أثارها
الصحة والتواتر، وعلى فرض صحتها فال يبدو أي تعارض أو تناقض واحد من 

                                                                     ً  بينهما الختالف املوضوع يف كلتا القراءتني، فمن يقول بالتعارض إمنا يعين تناقضا ، 
وهو معدوم النعدام شروطه املتفق عليها عند علماء املنطق، وهي االختالف بني 

 وحدات مثانية، كاملوضوع قضيتني يف الكم والكيف واجلهة، واالتفاق بينهما يف
ّ                      ّواحملمول، والزمان واملكان، واإلضافة والشرط، والقو ة والفعل، واجلزء والكل  اخل …                                             

 .فإذا انعدمت وحدة فأكثر من تلك الوحدات فال تناقض
                                           ً                        واملوضوع املتعلق بالغلبة يف القراءتني ليس واحدا ، فهو يف القراءة املشهورة 

 .الشاذة العرب والرومالفرس والروم، وهو يف القراءة 
َ  ِ َ    َ  ف خ ش ين ا أ ن : إمنا التناقض يف تعليقه على قراءة ابن مسعود يف قوله تعاىل َ 

َ    ُ َ    ًي ر ه ق ه م ا ط غ ي انا   َ  ِ     ًو ك ف را  ْ ُ  َ )وخاف ربك أن يرهقهما: (وقرأ ابن مسعود )٢….( 
وملا كان احلديث هنا عن اهللا، فقد ميكن أن نرى من هذا : يقول يف هذا التعليق

 اجتناب العبارات اليت رمبا بدت غري الئقة مبقام األلوهية، مل تكن مقصودة أن رعاية
       ً             إن عددا  من القراءات : "، ويف قوله يف موضع آخر)٥٩(     ً                 دائما  يف اختالف القراءات

                                                 

 .٤-٢آية : سورة الروم) ١(
 .٨٠آية: الكهفسورة ) ٢(
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 بالقبول، جيد الباعث إليه خشية السماح باستعمال عبارات ىاملخالفة للنص املتلق
 أو غري متفقة مع وجهة النظر إىل وجوب متصلة باهللا ورسوله، تبدو غري الئقة،

 ".تعظيم اهللا ورسوله
فمن يتأمل القولني ال خيرج بنتيجة، وال يعلم هل إن رعاية اجتناب بعض 

 .العبارات، هي عامل يف االختالف، أو ال عالقة هلا به
على أن القراءات املتواترة من احملال أن تكون معرضة هلذه االعتبارات أو 

 ال يدفع إليها سوي اخليال، فاهللا أعلم وأحكم مبا يصف به ذاته العلية التأويالت اليت
أو رسله الكرام، وقد مجح اخليال جبولد تزيهر فذهب به إىل إثارة الشكوك يف أمانة 
                                      ً                                النيب ونزاهته يف معرض الدفاع عنه، معتمدا  يف ذلك على توجيه قراءتني مشهورتني 

َ  و م ا: لقوله تعاىل ، قرأ ابن كثري وأبو عمر وعاصم من )١(   َ  َ   َّ أ ن ي غ ل  َ  َ  َِ ِ  ٍّك ان  ل ن ب ي   َ 
السبعة ببناء الفعل للمعلوم، وقرأ الباقون ببنائه للمجهول فيكون املعين على القراءة 

زيه ـ                           ً                                     األوىل، ال حيل لنيب أن يأخذ شيئا  من الغنائم خفية قبل أن تقسم، وفيه تن
فيان؛ فال يستريب به أحد،  وتنبيه على عصمته، ألن النبوة والغلول يتناللرسول 

لعل رسول اهللا : وقد روي أن قطيفة محراء فقدت يوم بدر، فقال بعض املنافقني
 أخذها، فأنزل اهللا اآلية، تربئة لكل األنبياء، إذ الغلول خيانة، وهم أمناء ويكون املعىن

ما على القراءة الثانية، وهي بناء الفعل للمجهول، ما كان لنيب أن ختونه أمته، أو 
 .)٦٠(  األولكان لنيب أن ينسب إىل اخليانة، فريجع إىل املعىن

وإذن فرمبا بدا غري الئق يف نظر بعض املؤمنني أن يفسح : "يقول جولد تزيهر
                                  ً                               اال ألدىن افتراض ينسب إىل الرسول عمال  غري صاحل ولو على وجه السلب، وقد 

ذا حذفت من أول بقراءة الفعل للمجهول، و…… أزال هذا اإلشكال كثريون
، فيستفاد )٦١("األمر الريبة، أو االفتراض غري الالئق بإمكان أن يأيت الرسول غري احلق

من كالمه أن بعض القراء عمدوا إىل تغيري الفعل ببنائه للمجهول، لينفوا عن رسول 
 . ما ام به من الغلولاهللا  

اته؟ وما الذي كيف يقدمون على ما مل يقدم عليه الرسول ذ: وحنن نتساءل
ّ                                  يسو غ هذا التغيري يف النص القرآين املقدس؟    

                                                 

 .١٦١آية: آل عمرانسورة ) ١(
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ِ و م ن ي غ ل ل  ي أ ت  ب م ا غ ل  ي و م  الق ي ام ة : فاهللا تعاىل يقول يف بقية اآلية  َ  َِ     َ   َ َّ َ    َ  ِ  ِ ْ  َ ْ ُ   َ   َ  َ )١( ،
أال ال أعرفن أحدكم يأيت ببعري : " مل يفتأ حيذر من خيانة الغلول فيقولوالرسول 

ُ                          له ر غاء، وببقرة هلا خوار، وبشا ال : فأقول! يا حممد!                 يا حممد:       ُ           ة هلا ث غاء، فينادي   
 .)٦٢("                  ً          أملك لك من اهللا شيئا  فقد بلغتك

                                                    ً                  فلو كان يف ختريج جولد تزيهر جترد ونزاهة ملا أورد افتراضا  غري وارد، وملا فسر 
                          ً                                          أحد الوجهني يف القراءة تفسريا  يثري الشك يف أمانة الرسول وال يدفعه، شأن من 

 !.بحث عن الثلمات لينفذ منها إىل املثالبي
 :أصح الوجوه يف التفسري

فإذا كان لآلية عدة وجوه ميكن محلها عليه يف التفسري، فأقرا إىل الصواب 
والقبول ما وافق اللغة وأقره االستعمال، ومل يناقض العقل والشرع، وأبعدها عن 

 .حمجة الصواب ما أماله التعصب واهلوى
ٍ  و ل ق د  آت ي ن ا م وس ى الك ت اب  ف ال  ت ك ن ف ي م ر ي ة  : اد يقول يف تفسري    َّفاحلد         َ  ِ   ِ  ُ  َ َ َ   َ   َ ِ      َ      َ َ    َ َ َ 
ِ م ن ل ق ائ ه   ِ َ ِّ   ِّ  )٢(. 

لقاء الكتاب وهو التوراة، فالكتاب موجود بالعربية، وحممد : أي) من لقائه(
يلتقي به ويتصل بأهله، وإن ثقافة حممد والقرآن كتابية يف كل مظاهرها، وذلك 

 …زيلـحي والتنمبعزل عن الو
ومل يقل أحد من املفسرين بذلك، ألنه ما كان يلقي التوراة، بل فسروا هذا 
اللقاء بلقاء موسى الكتاب، أو من لقاء حممد موسى ليلة اإلسراء، أو يوم القيامة، أو 

 .من لقاء موسى ربه يف اآلخرة
كتاب، أنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من ال: واملعين: "وفسره األلوسي بقوله

 . )٦٣("ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك، فال تكن يف شك من أنك لقيت مثله ونظريه
الكتاب املعهود وهو التوراة، فال يصح عود : وإذا محلنا الكتاب على العهد، أي

 .                ً                                          الضمري إليه ظاهرا ، ألنه صلى اهللا عليه وسلم مل يلق عني ذلك الكتاب
                                                 

 .١٦١آية : سورة آل عمران) ١(
 .٢٣  آية:السجدةسورة ) ٢(
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َ  ف إ ن ك نت  ف ي ش ك   م م ا أ نز ل ن ا إ ل ي ك  : تعاىل                    ّ           وأما ما يستدل به احلد اد من قوله   َ ِ    َْ َ  َ   َّ ِّ  ٍّ  َ    ِ  َ  ُ    َِ 
َ ف اس ئ ل  ال ذ ين  ي ق ر ء ون  الك ت اب  م ن ق ب ل ك   ِ َ    ِ  َ   َِ    َ   ُ  َ ْ  َ  َ  ِ َّ    ِ َ   َ  )١(. 

فقد أمجع املفسرون على أنه ليس الغرض إمكان وقوع الشك له، ولذلك قال 
ير  على ما أخرج عبد الرزاق وابن جر-عليه الصالة والسالم حني نزلت عليه اآلية

 .)٦٤("ال أشك وال أسأل: "-عن قتادة
ولكن احلداد ينسب إىل املسيح صفات إهلية ال بشرية مثل كلمة اهللا وروح اهللا، 
تعاىل اهللا عن أن يشاركه أحد يف صفاته، على حني أن هذه الصفات وأمثاهلا ال 

جنيل أا يف معناها الكامل على ضوء التوراة واإل"خترجه حبال عن البشرية، مث يزعم 
حيث اقتبسها القرآن وصدقها وشهد هلا، ترفع املسيح فوق املخلوقني إىل صفة ذاتية 

 .                ً     ًتعاىل عن ذلك علوا  كبريا " خاصة مع اخلالق
ونقر منذ البدء أن لنا احلق كله بأن نفهم على ضوء التوراة واإلجنيل ما : "ويقول

ة الشك من شهادته أو غمض يف القرآن من النقاط املشتركة، ألن القرآن ذاته يف حال
َ  ٍّ  ِّ َّ   َ  َ َْ    ِ َ  ف إ ن ك نت  ف ي ش ك   م م ا أ نز ل ن ا إ ل ي كمن فهمها حييلنا إىل الكتاب     ِ  َ  ُ    َِ … )٦٥( )٢( ،

واهللا نفخ يف أدم من روحه، ) كن: (فكلمة اهللا اليت ألقاها إىل مرمي ال تعين إال قوله
ائرة فلم جتعل له هذه النفخة أي صفة ذاتية خاصة مع اخلالق، ومل خترجه عن د

 البشرية إىل مقام األلوهية ونسبة اإلضافة إىل اهللا ال تشرك املضاف يف أية صفة ذاتية
 .اخل… خليل اهللا وكليم اهللا: له، مثل

؟ أليس … أن القرآن يف حالة الشك من شهادته أو من فهمها: مث ما معين
 زلة على الرسل؟ـمصدر القرآن هو مصدر سائر الكتب السماوية املن

ذ هو يصدق ما يف التوراة أو اإلجنيل، فليس ذلك على معىن التبعية بل والقرآن إ
 .على معىن أنه مهيمن على الكتاب

 و أ نز ل ن ا إ ل ي ك  الك ت اب  ب ال ح ق  م ص د قا  ل م ا ب ي ن  ي د ي ه  م ن  الك ت اب ِ   َ ِ     َ  ِ  ِ  َ  َ  َ  َ    َ ِّ  ً  ِّ  َ   ِّ  َ ْ   ِ  َ   َِ     َ  َ ِ    َْ َ  َ َ    و م ه ي م نا ً  ِ  َ   َ  
ِ ع ل ي ه   َ  َ.)٣( 

                                                 

 .٩٤ آية: يونسسورة ) ١(
 .٩٤آية: سورة يونس) ٢(
 .٤٨  آية:املائدةسورة ) ٣(
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 :، ومنه قول حسان بن ثابتشاهد على الكتب اليت قبله: مهيمن ومعىن
واحلق يعرفه ذوو األلبابالكتاب مهيمن لنبينا إن

                      ً                                               وإمنا كان القرآن مهيمنا  على الكتب اليت قبله، ألنه الكتاب الذي ال ينسخ وال 
فمعىن ذلك أن اهللا تعاىل ألقى كلمته، أي ) كلمة اهللا(يغري وال يبدل فإذا مسي املسيح 

َ   ُ   َ  َ  ُ  َ  َ   ً إ ن م ا أ م ر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش ي ئ ا أ ن ي ق ول  ل ه  ك ن غري أب أمره بأن يولد املسيح من    َ  َ َ   َ  ِ    َ    َ َّ ِ    
 .)١ ( ََ  ُ  ُف ي ك ون 

فال شيء يدل إذن على األلوهية يف املسيح، ولكن احلداد يصر على أن يفسر 
العبارة مبا يتفق وعقيدته النصرانية، ولو كان النص يف اإلجنيل لكان له بعض العذر، 

 الكلمة، أو أن يكون املسيح ألوهيةي ينفي يف كثري من اآليات أما وهو يف القرآن الذ
 .              ً     ً          ً                               ثالث ثالثة نفيا  حامسا  ال يدع جماال  للتأويل، فال جيوز له هذا التأويل

                           ً      ً             مطلع إجنيل يوحنا يكفي برهانا  قاطعا ، واملشكلة بني : "ولكن احلداد يقول
       ً             هلي جمردا  عن ألوهيته؟ كيف نقل القرآن عن اإلجنيل هذا اللقب اإل: الكتابني يف هذا

، "واحلل الصحيح ليس يف نقض اإلجنيل أو القرآن، بل يف التوفيق بينهما ما أمكن
وحاول أن يدحض حجج كل املفسرين، ويفند آراءهم ليصل بالعبارة القرآنية 

، يف مبناها ومعناها إىل انسجام حقيقي خفي بني "بضرب من التأويالت املردودة
، )٦٦("قرب منها إىل تعارض ظاهر يتعلق به الذين ال يعلموناإلجنيل والقرآن هو أ

فالقرآن حسب زعمه ال يرفض إهلية الكلمة وإهلية الروح إذا كانت ضمن الهوت 
اجلوهر اإلهلي الواحد، مبعين أن الكلمة عبارة عن مثرة احلب اجلوهري يف الذات 

 . )٦٧( ! اإلهلية الواحدة
هو أقرب إىل الشعوذة من رجل يرفع من فمثل هذا التفسري املتعصب احلانق 

، فهو ال شأن عيسى عليه السالم بقدر ما حياول أن ينتقص من شأن حممد 
يستحيي أن يستدل مبا أنزل عليه من الوحي يف متجيد املسيح واإلجنيل، ويعرض يف 

مل ينب " :اآلن نفسه بشخصيته، فيذكر له ما حيسبه مثالب ويقول يف حتد وصفاقة
ل غريه منازل ألزواجه قرب املسجد، حىت خيتلف كل ليلة إىل واحدة منهن املسيح مث

 مل يكن ليغزو وال ليقرع .بعد صالة العشاء، بل كان يقضي ليلته يف الصالة إىل اهللا
                                                 

 .٨٢آية : سورة يس) ١(
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بني نسائه، فأيهن خرج سهمها خرج ا معه، كأنه ال يقدر أن يستغين عن املرأة 
إن طعامي أن أنفذ مشيئة من : "ذهحىت يف معامع احلروب، بل كان يقول لتالمي

                                        ً                             أرسلين وأمتم عمله، ومل يكن يف أول أمره حمتاجا  إىل أن يشرح اهللا صدره ليضع عنه 
                                        ً                               وزره الذي أنقض ظهره، وال يف آخر عهده حمتاجا  أن يغفر اهللا له ما تقدم من ذنبه 

 ".…وما تأخر
:   ً       ما ، فيقول                                              ً      مث هو حني يعرض كالم العقاد يرميه مبا مل يقله منطوقا  ومفهو

املسيح وحده ارتفع فوق حاجة الرجل إىل حواء، فعاش بتوال ورفع بتوال، ويف هذا "
ما فيه من الكمال الذي انفرد به، وليس ذلك من نوع التقصري اجلنسي كما يغمز 

إن تسع زوجات لدليل على : قال لنا بعض املستشرقني: األستاذ العقاد حيث قال
إنك ال تصف السيد املسيح بأنه قاصر اجلنسية ألنه مل : فرط امليول اجلنسية، قلنا

 . )٦٨(                   ّ         ً                                     يتزوج قط، فينبغي أال  تصف حممدا  بأنه مفرط اجلنسية، ألنه مجع بني تسع نساء
والعقاد مؤمن فال يستطيع بعقيدته اإلسالمية أن يقصد القدح يف رسول من 

ِ آم ن  الر س ول  ب م ا أ نز : رسل اهللا، ألن اهللا تعاىل يقول  ُ    َ  ِ ُ   َّ     َ ِ  ِ    َّ ِِّ ل  إ ل ي ه  م ن ر ب ه  َ   َ ِ  َ    و ال م ؤ م ن ون َ    ِ   ْ  َ 
َ  ِ    َِّ ك ل  آم ن  ب الل ه  ِ و م الئ ك ت ه   ُ ٌّ  َ   َِ  ِ  َ ِ و ك ت ب ه  َ   ِ ُ  َ  و ر س ل ه ِ  ِ   َ ن ف ر ق  ب ي ن  أ ح د   ال ٍ  َ َ   َ  َ   ِّ َ    م ن ر س ل ه ِ  ِ    ِّ  )فكيف )١ ،

يقوله احلداد ما مل يقل، ويقصده ما مل يقصد؟ إن بعض املستشرقني املغرضني يبحثون 
َ أ ل م  ن ش ر ح  ل ك  ص د ر ك  و و ض ع ن ا ع نك : ل قوله تعاىليف القرآن بالشموع عن مث   َ    َ  َ  َ  َ   َ  َ   َ   َ َ    َ   َ  َ َ  
َ و ز ر ك  ال ذ ي أ نق ض  ظ ه ر ك   َ  َ   َ َ  َ    ِ َّ    َ  َ   ِويقفون هنا فال يزيدون ، : و ر ف ع ن ا ل ك  ذ ك ر ك َ  َ ْ  ِ   َ َ    َ َ  َ  َ )٢( ،

َ ل ي غ ف ر  ل ك  الل ه  م ا ت ق د م  م ن ذ ن ب ك   :وعن مثل قوله تعاىل  ِ َ    ِ  َ َّ َ  َ   َ  َّ     َ َ   َ  ِ   َِ  و م ا  َ َ ت أ خ ر  َ  َّ َ  َ )وال )٣ 
 وانشراح الصدر بالنسبة لألنبياء نور إهلي يقذفه اهللا ويتم نعمته عليكدون يزي

َ  ِّ ر ب   : يف قلوم فتنجلي عنها الظلمة والضيق، لذلك كان مما دعا به موسى ربه
ِ  اش ر ح  ل ي ص د ر ي   َ    ِ   َ   . 

والوزر يف سورة الشرح مل يرد به الذنب كما يفهم بعض املستشرقني، وإمنا 
ثقيلة اليت ينوء الرسول الكرمي حبملها، وهي أمانة الرسالة اليت كلف أريد به األعباء ال

                                                 

 .٢٨٥آية : البقرةسورة ) ١(
 .٤-١آية : الشرحسورة )٢(
 .٢ آية :الفتحسورة )٣(
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بتبليغها، وما كان يعانيه عند نزول الوحي عليه، والغم الذي أصابه من عناد قريش 
 اهللا عليه وسلم لثقل األمانة ىوباطلهم وظلمهم وشيوع الشرك والضالل، وكأنه صل

، أما كيف حط اهللا عنه هذه األثقال،                                     ًاليت حتملها كان كمن حيمل فوق ظهره أثقاال 
                                                 ً                           فقد آمن به يف املدينة عدد كبري دخلوا يف دين اهللا أفواجا ، وقوي أتباعه بعد أن كانوا 

حى الشرك واجلاهلية من اجلزيرة العربية وانتشر فيها امنمستضعفني يف األرض، و
 به من الرضى اإلسالم، فانقاد أهلها بعد العناء، كل ذلك باإلضافة إىل ما وعده اهللا

 …والغفران
كما رفع اهللا ذكره يف العاملني فال يذكر اسم اهللا إال واسم حممد معه يف اآلذان 

 .والتشهد والشهادة ويف القرآن، ودعوة املؤمنني بالصالة عليه
َ ل ي غ ف ر  ل ك  الل ه  م ا ت ق د م  م ن ذ ن ب ك : وأما قوله تعاىل  ِ َ    ِ  َ َّ َ  َ   َ  َّ     َ َ   َ  ِ   َ ِ و م ا  َ َ ت أ خ ر  َ  َّ َ  َ )ما فمعناه ك) ١

كل شيء مل تعمله، : مما عملت يف اجلاهلية، وما تأخر: قال سفيان الثوري، ما تقدم
أعطى من رآه ومن مل يره وضرب : ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد كما يقال

 وما مل يقع فهو مغفور لكما وقع لك من ذنب : من لقيه ومن مل يلقه، فيكون املعىن
كذنوب غريه، فاملراد هنا ما عسى أن يقع من  مل يكن له ذنب النيب ومعلوم أن 

           ً      فسماه ذنبا  على )٦٩(سهو أو غفلة أو تأول، ألن حسنات األبرار سيئات املقربني
 . وال يف مسو أخالقه ومروءتهسبيل ااز، وليس يف ذلك أي قادح يف نبوة حممد 

 كان يسري يف بعض أسفاره وعمر بن اخلطاب روي عن أسلم أن رسول اهللا 
              ً                                                      ان يسري معه ليال ، فسأله عمر عن شيء فلم جيبه مث سأله فلم جيبه، مث سأله فلم ك

كررت على رسول اهللا ثالث مرات وهو ال !         ثكلتك أمك يا عمر: جيبه، فقال عمر
    َّ           زل يف  قرآن، فما ـ حىت تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينبعرييفحركت ! جييبك

                      َّ       لقد خشيت أن يكون نزل يف  قرآن، : ت                 ً            لبثت أن مسعت صارخا  يصرخ يب، فقل
            َّ                    لقد أنزل علي  الليلة سورة هي أحب : " فسلمت عليه فقالفجئت رسول اهللا  

َ   َ   ً   ِ   ًإ ن ا ف ت ح ن ا ل ك  ف ت حا  م ب ينا   َّ                           إيل  مما طلعت عليه الشمس، مث قرأ  َ    َ  ََ   َّ ِ … )٢(. 
                                                 

 .٢ آية :الفتحسورة )١(
 .يأخرجه الترمذ) ٢(
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وكم أثار املستشرقون يف القرآن من شبهات بقصد التشكيك والتضليل يضيق 
طاق هنا عن عرضها والرد عليها، ألين اعترب هذا البحث كمدخل ملوضوع يتطلب الن

    ً     ً                                                         جملدا  ضخما  الستيعاب املوضوع من كل جوانبه، والغوص يف تفاصيله وجزئياته، 
وعسى أن حيرك اهللا مهم املختصني يف الدراسات القرآنية من علماء اإلسالم هلذا 

املستشرقني يف مطاعنهم على القرآن البحث املتعمق، فيكشفوا النقاب عن أباطيل 
الكرمي سواء من حيث مصدره، أم من حيث صحة االعتماد على نصه، أم من حيث 

 . تعدد القراءات فيه، أم من حيث سالمة تفسريه من األهواء واألخطاء



 ٢٨١

 اهلوامش
أكتوبر :  ع(The Muslim World): جملة العامل اإلسالمي )١(
١٩٥٥. 
 ).١٨٩٧ باريس .ط (٢٠): احملمدية: ( كتاب )٢(
، ونال رضا ١٩٢٨طبع سنة ) البحث عن الدين احلق( انظر كتابه  )٣(
، وعاش يف املدارس املسيحية بالشرق والغرب ١٨٨٧يون الثالث عشر سنة ا لالباب

 .إىل اليوم
 ).١٩٢٩باريس . ط (١٢٥): حياة حممد ( )٤(
دار . القاهرة. ط (٤٢: نظرات استشراقية يف اإلسالم:  حممد غالب )٥(

 ).العريبالكتاب 
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)١٥(  G. Le Bonحضارة العرب ) :ط (١٤٥-١٤١: زعيتر) ت .
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تونس . ط (٥٥: سيكولوجية القصة يف القرآن:  التهامي نقرة )١٦(
١٩٧٤.( 
 لقد حتدث الغزايل بإسهاب وموضوعية عن الوحي والنبوة يف كتابه  )١٧(

 ).املنقذ من الضالل(
 .٦٧٤: ة العرب حضار )١٨(
 .٧٢٣ -٦٨٠:  املصدر السابق )١٩(
مطبعة  (٢٣٩:  اإلسالم والثقافة العربية يف مواجهة االستعمار )٢٠(

 ).الرسالة مبصر
يوسف موسى ) ت. (العقيدة والشريعة يف اإلسالم:  جولد تزيهر )٢١(
 ).١٩٤٨مصر . ط (١٢: وزميله
)٢٢( R. Biachere: Le Probleme du Mahomet: ٦٠ 

(P.U.F.Paris ١٩٥٢). 
 ).١٩٣٩مصر . ط (١٤٧-١٤٤: عن القرآن حملمد صبيح: انظر  )٢٣(
)٢٤( Historia: Avrill ١٩٦٩- NO. ٢٦٩- (qui etait 

Mahomet, philippe Erlanger p.٧٥. 
 .١٩٠٤نشر الفصل يف الة اآلسيوية سنة   )٢٥(
                                           ً              شاعر عاش يف اجلاهلية واإلسالم، وكان خيرب أن نبيا  يبعث قد اطل  )٢٦(

         ً   كفر حسدا ، لك النيب فلما بلغته بعثة رسول اهللا            ً             زمانه، مؤمال  أن يكون هو ذ
آمن لسانه وكفر : وكان رغب عن عبادة األوثان، وملا أنشد رسول اهللا شعره قال

. ط (٤٢٩: الشعر والشعراء: ابن قتيبة(قلبه، وكان حيكي يف شعره قصص األنبياء 
 ).هـ١٣٦٤مصر 
 ).١٩٥٨القاهرة . ط (١٤٣: يف األدب اجلاهلي:  طه حسني )٢٧(
 ).١٩٤٦: بريوت. ط (١/٣٦٧: ج: ااين احلديثة:  البستاين )٢٨(
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دار . مصر. ط (٥٣-٥١: إسالميات:  عباس حممود العقاد )٣٠(
 ).الشعب
 .٣٠٢: الوحي احملمدي:  حممد رشيد رضا )٣١(
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: م-٤: ج: جملة جممع اللغة بدمشق:  حممد كامل عياد )٣٢(
 .٧٩٧: ص.٤٤/١٩٦٩

دار . ط (١٤٨-١٤٤: القرآن والتوراة والعلم:  بوكاي موريس )٣٣(
 ).١٩٧٧املعارف مبصر 

ومل يذكر ) دراسات قرآنية: ( ألف عدة كتب حتت عنوان عام وهو )٣٤(
كما أنه مل يذكر يف الكتاب اسم املطبعة وال تاريخ ) األستاذ احلداد(مسه سوي امن 

 .وهو لبناين مسيحي) يوسف احلداد(الطباعة والراجح أن يكون 
-١٠٥٩: أطوار الدعوة القرآنية) ٢(القرآن والكتاب قسم :  احلداد )٣٥(
١٠٦٠. 
 .٢٢٨: املسيح يف القرآن:  احلداد )٣٦(
 .٢٢:  املصدر السابق )٣٧(
 .٤٢١-٤٢٠: اإلجنيل يف القرآن: احلداد )٣٨(
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 .١١٩:  املسيح يف القرآن )٤١(
 .٢٢٩:  املصدر السابق )٤٢(
 .٢٩٨:  والكتاب القرآن )٤٣(
 .٤: مذاهب التفسري اإلسالمي:  جولد تزيهر )٤٤(
 احلديث كما ورد يف عدة روايات صحيحة اإلسناد يشري إىل  )٤٥(

خالفات لغوية أدت إىل نقاش بني بعض الصحابة، مث احتكم املختلفون إىل الرسول 
سواء من حيث األلفاظ أم من حيث األداء الصويت هلا، وهذه : فأقرهم على قراءام

اللغات واللهجات ال يقصد ا أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه بل املقصود أا 
حديث عمر : مفرقة يف القرآن، وهي ليست القراءات املتواترة ومن هذه األحاديث

 .  مع هشام احلكيم وهو حديث صحيح أخرجه الستة
)٤٦( Blachere: Introduction au Coran: ٢٦-١٦ 

(Paris, ١٩٤٧). 
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)٤٧( Casanova; Mohamed et la fin du monde: 
P:١٠-٦. 
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 -إذا نظرنا إىل اجلزيرة العربية يف القرن السادس امليالدي جند أن الكعبة املشرفة
لعبادة  )وضع للناسأول بيت ( وهي -رمز الوحدة بني املسلمني على هذه األرض

 اهللا الواحد القهار وكانت حماطة بعدد غري قليل من األصنام، وعندما دخل النيب 
 .                                                    ًمكة املكرمة يوم الفتح وجد حول الكعبة ثالمثائة وستني نصبا 

إن أساس العقيدة العربية كانت الوثنية العميقة اجلذور،  ":ويقول املستشرق ميور
                              ً              لالحنطاط والوهن، واليت تصدت قرونا  لكافة احملاوالت واليت مل تكن تبدي أية عالمة 

 ." ة من قبل مصر وسوريايالتبشري
ّ        ويف التعامل التجاري كان الربا سائدا  أو شائعا ، وكانت القبيلة ت كو ن وحدة    ُ                ً         ً                                  
اجتماعية، ومل تكن هناك دولة منظمة، وبالتايل مل تكن هناك سبل رمسية للتظلم 

، وكانت حتل اخلصومات إما بطريقة الثأر وإما عن واحلصول على اإلنصاف املنشود
 .طريق حمكم متفق عليه من اجلانبني

                                                    ً     ً         ً يف هذه البيئة الوثنية، ويف ذلك اتمع الذي مل يعرف نظاما  عادال  أو نظاما  
 . اهللا عليه وسلم بدينه اخلالدى       ً                       تشريعيا  بعث اهللا جل وعال رسوله صل

إلسالم ألكثر من عشر سنوات حتت  يف مكة مبادئ دين ا      ّ         فقد بل غ الرسول 
                               ّ                                    أقسى الظروف وأعتاها، وهنا جيب أال  ننسى وجود بعض املبشرين باملسيحية قبل 

 بل وجود بعض الشعراء الذين كانوا يسخرون من األصنام وعلى بعثة رسول اهللا 
 .الرغم من ذلك مل جيد هؤالء وال هؤالء أية مقاومة أو معارضة من قبل الوثنيني

 كانت هذه احملن القاسية والشدة غري املتناهية اليت واجهت رسول اهللا   َم     ِ إذن ل 
؟  وأصحابه األخيار. 

                             ً                                    كان ذلك ألن املشركني أدركوا متاما  مغزى ما ستأيت به شهادة ال إله إال اهللا، 
                                                      ً                 وأا ليست جمرد كلمة ميتة ميتافيزيقية، ال فلقد فهموا متاما  بأا كلمة تتطلب 

   ً     ً                                        ً يما  تاما  هللا جل وعال، وهذا االستسالم التام لإلنسان عقال         ً       استسالما  بل تسل
             ً      ً                            ً              ً      ً    وعاطفة، وروحا  وجسدا  وجتارة وسياسة وإدارة وتشريعا  وعبادة وتعامال  وفقها  هو 

 .الذي يشري إليه القرآن الكرمي
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ق ل  إ ن  ص الت ي  ِ  َ ِ  و نس ك ي  ُ ْ ِ  َّ    َ   و م ح ي اي َ   َ  َ َ  و م م ات ي ل ل ه  ر ب  الع ال م ني   َ   ِ َ   َ   ِّ  َ   َِّ  ِ   ِ  َ  َ ِ ش ر   َال   َ  َ   َ يك  ل ه َ    
َ   ُِ   و ب ذ ل ك  أ م ر ت  َ و أ ن ا أ و ل  امل س ل م ني   َِ  َِ   ِ  ِ ُ   ُ َّ َ    ََ َ  )١(. 

ّ       وقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز هذه احلقيقة حيث خص  ذاته                                                         
ِ إ ن  ر ب ك م  الل ه  ال ذ ي خ ل ق  الس م و ات :                               ّ    الشريفة بسلطة التشريع، فقال جل  وعال  َ  َ َّ     َ َ  َ    ِ َّ    َّ     ُ َّ َ  َّ  ِ 

ٍ  و األ ر ض  ف ي س ت ة  أ ي ام    َّ َ   َِّ ِ    ِ  َ   َ َ  َ  ْ ُ    َِ    ًث م  اس ت و ى ع ل ى الع ر ش  ي غ ش ي الل ي ل  الن ه ار  ي ط ل ب ه  ح ث يثا  َ    َ َّ    َ  َّ      ِ     ِ   َ    َ  َ    َ  َ   َّ ُ  
َ و الش م س   َّ   َ   و ال ق م ر َ  َ ِ ِ  و الن ج وم  م س خ ر ات  ب أ م ر ه    َ  ْ َ  َ  ِ  ٍ  َ َّ  َ    َ      َ   ل ه  اخل ل ق   َ َأ ال ْ َ    َ    و األ م ر  ت ب ار ك  الل ه  ر ب   َ   َّ     َ  َ   ََ     َ  َ 
َ الع ال م ني   ِ َ  َ    )وقال)٢ :     ْت ق ول وا ل م ا ت ص ف  أ ل  َ  َو ال َ    ِ  َ   َ َ   ٌس ن ت ك م  الك ذ ب  ه ذ ا ح الل َ  ُ  ُ   ِ    َ  َ   َ  ِ َ     ُ   َِ   و ه ذ ا  َ  َ  َ

َ ح ر ام  ل ت ف ت ر وا ع ل ى الل ه  الك ذ ب  إ ن  ال ذ ين  ي ف ت ر ون  ع ل ى الل ه  الك ذ ب   ِ َ     َِّ     َ  َ  َ    َْ  َ  َ  ِ َّ   َّ  ِ  َ  ِ َ     َِّ     َ  َ      َْ  َِّ   ٌ   َال   َ  َ 
 .)٣(  ِْ    َي ف ل ح ون  

 أصبح من وعندما برزت يف املدينة املنورة قلة مؤمنة مبا جاء به حممد النيب 
مية مبنية على عقيدة اإلسالم ملتزمة مبا جاء به القرآن املمكن إنشاء دولة إسال

 .الكرمي
 - سبحانه وتعاىل-ويف تلك الدولة الفتية كانت سلطة التشريع بكاملها هللا

 .وحده
َ  ث م  ج ع ل ن اك  ع ل ى ش ر يع ة  م ن   :     ً قائال وقد أرشد اهللا سبحانه وتعاىل رسوله  ِّ   ٍ  َ  ِ  َ   َ  َ   َ   َْ  َ  َ  َّ ُ 

َ  األ م ر  ف ات ب ع ه ا   َِّ  َ   ِ   َ َ  ع  أ ه و اء  ال ذ ين   َ َِّ ت ت ب  َ  َو ال     ِ َّ    َ  َ  َ     َي ع ل م ون    َال   َ   َ)٤(. 
شر، ألنه من اختصاص اهللا بلذلك مل يكن ألحد أن يشرع لنفسه أو لغريه من ال

 صلى اهللا عليه -سبحانه وتعاىل خالق الكون وكل شيء فيه والبشر، لكنه منح لنبيه
َ   َ َِّ   َّ    َ    َ    َّال ذ ين  ي ت ب ع ون  الر س ول  الن  :                  ً سلطة التشريع قائال -وسلم ِ    َ  ب ي  األ م ي  ال ذ ي ي ج د ون ه    َّ ِ   َ   ِ َّ   َّ ِّ  ُ   َّ  ِ

َ   َّ      ِ   َ ِ م ك ت وبا  ع ند ه م  ف ي الت و ر اة   ِ  ً    ْ  َ  و اإل جن يل  ي أ م ر ه م ب ال م ع ر وف ِ     َ ْ   ِ     ْ  َ  ِ  ِ  ِ ِ و ي ن ه اه م  ع ن  امل نك ر   َ  َ  ُ    ِ  َ      َ  َ َ    و ي ح ل ُّ  ِ  َ 
                                                 

 .١٦٣ -١٦٢ آية :سورة األنعام)١(
 .٥٤ آية:سورة األعراف)٢(
 .١١٦ آية :سورة النحل)٣(
 .١٨ آية :سورة اجلاثية)٤(
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ِ ل ه م  الط ي ب ات    َِّ َّ      َ   َو ي ح ر م  ع ل ي ه م  اخل ب ائ ث  ِ  ََ     ِ  َ  َ   ِّ  َ  َ   و ي ض ع  عن ه م  إ ص ر ه م   َ   ِ        َ َ  ْ  َ   َو األ غ الل  ال   ََ  ِ    َ َ   ت ي ك ان ت   َ 
ِ  ع ل ي ه م   َ  َ )١(. 

 يف آيات كثرية نذكر - صلى اهللا عليه وسلم-وفرض على املسلمني طاعة نبيه
 :    ً     بعضا  منها
١-  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا الل ه ََّ        ِ َ      َ   َ  ِ َّ     َ  َ    َ  َو أ ط يع وا الر س ول   َّ         ِ ِ  ِ   ُ   َِ   و أ و ل ي األ م ر  م نك م  ف إ ن   َ َ   َ     ِ ُ َ 

ٍ   َ      ِ َ ت ن از ع ت م  ف ي ش ي ء  ف ر د وه  إ ل ى   َ    ِ     َ ِ    َ ِ    َِّ و الر س ول  إ ن ك نت م  ت ؤ م ن ون  ب الل ه      َِّ  الل ه  ََ         ُ    ِ  ِ   َّ   َ    و ال ي و م  اآلخ ر  ِ  ِ     ِ   َْ  َ 
ٌ ذ ل ك  خ ي ر    َ   َ َ   َ  ْ ِ  ًو أ ح س ن  ت أ و يال   َِ   َ َ )٢( . 
٢-   و أ ط يع وا الل ه ََّ        ِ َ َ   َو أ ط يع وا الر س ول   َّ        ِ َ َ   و اح ذ ر وا ف إ ن ت و ل ي ت م  ف اع ل م وا أ ن م ا ع ل ى  َ  َ    َ َّ َ     َ   َ     َّ َ  َ   َِ     َ   َ 

 .)٣(   ُِ   ُ   َ     َِ    َر س ول ن ا الب الغ  امل ب ني 
٣-  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا أ ط يع وا الل ه ََّ        ِ َ      َ   َ  ِ َّ     َ  َ   َ   و ر س ول ه َ    َ َ    َو أ ن ت م  ت س م ع ون  َ  َ َّ   َ   ت و ل و ا ع ن ه  َ  َو ال  َ    َ    َ َ  

)٤(. 
٤-   م ن ي ط ع  الر س ول  ف ق د  أ ط اع  الل ه ََّ     َ  َ َ   َ َ  َ   َّ     ِ  ِ     َ )٥(. 
٥-  و م ا  َ َ  و م ا  َ   ُ   ُ  َ  ُ   َّ    آت اك م  الر س ول  ف خ ذ وه   َ  َ   ُ   َ  َ    َ    ن ه اك م  ع ن ه  ف انت ه وا  َ   َ )٦(. 

أصبحت هذه احلقيقة بالنسبة للمسلمني من بدهيات األمور، فاملصدر وهكذا 
، وبذلك التشريعي األساسي هو كالم اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن وسنة رسوله 

                                     ً     ً      ً                        قطع املسلمون صلتهم باجلاهلية عقيدة وقوال  وعمال  قائما  على العلم وأصبح الكتاب 
          ً                    عات وشعوبا  وحكومات يستهدي ما                                  ً    والسنة مرشدين للعامل اإلسالمي أفرادا  ومجا

 .مجيع من هدى اهللا يف كافة الشئون
 يف تعاملهما على األصليواستمر املسلمون أقوياء أعزاء ما استمسكوا ذين 

املستويني الفردي واجلماعي، واستمر الوضع فهكذا لقرون طويلة حىت دب الوهن يف 
                                                 

 .١٥٧ آية :سورة األعراف)١(
 .٥٩ آية :سورة النساء)٢(
 .٩٢ آية :سورة املائدة)٣(
 .٢٠ االنفال آية :سورة)٤(
 .٨٠ النساء آية :سورة)٥(
 .٧ احلشر آية :سورة)٦(
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سيني ومين العامل اإلسالمي نتيجة  األسااملبدأيناملسلمني وازداد االحنراف عن هذين 
لذلك بالضعف العسكري وااليار السياسي والفقر االقتصادي مما استتبع سيطرة 
االستعمار على بلد تلو بلد من بلدان العامل اإلسالمي حىت استعمرت أكثر البلدان 

 .وذاق املسلمون يف أكناف املستعمرين الذل واهلوان
اطق وحاولوا استرجاع البالد من أيدي وقد ثار املسلمون يف بعض املن

 ورفعوا علم اجلهاد، ولقد أخفق - كما حدث يف اهلند وأماكن أخرى-املستعمرين
 -هؤالء األبطال يف القضاء على االستعمار إال أن ذلك أدى إىل أن يتنبه املستعمرون

 املسلمني، وأصبح ى خبطورة إذكاء روح اجلهاد بالسيف لد-أو باألحرى املخربون
 لكي حيقق أغراضه ويهنأ بفريسته من أن يقضي على -     ً                 واضحا  أنه البد لالستعمار

خصائص اتمع اإلسالمي والذي كان مثرة نظامه التشريعي والتعليمي والتربوي 
 .                                                         ً     ًليتمكن من حتويل العامل اإلسالمي إىل عامل مستعيد خيضع للغرب خضوعا  كامال 

                    ً     الشريعة اإلسالمية أوال ، مث وكان من الطبيعي أن يسعى الغرب يف إلغاء
                                        ً                            التشكيك يف مصادرها والطعن يف صالحيتها ثانيا  حىت ال يفكر املسلمون يف العودة 

 .          ً   إليها يوما  ما
أما القرآن الكرمي فأكثر أحكامه من الكليات والعموميات وهي يف حاجة إىل 

ترى أن  وعلى سبيل املثال - حممد -                 ّ                  تفسري تطبيقي ممن بل غه ومحل تلك الرسالة
الصالة من أهم أركان الدين اإلسالمي، وقد كرر القرآن الكرمي األمر بإقامة الصالة 
                                                              ً          عشرات املرات لكنه مل يبني لألمة طريقة إقامتها، وكان هذا األمر منوطا  برسول اهللا 

 ليبني للناس طريقة إقامة الصالة قوال  وفعال ، وهذا إمنا يدل على أمهية السنة ،                              ً     ً                                  
 .لتشريعومكانتها يف ا

، إذ بإبعاد السنة وأصبح من الالزم لدى املستعمرين حماربة سنة رسول اهللا 
                           ً ح التالعب بالقرآن الكرمي أمرا  بالنبوية والتشكيك يف مكانتها يف التشريع يص

 .      ًميسورا 
                                             ً                         وعمل االستعمار من جهة على إجياد طبقة أنكرت جزءا  من السنة النبوية مبتدئة 

 .السيف مث انتهت بإنكار السنة النبوية بكاملهابإنكار أحاديث اجلهاد ب
واملتنيب الكذاب مرزا غالم أمحد القادياين واجلكرالوي قادة هذا االجتاه يف اهلند، 

 .بينما تزعم توفيق صدقي هذا االجتاه يف مصر
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واملفتونني باحلضارة " املتنورين"ومل تترك عملية الطعن يف السنة النبوية هلؤالء 
     ً       ً                         فكريا  ونفسيا  فحسب، بل جهز الغرب كذلك " للمنهزمني"ئهم، وال الغربية وعمال

جحافل من املستشرقني ويسر هلم اإلمكانات املادية وسهل هلم سبل البحث، وأقام 
 .حوهلم هالة من القداسة فأصبحوا رواد الغزو على السنة النبوية

ل وهكذا أصبحت احلرب ضد السنة النبوية يف الداخل واخلارج، ففي الداخ
وكان حيظى نتاج " طالئع املستشرقني"، ويف اخلارج "املنهزمني املتنورين"جيش من 

هؤالء من الدعاية وسبل النشر مبا يكفل به النمو واالزدهار يف ربوع العامل 
 .اإلسالمي

         ً قضيا جزءا  " باحثان كبريان"ومن رواد الغزاة من املستشرقني يف القرن املنصرم 
        و " سناؤك هور جرونيه ":راسة الشريعة اإلسالمية مهاغري قليل من حياما يف د

زلة ـمن من) بداهة(، وقد حتديا ما هو معلوم عند املسلمني بالضرورة "جولد تسيهر"
 .السنة النبوية وأصالة التشريع اإلسالمي

وعلى الرغم من ذلك مل يكن يف وسعهما أن يأتيا بنظرية متناسقة متجانسة، 
ارضان ا عقيدة املسلمني خبصوص السنة النبوية والشريعة شاملة متكاملة يع

 برغم أا خيالية إىل - لكن الذي استطاع أن يأيت بنظرية جديدة متكاملة.اإلسالمية
، وقد انصبت نظرياته على أسس الفقه "جوزيف شاخت" هو الربوفسور -حد بعيد
 .اإلسالمي
لم يصل إليها من قبل أي ف" شاخت"زلة اليت وصل إليها الربوفسور ـأما املن

 .مستشرق يف هذا اال
                                  ً                          ولكي يشرح شاخت نظريته فقد نشر كتبا  ومقاالت عديدة بلغات خمتلفة 

، هلذا "املدخل إىل الفقه اإلسالمي"كاإلجنليزية والفرنسية واألملانية ووضع كتاب 
 .الغرض

از الذي ح" أصول الشريعة احملمدية"ومن أشهر مؤلفاته على اإلطالق كتاب 
 .أعلى تقدير ومتتع باالحترام الشديد يف العامل األكادميي الغريب

           ً                        سيصبح أساسا  يف املستقبل لكل دراسة عن : "بأنه" جب"فقد قال الربوفسور 
 .)١٢("حضارة اإلسالم، وشريعته على األقل يف العامل الغريب



 ٢٩١

:    ًائال أستاذ الفقه اإلسالمي جبامعة لندن ق" كولسون"كما أثىن عليه الربوفسور 
صاغ نظرية عن أصول الشريعة اإلسالمية غري قابلة للدحض يف إطارها " شاخت"إن 

 .الواسع
وعلى (     ً      ً                        ً  تأثريا  بالغا  على مجيع املستشرقني تقريبا ، " شاخت"ولقد أثرت نظريات 

                      ً                                 ، أذكر بعض من هلم نشاطا  يف جمال دراسات الشريعة اإلسالمية من )سبيل املثال
، و "كولسون"، و "فيزجرالد"، و "روبسون"، و "وناندرس"أمثال الربوفسور 

                         ً      ً                                    كما أن هلذه النظريات تأثريا  عميقا  على من تثقفوا بالثقافات الغربية من " بوزورث"
 .املسلمني، تلك الثقافات اليت تطغى على معلومام السلمية عن اإلسالم وشريعته

" نيازي"و" فضل الرمحن"و" فيضي: "                  ً           وميكنين أن أذكر بعضا  منهم أمثال
 .وآخرين

 - الذي خصصه للطعن يف السنة-وتساءل املستشرق الذي ترجم كتاب أيب رية
كتابات  لغة اإلجنليزية عما عساه أن تكونه الدراسات يف الشرق إذا عرف الناسلإىل ا

 ".شاخت"
على كل فإن كتاب شاخت حياول أن يقلع جذور الشريعة اإلسالمية ويقضي 

مي قضاء تاما، ويصف ذلك الكتاب علماء املسلمني على تاريخ التشريع اإلسال
 من القرون الثالثة األوىل بأم كانوا كذابني وملفقني غري - حلقب عديدة-كافة

 .أمناء وذلك على وجه االختصار
وعلى الرغم من خطورة كالمه الذي يسعى هلدم القرون الذهبية لألمة اإلسالمية 

 -يف جامعة لندن وال يف جامعة كمربدجمن حيث العلم والرتاهة مل يسمح لطالب 
 أن يسجل موضوع أطروحته -اللتني ترفعان علم احلرية والتجرد يف البحث العلمي

 . )١٣("أصول الشريعة احملمدية"دراسة نقدية لكتاب شاخت 
ّ                     الذي أصبح فوق النقد ومن مس ه من بعيد كان نصيبه " األستاذ الكبري"هذا هو                           

 حسبما أفادين زميل -حد أستاذة جامعة اكسفوردبعاد والطرد، كما حدث ألإلا
 -:                                            ّ                      أمكنه تلخيص آراء شاخت عن الفقه اإلسالمي ومن مث  السنة النبوية كالتايل-يل

 :يتحدث الربوفسور شاخت عن مكانة الشريعة يف اإلسالم فيقول
 ".تقع إىل حد كبري خارج نطاق الدين) أي الشريعة(إن القانون "
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م مرة أخرى بوضوح أكثر يف كتابه املدخل إىل وقد ردد شاخت هذا الكال
 :حيث قال) ١٩ص(الفقه اإلسالمي 

 يف معناه -يف اجلزء األكرب من القرن األول مل يكن للفقه اإلسالمي"
 من حيث - أي الشريعة- وجود كما كان يف عهد النيب، والقانون-االصطالحي

ك اعتراض ديين أو هي هكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين، وما مل يكن هنا
معنوي روحي على تعامل خاص يف السلوك فقد كانت مسألة القانون متثل عملية 

 ."المباالة بالنسبة للمسلمني
هذه النظرية جوهرية ومركزية وأساسية بالنسبة لكل كتابات شاخت، فإذا 

 غري  تقع خارجة عن نطاق الدين وكان النيب – أو القانون -كانت الشريعة
، وكذلك املسلمون األوائل من الصحابة والتابعني، إذن فلن يكون هناك مكترث هلا

 .                                     ً      ً      ًأي اهتمام يف هذا اال وإن وجد كان شيئا  مؤقتا  وآنيا 
     ً      ً  جهدا  دائما  وعلى ذلك إذا كان هناك يف املصادر ما يشري إىل جهد النيب 
يف جمال التشريع       ً                                                     متواصال  ومن جاء بعده من العلماء اتهدين من الصحابة والتابعني 

          ً      ً                                                   فيكون كذبا  خمتلقا ، على كل ليس هذا هو االستنتاج املنطقي من كتابات شاخت 
من الصعوبة اعتبار حديث ما من األحاديث : بل إنه صرح بذلك بكل وضوح فقال

 .)١٤(]صلى اهللا عليه وسلم[الفقهية صحيح النسبة إىل النيب 
التابعني بالتشريع ووقوع  والصحابة والشك أن ادعاء عدم اكتراث النيب 

التشريع خارج نطاق الدين وعدم صحة حديث واحد من األحاديث الفقهية 
املنسوبة إىل النيب ، ينتج عنه أهداف كثرية مقبولة ومطلوبة من قبل أعداء اإلسالم 

 -:تتمثل يف
مطالبة الشعوب ورغبة احلكام يف العودة إىل الشريعة اإلسالمية كالم فارغ  -١

 . يف حقيقتها خارجة عن نطاق الدينألن الشريعة
 بالفقه اإلسالمي، ليس هو الفقه اإلسالمي املبين على كتاب اهللا ى ما يسم -٢

           ً          بل إن جزءا  غري قليل -وسنة رسول اهللا، ألنه ال يوجد ما ميكن تسميته سنة النيب 
من الفقه اإلسالمي مأخوذ من شرائع اليهود والكنيسة وديانات أخرى عدا 

 . )١(تهديناجتهادات ا



 ٢٩٣

وعلى هذا ميكن للمسلمني أن يقتبسوا من القوانني الوضعية الغربية ما أرادوا 
دون أن يشعروا بأدىن ضيق من خمالفتهم لدينهم، وإذا أرادوا أن يسموا تلك القوانني 

 .بالفقه اإلسالمي فال مانع يف ذلك وهلم فيما عمل سلفهم من قبل أسوة حسنة
حيمل يف طياته أخطاء منهجية جسيمة، كل واحد منها هذا االدعاء يف الواقع 

يكفي إليصال صاحبه إىل نتائج غري سليمة، وقبل أن أدخل يف هذا اال أود أن 
، وهل ذا "أصول الشريعة احملمدية"أسأل الربوفسور شاخت عن تسميته لكتاب 

 ائق؟االسم يسمي املسلمون أنفسهم أو شريعتهم؟ أم هي حماولة أخرى لطمس احلق
 -:                                        ً      ًعلى كل فقد أخطأ هنا شاخت مرتني خطأ منهجيا  جسيما 

 .            ً      ً       ً                                    مل يفكر تفكريا  عقليا  منطقيا  ألنه لو فعل ذلك لتوصل إىل نتيجة عكسية -١
 عند بناء نظريته بل - القرآن الكرمي- مل يرجع إىل مصدر اإلسالم األول -٢

 .ضرب به عرض احلائط وبىن نظريته على نقيض ما جاء به القرآن الكرمي
ننا نرى أن التغيري يف جمتمع ما يف قيمه اخللقية ومثله إأما على الصعيد العقلي ف

 . العليا والتبديل يف نظرته االجتماعية يفرض التغيري يف القوانني واألنظمة واألعراف
                                               ً     ً          إن كان األمر كذلك يف عامل القوانني أفال يكون مستغربا  متاما  أن مل يأت 

                  ً             ً              مة قطعت صلتها متاما  مبا كان سائدا  يف اجلاهلية من اإلسالم بنظامه التشريعي أل
                        ً                                                العقائد، لقد أنشأ أعرافا  وتقاليد مل تكن موجودة يف اتمع وألغى اإلسالم الشيء 
الكثري من األعراف والتقاليد والتعامل يف احلياة وأحل حملها ما هو أحسن منها، 

جودة يف اجلاهلية فقد أعطاها وحىت ما أبقاه من األمور اخلرية احلسنة اليت كانت مو
 .    ً                               عمقا  آخر ووجهة أخرى وربطها بالعقيدة

      ّ                  ً       ً                                قلت إن  شاخت لو فكر تفكريا  منطقيا  يف هذا اال لوصل إىل ضرورة إبقاء 
 .    ّ                           ألجل  اتمع اإلسالمي الناشئ اجلديدجانب التشريع للنيب 

لذي ارتكبه ولكنه مل يفعل ذلك فأخطأ يف تقديره ولكن اخلطأ املنهجي اآلخر ا
 .    ً                                                   عمدا  والذي ال يغتفر له هو جتاهله للقرآن الكرمي يف هذا الصدد

 أعطى مما الشك فيه أن املسلمني وغري املسلمني كلهم متفقون على أن النيب 
          ً                                                           ألمته كتابا  فوق الشبهات يف حمتواه ومل حيصل فيه تغيري وال حتريف وال تبديل طوال 

 .هذه القرون



 ٢٩٤

 يؤمنون بأن هذا الكتاب من عند - واملسلمون معه- ومما الشك فيه أن النيب
 .اهللا سبحانه وتعاىل

 لغري املسلم أن يطعن يف صحة نسبة هذا - أو باألحرى-قد يكون لشاك
الكتاب إىل اهللا جل وعال، ولكنه مادام يبحث عن اإلسالم ونيب اإلسالم وعن 

 -املوضوع الذي يبحثهاملسلمني فعليه أن يرجع إىل هذا الكتاب لريى ماذا فيه من 
 أن يفرق بني أمرين، بني ما يعتقده هو وبني ما - ولو كان غري مسلم-على الباحث

يعتقده املسلمون، فإن كان يبحث عن عقيدة املسلمني وعن موقفهم فعليه أن يبحث 
 .مه هواوهأيف ضوء معتقدام ال يف ضوء 

 يف كافة القضايا فهم وهنا نرى أن هذا اخللط عام وشائع عند عامة املستشرقني
دون أن يفرضوا وجهة نظرهم كأا وجهة يال يبحثون من وجهة نظر املسلمني بل ير
 .                            ً      نظر املسلمني مث يستنبطون أحكاما  غريبة

هل القانون أو الشريعة خارجة عن نطاق الدين يف ضوء القرآن الكرمي؟ مبراجعة 
باالستسالم التام يف كافة شئون القرآن الكرمي جند أن اهللا سبحانه وتعاىل أمر عباده 

َ  ِ  ق ل  إ ن  ص الت ي :              ّ        احلياة، فقال جل  من قائل ِ  و نس ك ي  ُ ْ ِ  َّ    َ   و م ح ي اي َ   َ  َ َ  ِّ و م م ات ي ل ل ه  ر ب   َ    َِّ  ِ   ِ  َ  َ  َ
َ   َالع ال م ني  ال   ِ َ   َ ش ر يك  ل ه     َ  َ َ   ُِ   و ب ذ ل ك  أ م ر ت  َ  ِ  َ و أ ن ا أ و ل  امل س ل م ني   َِ  َِ   ِ  ِ ُ   ُ َّ َ    ََ َ  )١(. 

ِ  ال ذ ي خ ل ق  الس م و ات ِ  َّ  َ َّ ُ  َّ    إ ن  ر ب ك م  الل ه : وقال اهللا سبحانه وتعاىل  َ  َ َّ     َ َ  َ    ِ َ  ِ   و األ ر ض  ف ي     َّ   َ  َ 
َ  َ  ْ ُ    َ ِ   ًس ت ة  أ ي ام  ث م  اس ت و ى ع ل ى الع ر ش  ي غ ش ي الل ي ل  الن ه ار  ي ط ل ب ه  ح ث يثا    َ َّ    َ  َّ      ِ     ِ   َ    َ  َ    َ  َ   َّ ُ   ٍ َ و الش م س   ِ َِّ   َ َّ   َّ   َ   و ال ق م ر َ  َ َ ْ  َ  

ِ ِ  و الن ج وم  م س خ ر ات  ب أ م ر ه    َ  ِ  ٍ  َ َّ  َ    َ      َ   ل ه  اخل ل ق   َ َأ ال ْ َ    َ   و األ م ر  ت ب ار ك  الل ه  ر ب  َ   َّ     َ  َ   ََ     َ َ  الع ال م ني  َ   ِ َ   َ    )٢(. 
َ   ٌت ق ول وا ل م ا ت ص ف  أ ل س ن ت ك م  الك ذ ب  ه ذ ا ح الل  َ  َو ال :وقال تعاىل   َ  َ   َ  ِ َ     ُ   َِ ْ َ    ِ  َ   َ ٌ  و ه ذ ا ح ر ام   َ  ُ  ُ   ِ   َ  َ   َ  َ  َ

َ ل ت ف ت ر وا ع ل ى الل ه  الك ذ ب  إ ن  ال ذ ين  ي ف ت ر ون  ع ل ى الل ه  الك ذ ب   ِ َ     َِّ     َ  َ  َ    َْ  َ  َ  ِ َّ   َّ  ِ  َ  ِ َ     َِّ     َ  َ      َْ  َِّ    َي ف ل ح ون    َال    ِْ   )٣( 
َ ث م  ج ع ل ن اك : وقال تعاىل   َْ  َ  َ َ   ع ل ى ش ر يع ة  م ن  األ م ر  ف ات ب ع ه ا ُ َّ    َِّ  َ   ِ   َ    َ ِّ   ٍ  َ  ِ  َ   َ  َ َ  ت ت ب ع  أ ه و اء  ال ذ ين   َ  َو ال     ِ َّ    َ  َ  َ    َِّ َ 

 .)٤(  َ   َ  َي ع ل م ون    َال 
                                                 

 ١٦٣-١٦٢آية : سورة األنعام)١(
 .٥٤ آية :ة األعرافسور)٢(
 .١١٦ آية :سورة النحل)٣(
 .١٨ آية :سورة اجلاثية)٤(



 ٢٩٥

 .)١( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون :وقال تعاىل
َ     َّإ ن ا أنز ل ن ا إ ل ي ك  الك ت اب  ب احل ق  ل ت ح ك م  ب ي ن  الن  :وقال تعاىل   َ  َ ُ   َِ  ِّ َ   ِ  َ   َِ     َ  َ ِ   َ ْ َ     َّ ِ  اس  ب م ا أ ر اك  الل ه َّ     َ  َ َ    َ  ِ  ِ   

ِ    ًت ك ن ل ل خ ائ ن ني  خ ص يما  َ  َو ال   َ   َ  ِ ِ  َ ْ ِّ   ُ  َ )٢(. 
َ و ات ب ع  م ا ي وح ى إ ل ي ك  :وقال تعاىل  َ ِ    َ      َ   َِّ  َ   و اص ب ر  ح ت ى ي ح ك م  الل ه َّ     َ ُ   َ  َّ  َ    ِ  َ    و ه و  خ ي ر    َ   َ   َ     

َ احل اك م ني   ِ  ِ  َ   )٣(. 
ِ و ب الر س ول   ََ  ُ  ُ  َ   َ َّ  ِ    َِّ و ي ق ول ون  آم ن ا ب الل ه :وقال تعاىل   َّ    َِ  و أ ط ع ن ا  َ َ َ َ   ث م  ي ت و ل ى ف ر يق  م ن ه م م ن   ِّ     ِّ   ٌ  ِ َ   َّ َ  ََ  َّ ُ  

َ ب ع د  ذ ل ك   َِ   ِ   َ  و م َ َ  أ و ل ئ ك  ب ال م ؤ م ن ني   اَ   ِِ   ْ   ِ  َ  َِ  ُ   و إ ذ ا د ع وا إ ل ى الل ه َِّ     َ ِ        َ  َِ   و ر س ول ه  ل ي ح ك م  ب ي ن ه م  إ ذ ا  َ  ِ    َ  َ  َ ُ   َ ِ  ِ  ِ   َ  َ
ِ    َ ف ر يق  م ن ه م م ع ر ض ون         ِّ   ٌ َ   َِ    ُو إ ن ي ك ن ل ه م  احل ق  ي أ ت وا إ ل ي ه  م ذ ع ن ني  أ ف ي ق   َ ِ   ِِ ْ    ِ َ ِ     ْ  َ  َ     َّ   ُ  َ   َِ   ل وب ه م م ر ض  أ م  ِ َ   ٌ  َ َّ    ِ  ِ ُ 

ِ  ار ت اب وا أ م  ي خ اف ون  أ ن ي ح يف  الل ه  ع ل ي ه م   َ  َ   َّ     َ   ِ  َ  َ  َ  ُ   َ  َ  َ       َ    و ر س ول ه  ب ل  أ و ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون  إ ن م ا   َ َّ ِ  َ    ِ َّ        َ  َِ  ُ  ْ  َ  ُ    َ  َ
َ  ِ  َ        ِ َ     َِّ ك ان  ق و ل  امل ؤ م ن ني  إ ذ ا د ع وا إ ل ى الل ه   ِِ  ُ   َ  َ  َ  َ  و ر س ول ه  ل ي ح ك م  ب ي ن ه م  أ ن ي ق ول وا س م ع ن ا  َ  ِ  َ    ُ  ُ  َ  َ     َ  َ  َ ُ   َِ   ِ  ِ   َ  َ 

َ     ِْ ُ      َو أ و ل ئ ك  ه م  امل ف ل ح ون  َ  ن ا َ َ َ و أ ط ع   َِ  ُ َ  )٤(. 
َ أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ ين  ي ز ع م ون  أ ن ه م  آم ن وا ب م ا أ نز ل  إ ل ي ك :وقال تعاىل  َ ِ  َ  ِ  ُ    َ  ِ     َ    َّ َ  َ      َ  َ  ِ َّ    َ ِ   َ  َ  َ َ  و م ا  َ ِ  َ أ نز ل    َ   ُ 
َ    م ن ق ب ل ك  ير  ِ َ    ِ ي  دون  أ ن ي ت ح اك م وا إ ل ى الط اغ وت ِ  ُ  َّ     َ ِ     َ   َ ِ و ق د  أ م ر وا أ ن ي ك ف ر وا ب ه     َ  َ   ََ   ِ    ُ ْ  َ  َ      ُِ   َ  َ د  ي َ  و ير  

َ   ً َ  ِ   ًي ط ان  أ ن ي ض ل ه م  ض الال  ب ع يدا    َّالش     َّ  ِ    َ  ُ  َ   )٥(. 
َ   َ  ِ َ  أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ ين  أ وت وا ن ص يبا  م ن  الك ت اب  ي د ع و ن  إ ل ى :وقال تعاىل             ِ   َِ     َ ِّ  ً   ِ  َ     ُ   َ  ِ َّ    َ ِ   َ  َ  َ َ 

ٌ   ِّ   ك ت اب  الل ه  ل ي ح ك م  ب ي ن ه م  ث م  ي ت و ل ى ف ر يق  م ن ه م   ِ َ   َّ َ  َ َ َّ ُ     َ  َ  َ ُ   َ ِ  َِّ     ِ ِ    َو ه م م ع ر ض ون   َِ         َ )٦(. 
َ  َ    َّ و إ ذ ا ق يل  ل ه م  ت ع ال و ا إ ل ى م ا أ نز ل  الل ه :وقال تعاىل  َ    َ  َ ِ    َ   َ  َ   َ  َ   ِ  َ  َِ    و إ ل ى الر س ول  ر أ ي ت  َ  َ َ   ِ   َّ     َ ِ َ 

َ       ًامل ن اف ق ني  ي ص د ون  ع نك  ص د ودا   َ  َ     َ  َ  ِ  ِ  َُ   )٧(. 
                                                 

 .١٥٥ آية :سورة األنعام)١(
 .١٠٥ آية :سورة النساء)٢(
 .١٠٩ آية :سورة يونس)٣(
 .٥١-٤٧ آية :سورة النور)٤(
 .٦٠ آية :سورة النساء)٥(
 .٢٣ آية :سورة آل عمران)٦(
 .٦١ آية :سورة النساء)٧(



 ٢٩٦

َ   ات خ ذ وا أ ح ب ار ه م :وقال تعاىل   َ َ    ُ  َ ِ     َِّ و ر ه ب ان ه م  أ ر ب ابا  م ن د ون  الل ه    َّ     ِّ  ً    َ َ     َ  َ   َ   و ال م س يح  اب ن  َ     َ  ِ  َ ْ  َ 
َ م ر ي م   َ  َ و م ا  َ ِ  ُ  َو اح دا  ال  إ ل ه  إ ال  ه و  س ب ح ان ه  ع م ا ي ش ر ك ون     ِ  َّ  َِ        ِ َ  ًوا إ ال  ل ي ع ب د وا إ ل ها  ُِ  أ م ر   َ      َّ  َ    َ  َ     َ   َّ  ِ  ََ ِ  َّ  ً   ِ  َ  )١(. 

َ   َو إ ذ ا ت ت ل ى ع ل ي ه م  آي ات ن ا ب ي ن ات  ق ال  ال ذ ين  ال :وقال تعاىل  ِ َّ   َ  َ   ٍ   َِّ َ    َ   َ    ِ  َ  َ   َ     َ  َِ    ي ر ج ون  ل ق اء ن ا ائ ت  ِ ْ     ََ  َ  ِ َ     َ
َ  َ   َ  ْ ِّ  َ   ُ ْ َ   ب ق ر آن  غ ي ر  ه ذ ا أ و  ب د ل ه  ق ل  م ا    ِ  َ   ٍ   ُ  ِ ي ك ون  ل ي أ ن  أ ب د ل ه  م ن ت ل ق اء  ن ف س ي إ ن  أ ت ب ع  إ ال  م ا   َ َّ  ِ   َِّ َ  ْ  ِ   ِ ْ  َ  ِ  َ ْ  ِ   ِ  َ ِّ  َُ  ْ َ    ِ ُ  ُ  َ

ٍ ي وح ى إ ل ي  إ ن ي أ خ اف  إ ن  ع ص ي ت  ر ب ي ع ذ اب  ي و م  ع ظ يم    ِ  َ   ٍ   َ  َ  َ  َ   ِّ َ    َ  َ  ْ  ِ    َ َ   ِّ ِ  َّ َ ِ    َ    )٢(. 
َ     ِ َ       َو م ن ل م  ي ح ك م ب م ا أ نز ل  الل ه  ف أ و ل ئ ك  ه م  الك اف ر ون :وقال تعاىل  َِ  ُ َ   َّ    َ  َ  َ    َ  ِ  ُ   َ  َّ    َ  َ )٣(. 
َ     ِ َّ       َو م ن ل م  ي ح ك م ب م ا أ نز ل  الل ه  ف أ و ل ئ ك  ه م  الظ ال م ون :ىلوقال تعا  َِ  ُ َ   َّ    َ  َ  َ    َ  ِ  ُ   َ  َّ    َ  َ )٤(. 
ِ  ُ  َو م ن ل م  ي ح ك م ب م ا أ نز ل  الل ه  ف أ و ل ئ ك  ه م  الف اس ق ون :وقال تعاىل  َ        َ  َِ  ُ َ   َّ    َ  َ  َ    َ  ِ  ُ   َ  َّ    َ  َ )٥(. 

 :يف ضوء اآليات اليت أوردا من قبل يستخلص القارئ النتائج اآلتية
ّ                                عاىل قد خص  لنفسه حق التشريع وأعطى لنبيه  أن اهللا سبحانه وت -١          

 .الصالحية يف هذا اال
                ً     ً                                            وقد طلب استسالما  تاما  ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل ونواهيه يف كافة أمور  -٢

 .احلياة وألزم املسلمني ذلك
 . الشريعة اإلسالمية تشمل كافة جوانب احلياة -٣
 حىت وأن كان -      ً إطالقا  ليس ألحد أن يغري أو يبدل فيما أنزله اهللا تعاىل -٤

 .    ً     ً        ً      ً       ً      ًرسوال  مرسال  أو ملكا  مقربا  أو جنا  ماجنا 
وإذا كان اهللا سبحانه وتعاىل طلب من البشر أن يستسلموا له يف كل شئون 
حيام فالبد أن يهيئ هلم اهلداية الشاملة، وإذا نظرنا إىل القرآن الكرمي من هذه 

 -:ب احلياة كلها، وميكن تلخيصها يفالناحية جند أن فيه التشريعات الشاملة جلوان
 .العبادات مبا فيها الزكاة املنظمة للواجب على رب املال -١
 ).القانون الدويل( اجلهاد املشروع لنشر الدين، والتنظيمات املرتبة عليه  -٢

                                                 

 .٣١ آية :سورة التوبة)١(
 .١٥ آية :سورة يونس)٢(
 .٤٤ آية :سورة املائدة)٣(
 .٤٥ آية :سورة املائدة)٤(
 .٤٧ آية :سورة املائدة)٥(



 ٢٩٧

 . النظام االجتماعي للفرد واألسرة -٣
 .أحكام األطعمة واألشربة -٤
 . تنظيم أحكام املعامالت -٥
 . )٣٢(لق ا من قضايا وطرق إثبات وعقوبات اجلنايات وما يتع -٦

 :ثبت دون شكناها توهكذا فاآليات اليت ذكر
 جاء حبقيقة جديدة يف جمال التشريع كانت - أو القرآن الكرمي-بأن اإلسالم -١

 .مطموسة يف اجلاهلية وهي أن التشريع والتحليل والتحرمي حق اهللا سبحانه وتعاىل
     ً     ً                        تسالما  تاما  يف شئون احلياة كلها وليس  وبأن اإلسالم يطلب من متبعيه اس -٢

 .                              ً            هناك جانب من جوانب احلياة خارجا  عن هذا اال
 . وبأن القرآن الكرمي جاء بتشريعات متعددة تشمل جوانب احلياة كلها -٣

              ً                                                       وايتائن متحدثا  عن القرآن الكرمي كوثيقة تشريعية بأننا إذا قسمنا القرآن جيقول 
 :وهيإىل األنواع الرئيسية اخلمسة 

  الدعوة-١
 اادلة مع غري املسلمني-٢
  قصص األنبياء-٣
  سرية الرسول-٤
   التشريع-٥

وصلنا إىل نتيجة فحواها أن القرآن يشتمل على مواد تشريعية ال تقل عما يف 
 .)٣٣()القانون(التوراة وهي املواد املعروفة يف أدب العامل باسم 

إما تشريعات جديدة أو ختالف يف والشك أن ما جاء به القرآن من التشريعات 
 .                         ً                أغلب األحيان ما كان مألوفا  عندهم يف اجلاهلية

 البد أنه قد -            ً                          ً        بصفته مبلغا  عن اهللا سبحانه وتعاىل ومطيعا  ألوامره-والرسول 
ذها على أكمل وجه، وهذا أمر حتمي حىت من الناحية السياسية احملضة، فبلغها ون

ما ال تقوم بتنفيذه تضعف سلطتها وهيمنتها ألن أية دولة تصدر من التشريعات 
 .وتدعو الناس إىل االستهتار ا



 ٢٩٨

                                                    ً      ً       وقد تنبه بعض املستشرقني إىل حقيقة التشريع يف اإلسالم تنبها  جزئيا ، فقال 
األصل بأن اهللا هو الوحيد املشرع وألوامره السيطرة العليا على كافة : "كولسون

 .)٣٤(" بكل وضوحجوانب احلياة، هذه القاعدة كانت قد ثبتت
بأن اإلسالم يعترب اهللا جل وعال املشرع الوحيد وينفي بشدة : ويقول فيزجريالد

 .)٣٥(ألي بشر كان سلطة التشريع
يف السنة اخلامسة من اهلجرة على وجه التقريب، طرأ على : وايتائنجويقول 
 بل هي  أنه حىت األمور القانونية البحتة مل تكن عدمية الصلة بالدينفكر النيب 

                                                                ً جزء ال يتجزأ من الوحي اإلهلي وقد أدخلت يف الكتاب اإلهلي الذي كان مصدرا  
 .)٣٦(للدين كله

إن فكرة الشريعة ليست نتيجة للتطورات اليت طرأت بعد القرآن : مث يقول
 .)٣٧( نفسه بل صيغت من قبل حممد الكرمي أو مبعىن آخر بعد وفاة النيب 

ته األم األساسية وهي وقوع الشريعة يف وقد رأينا كيف بىن شاخت نظري
اإلسالم خارج نطاق الدين مبحض خياله اخلصب مع جتاهله التام للقرآن الكرمي 

 .                      ً      ًوبذلك ارتكب خطأ منهجيا  جسيما 
وايتائن جومل يوافقه عليه عدد من املستشرقني مثل فيزجريالد، وكولسن و

قني يعترض بعضهم على وغريهم، واألمر الذي يستغرب منه املرء هو أن املستشر
                      ً                                             بعض أو خيالف بعضهم بعضا  يف جزئيات أو أمور جوهرية كما رأينا عند كولسن 

                                ً                        وايتائن لكن صدى هذا االعتراض كثريا  ما يبقى يف حمله وال يتعدى جوفيزجريالد و
إىل غريه فإذا كان شاخت قد أخطأ يف هذه القضية األساسية، إذن كان من املفروض 

                     ً                              جمال السنة مجلة وتفصيال ، لكن األمر على عكس ذلك فيصرح أن ترفض نتائجه يف
كولسن أن نظرية شاخت غري قابلة للدحض يف إطارها الواسع بل كل واحد من 
املستشرقني يستفيد من اكتشاف شاخت اخلطري للقضاء على الشريعة اإلسالمية، 

 !.هكذا بكل جرأة، سبحان اهللا
جديد من نوعه وإذا كان اإلسالم قد أمر فإذا كان اإلسالم قد جاء مببدأ تشريع 

أتباعه باالستسالم التام يف كافة شئون حيام، وإذا كان اإلسالم قد جاء بتشريعات 
                                                                       ً تشتمل جوانب احلياة كلها، فالسؤال الذي ينشأ يف هذا، هل كان هذا الكالم نظريا  

 أم له نصيب من الواقع يف التطبيق؟



 ٢٩٩

 .          ً                         تنسجم متاما  مع ما ورد يف القرآن الكرميإننا نرى أن احلقائق التارخيية  -
 يأمر األمراء بأن يقوموا بالقضاء بني الناس فمن الناحية النظرية نرى الرسول 

حسبما شرعه اهللا تعاىل، فقد جاء يف كتابه صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم ما 
 والذين هم أمره بتقوى اهللا يف أمره كله فإن اهللا مع الذين اتقوا"يفيد بأنه قد 

 .)٣٨("حمسنون، وأمره أن يأخذ باحلق كما أمره اهللا
           ً                     انظروا رجاال  صاحلني فاستعملوهم على : وكتب عمر إىل أيب عبيدة ومعاذ

 .)٣٩(القضاء وارزقوهم
      ً                        قاضيا  يقضي بني الناس، قال اهللا أما من الناحية العملية فنجد الرسول 

َ  و م ا :سبحانه وتعاىل ٍ ك ان  ل م ؤ م ن   َ   ِ    ِ َ  َ   م ؤ م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الل ه   َال  َو َّ      َ َ   َ  ِ  ٍ  َِ     و ر س ول ه  أ م را  أ ن  َ  ً   َ   ُ    َ  َ
ِ  ي ك ون  ل ه م  اخل ي ر ة  م ن  أ م ر ه م   ِ  َ    ِ ُ  َ  َ ِ     َ  َ  ُ  َ  و م ن ي ع ص  الل ه ََّ     ِ   َ   َ َ   ً  ِ    ًو ر س ول ه  ف ق د  ض ل  ض الال  م ب ينا  َ   َّ  َ   َ َ   َ    َ  َ )١(. 

ولقد تشرف عدد من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني مبهمة القضاء يف عهد 
 -:ه، واذكر منهم على سبيل املثال بأمر منالنيب 
  أبا موسى األشعري -١
  أيب بن كعب -٢
  حذيفة بن اليمان -٣
  دحية الكليب -٤
  زيد بن ثابت  -٥
  عبد اهللا بن مسعود -٦
  عتاب بن أسيد -٧
  على بن أيب طالب -٨
  عقبة بن عامر -٩

  عمر بن اخلطاب-١٠    
  عمرو بن حزم-١١    
  عمرو بن العاص-١٢    
  معاذ بن جبل-١٣    

                                                 

 .٣٦ آية :سورة األحزاب)١(



 ٣٠٠

  معقل بن يسار-١٤    
 .بل أكثر من ذلك أننا جند بداية حركة التأليف يف اال الفقهي

ينقل من كتاب معاذ بن جبل )  هـ١٠٠ -         ًهـ تقريبا ٣٠(    ً          فمثال  جند طاووس 
           ً          وانظر أيضا  البيهقي ٢٤٥: ٨مصنف عبد الرزاق (والذي كان يشتمل على فتاواه 

 وكذلك مصنف عبد ٢٤٥: ٣/٢، وسنن سعيد بن منصور ٦:٣٩السنن الكربى 
 ).٣٧٤-٣٧٣: ١٠الرزاق 

 .)٤١(وكما سجلت فتاوى معاذ بن جبل يف اليمن كذلك سجلت بالشام
وكذلك دونت آراء فقهية لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعلى بن أيب طالب 

 هـ والذي ٩٣ ر املتوىفـودون فقه ابن مسعود وفقه ابن عباس وفقه عروة بن الزبي
 .)٤٢(" يوم احلرة كتب فقه كانت لهأحرق أيب: "هشامقال عنه ابنه 

وكذلك كتابات إبراهيم النخعي وأيب قالبة والشعيب والضحاك بن مزاحم 
 .)٤٣(وسليمان بن يسار
أن اإلسالم جاء بعقيدة يف جمال التشريع تنص على أن التحرمي : وملخص القول

 اخلضوع التام ألوامر والتحليل من حق اهللا سبحانه وتعاىل وأنه طلب من املسلمني
                                                                       ً اهللا سبحانه وتعاىل، وأنه أنزل هلم من أصول التشريع ما يكفي لسد حاجام، ومتثيال  

                            ً  يقضي بني الناس، كما كلف عددا  ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل كان رسول اهللا 
من الصحابة للقيام ذه املهمة، وما مضى قرن إال وظهرت الكتب الفقهية يف بيئة 

 .ةبين أمي
 .هذه هي الشواهد التارخيية واليت تكذب ما ادعاه شاخت

                             ً                                    وكان من اجلائز أن جيد املرء خمرجا  لشاخت فيقول إن التطبيق قد خيتلف عما 
             ً                                                            هو مقرر نظريا ، لذلك ولو أن اإلسالم جاء بنظرية تشريعية إال أا مل تطبق يف واقع 

يف اال النظري، ولكن حىت احلياة واملنظور التارخيي للقضية قد يكون خالف ما هو 
                                              ً                       هذا االفتراض ال ميكن اللجوء إليه ألننا وجدنا نصوصا  كثرية ختالف هذا االدعاء، 
ومل يبق أمامنا جمال إال أن منشي مع شاخت على الدرب الذي مشى عليه واملنهج 
                                                                  ً      الذي ارتضاه لنفسه لنرى كيف أنه توصل يف احلكم على السنة النبوية مدعيا  بعدم 

 ، ومبا أنه توجد سنة واحدة أو حديث واحد يصح نسبته إىل رسول اهللا وجود 
 ضمتها كتب اآلالف من األحاديث النبوية املتصلة األسانيد إىل رسول اهللا 



 ٣٠١

األحاديث النبوية واليت تدل على مشاركة الصحايب لألحداث أو رؤيته هلا أو مساعه 
 وماذا نقول عن -اخت إن مل تكن صحيحة حسب ادعاء ش-ا، فمن أين أتت

األسانيد وأصحاا الذين اشتركوا يف نقل تلك الروايات؟ وماذا عن املكتبة الضخمة 
 .اليت تضم ألوف الكتب يف الفقه اإلسالمي والسنة النبوية

ومبا أن شاخت قد أنكر النمو الطبيعي للفقه اإلسالمي وأخرج الفقه عن دائرة 
                ً                        نة النبوية ائيا ، كان عليه أن يأيت بتصور الدين يف القرن األول وأنكر وجود الس

  .جديد للنشاط الفقهي يف العامل اإلسالمي يف القرون األوىل



 ٣٠٢

  :حملة عن نشاط الفقهاء األوائل حسب تصوير شاخت
             ً      ً                     باملدينة نبيا  مشرعا  ولو أن سلطته مل تكن أصبح النيب : يقول شاخت

      وللمنافقني من الوجهة تشريعية فقد كانت للمؤمنني من الوجهة الدينية
 .)٤٤(السياسية

… القادة السياسيني لألمة اإلسالمية) م٦٦١ -٦٣٢(وكان اخللفاء الراشدون 
وإمنا عمل اخللفاء إىل حد كبري … وال يبدو أم استمدوا أحكامهم من مصدر أعلى

 . )٤٥(على أم مشرعون لألمة
مويون خطوة هامة بتعيينهم  وخطا األ)٤٦(…اخللفاء األوائل مل يعينوا القضاة

كان )         ًم تقريبا ٧٢٠-٧١٥(                          ً  وبنهاية القرن األول تقريبا  )٤٧(…القضاة اإلسالميني
الذين كان يتم تعيني وهؤالء األخصائيون تعيني القضاة يذهب إىل األخصائيني 

 كانوا من الناس األتقياء الذين دفعتهم رغبتهم يف الدين إىل أن -القضاة منهم باطراد
 . )٤٨( الطريق للحياة اإلسالمية، وكان ذلك مبحض رغبام االنفراديةخيطوا

                                                ً        ً   وحيث إن مجاعة هؤالء األتقياء املتخصصني كانت قد منت منوا  متزايدا  يف 
املدارس الفقهية "عددهم ومتاسك بعضهم مع بعض، فقد حتولت وتطورت إىل 

 .)٤٩(الثاين القرن من األوىل العقود يف ذلك وكان ،"القدمية
 األساسية، القانونية نظريتها يف القدمية الفقهية املدارس هذه بني توافق هناك وكان
 يف "عليه اتمع األمر" أو "العمل" هي األساسي القانون هذا يف املركزية والنقطة
 الفقهية، املدارس لتلك الرمسيني املمثلني قبل من يعرض كان الذي الفقهية املدرسة
 نفسه يقدم كان األساسي القانون وهذا الثابتة، املستدمية يامنظر يف يتمثل كان والذي
 :إطارين يف

 .فيها والتأمل املاضية األحداث استعادة -١
   .ومتواقت متزامن وإطار  -٢

يف اإلطار األول، وهو استعادة األحداث املاضية والتأمل فيها يظهر هذا القانون 
 .)٥٠("العمل"أو " السنة"يف لبادة 

والعمل املثايل، مع احلاجة إىل إجياد " السنة"ر املوروث يف تصور وفكرة االستمرا
                                ً                                        بعض املسوغات النظرية ملا كان متبعا  حىت اآلن بكوا آراء األكثرية ملمثلي املدارس 
الفقهية، واليت ترجع إىل أوائل عقود القرن الثاين، قادت تلك اجلماعة املتخصصة إىل 
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" األمر اتمع عليه" وهذا ما نعنيه بقولنا -قدمةنسبة ذلك وإرجاعه إىل فترة زمنية مت
 . ونسبته إىل بعض الشخصيات الكبرية يف املاضي-يف املدارس الفقهية

               ّ                                                    وكان الكوفيون سب اقني يف نسبة نظريام إىل إبراهيم النخعي، وتبعهم يف ذلك 
 .)٥١(املدنيون فيما بعد يف هذا اال

مل …  أساس نظري للفقه اإلسالميوعملية قذف اآلراء إىل املاضي إلجياد
                             ً                                         تتوقف على شخصيات متأخرة نسبيا ، بل توغل العلماء يف نسبتها إىل املاضي أكثر 
فأكثر حىت وصلوا إىل نقطة بداية اإلسالم يف الكوفة حيث أشرك ابن مسعود يف هذا 

 .)٥٢(…العمل
ستمرار يف القرن الثاين، فهي يف الواقع نتيجة طبيعية ال… أما حركة احملدثني

، )٥٣(حركة املعارضة للمدارس الفقهية القدمية، واليت كانت متأثرة بالدين واألخالق
 املأخوذة عن النيب  -والفكرة الرئيسية اليت كانت عند احملدثني هي أن األحاديث

- جيب أن تغلب على سنن املدارس الفقهية، وهلذا الغرض اخترع احملدثون 
  أا من مرئيات أو من مسموعات أقوال النيب بيانات مفصلة أو أحاديث وادعوا

                                        ً                                 وأفعاله وتقريراته، وأا وصلت إلينا شفهيا  بأسانيد غري منقطعة وعن طريق رواة 
موثوقني، ومن الصعوبة مبكان أن نعترب أي حديث منها خاصة فيما يتعلق باألحاديث 

 .   )٥٤(             ً       ً   الفقهية صحيحا  موثوقا  به
امت مبعارضات شديدة ضد هذا العنصر اجلديد وكافة املدارسة الفقهية قد ق

ّ                                الغريب املشوش غري الصايف الذي يد عي أن مصدره وأصله يرجع إىل النيب                              )٥٥(. 
لذلك كان على أصحاب هذه الفكرة أن يتغلبوا على املعارضة الشديدة اليت 
  يشنها أصحاب املدارس الفقهية القدمية قبل االعتراف مبكانتها من قبل تلك 

                   ً                                    ، على كل كان واضحا  أنه عندما ناشد احملدثون شخصية الرسول )٥٦(رساملدا
وقد صاغوا نظريتهم مبهارة، البد أن ينتصروا يف معركتهم ومل يكن لدي املدارس 
الفقهية القدمية أي خط دفاعي ضد هذه املد من السنة النبوية، وأحسن ما كان ميكن 

 استرياد األحاديث النبوية عن طريق عمله ألصحاب املدارسة القدمية هو التقليل من
التفسري وإدخال آرائهم الفقهية ومواقفهم الشخصية يف أحاديث أخرى منسوبة إىل 

 حبيث  ولو أن الفقهاء شاركوا احملدثني يف وضع احلديث على رسول اهللا النيب 
 .)٥٧(                                          ً           نسبوا أقاويلهم إليه إال أنه كان هذا انتصارا  ملبدأ احملدثني
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ة لألسانيد املوجودة يف كتب السنة واليت تدل على اتصال اإلسناد إىل أما بالنسب
 فال قيمة هلا عند شاخت بل هو كذب حمض، ألن األحاديث النبوية رسول اهللا 

بكاملها إن مل توجد إال يف القرنني الثاين والثالث فكيف ميكن أن نتصور وجود 
 ال - من قبل مث تظهر األسانيداألسانيد قبل وجود املتون؟ بل البد أن توجد املتون

 .-العكس
ومعلوم لدى … إن أكثر جزء من أسانيد األحاديث اعتباطي"يقول شاخت 

اجلميع أن األسانيد بدأت بشكل بدائي، ووصلت إىل كماهلا يف النصف الثاين من 
وأي حزب …                   ً                   وكانت األسانيد كثريا  ما ال جتد أقل اعتناء… القرن الثالث اهلجري

 .   )٥٨("ائه إىل املتقدمني كان خيتار تلك الشخصيات ويضعها يف اإلسنادد نسبة آريير
 :ويف ضوء إفادات شاخت سندرس ثالث نقاط بشيء من التفصيل، وهي

 .املعارضة الشديدة ضد األحاديث النبوية من قبل املدارس الفقهية القدمية -١
درسية  منو األحاديث الفقهية وذلك عن طريق نسبة اآلراء الشخصية أو امل -٢

 . بل إىل الرسول ة إىل الشخصيات القدمية الكبري
 .                           ً ظاهرة خلق األسانيد اعتباطيا  -٣

ومبا أن هذه النقاط الثالث مرتبط بعضها ببعض فخطأ منهجي واحد يف البحث 
 .يسبب اخلطأ بالتايل يف كل النتائج املترتبة عليه

األخطاء أما شاخت فليس له خطأ منهجي واحد يف هذا البحث، بل تتضاعف 
املنهجية، ومما يزيد الطني بلة أن منهجه اخلاطئ عندما ال يوصله إىل النتيجة املطلوبة 
فإنه يبدأ باستنتاج ما حيلو له بغض النظر عن النص الذي جاء به، وال خياف أن 
                          ً                                            يكذب يف النقل وال يفكر إطالقا  يف املشاكل اليت تنتج من نظرياته وعليه أن حيلها 

سبيله، فيجمع األشياء املتناقضة يف آن واحد مث يستخرج النتيجة دون قبلما يتقدم يف 
أن حيل التناقض يف الصغرى والكربى من دعاويه، وقبل أن أحتدث بشيء من 

 .التفصيل أود أن نلقي نظرة على نظرياته يف اإلطار التارخيي
 :دراسة نشأة املدارس الفقهية القدمية حسب ما وصفها شاخت 

إنه مل يكن قد وجد الفقه اإلسالمي يف حياة الشعيب : اختيقول ش        
 . )٥٩( )هـ١١٠ت(
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 يتضمن )٦٠(بينما نرى ما ألفه الفقهاء يف حدود مائة وأربعني من اهلجرة
 حنيفة رمحه وآراء فقيه الرأي أيب. االعتراف بالسنة النبوية وسلطتها ومكانتها العليا

، وقد مات رمحه اهللا يف سنة )٦١( ومشهورةاهللا ومذهبه يف صدد السنة النبوية معروفة
مائة ومخسني من اهلجرة، على كل يف ضوء هذه املعلومات التارخيية يبقي لدينا 

 -          ً                       ثالثون عاما  فقط حلدوث األمور التالية
 .والدة املدارس الفقهية القدمية -١
 . تطور هذه املدارس ونشأة فكرة اإلمجاع يف داخل املدرسة -٢
صيات كبرية من املاضي كعمل العراقيني يف نسبة  نسبة أقاويلهم إىل شخ -٣

 .أقاويلهم إىل إبراهيم النخعي
 .                                    ً            ً يف نسبة أقاويلهم إىل شخصيات أكثر قدما ، كمسروق مثال آخر تطور  -٤
 .                                            ً               ً تطور آخر يف نسبة أقاويلهم إىل شخصيات قدمية جدا  كابن مسعود مثال  -٥
 .ة يف هذا اال كمحاولة ائي تطور آخر يف نسبة أقاويلهم إىل النيب  -٦
 . والدة حزب املعارضة وهم احملدثون -٧
 وأقواله وأفعاله وكذلك سري  وضعهم األحاديث مفصلة، عن سرية النيب  -٨

 . الصحابة وأقاويلهم وأفعاهلم
 . خصومتهم وصراعهم مع املدارس الفقهية القدمية -٩
 . ازام تلك املدارس الفقهية القدمية ورسوخ سلطة السنة النبوية -١٠
نا أال ننسى أن حزب املعارضة ال يوجد عادة من أول يوم يوجد فيه احلزب وعلي

املعارض، بل البد أن يكون احلزب املعارض قد مضى على نشأته زمن كاف 
 .وخاصة إذا كان اتمع مل يألف احلياة احلزبية من قبل

                       ً                                          ولذلك فإن مدة ثالثني عاما ، لوجود كافة هذه التطورات غري كافية حبال من 
حوال بل حمال أن توجد هذه األمور كلها يف هذه السنني القليلة، لذلك ادعاء األ

وجود حزب املعارضة كما يذكر لنا شاخت أمر خيايل ال ميت إىل دنيا الواقع 
بشيء، والقول مبعاداة الفقهاء للسنة النبوية، وكون األحاديث الفقهية كلها 

ل احلديث من نتاج ختيل عقلية موضوعة، ونشوء الصراع بني املدارس الفقهية وأه
 .غربية أو مستغربة غريبة عن فهم اتمع اإلسالمي
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 : املدارس الفقهية القدمية ِل  َب    ِ من ق  املعارضة الشديدة ضد األحاديث النبوية
ذكر الربوفسور شاخت يف هذا اال أمثلة من املدرسة املدنية والعراقية 

                ً              ً ى، وأبني رأيي جممال  مث أناقشه مفصال   تربهن هذه الدعو- يف نظره-والسورية اليت
 .يف بعض األمثلة

 :التناقضات يف كالم شاخت
دها، وال تكون تلك النظرية ييأيت شاخت بنظرية للوصول إىل الغاية اليت ير

                                      ً                          وليدة استقراء وحبث؛ بل إنه يضع اهلدف أوال  مث خيطط البحث حبيث يوصله إىل 
تخطى تلك املرحلة ينسى أو يتناسى ما ذلك اهلدف املنشود، ولكنه جمرد ما إن ي

صاغه من النظريات فيأيت بكالم متناقض ألنه يف حاجة إىل شيء آخر ال يصل إليه 
إال بنظرية متناقضة، وال يفكر قط كيف جيمع بني النقيضني، املهم هو الوصول إىل 

 :اهلدف املنشود وعلى سبيل املثال
 ً                          ال  عن أهل الكالم، قاومت بشدة خيربنا أن كافة املدارس الفقهية القدمية فض

 .)٦٢( كعنصر جديد دخيل يف جمال فقههم-السنة النبوية
مث يتحدث يف حمل آخر عن طريقة إثبات الوضع وتارخيه لألحاديث الفقهية، 

                        ً                                   أحسن طريق إلثبات أن حديثا  ما مل يكن له مثة وجود يف فترة ما، هو : "فيقول
تهم يف تلك الفترة، األمر الذي كان البد منه إثبات أن الفقهاء مل يستعملوه يف مناقش

 .)٦٣("                   ًإن كان احلديث موجودا 
ال أريد أن أدخل يف النقاش هنا بأنه كيف لنا أن جنزم أن الفقهاء مل يستعملوا 
احلديث الفالين يف مناقشتهم، وهل من الضروري أن يذكر الرجل كل أدلته يف 

كيف نقبل كالم شاخت : تساءل هنااملناقشة وغريها من التساؤالت، لكن لنا أن ن
املتناقض؟ ألنه إن كانت هناك مقاومة شديدة فال ميكننا أن نتوقع ذكر األحاديث 
     ً                                                            مطلقا  وإن كان األمر البد منه فال ميكن أن تكون هناك مقاومة ضد األحاديث 

 .النبوية فعليه أن خيتار أحد الشقني أما اجلمع بينهما فغري ممكن
 :مثال آخر

 أن أحد مظاهر مقاومة السنة النبوية عند املدارس الفقهية القدمية يذكر شاخت
 :هو االعتماد على اآلثار ال على األحاديث النبوية، مث يقدم لنا اإلحصائيات التالية
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 آثار  آثار موطـأ موطـأ 
الشيباين أيب يوسفالشيباين اإلمام مالك 

األحاديث 
 النبوية

١٣١ ١٨٩ ٤٢٩ ٨٢٢ 

األحاديث 
 املوقوفة

٢٨٤ ٣٧٢ ٦٢٨ ٦١٣ 

عن  اآلثار
 التابعني

٥٥٠ ٥٤٩ ١١٢ ٢٨٥ 

اآلثار عن 
  املتأخرين 

)٦٤( 

- ٦ - ١٠ 

 هـ يساوي ١٧٩إذن تعداد األحاديث النبوية يف موطأ اإلمام مالك سنة 
 .      ً                               تقريبا  يف الكمية آثار الصحابة والتابعني

كمية نصف آثار هـ جند األحاديث النبوية يف ال١٨٩ويف موطأ الشيباين سنة 
 يوسف  وأما يف آثار أيب٥ :١الصحابة والتابعني، أما بالنسبة آلثار الشيباين فالكمية 

       ً                                                             تقريبا ، فإن كان وجود اآلثار املروية عن الصحابة والتابعني بأعداد كبرية ٦ :١فهي 
يدل على قلة االكتراث بالسنة النبوية فيمكن للمرء أن يستنتج أن أمهية السنة النبوية 

 ١٧٩تضاءلت بل تالشت يف عهد الشيباين، مما كانت عليه يف عهد مالك املتوىف 
هـ، ألن الشيباين مات بعد مالك رمحه اهللا بعشر سنني، لكن جند أن األحاديث 

                   ً                                                 ثار يتساويان تقريبا  بينما جند يف آثار الشيباين اآلثار املنقولة ستة أضعاف اآلالنبوية و
 .عن األحاديث النبوية

ا مذهب خالف ما يذهب إليه شاخت يف ازدياد الضغط من قبل ولكن هذ
احلزب املعارض وهو حزب احملدثني على املدارس الفقهية القدمية، ومن مث استسالم 

 :تلك املدارس هلا، ولذلك يقول
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                        ً                                        إن أبا يوسف لكونه متأخرا  عن أيب حنيفة تعرض لتأثري أشد منه يف قبوله 
حابه، أما الشيباين فاألمر واضح عنده ألنه روى  وأصاألحاديث املروية عن النيب 

 .                                        ً                       ًموطأ اإلمام مالك، مث جند بعد كل حديث تقريبا  يكرر قوله وبه نأخذ مثال 
 :حنن هنا أمام أمرين متناقضني

إما أن وجود اآلثار املوجودة يف الكتب تشري إىل قلة االكتراث بالسنة النبوية  -١
 .ن أسالفه أيب يوسف ومالك                                 ً  وعلى هذا يكون الشيباين أقل اكتراثا  م

 واستسالم - حزب احملدثني- أو القول بازدياد الضغط من حزب املعارضة -٢
 .الفقهاء له استنتاج تفكري خيايل خصيب، إذ ال ميكن اجلمع بينهما

إذن ميكننا أن نلخص القول إن شاخت يف حبث مواقف املدارس الفقهية القدمية 
ارس بإميام بصدارة السنة النبوية يف جمال يف السنة النبوية رفض إقرار تلك املد

التشريع، كما رفض قبوهلم العمل وإقرارهم القول املذكور مئات املرات يف كتبهم 
بأم أخذوا تلك السنة النبوية كما رفض كالم الشافعي يف خصومهم بأم يتفقون 

م تركوا عدة معه يف مكانة السنة النبوية، لكنه قبل اعتراض الشافعي على هؤالء بأ
أحاديث هنا وهناك واليت ال متثل نسبة تذكر بالنسبة ملا قبلوه قبل شاخت اعتراض 
الشافعي على هؤالء على الرغم من أنه ام الشافعي بعدم األمانة العلمية وسوء 
الفهم، لكن مادام اعتراض الشافعي حيقق اهلدف فال مانع من قبول اعتراضه 

                             ً               اليت أشار إليها شاخت ولو مؤقتا ، مث حماسبته مرة " ءاألخطا"ومساحمته وغفران تلك 
 .هي اليت حتقق اهلدف" حماسبته"أخرى عندما يرى أن 

                     ً                                         لكن شاخت مل يكن منهجيا  حىت يف قبوله اعتراضات الشافعي، ألن ما ذكره 
مما قبل هؤالء من السنة النبوية % ١الشافعي من رفض هؤالء السنة النبوية ال ميثل 

من األصل % ١١كن الذي حصل أن شاخت قد أخذ بتلك القضايا وعملوا ا، ل
وكأنه يرى أن األصفار على اليمني ال قيمة هلا % ١٠٠ومددها حىت حتولت إىل 

 .غري لذلك ال مانع من زيادة صفرين ال
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 :األخطاء املنهجية يف حبث شاخت
 هذا  ويالحظ املرء هنا أنه ارتكب أخطاء منهجية يف كل خطوة من خطواته يف

 .البحث
ملعرفة موقف رجل ما من قضية ما أو ملعرفة عقيدته أو منهجه جيب على  -١

 .املرء أن يسأل صاحب الشأن نفسه، وقوله كاف ملعرفة موقفه
وإذا أردنا أن نتحقق من مدى صدق قوله والتزامه مبا أخرب عن موقفه، ما علينا 

 .إال أن نطبق قوله على عمله
نهج ال ميت إىل ميدان العلم بصلة، ففي حبثه عن أما الربوفسور شاخت فله م

 ال يقبل كالم أصحاب تلك موقف تلك املدارس الفقهية من أحاديث رسول اهللا 
 وال يقبل كالم خصوم تلك املدارس املدارس بأم ملزمون بسنة رسول اهللا 

  الفقهية حبيث أم ينقلون اتفاق أصحاب تلك املدارس على هيمنة سنة رسول اهللا
 من القضايا اليت تدل على أخذهم بسنة رسول اهللا % ٩٩، كما أنه يتجاهل. 

ويأخذ اعتراضات اخلصوم بأن صاحب مدرسة ما خالف السنة النبوية يف املسألة 
 وهي اعتراض من قبل -%١الفالنية، ويأخذ هذه اجلزئية الضئيلة اليت ال متثل 

 .ملائة مث يعمم النتيجة فيحوهلا إىل مائة با-اخلصوم
 ولتكن صحيحة ودالة على -ومن ناحية أخرى يلتقط شاخت بعض األمثلة

 من مالك مث يعمم تلك النتيجة على كافة املدنيني كأنه مل يفكر يف املدينة -مطلبه
 .غري مالك، وكأنه مل يكن هناك اختالف بني علماء املدينة يف مسألة ما

مثلة من مدرسة األحناف مث ويف قضية العراق، املسألة أغرب، إذ يأخذ بعض األ
 .ال يعمم على الكوفة فقط بل يعمم على العراق بأكملها وهكذا فعل مع األوزاعي

على كل أود أن آيت ببعض األمثلة لتوضيح منهجه ومن مث إثبات ما قلت إن 
 .ميت إىل العلم بصلة منهجه ال

 :موقف املعتزلة من السنة النبوية
دارس الفقهية اللتني كانتا ضد السنة النبوية يذكر شاخت الفئتني من أصحاب امل

 السنة ةإحدامها متطرفة يف ردها واألخرى معتدلة فيه، ويسمى املتطرفني يف خصوم
:                ً                                                       باملعتزلة، ضاربا  بذلك عرض احلائط ما يقوله املعتزلة بأنفسهم على سبيل املثال

    ً    عددا  من " االنتصار "-هـ٣٠٠ الذي ألفه قبل -يذكر اخلياط املعتزيل يف كتابه
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مفادها ] ١١٨، ٧٥، ٦٨انظر ص [النقول من كبار املعتزلة من القرن الثاين والثالث 
االلتزام بالسنة النبوية كما جند قائمة طويلة عند ابن املرتضي يف كتابه طبقات 

 ولو أن ١٤٠-١٣٣انظر ص [املعتزلة، واليت تتضمن أمساء كبار املعتزلة من احملدثني، 
 األمساء من القائمة، لكنه برغم ذلك يبقى منهم عدد ال بأس به         ً      هناك شكا  يف بعض

إن هذا ال ميثل موقف املعتزلة : "فريفض شاخت كل هذا ويقول] من احملدثني
 .)٦٥("القدمي

ومما الشك فيه أن شاخت نفسه مل يقابل القدماء من املعتزلة ولكنه يبين موقفه 
هـ، والذي يشري إىل ٢٧٦ىف سنة  املتو- وهو خصم للمعتزلة-على كالم ابن قتيبة

موقف معارض لبعض املعتزلة من أهل الكالم، ولكن أي منطق هذا؟ على كل هذا 
لقد رفض املستشرق منجانا أن يكون (املنطق ليس بغريب من عامل االستشراق، 

 خصم املسلمني -                   ً                                     القرآن الكرمي مكتوبا  يف القرن األول ألن يوحنا الدمشقي املسيحي
 !!).                           ً مل يذكر أن لدى املسلمني كتابا -أواخر القرن األول اهلجرييف سوريا يف 

أما الطبقة املعتدلة ملعارضي السنة النبوية فتتمثل يف أصحاب املدارس الفقهية  -٢
القدمية، مدرسة املدينة واملدرسة السورية واملدرسة العراقية، ونالحظ هنا أن شاخت 

 ومعاندا بناء على ما يفهمه من سيعتمد يف اام هؤالء مبعارضة السنة النبوية
 .كتابات الشافعي رمحه اهللا ضد أصحاب تلك املدارس ويف معرض الرد عليهم

ل أن أذكر منهجه وأدلته أريد أن أبني مرتلة الشافعي يف نظر شاخت وهو بوق
        ً          إنه كثريا  ما حيرف يف " :قول مرفوض، يقول شاخت عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا

  ".ومبادئهمأصول العراقيني 
                          ً ويعطينا ثالثني أو أربعني مثاال  "          ً                              وإنه كثريا  ما حيرف يف أصول املدنيني ومبادئهم"

 .)٦٦(هلذا االام
 .)٦٧(ويعطينا عدة أمثلة من ذلك" إنه يزيد من عنده يف كالم اخلصوم"و

                                  ً                              ويسرد لنا شاخت عدة من األمثلة مبينا  عدم موضوعية الشافعي يف املسائل 
كان الشافعي ذه املثابة يف نظر شاخت إذن ال جيوز له االعتماد على العلمية، فإن 

                                                              ً     ً     كالم الشافعي عندما يعترض الشافعي على خمالفيه، لكنه يعتمد اعتمادا  كليا  على 
 .الشافعي مث يقبل أو يرفض كالمه حسبما حيلو له دون أي مربر منطقي
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 :موقف العراقيني من السنة النبوية
شاخت يف ترجيح آثار الصحابة على السنة النبوية وهو رأينا من قبل دعوى 

                                               ً           من مظاهر العداء للسنة النبوية، وهو يقول متحدثا  عن مواقف - يف رأيه-مظهر
إن من منهج العراقيني إنزال السنة النبوية باملرتلة : "العراقيني العدائية للسنة النبوية

، وهذا واضح من "اهليمنةالثانية مقارنة بآثار الصحابة اليت كانت تفضل وتعطي 
وهم يزعمون : قال الشافعي رمحه اهللا: كتابات الشافعي، ويستدل على ذلك فيقول

 وقد خالفوا حكم عمر ويزعمون أم أم ال خيالفون الواحد من أصحاب النيب 
 .)٦٨(                                                    ً        ًال يقبلون من أحد ترك القياس، وقد تركوه وقالوا فيه قوال  متناقضا 

خت على كالم الشافعي يف رده على أيب حنيفة وقد قال كيف يعتمد شا:    ًأوال 
 .شاخت ما قاله عن عدم األمانة العلمية عند الشافعي، وأي منهج حبث هذا

 ."ال حجة يف أحد مع النيب : "مل ال يعتمد على كالم العراقيني مباشرة
 يفضلون آثار الصحابة على سنة - أي العراقيني-مث أين يفهم من هذا النص أم

                                          ً                ؟ ألن البحث يف قول األحناف بأم ال خيالفون أحدا  من أصحاب النيب   لنيب ا
 ذا القول بسنة رسول اهللا وال صلة  لقد كان على شاخت إلثبات هذه ،

النقطة أن يثبت باإلحصائية بأن أبا حنيفة وأصحابه خالفوا السنة النبوية يف أغلب 
نبوية اليت تعارضها آراؤهم معتمدين يف القضايا الفقهية مع علمهم بوجود السنة ال

 .ذلك على آثار الصحابة ودون ذلك خرط القتاد
 :موقف املدنيني من السنة النبوية

يتكلم شاخت عن املدنيني فيقول إم استعملوا السنة النبوية يف قضايا متعددة 
 .إلصدار األحكام لكنهم جتاهلوها يف احول كثرية

      ً          حديثا  عن رسول ٨٢٢مالك جند أنه يشتمل على فإذا نظرنا إىل موطأ اإلمام 
، ٣٨٧انظر املوطأ ( من هذا العدد الضخم فقد ترك مالك ثالثة أحاديث منها اهللا 
انظر (     ً                                  أثرا  عن الصحابة وقد ترك منه عشرة فقط ٦١٣وقد روى ) ٦١٧، ٤٨٦

) ٨٥١، ٨٢٦، ٧٤٨، ٦٠٨، ٤٧٢، ٤٤٩، ٣٩٦، ٢٠٦، ١٢٥، ٨٦املوطأ ص 
 جيوز للمرء أن يقول إن املدنيني كانوا يتركون أحاديث رسول ال أدري إذن كيف

، مع ماهلم ٨٢٢            ً                                        مهملة غالبا  يف حاالت كثرية، إذا تركوا ثالثة أحاديث من اهللا 
 .من املسوغات
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تركت فيكم أمرين لن تضلوا : "ينقل اإلمام مالك يف املوطأ قول رسول اهللا 
 .)٦٩("ما متسكتم ما، كتاب اهللا وسنة نبيه

على كل االعتماد على السنة يف : ولكن شاخت ال يرتضي ذا احلديث ويقول
البحوث الفقهية ليس من منهج املدنيني بل كان املدنيون قبل الشافعي جبيل، 

 .)٧٠(يعتمدون على العمل ويبنون عليه استدالالم
 :شاخت متخصص يف قراءة هواه يف كتاب اآلخرين

م الذين كانوا يعارضون السنة النبوية وقد ذكرنا من قبل أن شاخت يقس
 -:قسمني
 .الفئة املتطرفة -١
 . الفئة املعتدلة -٢

ويقصد بالفئة املعتدلة أصحاب املدارس الفقهية القدمية، مثل مدرسة املدينة، 
ومدرسة الكوفة، واليت يسميها مدرسة العراقيني ومدرسة األوزاعي أو مدرسة 

 .)٧١(الشاميني
تلك املدارس السنة النبوية اعتمادهم على آثار وقد ذكر من مظاهر حماربة 

، ويعتمد يف هذا االستنتاج على الصحابة وتفضيلهم إياها على سنة رسول اهللا  
أخربين صاحل بن كسيان : ، والنص هو هكذا، قال معمر)٧٢(ما قاله صاحل بن كيسان

تبنا ما وك: اجتمعت أنا والزهري وحنن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن، قال: "قال
إنه : نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة، قال، قلت:  قال مث قالجاء عن النيب  

 .)٧٣("فكتب ومل أكتب فاجنح وضيعت: ليس بسنة فال نكتبه، قال
ال أدري من أين يفهم من هذا النص بأن أهل املدينة كانوا يفضلون آثار 

وية كانوا حياربون سنة  وذه الطريقة امللتالصحابة على أحاديث رسول اهللا 
 .رسول اهللا 

اتفاق الزهري وصاحل بن كيسان على الكتابة، عما جاء عن رسول اهللا :    ًأوال 
وهو سنة . 

 .عدم قبول صاحل بن كيسان لفكرة الزهري عن أمهية آثار الصحابة:      ًثانيا 
 .جناح الزهري أكثر من صاحل بن كيسان يف جمال العلم:      ًثالثا 
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حماربة السنة النبوية بل كتاجر لديه متجر أكرب وبضائع ومل يكن السبب هو 
                                                                  ً  متنوعة ال ريب أنه يتفوق على من كانت بضاعته من نوع واحد ولو كان جيدا ، 

 .وجيب أن نالحظ هنا قضية أخرى هلا خطورا يف هذا اال
هذا النص الذي حاول شاخت أن يستنتج منه ما شاء أن يستنتج البد أن يكون 

 . وإال فما جاز له االعتماد عليه     ً     صحيحا  عنده
وإن كان األمر كذلك فهذا النص يرجع يف إطاره التارخيي إىل الربع الثالث من 

ألن الزهري ولد يف بداية مخسينات هذا القرن األول، انظر ذيب (القرن األول 
ّ                                  ، فإن كان يف ذلك الوقت دو ن صاحل بن كيسان والزهري ما جاء عن )التهذيب                        

إن األحاديث كلها وضعت يف القرنني الثاين :  فكيف يصح أن يقولرسول اهللا 
 والثالث؟

  :"منو األحاديث الفقهية، يف عهد التدوين"شاخت ونظريته 
مبا أن الربوفسور شاخت يذهب إىل أنه ال يوجد حديث واحد فقهي صحيح 

 الذي                 ً                                   ، فقد أوجد منهجا  يرى أننا باتباعه نستطيع حتديد الزمنالنسبة إىل النيب 
 .                                       ً       وضع فيه حديث ما، وقد خصص هلذا البحث بابا  بكامله

                         ً                ً         وأحسن طريق إلثبات أن حديثا  ما مل يكن موجودا  يف الوقت : "يقول شاخت
الفالين هو إثبات أن احلديث املشار إليه مل يستعمل بني الفقهاء يف مناقشتهم العلمية، 

 .)٧٤( " ً       ًا  ضروريا                           ً                      إذ لو كان ذلك احلديث موجودا  لكانت اإلشارة إليه أمر
ويف الواقع قبل أن نناقشه بالتفصيل نرى هناك عدة مالحظات رمبا تكون صاحلة 

 .بذاا وكافية إلبطال هذه النظرية
 :التناقض يف الكالم:    ًأوال 

قبل كل شيء، نرى أن شاخت يديل بآراء متناقضة، ويبين على كل منها يف 
 قبل الشافعي ارة إىل سنة النيب إن اإلش:         ً      ً               حمله حكما  مستقال ، فهو الذي يقول

لقد قاومت :                     ً     ً         أو مبعىن آخر كان أمرا  شاذا ، مث يقول-)٧٥(             ً          ًجبيلني كان أمرا  استثنائيا 
املدارس الفقهية القدمية كافة األحاديث النبوية يف بادئ األمر مقاومة شديدة، ألا 

 .          ً       ً                                    كانت عنصرا  أجنبيا  يشوش على منهج املدارس الفقهية القدمية
                                        ً                       ا كان األمر كما ذكر لنا الربوفسور شاخت أوال ، فما الذي كان حيتم على فإذ

 أصحاب املدارس الفقهية أن يذكروا األحاديث يف مناقشتهم إن كانت موجودة؟
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إما أن يكون ادعاؤه األول وما نسب إىل أصحاب املدارس الفقهية القدمية غري 
مله ال يستحق االهتمام ألنه بين            ً                                   صحيح وجمانبا  للواقع، وإما أن يكون هذا الباب بكا

 .على فروض خاطئة
 :الكذب:      ًثانيا 

والذي يالحظ يف األمثلة اليت ذكرها عن فقهاء املدرستني العراقية       
 أا أمثلة كاذبة كما يتبني بعد قليل، والسورية ونسبة أقاويلهم إىل رسول اهللا 

 .اقشة وال الدليلوإذا كان املرء يكذب فكذبه هو املنهج وال تنفع املن
لكن قبل أن أبدأ مبناقشة املنهج أحب أن أذكر القراء عن موقف الدولة العباسية 

 .من اإلمام أمحد بن حنبل يف قضية خلق القرآن
قلت آليب عبد : مسعت ابن عمي عبد اهللا بن حنبل قال: حدثنا حنبل قال… 

: اهللا، قال أبو عبد اهللادعينا إىل الكفر ب: اهللا، يف احلبس، إىل أي شيء دعيتم؟ قال
حىت إذا كان ذاك وانقطع ابن أيب داود، وأصحابه، حناين وخاليب، وبعبد الرمحن 

يا أمحد، إين عليك مشفق فأجبين واهللا لوددت أين مل أكن عرفتك يا أمحد، اهللا : فقال
يا : اهللا يف دمك ونفسك، إين ألشفق عليك كشفقيت على هارون ابين، فأجنيب قلت

                   ً                                          ؤمنني، ما أعطوين شيئا  من كتاب اهللا وال من سنة رسول اهللا، فلما كان يف أمري امل
خذوه، خلعوه، : لعنك اهللا، لقد طمعت فيك أن جتيبين مث قال: آخر ذلك، قال يل
العقابني واألسياط، فجئ بعقابني : فأخذت مث خلعت، مث قال: واسحبوه، قال

 .)٧٦(وأسياط
يكشف أمره كما يزعم شاخت ملا                         ً        فإن كان وضع احلديث ميسورا  دون أن 

أهل "اضطر اخلليفة العباسي إىل االضطهاد وعنده جيش من العلماء والقضاة و 
وأساطني املعتزلة كافة، لقد عجز هؤالء كلهم عن إتيان حديث واحد " الكالم

 خيدم قضيتهم يف قصة خلق القرآن، وهذا لدليل صارخ بأنه ما مروي عن النيب 
 .احلديث دون كشف زيفه يف نسبته إىل رسول اهللا كان من املمكن وضع 

وهذه احلقيقة التارخيية وحدها كافية هلدم كل دعاوى شاخت إال أننا سندرس 
 .بالتفصيل دعاواه
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 :األخطاء املنهجية:      ًثالثا 
                       ً    من منهجه أنه يبحث حديثا  ما : أما األخطاء املنهجية يف هذا البحث فهي كثرية

        ً                                          م تأليفا  أو باألحرى تقدمت وفاة مؤلفه، فإذا مل جيده مث يف موضوع ما يف كتاب أقد
                              ً                                      وجده يف مصدر آخر متأخر عنه قليال  فيحدد أنه قد مت وضع ذلك احلديث فيما بني 

 .هاتني الفترتني
وهذا املنهج كان من املمكن قبوله إذا كان من املمكن القول بأن كافة الباحثني 

 .تهمـيعرفون كل األحاديث املتداولة يف أزمن
مث القول بأن ما كانوا يعرفون من األحاديث قد دونوه كله يف الكتب ومل 

 .           ًيتركوا شيئا 
مث إن كل ما كتب هؤالء من الكتب فهي يف أيدينا ومل يفقد منها شيء، وكل 
شق من هذه االدعاءات الثالثة مستحيل اإلثبات وباطل وخمالف ملا هو ملموس يف 

        ً                                       احث كثريا  ما يلجأ إىل االختصار وال يذكر كافة أدلته واقع احلياة، ألننا نعرف أن الب
 .أو أنه ال يتذكر كافة أدلته عند الكتابة

وما ألفه القدماء من الكتب بأغلبها أصبحت يف حكم العدم، كما هو معلوم 
 .                                    ً              لكل من يراجع الفهرست البن الندمي وكتبا  أخرى يف املوضوع

 األحاديث الفقهية القانونية املروية                                   ً   أدعى شاخت أنه ذكر سبعة وأربعني مثاال  من
 .)٧٧( يف هذا اال إلثبات نظريتهعن رسول اهللا 

 :              ً                                              لقد درست أربعا  وعشرين قضية من تلك األحاديث املشار إليها يف كتايب
، ٤(                                                                 ً فتبني أنه ذكر مثانية أحاديث فقهية قانونية فقط من أربعة وعشرين حديثا  

حاديث منها ليست مروية عن رسول اهللا  وستة أ) ٢٤، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٠، ٧، ٦
 وهي الربع، وثالثة عشر حديثا  منها تتعلق بالعبادات وليست أحاديث فقهية أي                                             ً                           

قانونية يف مفهوم شاخت، وهذا وحده كاف للداللة على أن ما خط شاخت لنفسه 
من املنهج خاطئ حىت هذا املنهج مل يسعفه فحشد مواد ثالثة أضعاف من غري جنس 

                    ً                                           عاه، لكنه مل يكن وفيا  ال ملنهجه اخلاطئ وال ملواده غري الصحيحة ليصل إىل ما اد
                                      ً     ً                                 النتائج اليت يرغب فيها، فبدأ يتخبط ميينا  ومشاال  وبدأ يستخرج النتائج كما حيلو له، 

 .وسنرى ذلك يف األمثلة القادمة
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 :"النمو يف األحاديث الفقهية"مناقشة أمثلة شاخت بشأن 
 :املثال األول

إن األمثلة اليت مجعت يف هذا الفصل اختريت خاصة يف ضوء ما :  شاختيقول
، وهو إثبات "وحتديد تارخيه" بأنه أحسن طريق إلثبات الوضع يف احلديث -وضحنا

أن ذلك احلديث مل يستعمل يف املناقشات الفقهية من قبل الفقهاء، حيث كان ذكره 
كرها، يف عدد منها يصرح  واألمثلة اليت نذ-      ً              ً       ضروريا  إن كان موجودا  من قبل

 ما ذكره ى                                     ً                        صاحب الشأن أو خمالفه بأنه ال يعلم حديثا  يف املوضوع املتكلم فيه، سو
                                                    ً        ً          من األحاديث، وهذا النوع من االستنتاج السكويت يزداد دعما  وتأييدا  مبا جاء يف 

لوا إال أن يأيت أهل املدينة فيما قا) املسألة كذا: "( حيث يقول الشيباين)٧٨(كتاب األم
من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم يف هذا أثر يفرقون بني هذه األشياء، فلو كان 

 ".عندهم جاءوا به فيما مسعنا من آثارهم
ميكننا أن نفترض بكل طمأنينة بأن : "                ً              ويقول شاخت معلقا  على هذا الكالم

املا األحاديث الفقهية اليت نبحث عنها كانت قد استعملت يف املناقشات املذهبية ح
 .)٧٩("وضعت للتداول من قبل اجلماعة الذين كان مذهبهم يناصره ذلك احلديث

ّ                             وقبل بدء املناقشة مع شاخت أرى لزاما  علي  أن أنقل الكالم من األم بكامله    ً                                  : 
فهو من قيمته … كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل: قال أبو حنيفة"

فوافقوا … بد نصف عشر مثنهيف موضحة الع: وقال أهل املدينة… على مقدار ذلك
أبا حنيفة يف هذه اخلصال األربع، وقالوا فيما سوى ذلك ما نقص من مثنه، قال حممد 

كيف جاز ألهل املدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له، وليس عندهم : بن احلسن
يف هذا أثر يفرقون به بني هذه األشياء، فلو كان عندهم جاءوا به فيما مسعنا من 

رهم، فإذا مل يكن هذا فينبغي اإلنصاف، فأما أن يكون هذا على ما قال أبو آثا
 .)٨٠("…حنيفة
 :املناقشة

أول شيء يالحظ املرء يف نقاش الشيباين للمدنيني بأنه ال يوجد يف الكالم كله 
 أو أثر من آثار الصحابة أية إشارة إىل القرآن الكرمي أو سنة من سنن رسول اهللا 

سألة من أوهلا إىل آخرها تتعلق بآراء أيب حنيفة  االجتهادية حول دفع والتابعني، وامل
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التعويضات لعبد مصاب، وقد وافق أهل املدينة أبا حنيفة رمحه اهللا يف بعض احلاالت، 
 .بينما اختلفوا معه يف حاالت أخرى

ومن عجائب القول وغرائب الفهم أن يستدل شاخت على وضع احلديث بل 
ينما ال يوجد أدىن إشارة إىل حديث ما، ال من قريب وال من وحيدد وقت وضعه، ب

 . إلثبات نظريته- ورمبا أقواها يف نظره-بعيد، وهذا أول مثال ذكره شاخت
 

 :املثال الثاين
 ".األحاديث املوضوعة فيما بني إبراهيم النخعي ومحاد"

… ءأبو حنيفة ومحاد وإبراهيم وابن مسعود مل يفعلوا بعض األشيا: قال شاخت
              ً                                                   لكن هناك حديثا  يف حتبيذ ذلك العمل، وهو موجه ضد اجتاه ابن مسعود، وجند 

 . )٨١(احلديث نفسه بإسناد عراقي آخر يف كتاب األم
على كل حال ال يبدو للقارئ ما دليل وضع ذلك احلديث فيما بني إبراهيم 
ود النخعي ومحاد؟ واملسألة تتعلق بسجدة التالوة يف سورة ص، ونقل عن ابن مسع

أنه مل يسجد، بينما هناك رواية أخرى رواها أبو حنيفة عن محاد عن عبد الكرمي أن 
 .)٨٢( سجد بعد تالوة سورة صالنيب 

 أنه ابن عيينة عن أيوب عن ابن عباس عن النيب  "ورواية أخرى عن 
 .)٨("سجدها

 ورواية أخرى عن طريق عمر عن أبيه عن ابن جبري عن ابن عباس عن النيب  
 .)٨٤(ه سجد يف سورة صأن

فهناك عدة روايات ختالف ما ذهب إليه ابن مسعود، وميكننا أن نضع 
 .املالحظات التالية على استنتاج شاخت

الوضع يف األحاديث احلقوقية، بينما هذا احلديث يتعلق " عنوان شاخت  :   ًأوال 
ديث اخلاصة بالعبادات فال حيسن إيراده يف هذا اال، ولو أننا ال نفرق بني األحا

 .بالعبادات واملعامالت، لكن هذا القول حسب تفريق شاخت نفسه
                                            ُ َّ ٌ    جيب إثبات أنه من املستحيل أن تفوت ابن مسعود س ن ة  ما؟ :     ًثانيا 
                                 ً                          إذا كان احلديث وضع يف العراق معارضا  الجتاه ابن مسعود، فكيف متكن  :     ًثالثا 

 صلحة العراقيني؟؟                                              ً  العراقيون من استمالة ابن عيينة املكي ليضع حديثا  مل
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 ما هي األدلة على كون ابن عيينة أو أيوب ومحاد من الوضاعني؟؟ :     ًرابعا 
هذا احلديث واألحاديث املماثلة األخرى توجه ضربة قاضية إىل نظرية  :     ًخامسا 

إن الكوفيني أو العراقيني كانوا يستعملون اسم ابن مسعود : شاخت، ألنه يقول
 .لوضع آرائهم الفقهية يف فمه

 شعارين آلراء مدرسة - حسب ادعاء شاخت-ان ابن مسعود والنخعيوك
                                             ً                              الكوفة الفقهية، ومن الواضح أن أبا حنيفة ومحادا  مها من كبار أئمة مدرسة الكوفة 
الفقهية، فكيف يكون هؤالء قد وضعوا آراءهم يف فم ابن مسعود، مث خالفوا ابن 

 يضع هؤالء  ْم   َ ل  َم  ِل مسعود، ووضعوا روايات أخرى تعارض مسلك ابن مسعود؟؟ 
                                                    ً                   آراءهم اإلجيابية يف فم ابن مسعود؟؟ إذا كانوا وضعوا شيئا  يف فم ابن مسعود، مث 
خالفوا، فمعىن هذا أم طعنوا يف علمه، وأساءوا إىل مسعته، وأثبتوا جهله، واعتقد أن 
    ً                                                                      محادا  وإبراهيم وأبا حنيفة كانوا أذكى من ذلك، وأبعد من أن يقطعوا الغصن الذي 

 .يه يرتكزون، ويهدموا األساس الذي عليه يعتمدونعل
كان محاد يروى األحاديث عن النيب : للرد على هذه التساؤالت يقول شاخت

 والصحابة وهي اليت وضعت للتداول مؤخرا ، وهذه األحاديث اليت جاءت من                            ً                                    
س، خارج دائرة املدرسة الفقهية القدمية، بعيدة عن األمر امع عليه يف تلك املدار

               ً                                                  ولذلك كانت كثريا  ما تعارض آراء محاد نفسه، ويف الواقع أن هذه األحاديث 
 واليت )٨٥(كانت نتيجة للضغط اهلائل من قبل احملدثني على املدارس الفقهية القدمية

 . اضطرت إىل روايتها برغم خمالفتها
 .لكن املسألة ليست ذا اليسر كما يصورها لنا شاخت

هـ ١١٠مل يوجد الفقه اإلسالمي قبل سنة : شاختألنه حسب ادعاء :    ًأوال 
مل توجد املدارس الفقهية القدمية إال بعد حلول القرن الثاين، : وعلى حسب قوله

، إذن مل يعش محاد يف القرن )٨٦(هـ١٢٠ سنة - باتفاق املؤرخني-ومات محاد
 عشر                         ً                                         الثاين أكثر من عشرين عاما ، ومل يعش بعد بداية الفقه اإلسالمي إال أقل من

 .سنوات
                                                                  ً وهذه الفترة رمبا كانت غري كافية لوضع األسس للمدارس الفقهية القدمية فضال  
عن وجود أية حركة معارضة من قبل احملدثني ضد تلك املدارس الفقهية املولودة 

من " الضغط اهلائل"     ً                                                 حديثا ، أو رمبا غري املولودة إىل ذلك الوقت، لذلك فاحلديث عن 
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ارس القدمية أمر خيايل، ال ميكن وقوعه يف واقع احلياة، وبالتايل قبل احملدثني على املد
 .نظرية ارتفاع الضغط اهلائل من قبل احملدثني ضد املدارس الفقهية غري قابلة للقبول

          ً             تعارض كثريا  من آراء محاد " حزب املعارضة"إذا كانت اآلراء الوافدة من  :     ًثانيا 
                ً      ً       ً       أئمة مدرسته ظلما  وزورا  إضعافا  ملركزه نفسه، فمن الذي كان جيربه أن ينسبها إىل 

 ومركزهم؟
                 ً                          ً                    كيف ومن كان قادرا  على أن خيرج من لسانه أقواال  ضد مصلحته؟ وهل كان 
         ً                                      ً                     محاد كذابا  لينسب القول إىل غري قائله؟ وهل كان مغفال  لينسب قول خمالفيه إىل 

 ا إليهم؟أئمته؟ وما الدليل على أنه كان يضع أقواله يف أفواه اآلخرين وينسبه
 إىل ٢٢٢: ٦يرشدنا ابن سعد : "            ً                      ًجييب شاخت ردا  على هذا االستفسار قائال 

 ".       ً                                           أن محادا  شبه نظرياته بآراء إبراهيم وكان يزورها بامسه
لكن يا ترى هل هذا ما قاله ابن سعد عن محاد؟ أو ما ميكن أن يستنتج مثل هذا 

 ؟ من قوله
"   ً                         دا  يكتب عند إبراهيم يف ألواحرأيت محا: جامع بن شداد: "قال: قال ابن سعد
كان محاد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غري إبراهيم : "وقال عثمان البيت

 .  )٨٧("أخطأ
                         ً       ً     ً                ً     ً         يفهم من هذا أنه كان مفتيا  وفقيها  جيدا ، وكان يعرف شيئا  كثريا  من آراء 

 فلم يكن إبراهيم النخعي وحيفظها، أما إذا روى األحاديث أو نقل عن غري إبراهيم،
 .     ً                   متقنا ، بل كان خيطئ حينذاك

ولكن من أين يفهم أنه كان يضع آراءه حتت ستار اسم إبراهيم النخعي؟ وكما 
 .  أخطأ شاخت هنا، أخطأ كذلك يف قضية أخرى تتعلق بإبراهيم

                               ً                                      األحاديث املروية عن إبراهيم نادرا  ما تتعلق بالعبادات بل تقع غالبيتها يف : يقول
 .)٨٨(األمور الفقهية

 -الباب األول:  على سبيل املثال- ألنه-                        ً        ويبدو أن هذا االدعاء أيضا  غري صحيح
                                         ً                    من آثار أيب يوسف يشتمل على ثالثة ومخسني أثرا ، منها تسعة وعشرون -الوضوء

    ً                                                               أثرا  تروى عن طريق إبراهيم وحده، وهذا القدر كاف لبيان خطأ شاخت حىت يف 
 .هذه األمور اليسرية
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 :املثال الثالث
 .مثال آخر قدمه لنا الربوفسور شاخت للوضع يف احلديث

وجد العمل أول األمر، واحلديث عن :                ً      ً       يصرح شاخت تصرحيا  عجيبا ، فيقول
 فيما بعد ذلك، وهذا مصرح به يف - أي وضع- وعن الصحابة وجدالنيب  

                                        ً   حيث يصوب ابن قاسم مذهب أهل املدينة نظريا ، ٢٨: ٤وضوح يف املدونة 
اء هذا احلديث ولو صحبه عمل حىت يصل ذلك إىل من عنه أخذنا قد ج: "ويقول

                                    ً                            وأدركنا وعمن أدركوا لكان األخذ به حقا  ولكنه كغريه من األحاديث مما مل 
 وأقوال وهنا يذكر ابن قاسم بعض األمثلة من حديث النيب (يصبحه عمل 

ها، فبقي مل تشتد ومل تقو عمل بغريها، وأخذ عامة الناس والصحابة بغري) الصحابة
 .)٨٩("…احلديث غري مكذب به وال معمول به وعمل بغريه مما صحبته األعمال

وهكذا يعارض املدنيون احلديث بالعمل، يف :                        ًويعلق شاخت على هذا قائال 
الواقع هذا استنتاج غريب، ولنفترض أن األمر هكذا فمن أين يثبت أن العمل وجد 

 .        ً ره ثانيا ؟ على غرا   ً                      أوال ، مث وضع احلديث عن النيب 
ويف واقع األمر فإن مناقشة ابن القاسم كلها ترتكز على نقطتني، وفحواها أن 

 .هناك نوعني من األحاديث
 يصبحها العمل املستمر يف البيئة النوع األول من األحاديث املروية عن النيب 

    ً                                                             عصرا  بعد عصر، والنوع الثاين من األحاديث اليت مل يصبحها العمل يف اتمع 
دين، فإن وجد التعارض بني هذين النوعني من الروايات فالرواية اليت يصبحها امل

العمل هي اليت ترجح، إذن ما صرح به شاخت وما استنتجه هو يف الواقع نتاج 
 .خيال خصب غري مقيد بالنصوص

 :املثال الرابع
               ّ                                        يعرف إبراهيم أن  الدعاء على األعداء السياسيني أثناء الصالة : يقول شاخت

 ومعاوية، ويؤكد ي بفترة، وكان ذلك يف عهد علة مستحدثة بعد وفاة النيب بدع
 وأيب بكر وعمر يف              ً                                 هذا املعىن مشريا  إىل عدم وجود أية معلومات عن النيب 

إذن احلديث الذي يذكر قنوت النيب ) ٣٥٢-٣٤٩انظر آثار أيب يوسف (املوضوع 
٩٠("جد بعد إبراهيم ضد أعدائه، والذي يقبله الشافعي البد وأنه قد و(  . 

 .وننقل رواية إبراهيم النخعي قبل املناقشة من كتاب اآلثار أليب يوسف
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   .                               ً      ً إن النيب مل يقنت يف الفجر إال شهرا  واحدا - إبراهيم- محاد-أبو حنيفة
  . مثله  عبد اهللا عن النيب  - علقمة- إبراهيم- محاد-أبو حنيفة
   .بكر مل يقنت أن أبا - إبراهيم- محاد-أبو حنيفة
   . أن عليا قنت يدعو على معاوية حني حاربه- إبراهيم- محاد-أبو حنيفة

                   ً         ً   بإسناد متصل وحديثا  آخر مرسال ،              ً      ً               جند هناك حديثا  واحدا  عن قنوت النيب  
وبعد وجود هذه األحاديث الصحيحة الصرحية ال ندري كيف جيرؤ شاخت على أن 

 .يدعي دعواه السابقة
 :املثال اخلامس

: وضع احلديث بني إبراهيم النخعي وأيب حنيفة فيقول:                ً   شاخت يضع عنوانا  بـ
يعرفه أبو حنيفة ) ٢٢اآلثار للشيباين " (حديث خمصوص ال يعرفه إبراهيم النخعي"

 واملوطأ ٢٧٥: ١وهو موجود يف املوطأ ) ٢٥١اآلثار أليب يوسف (دون إسناد 
 .)٩١(ديث الكالسيكية األخرى وكتب األحا١٧٢: ٧ واألم للشافعي ١٢٢للشيباين 

 -:واحلديث يتعلق بصفوف النساء يف الصالة، والنصوص املشار إليها كالتايل
ق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن اسحإأخربنا مالك حدثنا " -١

: قوموا فلنصل بكم، قال أنس:  لطعام فأكل مث قالجدته دعت رسول اهللا 
ّ  سود  افقمت إىل حصري لنا قد  من طول ما لبس فنضحته مباء، فقام عليه رسول اهللا   

فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتني مث انصرف:  قال "
 ).١٢موطأ الشيباين ص (

 صلى برجل وصيب يوسف عن أبيه عن أيب حنيفة قال بلغين أن النيب   " -٢
 ).٢٥/ اآلثار أليب يوسف" (وامرأة خلف ذلك، صلى م مجاعة

ق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن جدته اسحإمالك عن  " -٣
قوموا فألصل :  لطعام فأكل منه مث قال رسول اهللا مليكة دعت رسول اهللا 

ا لبس فنضحته مباء فقام ـبكم، قال أنس فقمت إىل حصري لنا قد أسود من طول م
  من ورائنا فصلى بنا  وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوزعليه رسول اهللا  

 .)٩٣(، وكذلك روى الشافعي حنوه)٩٢(رفـركعتني مث انص
فقد جتمعت يف هذا املثال عدم منهجية شاخت مع تقلباته وتركه املبدأ الذي 

 .يضعه لبحثه فيختار يف كل قضية ما يساعده للوصول إىل النتيجة
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 هؤالء ول اهللا  إننا رأينا أنه ام األوائل بوضع أقاويلهم يف فم رس :   ًأوال 
وضعوا أو مل يضعوا ال أحبث هنا، ولكن قام شاخت هنا بوضع كالمه على لسان 
النخعي، إذ النخعى مل يذكر أنه ال يعرف هذا احلديث، كل ما هنالك أن الشيباين مل 
يذكر هذا احلديث عن طريق النخعي يف كتابه، ومن أين للمرء أن يزعم أن الشيباين 

 .                                      ً       ً ما كان يرويه النخعي؟ هذا أمر حمال قدميا  وحديثا أو أبا يوسف روى كل
ومن ناحية أخرى هل كل كتب أيب يوسف والشيباين يف أيدينا أو فقدت جلها 

زر اليسري، وحىت ما هو موجود مل يطبع كله يف عهد شاخت إذن ـومل يبق إال الن
عن إبراهيم                                                            ً فكيف نستطيع القول حىت جمرد هذا االدعاء بأن الشيباين مل يذكر شيئا  

                                              ً                  النخعي يف هذا املوضوع، وهذا االدعاء ولو كان صحيحا  ال يسمن وال يغين من 
 .اجلوع

من منهج شاخت أنه إذا مل جيد احلديث يف مصدر متقدم ووجده يف  :     ًثانيا 
تاريخ الوضع بني هذين املصدرين، وأننا نرى أن احلديث ) حدد(مصدر متأخر، عني 

هـ والذي هو أكرب من أيب ١٧٩الك املتوىف سنة موجود باإلسناد  الكامل عند م
يوسف والشيباين ما يقارب عشرين سنة ومخس وأربعني سنة على التوايل، فما دام 
            ً                                                        احلديث موجودا  يف مرجع أقدم فال جيوزله بناء على منهجه أن يقول بوضع احلديث 

 .بني كذا وكذا ألنه خيالف املنهج الذي وضعه هو
نهج الذي وضعه ال حيقق هدفه فليلجأ إىل حيلة أخرى فيضع مبا أن هذا امل :     ًثالثا 

          ً                                                          الكالم كذبا  على لسان النخعي مث يقول إن احلديث عرفه أبو حنيفة املتوىف سنة 
هـ يف كتابه، إن ١٨٢ هـ دون إسناد كما ذكره أبو يوسف املتوىف سنة ١٥٠

ة عن أنس هـ يف كتابه  الرواي١٧٩كان األمر كذلك، فقد ذكر مالك املتوىف سنة 
هـ، إذن املراجع أقدم من أيب يوسف تذكر أن احلديث ٩٣بن مالك املتوىف سنة 

هـ ٩٣ق بن عبد اهللا وجابر بن زيد املتوىف سنة اسحإ          ً              كان معروفا  ألنس بن مالك و
              ً     وهو أقدم موتا  حىت ٥٤كما ذكره الربيع بن حبيب األزدي البصري يف مسنده ص 

 من منهج إىل آخر واعتمد على الكذب من مالك بن أنس، فعندما حتول شاخت
حىت يف هذه احلالة ما أسعفه منهجه ليصل إىل النتيجة اليت وصل إليها إال بتجاهل 

 .املعلومات املوجودة أمام عينه
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هذا هو احلق ألنين " :وإن كان األمر كذلك فال داعي للبحث وله أن يقول
 ".أقول بذلك وكفى بذلك حجة
القدر من كتابات شاخت ملعرفة منهجه يف حبوثه إن أعتقد أنه يكفينا من هذا 

 .كان هناك منهج
 :املثال السادس

كان الناس يزعمون : ، زورا، يقول شاختلنسبة األقاويل إىل رسول اهللا 
، سئل ابن مسعود مرة بأن آراء أصحاب النيب كانت تتفق مع أحكام رسول اهللا 

، فسئل أن يعطي رأيه يف                                ً           عن مسألة فقال ال أعرف فيها شيئا  عن رسول اهللا
املوضوع، فأعطى ابن مسعود رأيه بعد ذلك، قال رجل من حلقته بأن رسول اهللا 

 قضى مبثله يف تلك احلالة، وقد فرح ابن مسعود بذلك فرحا  شديدا  حبيث اتفق ،          ً      ً                                                   
 .)٩٤(رأيه بقضاء النيب  

فرض بأنه بأننا رأينا أن رأي ابن مسعود كان ي: "مث يذكر شاخت يف حمل آخر
 .)٩٥("يتفق مع قضاء رسول اهللا 

يالحظ هنا أن النص يشري إىل حادثة يتيمة لعبد اهللا بن مسعود وقد عاش يف ظل 
                                      ً                              ، ويف تربيته وتثقيفه أكثر من عشرين عاما  وهذه املدة كافية لصبغه يف صبغة النيب 

ا حكم به ، وبعد حياة وتلمذة طوال هذه املدة الطويلة يتفق رأيه مبرسول اهللا 
 .النيب ، يف قضية واحدة، فما هو وجه االستغراب؟

َ             فلتكن هذه احلادثة كذبا  ن س ب  إىل رسول اهللا   ِ  ُ ً                      فهي حادثة واحدة البن ،
 إىل أكثر من ربع قرن، فكيف مدها مسعود يف حياته اليت امتدت بعد رسول اهللا 

عشرات شاخت يف هذه اجلزئية لتستوعب حياة ابن مسعود بكاملها بل حياة 
 .األلوف من الصحابة

 :املثال السابع
إن كل ما جيده يف عصره من تعامل : "                ً           يقول شاخت متكلما  عن األوزاعي

، وإعطائه السلطة النبوية سواء املسلمني املستمر، مييل إىل أن ينسبه إىل النيب  
 .)٩٦(كانت لديه أحاديث نبوية تؤيده أم ال، وهو يتفق يف صنيعه هذا مع العراقيني

 وبعبارة صرحية إنه وضع تعامل املسلمني املوجود يف عصره يف فم النيب  
 .    ً       ًزورا  وتانا 



 ٣٢٤

حيث ناقش " الرد على سري األوزاعي"واستند يف هذا على كتاب أيب يوسف 
                                  ً                                  أبو يوسف األوزاعي يف مخسني قضية تقريبا  كان األوزاعي قد اعترض فيها على أيب 

 .حنيفة من قبل
 يتهم األوزاعي ذا االام حىت خصمه أبو يوسف، وهنا جند الغريب يف األمر مل

 أن شاخت يلجأ إىل الكذب، وينسب إىل األوزاعي الكذب على رسول اهللا  
    ً                                                             زورا ، والدليل على ذلك الكتاب نفسه، وهذا هو ملخص القضايا اليت حبثها 

 .)٩٧(األوزاعي
تباع املسلمني له فيما  واتسع قضايا يشري فيها األوزاعي إىل عمل رسول اهللا 

 -:بعد، وهي
٣١، ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ١. 

 دون اإلشارة إىل عمل املسلمني عشر قضايا يشري فيها إىل عمل رسول اهللا 
 -:عليها فيما بعد، وهي

٥٠، ٤٧، ٣٩، ٣٦، ٣٤، ٢٦، ٢٣، ١٧. 
 -: وهيثالثة أحاديث مروية عن رسول اهللا 

٣٨، ٢٠، ٢. 
 .٣٧رقم " نةمضت الس"قضية واحدة 

 .٢٨عمل أيب بكر رقم 
 .٢٩ي أيب بكر رقم 

 .٢٢عمل عمر رقم 
 .٤٢عمل علي بن أيب طالب رقم 
 .٢٥عمل عمر بن عبد العزيز رقم 

 .٣٢، ٢٤، ١٩، ١٤، ٩، ٦: ستة من عمل املسلمني وقادم وهي
 .٢١، ١٦استنتاجان لألوزاعي من القرآن الكرمي 

 :خصي وهي                ً            ثالثة عشر اجتهادا  لألوزاعي الش
٤٦، ٤٣، ٤١، ٣٥، ٣٣، ٣٠، ٢٧، ١٨، ١٥، ١٢، ١١. 

 .٤٠           ً              مل يذكر شيئا  يف القضية رقم 



 ٣٢٥

من هذه القائمة تتبني دقة األوزاعي وأمانته يف نسبة القول والعمل ألصحابه، 
 وعمل من بعده وقضايا أخرى يشري إىل ففي قضايا يشري إىل عمل رسول اهللا 

 ويف قضايا أخرى يشري إىل عمل املسلمني ىل النيب عمل اخللفاء والقادة وال يشري إ
 .وحده

والغريب يف األمر أن يتفق أبو يوسف مع األوزاعي يف صحة نسبة تلك األقاويل 
 .يف مثاين عشرة قضية وخيتلف معه يف مخس قضايا

وعلى الرغم من اتفاقه مع األوزاعي يف مثاين عشرة قضية خيتلف معه يف 
 .يف أغلب تلك القضايااالستنتاج الفقهي منها 

             ً                                                  ويتبني هنا أوال  كذب ادعاء شاخت بأن األوزاعي كان ينسب كل ما وجده يف 
، كما يعزز مركزه موافقة أيب يوسف له برغم عهده من عمل املسلمني إىل النيب 

خمالفته يف االستنتاج، ألما أن كانا متفقني يف االستنتاج الفقهي كان من املمكن 
ما اتفقا يف الوضع لكنه ال ميكن اتفاقهما يف الوضع لوجود لشاخت أن يقول أ
 .املخالفة يف االستنتاج

                                                       ً             إذن منهجه يف هذه النقطة اهلامة هو الكذب، ويكفيه ذلك منهجا  له، وما قيل 
 .عن شاخت يف مته للسوريني يقال الشيء نفسه يف مته للعراقيني

 :شاخت واألسانيد يف األحاديث النبوية
اخت يرى أنه ال يوجد حديث فقهي واحد صحيح، وكل األحاديث مبا أن ش

" تدعي"وضعت يف القرنني الثاين والثالث ومبا أن األسانيد املوجودة يف األحاديث 
 بعضهم ببعض من نيأكثرها أن األخبار نقلت عن طريق األشخاص املوثوقني واملتصل

 يكون اجلزء العلوي من  لذلك البد أنعهد املؤلفني يف القرن الثالث إىل النيب 
إن " :     ً    ً                        كذبا  حمضا ، يقول شاخت يف هذا الصدداإلسناد واملتصل برسول اهللا  

ومعلوم لدى اجلميع أن األسانيد بدأت … أكرب جزء من أسانيد األحاديث اعتباطي
… بشكل بدائي ووصلت إىل كماهلا يف النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري

د نسبة آرائه إىل املتقدمني ي جتد أقل اعتناء، وأي حزب ير                  ً  وكانت األسانيد كثريا  ال
 .)٩٨(كان خيتار تلك الشخصيات ويضعها يف اإلسناد

 شاخت عدة أخطاء منهجية أمهها أنه انتخب مادة ىجند يف هذا اال أن لد
د أن يعرف يعلمية من كتب الفقه واحلديث ال تصلح لدراسة األسانيد، كمن ير
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يه أن يرجع إىل الكتب املتخصصة لذلك الغرض أما إذا رجع إىل عقائد فرقة ما فعل
كتب األدب والقصص والروايات فلن حيصل على بغيته بل خيرج بأفكار مشوشة، 
واألمر الذي ال يرقى إليه الشك أنه كان من وظيفة احملدثني االعتناء باألسانيد واملتون 

فكان مههم استنباط املسائل  أما الفقهاء - إن وجد-والفروق بني خمتلف الروايات
                  ً                                                      ً الفقهية، لذلك كثريا  ما كان الفقيه يكتفي بأدىن إشارة إىل احلديث، إذ يعرف متاما  
أن احلديث معروف لديه ولدى سامعه، وأما أصحاب السري والتواريخ فهم أبعد 

 .وأبعد عن مناهج احملدثني كما هو واضح من كتابام
اختارها شاخت لدراسة األسانيد كافية للوصول كما أن املواد غري املناسبة اليت 

إىل نتائج خاطئة وعلى الرغم من ذلك فإن النماذج اليت درسها شاخت ال توصله إىل 
 .النتيجة املطلوبة لديه

د ي                             ً                         إن األسانيد كانت تلصق اعتباطيا  دون أدىن تفكري، وأي حزب ير: يقول
يضعها يف األسانيد حيث نسبة آرائه إىل املتقدمني كان خيتار تلك الشخصيات و

 املوضوع عن طريق رجلني أو أكثر ويذكر ىاالعتبارات األخرى تستبعد أن يرو
شاخت ذا الصدد ستة أمثلة ويذكر يف بعض األمثلة األمساء فقط دون حتديد 

انظر نافع وعبد اهللا بن :                                             ً     القضية، بينما يذكر يف البعض اآلخر القضايا فمثال  يقول
 وقبل أن نبدأ بدراسة املوضوع ١٤٩ واختالف احلديث ٢٠٤ :٤دينار يف املوطأ 

         ً      ً                                                          نلقي ضوءا  بسيطا  على نافع وعبد اهللا بن دينار، أما نافع فهو موىل ابن عمر، عاش 
هـ أكثر من ثالثني سنة ومات باملدينة يف سنة ٧٤يف خدمة ابن عمر املتوىف سنة 

ما عبد اهللا بن ، أ)٤١٤: ١٠، ذيب التهذيب ٨٨: ١تذكرة احلفاظ (هـ، ١١٧
عبد اهللا بن دينار كان من                     ً                                دينار فكان أيضا  موىل ابن عمر، ويقول اليعقويب بأن 

ويذكر البخاري أن عبد اهللا بن دينار ) ٣٠٩: ٢تاريخ اليعقويب (كبار فقهاء املدينة 
وقد عاش عبد اهللا بن دينار ونافع ) ٨١: ٣/١التاريخ الكبري (روى عن ابن عمر 

                         ً                        باملدينة أكثر من ستني عاما ، لذلك ليس هناك ما مينع -موليان البن عمر ومها -   ًمعا 
 .                                  ً                من الناحية الواقعية أن يتعلما شيئا  ما من مصدر واحد

هل هناك مشكلة يف املادة العلمية نفسها حبيث كان من املتعذر أن يتعلمها أكثر 
 :من شخص؟ ال أظن ذلك هذه هي النصوص
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 مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا  أخربنا الشافعي قال أخربنا "
 …)١٤٩: ٧األم (لست بآكله وال حمرمه : سئل عن الضب فقال

 حنوه أخربنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب  
 ).١٤٩: ٧األم (

                                               ً               مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر أن رجال  نادى رسول اهللا، "
لست بآكله وال حمرمه، : يا رسول اهللا ما ترى يف الضب؟ فقال رسول اهللا : فقال

 ).٢٢٠الشيباين ) ٣٦٩: ٤) (١١استئذان . ط(
ومما الشك فيه أن الضب كان وال يزال يوجد يف اجلزيرة العربية، كما ال خيتلف 
اإلنسان يف أن الناس وأذواقهم ختتلف يف املأكل واملشرب إذن ليست هناك استحالة 

 .يف هذا احلديث من هذه الناحية
                                                          ً      إذن االعتراض الوحيد يف هذا اال يف نظر شاخت رمبا يكون أن مالكا  رواه 

 .مرة فقال عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر
 .عن نافع عن ابن عمر: ورواه مرة أخرى فقال

                             ً            ً                      د شاخت أن يستنتج منه أن مالكا  مل يكن دقيقا  يف تسمية مشاخيه بل كما يوير
دعى شاخت أن الباحثني واحملدثني كانوا يلتقطون األمساء حسبما حيلو هلم، كما هو ا

 . من صنيع مالك- يف نظره-واضح هنا
 .ويف احلقيقة ليس األمر هكذا

، )٩٩(ألننا نرى احلديث نفسه قد رواه عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر
 .)١٠٠(ة بن أمساءيوكذلك رواه جوير

حيىي والشيباين والشافعي عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ويروي حيىي بن 
                           ً                                ً           ابن عمر، ويروي الشافعي أيضا  عن مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا ، كما يروى 
سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر، على كل كان اعتراض شاخت 

عبد اهللا بن دينار، على مالك بأنه نسب هذا القول مرة إىل نافع ويف وقت آخر إىل 
األمر الذي يدل على عدم الدقة والالمباالة والتقاط األمساء كما حيلو هلم يف تلك 

 .األيام
ولكن املشكلة اليت تصادفنا يف قبول هذا االدعاء هي رواية ابن عيينة، فإذا كان 
                                                                  ً       مالك قد مسى عبد اهللا بن دينار هكذا، فكيف اختار ابن عيينة لنفسه مصدرا  مث اتفق



 ٣٢٨

هؤالء أي مالك وابن عيينة مبحض الصدفة حيث اختار كل واحد منهما االسم 
ذن احلل إنفسه وحىت نظرية االحتماالت يف عامل الرياضيات ال تسعفه يف هذا 

                                     ً                                 الوحيد والصحيح هلذه القضية هي أن مالكا  مسع هذا احلديث من نافع وعبد اهللا بن 
 . أن يكون غري هذادينار، فمرة ذكر هذا ومرة ذكر ذلك، وال ميكن

:  مث يقول)١٠١(                 ً                      كانت األسانيد كثريا  ما تلصق بصفة اعتباطية ":يقول شاخت
 -:ومن األمثلة اهلامة على ذلك ما يأيت

 يف املسح على اخلفني هو احلديث الوحيد الذي كان يعرفه مالك عن النيب 
م حيىي بن حيىي                                         ً                     بإسناد ذي أخطاء حىت أن الزرقاين يتهم مالكا  بارتكابه خطأين، ويته

خبطأ آخر، لكن هذا هو الشكل األصيل الصحيح لإلسناد، أما التطور الذي حصل 
      وغري اجلزء العلوي من اإلسناد حىت إنه ال ميكن التعرف عليه، فقد حدث

 .)١٠٢( "      ًمؤخرا 
 -                                              ً            واملستغرب يف حبث شاخت أنه ال ينقل كالم الزرقاين كامال ، ألن الشافعي

 كما وضحه الزرقاين - بني وهم مالك يف إسناد هذا احلديث-الكوهو من تالميذ م
، أضف إىل ذلك أن الباحثني بعد ما قارنوا رواية مالك مع رواية زمالئه )١٠٣(نفسه

                                                           ً             وكانوا سبعة أشخاص آخرين، وجدوا سبعة من الثمانية يتفقون متاما  يف رواية هذا 
ن الكشف عن خطأ مالك،                    ً                         احلديث وخيالفون مالكا ، لذلك كان من السهولة مبكا

ولو كان من عادام الشائعة ربط األسانيد باألحاديث املختلفة ملا أمكن معرفة ذلك 
اخلطأ وإزالته، وهذا يثبت لنا أنه كان من املتعذر وجود أسانيد ومهية وخيالية، وإن 
                                           ً                          كان هناك شيء ما منها فكان من املستحيل تقريبا  أن متر تلك األحاديث دون أن 

 .  الباحثون إىل ما فيها من خطأ يف أسانيدهاينتبه
عالوة على ذلك ال ميكن ألحد أن ينكر أن اخلطأ يف فطرة البشر، وكافة 

، ولكنه ال )١٠٤(الباحثني مهما علت درجام يقعون يف األخطاء يف حني أو آخر
 ميكن لباحث ما أن يعتقد أن تلك املوضوعات اليت أخطأ فيها بعض العلماء هي املادة
الوحيدة الصاحلة لدراسة احلاالت السوية واستخراج النتائج كما فعل ويفعل 

 .شاخت
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 اهلوامش
 .٩٦سورة آل عمران آية  )١(
 .١٦٣-١٦٢ سورة األنعام آية  )٢(
 .٥٤ سورة األعراف آية  )٣(
 .١١٦ سورة النحل آية  )٤(
 .١٨ سورة اجلاثية آية  )٥(
 .١٥٧ سورة األعراف آية  )٦(
 .٥٩ سورة النساء آية  )٧(
 .٩٢ آية  سورة املائدة )٨(
 .٢٠ سورة األنفال آية  )٩(
 .٨٠ سورة النساء آية  )١٠(
 .٧ سورة احلشر آية  )١١(
)١٢( (H.A.R.Gibb, Journal of comparative 

Legislation and International Law, Vol. ٣٣, p.١١٤) 

 للدكتور مصطفي ٢٧السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي ص " انظر  )١٣(
 ).السباعي

)١٤( (Introduction to Islamic Law, P.٣٤)    املدخل إىل الفقه
    ٣٤اإلسالمي ص 

)١٥( Schacht, Foreign Elements in Ancient Islamic 
law Journal of comparative legislation and 
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international law Vol xxxII (١٩٥٠) partsiii, lv, 
pp.١٧-٩j. 

 .١٦٣-١٦٢ سورة األنعام آية  )١٦(
 .٥٤ سورة األعراف آية  )١٧(
 .١١٦  سورة النحل آية )١٨(
 .١٨ سورة اجلاثية آية  )١٩(
 .١٥٥ سورة األنعام آية  )٢٠(
 .١٠٥ سورة النساء آية  )٢١(
 .١٠٩ سورة يونس آية  )٢٢(
 .٥١-٤٧ سورة النور آية  )٢٣(
 .٦٠ سورة النساء آية  )٢٤(
 .٢٣ سورة آل عمران آية  )٢٥(
 .٦١ سورة النساء آية  )٢٦(
 .٣١ سورة التوبة آية  )٢٧(
 .١٥ سورة يونس آية  )٢٨(
 .٤٤ سورة املائدة آية  )٢٩(
 .٤٥ آية  سورة املائدة )٣٠(
 .٤٧ سورة املائدة آية  )٣١(
 .٥-٤فقه الفقهاء السبعة :  عبد اهللا الرسيين )٣٢(
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)٣٣( (D.S.Goitien, Studies in Islamic History, p. ١٢٨). 

)٣٤( (Coulson, A History of Islamic Law, p٢٠). 

)٣٥( (Fitzgerall, S.V. The Alleged Debt of Islamic to 
Roman Law. The Quarter Vol. ٦٧, p.[١٩٥١] ٨٢ Vol. 

٦٧, p.[١٩٥١] ٨٢). 

)٣٦( (Goitien, Studies in Islamic history p.١٣٠-١٢٩). 

)٣٧( (Ibid, p.١٣٣). 

 .١٠٥ الوثيقة -الوثائق السياسية، محيد اهللا )٣٨(
 .٣٢٦: ١ سري أعالم النبالء  )٣٩(
 .٣٦ سورة األحزاب آية  )٤٠(
 . انظر احملدث الفاصل للرامهرمزي )٤١(
 .١٣٣: ٥ابن سعد : ٥ طبقات ابن سعد  )٤٢(
اسة مفصلة عن نشأة الكتابة الفقهية يف اإلسالم لألعظمي يف جملة  انظر در )٤٣(

هـ ١٣٩٨كلية التربية جامعة الرياض السنة الثانية، العدد الثاين " دراسات"
 .٢٤-١٣من ) م١٩٧٨(

)٤٤(  Schacht, Introduction to Islamic Law p.١١. 

)٤٥( Schacht, Introduction to Islamic Law. 
 .١٦املصدر نفسه  )٤٦(
 .٢٤فسه  املصدر ن )٤٧(
 .٢٦املصدر نفسه  )٤٨(
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 .٢٨املصدر نفسه  )٤٩(
 .٣٠-٢٩املصدر نفسه  )٥٠(
 .٣١املصدر نفسه  )٥١(
 .٣٢املصدر نفسه  )٥٢(
 .٣٤املصدر نفسه  )٥٣(
 .٣٤املصدر نفسه  )٥٤(
 .٣٥املصدر نفسه  )٥٥(
)٥٦( Origins, p.٥٧. 

)٥٧( (Introduction to Islamic Law pp. ٣٦-٣٥). 

)٥٨( Origins, pp. ٦٤-١٦٣. 

 .٢٣٠.Origins, p انظر  )٥٩(
 .هـ ألف أبو حنيفة وآخرون١٤٣د  قال الذهيب يف حدو )٦٠(
 من أجل معرفة مذهب أيب حنيفة من حيث األخذ بالسنة وترجيحها على  )٦١(

 الشيباين، كتاب ١٤٣-١٤٢كافة اآلراء والفتاوى انظر ابن عبد الرب، االنتقاء 
                       ً                                ً      ً      اآلثار، يف كل صفحة تقريبا ، املوطأ للشيباين، يف كل باب تقريبا ، أيضا  شبلي 

 تاريخ بغداد ٢٧٧-٢٧٥، أبو زهرة، أبو حنيفة ١٢٤نعمان النعماين، سرية ال
٣٦٨: ٨. 

)٦٢( Origins, p.٥٧. 

)٦٣( Origins, p.١٤٠. 

)٦٤( Origins, p.٢٢. 
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)٦٥( Origins, p.٢٥٩. 

)٦٦( Origins, p.٣٢١. 

)٦٧( Origins, p.٢٢-٣٢١. 

)٦٨( Origins, p.٢٩. 

 .١١١: ٧     ً        ، نقال  عن األم ٨٩٩ ص ٣املوطأ، القدر  )٦٩(
)٧٠( Origins, p.٦٢. 

)٧١( Origins, pp.٤١،٥١. 

)٧٢( Origins, pp.٢٤،٢٩. 

 .١٣٥: ٢/٢ابن سعد الطبقات  )٧٣(
)٧٤( Origins, p.١٤٠. 

)٧٥( Origins, p.٣. 

 .٦١حمنة اإلمام أمحد بن حنبل بن أسحاق ص  )٧٦(
)٧٧( Origins, p.١٥٠. 

 .٢٨٧: ٧األم  )٧٨(

)٧٩( Origins, p.٤١-١٤٠. 

 .٢٨٧: ٧األم  )٨٠(

)٨١( Origins, p.٤١-١٤٠. 

 .٢٠٧اآلثار أليب يوسف  )٨٢(
 .١٧٤: ٧ األم  )٨٣(
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 .٧٢آثار الشيباين األثر  )٨٤(

)٨٥( Origins, p.٢٣٩. 

 ٢٣٢: ٦ابن سعد  )٨٦(

 ٢٣٢: ٦ابن سعد  )٨٧(

)٨٨( Origins, p.٢٣٤. 

)٨٩( Origins, p.٦٠. 

)٩٠( Origins, p.٣٥٢-٣٤٩ ويشري إىل كتاب اآلثار أليب يوسف .٦٣. 
)٩١(  Origins, p.الكتب الستة" ويريد بكتب األحاديث الكالسيكية .١٤١ "

 .وهي صحيحا البخاري ومسلم وسنن النسائي وأيب داود والترمذي وابن ماجة
 .ملوطأ جامع سبحة الضحىا )٩٢(

 .١٧٢: ٧األم  )٩٣(
)٩٤( Origins, p.٢٩. 

)٩٥( Origins, p.٣٢. 

)٩٦( Origins, p.٣-٧٢. 

 .املذكور يف كتاب أيب يوسف الرد على سري األوزاعي )٩٧(

)٩٨( Origins, p.٤-١٦٣. 

 .١٥/ اجلزء العريب، حديث نافعStudiesانظر  )٩٩(

 .٢٤/، اجلزء العريب حيث جويريةStudiesانظر  )١٠٠(

)١٠١( Origins, p.١٦٣. 
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)١٠٢( Origins, p.٢٦٣. 

 .٧٠: ١انظر الزرقاين على املوطأ  )١٠٣(
 ).ط اهلند (٣٢٩: ١انظر للتعليل املاثل من قبل النسائي، السنن ) ١٠٤(
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 )١(  المستشرقون والسيرة النبوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

املستشرقون : عماد الدين خليل، بعنوان/هذا البحث مأخوذ بتصرف من دراسة للدكتور) ١(
  .لربيطاين املعاصر مونتجمري واتحبث مقارن يف منهج املستشرق ا: والسرية النبوية
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، يتعامل مع جيب أن نالحظ، يف البداية أن املسلم، مهما كانت درجة ثقافته
وهي مل … معطيات السرية وفق ما ميكن اعتباره شبكة من البديهيات واملسلمات

                                                                         ً تأت إليه مباشرة عن طريق األخبار والروايات التارخيية اليت قد يكون بعضها ضعيفا  
                                     ً       ً بل إن بعض املسلمني مل يقرأ يف حياته كتابا  تارخييا  …                   ً    وبعضها اآلخر مشكوكا  فيه

 كانت أشبه بالروافد املتدفقة -إمنا جاءته بطرق أكثر حيوية…      ً        واحدا  عن حممد 
 من خالل تعامله مع القرآن واحلديث ومن خالل -                     ًاليت تتشكل لكي تصري را 

من … جتربته اإلميانية اليت حتتم عليه أن يكون على معرفة طيبة بسرية رسوله 
تفق عليها  يقوم على خطوط عريضة وتفاصيل م- ثقايف عام-خالل عرف اجتماعي

من خالل تقليد زمين تتناقل بواسطته حقائق السرية …     ً                 متاما  بصدد أحداث السرية
من خالل تعاطف وتقدير دينيني إزاء كل ما يتعلق حبياة … من جيل مسلم إىل آخر

                          ً                              وبالنسبة للمثقف األكثر ختصصا ، فإن توغله يف احلقائق التارخيية … الرسول 
 …                   ًإىل هذه الروافد مجيعا                 ً          للسرية يضيف رافدا  آخر والشك 

ولكن هذه الروافد كافة، ما تلبث أن تتجمع لكي جتعل موقف املسلم من سرية 
   ً                                               أيا  كان موقع هذا املسلم، اللهم إال يف حاالت استثنائية …       ً واحدا الرسول 

تقتصر على اخلارجني على اإلسالم ذه الدرجة أو تلك، وعلى بعض الدارسني 
 .ادة عن مصادر غري إسالميةالذين تلقوا تأثريات مض

إن هذا املوقف املتوحد من السرية، الذي تتغلغل يف نسيجه مشاعر االحترام 
                      ً       ً    والذي جيد يف السرية تعبريا  متكامال  عن … والتقدير واإلعجاب واحملبة واليقني

… عن السرية) اخلارجية(العقيدة اليت ينتمي إليها، جيد يف الدراسات االستشراقية 
              ً     ً                                            مسلماته وخروجا  صرحيا  على بديهياته، وما ميكن اعتباره حماوالت متعمدة      ً    تغربا  عن 

وهي لن تفعل فعلها يف … إلصابة هذه املسلمات والبديهيات باجلروح والكسور
يقينه، إال يف حاالت معينة، بينما جندها تدفعه يف أغلب احلاالت وأعمها إىل 

 …االمشئزاز والنفور
 جذورها إىل عامل الغيب، وترتبط أسباا بالسماء هذا مع أن معاجلة واقعة متتد

مهزة وصل مباشرة بني اهللا سبحانه ورسوله الكرمي، ويترىب يف ) الوحي(ويكون فيها 
                                           ً    ً                      ظالهلا املنتمون على عني اهللا ورسوله ليكونوا تعبريا  حيا  عن إميام، وقدوة حسنة 

ما تعامل اجلزئيات واقعة كهذه ال ميكن حبال أن تعامل ك… للقادمني من بعدهم
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أو كما تعامل اخلطوط والزوايا واملساحات … والذرات والعناصر يف خمترب للكيمياء
على تصميمات املهندسني، بل وال كما تعامل الوقائع التارخيية اليت ترتبط بأي بعد 

 …ديين أصيل
ّ     إننا هنا مبواجهة جتربة من نوع خاص، وشبكة من العوامل واملؤثرات تند  عن                                                               

مملكة العقل وتستعصي على التحليل املنطقي االعتيادي املألوف، ومن مث فإن حدود 
حماولة قسرها على اخلضوع ملقوالت العقل الصرف ومعطيات املنطق املتوارثة ال 
                        ً                                 ً              يقود إىل نتائج خاطئة حينا ، وال تستعصي عليه بعض الظواهر حينا  آخر فحسب، بل 

ل من األشكال، أو حماولة لتفحص اجلسد إنه يقوم مبا ميكن اعتباره جرمية قتل بشك
                                        ً                          البشري كما لو كان يف حالة سكون مطلق بعيدا  عن تأثريات الروح وتعقيدات 

 …احلياة
وليس … إن الدين، والغيب، والروح، هلي عصب السرية وسداها وحلمتها

وتبقى املساحات األكثر … مبقدور احلس أو العقل أن يديل بكلمته فيها إال مبقدار
 …        ً                                             وامتدادا ، بعيدة عن حدود عمل احلواس وحتليالت العقل واملنطق    ً عمقا  

إننا وحنن نناقش هذا املستشرق أو ذاك يف حقل السرية النبوية، جيب أن ننتبه إىل 
 .                                    ً                            هاتني النقطتني مهما كان املستشرق ملتزما  بقواعد البحث التارخيي وأصوله

من التكسري والتجريح يف                               ّ             ً إنه من خالل رؤيته اخلارجية، وتغر به، ميارس نوعا  
ّ                                 كيان السرية ونسيجها، فيصدم احلس  الديين ويرتطم بالبديهيات الثابتة وهو من …                             

خالل منظوريه العقلي والوضعي يسعى إىل فصل الروح عن جسد السرية ويعاملها 
 …               ً      ً                                           كما لو كانت حقال  ماديا  للتجارب واالستنتاجات واثبات القدرة على اجلدل

ني ال ميكن أن خيدم املوقف اإلسالمي اجلاد من سرية رسول وهو يف كلتا احلالت
 .            ً     ً                    أو حيتل موقفا  جادا  منها بوجه من الوجوه… اهللا 

إن العمل املعماري الكبري إذا أقيم على أسس … لنحاول أن نقرب املسألة أكثر
التأثري اجلمايل الذي ميكنه من أداء : خاطئة فإنه سيفقد شرطني من شروطه األساسية

 .ته الوجدانية، واملقومات العلمية اليت متكنه من أداء وظيفته احليويةوظيف
بوجه خاص؛ ليستلزم أكثر من أية مسألة أخرى يف ) السرية(إن البحث يف 

التاريخ البشري هذين الشرطني اللذين ميكن أن يوفرمها منهج متماسك سليم يقوم 
وميتلك عناصر … على أسس علمية موضوعية ال خيضع لتحزب أو ميل أو هوى
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مجاليته اخلاصة اليت تليق مبكانة الرسول املتفردة، ودوره اخلطري يف إعادة صياغة العامل 
ّ                                           مبا يرد  إليه الوفاق املفقود مع نواميس الكون واحلياة      … 

يف السرية تفتقر إىل أحد هذين ) االستشراقي(وقد كانت مناهج البحث الغريب 
   ً                              اثا  حتمل اسم السرية وتتحدث عن حياة وكانت النتيجة أحب… الشرطني أو كليهما

         ً               حتمل وجها  ومالمح وقسمات -      ً يقينا - وحتلل حقائق الرسالة، ولكنهاالرسول  
… مستمدة من عجينة أخرى غري مادة السرية، وروح أخرى غري روح النبوة

 .ومواصفات أخرى غري مواصفات الرسالة
تفقد القدرة على إن نتائجها تنحرف عن العلم ألا تصدر عن اهلوى، و

 ونقل تأثرياما اجلمالية باملستوى العايل مسامتة عصر الرسالة وشخصية الرسول 
ألا تسعى ألن ختضع حقائق السرية ملقاييس عصر … نفسه من التحقق التارخيي

                                                       ّ              تنسخ كل ما هو مجيل، وتزيف كل ما هو أصيل، ومتيل بالقيم املشع ة إىل أن تفقد 
 !!ظلمة، أو تؤول إىل البشاعةإشعاعها وترمتي يف ال

                              ً                                 ن الفهم اجلاد للسرية يقتضي منهجا  يقوم على طبقات أو أدوار أو شروط إ
 .                                              ً      ً                 ثالثة، وأن افتقاد أو هدم أي واحد منها يلحق ضررا  فادحا  يف مهمة الفهم هذه

يب بفأما الطبقة األوىل األساسية فهي اإلميان، أو على األقل احترام املصدر الغي
 .الذي تقوم عليه) الوحي( وحقيقة د لرسالة حمم

وأما الطبقة الثانية فهي اعتماد موقف موضوعي بغري حكم مسبق، يتجاوز كل 
 .االسقاطات اليت من شأا أن تعرقل عملية الفهم

                               ً        صرفة تقوم على ضرورة اإلحاطة جيدا  بأدوات ) تقنية(وأما الطبقة الثالثة فهي 
املادة األولية، وانتهاء بطرائق املقارنة واملوازنة     ً            بدءا  باللغة ومجع : البحث التارخيي
 .إىل آخره… والنقد والتركيب

وإذا كان الغربيون قد بلغوا حد التمكن واإلبداع يف هذه الدائرة األخرية، فإم 
                                      ً                                   يف اية األمر مل يستطيعوا أن يقدموا أعماال  علمية مبعىن الكلمة لواقعة السرية، وال 

اب من حافة الفهم، بسبب أم كان يعوزهم التعامل األكثر قدروا حىت على االقتر
 …احترام املصدر الغييب، واعتماد املوقف املوضوعي: علمية مع الدائرتني األوليني

بصدد النقطة األوىل فإنه يصعب علينا أن نطلب من الغربيني، النصارى 
ر يكاد يكون بل إنه أم… واملاديني، وخباصة األخريين منهم، التعمق بإميان كهذا
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ولكن من ناحية علمية، باملفهوم الشامل للعلم، فإنه البد من هذا …       ًمستحيال 
التحقق إذا أريد إدراك واقعة السرية ومتابعة حبكة نسيجها ذي اخللفية الغيبية، 

وليس جتربة بشرية متخلقة يف تراب ) فوق(باعتباره حركة دين مساوي قادم من 
 .األرض

) املوضوعية(نية، فإن مما يؤخذ على الباحث الغريب جتاوزه أما بصدد الدائرة الثا
فلو أنه حاول التزامها، وحرر عقله من عوامل الشد … يف مناهج تعامله مع السرية

الزمنية واملكانية واملذهبية والنفسية، ولو أنه قدر على جتاوز النسبيات وضغوط 
نضج بكثري، وأقرب إىل سقاطات املرحلية، فإنه كان سيتمكن من تقدمي أعمال أإلا

 …روح الواقعة، وتركيبها، وإيقاعها
إن منهج البحث يف السرية بالنسبة للمؤرخ الغريب، أو املستشرق ميثل حبد ذاته 

 …     ً                                                جدارا  يصده عن الفهم احلقيقي لوقائع السرية ونسيجها العام
ن مناقشة أي من املستشرقني الذين تناولوا السرية، على مستوى التفاصيل إ
                                    ً                                  زئيات التارخيية والعقيدية، ال تغين شيئا ؛ ألا ستكون مبثابة نقد موقوت يتحرك واجل

على السطح، ويستهلك نفسه يف اجلزئيات دون أن يبحث عن اجلذور العميقة اليت 
 .تظل تنبت الشوك واحلسك

واجلذور العميقة هي املنهج اخلاطئ الذي تقوم عليه أحباث هؤالء املستشرقني 
أن نضع أيدينا على عيوب املنهج وشروخه استطعنا معرفة املنبع الذي فإذا استطعنا 

يتمخض عنه تيار األخطاء املوضوعية، وخلخلة األسس اليت آتت هذه الثمار املرة 
وم الذي تعاجل فيه يوحيني ال… لكي تنظف األرضية وميهد الطريق… واقتالعها

 …             ًت كالسري يقينا السرية وفق منهج عدل يعرف كيف يتعامل مع سرية نيب ليس
                                                    ً            هنالك مالحظة جديرة بااللتفات، برغم أا على قدر كبري جدا  من الوضوح، و

 …لكن الوضوح الشديد قد يؤدي إىل اخلفاء كما يقول املثل املعروف
 يف السرية ال حيمل عناصر اكتماله منذ - بصفة عامة-إن حبث املستشرقني

 مع -    ً مثال -ملعروفة جبمع مخس برتقاالتالبداية، بل إنه ليشبه االستحالة احلسابية ا
             ً      ً   إن هنالك خالفا  نوعيا  ال … إذ ال ميكن أن يكون احلاصل مثانية… ثالثة أقالم

 …  ّ                                    ً      ًميك ن األرقام من أن تتجمع لكي تشكل مقدارا  موحدا 
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 وفق حالتني  يريدون أن يدرسوا سرية رسول اهللا - بعامة-إن املستشرقني
 صحيح لنسيج السرية ونتائجها وأهدافها اليت جتعالن من املستحيل حتقيق فهم

 …حتركت صوا والغاية األساسية اليت متحورت حوهلا
                           ً       ً                             فاملستشرق بني أن يكون علمانيا ، ماديا ، ال يؤمن بالغيب، وبني أن يكون 

 …      ً           ً                                        يهوديا  أو نصرانيا  ال يؤمن بصدق الرسالة اليت أعقبت النصرانية
           ً       ً                  اا، تنفيذا  تارخييا  لعقيدة اإلسالم ذات وإذ كانت السرية، يف تفاصيلها وجزئي

املرتكزات الغيبية، بل ذات التداخل بني املغيب واملنظور يف السدى واللحمة، وإذ 
ّ              كانت مبثابة دعوة مساوية أخرية، جاءت لكي توقف النصرانية احملر فة عن العمل،                                                        

         ً  مثة جدارا  فإن… وحتل حملها، مبا تتضمنه من عناصر الدميومة واحلركية واالكتمال
 - سواء أكان من الصنف األول أم من الصنف الثاين-    ً               فاصال  يقف بني املستشرق

 .وبني فهم السرية
ومهما أعمل املستشرق قدراته العقلية، ومهما اجتهد يف حتليالته املنطقية، ومهما 
ة استنفر إمكاناته التقنية وحاول اإلفادة مما يسمى بالعلوم املساعدة أو املوصلة للحقيق

ّ                                                      د عى من حياد وموضوعية، فإنه غري واصل البتة إىل تقدمي صيغة االتارخيية، ومهما 
 .أقرب إىل الكمال لسرية رسول اهللا 

              ً              ً                                       ولن يكون غريبا ، أو يعد جتاوزا  على الواقع، القول إن أعمال املستشرقني يف 
ول من السرية، على تألق بعضها وعمقه وغناه، ال ميكن أن ترقى حبال إىل املصاف األ

األحباث اجلادة، وال ميكن إال أن تظل يف اخلط الثاين أو الثالث، ورمبا العاشر، إذا 
وجد املستشرق نفسه ينساق بفجاجة وراء تعصبه النصراين كما فعل المانس، أو 

إا ال تغدو … وراء تصوره املادي للكون والعامل واحلياة كما فعل بنديل جوزي
                           ً                   ً  مبقدساتنا باسم العلم، وحتويال  للسرية لكي تكون حقال       ً                  ًأحباثا  حينذاك، ولكن عبثا 

وحنن جيب أن نرفض التعامل مع هذا … )١(الغريب    ل النقديـلتجارب العق
 …العبث وأن نرفض حىت النظر فيه

إنه جيب أن نضع هذه احلقيقة يف احلسبان كي ال نسبح يف حبر اجلزئيات 
املالمح األساسية، والصورة الشاملة املتالطمة دون أن نعرف احلدود النهائية، و

ولن يرضى مسلم جاد أن … البحث االستشراقي إزاء سرية رسول اهللا ) لوضع(
 …يبقي عقيدته مفتوحة لدخول الريح الصفراء
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     ً قرآنا  : مبا أن وقائع السرية هي مبثابة التشكيل التارخيي والواقعي لعقيدة اإلسالم
 النيب املبعوث بيئة الزمنية واملكانية لفاعلية حممد            ً        ً            وسنة ورصيدا  تشريعيا ، ومبا أا ال

                       ً                                             عن اهللا سبحانه للعامل مجيعا ، فإنه يصعب من الوجهة اإلسالمية اعتبارها مسألة 
تارخيية صرفة ختضع ألساليب النقد والتحليل اليت تعامل ا مراحل التاريخ املختلفة؛ 

عة التارخيية مسألة خمتربية، أو وللمناهج البشرية النسبية اليت حتاول أن جتعل الواق
 …    ً        معمال  للتشريح

أما أوهلما : إن السرية، إذا اعتربت كذلك، قاد هذا االعتبار إىل خطأين أساسيني
                                                           ً         فهو استحالة فهمها مادام أا أكرب من املناهج النسبية وأكثر مشوال  ومادامت 

 .تستعصي على أساليب النقد والتحليل احملدودة القاصرة
هما فهو فتح الطريق أمام خصوم اإلسالم لتدمري الثقة مبنطلقاته وأما ثاني

بيئة :                                               ً                   األساسية، وأي منطلق، بعد القرآن الكرمي، أكثر ثقال  وأكرب أمهية من السرية
      ّ                                          التخل ق اإلسالمي على كل املستويات، وتشكله واكتماله؟

لنهائي  جيب على املثقف املسلم رفض القبول ا- من الناحية املبدئية-لذا فإنه
ألا مهما تكن على درجة من احليادية … لنتائج حبوث املستشرقني يف حقل السرية

القصور عن الفهم وتدمري : والرتاهة فإا البد وأن تسقط يف اخلطأين آنفي الذكر
 .الثقة بأسس هذا الدين

ولكن مادام أن حبوث املستشرقني أمر واقع، وهي تغطي مساحات يف السرية 
ل البحث التارخيي، وتفرض ثقلها يف الدوائر األكادميية والتخصصية واسعة يف جما

بعامة، ومادام أن يف بعض هذه البحوث حملات منهجية وموضوعية قد متنحنا املزيد 
من اإلدراك لنسيج السرية، وتعطينا املزيد من األدوات املعينة على الفهم، فال بأس أن 

لى اعتبار أا صيغة مقبولة للتعامل                                    ً  نتعامل معها على هذا األساس وليس أبدا  ع
 .الدراسي مع سرية رسولنا 

ال خيتلط األسود باألبيض، ومترر على العقل املسلم معطيات أومن أجل 
املستشرقني املنحرفة وأخطاؤهم املكشوفة، أو املستترة، كان البد من تقدمي العديد 

ارة للمسلم يف هذا من الدراسات النقدية هلذه املعطيات، تكون مبثابة مصدر إن
 …الدرب املعتم الطويل
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الذي ) اجلديد(حياول ما وسعه اجلهد أن يكون الباحث ) مونتجمري وات(ن إ
يتجاوز أخطاء أسالفه ومعاصريه، بل إنه ليخطو خطوة أخرى، مل يسبقه ا أحد من 
ئق أقرانه، فيسعى إىل التحقق بقدر من االحترام واحليادية إزاء اجلذور الغيبية حلقا

فيما يتعلق باملسائل ) "حممد يف مكة(يقول يف مقدمة كتابه … السرية ووقائعها
الفقهية اليت أثريت بني املسيحية واإلسالم فقد جهدت يف اختاذ موقف حمايد منها، 
وهكذا بصدد معرفة ما إذا كان القرآن كالم اهللا أو ليس كالمه امتنعت عن 

يف كل مرة استشهد فيها بالقرآن، بل )  حممدقال(أو ) قال تعاىل(استعمال تعبري مثل 
                        ً     ً            وأقول لقرائي املسلمني شيئا  مماثال ، فقد ألزمت … )يقول القرآن(أقول بكل بساطة 

نفسي، برغم إخالصي ملعطيات العلم التارخيي املكرس يف الغرب، أن ال أقول أي 
 . )٢("شيء ميكن أن يتعارض مع معتقدات اإلسالم األساسية

:                ًعلى الكتاب قائال ) سري هاملتون جب(ق الربيطاين املعروف ويعلق املستشر
بأنه جيعل القارئ يشعر بأنه كتبه رجل عاش باخليال جتربة حممد يف مكة أكثر من أي 
ّ              كاتب سابق، يضاف إىل ذلك تنظيمه الدقيق ملواد البحث الذي يعد  إضافة جديدة                                                         

 باألرضية -ل جب يقو-قيمة لدراسة أصول اإلسالم، لقد اهتم الكتاب خاصة
االقتصادية واالجتماعية وعالقتها بنظريات القرآن الدينية، وهلذا يؤمل أن يؤدي إىل 

 !!. )٣(تقدير حق هلذا القائد العظيم أكثر يف الغرب مما مضى
من أجل هذا وقع االختيار عليه، ألن اآلخرين من املستشرقني الذين افتقدوا 

 ً     ً                         ا ، فضال  عن أن حبوثهم مل تعد تستحق بعض شروط البحث اجلاد، قد نوقشوا كثري
ذلك العناء الكبري الذي عوملت به يف العقود السابقة بسبب وضوح تناقضاا 
وإحلاحها يف مالحقة ما تتصوره أخطاء والتشبث ا، كاملغناطيس الذي ميسك بقطع 

 …احلديد املتناثرة
زاء أخطاء اآلخرين عن احلقائق اإلسالمية العقيدية والتارخيية إ) الدفاع(مث إن 

وحتريفام ليس أكثر أمهية من تقدمي أعمال بنائية، وإنه ليجب التأكد باستمرار على 
حقيقة أن العمل التارخيي اجلاد حباجة إىل البناة، الذين ميلكون احلس النقدي بطبيعة 
احلال، أكثر من النقاد، ذلك أن جوانب كثرية من تارخينا وحضارتنا ال تزال تنتظر 

                                                               ً  يكشف النقاب عنها أو يعيد عرضها باألسلوب الذي يقدمها كما حتققت فعال ، من 
                            ً                    ً                     أما مالحقة دراسات اآلخرين كشفا  عن خطأ فيها، ودفاعا  عن قيمة ما يف تارخينا 
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                           ً       ً                                          وفكرنا وعقيدتنا، فيبدو أمرا  ثانويا  جيب أال حيتل اخلط األمامي إال بعد أن يتم القدر 
 .يناتهاألكرب من مساحات البناء وتكو

 يف ئي                  ً                مادامت تتضمن قدرا  من اإلجناز البنا-ومع ذلك فإن العملية النقدية
 تغدو جديرة باملمارسة هي األخرى، -جانب ما من جوانب العقيدة أو التاريخ

 .                ً        شرط أال تكون هدفا  حبد ذاا
باختصار فإن التوجه األكثر أمهية وجدوى جيب أن يتجاوز الدفاع املتشنج إزاء 

حه اخلصوم حول هذه النقطة أو تلك يف جمرى التاريخ والعقيدة اإلسالمية كل ما طر
                                                        ً        صوب أحباث يف تكوين التاريخ واحلضارة والعقيدة والشريعة، نظما  وصريورة 
      ً                                                                     وأعماال  بنائية، يف هذا اجلانب أو ذاك لتقدم بذاا القناعات املوضوعية اليت تتهافت 

 .   )٤( اخلصوم  عندها مقوالت
يف واحد من كتابيه ) وات(       ً                            استنادا  إىل ذلك كله وقع االختيار على ومن مث، و

                            ً ومل أشأ أن أتناول الكتابني معا  … )حممد يف مكة( وهو املعروفني عن حممد 
لسببني، أوهلما أن حجم املادة سيتضاعف والشك مما ال يسمح به جمال كهذا الذي 

 لوضع القارئ - حينذاك-أتاحه الد اخلاص باملستشرقني، وثانيهما أين سأضطر
…                                                       ً          أمام حشد كبري من الشواهد والنصوص قد متثل يف جوهرها تكرارا  ملعان حمددة

فمادام أن املنهج يف الكتابني واحد، وأن اخللل الذي يعانيه هذا املنهج واحد كذلك 
 .يف الكتابني، فإن التعامل مع أحدمها سيغين بالضرورة عن التعامل مع األخر

  على تنفيذ أمنيته اليت طرحها يف مقدمة حبثه؟فهل قدر الرجل
قبل اإلجابة على هذا السؤال جيب أن نقوم بعرض مركز لألدوار اليت مرت ا 

 وللمالمح األساسية يف مناهجها، لكي احلركة االستشراقية يف سرية الرسول 
طة االستشراق، وخباصة يعلى خر) مونتجمري وات(نعرف على وجه التحديد موقع 

 ).املنهج( مستوى على
 من السرية) الغريب(تطور املوقف 

 يتشكل يف إطار ديين صرف، مترع من رسول اإلسالم ) الغريب(بدأ املوقف 
بالتعصب والتشنج واالنفعال، مليء باحلقد والغضب والكراهية، حتيطه جهالة عمياء، 

    ً  سدا  ا            ً                  ً                               متعمدة حينا  وغري متعمدة أحيانا ، جعلت بني القوم وبني شخصية رسولن
                                 ً                                      يصعب اختراقه، والنتيجة ليست أحباثا  تارخيية علمية أو موضوعية حبال، إمنا ذلك 
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السيل املنهمر من الشتائم والسباب مارسها رجال دين من قلب الكنيسة النصرانية 
ومارسها رجال علمانيون ال عالقة هلم بالكنيسة من قريب أو … باجتاهاا كافة

 … حىت العصر الراهنبعيد وقد استمر هذا التيار
  وعن رسالته؟ماذا كانوا يقولون عن رسولنا  -

ولكن مادام … يصعب على املرء أن يسرد ما قالوه حىت على سبيل االستشهاد
 إىل بعض الشواهد، - بإجياز-أن ناقل الكفر ليس بكافر، فال بأس من اإلشارة

 .     ًل حيا نتلقاها عن أناس حديثي عهد ذا العصر، بل إن بعضهم ال يزا
برز يف الشرق ): "البحث عن الدين احلق(يقول املونيسنيور كويل يف كتابه  -

عدو جديد هو اإلسالم الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع التعصب، ولقد 
وضع حممد السيف يف أيدي الذين تبعوه وتساهل يف أقدس قوانني األخالق، مث مسح 

 يهلكون يف القتال باالستمتاع الدائم بامللذات التباعه بالفجور والسلب، ووعد الذين
يف اجلنة، وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وأفريقيا وأسبانيا فريسة له، حىت إيطاليا 

!! ولكن انظر… هددها اخلطر، وتناول االجتياح نصف فرنسا، ولقد أصيبت املدينة
نتصر عند                                       ً                  هاهي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدا  يف وجه سري اإلسالم امل

) م١٢٥٤-١٠٩٩(                     ً بية يف مدى قرنني تقريبا  يمث تعمل احلروب الصل) م٧٥٢(بواتيه 
يف سبيل الدين، فتدجج أوربا بالسالح وتنجي النصرانية، وهكذا تقهقرت قوة اهلالل 

ب وانتصر اإلجنيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانني األخالق يأمام راية الصل
 .)٥("الساذجة

إن الديانة احملمدية جذام ): "ميثولوجيا اإلسالم(يوكيمون يف كتابه ويقول املس -
                              ً      ً                                فشا بني الناس وأخذ يفتك م فتكا  ذريعا ، بل هو مرض مروع وشلل عام وجنون 
ذهين يبعث اإلنسان على اخلمول والكسل، وال يوقظه إال ليسفك الدماء ويدمن 

إال عمود كهربائي ) ؟(يف مكة وجيمح يف القبائح، وما قرب حممد (!!) معاقرة اخلمور 
، )اهلستريا(هم إىل اإلتيان مبظاهر الصرع ويبث اجلنون يف رؤوس املسلمني ويلجؤ

إىل ما ال اية، وتعود عادات تنقلب إىل ) اهللا اهللا(والذهول العقلي، وتكرار لفظ 
 وترتيب ما يستنبط من أفكار ىلة ككراهية حلم اخلرتير والنبيذ واملوسيقيطباع أص

 .)٦("لقسوة والفجور يف امللذاتا
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       ً                   إن حممدا ، مؤسس دين املسلمني، ‘): "تاريخ فرنسا(ويقول جويليان يف كتابه  -
قد أمر أتباعه أن خيضعوا العامل، وأن يبدلوا مجيع األديان بدينه هو، ما أعظم الفرق 

إن هؤالء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا !! بني هؤالء الوثنني والنصارى
أسلموا أو موتوا، بينما أتباع املسيح أراحوا النفوس بربهم وإحسام، ماذا : لناسل

كانت حال العامل لو أن العرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا مسلمني كاجلزائريني 
 .)٧("واملراكشيني

 ونشره يف نيويورك سنة جالذي ألفه ) تقدم التبشري العاملي(وجاء يف كتاب  -
إن سيف حممد والقرآن أشد عدو وأكرب معاند : "ب الرابعم، يف اية البا١٩٦٠

، ")٨(للحضارة واحلرية واحلق، ومن بني العوامل اهلدامة اليت أطلع عليها العامل إىل اآلن
القرآن خليط عجيب من احلقائق واخلرافات، ومن الشرائع واألساطري، كما "وقال 

                    ً   وفوق ذلك هو غامض جدا  ال هو مزيج غريب لألغالط التارخيية واألوهام الفاسدة، 
والذي يعتقده املسلم أن املعبود هو اهللا … ميكن أن يفهمه أحد إال بتفسري خاص له

األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، فاهللا ملك جبار متسلط، ليست له عالقة مع 
لوور ج، مث ينتقد )٩("خلقه ورعاياه برغم أن اإلسالم يذكر الرابطة املوجودة بينهما

             ً      ً                      كان حممد حاكما  مطلقا ، وكان يعتقد أن من حق : " فيقولة الرسول شخصي
                                                    ً                 امللك على الشعب أن يتبع هواه ويعمل ما يشاء، وكان جمبوال  على هذه الفكرة، 
             ً                                                       فقد كان عازما  على أن يقطع عنق كل من ال يوافقه يف هواه، أما جيشه العريب 

 يقتلوا كل من يرفض فكان يتعطش للتهديد والتغلب، وقد أرشدهم رسوهلم أن
 . )١٠("اتباعهم ويبعد عن طريقهم

       ً          أن حممدا  قد جلأ إىل "م ١٧٥٢ويعتقد سفاري الذي ترجم القرآن سنة  -
السلطة اإلهلية لكي يدفع الناس إىل قبول هذه العقيدة، ومن هنا طالب باإلميان به 

 .)١١("                            ً      ً                    كرسول هللا، وقد كان هذا اعتقادا  مزيفا  أملته احلاجة العقلية
 …وهذا يكفي

بية، وقد ي                          ً       ً                            لقد جاءت هذه األقوال إفرازا  طبيعيا  للصراع احملتدم بني اإلسالم والصل
بية طعم مر يف حلوق الغربيني ماذا أقوه يكان للنتائج اليت متخضت عنه احلروب الصل

يتحدث عن التجربة اليت استحالت معضلة يف ) حممد أسد(إن ليوبولد فايس …     ًأبدا 
فيما يتعلق باإلسالم، فإن االحتقار التقليدي أخذ : "اوزها فيقولمناهجهم يصعب جت
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يتسلل يف شكل حتزب غري معقول إىل حبوثهم العلمية، وبقي هذا اخلليج الذي حفره 
غري معقود فوقه جبسر، مث ) بيةيمنذ احلروب الصل(التاريخ بني أوربا والعامل اإلسالمي 

فكري األوريب، والواقع أن املستشرقني                       ً       ً       أصبح احتقار اإلسالم جزءا  أساسيا  من الت
ر احلديثة كانوا مبشرين نصارى يعملون يف البالد اإلسالمية، واألولني يف العص

م اإلسالم وتارخيه مدبرة على أساس يوكانت الصورة املشوهة اليت اصطنعوها من تعال
قد استمر يضمن التأثري يف موقف األوربيني من الوثنيني، غري أن هذا االلتواء العقلي 

مع أن علوم االستشراق قد حتررت من نفوذ التبشري، ومل يبق لعلوم االستشراق هذه 
 توجيهها، أما حتامل املستشرقني على اإلسالم يءعذر من محية دينية جاهلية تس

بية، يفغريزة موروثة وخاصة طبيعية تقوم على املؤثرات اليت خلفتها احلروب الصل
 . )١٢(" األوربينيبكل ماهلا من ذيول، يف عقول

بية وحدها، ولكنه اإلسالم نفسه، إن اخلطر احلقيقي، يليست احلروب الصل -
كامن يف نظامه، ويف قدرته  (١٩٤٤كما يقول لوريس براون يف كتاب أصدره عام 

على التوسع واإلخضاع، ويف حيويته، إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار 
 .)١٣()األوريب
       ً    إن شيئا  من ) "١٩٣٠عدد حزيران سنة (عامل اإلسالمي ونقرأ يف جملة ال -

اخلوف جيب أن يسيطر على العامل الغريب، وهلذا اخلوف أسباب منها أن اإلسالم منذ 
                         ً             ً                             أن ظهر يف مكة مل يضعف عدديا  بل كان دائما  يف ازدياد واتساع، مث إن اإلسالم 

   ً             عبا  دخل يف اإلسالم         ً                                             ليس دينا  فحسب، بل إن من أركانه اجلهاد، ومل يتفق قط أن ش
 .)١٤("             ًمث عاد نصرانيا 

           ً               إن هناك عداء  من النصرانية : "واملستشرق األملاين بيكر يقوهلا بصراحة -
                                                        ً      ً       لإلسالم بسبب أن اإلسالم عندما انتشر يف العصور الوسطى أقام سدا  منيعا  يف وجه 

 .)١٥("انتشار النصرانية، مث امتد إىل البالد اليت كانت خاضعة لصوجلاا
ويف موازاة هذا التيار الكهنويت املتعصب الذي يفتقد أي قدر من الرغبة يف 

، ويف أعقاب عصر اإلصالح الديين، التعرف على حقيقة اإلسالم وشخصية النيب 
ّ                          وفيما بعد خالل عصر التنو ر وانفصال الدين عن الدولة وحىت القرن العشرين، :                       

 ات اإلسالمية عامة، وسرية رسولنا توالت على املسرح أجيال من املعنيني بالدراس
كان بعضهم ينتمي إىل الكنيسة ويرتدي … خاصة، وقد عرف هؤالء باملستشرقني
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… وال تربطه بالكنيسة رابطة وظيفية)      ًمدنيا (مالبس الكهنوت، ولكن كان أغلبهم 
، وأن تتغري نظرم يف تعاملهم مع وكان يتوقع أن ختف محالم على رسولنا  

 …مهيارخيه وتعالشخصيته وت
نعم، لقد حدث شيء من هذا، ولكنه ما تعدى التشذيب والتهذيب وجتاوز 

   ً               جهال  بتركيب السرية، : كلمات الفحش والسباب، أما املنهج فقد ظل هو املنهج
      ً                                                           وتعصبا  يف التعامل معها، وحتليالت واستنتاجات ما أنزل اهللا ا من سلطان، 

ة، وجيتمع القوم عليها حىت لتكاد تغدو عندهم هم املرة تلو املرنويؤكدها الواحد م
     ً                                     ً                                يقينا  من اليقني على الرغم من أا بنيت أساسا  على الوهم الذي تستحيل معه رؤية 
احلقائق، حبجمها الطبيعي، وعلى الرغم من أا انبثقت عن زاوية رؤية ضيقة مترعة 

م من أا يف                                               ً           بالتعصب، ونظر إليها عرب منظار قد دخن عليها سلفا ، وعلى الرغ
 الشواهد - حبال-أحسن األحوال، قد بنيت على شواهد تارخيية ولكنها ليست

املتواترة ذات الثقل، وإمنا هي الشاذ الغريب الذي يتشبثون به لكونه يشبع نفوسهم 
 .وعقوهلم

      ً                                                               وعموما  فإننا نستطيع أن نضع أيدينا على عدد من األخطاء والثغرات املنهجية 
راقية، ونشري هنا، على وجه التحديد، إىل ثالث من هذه هلذه البحوث االستش

 :الثغرات
 :املبالغة يف الشك، واالفتراض، والنفي الكيفي، واعتماد الضعيف الشاذ:    ًأوال * 

                                           ً       ً            يكاد هذا امللمح األساسي يف مناهج املستشرقني قامسا  مشتركا  أعظم بينهم 
راضات ال رصيد هلا من أم ميضون مع شكوكهم إىل املدى، ويطرحون افت…     ًمجيعا 

الواقع التارخيي، بل إم ينفون العديد من الروايات، هلذا السبب أو ذاك، بينما 
لقد غالوا يف كتابام يف "…  بكل ما هو ضعيف شاذ- يف املقابل-جندهم يتشبثون
، وقد أثاروا الشك )يف وقائعها(جهدوا أنفسهم يف إثارة الشكوك  ٍأ السرية النبوية و
ولكنهم … ، ولو متكنوا ألثاروا الشك حىت يف وجودهم الرسول حىت يف اس

 فإن سريته هي أوضح مهما قالوا يف نسبة التاريخ الصحيح يف سرية الرسول 
 .)١٦("وأطول سرية نعرفها بني سري مجيع الرسل واألنبياء

            ً                 من املؤسف حقا  أن غاىل بعض هؤالء : "هم إىل هذه املسألة فيقولجويشري درمن
 من أمثال موير ومرجليوث ونولدكه وشربجنر ودوزي وكيتاين -صنياملتخص
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               ً                 يف النقد أحيانا ، فلم تزل كتبهم -ود فروا وغريهمجولد زيهر وجرمي وجومارسني و
عامل هدم على اخلصوص، وال تزال النتائج اليت انتهى إليها املستشرقون سلبية 

 أن يقوم على سلسلة من ناقصة، ولن تقوم سرية على النفي، وليس من مقاصد كتايب
 الذي هو من -ومن دواعي األسف أن كان األب المانس… اادالت املتناقضة

               ً                                 من أشدهم تعصبا ، وأنه شوه كتبه الرائعة الدقيقة -أفضل املستشرقني املعاصرين
وأفسدها بكرهه لإلسالم ونيب اإلسالم، فعند هذا العامل اليسوعي أن احلديث إذا 

   ً                                                   قوال  عن القرآن فال أدري كيف ميكن تأليف التاريخ إذا اقتضى وافق القرآن كان من
 ".)١٧(   ً                       بدال  من أن يؤيد أحدمها اآلخر؟… تطابق الدليلني ادمهما حبكم الضرورة

إن هذا يقودنا إىل موقف بعض املستشرقني من القرآن الكرمي كمصدر أساسي 
ال ميكن أن يعد  سالحا  من مصادر السرية، ذلك أن اعتماد القرآن الكرمي يف هذا ا ً      ّ             

ذا حدين، ويتمثل احلد السليب بنفي الكثري من أحداث السرية مادامت مل ترد يف 
، وهذا القرآن الكرمي، وكأن القرآن كتاب تارخيي خاص بتفاصيل حياة حممد 

اء مغرضة ذات طابع هدمي معاكس، وهي التشكيك، أو نفي قمكنهم من عملية انت
ا يف القرآن، والسيما إذا كان يف هذه الرواية متجيد للنيب كل رواية ال ترد مؤيدا

 أو إذا كان يف نفيها تأكيد إلحدى وجهات النظر االستشراقية، فمثال  جند ،    ً                                                            
 ورد يف أربع سور من القرآن هي آل عمران ربنكر يرى أن اسم النيب س

 تكن اسم مل) حممد(واألحزاب وحممد والفتح، وكلها سور مدنية، ومن مث فإن لفظة 
، وقد )١٨(علم للرسول قبل اهلجرة، وإمنا اختذه بتأثري قراءته لإلجنيل واتصاله بالنصارى

، من خالل )حممد( قد التقط اسم إذا كان النيب : يتوجب أن نسأل سربنكر هنا
احلقيقي الذي بشر به العهدان ) حممد (-إذن–قراءاته لنبوءات اإلجنيل، فأين ذهب 

 القدمي واجلديد؟
إن إسرائيل ولفنسون يشري، بصدد مهامجة يهود بين النضري إىل : ناك مثل آخره

                          ً                                         أن مؤرخي العرب يذكرون سببا  آخر إلعالن احلرب على هذه الطائفة اليهودية، 
 ينكرون - يقول ولفنسون-لكن املستشرقني"، ذلك هو حماولتهم اغتيال الرسول 

 ذكر هلا يف سورة احلشر اليت صحة هذه الرواية ويستدلون على كذا بعدم وجود
 . )١٩("نزلت بعد إجالء بين النضري
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إننا يف جمال التشكيك والنفي االعتباطي البد أن نتذكر العبارة اليت قاهلا 
إذا أردنا أن نصحح " ذا الصدد، - موضوع هذه الدراسة-)مونتجمري وات(

ن احلاالت اليت ال األغالط املكتسبة من املاضي بصدد حممد جيب علينا يف كل حال م
                                                         ّ          ً يقوم الدليل القاطع على ضدها، أن نتمسك بصالبة بصدقه، وجيب أال  ننسى أيضا  
                                               ً                        أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا ، وأنه يف مثل هذا املوضوع 

 . )٢٠("يصعب احلصول عليه
وحنن نستطيع أن نضع أيدينا على عشرات بل مئات من الشواهد على النفي 

لكيفي الذي مارسه املستشرقون، وخباصة أجياهلم السابقة، إزاء وقائع السرية، ا
 ال يشري إىل دور اليهود يف تأليب األحزاب على - على سبيل املثال-فربوكلمان

 يف أشد ساعات حمنته، ولكنه املدينة وال إىل نقض بين قريظة عهدها مع الرسول 
                  ً        ن كان سلوكهم غامضا  على كل مث هاجم املسلمون بين قريظة، الذي"يقول 
، ويتغاضى إسرائيل ولفنسون عن دور نعيم بن مسعود يف معركة اخلندق )٢١("حال

، ولعله يريد أن يوحي بذلك أن )٢٢(كسبب يف انعدام الثقة بني املشركني واليهود
 !.اليهود ال ميكن أن خيدعوا

ايات الضعيفة ليس الشك والنفي االعتباطي وحدمها، ولكنه االعتماد على الرو
 كما يقول الدكتور جواد -لقد أخذ املستشرقني"الشاذة اليت قد ال تصمد أمام النقد 

 باخلرب الضعيف يف بعض األحيان وحكموا مبوجبه واستعانوا بالشاذ والغريب -علي
                                                        ً                 فقدموه على املعروف املشهور، استعانوا بالشاذ ولو كان متأخرا  أو كان من النوع 

د وأشاروا إىل نشوزه، تعمدوا ذلك ألن هذا الشاذ هو األداة االذي استغربه النق
 .)٢٣(!!الوحيدة يف إثارة الشك

إسقاط الرؤية الوضعية، العلمانية، والتأثريات البيئية املعاصرة على :      ًثانيا  -
 .الوقائع التارخيية

أن يتجرد املستشرقون "إنه من املتعذر بل من املستحيل، كما يؤكد اتيني دينيه 
 قد بلغ حتريفهم لسرية النيب - لذلك-عواطفهم وبيئتهم ونزعام املختلفة، وأمعن 

              ً                                                      والصحابة مبلغا  يغشى على صورا احلقيقية من شدة التحريف فيها، وبرغم ما 
يزعمون من اتباعهم ألساليب النقد الربيئة ولقوانني البحث العلمي اجلاد فإنا جند من 

                              ً                     جة أملانية إذا كان املؤلف أملانيا ، وبلهجة إيطالية إذا                 ً          خالل كتابام حممدا  يتحدث بله
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                  ً                                                     كان الكاتب إيطاليا ، وهكذا تتغري صورة حممد بتغري جنسية الكاتب، وإذا حبثنا يف 
هذه السرية عن الصورة الصحيحة فإنا ال نكاد جند هلا من أثر، إن املستشرقني 

إا أبعد عن احلقيقة من                ً                                   يقدمون لنا صورا  خيالية هي أبعد ما تكون عن احلقيقة، 
) اسكندر دمياس(و ) وولتر سكوت(أشخاص القصص التارخيية اليت يؤلفها أمثال 

                          ً                                        وذلك أن هؤالء يصورون أشخاصا  من أبناء قومهم، فليس عليهم إال أن حيسبوا 
حساب اختالف األزمنة، أما املستشرقون فلم ميكنهم أن يلبسوا الصورة احلقيقية 

وما يلبث " …هم حسب منطقهم الغريب وخياهلم العصريألشخاص السرية فصورو
ي األوربيني يف عامل من أقصى الصني أمار"                  ً       ً       دينييه أن يضرب مثال  معاكسا  فيقول 

يتناول املتناقضات اليت تكثر عند مؤرخي الفرنسيني وميحصها مبنطقة الشرقي البعيد 
آخر له عقلية ) شليوري(كما نعرفها ليعيد إلينا ) الكاردينال ريشليو(مث يهدم قصة 

كاهن من كهنة بكني ومساته وطبعه؟ إن مستشرقي العصر احلاضر قد انتهوا إىل مثل 
، وخييل إلينا أننا نسمع هذه النتيجة فيما يتعلق برمسهم احلديث لسرية الرسول 

    ً                                                                        حممدا  يتحدث يف مؤلفام إما باللهجة األملانية أو اإلنكليزية أو الفرنسية وال نتمثله 
، وينتهي "                                          ً               ذه العقلية والطباع اليت ألصقت به، حيدث عربا  باللغة العربيةقط، 

إن صورة نبينا اجلليلة اليت " إىل القول - الذي أعلن إسالمه-املستشرق الفرنسي
                            ُّ                                          خلفها املنقول اإلسالمي تبدو أجل  وأمسى إذا قيست ذه الصورة املصطنعة الضئيلة 

 .)٢٤("يداليت صيغت يف ظالل املكاتب جبهد جه
ويشري الدكتور جواد علي إىل أن كيتاين، وهو من كبار املستشرقني األوائل 

                 ً       ً                 ، كان يعتمد منهجا  معكوسا  يف البحث، يذكرنا الذين كتبوا عن حياة الرسول 
بكثري من املختصني اجلدد يف حقل التاريخ اإلسالمي، والذين يعملون وفق منهج 

 مسبقة مث جييئون إىل وقائع التاريخ لكي خاطئ من أساسه، إذ أم يبيتون فكرة
ذا رأي "يستلوا منها ما يؤيد فكرم ويستبعدوا ما دون ذلك، فلقد كان كيتاين 

وفكرة، وضع رأيه وكونه يف السرية قبل الشروع يف تدوينها فإذا شرع ا استعان 
ئم بكل خرب من األخبار ظفر به، ضعيفها وقويها، ومتسك ا كلها والسيما ما يال

ّ                          رأيه، ومل يبال باخلرب الضعيف بل قواه وسن ده وعد ه حجة وبين حكمه عليه، ومن        ّ                                    
يدري فلعله كان يعلم بسالسل الكذب املشهورة واملعروفة عند العلماء ولكنه عفا 
ّ                                                                        وغض  نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها ألنه صاحب فكرة يريد إثباا بأية طريقة    
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 وإظهارها وتدوينها إذا ترك تلك الروايات وعاجلها كانت، وكيف يتمكن من إثباا
 .)٢٥("معاجلة نقد وجرح وتعديل على أساليب البحث احلديث؟

بعض اآلراء حول ) الشرق كما يراه الغرب(وترد يف ختام كتاب اتيني دينيه 
إن سرية حممد : (بقوله" لقد أصاب الدكتور سنوك هريغرجنة"هذا املنهج حيث يقول 

ية نظرية أو ألعلى أن البحوث التارخيية مقضي عليها بالعقم إذا سخرت احلديثة تدل 
                                  ً                      ، هذه حقيقة جيمل مبستشرقي العصر مجيعا  أن يضعوها نصب أعينهم )رأي سابق

فإا تشفيهم من داء األحكام السابقة اليت تكلفهم من اجلهود ما جياوز حد الطاقة 
أييد رأي من اآلراء إىل هدم فيصلون إىل نتائج الشك خاطئة، فقد حيتاجون يف ت

بعض األخبار وليس هذا باألمر اهلني، مث إىل بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا وهذا أمر 
ال ريب مستحيل، إن العامل يف القرن العشرين حيتاج إىل معرفة كثري من العوامل 

إىل … اجلوهرية كالزمن والبيئة واإلقليم والعادات واحلاجات واملطامح وامليول
خره، والسيما إدراك تلك القوى الباطنة اليت ال تقع حتت مقاييس املعقول واليت آ

 .)٢٦("يعمل بتأثريها األفراد واجلماعات
    ً                                                            وفضال  عن هذا جند أن الطابع العلماين الوضعي، والرؤية احملدودة للمناهج 
ن                                       ً                              الغربية يف تعاملها من تأرخينا، أوقع عددا  من املستشرقني يف خطأ آخر مفاده أ

أي أن …                                     ً               مل يكن خيطو خطوة واحدة وهو يعلم مسبقا  ما الذي يليهاالرسول 
ومتطلباا ولوازمها، وأبرز مثل يف هذا ) الظروف الراهنة(نشاطه كانت توحي به 

هاوزن وعدد من رفاقه حول إقليمية احلركة اإلسالمية يف عصرها لاال ما ذكره ف
 إال بعد أن أتاحت له - يف العصر املدين-امليةاملكي وأا مل تنتقل إىل املرحلة الع

 ليفكر بذلك من قبل، وما قالوه حول اعتماد الظروف ذلك ومل يكن الرسول 
يف العصر املكي وحتوله إىل القوة بعد أن شكل دولة يف ) الالعنف (الرسول 

  من طريق- يقول فلها وزن-لقد كان يف وسع حممد"املدينة وجتمع حوله املقاتلون، 
عقيدة تتجاوز دائرة معتقديها الدائرة اليت ترمسها رابطة الدم، أن حيطم رابطة الدم 
هذه ألا مل تكن بريئة من العصبية وضيقها، وال كانت ذات صبغة خارجية عارضة، 
                                                        ً            هذا هو الذي جعلها ال تتسع لقبول عنصر غريب عنها، ولكن حممدا  مل يرد ذلك، 

تطيع أن يتصور إمكان رابطة دينية يف حدود غري               ً             ومن اجلائز أيضا  أنه مل يكن يس
) الدعوة إىل اإلسالم(، ويرفض سريتوماس أرنولد يف كتابه )٢٧("حدود رابطة الدم
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من الغريب أن ينكر بعض املؤرخني أن اإلسالم قد قصد "هذه الرؤية اخلاطئة فيقول 
 ،)٢٨(…بينات                         ً      ً                   يف بادئ األمر أن يكون دينا  عامليا  برغم هذه اآليات الةبه مؤسس

 …بعد فيما جاءت قد الرسالة عاملية فكرة إن( يقول إذ موير وليم السري بينهم ومن
 فيها يفكر مل تؤيدها، اليت واألحاديث اآليات كثرة من  الرغم على الفكرة هذه وإن
 كان الذي عامله فإن غامضة الفكرة كانت فقد فيها فكر أنه فرض وعلى نفسه، حممد
 مل     ًحممدا  وأن هلا، إال يهيأ مل داجلدي الدين هذا أن كما العرب، بالد نكا إمنا فيه، يفكر
 عاملية نواة أن نرى وهكذا غريهم دون للعرب إال مات أن إىل بعث منذ دعوته يوجه

 إىل ذلك يرجع فإمنا ذلك بعد ومنت اختصرت قد كانت إذا ولكنها غرست قد اإلسالم
 …)٢٩("ناهجوامل اخلطط إىل منه أكثر واألحوال الظروف

 أمجع للعامل بل العرب بالد على مقصورة اإلسالم رسالة تكن مل" أرنولد وجييب
 يدعى واحد دين غري هناك يكون ال كذلك واحد، إله غري هناك يكن ومل فيها، نصيب
 هناك إمنا الواضح، اخلطأ هذا مبواجهة وحده أرنولد يقف ومل …)٣٠("كافة الناس إليه
 على مقصورة ليست اإلهلية الرسالة أن" يؤكد الذي خاووس ونولدكه زيهر كولد
 كلها اإلنسانية خضوع ذلك ومعىن املخلوقات مجيع تشمل اهللا إرادة إن بل العرب

 وقد الطاعة ذه املطالبة حق اهللا من     ًرسوال  بوصفه حملمد كان وقد      ً مطلقا ،      ًخضوعا 
 أراد ما مجلة من ينفصل ال     ًجزءا  األمر أول من ظهر ما وهذا ا، يطالب أن عليه كان
 حتول قد     ًحممدا  أن" يرى الذي اآلخر اخلطأ أرنولد ويرفض …)٣١("مبادئ من حتقيقه
 بعض وزن فلها عن    ًنقال  به صرح قد رأي وهو الظروف واتته أن مبجرد القوة إىل

 …)٣٢(     "قريظة بين غزوة عن حديثه لدي ميور والسيما الباحثني
 حممد رغبة كانت" يقول عندما نفسه اخلطأ يف الوقوع من ينج مل أرنولد أن إال
 أقام نفسه الوقت يف ولكنه السبيل، هذا يف جنح وقد جديد، دين تأسيس إىل ترمي
 على مقصورة األمر بادئ رغبته وكانت     ً تاما ،     ًمتيزا  متميزة جديدة صفة له       ًسياسيا       ًنظاما 
 .)٣٣("اهللا    بوحدانية االعتقاد إىل وطنه بين توجيه
 اإلسالم حركة تدرس مشولية نظرة وفق إال يتم أن ميكن ال السرية فهم نإ

 مل  الرسول وإن قرآنه، يف وحمدد اهللا، علم يف مرسوم شامل برنامج يف كخطوات
 وإمكاناته وذكائه وأخالقيته قدراته على يعتمد بأسلوب الربنامج هلذا منفذ سوى يكن
 زلـتن آياته وراحت      ًمنجما  نزل الكرمي رآنالق أن وبرغم .والتنفيذ التخطيط يف الفذة
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 كمبدأ مبجموعه أنه إال ،)وقوعها بعد( عليها وتعلق األحداث تالمس لكي مكث على
 اجلزئية ممارساته ترتبط     ًشامال      ًإهليا        ًبرناجما  كونه نطاق عن خيرج ال "أيديولوجية"

 هي ليست )نةالراه الظروف( فإن مث ومن اهللا، علم يف     ًسلفا  حمددة شاملة بكليات
 الذي )اهلدف( هناك إمنا ، رسوله وخطى اإلسالم مسار حتدد اليت املوقتة احلتمية
 على     ًشامال  )      ًانقالبا (و عليها )     ًومتردا ( والظروف األعراف ضد )وقفة(       ًأحيانا  يفرض

 الرسول طرحه الذي احلاسم الشعار يف حلظة أول منذ      ًواضحا  يبدو ما وهذا مواضعاا،
 ذا أوحى موقوت، راهن، ظرف فأي )اهللا إال إله ال( ليةاجلاه بوجه الشعار 

 ومعامله وأهدافه قيمه جل اجلاهلي الوجود على يدمر جاء الذي الشامل االنقاليب
 ال" يقول عندما بوضوح ذلك إىل يشري أرنولد توماس إن وتقاليده؟ وعاداته ومفاهيمه
 الوثنية، العرب بالد يف العهد ديثةح حركة اإلسالم أن     ًجليا  ظهر كيف البال عن يغرب
 دخول أن ذلك     ً تاما ،       ًتعارضا  اتمعني هذين يف العليا املثل تتعارض كانت وكيف
 وحشية بربرية عادات من قليل على القضاء جمرد على يدل مل العريب اتمع يف اإلسالم
 املبادئ أن عوالواق …قبل من كانت اليت احلياة ملثل     ًكامال        ًانقالبا  كان وإمنا فحسب
 ملؤها نظرة العرب إليه ينظر كان ما مع     ًكثريا  تتعارض كانت حممد دعوة يف األساسية
 بأن باإلسالم العهد حديثي تعلم كانت أا كما احلني، ذلك حىت واإلجالل التقدير
   .)٣٤( "االحتقار    نظرة إليها نينظرو إسالمهم قبل كانوا صفات الفضائل من يعدوا
 ومكان زمان كل يف اإلنسان لتقود آياته جاءت فوقية قضية كان الكرمي القرآن إن
 كما       ً وإجيابا ،     ًسلبا  السائد، بالوضع      ًمؤقتا        ًانفعاال  ينفعل يكن ومل جديد، عصر إىل

 مشولية نظرة ينظر كان وإمنا )سنرى كما( وماديني مسيحيني املستشرقني معظم يتصور
 اليت األخطاء من الكثري لنا يفسر الذي هو هذاو املباشر، الفعل رد عن البعد كل بعيدة

  .أجنحتها بكافة االستشراقية البحث مناهج مارستها
                                                                    ً وحنن ال نطلب من الغربيني هنا أن يؤمنوا أن القرآن مرتل من السماء وأن حممدا  

                             ً                         وإمنا نطلب أن يكونوا أكثر جتردا  وموضوعية فينظروا إىل سرية … رسول اهللا
ية متكاملة، وإىل القرآن الكرمي كربنامج عقيدي مترابط  كوحدة عضوالرسول  

                                     ً       ً                               تعلو مكوناته على الظروف املوقوتة زمانا  ومكانا ، برغم مالمساا اليومية املباشرة 
للوقائع الزمانية واملكانية، ولكنها املالمسة اليت تنبثق عنها قيم ودالالت ذات طابع 

 .هامشويل ما كان للمستشرقني أن يغفلوا عن أبعاد



 ٣٥٥

 :يهودية أو نصرانية أصول إىل السرية معطيات رد :     ًثالثا 
 العميقة بصماته ويضع املستشرقني، برقاب يأخذ يكاد )املسبق( التصور هذا إن
 جواد الدكتور وحياول …النبوة وظاهرة السرية وقائع مع التعامل يف مناهجهم على
 أو ،"الدين رجال طبقة من هم النصارى املستشرقني معظم إن" األسباب يبني أن علي
 من احلساسة املوضوعات إىل يتطرقون عندما وهم الالهوت، كليات من املتخرجني من

 يهود، من املستشرقني وطائفة .نصراين أصل إىل   َّ  رد ها إمكام جهد حياولون اإلسالم
 لرد أنفسهم جيهدون غالبيتهم، يف الصهيونية وحتكم )إسرائيل( تأسيس بعد وخاصة
 لسلطان تبع الباب هذا يف الطائفتني وكلتا يهودي، ألصل وعريب سالميإ هو ما كل

   .)٣٥("واألهواء العواطف
 االستشراقي العقل يف املنهجية العقيدة هذه على الضوء من      ًمزيدا  )طيباوي( ويلقي

 بني شبه مواضع تكشف لإلسالم األوىل النظرة إن" :فيقول املذهبية دوافعها وعلى
 وهذه أساسية خالفات تربز قرب عن الفاحصة النظرة ولكن ،واملسيحية اإلسالم
 اال من     ًقليال  تستميل زالت وما املاضي، يف املبشرين تثري ما      ًغالبا  كانت احلقيقة

 املبشر زعـوين لإلسالم، كأصول الشوارد هذه مثل تصيد على التحايل إىل األكادميي
 مباشر، غري أو مباشر بطريق حممد رقد من ينال وهو يتناسى أن إىل األكادميي والباحث
 عمل وينجبن سلسلة من قريب كتاب ويف املسيح، األتقياء املسلمون يقدس كيف

مستشرق وهو قسيس اجنليكاين على عقد عدة مقارنات ليظهر أن اإلسالم كان 
                            ً    وهناك دارس آخر لإلسالم هو أيضا  من … صورة غري حمكمة أو مشوهة للمسيحية

يستحق الذكر هنا بوجه خاص ) د به ولفرد كانتول مسثويقص(رجال الكهنوت 
بسبب تقدميه ملزيد من اجلدل السطحي الذي يعرض للتشابه بني املسيحية واإلسالم 

إن من أسباب تباعد املسلمني واملسيحيني عن بعضهم البعض أن كال : (وهو يكتب
عتقاد الذي خر مبحاولته أن يضعها خالل طراز االآلالفريقني قد أساء فهم عقيدة ا

                                                ً           وشأن كثري من التعميمات ال يبدو مثل هذا النص منصفا  كما حياول .)٣٦()يؤمن به
أن يكون، فإن املسيحيني وحدهم هم الذين ظلوا طوال القرون حياولون فهم 

 من خالل اصطالحات املسيحية، أما النظرة األساسية - أو إساءة فهمه-اإلسالم
غري على الدوام ألا جزء من الوحي اإلهلي من للمسلم فقد ظلت على حاهلا، مل تت

القرآن، ومل حياول مسلم مؤمن أن يدخل املسيحية يف إطار آخر، واملسيحي ال يواجه 
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                   ً                                               يف كتبه املقدسة قيودا  صرحية حتجزه عن تقبل وجهة نظر املسلم يف اإلسالم، ومع 
       ً  الم أيضا ،  بل رأيه يف اإلس- ال رأي املسلم يف املسيحية فحسب-ذلك فهو يرفض

وهذا مبشر قدمي حياضر يف الشريعة اإلسالمية …               ً             وهو يسعى جاهدا  لتغيري الرأيني
                          ً                                                  جبامعة لندن، ال يبدي احتراما  يذكر لذكاء القارئ ويعلن يف مقدمة مقال له أنه يقدم 
                                   ً              ً      ً           معلومات صحيحة ملعاجلة الدراسة موضوعيا  حىت يكون منصفا  مدققا ، ولكن بعد 

                                          ً        ال ميكن أن يكون هناك شك على أية صورة أن حممدا  قد متثل إنه : (هذا كله يكتب
      ً                                                                   ً أفكارا  من التلمود وبعض املصادر احملرفة، أما بالنسبة للمسيحية فإن هناك احتماال  

                            ِّ  ومن أجل تبني مدى موضوعية املبش ر … )     ً         ً                    طاغيا  بأن حممدا  قد استمد إحياءه منها
إن للعامل أن يرى (تام مقاله املذكور جيب أن نقرأ هذه الكلمات اليت وردت يف خ

ماذا سوف حيدث حني يعرض إجنيل املسيح احلي بالصورة املالئمة ملاليني 
 .)٣٧()!!املسلمني

             ً                           اليت تؤثر سلبا  على نقاء املنهج االستشراقي، ) املذهبية(        ً           وامتدادا  هلذه األزمة 
سالم،                                   ً                            يلمس املرء يف معطيات املستشرقني تعاطفا  مع العناصر والقوى املضادة لإل

          ً          تضع جدرانا  بني القوم ) كراهية( وال ريب أن ما يتمخض عن هذا من -    ّ   ولنبي ه 
وفرق … وبني الفهم الصحيح لوقائع السرية وتصيب منهج العمل مبزيد من التشنج

                                     ً      ً                      كبري بني احلكم الذي يصدره قاض، يقف موقفا  حمايدا  بني طريف القضية، واحلكم 
 !!.رفني ويكره اآلخر أو يدينه ابتداءالذي يصدره قاض يتعاطف مع أحد الط

الشواهد كثرية، ويكفي أن يقرأ املرء كتابات مرجليوث أو فلهاوزن أو 
 . بأم عينيه اتساع هذا التيار يف املعطيات االستشراقيةىبروكلمان لري

مل يطل العهد مبحمد حىت شجر … "   ً                            مثال  نقرأ لدى بروكلمان هذا النص 
ّ    ّ                  هود، فالواقع أم على الرغم مم ا مت  هلم من علم هزيل يف زاع بينه وبني أحبار اليـالن                            

تلك البقعة النائية كانوا يفوقون النيب األمي يف املعلومات الوضعية ويف حدة 
كان على حممد أن يعوض خسارة أحد اليت أصابت جمده "، ونقرأ )٣٨("اإلدراك

لنضري لسبب العسكري من طريق آخر، ففكر يف القضاء على اليهود، فهاجم بين ا
مل يبق اإلسالم على تساحمه "هاوزن على الوتر نفسه فيقول لويضرب ف… )٣٩("واه

 وكانت إثارة مشكلة .بعد بدر بل شرع يف األخذ بسياسة إرهاب يف داخل املدينة
أما اليهود فقد حاول أن يظهرهم مبظهر … املنافقني عالمة على ذلك التحول
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 سنوات قليلة أخرج كل اجلماعات أو قضى املعتدين الناكثني للعهد، ويف غضون
عليها يف الواحات احمليطة باملدينة حيث كانوا مجاعات متماسكة كالقبائل العربية، 

 . )٤٠("…                     ً      وقد التمس لذلك أسبابا  واهية
 على اليهود ويرى أن اقتحام خيرب حمض - هو اآلخر-ويظهر مرجليوث عطفه

عاش حممد هذه السنني الست ما بعد "ظلم نزل باليهود، ال مسوغ له على اإلطالق 
هجرته على التلصص والسلب والنهب، ولكن ب أهل مكة قد يسوغه طرده من 
بلده ومسقط رأسه وضياع أمالكه، وكذلك بالنسبة إىل القبائل اليهودية يف املدينة، 

               ً              ً           سبب ما، حقيقيا  كان أم مصطنعا ، يدعو إىل - على أي حال-فقد كان هناك
  ّ                                                         إال  أن خيرب اليت تبعد عن املدينة كل هذا البعد، مل يرتكب أهلها يف انتقامه منهم 

                                 ً          ً                          حقه وال يف حق اتباعه خطأ يعترب تعديا  منهم مجيعا ، ألن قتل أحدهم رسول حممد ال 
يصح أن يكون ذريعة لالنتقام، وهذا يبني لنا ذلك التطور العظيم الذي طرأ على 

، أعلن معاملة اليهود كمعاملة املسلمني، سياسة حممد، ففي أيامه األوىل يف املدينة
              ً                     أصبح خيالف متاما  موقفه ذاك، فقد أصبح ) بعد السنة السادسة للهجرة(لكن اآلن 

ّ       ً                                 جمرد القول بأن مجاعة ما غري مسلمة يعد  كافيا  لشن الغارة عليها، وهذا يفسر لنا                                   
ة، كما تلك الشهوة اليت أثرت على نفس حممد واليت دفعته إىل شن غارات متتابع

إن استيالء حممد على … سيطرت على نفس االسكندر من قبل ونابليون من بعد
 .   )٤١("                                       ً          خيرب يبني لنا إىل أي حد قد أصبح اإلسالم خطرا  على العامل

                                                                     ً بل إم ليتعاطفون مع العرب الوثنيني ضد اإلسالم، برغم أن الوثنية متثل موقفا  
                   ً      وجيد املرء نفسه مضطرا  لعقد … حضرضد الت:      ً                         رجعيا  هو يف بدء التحليل ومنتهاه

الذين وقفوا أمام أيب سفيان ) زعماء يهود خيرب(مقارنة بينهم وبني أسالفهم 
وأصحابه من زعماء قريش يقسمون باهللا إن دين الوثنية خري من دين حممد، وأم 

 . ، واهلدف يف احلالتني واضح وال ريب)٤٢(أوىل باحلق منه
لظروف بني الرسول وبني الشروع يف شن محلة لقد حالت ا"يقول بروكلمان 

نظامية مباشرة على املشركني، فقد كانت فكرة الشرف العربية القدمية متسك 
املهاجرين عن حماربة إخوام يف قريش، يف حني كان املدنيون غري شديدي امليل إىل 

حىت إذا كان شهر رجب احلرام وجه … تعكري صفو السلم مع جريام األقوياء
اعة من الغزاة بأوامر سرية فوفقت إىل مباغتة قافلة بالعروض، كانت حاميتها مج
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العسكرية تتقدمها مطمئنة إىل حرمة الشهر فأصابت غنائم عظيمة عادت ا إىل 
 ولكن هذا النقض للقانون اخللقي القبلي مل يلبث أن أصاب عاصفة من .املدينة

       ً  مت وفقا  يتباعه الذأن أنكر صنيع االستنكار يف املدينة، فما كان من حممد إال أ
 . )٤٣("لرغباته بال خالف، وعزاه إىل سوء فهم ألوامره

لو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها حمالفات عربية "ويتمىن نولدكه 
دقيقة ضد حممد للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية، والذود عن استقالهلم إذن 

 إال أن عجز العريب عن أن جيمع شتات القبائل .دألصبح جهاد حممد ضدهم غري جم
املتفرقة قد مسح له أن خيضعهم لدينه القبيلة تلو األخرى، وأن ينتصر عليهم بكل 

 .)٤٤("وسيلة، فتارة بالقوة والقهر، وتارة باحملالفات الودية والوسائل السلمية
 بتعمقهم -واعلى الرغم من أن العديد من أبناء هذه الطبقة من املستشرقني كشف

 النقاب عن بعض اجلوانب املضطربة الغامضة يف تارخينا -ونفاذهم وإحاطتهم
إال أم بأخطائهم املنهجية اليت عرضنا ، اإلسالمي عامة مبا فيه سرية الرسول 

لبعض أمناطها، طرحوا الكثري من النتائج واآلراء اخلاطئة على مستوى املوضوع، 
تج إال اخلطأ والبعد عن املوضوعية ال يقود إال إىل وهذا أمر طبيعي، فاخلطأ ال ين

 .                                       ًنتائج ال حتمل من روح العلم واجلدية إال قليال 
ولن يتحمل حبث موجز كهذا عرض وحتليل ومناقشة هذه اآلراء والنتائج، فلهذا 
                                                                 ً     ً كله جمال آخر، وليس من نافلة القول اإلشارة إىل أن هذه اآلراء متثل حصادا  ضخما  

 ه كل دارس بتأن وروية ملا كتبه هؤالء املستشرقون عن حياة النيب ميكن أن جيني
وهو حصاد حيمل يف ثناياه كما رأينا عناصر تناقضه واضطرابه وخروجه على البحث 

 .العلمي املنهجي الدقيق
ولكن القوم، إذا توخينا احلكم الدقيق، ليسوا كلهم سواء فقد شذ عنهم بعض 

 وبرغم قلة هؤالء بالنسبة للتيار األوسع واألثقل، - ولكل قاعدة شواذ-املستشرقني
                              ً      ً     ً                         فإن صوم مل يضع وقد مارسوا كشفا  نقديا  طيبا  للكثري من أعمال رفاقهم يف 

وقد عرضنا لبعض … البحث، وألقوا الضوء على الثغرات واملطبات اليت وقعوا فيها
ء أنفسهم على الرغم من أن هؤال… هم، أرنولدجدينيه، وات، درمن: مواقف هؤالء

                       ً                                               ما كانت رؤيتهم تصل أبدا  درجة النقاء العلمي املطلوب، فهذا أمر يكاد يكون 
 !!.      ًمستحيال 



 ٣٥٩

مع بداية القرن، وجناح الثورة البلشفية يف روسيا، بدأ يطل موقف جديد إزاء 
، وتارخينا اإلسالمي بعامة، ينبثق عن التفسري املادي للتاريخ ويسعى إىل رسولنا 

يفصلها على مساحات منهجه املرسوم … رية ملقوالته الصارمةإخضاع حقائق الس
    ً                                                                  سلفا ، يقطع أوصاهلا لكي يرفض وينفي ويستبعد ما ال ينسجم ومطالب هذا املنهج، 

وحتسب ما يأخذ مما يدع فال يعدو أن … ويستبقي ما ينسجم وهذه املقوالت
 .          ً                    يكون واحدا  من عشرة حبساب األرقام
م يزدادون إ على حتليلهم وحماوالم القسرية، فوإذا كانت وقائع السرية تتأىب

    ً                                                                 شططا  يف التقطيع والتمزيق ويف التفسري والتأويل، حىت لقد وصل األمر م إىل أن 
 ، بني الوقائع والفلسفةىجتريبلغوا حد اانية يف التعليل والتحوير لتحقيق التطابق امل

                    ً  يله يف اجتاه نقيض متاما ، األمر الذي جعل أحدهم ينقض رأي اآلخر وينحرف بتحل
: على الرغم من أم تالمذة مدرسة واحدة، ورؤية مشتركة للتاريخ ولكن ال بأس

فما داموا من املؤمنني بفلسفة النقيض فليتصد أحدهم لآلخر، ولينقض بعضهم رأي 
 .ى                          ً            اآلخر، فالبد أم واصلون يوما  موحدهم املرجت
 .، وهو كثري بصدد سرية رسولنا لننظر على سبيل املثال إىل بعض ما قالوه

شهد بداية تكوين جمتمع ) يف مكة واملدينة( بعضهم أن اتمع العريب ىلقد رأ"
أن القرآن يشعر بتركز مرحلة ملكية الرقيق ) بيجولفسكايا (ى بينما ير.ميتلك الرقيق
إىل أن املرحلة اإلقطاعية هي من آثار اتصال العرب بالشعوب ) بالييف(ويذهب مع 

                                                ً                 هذا ويرى آخرون أن اتمع اإلقطاعي بدأ بالتكون فعال ، ويتبع هذا قلق .األخرى
يف التفسري فمنهم من يرى أن اإلسالم يالئم مصاحل الطبقات املستغلة اجلديدة من 

ومنهم من يراه يف مصلحة أرستقراطية ) كليموفيج(مالك وأرستقراطية اإلقطاع مثل 
 أن اإلسالم املتمثل بالقرآن ال ىير) بالييف (الرقيق فقط، يف حني أن البعض مثل

يالئم املصاحل السياسية واالجتماعية للطبقات احلاكمة، فلجأ أصحابه إىل الوضع يف 
 .احلديث لتسويغ االستغالل الطبقي اجلديد

ويف حني أن بعضهم يقول إن األرستقراطية وحدت القبائل العربية لتحقيق "
                                   ً      كانت تتوثب للوحدة فجاء اإلسالم موحدا  يعرب أغراضها يقول غريهم إن القبائل

 ".عن ذلك التوثب



 ٣٦٠

       ً أن حممدا  ) كليموفينج(ويضطرب املوقف من منشأ اإلسالم ذاته، فبينما يدعي "
 واحد       من عدة أنبياء ظهروا وبشروا بالتوحيد وأرادوا توحيد القبائل، يذهب 

ّ          ، ويعد ه شخصية أإىل نفي وجود النيب العريب ) تولستوف(  وبينما .سطورية     
          ً     ً              إىل أن جزءا  كبريا  منه ظهر فيما ) كليموفيج(يعترف البعض بظهور اإلسالم يذهب 

بعد، يف مصلحة اإلقطاعيني، ونسب أصله إىل فعاليات معجزة حملمد، وجتاوز 
إىل أن اإلسالم نشأ من أسطورة صنعت يف فترة اخلالفة ملصلحة الطبقة ) تولستوف(

 . )٤٥(."دة من اعتقادات سابقة تسمى احلنفيةاحلاكمة، وهي أسطورة مستم
     ً  حقدا  - يومها-                            ً      ً                    أال يقترب هذا من أن يكون دينا  جديدا ، ال يقل عن النصرانية

       ً                                 ، وبعدا  عن املنهجية يف التعامل مع الوقائع على اإلسالم وكراهية لنبيه 
رسولنا                                    ً     ً             تباع املدرسة املادية أليسوا هم رهبانا  جددا  يف موقفهم من أواألحداث؟، و

 وتارخينا، غريوا أزياءهم ولكنهم ظلوا من داخل نفوسهم رهبانا  ينتمون         ً                                                        
للكهنوت املادي اجلديد الذي ما كان تدخينه على الرؤية النقية إزاء سرية رسولنا 

 بأقل كثافة من الدخان الذي أثاره رجال النصرانية األوائل؟ هذا أحد أبناء 
إن سياسة  "       ً                  قول حملال  بعض مواقف رسولنا  ي)٤٦(بنديل جوزي: الكنيسة املادية

                          ً                                           النيب مع املكيني قد تغريت كثريا  يف املدينة حتت تأثري عوامل جديدة وألسباب عديدة 
 وأهله وذويه إىل يأوجدا الظروف وأدى إليها االختيار وحب النيب لوطنه األصل

موقعيت بدر غري ذلك من االنفعاالت النفسية والعوامل السياسية اليت ظهرت بعد 
وأحد وحصار املدينة، وكان من نتائجها أن النيب أخذ يلطف من سياسته حنو إخوانه 

 بعد ما أصام يف موقعة بدر وبعد - كما أن أصحاب السلطة يف مكة رأوا.املكيني
 أن يتساهلوا يف أمور كثرية مع النيب على شروط -ما حلق بتجارم من اخلسائر
عكاظ على ما كانت عليه قبل اإلسالم، وأن يشملهم تضمن بقاء الكعبة واحلج و

 ورمبا كان من .                                                      ًبالعفو ويشركهم يف عمله اجلديد الذي أخذوا يتوقعون منه خريا 
                  َّ                              النيب يف املدينة وأال  يتعرض يف كالمه ألمورهم املالية، ى أن يبق)٤٧(مـشروط التفاه

سياسة التسامح رى ـأو بعبارة أخ)  تأليف القلوب (فكانت احلديبية وسياسة 
ال عن اعتقاد بصحة ) يدخلون يف دين اهللا أفواجا(فصار الناس ،  املتبادل والتساهل

الدين اجلديد الذي مل يكونوا يعرفون عنه إال الشيء القليل، بل عن رغبة يف التقرب 
 .                          ً                                     من أصحاب السلطة اجلدد وحفظا  ملراكزهم القدمية وثروم اموعة يف أجيال
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 - أن من مجلة الشروط اليت اتفق عليها الطرفان يف احلديبية-وزىيقول ج-يلخييل 
                                     َّ      أن يكف النيب عن الطعن يف املأل املكي، وأال  حيرض - أو يف زمان أو مكان آخرين

صعاليك العاصمة احلجازية وأرقاءها عليه، وهذا على ما يظهر يل أحد أهم أسباب 
ة ـور األخري من العبارات القارصخلو السور املدنية والسيما تلك اليت نزلت يف الد

 وهناك سبب آخر ال يقل خطورة عن الذي ذكرناه .)٤٨(  مكة والطعن يف سكان
     ً      ً  تغريا  ظاهرا  - كما هو معلوم-اآلن وهو أن حالة النيب االجتماعية يف املدينة تغريت

أدى إىل تغيري نفسيته، فكان من نتائج هذا التغيري ومن األسباب اليت ذكرنا بعضها 
أن بعض إصالحات النيب االجتماعية والدينية جاءت مبتورة ) ؟(وغريها مما مل نذكر 

 .  )٤٩("التساهل: وفيها شيء مما يدعوه األوربيون
بأن الدور املكي كان دور متهيد واستعداد، "وميضي بنديل جوزى إىل القول 

بت دور بث دعوة جديدة بني طبقات األمة ودور حرب ونزاع كالمي بني رجل ثا
يف مبادئه خملص يف عمله وبني طبقة من الناس شعرت باخلطر على ثروا وزعامتها 

دور جهود وأحالم لو حتققت كلها … يف البالد فهبت تقاوم ذلك الرجل وتناوئه
                ً                                                  لقلبت البالد رأسا  على عقب، ما أمجل هذا الدور وما أعظمه وما أحلى تلك 

أما الدور الثاين فكان دور عمل وتنظيم األحالم واملساعي اليت بذلت يف حتقيقها، و
ودور حروب وافتتاحات ودور سياسة ومكاشفات أدت إىل تساهل من الطرفني 
ومعىن التساهل يف مثل هذه الثورات االجتماعية هو التنازل عن بعض مطالب أو 
مبادئ أو التلطف يف الطلب، والرجوع عن بعض األفكار، أو وضعها يف قالب 

) أيب سفيان(وهذا ما كان من أمر النيب العريب ورئيس مجهورية مكة يرضاه الفريقان، 
اخلبري احملنك الذي كان يتكلم بلسان املأل املكي، هذا يعترف بسيادة النيب الروحية 
والعاملية ويهجر األوثان ويؤدي الزكاة ويقيم الصالة، وذاك يتعهد أن تبقى مكة 

                       ً         ن مكة وقادة أفكارها حظا  يف إدارة مركز البالد العربية الديين وأن جيعل ألعيا
اململكة أو اجلمهورية الروحية اجلديدة، وأن يتركهم وشأم يتاجرون ويعيشون كما 
يشاؤون، أما الفريق الثالث، أي الفقراء، وهو الطرف الذي استعرت احلرب ألجله 
وظهرت الدعوة لتحسني أحواله فقد أرضوه يف بادئ األمر بشيء من الصدقات 

ة مث نسوه أو تناسوه بعد وفاة النيب وخلفائه األولني، فرجع إىل حالته األوىل والزكا
 . )٥٠("بل إىل ما هو أسوأ منها
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الشك أن النيب العريب مل يقصد بأقواله وأفعاله يف مكة "ويقول يف مكان آخر 
واملدينة إىل أن يستأصل أسباب الشر االجتماعي ويقتل مجيع جراثيمه، كما حياول 

 اليوم مجاعة االشتراكيني على اختالف أمسائهم ونزعام، بل كانت غايته أن يفعل
الكربى أن خيفف من وطأة تلك األمراض على بعض طبقات الناس ممن خلقوا بعد 
قسمة األرزاق أو وقعوا يف الفقر والرق ألسباب مل يقو على مقاومتها، وإال فلو أراد 

كان جلأ بعد أن أصبح صاحب األمر أن يقتل جراثيم األمراض االجتماعية كلها ل
 .والنهي يف جزيرة العرب إىل وسائل غري تلك اليت ذكرناها

وما مثل النيب من هذا الوجه إال مثل سائر األنبياء الذين سبقوه أي أنه فضل "
 على غريها من الطرق اليت جلأ - إال فيما ندر من الظروف-استعمال الوسائل األدبية
وعليه … لحي وسياسيي أوربا كلينني وموسوليين وغريمهاإليها يف عصرنا بعض مص

                     ً                                                   ميكننا أن نقول إن حممدا  أجاد يف وصف األمراض االجتماعية العربية وتعدادها أكثر 
 .)٥١("منه يف عالجها واستئصال جراثيمها

                ً           قد ازدادوا عددا  مع األيام -وهم لألسف… كثريون) بنديل جوزى(وغري 
نتشرون هاهنا يف الشرق بني ظهرانينا على الرغم من وكثر من سوادهم تالمذم امل

منهجية إذا صح التعبري ) موضة(      ً                             ظاهرا  على ديننا وعقيدتنا، ولكنها -أم حمسوبون
وتؤول إىل احنسار كما احنسرت من قبلها مدارس ومناهج وآراء وأفكار وفلسفات 

فكر الدخيل أو                                                ً       كانت قد سيطرت على املؤسسة والشارع يف بالدنا تقليدا  هلذا ال
          ً                                                            ذاك، ومتسحا  ذا املنهج الوافد أو ذاك ولكنها هلجانتها وغربتها عن األرض اليت 

والذي يتبقى … حتركت فيها سرعان ما ذبلت وتيبست وعصفت ا رياح الزمن
 …االبن الشرعي للتاريخ اإلسالمي واألرض املسلمة…     ً               أبدا  هو املنهج األصيل

دة وحتول دعاا أنفسهم إىل مواقف أكثر وهاحنن نشهد تكسر املوجة اجلدي
 .               ً                             موضوعية واعتداال  بعد أن رأوا خطر ما كانوا فيه

بعد … والذي يتبقى، بعد هذا كله، بعد موجات الرهبان واملستشرقني واملاديني
الذي يتبقى هو … غبارهم الذي أثاروه ودخام الذي حجبوا به الرؤية الصافية

الشخصية … ويتبقى…  يومها يف الزمن واملكانوقائع السرية نفسها كما تكونت
رسول اختارته عناية اهللا … الفذة لصانع هذه الوقائع وقائدها يف الزمن واملكان

 جيل من الرواد، محلوا شرف ومع الرسول … ىلقيادة البشرية صوب الغد املرجت
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ست االنتماء واستجابوا للتحديات وقدروا على أن يطووها مبا يشبه اإلعجاز، فلي
مناهج الرهبانية النصرانية والعلمانية االستشراقية واملادية التارخيية بقادرة على إدراك 

 .                              َّ             البعد احلقيقي هلذا العصر الذي غي ر جمرى التاريخ
 .كما أم ليسوا بقادرين على طمسه وتزييفه
… هم أبناء اإلسالم وحدهم… والذي يدرك هذا البعد ويستعيد جوهره النقي

 .    ً                                  أبدا  من يقدر على محل األمانة وأداء الدوروليس غريهم 
 : يف مكة  حممد

 وهو الكلمة، مبعىن       ًمتفوقا  البحث، تقنية مستوى على ،)وات مونتجمري( يبدو
 متكن وقد اإلعجاب، يثري       ًمقارنا       ًنقديا        ًأسلوبا  ويعتمد ومستلزماته البحث أداة ميتلك

 يف       ًأحيانا  يلح كان وإن السرية، وىمست على القيمة النتائج من عدد حتقيق من بواسطته
 تنفيذ إىل وأسالفه رفاقه من     ًعددا  قاد كما قاده الذي األمر سنرى، كما النقدية، نزعته
 .عليها املتعارف السرية حقائق من ملساحات النطاق واسع )نفي( عملية
 فإنه ثه،حب يف سيلتزمها بأنه الرجل قال اليت )املوضوعية( دائرة الثانية، الدائرة يف أما

 الرغم على الالمنهجية الشد وعوامل املضادة الضغوط من بالكلية يتحرر أن يستطع مل
 يعتنق، أو يفترض، ال إنه :لصاحله وحيسب التارخيية املذهبية عصر يف مييزه ما مثة أن من
 وقائعه ويعاجل تلك، رؤيته وفق تركيبه يعيد لكي التاريخ إىل ويأيت     ً سلفا ، حمددة رؤية
 التارخيية اجلزئيات وميط ويقص ويفصل املذهب، مقوالت مع     ً قسرا ، تنسجم، علهاجي مبا

ّ قد ( على تكون لكي  مع يتناغم ما كل ويتقبل وينتقي …    ًسلفا  املصنوع القالب ) 
 .ويستعبد يعزل كذلك يكون ال وما هذه، قناعاته
 أيبد ألن يسعى إنه …املوضوعية إىل أقرب هو       ًمغايرا       ًمنهجا  يعتمد الرجل إن
 وتنظرياته استنتاجاته يءجت مث مسبق، افتراض أي دون التارخيية، الوقائع مع حركته
 وعالقاا األساسية مكوناا عنه تتمخض ومما نفسها الوقائع تقوله مما مستمدة
 .املتشابكة
  ٍب سبب الرجل ألن …املدى إىل الظن حسن يف نذهب أال جيب ذلك مع لكننا،

 أن على تتكلم، أن على -      ًأحيانا  -يرغمها الوقائع يدانم يف التجريب على إحلاحه من
 الذي العصر حلركة واألعمق األوسع للتيار       ًمناقضا  كان ولو حىت شيء، أي تقول
 .التارخيية اجلزئيات تلك عرب تتدفق
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 الشاملة التارخيية األرضية على بإحالتها ،)وات( استنتاجات من الكثري فإن       ً ويقينا ،
 املسلمات من بالكثري ترتطم سوف االستنتاج، شكلت اليت قائعالو إليها تنتمي اليت

 !!.والبديهيات
وال نريد أن نواصل اام الرجل ذه اخلطيئة أو تلك فنقع يف مظنة املبالغة 

          ً                               ولكننا بدال  من ذلك، سنسعى إىل اختبار نتائج … واألحكام املسبقة…واهلوى
أكثر من األخطاء املنهجية اليت                                         ً    دراساته لنعرف ما إذا كانت قد تضمنت واحدا  أو 

وحينذاك فقط ميكن أن يكون احلكم …مارسها معظم املستشرقني يف حقل السرية
 …أقرب إىل الصواب

 يف مناقشة التفاصيل - قدر اإلمكان-وسيحاول البحث أن يتجنب الدخول
… واجلزئيات، أو حىت الرد أو املناقشة املتوازية مع كل مقولة قد تتضمن خطأ ما

 ينصب االهتمام على حتديد اجلذور املنهجية وتنفيذها على املوضوع من قبل إمنا
                                  ً                             وقد ال يستلزم كل شاهد مناقشة أو ردا  مادام أن مهمة هذا البحث ليس … )وات(

 .)٥٢(دراسة حقائق السرية وإمنا مناهج التعامل معها
تلك اثنتني من ) حممد يف مكة(إن مبقدور املرء أن يتلمس عرب قراءته لكتاب 

تتمثل أوالمها يف ذلك … الثغرات املنهجية اليت تتردد يف معطيات املستشرقني
زعة النقدية اليت تبلغ على أيدي بعضهم حد النفي الكيفي ـاالنسياق وراء الن

وتتمثل ثانيتهما يف إسقاط الرؤية … للروايات، أو إثارة الشكوك حول صحتها
ى الوقائع التارخيية املاضية، وحماولة واملواضعات املعاصرة ذات الطابع النسيب، عل

حتكيم املنطق الوضعي واعتماده يف حتليل مكونات تلك الوقائع، وارتباطها وتفحص 
 .طبيعة نسيجها
يقوم على فكرة رد بعض وقائع ) وات(                ً        خذ آخر أقل ترددا  يف كتاب أومثة م

املبالغة يف : وىلالسرية إىل أصول دينية سابقة، يهودية ونصرانية، فلنبدأ باملسألة األ
 …النقد والنفي الكيفي وإثارة الشكوك واعتماد الضعيف الشاذ

 اهللا رضي خبدجية وزواجه  الرسول ميالد بني السرية أحداث أهم استعراض بعد
 زواجه، قبل حممد حياة على يمن اليت الوقائع هي تلك" )وات( يقول وحتليلها، عنها
 من كبري عدد ذلك مع وهناك جدل، موضع الوقائع هذه بعض املؤرخ نظر وجهة من

 باملعىن حقيقة ليست أا والشك ،"الفقهي الطابع بذات "تسميتها ميكن اليت الروايات
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 حممد حياة من الحقة لفترات مسبتها ميكن وقائع وصف حتاول ألا للمؤرخ الواقعي
 قيقةح بذلك فهي املؤمنني، للمسلمني بالنسبة حممد مغزى ذلك مع تعين وبكتها
 كان ملن( كتعبري اعتبارها ميكن ورمبا .نبيهم حلياة       ًمناسبا       ًملحقا  وتكون إليهم، بالنسبة

 كما القصص هذه أشهر نذكر أن ويكفي هلا،      ًشاهدا  كان لو فرأى )ترى عيون له
 .)٥٣("اسحق ابن يرويها

 مث إسحاق ابن يرويها كما )الراهب ىحبري( و )امللكني( رواييت نص وات ويورد
 الذي الزمين املدى هذا لوقائع مهزوزة أرضية إزاء نفسه جيد القارئ بأن عليهما بيعق
 …والزواج امليالد بني القرن ربع يبلغ

 .جدل موضع الوقائع هذه بعض ألن :   ًأوال  -
 الفقهي الطابع بذات تسميتها ميكن الروايات من     ًكبريا      ًعددا  هناك ألن :     ًثانيا   -
 بالنسبة فقط حقيقية هي وإمنا للمؤرخ، قعيالوا باملعىن حقيقية ليست وهي

 !!.للمسلمني
 ألن بعض الوقائع ميكن نسبتها لفترات الحقة من حياة حممد :      ًثالثا  -

 …ولكنها سحبت إىل الوراء
 أمام لالهتزاز تتعرض وقد جدل، موضع )الراهب حبريي( قصة كانت وإذا
 )٥٦(وأمحد )٥٥(     ًمسلما  نأل ال النفي على تستعصي الصدر شق حادثة فإن ،)٥٤(النقد

 من وغريهم )٥٩(والبالذري )٥٨(سعد وابن )٥٧(هشام ابن عن    ًفضال  -فحسب أخرجاها
 األصول ذات النبوية الظاهرة بنسيج ترتبط واقعة لكوا ولكن -األوائل املؤرخني
 وهاهنا، …التارخيي للمنظور العقلي التحليل إطار يف معها التعامل يصعب اليت الغيبية
 السدى تداخل ويتداخل باملنظور املغيب :نسيجها يف يلتقي  الرسول حياة فإن

 نتائج ويرتب )    ًنبيا (  حممد من جيعل الذي البعد هذا نقبل أن إما وحنن …باللحمة
 حىت ميكن وحينذاك األساس من نرفضه أن ماإو النفسي التكوين يف أسباا على النبوة
 الطابع ذات بالروايات" أحلقت وإال ظور،من فعل إىل تستحيل أن )الوحي( لظاهرة
 بالنسبة حقيقية هي وإمنا للمؤرخ الواقعي باملعىن حقيقية ليست هي اليت الفقهي

 …"للمسلمني
 أن إال احلقيقي، الواقعي بعدها من التارخيية الواقعة جتريد بعد أحد يستطيع ولن
 !!.اإلطالق على تارخيية غري يعتربها
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 وأجنبت زوجته خدجية رضي اهللا عنها أوالدها حىت إذا ما تزوج حممد 
إذا كانت ): وات(السبعة املعروفني فإننا جند أنفسنا أمام هذه الفرضية اليت يطرحها 

فإا تكون يف الثامنة واألربعني من عمرها عند "                 ً          خدجية قد أجنبت ولدا  يف كل سنة 
هو من األمور القابلة                           ً                          والدة األخري، وليس هذا مستحيال  ولكنه غريب يثري التعليق، و

 .  )٦٠("ألن تصبح فيما بعد معجزة
واملسألة يف أساسها ال تقتضي هذا التعقيد، فإن خدجية رضي اهللا عنها قد تكون 

 يف األربعني ألن اإلجناب -    ً فعال -                  ً                     أقل من األربعني عمرا  لدى زواجها، وقد تكون
إننا : "       ً    ة موقفا  وهويبين على هذه املسأل) وات(لكن …                    ًحىت اخلمسني ليس مستحيال 

ال نعثر على أي تعليق ذا الصدد يف كل صفحات ابن هشام وابن سعد 
 فكأن هؤالء املؤرخني ال ميلكون أي حس نقدي، كما أنه يلمح )٦١("والطربي

أن هذا من األمور القابلة ألن تصبح فيما بعد معجزة، وبالتايل فإن : مبوقف آخر
      ً                                عموما ، متلك االستعداد السهل لتحويل كل تباع الرسول، أو األجيال املسلمةأ

 !!.ظاهرة بعيدة عن املألوف، بدرجة أو أخرى، إىل معجزة
يوجد كثري من عدم "العريض ) املانشيت(هذا ) وات(عند بدء الدعوة يطرح 

االطمئنان حول الظروف اليت صحبت دعوة حممد، ومن املمكن إذا حمصنا أقدم 
 عامة جديرة بالثقة، وإن كانت خمتلف التفاصيل الروايات أن ننتهي إىل رسم صورة

 .)٦٢("والسيما التواريخ غري أكيدة
فما دام الرجل يشري إىل إمكانية رسم صورة عامة جديرة بالثقة، … ال بأس

، "الظروف اليت صحبت الدعوة"                         ً           فإننا ميكن أن نتقبل مبدئيا  شكوكه حول 
 ".التواريخ"و" التفاصيل"و

 !. ناء هذه الصورة اجلديرة بالثقة؟يف ب) وات(ولكن هل جنح 
ميكن أن تكون املسألة نسبية، فهو باملقارنة مع غريه من املستشرقني الذين 

ّ درسوا السرية يعد  ولكنه بالنسبة …  أقدرهم على النجاح يف هذه املهمة- والشك-              
                                 ً                                       للنظر اإلسالمي، األكثر أصالة واتساعا ، لواقعة السرية يبدو أسري حشد من الشكوك، 

خترج الصورة من بني يديه وقد أزيل منها الكثري من مكوناا احلقيقية الواقعية، و
 !!.                        ً بعض ما مل يكن فيها أساسا - يف الوقت نفسه-وأضيف إليها
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 صعوبة صغرية - يقول وات-تعترضنا "- على سبيل املثال-)الوحي(يف قضية 
  َّ  عل م .   َّ        عل م بالقلم(وحي فيما يتعلق بالتواريخ فالكلمات اليت ختتتم أول ما نزل من ال

 هي من الوحي السابق، ويفسر املسلمون القول السابق بأنه )١ ()            َ    اإلنسان ما مل ي علم
وليس هلذا من فائدة إذا كان حممد ال يعرف القراءة ) علم استعمال القلم(يعين 

من بني الذين اتصل م حممد لسبب معرفته بكتب ) ورقة بن نوفل(والكتابة، ويبدو 
 والشك أن املقطع القرآين حني ردده حممد قد ذكره مبا هو مدين .حية املقدسةاملسي

 .به لورقة
أن نفكر بأن هذا كان نتيجة ملالحظة ورقة بصدد الناموس (!!) ومن املغري "

 وهلذا من .ليغذي تلك املالحظة) أقرأ(                   ً      ً          ولكن هذا يتطلب وحيا  سابقا  على مقطع 
 عقد صالت مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر                       ً       األفضل االفتراض بأن حممدا  كان قد

                                                        ً                   وتعلم أشياء كثرية، وقد تأثرت التعاليم اإلسالمية الالحقة كثريا  بأفكار ورقة، وهذا 
ما يعود بنا إىل طرح مشكلة العالقة بني الوحي الذي نزل على حممد والوحي السابق 

 . )٦٣("له
 اإلسالمية الالحقة وسنعرض فيما بعد ملسألة األخذ عن ورقة وتأثر التعاليم

 !!.بأفكاره"     ًكثريا "
يف حلظات ) وات(اليت يثريها ) الشك(ولكننا نود أن نشري هنا إىل دوامة 

إن املسألة واضحة، وقد جرت بالشكل املعروف التايل الذي … األوىل) الوحي(
 اخلالء فكان - صلى اهللا عليه وسلم-حبب إليه… "حتدثنا به عائشة رضي اهللا عنها 

قبل أن يرتع إىل أهله ) يتعبد الليايل ذوات العدد(غار حراء فيتحنث فيه، خيلو ب
ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء، 

 حىت بلغ مين اجلهد )٦٤(أقرأ قال ما أنا بقارئ، قال فأخذين فغطين: فجاءه امللك فقال
: ا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقالأقرأ، فقلت ما أن: مث أرسلين فقال

قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، أقرأ وربك األكرم الذي ا"
 يرجف فؤاده فدخل على خدجية )٦٥(، فرجع ا رسول اهللا  )٢(" علم بالقلم

                                                 

 .٥-٤ آية :سورة العلق)١(
 .٤-١ آية :سورة العلق)٢(
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زملوين زملوين، فزملوه حىت ذهب عنه الروع، فقال خلدجية : بنت خويلد، فقال
لقد خشيت على نفسي، فقالت خدجية، كال واهللا ما خيزيك اهللا : ها اخلربوأخرب

    ً                                                             أبدا ، إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على 
 ىنوائب احلق فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العز

ن يكتب الكتاب العرباين من ابن عم خدجية، وكان امرءا قد تنصر يف اجلاهلية وكا
يا ابن عم :                                  ً     ً                   اإلجنيل ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخا  كبريا  قد عمي، فقالت خدجية

 يا ابن أخي ماذا ترى؟ فاخربه رسول اهللا : امسع من ابن أخيك، فقال له ورقة
ّ                             هذا الناموس الذي نز ل اهللا على موسى، يا ليتين فيها : خرب ما رأى، فقال له ورقة                   

أو خمرجي هم؟ :                ً                             ، ليتين أكون حيا ، إذ خيرجك قومك، فقال رسول اهللا     ًجذعا 
                             َّ                            مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال  عودي، وإن يدركين يومك أنصرك : قال نعم

فأي وحي سابق هذا؟ . )٦٦("    ً      ً                                 نصرا  مؤزرا ، مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي
ذ يهدم جوانب من واقعة إ) وات(؟ إن )ورقة(وأية صالت مبكرة ومستمرة مع 

الوحي األوىل، مما أمجع عليه املؤرخون واحملدثون، يعود فيفترض جوانب أخرى مما مل 
يشر إليه مؤرخ أو حمدث، مث هو يكشف عن انسياقه وراء منهجه النقدي املتشكك 

                 ً                           كما أنه ميارس نوعا  من املبالغة، أو التعميم، يف … "من املغري أن نفكر"بعبارة 
دون أن يبني " …)ورقة(                                    ً        د تأثرت التعاليم اإلسالمية الالحقة كثريا  بأفكار وق"عبارة 

 .مواطن هذا التأثري أو أدلته على وجه التحديد
 اليت التالية الزمنية املعطيات خالل من )وات( لدي الرواية يف الشك يتمخض وقد
 وقد ،بعد فيها حدث ما وبني الرواية تفاصيل بني العرضي االتفاق من     ًنوعا  حتدث
 مصلحة، لتحقيق       ًمتعمدا      ًقصدا  )وات( فيه ىير الذي االتفاق هذا نتيجة بالرواية يطاح
 .تلك أو الشخصية هلذه دعاية تنفيذ أو شخصية، متجيد أو

 اإلسالمية، األمة لقضية اإلخالص على اإلسالم يف       ًمبدئيا  يقوم النبل كان ملا"     ًفمثال 
 أخبار معاجلة جيب وهلذا والكرامة، بلالن يف أجدادهم حقوق املسلمون استغل فقد

 أنه يعلنون به املعجبني أو ما شخص أحفاد أن وجدنا ما فإذا .حبذر األول املسلمني
 اخلامس األغلب على كان أنه االفتراض احلذر فمن األوائل، العشرة املسلمني بني كان

 من أول كانوا ذينال الثالثة هؤالء بعد إنه" الطربي قول     ًومثال  ،)٦٧("بينهم والثالثني
 ألن شك، موضع ،"بكر أبو م جاء الذين املسلمني من مهم عدد يأيت لإلسالم، ىانتم
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 حني علي مع القادة صبحواأ الذين اخلمسة احلقيقة يف هم املذكورين الرجال هؤالء
 وإن .)املعروفة الشورى الستة مسألة يف( اخلليفة انتخاب لتأمني عينهم فقد عمر، وفاة
 سنة عشرين قبل حممد إىل    ًمعا  جاءوا قد أنفسهم اخلمسة هؤالء بأن القول بالصع من
 بن الرمحن عبد العوام، بن الزبري عفان، بن عثمان :هي وأمساؤهم .اإلسالم بدء عند

 .)٦٨("اهللا عبيد بن طلحة وقاص، أيب بن سعد عوف،
 من ينتخبوا كي الستة، الرجال هلؤالء عنه اهللا رضي عمر اختيار يكون أن جيوز أال
 ليس بذلك فاكتسبوا نفسه، بكر أيب بعد أسلم من أول كوم التايل، اخلليفة بينهم
 من متكنام        ًوإدراكا  خربة ولكن فحسب، اإلسالم يف      ًوشرفا  املسلمني قلوب يف مكانة
 هذا أيكفي …القدمي العامل من واسعة مساحات على ظلها متد أصبحت دولة قيادة
 ونضحي الشك، موضع وشبيهاا الرواية نضع لكي       ً متعمدا ، كوني رمبا الذي طابقتال
 .ا؟

 يطرحها أخرى افتراضات جند أن ميكن النفي، أو الشك من السياق هذا عرب
 أو ذكرها أن أعتقد )قبلية( ووقائع روايات ينفي، أو خالهلا، من يشكك )وات(

 أو األسرة وهلذه تلك أو ةالفئ هلذه ما دعاية أو مسعة أو مصلحة حيقق بعد فيما تدوينها
 …تلك

 إثر حملمد، نوفل، بين زعيم عدي، بن مطعم محاية أن نفترض أن" ميكن     ًفمثال 
 وليس املصادر يف ذلك عن      ًحديثا  جند وأن الشروط، ببعض كان الطائف، من عودته
 لبين تسيء ألا بعد فيما أمهلت مث نوفل، لتمجيد تروى القصة هذه ألن      ًمدهشا  ذلك
 عروة أن"     ًومثال  ،)٦٩( !!")هشام ابن يدخلها بينما( اسحق ابن يذكرها ال هلذاو هاشم،
 من واملؤلف حممد أيام احلاكم احلزب وهي اإلسالمية الدولة يف سياسة لبيئة ينتمي كان

 عارض الذي والزبري، طلحة عائشة، حزب مث )!!( عبيدة وأيب عمر، بكر، أيب الثالثي
 سنة من األمويني ضد الثورة عن املسئول احلزب مث    ً معا ، ومعاوية هـ٣٦ سنة عليا
 )االستمرار من نوع بينها يوجد بل متماثلة اجلماعات هذه وليست( هـ٧٢-٦٢
 هي أمية قبائل جتعل عناصر عروة رواها اليت املواد بني جند أن إذن املستغرب من وليس
 حممد ىكاوش ذلك ومن سيئ، مبظهر وتظهرها بكر وأيب حممد معارضة عن املسئولة
 وجلاجته جهل أيب وفظاظة املعارضني وقوائم حنوه، مناف عبد بين مسلك من

 االنتصارات أمهية من التقليل حاول من هناك أن نتذكر أن جيب"     ًومثال  .)٧٠("للقتال
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 مث الزمن من لفترة تبعوه الذين أحفاده ألن )املكية املرحلة يف( حممد حازها اليت األولية
  .)٧١("ورـاألم هذه تذكر أن ودوني ال كانوا تركوه

 الزبري لعائلة ينتمي كان )املعروف خباريإلا( عروة أن نذكر أن يهمنا"     ًومثال 
 على وتأثريه االضطهاد يف للمبالغة تسعى العائلية روايته وأن أمية لعائلة حينئذ املعادية
 .)٧٢("مدحمل املعارضة جانب إىل كانت أمية قبيلة أن على        ًاعتمادا  احلوادث، جمرى

 ليس أنه واملهم قليل، بعد القرشي االضطهاد مسألة من )وات( موقف عن وسنتكلم
 نكاية فيها       ًمبالغا  كوا يف نشكك لكي االضطهاد وقائع عن حتدث الذي وحده عروة
 ذه مباشرة صلة هلم تكن مل الذين واملؤرخني اإلخباريني من غريه وإمنا أمية، ببين
 !!.تلك أو العائلة
 يف بيعة العقبة الكربى معروف كما أن دوره يف فتح ور العباس عم النيب ود
 . معروف-     ً أيضا -مكة

           ً               ً                                       ومعروف أيضا  أنه مل يقف يوما  مبواجهة الدعوة، أو يلحق ا املتاعب، على 
                     ً                                                  الرغم من وثنيته، خالفا  ملا صدر عن أخيه أيب هلب، حىت ليمكن اعتبار العباس أحد 

 صحة مدى ندري وال طالبته أسوة بعمه املتوىف أيب  ومحامستشاري الرسول 
 يف مهامه لتأدية مكة يف يظل أن اختار وأنه مبكرة فترة يف أسلم أنه تقول اليت الرواية
 .العائلية مكانته إىل       ًمستندا  هناك من الدعوة خدمة

 بالصيغة العقبة بيعة يف وجوده ينفي أن يرى )وات( فإن أمر من يكن ومهما
 إلخفاء الحق اختراع أنه على للعباس وقع الذي احلادث رفض جيب" تالية،ال القاطعة
 عند حممد كان الوقت، ذلك يف هاشم بين يد على مبحمد حلقت اليت املشينة املعاملة
 العباس ألن احلادث بصحة القول أما نوفل، قبيلة سيد محاية يف الطائف من عودته
 الشرك كان" التايل، االستنتاج إىل )وات( وميضي ،)٧٣("له أساس فال ككافر فيه يتكلم
 املنسوبة الرواية أما العار، من أقل )اإلسالمي األول القرن اية يف( املعارضني نظر يف

 تقدمنا الذي الرأي تأكيد إىل متيل فهي الربدي ورق على حفظت واليت منبه بن لوهب
 على بالرد املدنيني ألحد دحمم يأذن مث الرواية، هذه يف     ًحممدا  العباس ميدح      ً سابقا ، به

 رد أمام أننا ونشعر منه، أكثر مبحمد الظن حيسنون أم له      ًمظهرا  ومؤاخذاته العباس
 للعقبة العباس زيارة أن هو الرضا على يبعث الذي واالفتراض العباسيني، دعاية على

 .)٧٤("العباسية الدعاية استخدمته حمض اختراع
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 الذي احلد إىل ومتواترة …    ًمتاما  معروفة لمسلمنيل الوثنية الزعامة اضطهاد ومسألة
ّ  مسو غ ال    ًعمال  إثباا حماولة معه تغدو  …له   

 تكون أن وينفي املصادر، إليه تشري الذي بالعنف كانت إا يف يشك وات لكن
ّ  يعد ه ما حول الشك ويثري …جيل بعد    ًجيال  الناس يعرفها اليت )بالشدة(  يف مبالغة   

 فهو !االعتدال إىل أكثر متيل كي الوقائع على ملساته وضعل ويسعى …املوقف تصوير
 أيب أعمال ملثل تشري إمنا املسلمني فتنة عن تتحدث حني املصادر أن الشك" يقول
 هشام ابن سري بدقة فحصنا ما إذا ذلك يتأكد قاسية، فتنة ذلك مع ليست وهي "جهل

 وكل الشواهد، عفظأ عن شك بال يتحدث فيها يذكر ما ألن سعد، وابن والطربي
 االضطهاد يف املبالغة أن املمكن ومن .     ًخفيفا  كان االضطهاد بأن إقناعنا إىل يدعو شيء
 وتشهد .األشخاص من شخص عن الدين عن االرتداد مة نفي حماولة من نشأت
 حممد شتم فقد اسحق ابن عن املذكورة املعارضة مظاهر خمتلف على لدينا اليت الوثائق
 بعد اإلزعاج زاد ورمبا مرتله، أمام جريانه أوساخ جتمع كانت سيطةب إلهانات وتعرض
 إىل درهم ٤٠٠٠٠ من بكر أيب رأمسال اخنفاض يكون أن املمكن ومن .طالب أيب وفاة

 أبو به يلوح كان الذي االقتصادي الضغط سببه واهلجرة اإلسالم اعتناق بني ٥٠٠٠
 ٤٠٠الـ يتجاوز يكن مل العبد مثن ألن سعد ابن يقول كما العبيد شراء وليس جهل
 بن وعامر كبالل بالعبيد نزل ما اجلسدي التعذيب على األمثلة وأشهر .      ًتقريبا  درهم
 نذكر أن وميكن األرت، بن للخباب     ًدينا  يسدد أن وائل بن العاص رفض كذلك فهرية،
 فرادأ على خوةإلوا واألعمام اآلباء به يقوم الذي الضغط وهو االضطهاد من      ًرابعا      ًنوعا 

  .)٧٥("قبائلهم أو عائلتهم
 نظام ألن      ً خفيفا ، إذن املسلمني اضطهاد كان" التالية النتيجة إىل )وات( وخيلص

 من فرد يد على املسلم ىيؤذ أن من مينع كان -ألفرادها القبائل محاية -مكة يف احلماية
 نصرة عن االمتناع ألن اإلسالم، إىل متيل ال املسلم قبيلة كانت ولو حىت أخرى قبيلة

ّ يعد  خرآلا مع نزاعه يف العشرية  :على االضطهاد اقتصر وهلذا القبيلة بشرف      ًمساسا    
ّ متس  ال حاالت -١  أو نفسها القبيلة يف املضطهدون يكون حني القبائل عالقات  
 .قبيلة أية حتميها ال الضحية تكون حني
 االقتصادية كاإلجراءات التقليدية الشرف شريعة يف مذكورة غري أعمال  -٢
  .القبيلة وليس الفرد إال متس ال اليت اللفظية والشتائم
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ّ رد  يستطع مل ولكنه الوليد اإلسالم لتنشيط      ًكافيا  احملدود االضطهاد هذا كان وقد   
 .)٧٦(دينه عن مؤمن أي

 إشارات لطرح سوى اال يتسع ولن يطول، االضطهاد عنف عن واحلديث
 أن خالهلا من يتبني هموخصوم املسلمني بني جيري كان ما بعض عن فحسب
 …)وات( ذهب كما )     ًخفيفا ( يكن مل االضطهاد
 فتحبسهم       ً وعبيدا ،       ًأحرارا  املسلمني، من فيها من على تثب قبيلة كل كانت
ّ  احلر ، اشتد إذا مكة وبرمضاء والعطش، واجلوع بالضرب وتعذم  من يفنت من فمنهم   
 روى وقد .منهم اهللا ويعصمه هلم يصلب من ومنهم عليه ينصب الذي البالء شدة
 بلغ حىت الشمس يف وصربوا احلديد دروع ألبسوا املسلمني من املستضعفني أن جماهد
  )٧٧(    منهم       اجلهد

 يعذبوم الظهرية، محيت إذا وأمه، وبأبيه ياسر بن بعمار خيرجون خمزوم بنو وكان
 وقتلت !!"اجلنة موعدكم ياسر آل    ًصربا " :فيقول  الرسول م فيمر مكة، رمضاء يف
 …بطنها يف فطعنها القول يف جهل أليب أغلظت بأا ويقال اإلسالم،   ّإال  تأىب وهي أمه

 فجعلوا األرت بن خبباب وجئ ،)٧٨(يقول ما يدري ال حىت يعذب عمار وكان
 لقد :نفسه خباب ويقول متنه ماء ذهب حىت الرضف على باألرض ظهره يلصقون
 فما صدري على رجله رجل وضع مث فيها، سلقوين مث     ًنارا  يل أوقدوا وقد     ًيوما  رأيتين
 أحدكم يتمنني ال( يقول  اهللا رسول مسعت أين ال ولو بظهري، إال األرض أتيت
   .)٧٩(!!لتمنيته )املوت

 يطيقوا ومل احملنة أمام تضعضعوا قد املسلمني بعض أن االضطهاد شدة من بلغ وقد
 زلتـفن للمسلمني املوعود اهللا نصر يف كهمش أبدوا وأم واالضطهاد، األذى حتمل
 محلة عام بأسلوب الناس من النوع هذا على حتمل احلج سورة من ١٥-١١ اآليات
ِ و م ن  الن اس  م ن ي ع ب د  الل ه  ع ل ى ح ر ف  ف إ ن  أ ص اب ه  خ ي ر  اط م أ ن  ب ه  …الذعة  ِ َّ َ  َ ْ    ٌ   َ    َ  َ َ  ْ  َِ   ٍ   َ   َ  َ   ََّ        َ   َ  ِ  َّ     َ  ِ  َِ  ْ و إ ن   َ 

َ  َ أ ص اب ت ه  ف ت ن ة  انق ل ب  ع ل ى   َ َ َ    ٌ  َ ِ    َ  َ َ   و ج ه ِ   َه  خ س ر  الد ن ي ا  َ      َ  ِ  َ َ    ُ   ُِ   ُ  َ و اآلخ ر ة  ذ ل ك  ه و  اخل س ر ان  امل ب ني  ِ      َ  َِ  َ  َ  ِ   َ … 
)١( . 

                                                 

 .١٥-١١ آية :سورة احلج)١(
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أكان املشركون يبلغون من : قلت لعبد اهللا بن عباس: عن سعيد بن جبري قال
واهللا، إن :  من العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم؟ قال نعمأصحاب رسول اهللا 

                      ً        ما يقدر أن يستوي جالسا  من شدة كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه 
 .)٨١(الضرب الذي نزل به

آخر لواحدة من وقائع السرية ) لنفي(كان ميهد بوجهة نظره تلك ) وات(ولعل 
لكي … إن هجرة املسلمني إىل احلبشة كانت بسبب االضطهاد:                   ًاملكية املعروفة متاما 

 لة الرسول حماو:         ً                                  ً    يطرح بدال  من ذلك شكه يف هذا السبب ويقدم بديال  عنه
 !!.تفادي انشقاق كاد يقسم املسلمني حزبني

                                                  ً يف حتليل أسباب اهلجرة إىل احلبشة وبقاء املسلمني هناك ردحا  ) وات(يضطرب 
    ً                                                                  طويال ، بني مخسة أسباب أوهلا اهلروب من االضطهاد وثانيها البعد عن خطر االرتداد 

مساعدة حربية من وثالثها ممارسة النشاط التجاري ورابعها السعي للحصول على 
من الصعب " مث يشكك يف جدوى االعتماد على هذه األسباب ويقول .األحباش

مقارنة الفكرة القائلة بوجوب االطمئنان إىل السبب اخلامس وهو أنه نشأ انقسام 
قد قال ) وات(، يف مكان سابق كان )٨٢("قوي يف الرأي داخل أمة اإلسالم الناشئة

يد الطويلة يف احلبشة تشري إىل أنه كان على خالف مع ويبدو أن إقامة خالد بن سع"
حممد يف سياسته وأنه مل يكن يوافق على التوجيه السياسي املتزايد لإلسالم، وال على 
                                               ً                        أمهية الدور السياسي حملمد بسبب نبوته، ولو أن خالدا  اهتم بالنواحي السياسية 

 .)٨٣("سابعة للهجرةللرسالة لدفن خالفه مع حممد وعاد إىل مكة قبل السنة ال
من هذه األخبار القليلة اليت ساقها حدوث خالف يف الرأي بني ) وات(يستنتج 

 ى، ويراملسلمني، وخاصة مع أيب بكر الذي كانت له مكانة قوية عند الرسول 
                                          ً                أوعز ملخالفي أيب بكر باهلجرة إىل احلبشة تفاديا  لألخطار اليت قد أن الرسول 

ليست قوية، فإن بعض من ) وات(ري أن األدلة اليت يسوقها  غ.تنجم عن هذا اخلالف
كما أن اختفاء … هاجر إىل احلبشة كعثمان وطلحة كانوا من أصحاب أيب بكر

                                             ً       ً                     أمساء بعض املسلمني األول املهاجرين وعدم لعبهم دورا  رئيسيا  يف السياسة فيما بعد، 
ط بل قد يرجع إىل وخاصة يف عهد أيب بكر، ال ميكن أن يعزى إىل خالفهم معه فق

انشغاهلم بأمور أخرى يف احلياة، والواقع أن أبا بكر استعان بكثري ممن أسلم عند فتح 
                    ً             فلو أمهل أبو بكر رجال  ملاضيه لكان .مكة أو بعدها، وبأوالد كثري ممن قاوم اإلسالم
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 .األجدر به أن يهمل هؤالء وال يسلمهم قيادة اجليوش اإلسالمية اليت أحسنوا قيادا
 توحي بأن دافع اهلجرة هو االضطهاد الشديد الذي )٨٤(والواقع أن اآليات القرآنية

وقع على املسلمني واحملاوالت اليت بذهلا املشركون لفتنتهم، وأا هي اليت دفعت 
، األمر الذي كاد أن يدفع أبا بكر نفسه إىل )٨٥( إىل اإليعاز إليهم باهلجرةالرسول 

 .)٨٦(د الزعماءاهلجرة لو ال أن أجاره أح
أن يقتحم ) وات(وحىت يف املسائل احلامسة اليت ال تقبل مداورة وال التواء، حياول 

 .جدار الوقائع لكي يزرع هناك افتراضاته وحتليالته) نفيه الكيفي(و ) بشكه(
ّ         مل يهاجم يوما  عبادة األصنام يف الكعبة، وإمنا انصب  هجومه إن الرسول                                  ً             

ولذا فإن معارضة … عة يف املعابد الكائنة يف ضواحي مكةعلى عبادة األصنام القاب
اخلوف من أنه إذا دان أهل مكة باإلسالم "مكة لإلسالم مل يكن سببها األساسي 

 وهذا .                                         ّ                      وتركوا اإلحلاد كف البدو عن زيارة الكعبة وحل  اخلراب بذلك يف جتارة مكة
أثر ملهامجة عبادة                             ً                        السبب غري مرض، فسوف حناول عبثا  العثور يف القرآن على أي 

ولقد رأينا أن اهلجوم على عبادة األصنام كان يف املعابد … األصنام يف الكعبة
الكائنة يف ضواحي مكة ومل يكن هلذه املعابد أمهية جتعل التخلي عنها يهدد بايار 

فتح مكة مل يغري سوى املميزات "إىل القول بأن ) وات( وخيلص .التجارة املكية عامة
 .)٨٧("الثانوية

األوىل وحىت دخول مكة ) إعالا( منذ حلظات لقد كانت دعوة الرسول 
                                            ً       ً              ً وحتطيم األصنام، صيحة متواصلة ضد الوثنية وصراعا  مكشوفا  ضد األصنام أيا  

 .كانت يف مكة أم خارجها
أسوة بكثري من املستشرقني مرفوض ) وات(إن هذا التجزيء الذي ميارسه 

إلسالمية حركة توحيد مطلق ينفي منذ اللحظة األوىل أي       ً        ً          تارخييا  وعقيديا ، فاحلركة ا
                                            ً                        توجه وثين، وقد أدركت الزعامة القرشية هذا جيدا ، ولذا فإا كانت مستعدة 

شهادة أن ال إله إال :  كل ما يريده، إال هذهللتنازل عن أي شيء، ملنح الرسول 
عامة الوثنية يف ، يف املقابل مستعد أن يدخل يف حوار مع الزاهللا وكان الرسول 
شهادة أن ال إله إال اهللا وما تعنيه بالضرورة من رفض مطلق : كل شيء إال يف هذه
 .للوثنية أو عبادة األصنام
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أين يذهب برواية البالذري اليت ) وات(وال يدري املرء، إذا أخذ بوجهة نظر 
 راح يشري فيها إىل اشتداد معارضة قريش للدعوة بعد تصاعد احلمالت الشديدة اليت

 )٨٩(، وال أين يذهب برواية ابن هشام)٨٨( يشنها ضد آهلتهم وأصنامهمالرسول 
 وقالوا  رداء الرسول -     ً       يوما  مبجامع- اليت تذكر أن املشركني أخذوا)٩٠(والطربي

أنت الذي تقول كذا وكذا يف عيب آهلتنا وديننا؟ فما كان جوابه إال أن قال هلم : له
وال برواية ابن هشام اليت تتحدث عن ذلك االجتماع ! "!نعم أنا الذي أقول ذلك"

إنا واهللا ما نعلم : وقالوا له… الذي عقده زعماء قريش وبعثوا إىل الرسول ليكلموه
   ً                                                               رجال  من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شامتت اآلباء، 

نت إمنا فإن ك… وعبت الدين، وشتمت اآلهلة، وسفهت األحالم وفرقت اجلماعة
                         ً                                      ً      جئت ذا احلديث تطلب به ماال  مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال ، وإن 

ّ        كنت إمنا تطلب به الشرف فينا فنحن نسود ك علينا ما جئت : فأجام الرسول…                                    
مبا جئتكم به أطلب أموالكم وال الشرف فيكم وال امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين 

 ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، وإن فإن تقبلوا مين…           ًإليكم رسوال 
ّ      ترد وه عل  .    )٩١("…وبينكم  أصرب ألمر اهللا حىت حيكم اهللا بيين ي  

  َّ     ً    إن  وفدا  من : وال يدري املرء كذلك أين يذهب برواية ابن سعد اليت تقول
زعماء قريش قدموا إىل أيب طالب ليلتمسوا إليه أن يكف ابن أخيه، فاستدعاه قال له 

يا ابن أخي هؤالء عمومتك وأشراف قومك وقد أرادوا أن ينصفوك، فقال رسول "
قد : تدعنا وآهلتنا وندعك وإهلك، قال أبو طالب: قالوا!! مسعأقولوا : اهللا 

أرأيتهم إن أعطيتكم هذه هل أنتم  ":أنصفك القوم فأقبل منهم، فقال رسول اهللا
انت لكم ا العجم؟ فقال أبو معطي كلمة إن أنتم تكلمتم ا ملكتم العرب ود

: فقال الرسول!! ها وعشر أمثاهلا َّن                                   َإن هذه كلمة مرحبة، نعم وأبيك، لنقول : جهل
اصربوا :  فامشأزوا ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون")ال إله إال اهللا(قولوا "

 .)٩٢(على آهلتكم إن هذا لشيء يراد
 من كتابه على إحدى يضع يده يف أكثر من موضع) وات(ومن عجب أن 

إن التغيري الديين يتمخض بالضرورة عن : احلقائق األساسية للحركة اإلسالمية
، وكان جيب )وسنتناول هذه املسألة فيما بعد(تغيريات اجتماعية واقتصادية وسياسية 

                          ً                                                 عليه من أجل أن يكون منطقيا  مع هذه القناعة أن يؤكد حقيقة التغيري الشامل الذي 
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                                              ً              ى يد الدعوة اجلديدة، لكنه يتجه وجهة معاكسة متاما  فيطرح مقولته ينتظر مكة عل
 …"إن فتح مكة مل يغري سوى امليزات الثانوية: "تلك

ومثة فرق بطبيعة احلال بني االعتماد على نظرية األسباب االقتصادية اليت يرفضها 
جاءت ، وبني أن الدعوة اإلسالمية )٩٣(يف تفسري ختوف املكيني من اإلسالم) وات(

 .                                                   ً        لكي تقلب مواضعات احلياة املكية، مبا فيها االقتصاد، رأسا  على عقب
وحول الرواية املعروفة اليت يوردها الطربي وابن هشام وغريمها واليت تتحدث 

 قبيل هجرته إىل عن اجتماع الزعامة القرشية الختاذ موقف ائي من الرسول 
 - تنعقد على قتل حممد، ويستبدل بذلكإن النية مل:    ً      ًشكا  جديدا ) وات(املدينة يثري 
        ً                 ً                                         افتراضا  يراه وهو أن حممدا  رمبا يكون قد رجم يف مكة ذاا بعد االجتماع -كعادته

ليس هناك داع للشك بأن هذا االجتماع قد "وهو يطرح املسألة بالشكل التايل 
 مشاريع معادية هلم، كما يقول ابن يء                               ً   عقد، وأن احلاضرين أدركوا أن حممدا  يه

اسحق، وتوضح احلوادث اليت وقعت فيما بعد بأن النية مل تنعقد على قتل حممد، ألن 
ولرمبا كان قرب وقوع . االتفاق على ذلك لن يكون باالجتماع كما تؤكده املصادر

اخلطر هو الذي عجل برحيل حممد، ومن الصعب التأكد من طبيعة اخلطر الذي كان 
ء كثرية على قصة اهلجرة لتجميلها، حىت إن          ً                         يهدد حممدا  وأتباعه، فلقد أضيفت أشيا

املصادر األوىل نفسها مل ختل من اإلضافات، وال يستبعد أن يكون حممد قد رجم يف 
 .)٩٤("مكة ذاا بعد االجتماع

 إثارة الشك يف الواقعة التارخيية، أو نفيها إذا -       ً أحيانا -الذي يعتمد) وات(أن 
بالغ فيه نفسه، إىل ما يقابل هذا وال يقل عنه اقتضى األمر، يسعى باالجتاه النقدي امل

افتراض وقائع أو استنتاجات معينة قد ال تدعمها حقائق السرية ووقائعها بل :     ًسوءا 
لة ليس هلا ما يؤيدها يف حالة عرضها يإنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة دخ
 .على التيار العام املتوحد لتلك احلقائق والوقائع

 يف احلالة األوىل يشكك فيما هو أقرب إىل الصدق، فإنه يف احلالة إنه إذا كان
واملوقفان يف حقيقة األمر وجهان لعملة … صدق ما هو أقرب إىل الكذبيالثانية 
هي عملة النقد الذي يتجاوز حده اإلجيايب البناء إىل اهلدم والنفي : واحدة

 …والتشكيك
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 إمنا )٩٥(السجود عند تالوة القرآن أن اآلية اليت تندد برفض -    ً مثال -إنه يفترض
هي بادرة لبعض املعارضة يف صفوف املؤمنني، أو أا نوع من االرتداد عن الدين، 

ولرمبا ختيلنا أن اآلية ميكن أن تكون "وهو يستعمل هذه العبارة االفتراضية، 
 .)٩٦("إىل آخره…       ًتلميحا 

، واليت هدأت )٩٧(فجتربة حممد يف خنلة، عند عودته من الطائ"كما يفترض أن 
 .)٩٨("من احنطاطه العصيب، مرحلة يف حرمانه الثقة باتمع اإلنساين

                  ً                          ما فقد الثقة يوما  باتمع اإلنساين وال عاىن من                       ً وال داعي لتأكيد أن حممدا  
إن مل يكن بك (                                          ً           أي احنطاط عصيب، وإمنا طرح قولته املعروفة خماطبا  اهللا سبحانه 

 التماسك النفسي إزاء األحداث، والثقة اليت تتضمن معىنو)       ّ         غضب عل ي فال أبايل
 .املطلقة بعون اهللا واالستعداد املتحدي ملواصلة الطريق

) وات( الثانية بعد خدجية، يقول وعن سودة بنت زمعة، زوجة الرسول 
كيف؟ ال " )٩٩(مبخدومه نستطيع أن نفترض أن صالا مبحمد كانت صالت خادم "

لوقائع اليت تؤكد هذا التصور املظلم؟ ال أحد يدري وما هي ا… أحد يدري
 …كذلك

 للمهاجرين من احلبشة يف السنة السابعة وهو يفترض أن استدعاء حممد 
للهجرة كان بسبب رغبته يف تقوية مركزه باالعتماد على تأييد تلك اجلماعة 

 .)١٠٠(الصغرية
 وهناك، ولن واالفتراضات كثرية، واالعتماد على الضعيف الشاذ منبث هنا

                       ً           ولكننا نريد أن نقف قليال  عند واحدة … يتسع اال ملناقشتها أو حىت الستعراضها
     ً                 واضحا  لواحد من األخطاء )      ًمنوذجا (         ً                            منها نظرا  خلطورا البالغة، ولكوا متثل 

املنهجية اليت يعاين منها البحث االستشراقي، االفتراض، وتبين الضعيف الشاذ، 
صينه بعبارات التوثيق والتأكيد، خبالف الروايات والوقائع اليت وحماولة ترصيعه وتر

يسعى إىل التشكيك ا، أو نفيها، حيث حياول هدمها بعبارات التضعيف والتشكيك 
 .كما رأينا

نالحظ …  "- ولنالحظ صيغ التأكيد اليت يبثها يف عباراته-)وات(يقول 
 يف وقت من األوقات اآليات اليت     ً         أوال  رتل حممد.واقعتني نستطيع أن نعدمها أكيدتني

أوحى ا الشيطان على أا جزء من القرآن ألنه ال ميكن أن تكون القصة قد 
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 مث أعلن حممد فيما بعد أن هذه .اخترعها مسلمون فيما بعد أودسها غري املسلمني
ّ      ً                                             ً   اآليات جيب أال  تعد  جزءا  من القرآن وجيب استبدال آيات ا ختتلف عنها كثريا  يف     ّ           

 والروايات األوىل ال حتدد الوقت الذي حدث فيه ذلك، واألقرب، أن .ضموام
يكون ذلك قد وقع بعد بضعة أسابيع أو أشهر، وهناك واقعة ثالثة أو جمموعة وقائع 

 وهي أنه كان جيب على حممد ومعاصريه املكيني أن .نستطيع أن نكون واثقني منها
عبودة يف الطائف، والعزى املعبودة يف خنلة يشري يف القرآن لآلهلة الالت اليت كانت م

ما تعنيه إذن اآليات … بالقرب من مكة، ومناة اليت كان معبدها بني مكة واملدينة
اإلبليسية أن االحتفاالت مقبولة يف املعابد الثالثة حول مكة، وأما معىن اآليات اليت 

 .ادة يف الكعبةتقول بأن العبادة يف هذه املعابد غري مقبولة فهي ال حترم العب
وجيب أن نعترف بأن اآليات اليت صححت سورة النجم متجد الكعبة على "

حساب املعابد األخرى، إال إذا افترضنا وجود آيات أخرى كانت حترم ذلك مث 
رفعت فيما بعد من القرآن، ولكن ليس لدينا أي سبب ميكن األخذ به، ومن املهم 

 … هدمت عند صعود جنم حممدأن نتذكر ذا الصدد أن هذه املعابد قد
وهكذا فإن قيمة اآليات اإلبليسية مهمة، فهل اعترف حممد بصحتها ألنه كان "

يهمه كسب األنصار يف املدينة والطائف وبني القبائل ااورة؟ هل كان حياول 
تباع؟ ألالتخفيف من تأثري الزعماء القرشيني املعارضني له باكتساب عدد كبري من ا

 (!!).بد دليل على أن نظرته أخذت يف االتساع ذكر هذه املعا
مرتبط بفشل التسوية ) اإلبليسية(إن نسخ اآليات "إىل القول ) وات(وميضي 

                               ً                والشيء يسمح لنا باالعتقاد أن حممدا  قد استسلم خلداع ) بني حممد وزعماء قريش(
ت تسمى كما كان( به األمر إىل إدراك أن االعتراف ببنات اهللا ىاملكيني ولكنه انته

 وعبادة اهللا يف الكعبة مل تكن يف .يعين إنزال اهللا إىل مستواها) اآلهلة الثالث وغريها
                ً       وهذا يعين أن حممدا  مل يكن . الظاهر ختتلف عن عبادا يف خنلة والطائف وقديد

           ً                        نفسه مدعوا  ألن يكون تأثريه أعظم من ى         ً                       خيتلف كثريا  عن كهام وأنه مل يكن ير
 . ذلك أن اإلصالح الذي عمل له من كل قلبه لن يتحققتأثريهم، ينتج عن 

 .وهكذا مل يرفض حممد عروض املكيني ألسباب زمنية بل لسبب ديين حقيقي
                         ً                                           ليس ألنه مل يكن يثق م، مثال ، أو ألنه مل يبق شيء من مطاحمه الشخصية، بل ألن 

والشك أن  .االعتراف بآهلتهم يؤدي إىل فشل قضيته واملهمة اليت تلقاها من اهللا
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الوحي قد نبهه إىل ذلك، كما أنه من املمكن أن يكون قد شعر خبطئه ذا الصدد 
 .)١٠١("…قبل نزول الوحي

           ً            ً الشك أن حممدا  قد نال جناحا  "إىل تركيز املسألة بالشكل التايل ) وات(وخيلص 
أمام زعماء قريش ليهتموا بأمره، فظهرت احملاوالت حلمله على االعتراف بصورة أو 

                       ً                   وكان يف أول األمر مستعدا  لذلك بسبب املنافع .رى بالعبادة يف املعابد ااورةأخ
وألنه كان يشعر أن ذلك يساعده على حتقيق مهمته بسهولة، مث أدرك (!!) املادية 

    ً      ً                                              َّ       ً       شيئا  فشيئا  عن طريق النصح اإلهلي أن ذلك كان تسوية مميتة فأعد  مشروعا  لتحسني 
قة كما تظهر له، فأعلن رفض الشرك بألفاظ شديدة تغلق وسائله باحملافظة على احلقي
 .  )١٠٢("الباب يف وجه كل تسوية
) وات(واليت يفترض )      ً               أيضا  حبديث الغرانيقىاليت تسم(لة يإن هذه الواقعة الدخ

 …أا أكيدة، حتمل عناصر تناقضها واضطراا وافتها
 ولكن يف ماذا؟ يف أشد … ميكن أن خيطئ أو يتقبل اخلطأ               ً إا تعين أن حممدا  

                   ً                                                األمور يف دعوته وضوحا ، وصرامة وجدية، واستعصاء على الغموض، أو اخلطأ أو 
                                  ً      ً      ً        التوحيد املطلق هللا، ورفض الوثنية رفضا  جازما  قاطعا  ال يقبل : التنازل أو املساومة

 …                 ًمهادنة أو اعترافا 
ه املوقف نفسه يؤكد هذا املعىن ولكن يف تسويغ النسخ الذي تعرض ل) وات(إن 

السابق وليس يف نفي الواقعة نفسها أو التشكيك فيها كما كان جيب أن يكون، 
والسيما بالنسبة لرجل يتميز باملهارة يف النفي والتشكيك باالستناد إىل ما ميكن 

 !!.اعتباره أدلة مقارنة أو مقنعة
قال "الذي أعلن يف مقدمته أنه سيمتنع عن استعمال تعبري مثل ) وات(مث إن 

                  ً                      ، يعتمد هاهنا صيغا  وتعابري خيالف فيها عما "يقول القرآن"بل " قال حممد"أو " تعاىل
 هو الذي يرتب آيات القرآن وفق ما                                    ً أكده يف مقدمته ويوحي للقارئ بأن حممدا  

أعلن حممد أن هذه اآليات ال جيب "فنحن نقرأ عبارات كهذه، !! تقتضيه الظروف
كان "، "تبدال آيات ا ختتلف عنها يف مضموا             ً                 اعتبارها جزءا  من القرآن وجيب اس

 يف اآليات -إن ذكر املعابد"، "جيب على حممد أن يشري يف القرآن لآلهلة الالت
 "!!. دليل على أن نظرته أخذت يف االتساع-اإلبليسية
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ما يلبث أن يبني خطأ هذا املوقف وتعارضه ) وات(فإن … وهذا تناقض آخر
وحىت على املستوى … لقاها حممد عن اهللا وهي التوحيدمع املهمة األساسية اليت ت

 من - كما يقرر وات-زل مبحمد ـالشخصي فإن االعتراف باآلهلة كان سين
فأي اتساع هذا يف !! مرتبة النبوة املنفردة إىل أن يكون جمرد كاهن من كهان العرب

 .النظرة من خالل اعتراف باألصنام يقود إىل نتائج سلبية، واضحة، كهذه؟
أو قصة الغرانيق اليت أوردها ابن سعد يف ) اآليات اإلبليسية(ولنرجع إىل رواية 

إال أن روايام، كما يقول ابن كثري … طبقاته والطربي يف تارخيه وبعض املفسرين
 !!.…"من طرق مرسلة كلها، ومل أرها مسندة من وجه صحيح"يف تفسريه 

 يف اخلرافة واالفتراء على رسول اهللا                         ً              ًوأكثر هذه الروايات تفصيال  وأقلها إغراقا "
 أنزلت سورة النجم : قال) اليت ينتهي سندها إىل ابن شهاب(، رواية ابن أيب حامت

لو كان هذا الرجل يذكر آهلتنا خبري أقررناه وأصحابه : وكان املشركون يقولون
 ولكنه ال يذكر من خالف دينه من اليهود أو النصارى مبثل الذي يذكر آهلتنا من

 قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم  وكان رسول اهللا .الشتم والشر
 :  فلما أنزل اهللا سورة النجم قال.وتكذيبهم، وأحزنه ضالهلم، فكان يتمىن هداهم

 أ ف ر أ ي ت م  الال ت َ َّ       َ َ َ َ  و ال ع ز ى َّ  ْ  َ  و م ن اة  الث ال ث ة  األ خ ر ى  َ   ُ   َ َ  ِ َّ    َ   ََ  َ )ألقى الشيطان عندها كلمات )١ 
فوقعت هاتان … هلن الغرانيق العلي وإن شفاعتهن هلي اليت ترجتيوإن : فقال

       ً                إن حممدا  قد رجع إىل دينه : الكلمتان يف قلب كل مشرك مبكة، وتباشروا ا وقالوا
 آخر النجم سجد، وسجد كل من حضره األول ودين قومه، فلما بلغ رسول اهللا 

فأما …  السجودفعجب الفريقان كالمها من مجاعتهم يف… من مسلم أو مشرك
املسلمون فعجبوا لسجود املشركني معهم على غري إميان وال يقني، ومل يكن 

 أي -فاطمأنت أنفسهم… املسلمون مسعوا الذي ألقى الشيطان يف مسامع املشركني
، وحدثهم به الشيطان أن  ملا ألقى الشيطان يف أمنية رسول اهللا -املشركون

مث نسخ اهللا ما ألقى … وا لتعظيم آهلتهمرسول اهللا قد قرأها يف السورة فسجد
ٍ و م ا أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك  م ن ر س ول الشيطان، وأحكم آياته، وحفظه من الفرية وقال    َّ    ِ  َ  ِ َ    ِ   َْ  َ  َ    َ  َ 

                                                 

 .٢٠-١٩ آية :سورة النجم)١(
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فلما بني اهللا قضاءه وبرأه من سجع الشيطان انقلب املشركون ) ١( … َِ  ٍّن ب ي   َ  َو ال 
 …بضاللتهم وعداوم على املسلمني واشتدوا عليهم 

روايات أخرى أجرأ على االفتراء، تنسب قولة الغرانيق تلك إىل رسول وهناك "
 !!. يف مراضاة قريش ومهادنتها- حاشاه- وتعلل هذا برغبتهاهللا 

       ً           فهي فضال  عن جمافاا …                    ً                       وروايات احلادثة مجيعا  مرفوضة منذ الوهلة األوىل
             ً ه ينفيها نفيا  لعصمة النبوة وحفظ الذكر من العبث والتحريف، فإن سياق السورة ذات

 فال . إذ إنه يتصدى لتوهني عقيدة املشركني يف هذه اآلهلة وأساطريهم حوهلا.     ًقاطعا 
إن :  حىت على قول من قال.جمال إلدخال هاتني العبارتني يف سياق السورة حبال

                         ً  فهؤالء املشركون كانوا عربا  . ما يف أمساع املشركني دون املسلمنيىالشيطان ألق
 َ َ ُ  أ ل ك م   وحني يسمعون هاتني العبارتني املقحمتني ويسمعون بعدمها يتذوقون لغتهم

َ    َ   و ل ه  األ نث ى  ت ل ك  إ ذا  ق س م ة  ض يز ى إ ن  ه ي  إ ال  أ س م اء  س م ي ت م وه ا أ نت م     َّ َ الذ ك ر      َّ  َ   ٌ   َ  َ  َّ  ِ  َ  ِ  ْ  ِ   َ  ِ  ٌ  َ   ِ ً   ِ  َ ْ  ِ   َ  ُ    َ َ  
َ   ِ     ْ َ  و آب اؤ ك م م ا أ نز ل  الل ه  ب ه ا م ن س ل ط ان  ِ  َّ    َ  َ  َ   َّ   ُ    َ  َ )ويسمعون بعد ذلك )٢ ، ذ ين  ِ  َّ   َّإ ن  ال  َ   َال   ِ 

َ    َ َ َ  ِ َ   َ   َِ  َ   ُ  َ ي ؤ م ن ون  ب اآلخ ر ة  ل ي س م ون  امل الئ ك ة  ت س م ي ة  األ نث ى   َ   ِ َ  ِ    ِ َ    ِ    و م ا  َ ٍ  ِ    َ َِّ    َ ل ه م ب ه  م ن  ع ل م  إ ن ي ت ب ع ون    َ  ْ  ِ    ِ  ِ  ِ   َ 
َ    َ ِّ  َ   ًي غ ن ي م ن  احل ق  ش ي ئا    َال    َِ  َّ    َّ َّو إ ن  الظ ن  ِ  َّ    َّ َّإ ال  الظ ن   ِ   ِ   )ويسمعون قبله )٣   و ك م م ن م ل ك  ٍ َ َّ   ِّ   َ  َ

ِ ف ي الس م و ات   َ  َ ُ ت غ ن ي ش ف اع ت ه م  ش ي ئا  إ ال  م ن  ب ع د  أ ن ي أ ذ ن  الل ه  ل م ن ي ش ـاء    َال   ِ      َّ    َ  َ   َ  ِ  َّ    َ َ ْ  َ  َ   ِ   َ   ِ َّ  ِ ً   َ     َ  َ  َ    ِ     
َ  و ي ر ض ى   ََ …)م ال يسجدون مع الرسول) ٤حني يسمعون هذا السياق كله فإ-
- ألن الكالم ال يستقيم، والثناء على آهلتهم وتقرير أن هلا شفاعة ترجتي ال 

ء كغباء الذين افتروا هذه الروايات اليت تلقفها منهم يستقيم، وهم مل يكونوا أغبيا
 .)١٠٣(املستشرقون مغرضني أو جاهلني

ال يكتفي بافتراض صحة حديث الغرانيق هذا، بل يوسع هذا ) وات(و
االفتراض، فيبين على عدد من اآليات اليت تدعو إىل التوحيد ورفض الشرك، من مثل 

ق ل  أ ن د ع و م ن د ون  الل ه  م ا  َ  َِّ     ِ      ِ     ََ  ْ ُ    ي نف ع ن ا   َال  َ َ   َ  ي ض ر ن ا َ  َو ال  َ   َ  و ن ر د  ع ل ى أ ع ق اب ن ا ب ع د  إ ذ  ه د ان ا  َ  َ  َ  ْ  ِ  َ   َ   َِ  َ  َ   َ  َ    َ  َ 
                                                 

 .٢٢ آية :سورة احلج)١(
 .٢٣-٢١ آية :سورة النجم)٢(
 .٢٧ آية :سورة النجم)٣(
 .٢٦ آية :سورة النجم)٤(
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                ً              االعتقاد بأن حممدا  عاىن من إغراء "هذه النتيجة اليت يطرحها بصيغة التأكيد ) ١ ( َّ   الل ه 
 . )١٠٥("التسوية مدة طويلة

رض الفتراضات وال نريد أن منضي يف مناقشة هذا االستنتاج، كما ال نريد أن نع
االستشراق ( ألن هذا خيرج بنا عن دائرة )١٠٦()الوحي(بصدد ظاهرة ) وات(

اليت جيدها القارئ يف مكان ) القرآن الكرمي(إىل مواقف االستشراق من ) والسرية
 نلمح إىل افتراض آخر للرجل الذي - فقط-ولكننا… آخر من الد الذي بني يديه

 قدر من األمانة واملوضوعية واحليادية حاول جهده أن يدرس السرية بأكرب
ذا التأكيد الذي مل ميارسه وات جتاه (جيب "فماذا تكون النتيجة؟ … واإلخالص

يف رده ) ما أقرأ؟(تفسري قول حممد ) العديد من الوقائع الصحيحة املؤكدة يف السرية
ك من وجود  يتضح لنا ذل.)التالوة(أو ) ال أستطيع القراءة): (قرأا(على قول امللك 

حيث ) ماذا أقرأ(و) ما أقرأ(ويف التمييز عند ابن هشام ) ما أنا بقارئ(رواية تقول 
ما (وهذا هو املعىن الطبيعي لقوله ) ماذا أتلو؟: (التعبري الثاين ال ميكن أن يعين إال

أن املفسرين التقليدين ) الحظ كلمة من املؤكد(                      ً  ويبدو من املؤكد تقريبا  .)أقرأ؟
                                          ً                     نبوا املعىن الطبيعي هلذه الكلمات ليجدوا أساسا  للعقيدة اليت تريد أن الالحقني جت

    ً                                                                      حممدا  مل يكن يعرف الكتابة، وهذا عنصر رئيسي للتدليل على طبيعة القرآن املعجزة، 
) ما(                                                           ً     وحمتوى رواية ابن شداد يف تفسري الطربي يفترض، إذا كان النص صحيحا ، أن 

 .)١٠٧("ألا مسبوقة بالواو) ماذا(مبعىن 
، ويلح عليها يف سرية الرسول ) وات(اليت يزرعها ) االفتراضات(ومن قبيل 

وكأا جزء أساسي من حقائق السرية، أو هكذا يتوهم ويريد أن جير القارئ املسلم 
معه إىل دائرة الوهم، تلك املقولة الظنية اليت رددها اجلاهليون أنفسهم من قبل وهي 

 على -أو أنه!! من أهل الكتاب: عن رجال) مالعل( كان يتلقى أن الرسول  
 … تأثر م وتعلم منهم-األقل
يطرح الرجل واحدة من مقوالته، ) وات(                     ّ   ذا التعبري املناقض لشكي ة ) الشك(

الشك أن خدجية قد وقعت حتت تأثريه "أو افتراضاته، يف الدائرة اليت حنن بصددها، 
                                                 

 .٧١ آية :سورة األنعام)١(
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                            ً وميكن أن يكون حممد قد أخذ شيئا  )                                        ًأي ورقة بن نوفل الذي اعتنق املسيحية أخريا (
 . )١٠٨("من محاسه وآرائه

يف صحة ) الحظ العبارة(وتشجيع ورقة مهم، وليس هناك من سبب للشك "
                                                          ً        اجلملة بصدد الناموس، واستعمال اللفظ الذي ال يرد يف القرآن بدال  من لفظ 

 وورقة إن النص الذي جيمع بني حممد… القرآين دليل على صحة القول) التوراة(
ّ       وتعد  كلمة … أفضل من النص الذي جيعلهما ال يلتقيان عادة مشتقة من ) ناموس(   

 وهذا يتفق . اليونانية، وهي تعين إذن الشريعة أو الكتب املقدسة(Nomos)كلمة 
 وقد أبدى ورقة مالحظة بعد أن أخذ حممد يتلقى الوحي وهي .    ً            متاما  مع ذكر موسى

            ً  كما أن حممدا  .تب اليهود واملسيحيني املقدسةتعين أن ما نزل على حممد مماثل لك
                                                                ً       مسع ما يومهه بأنه مؤسس أمة ومشرع هلا، وإذا كان حممد كما يبدو، مترددا  بطبعه 

فإن هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على جتاربه يرتدي أكرب أمهية لتطوره (!!) 
 .)١٠٩("الداخلي

ّ           يف النصني السابقني يلم ح فإنه يف ا) وات(وإذا كان  لنص التايل يصرح بأبعاد                   
يبدو ورقة من بني الذين اتصل م حممد " وورقة بن نوفل - -العالقة بني حممد

 والشك أن املقطع القرآين حني ردده حممد .لسبب معرفته بكتب املسيحية املقدسة
        ً بأن حممدا  ) الحظ التعبري(ومن األفضل االفتراض … قد ذكره مبا هو مدين به لورقة

 وقد .صالت مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثريةكان قد عقد 
 وهذا ما يعود بنا إىل طرح .                                  ً            تأثرت التعاليم اإلسالمية الالحقة كثريا  بأفكار ورقة

 .)١١٠("مشكلة العالقة بني الوحي الذي نزل على حممد والوحي السابق له
أا مل ترد لتأييدها وليس مثة من داع، ملناقشة هذه االفتراضات التخمينية فيكفي 

                    ً                      ويكفي أن تكون إفرازا  لظنون جاهلية ما كانت … أية رواية تارخيية على اإلطالق
أو ظنون طائفية … بقادرة على تصوير نزول وحي مستقل جديد من السماء

ويكفي أنه ليس …  بالتصوير اجلاهلي ذاته- لسبب مكشوف-متعصبة تتشبث
) أمية(رواية تارخيية أو شاهد واحد ينفي مبقدور أحد على اإلطالق أن يعثر على 

                                             ً       ً      ويكفي كذلك أن هذه املقولة ال تعدو أن تكون نتاجا  طبيعيا  ملنهج … الرسول 
افتراضي حيمل استعداده لطرح أي تصور قد يدور يف ذهن هذا املؤرخ أو ذاك دون 

 …أن يكون له سند من التاريخ
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صدر اليقيين املنفرد، قد نفى ويكفي، قبل هذا وذاك، أن القرآن الكرمي، ذلك امل
ه الدينية من أي رجل على ليم قد اتصل أو تلقى تعا    ً      ً                نفيا  قاطعا  أن يكون الرسول 

ِ  و ل ق د  ن ع ل م  أ ن ه م  ي ق ول ون  إ ن م ا ي ع ل م ه  ب ش ر  ل س ان  ال ذ ي ي ل ح د ون  إ ل ي ه  اإلطالق   َ ِ  َ    ِ ْ     ِ َّ   ُ   َ ِّ   ٌ  َ  َ   ِّ  َ    َ َّ ِ  َ  ُ  ُ  َ   َّ َ   َ   َ  َ َ َ 
ِ  أ ع ج م ي   َ  َ   و ه ذ ا ل س ان  ع ر ب ي  َِ  َ  ٌ   َ  ِ  َ  َ ٌ  م ب ني َ   ِ   )١( . 

وإذا كان هناك تشابه يف عالج بعض املواضيع بني القرآن والكتب الدينية 
                             ً                                السابقة فألا صدرت يف األصل مجيعا  عن مصدر واحد هو اهللا سبحانه، وألن 

َ  و م اكتاب اهللا جاء لكي يستكمل بناء كانت التوراة واإلجنيل قد بدأته من قبل   َ 
َ  َ     ُ   ُ  َ  ك ان  ه ذ ا الق ر آن  أ ن   ِ     َِّ ي ف ت ر ى م ن د ون  الل ه  َ  َ       ِ   َ  َْ    و ل ك ن ت ص د يق  ال ذ ي ب ي ن  ي د ي ه ِ  َ  َ  َ  َ    ِ َّ    َ  ِ   َ   ِ ِ   َ و ت ف ص يل    َ َ ْ  ََ 

ِ الك ت اب  ِ  ِ    َّ ِّر ي ب  ف يه  م ن ر ب    َال      َِ    ِ   َ  َ   الع ال م ني َ  ِ َ   َ  )١١٢(   و ه ذ ا ك ت اب  أ نز ل ن اه  م ب ار ك  م ص د ق  ِّ  َ    ٌ  َ   َ    َ ْ َ  َ   ٌ   َِ   َ  َ  َ
ِ ال ذ ي ب ي ن  ي د ي ه   َ  َ  َ  َ    ِ َّ   )٢(. 

         ً                       رآن حشودا  من املقاطع واآليات تصحح  أن يف الق-                     ًولكن جيب أن نتذكر أيضا 
وتطرح حقائق جديدة تغاير … التوراة واإلجنيل، أو تعارضها، أو تفندها) حتريفات(

 !!.بالكلية ما طرحته التوراة واألناجيل
                             ً             ً                 ، من حيث ال يشعر القارئ أحيانا ، ميارس تزييفا  للسرية قد ال يكون )وات(ن إ

ة املتميزة، وجيرد جدهلا، أو حوارها، يف إنه خيفف من ألواا العميق…       ًمتعمدا 
الداخل واخلارج، أي بني املسلمني أنفسهم، وبينهم وبني اخلصوم، من أبعاده 

 …اليت متنحه الفاعلية واحليوية والعمق) الدرامية(
                                                        ً        إنه يستنتج أن اضطهاد الزعامة الوثنية للمسلمني مل يكن عنيفا  بالشكل …    ًمثال 

هجرم إىل احلبشة مل تكن بسبب العذاب الذي تصوره الروايات، وأن 
وأن وحدة املسلمني …          ً            ً             وأن قريشا  مل تفكر يوما  بقتل الرسول … واالضطهاد

الداخلية كانت تز بني احلني واحلني مبحاولة االنشقاق تارة، وبالعصيان الديين تارة 
ويف أي …  دخل مرة يف مساومة مع الوثنيةبل إن الرسول نفسه … أخرى

وحدانية اهللا املطلقة :                           ً                      أعز ما جاء به، وأشده متنعا  على املساومة والتنازلشيء؟ يف
 .ورفض عبادة األصنام أو االعتراف ا باحلسم الذي يليق جبدية هذا الدين

                                                 

 .١٠٣ آية :ة النحلسور)١(
 .٩٢ آية :سورة األنعام)٢(
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وما عالقة العمق اللوين لنسيج السرية، والبعد الدرامي لعالئقها : قد يسأل سائل
 !.املتنوعة، بالبحث العلمي يف التاريخ؟

إن البحث التارخيي العلمي اجلاد جيب أن حيقق أكرب …                 ًواجلواب واضح متاما 
أن يسعى الستعادا كما … قدر من االقتراب من صورة الواقعة التارخيية وصيغها

 معدالت تشكلها بالدرجة - مرة أخرى-أن يستعيد…                ًختلقت وتلونت فعال 
 …وبالنوع نفسهما، قدر اإلمكان

أو أخرى، عن حتقيق هذه االستعادة، سواء يف صيغ فإذا عجز البحث، بدرجة 
إذا عجز عن وضع … الواقعة التارخيية أو طبيعة عالقتها احلوارية مع كافة األطراف

فإن عجزه هذا ال يعدو أن … يده على إيقاعها بالدرجة نفسها اليت كانت عليها
 إىل كشف          ً      ً         ً                                    يكون عجزا  علميا ، أي عجزا  يف قدراته على البحث والتحليل والتوصل

اللهم إال إذا كان هنالك هدف …                                      ًالنقاب عن الوقائع كما تشكلت وختلقت فعال 
 …يسوق الباحث إىل موقع كهذا) مبيت(

              ّ                  آنفة الذكر وبين ا أا ال تقوم على ) وات(وقد ناقشنا يف مكان آخر مقوالت 
إننا بإزاء حركة عقيدية، … ولكننا هنا بإزاء شيء أكرب من التاريخ… أساس
إننا بإزاء دين شامل جاء لكي يغري العامل، وحيل حمل األديان احملرفة … ةونبو

 .السابقة، ويقود البشرية إىل الصراط
          ً                  تتحمل عبئا  كهذا الذي جيري حتت ) االعتيادية(وإذا كانت الوقائع التارخيية 
ترفض هذا العبث ) النبوة(إىل آخره فإن واقعة … ستار العلم، والنقد، واألكادميية

 …اللحظة األوىلمنذ 
… فنحن إزاء دين قادم من السماء، وحنن قبالة رجل مبعوث من اهللا سبحانه
… وحنن إزاء دين قادم من السماء، وحنن إزاء تقابل بني الغيب واحلضور التارخيي

فإما أن نقبل هذه احلقيقة ونستسلم هلا، فال يكون حينئذ انشقاق، وال عصيان، وال 
روا بأنفسهم، يف ظروف يف غاية القسوة والعناد، التسليم مساومة، من قبل أناس اختا

… لكلمة اهللا، وجعل حيام، ومستقبلهم، جمرد أدوات لتنفيذها وصريورا يف العامل
      ً                           تعامال  مع سرية نيب، وحركة مجاعة من -أو أن نرفض هذه احلقيقة فال تكون أحباثنا

يسعى إىل أن خيضع الواقعة املنتمني لدين قادم من السماء، ولكنها افتراض ملفق 
 …للمقوالت نفسها اليت تعامل ا سائر الوقائع واألحداث
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زعة النقدية، وحياول ـيأخذ على أقرانه املستشرقني إحلاحهم يف الن) وات(إن 
زعة من أن تتحول إىل عملية هدم اعتباطي ـأن يضع ضوابط منهجية تشكم هذه الن
اس موضوعي، وقد سبق أن مرت بنا عبارته يشبع األهواء الذاتية وال تقوم على أس

لقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ األمور عن حممد، "يف هذا الصدد 
وكلما ظهر أي تفسري نقدي لواقعة من الوقائع ممكنا قبلوه، وال يكفي مع ذلك، يف 
إذا ذكر فضائل حممد أن نكتفي بأمانته وعزميته إذا أردنا أن نفهم كل شيء عنه، و

أردنا أن نصحح األغالط املكتسبة من املاضي بصدده علينا يف كل حالة ال يقوم 
                                                       ّ                ً الدليل القاطع على ضدها، أن نتمسك بصالبة بصدقه، وعلينا أال  ننسى عندئذ أيضا  
                                               ً                       أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله أكثر من كونه ممكنا  وأنه يف مثل هذا املوضوع 

شة نظريات املؤلفني الغربيني الذين افترضوا يصعب احلصول عليه، وال جيب مناق
كذب حممد كنظريات وإن كان ميكن النظر يف احلجج اليت يذكروا للتدليل على 

 . )١١٤("كذبه
نس بسبب انسياقه وراء اوجيدر أن نشري كذلك إىل هجومه املرير على الم

بل إنه يقول … "بالطريقة العابثة يف معاجلة املصادر"نزعته اهلدمية وتسمية منهجه 
إن افتراضه الشرير بأن قوة مكة كانت تعتمد على "عنه يف مكان آخر باحلرف 

) تيودور نولدكه( ويشري إىل أن مالحظات )١١٥("جيش من العبيد السود ال أساس له
 :يف دراسته

Die Tradtion Uber das Leben Muhammeds 
 .)١١٦("نس املغاليةاميكن أن تصحح يف أكثر من مسألة آراء الم
نزعته الشكوكية ) حوليات اإلسالم(وهو يأخذ على كايتاين يف دراسته الواسعة 

 مث هو يطرح هذا .)١١٧("ليس من الصعب تصحيح مبالغاته يف الشك"املبالغة ويقول 
يف جماة النقد اهلدمي الذي مارسه املستشرقون إزاء السرية ) البنائي(املبدأ املنهجي 

على الرغم !! بكاملها" إىل استبعاد أخبار الفترة املكية"نس إىل احلد الذي أوصل الما
 فهو يقول .)١١٨(          ً                                                  ًمن أن كثريا  من العلماء اتفقوا على القول بأنه مبالغ يف ذلك كثريا 

جيب على الباحث اليوم، بعد اطالعه على نزعات املؤرخني األوائل ومصادرهم أن "
م الوقائع بصورة أمينة، يكون باستطاعته أن حيسب حساب التحريفات وأن يقد

يف الرواية القدمية االعتراف بصحة املادة ) بالتسوية املغرضة(وجيب أن يقابل االهتمام 
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عامة، وملا كان عدد كبري من األسئلة اليت يهتم ا مؤرخ أواسط القرن العشرين ال 
فليس هناك صعوبة يف استخراج أجوبة على هذه ) التلفيق املغرض(يتأثر بتدخل 

 .    )١١٩("ئلة من املصادراألس
            ً                            من الصعب مثال  القول بأن روايات ابن سعد يف "وهو يطرح هذا االفتراض 

األنساب اختالق حمض، فمن ذا الذي جتشم مشقة اختالق هذا اإلطار املعقد وما 
نعرف من هي األسباب؟ يضاف إىل ذلك أنه إذا كنا حنن الذين ال تم باألنساب 

ثالثة، فما هو املدهش يف أن يعرف العرب الشغوفون أجدادنا حىت جيلني أو 
س إن اعن أجدادهم حىت ستة أو مثانية أو عشرة أجيال؟ لقد لقي جون فباألنساب 

 وهو يصل عرب حتليله لقوائم )١٢٠(  أجداده      ً                  طفال  يعرف مخسة عشرة من 
ني الذين يتأكد إذن أن املؤلف"املعارضني الوثنيني يف مكة إىل هذا االستنتاج املهم 

 .)١٢١("وصلتنا مؤلفام كانوا ميلكون مادة تارخيية صحيحة وقد استخدموها بذكاء
                              ً              مارس هو اآلخر، وكما رأينا، نوعا  من املبالغة يف ) وات(ومع ذلك كله فإن 

شكوكه، ونفيه الكيفي، وافتراضاته، وال تكاد راوية من الروايات اليت تتحدث عن 
وجند عبارات نقدية …  إىل ميدان القبول إال بصعوبة)خمتربه(العصر املكي خترج من 

              ً                                 يبدو ذلك صحيحا  وإن سجل فيما بعد ليتفق مع أفكار "كهذه تتصادم يف كتابه 
وإذا كانت قصص العروض من قبل "، )١٢٣("…وإذا صدقنا الروايات"، )١٢٢("الحقة

   قبول اخلطوط الكربى للروايات - إذن-نستطيع"، )١٢٤("زعماء قريش صحيحة
، كما أنه يكثر من استخدام تعبري )١٢٦("تبدو عليها مظاهر الصحة"، )١٢٥("التقليدية

 .الذي يضع الوقائع على حافة اليقني) رمبا(
فقد رأينا كيف مارس ) السلب(أما يف حاالت ) اإلجياب(هذا يف حاالت 

 إذا - ولكن.      ً      ً                                    ّ تشكيكا  ونفيا  للعديد من معطيات السرية عرب عصرها املك ي) وات(
                                     ً                    ليس باملبالغة املفجعة اليت دفعت مستشرقا  كالمانس إىل استبعاد -أردنا اإلنصاف

 !!.                ّ          أخبار الفترة املك ية بكاملها
 إىل إلغاء -    ً فعال -زعة الشكوكية والنفي الكيفي قد يقودانـذلك أن الن

مساحات بكاملها من التاريخ، والذي حيمل االستعداد لنفي اجلزئيات قد يصل به 
نفي الكليات إن مل يكن مثة ضوابط منهجية تقول له أين جيب عليه أن األمر إىل 

 …يقف وأين ميكنه أن ميضي
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                ً                                                 ولن يعين هذا أبدا  أن يقف املؤرخ املسلم، يف املقابل، وقفة استسالم وخضوع 
للرواية التارخيية، وأن يرفض أية صيغة من صيغ النقد، والشك، واالفتراض، 

 …والتصحيح
كهذا يقود إىل اخلطيئة نفسها اليت تسوق إليها )      ًسالميا است(            ً ذلك أن منهجا  

تزييف احلقيقة التارخيية، وتقدمي دراسات : نزعات التشكيك املغرضة والنقد املبالغ فيه
                         ً         ً            ً                           عن التاريخ، ال كما وقع فعال  أو قريبا  مما تشكل فعال ، بل كما يريد له هذا املؤرخ 

 . )١٢٧(أو ذاك أن يكون
رخيية، مطلوب، وهو ضرورة من الضرورات، وإننا جيب أن إن نقد الرواية التا

، كما جيب أن نذهب مع رجل مفكر )احلديث(نتعلم هذا املبدأ اخلطري من رجال 
 على املؤرخني الذين سبقوه استسالمهم يكابن خلدون إىل آخر الطريق وهو ينع

 …للرواية وتقبلهم حىت ما ال ميكن قبوله على اإلطالق
، واالفتراض، والنفي الكيفي، للرواية، أمور قد )النقد(اعتماد لكن املبالغة يف 

 …تقود إىل الوجه اآلخر للخطأ
فإذا كنا يف األوىل نستسلم لكل ما قيل، فإننا هنا قد نرفض ونشكك بكل ما 

ويف احلالتني فإن شبكة الوقائع التارخيية سوف تتعرض للتمزق، ومالحمها … قيل
 …األصيلة ستؤول إىل الضياع
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  :سقاط الرؤية العقلية املعاصرة على السريةإ
إن هذا اخللل املنهجي الذي هو …                                  ًهنا يكاد املستشرقون أن يلتقوا مجيعا       

أشبه باحلتمية اليت ال فكاك منها للبحث الغريب، هو القاسم املشترك األعظم جلل 
 .األحباث والدراسات اليت قدموها عن سرية رسول اهللا 

                             ً                          ل الغريب ورواسبه الدينية، جنبا  إىل جنب مع نزوعه العلماين، إن مواضعات العق
ومسلماته املادية، ورؤيته الوضعية، واحنساره على املنظور، وانكماشه على احملسوس، 

ّ                               ورد ة فعله جتاه كل ما هو روحي أو غي يب، واعتقاده اخلاطئ بأن جتاوز الواقع إىل ـ  
 …رافة والالعلميةما وراءه سقوط يف مظلة اخليال واملثالية واخل

بل إن غرور العقل الغريب، وانتفاخه املتورم، واعتقاده القدرة على فهم كل شيء 
 …وحتليل كل معضلة يف دائرة ما يصطلح عليه بالعلوم اإلنسانية ومنها التاريخ

هذه كلها تفعل فعلها يف حقل الدراسة االستشراقية يف السرية، ومتسك بتالبيب 
 …        ًها فكاكا الباحث فال يستطيع من

هذا إىل ما تفرضه مكونات البيئة النسبية يف الزمن واملكان من مؤشرات قد 
تصلح هلذا القرن ولكنها ال تصلح البتة لقرن مضى أو واقعة تارخيية سبق وأن ختلقت 

وهي مؤشرات قد … يف مكان غري املكان وزمان غري الزمان… يف بيئة أخرى
تشرق ،ابن القرن العشرين يتشبث ا تكون كذلك خاطئة أو مضللة، لكن املس

                           ً                                            ويعض عليها بالنواجذ معتقدا  أا مفاتيح احلل ومفردات املنهج العلمي السليم؟
فكيف إذا أضيف إىل هذا كله نظرة اعتقادية مسبقة ترسم هياكلها على ضوء 
أيديولوجيتها الصارمة وتسعى لكي جتد يف التاريخ السند والدليل؟ بل إا حتاول أن 

مل يف وقائعه مبشرطها الذي ال يرحم من أجل أن تقسرها على االنسجام مع تع
مقوالا املسبقة والدخول باإلكراه من عنق الزجاجة الضيق امللتوي، كما يفعل 

 النصارى املتعصبون أو املاديون التارخييون من املستشرقني؟
 الوقوع يف - حبق-يتجاوز) مري واتموجت(بصدد اخلطيئة املنهجية األخرية فإن 

      ً       ً     ً                                 منهجا  مغايرا  متاما  يبدأ من الواقعة التارخيية نفسها -       ً أحيانا -إساره، بل إنه ليعتمد
              ً                  ولذا فإنه كثريا  ما كان يعلن رفضه … وينتهي بالنتائج والدالالت اليت تقود إليها

ملقوالت التفسري املادي للتاريخ، حيثما رأى الوقائع تتمرد على هذه املقوالت 
 …ي أخرى يف العمل والصريورةوتسلك جمار
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                                                      ً يرفض االعتقادية اجلامدة يف حتليل التاريخ، فإنه يقع، متعمدا  ) وات(فإذا كان 
    ً                 ً                                                  ً  حينا ، غري متعمد أحيانا ، يف أسر القيود األخرى اليت تتحكم يف العقل الغريب عموما ، 

 …واليت أحملنا إليها قبل قليل
                     ً       ً األزمة، وأن يتخذ موقفا  حياديا  وهو حياول يف مدخل حبثه أن يعلن جتازوه هلذه 

فيما يتعلق باملسائل الفقهية اليت أثريت بني املسيحية "أقرب إىل التجرد واملوضوعية، 
 يف اختاذ موقف حمايد منها، وهكذا بصدد - يقول وات-واإلسالم فقد جهدت

معرفة ما إذا كان القرآن كالم اهللا أو ليس كالمه، امتنعت عن استعمال تعبري مثل 
يف كل مرة استشهد فيها بالقرآن، بل أقول بكل بساطة ) قال حممد(أو ) قال تعاىل(
، وليس هذا يعين أنين أرى من الضروري اختاذ وجهة نظر مادية )يقول القرآن(

 .)١٢٨("لضمان حياد املؤرخ، بل أنا، على العكس، أعرب كمؤمن موحد صريح
 املوقف األكادميي ناقص مما الشك فيه أن هذا"إىل القول بأن ) وات(وميضي 

 إذ جيب على املسيحيني حتديد موقفهم من حممد بقدر اتصال املسيحية .    ً   نوعا  ما
 وأنا اعترف مبا يف كتايب من .باإلسالم، وجيب أن يقوم هذا املوقف على أسس فقهية

نقص، ذا الصدد، وإن كنت أرى أنه يقدم للمسيحيني املواد التارخيية الالزمة 
 .)١٢٩("فقهي    لتكوين رأي 

لقد ألزمت نفسي "    ً قائال  )  قرائه املسلمني (مث ما يلبث أن يتوجه باحلديث إىل 
برغم إخالصي ملعطيات العلم التارخيي املكرس يف الغرب، أن ال أقول أي شيء ميكن 

 وال حاجة بنا إىل القول بوجود هوة .أن يتعارض مع معتقدات اإلسالم األساسية
 فذلك ألن العلماء الغربيني مل يكونوا .يب والعقيدة اإلسالميةفاصلة بني العلم الغر

النظر  ادة النظر فيها من وجهة ـ     ً                                       دائما  خملصني ملبادئهم العلمية، وأن آراءهم جيب إع
 .)١٣٠("ةـالتارخيية الدقيق

جتئ بعد سيل من املعطيات املضادة … وهي شهادة من الرجل تستحق التقدير
…                                  ً شىت البلدان، وتكاثرت حىت غدت ركاما لإلسالم طرحها مستشرقون من

جيئ لكي يعترف بأن اخلطأ ال يكمن يف املبادئ العلمية، ولكن يف ) وات(وهاهو 
 …سوء استخدامها من قبل العلماء الغربيني، هلذا السبب أو ذاك

إذا كان قد قدر على اختاذ موقف حيادي من ) وات(مهما يكن من أمر فإن 
                                      ً على الرغم من أن هذا االستنتاج ليس صائبا  (ية واإلسالم مسألة الصراع بني املسيح
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ّ                فإنه مل يستطع الفكاك من نقاط الشد  األخرى اليت متسك ) بشكل ائي كما سنرى                                
زوع العلماين، واملسلمات املادية، والرؤية الوضعية، ـالن: بتالبيب العقل الغريب

هرة تارخيية أو بشرية واالحنسار على املنظور، واعتقاد القدرة على إخضاع كل ظا
ّ             تند  عن التعليل ) غيبية(ملقوالت التحليل العقلي اخلالص، حىت ولو كانت    

 …والتحليل
هو ابن احلضارة الغربية، ولن يستطيع الرجل بسهولة أن ينشق على ) وات(إن 

 يعد أكثر قدرة على - مرة أخرى-ولكنه… مواضعات البيئة اليت شكلت عقله
 …ه املستشرقني الذين عاصروه أو سبقوه على الطريقمن معظم زمالئ) التحرر(

لوضع اليد على عناصر اخللل املنهجي ) حممد يف مكة(واآلن جيب أن خنترب حبثه 
 …إسقاط الرؤية العقلية املعاصرة على التاريخ: فيما يتعلق ذه النقطة بالذات

: متهمنذ البداية، وملا ميض سوى أسطر معدودات على إعالنه احلياد يف مقد
: أوالمها:       ً                 موقفا  يفهم منه اثنتان- كمصدر لدراسة العصر املكي-يتخذ من القرآن

أن الشك حيوم حول : عدم اطمئنانه إىل موضوعية روايات القرآن التارخيية، وثانيتهما
 !!.كثري من النتائج ذا الصدد

 هو جرت العادة بعض الوقت بأن القرآن ".            ّ                   فهو يقول، ول ما يزل بعد يف املقدمة
 والشك أن القرآن معاصر لتلك الفترة ولكنه .املصدر الرئيسي لفهم الفترة املكية

متحيز، ناهيك بصعوبة حتديد التسلسل الزمين ملختلف أجزائه وما حيوم حول كثري 
من النتائج من شك، فهو ال ميدنا بأي شيء ميكن أن يكون لوحة كاملة حلياة حممد 

وكل ما فعله كتاب السرية الغربيون هو أم أقروا  .واملسلمني خالل الفترة املكية
                                                                       ً   اللوحة اليت تقدمها السرية عن الفترة املكية يف خطوطها الكربى واستعملوها إطارا  ال 

وأفضل طريقة هي اعتبار (!!) حيتاج إال لتوشيته بأكرب كمية ممكنة من مواد القرآن 
آلخر يف مسامهته لفهم القرآن واألحاديث األوىل كمصادر يتم بعض منها بعضها ا

 ويطلعنا القرآن على اجلانب الفكري موعة من التغريات .تاريخ الفترة املشار إليها
                                               ً                   اليت حدثت يف مكة ويف ضواحيها، ولكن جيب االهتمام أيضا  باجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية إذا أردنا تكوين لوحة متناسقة وإدراك اجلانب الفكري 

 . )١٣١("نفسه
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أما القول بتحيز القرآن وعدم موضوعيته والشك يف صدق النتائج التارخيية اليت 
 ككتاب -فقد ال يستطيع أحد أن يلزم الرجل باالعتقاد بأن القرآن… يطرحها

 إمنا هو العلم املوضوعي اليقيين املطلق الذي ال يأتيه الباطل من -مرتل من اهللا سبحانه
من جهتنا كمسلمني فإننا غري ملزمني البتة بقبول بل بني يديه وال من خلفه ولكننا 

 .طروحات كهذه طاملا أكد عليها املستشرقونأحىت مبناقشة 
ولكن حىت لو نظرنا إىل القرآن كوثيقة تارخيية فإن القول بعدم موضوعيته 

يطرح مقولته على ) وات(و… وبالشك يف معطياته التارخيية أمر حيتاج إىل دليل
                               ً       ً      ً        د بعدها يف طول كتابه وعرضه مقطعا  قرآنيا  واحدا  خيرج عن وال جن… عواهنها
 !!.ال جند أي دليل… املوضوعية

                                           ً       ً                وعلى أية حال فإن كتاب اهللا ما جاء ليكون كتابا  تارخييا  يتابع التفاصيل 
                        ً                                                 واجلزئيات حلظة بلحظة ويوما  بيوم، كما جند يف العهدين القدمي واجلديد اللذين دونا 

 وبرغم ذلك فقد استطاع .نبويت موسى وعيسى عليهما السالميف فترات الحقة على 
عدد من الباحثني أن يستخلصوا من القرآن حقائق تارخيية قيمة عن العصرين املكي 
واملدين، وأن يصنعوا من نسيج اآليات ذات الصبغة التارخيية صورة عن السرية هي 

 يف -على سبيل املثال -يف احلقيقة من أدق ما كتب عنها إىل اآلن، ويكفي أن ننظر
، وصاحل أمحد العلي )صور مقتبسة من القرآن الكرمي: سرية الرسول(كتاب دروزة 

ّ                            إىل حد  ما، وسيد قطب يف تفسريه لسور ) حماضرات يف تاريخ العرب( ) األنفال(    
يف ظالل (وغريها يف كتابه ) الفتح(و) حممد(و) التوبة(و) األحزاب(و) آل عمران(و

كن أن يقدمه كتاب اهللا عن سرية رسوله الكرمي من معلومات لتبني ما مي) القرآن
 .ذات قيمة أكيدة

                                                             ً    إن القرآن الكرمي كتاب عقيدة ومنهج حركة، وإذا حدث وأن طرح جانبا  من 
الوقائع التارخيية فإن هدفه ليس تكوين لوحة متناسقة شاملة ريات األحداث يف 

ا لكي يركب هلتعقيب عليوإمنا مالمسة بعض هذه األحداث وا… عصر بكامله
أي أنه يعتمد أسلوب … بىن به اإلنسان املسلم واجلماعة املسلمةـ          ً  منها موقفا  ي

التعليم والتربية باحلدث، وهو واحد من أشد األساليب حيوية وعطاء ألنه حيقق ما 
وجيعل النمو احلركي للجماعة اإلسالمية يستمد ) االقتران الشرطي(يسمى مببدأ 
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اقع املعاش ال من النظريات املعلقة يف الفراغ، واجلدل الالهويت مقوماته من الو
 …العقيم

ما يلبث أن يقع يف تناقضني آخرين، فهو من جهة يعترف بأن ) وات(مث إن 
القرآن يطلعنا على اجلانب الفكري موعة من التغريات اليت حدثت يف مكة ويف 

ت التارخيية، ألا مبثابة احلصيلة ضواحيها، وهي تغريات تارخيية، بل إا قمة التغريا
النهائية للحركة التارخيية اليت ترفدها اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

فهو يكتفي …                                                 ً          ومبا أن القرآن الكرمي، كما أشرنا قبل قليل، ليس حبثا  يف التاريخ
القات بطرح التغريات األعمق واألمشل، ويترك جزئياا املتشكلة يف تيارات الع
 .                                      ً                          االقتصادية واالجتماعية والسياسية، مكتفيا  باإلشارة إليها بني احلني واحلني

من جهة أخرى يشري إىل إمكان اعتماد األحاديث األوىل كمصادر ) وات(و
وهذا أمر معروف … تتمم املعطيات القرآنية يف املسامهة لفهم تاريخ الفترة املكية

د قليل أن ينقض هذه املقولة بالتشكيك يف إال أن الرجل ما يلبث بع… ومتفق عليه
          ً      إنين عمليا  أقل - يقول وات-رمبا بدا يف بعض األحيان"حجية األحاديث هذه املرة 

 على الرغم من أنه .)١٣٢("     ً                                    ّ     تعلقا  باحلديث من أولئك الذين هم أكثر مين شك ا فيه
ملا " قال                                     ً            ً             كان قد طرح يف مقدمة كتابه نفسها موقفا  أكثر اعتداال  من احلديث حيث

كنت أحبث يف خلفية حياة حممد وفترته املكية، فقد تقدمت يف الفكرة القائلة بأن 
األحاديث جيب أن تقبل عامة، وأن تؤخذ حبذر، وأن تصحح قدر اإلمكان يف 

ّ             املسائل اليت نشك  فيها بوجود            ّ          ً     ً    ولكن جيب أال  ترفض رفضا  باتا  إال ) تلفيق مغرض(             
 .)١٣٣("إذا وقع تناقض داخلي بينها

       ّ                                                 أسوة جبل  الباحثني الغربيني، يأخذ باملفهوم الغريب احلديث للنمو ) وات(و
 أي أن الرسول أو النيب يعمل وفق املقتضيات املرحلية لكل فترة .التدرجيي لألديان

 -تارخيية، ومن مث فإن منظوره للدين إمنا هو وليد مواضعات تلك الفترة فهو ال ميلك
اد دوره كنيب وعن املالمح النهائية للعقيدة اليت جاء لكي  رؤية مشولية عن أبع-ابتداء

 ما كان يعرف يف املرحلة املكية أن - على سبيل املثال-فمحمد … يبشر ا
                                                                ً     الدعوة اإلسالمية هي دعوة عاملية، بل ما كان يعرف أا دعوة للعرب مجيعا ، ومل 

                  ً     ليت كان جيتازها حينا  بعد               ّ                                     يتبني له ذلك إال  يف فترات تالية ووفق الظروف التارخيية ا
 !!.حني
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وقد يلتبس هذا املفهوم الوضعي اخلاطئ للدين كحركة شاملة ذات أهداف 
حمددة ابتداء، مع واحدة من أشد احلقائق أمهية يف مسرية األديان تلك هي أن كل 

زل دفعة واحدة ويطلب من املؤمنني به االلتزام بكافة واجباته ـدين مساوي ال يتن
                          ً               زل على مراحل، وينبين تدرجييا  عرب مدى زمين قد ـ إمنا يتن.مرة واحدة… ومنهياته

يطول وقد يقصر، وهو خالل صريورته تلك، يتعامل مع املراحل التارخيية وفق 
 .معطياا املرحلية لكي يقدر على مد اجلسور وإقامة احلوار وحتقيق التأثري املطلوب

احلركي، حيقق من النتائج اإلجيابية ويبين هذا إىل أن النمو العقيدي، وفق هذا املنظور 
زل الكامل دفعة ـمن القيم ويعزز من املبادئ ما ال يتحقق عشر معشاره يف حالة التن

َ  ُ    ً و ق ر آنا  وهلذا ترتل القرآن الكرمي على مراحل، وهو يقوهلا بوضوح … واحدة
َ  َْ    َ َ ْ  َِ  ف ر ق ن اه  ل ت ق ر أ ه  ٍ ع ل ى الن اس  ع ل ى م ك ث   َ ْ    َ  َ   ِ وراح من خالل … )١ ( ِ  ًز يال ـَ  ت ن  ََ  َّ َْ   و ن ز ل ن اه  َ  َ     َّ 

ترتله ذاك على مراحل، يبين اإلنسان املسلم واجلماعة املسلمة خطوة خطوة، ولبنة 
م والتاريخ، أن يلبنة، من أجل أن يستقيم البناء ويقدر، عن طريق االلتحام بني التعال

 .وليس وفق طرائق اجلدل النظري والالهوت…               ًحيقق هدفه حركيا 
ين البتة أن األنبياء عليهم السالم ما كانوا يرون أبعد من مواطئ ولكن هذا ال يع

وأم ما كانوا يعرفون سوى مطالب املرحلة الزمنية اليت يعملون خالهلا … أقدامهم
 .كما يرى املفهوم الغريب للتطور التدرجيي

يقع يف إسار هذا املفهوم بسبب من كونه ابن بيئته الثقافية، لكي ما ) وات(إن 
 .فيقع يف حشد من األخطاء) حممد(أن ينفذه يف أكثر من مكان من كتابه عن يلبث 
 بأصنام قريش       ً                           معلقا  على أقصوصة اعتراف الرسول -   ًمثال - يقول-فهو
ّ الالت والعز (الثالثة  باآليات (، عرب مساومته مع الزعامة القرشية فيما يعرف ) ومناةى         
ّ                  عد  الفقهاء املسلمون "… مكان آخراليت سبق وأن ناقشنا تبنيه هلا يف ) اإلبليسية  

                                                          ً             الذين ظلوا بعيدين عن املفهوم الغريب احلديث للنمو التدرجيي حممدا ، على أنه قد 
 فكان من الصعب عليهم أن مل ير .أخرب منذ البدء باملضمون الكامل لعقيدة اإلسالم

 واحلقيقة هي أن توحيده(!!) حممد خروج اآليات اإلبليسية على عقيدة اإلسالم 
                                               ً                    كان يف األصل، كما كان توحيد معاصريه املثقفني، غامضا ، ومل ير بعد أن قبول 

                                                 

 .١٠٦ آية :سورة اإلسراء)١(
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ّ        الشك أنه يعد  الالت .كان يتعارض مع هذا التوحيد(!!) هذه املخلوقات اإلهلية            
 ومناة على أا كائنات مساوية أقل من اهللا، كما اعترفت اليهودية واملسيحية ىوالعز

املكية باسم اجلن، وإن ) األخرية؟(ها يف الفترة  ويتحدث القرآن عن.بوجود مالئكة
 كان ذلك فليس من اكان يتحدث عنها يف الفترة املدنية على أا جمرد أمساء، إذ

الضروري اكتشاف سبب خاص لآليات اإلبليسية، فهي ال تدل على أي تقهقر واع 
 .)١٣٥("                                                  ً    للتوحيد بل هي تعبري عن النظريات اليت دافع عنها دائما  حممد

ية فوضى فكرية هذه، وأي تصور مضطرب متهافت للدين، ال هو باملادي أ
 !.فريفض احلقيقة الدينية وال هو باملؤمن فيعترف ببديهياا ومسلماا؟

 كما بعث سائر األنبياء عليهم السالم من قبله، بعقيدة لقد بعث الرسول 
    ً            كوصا  أو التواء، واضحة كل الوضوح، صارمة أشد الصرامة، مستقيمة بينة ال تقبل ن

إا شهادة أن ال إله إال اهللا، بكل ما تعنيه هذه :             ً         ً       ًوال تقبل تغريا  أو تطورا  تدرجييا 
الشهادة من تسليم كامل باأللوهية املتفردة الواحدة، ورفض للتعدد بشىت صيغة 

ِ            َّل ق د  أ ر س ل ن ا ن وحا  إ ل ى ق و م ه  ف ق ال  ي ا ق و م  اع ب د وا الل : وأشكاله  َ    َ َ  َ َ   ِ  ِ  َ   َ ِ  ً       َْ  َ  َ   َ َ   ه  م ا ل ك م م ن  إ ل ه  ٍَ ِ   ِّ   ُ َ    َ  َ
ٍ غ ي ر ه  إ ن ي أ خ اف  ع ل ي ك م  ع ذ اب  ي و م    َ  َ  َ  َ   ُ  َ  َ     َ َ   ِّ ِ     َ   ع ظ يم ٍ  ِ  َ )١(   و إ ل ى ع اد  أ خ اه م  ه ودا  ق ال  ي ا  َ  َ  َ  ً         َ َ   ٍ   َ   َ ِ َ 

ِ       َ   ٍَ ِ   ِّ   ُ َ    َ  ََّ          َ َ َ  َ َّ ُ  َو م  اع ب د وا الل ه  م ا ل ك م م ن  إ ل ه  غ ي ر ه  أ ف ال  ت ت ق ون ـ َق    )٢(   ق ال  ق د َ  َ  َ   و ق ع  ع ل ي ك م م ن  ِّ   ُ  َ  َ   َ َ  َ
ٌ ك م  ر ج س  َّ ِّر ب    ِ   ُ   و غ ض ب  أ ت ج اد ل ون ن ي ف ي أ س م اء  س م ي ت م وه ا أ نت م   َ    َ     َّ  َ   ٍ   َ  َ    ِ   َِ  ُ ِ   َ  َ   ٌ  َ َ  َ    َّ    َ َّ  َ  َّ   ُ  و آب اؤ ك م م ا ن ز ل  الل ه   َ  َ

َ ب ه ا م ن س ل ط ان  ف انت ظ ر وا إ ن ي م ع ك م م ن  ِّ   ُ  َ  َ  ِّ ِ      ِ  َ  َ   ٍ  َ ْ     ِ  َ  ِ  امل نت ظ ر ين َ  ِ  ِ  َ ُ   )٣(   و إ ل ى ث م ود  أ خ اه م  ص ال حا ً   ِ  َ      َ َ   َ   َ   َ ِ َ 
ِ            ََّ  ق ال  ي ا ق و م  اع ب د وا الل ه    َ    َ َ  َ  م ا ل ك م م ن  إ ل ه  غ ي ر ه  ق د  ج اء ت ك م ب ي ن ة  م ن ر ب ك م ُ ِّ َّ   ِّ  ٌ  َِّ َ   ُ  َ   َ   َ     َ   ٍَ ِ   ِّ   ُ َ    َ )٤(          

 و إ ل ى م د ي ن  أ خ اه م  ش ع ي با  ق ال  ي ا ق و م  اع ب د وا الل ه  م ا ل ك م م ن  إ ل ه  غ ي ر ه  ق د  ج اء ت ك م  ُ  َ   َ   َ     َ   ٍَ ِ   ِّ   ُ َ    َ  ََّ            ِ  َ    َ َ  َ  ً    َ      َ َ   َ  َ  َ  َ ِ َ 
ِ      ََّ ال  اع ت ر اك  ب ع ض  آل ه ت ن ا ب س وء  ق ال  إ ن ي أ ش ه د  الل ه ِ    َّ ُ  ُ ِ إ ن ن ق ول  إ  )٥(  ُ ِّ َّ   ِّ  ٌ  َِّ َ ب ي ن ة  م ن ر ب ك م   ُ   ِّ ِ  َ  َ   ٍ    ِ   َِ َ  ِ     َ  َ  َ  َ   َّ  

                                                 

 .٥٩ آية :سورة األعراف)١(
 .٦٥ آية :سورة األعراف)٢(
 .٧١ آية :سورة األعراف)٣(
 .٧٣ آية :سورة األعراف)٤(
 .٨٥ آية :سورة األعراف)٥(



 ٣٩٦

ِ  ُ  َو اش ه د وا أ ن ي ب ر يء  م م ا ت ش ر ك ون      َّ ِّ   ٌ   ِ  َ  ِّ َ      َ   َ )١(  ي ن ز ل  امل الئ ك ة  ب الر وح  م ن  أ م ر ه  ع ل ى م ن   َ  َ  َ   ِ ِ  َ    ِ  ِ      ِ َ َ  ِ َ   ُ ِّ  َ 
ِ   َّ َ    ي ش اء  م ن  ع ب اد ه  أ ن  أ نذ ر وا أ ن ه   َ  ْ َ   ِ ِ   َ ِ    ِ  ُ   َ ِ  ت ت خ ذ وا إ ل ه ي ن    َال   َ  َ  َ    َّ و ق ال  الل ه  )٢( ِ ََ  ِ  َّ  ََ  إ ل ه  إ ال  أ ن ا   َال   َ    َ َ ِ    ُ  ِ َّ  َ

َ   ِ ٌَ اث ن ي ن  إ ن م ا ه و  إ ل ه      َ َّ ِ   ِ   َْ   ٌد  ـِ  َ  و اح )٣( و م ا  َ ِ  أ ر س ل ن ا م ن ق ب ل ك  م ن ر س ول  إ ال  ن وح ي إ ل ي ه    َ   َ ِ    ِ    َّ  ِ  ٍ   َّ    ِ  َ  ِ َ    ِ   َْ  َ  َ 
ِ إ ل ه  إ ال  أ ن ا ف اع ب د ون    َال    َ َّ أ ن ه       َ    ََ  َّ  ِ  ََ ِ  )٤ (. 

دراك وأعمقه القاعدة اليت  يدرك أوضح اإلمنذ اللحظات األوىل كان حممد 
سينطلق منها لدعوة الناس إىل الدين اجلديد، والشعار الذي سريفعه مبواجهة العامل 

 :واهلدف احملوري الذي سيسعى لتجميع املنتمني إليه
َ     َّ ف إ ن ت و ل و ا ف ق ل  ح س ب ي  الل ه : شهادة ال إله إال اهللا  ِ  َ  ْ ُ َ    َّ َ  َ   َِ    إ ل ه  إ ال  ه و    َال َ   َّ  ِ  ََ ِ )٥(   ق ل  ه و  َ   ْ ُ 

َ  َّ ْ إ ل ه  إ ال  ه و  ع ل ي ه  ت و ك ل ت    َال    َ ِّ ر ب ي  َ  ِ  َ  َ   َ   َّ  ِ  ََ ِ   و إ ل ي ه  م ت اب ِ   ََ   ِ  َ ِ َ )٦(  ق ل  إ ن م ا أ ن ا ب ش ر  م ث ل ك م  ي وح ى   َ     ُ ُ ْ ِّ   ٌ  َ  َ   ََ    َ َّ ِ  ْ ُ 
َ    ِ َ  ُ   ِ ٌَ إ ل ي  أ ن م ا إ ل ه ك م  إ ل ه  ٌ و اح د   ِ َ َّ  َ َّ  ِ  َ  )٧(  ق ل  إ ن م ا ي وح ى إ ل ي  أ ن م ا إ ل ه ك م  إ ل ه ٌَ ِ   ُ  َ ِ    َ َّ َ  َّ َ ِ    َ      َ ٌ و اح د   ُ ْ  ِ َّ  ِ  َ  )٨     ( 

 ت د  َ  َو ال  َ ع  م ع  الل ه  إ ل ها  آخ ر َ  َ   ً  َ ِ   َِّ     َ  َ     إ ل ه  إ ال  ه و    َال َ   َّ  ِ  ََ ِ  )٩(  ق ل  إ ن م ا أ ن ا م نذ ر ٌ  ِ      ََ    َ َ  و م ا  ُ ْ  ِ َّ ِ    ِ ٍَ  م ن  إ ل ه    َ 
ِ    َّ َ    إ ال  الل ه  الو اح د  الق ه ار   َ     َّ    َّ  ِ )١٠(  ف اع ل م  أ ن ه َّ َ   َ   َ    إ ل ه  إ ال  الل ه    َال َّ    َّ  ِ  ََ ِ   و اس ت غ ف ر  ل ذ ن ب ك َ  ِ َ  ِ   ِ   َ  َ )١١(      

 ر ب  امل ش ر ق ِ  ِ  َ    َّ   و ال م َ ِ  غ ر ب َ  ْ    إ ل ه  إ ال  ه و   َال َ   َّ  ِ  ََ ِ   ف ات خ ذ ه ْ  ِ َ و إ ل ه  آب ائ ك  إ ب ر اه يم  )١٢(َ  ِ  ًو ك يال   َ  َّ  ِ  َ  ِ   َ  ِ  َ   ََ ِ َ  
                                                 

 .٥٤ آية :سورة هود)١(
 .٢ آية :سورة النحل)٢(
 .٥٣ آية :سورة النحل)٣(
 .٢٥ آية :سورة األنبياء)٤(
 .١٢٩ آية :سورة التوبة)٥(
 .٣٠ آية :سورة الرعد )٦(
 .١١٠ آية :سورة الكهف)٧(
 .١٠٨ آية :سورة األنبياء)٨(
 .٨٨ آية :سورة القصص)٩(
 .٦٥ آية :سورة ص)١٠(
 .١٩ آية :سورة حممد)١١(
 .٩ آية :سورة املزمل)١٢(



 ٣٩٧

ِ   َو إ س م اع يل    َ   َِ   و إ س ح اق َ   َ   َِ   ًو اح دا     ِ َ  ًإ ل ها   ِ  َ )١( و م ا  َ ِ   ً  َّ  ِ ََ  و اح دا  ال  إ ل ه    ُِ      َِ  َّ  ِ       ِ َ  ًأ م ر وا إ ال  ل ي ع ب د وا إ ل ها   َ   َ 
َ إ ال  ه و    َّ  ِ)ويقول الرسول … )٢ ينطلق منها واهلدف       ً              موضحا  القاعدة اليت

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن "املركزي الذي يسعى إليه 
    ً                                                                    حممدا  رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 

 "وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسام على اهللا
 يدعو الناس رمة، اليت ظل الرسول القاعدة احملورية الثابتة، الواضحة، الصا

              ً  وكان يعرف جيدا ، … إليها ويقاتل اجلاهلية عليها، ويبين أمته ودولته على أساسها
بوحي اهللا وتسديده، أن أي احنراف عن هذا املفهوم، بأي قدر ويف أي اجتاه، ومن 

 …أجل أي هدف، يعين التفريط بعصب العقيدة وضياع وجهها ومالحمها
                           ّ            كما ذكرنا وكما أكد وكرر جل  الباحثني يف -اهللا عليه وسلمولذا كان صلى 

       ً                                                    مستعدا  للقاء مع قريش يف كل شيء إال يف هذه، وللحوار واالنفتاح -تاريخ النبوة
على أي شيء إال على هذه، وإلقامة اجلسور بني األطراف كافة للوصول إىل أي 

ين وعصب الدعوة شيء مشترك إال يف قضية التوحيد املطلق الذي هو قاعدة الد
 .وأساس العقيدة اليت بعث لكي حيققها يف العامل

زلت آيات القرآن لكي ـوإذا حدث فيما بعد، على املستوى الزمين، أن تن
فإن هذا ال يعين حدوث … تواصل البناء العقيدي، ومتد آفاقه، وتزيد معطياته غىن

 هو األساس، وأن فإن األساس العقيدي ظل… تطور تدرجيي باملفهوم الغريب للتطور
 ظل على بينة من األمر إزاء هذا األساس، وكل الذي كان حيدث هو رسول اهللا  

إضافة معطيات جديدة تنبثق عن القاعدة نفسها وتنبين على حمورها الثابت 
 …الواضح

 .إن العقيدة غري الشريعة:                               ً         ومثة تفريق آخر جيب أن يكون واضحا  يف األذهان
ك وتنبثق عن مقوالا، وتكسب صيغها من معادالت صحيح أن هذه تقوم على تل

                                             ً                            العقيدة نفسها، ولكنها جتئ فيما بعد وتتضمن حشدا  من اجلزئيات التنفيذية اليت مل 
أما العقيدة فهي تصور أساسي شامل …                                 ًيكن النيب، أي نيب، يعرف عنها مقدما 

                                                 

 .١٣٣ آية :سورة البقرة)١(
 .٣١ آية :سورة التوبة)٢(



 ٣٩٨

صه وأسسه                                              ً             للكون واحلياة واملصري، فإن مل يكن النيب يعرف مقدما  أبعاده وخصائ
 .فكيف يبدأ دعوته جماا ا اإلنسان والعامل والطبيعة والتاريخ؟

باآليات اإلبليسية اليت حتكي عن ) وات(ولقد ناقشنا من قبل افت ما أمساه 
وسقوطها !!  باألصنام مقابل اعتراف اجلاهلني باهللا الواحداعتراف الرسول 

يدافع من خالهلا ) وات( ألن ولكننا نرجع إليها مرة أخرى مضطرين… بالضرورة
      ً       ً                     ً      ً                ً       ً  دفاعا  ملتويا  ال ندري إن كان متعمدا  خبيثا  أم كان استمرارا  طبيعيا  عن الرسول 

 .لنظرية الغربيني إياها عن التطور التدرجيي للدين
 ىإنه يقول بأن ليس من حق أصحاب حممد أن يستغربوا قبوله الالت والعز

إذ كان عليهم ابتداء أن !! ى عقيدة اإلسالم                     ً   وإنه مل ير يف ذلك خروجا  عل… ومناة
 …يدركوا بأن نبيهم مل يكن يعرف يومها املضمون الكامل لعقيدة اإلسالم

ميضي خطوة أخرى ذا االجتاه فريى أن توحيد حممد كان يف ) وات(بل إن 
          ً     ً                                                    األصل غامضا  متاما ، كما كان توحيد معاصريه املثقفني، ومل ير حىت ذلك الوقت، 

رور سنني طويلة على بدء دعوته القائمة على التوحيد املطلق، أن قبول هذه أي بعد م
 …األصنام يتعارض مع هذا التوحيد

ليمضي أبعد من ذلك كله فيخلع صفة املخلوقات اإلهلية على ) وات(بل إن 
وهو صاحب املنهج (األصنام احلجرية املرصوفة على قارعة كل طريق، مث جيزم 

ّ                                  كان يعد  الالت والعزى ومناة كائنات مساوية  الرسول بأن)     ّ         الشك ي يف السرية        
 !!.ولكنها أقل من اهللا

أال يدرك هذا الباحث أنه يف استنتاجاته اليت تتميز بالغرابة والفجاجة، يتناقض 
 منذ مع بداهات اإلسالم ومسلمات الدعوة التوحيدية اليت انطلق ا الرسول 

  ً                         عا  من أجل احلفاظ على نقائها وسوف يقاتل العرب مجي… اللحظات األوىل
 .وتفردها؟

وملاذا يشك الرجل وينفي الكثري من وقائع السرية اليت ال ترتطم أو تتناقض مع 
لة يدخلاخلط العام حلركة النبوة، بينما يقبل هذه الرواية الشاذة، الضعيفة، املهلهلة، ا

 اليت ترتطم مع األوليات واألسس والبديهيات؟



 ٣٩٩

 يبلغ حد التخليط الذي تنعدم معه الرؤية الصحيحة أن) وات(مث ما يلبث 
تلك الكائنات السماوية اليت هي " باألصنام لألشياء عندما يقرن اعتراف حممد 

 !!.باعتراف اليهودية واملسيحية بوجود املالئكة" أقل من اهللا
ّ                 أية عالقة تربط بني األصنام وبني املالئكة؟ وهل من مسو غ هنا، أو يف أية                                               

خرى، الستعراض الفروق اليت متيز بني احلجارة واملالئكة، وللتزييف الديين مناسبة أ
للعصيان الذي متثله … الذي متثله األوىل واحلقيقة الغيبية املؤكدة اليت متثلها الثانية

 .األوىل، وللطاعة والتسليم واإلذعان الذي متثله الثانية؟
نطقي للتشكيك جبدية قد طرح هذا التقابل غري امل) وات(أال جيوز أن يكون 

 ولتمرير هذه الواقعة املزيفة يف الوقت نفسه؟ ويف املوقف العقيدي لرسول اهللا 
معميات وتناقضات أخرى فيشري إىل أن القرآن ) وات(ختام مقولته تلك يطرح 

)!! اجلن(يف الفترة املكية األخرية باسم ) األصنام(يتحدث عن تلك املخلوقات اإلهلية 
 … عنها يف الفترة املدنية على أا جمرد أمساءوإن كان يتحدث

 رفض الصنمية وجتريدها من الفاعلية حىت اية العصر املكي، بل - إذن-أيتأخر
حىت العصر املدين؟ فلم كان إذن ذلك الصراع الذي ال هوادة فيه بني املسلمني 

شري إليها أو أن ي) وات(والزعامة الوثنية؟ ومل كانت قولة حممد املبكرة اليت مل يشأ 
واهللا يا عم لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك (يعترف ا 

إن مل ) األمر(أو تنفرد هذه السالفة؟ وما هو ) هذا األمر ما تركته حىت يظهره اهللا
يكن التوحيد املطلق، والرفض املطلق للوثنية بكل صيغها وأشكاهلا؟ وكيف تفوت 

إن "        ً                                         ائق مجيعا  حبيث إنه خيتتم مقولته ذه الكلمات القاطعة هذه احلق) وات(على 
احلادثة ال تدل على أي تقهقر واع للتوحيد بل هي تعبري عن النظريات اليت دافع 

 "!!.          ً    عنها دائما  حممد
وال أعتقد أن األمر حيتاج هنا إىل مزيد نقاش وقد بلغ هذا احلد من التبعثر 

 … والفجاجة
قاط املفهوم الغريب اخلاطئ للدين على وقائع السرية، نلتقي        ً      وانطالقا  من إس      

، وإن كانت بشكل )وات(حبشد من االستنتاجات والتحليالت اخلاطئة اليت يعتمدها 
                              ً لكنها على أية حالة متثل ارتطاما  … عام أقل حدة مما جنده لدى املستشرقني اآلخرين

                   ً         ً يرى فيها سذاجة وجهال ، أو خبثا  حبقائق النبوة، وال ميكن معها للعقل املسلم إال أن 



 ٤٠٠

                                               ً             فنحن نقرأ عبارات كهذه ميكن أن تكون مناقشتها ضربا  يف غري هدف أو …      ًومكرا 
       ً                                         ً               اعترافا  على األقل جبديتها اليت جيب أال ختلع عليها أبدا  حىت على املستوى 

                                                       ً فما كان الدين اإلسالمي وأسسه العقيدية، على وجه اخلصوص، حقال  … األكادميي
             ً      لقد متلكت حممدا ، منذ : " األكادمييني وجتارم الفكرية يف شرق أو غربحملاكات

وقت مبكر عقيدة أن الكلمات اليت تصل إليه هي وحي من اهللا، مهما كانت 
الصورة الدقيقة لتجربته األوىل يف تلقي الوحي، وقد ظهر اإلميان بذلك منذ البداية يف 

 . )١٥٦("دعوته العامة
 يعترف بصدق حممد املطلق يف اعتقاده بأن الوحي كان على املؤرخ أن"ونقرأ 

يأتيه من اخلارج، وأنه ميكن أن يكون قبل نزول الوحي قد مسع من بعض األشخاص 
    ً                                                                 قسما  من القصص اليت يذكرها القرآن، وعندئذ يترك املؤرخ املوضوع إىل الفقهاء 

 .)١٥٧("ليقوموا بنوع من التوفيق
 :     وم األخري وراء السؤال املوجه إىل حممدكما نرى أثر الشك يف الي"ونقرأ 
ي س أ ل ون ك  ع ن  الس اع ة  أ ي ان  م ر س اه ا  َ   َ    َ  َّ َ   ِ  َ  َّ     ِ  َ   َ  َ ُ َ   َ )ويرد القرآن على هذا السؤال، أو )١ 

 ".يتحاشى الرد ألنه ميكن أن حيدث بلبلة حملمد، وهذا هو اهلدف من سؤاله
إىل آخره، … يعود إىل مسألة النمو التدرجيي والضرورات املرحلية) وات(و

 مل يكن يعرف، حىت أواخر العصر املكي، األبعاد احلقيقية               ً فيتصور أن حممدا  
ويغفل …                                                            ًلدعوته وأا ليست لقريش وحدها أو للعرب وحدهم وإمنا للعامل مجيعا 

كما أغفل غريه من املستشرقني تلك املعطيات القرآنية اليت كانت تؤكد منذ ) وات(
الدعوة اإلسالمية وأن األنبياء عليهم السالم ال ميكن أن عاملية : بدايات العصر املكي

                                            ً         ً     ً          يسريوا كالعميان، خطوة خطوة دون أن ميلكوا مسبقا  استشراقا  شامال  ملا يسعون 
وإذا كان … لتحقيقه، وال حىت للخطوات التالية اليت جيب عليهم أن يقطعوها

لزمن الراهن وتتحرك الزعماء العاديون ميتلكون رؤية مستقبلية نافذة تتجاوز حدود ا
أفال يكون األنبياء، مبعوثو اهللا إىل العامل، … صوب أبعاده النائية وفق برنامج مرسوم

قادرين على امتالك هذه الرؤية، بل ممتلكني، بإرادة اهللا ووحيه، زمامها منذ 
 !.اللحظات األوىل؟

                                                 

 .١٨٧ آية :سورة األعراف)١(
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وة اليت تؤكد عاملية الدع) املكية(على أية حال فهذه هي اآليات القرآنية 
َ   ق ل ال  أ س أ ل ك م  ع ل ي ه  أ ج را  إ ن  ه و  إ ال  ذ ك ر ى : اإلسالمية منذ البدايات األوىل ْ  ِ  َّ  ِ  َ   ْ  ِ ً   َ   ِ  َ  َ   ُ ُ َ  َ  َّ   ُ 

َ ل ل ع ال م ني   ِ َ   َ ْ  ِ)١( و م ا  َ َ ت س أ ل ه م  ع ل ي ه  م ن  أ ج ر  إ ن  ه و  إ ال  ذ ك ر  ل ل ع ال م ني   َ   ِ َ   َ ْ ِّ   ٌ ْ  ِ  َّ  ِ  َ   ْ  ِ  ٍ  َ    ِ  ِ  َ  َ    ُ َ   َ)٢( و م ا  َ  َ 
َ أ ر س ل ن اك  إ ال  ر ح م ة  ل ل ع ال م ني    ِ َ   َ ْ ِّ  ً  َ   َ  َّ  ِ  َ  َ ْ  َ  َ )٣(  ت ب ار ك  ال ذ ي ن ز ل  الف ر ق ان  ع ل ى ع ب د ه  ل ي ك ون َ  ُ  َ ِ  ِ ِ  َ   َ  َ  َ  َ  ُ    َ َّ  َ   ِ َّ    َ  َ   َ َ

َ  َ  ِ   ًل ل ع ال م ني  ن ذ يرا   ِ َ   َ ْ  ِ )٤(  إ ن  ه و  إ ال  ذ ك ر  ل ل ع ال م ني َ  ِ َ  َ ْ ِّ   ٌ ْ  ِ  َّ  ِ  َ   ْ  ِ)٥( و م ا  َ َ ه و  إ ال  ذ ك ر  ل ل ع ال م ني  َ   ِ َ   َ ْ ِّ   ٌ ْ  ِ  َّ  ِ  َ  )٦( 
 ف أ ي ن  ت ذ ه ب ون ؟ إ ن  ه و  إ ال  ذ ك ر ٌ ْ  ِ  َّ  ِ  َ   ْ  ِ  َ   َ ْ  َ  َ  َ َ     ل ل ع ال م ني  َ  ِ َ   َ ْ ِّ  )٧(   و م ا أ ر س ل ن اك  إ ال  ك اف ة  ل  لن اس  ِ  َّ  ِّ  ً َّ  َ  َّ  ِ  َ   َْ  َ  َ    َ  َ

ِ  ً ب ش ري ا  .) ٨( ََ  ِ  ً و ن ذ ير ا َ 
حنن نعتقد أن "يقول بصيغ اجلزم واالعتقاد اليت مل نألفها منه ) وات(ونسمع 

أخذ يدعو أفراد القبائل البدوية ) بعد عودته من الطائف(    ً             حممدا  يف هذا الوقت 
شاط تكمن فكرة غامضة يف توحيد العرب للدخول يف اإلسالم، وأن وراء هذا الن

 .)١٦٧("    ًمجيعا 
ّ                       ً                            عد  حممد نفسه يف البدء مرسال  لقريش خاصة، وليس لدينا أية "ونسمعه يقول   

                                                                ً           وسيلة ملعرفة ما إذا كان قد فكر بتوسيع أفق رسالته لتشمل العرب مجيعا ، قبل وفاة 
 أبعد من ذلك أيب طالب أو بعدها، وقد اضطره تدهور وضعه مع ذلك، أن ينظر إىل

فال نسمع من مث خالل سنواته الثالث األخرية يف مكة إال عن عالقاته بالقبائل 
 .)١٦٨("البدوية وسكان الطائف ويثرب

 كما لو كان ال مييز بني الدين والسياسة، وال                      ً ويف مكان آخر يصور حممدا  
مل يكن          ً                                                      يعرف متاما  أن دعوة كدعوته ستقوده بالضرورة إىل مركز الزعامة، وأنه 

                                                 

 .٩٠ آية :سورة األنعام)١(
 .١٠٤ آية :سورة يوسف)٢(
 .١٠٧ آية :سورة األنبياء)٣(
 .١ آية :سورة الفرقان)٤(
 .٨٧ آية :سورة ص)٥(
 .٥٢ آية :سورة القلم)٦(
 .٢٧ -٢٦ آية :سورة التكرمي)٧(
 .٢٨آية : سورة سبأ) ٨(
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مل يكن سوى "يفكر بأي دور غري الدور الديين الصرف وفق املفهوم الغريب وأنه 
 )١٦٩("!!كان جيب تنبيهه على اجلوانب السياسية لقراراته الدينية"وأنه " رجل ينذر

مل يكن ميكن استمرار الفصل بني رسالة النبوة ووظيفة ) "وات(ومع ذلك يقول 
ر إليها، أي يف مثل نظرة العرب ملا حيدد صفات القائد السياسي يف الظروف املشا

الفضل والكفاءة الضرورية للحكم، فأي إنسان كان يف استطاعته فيما بعد انتهاج 
سياسة تكذا كلمة من اهللا أو حىت من نبيه؟ وهكذا تكون اإلشارة إىل اآلهلة بداية 

رفة، فهي حث معارضة القرشيني العنيفة، كما أن سورة الكافرين وإن بدت دينية ص
 .)١٧٠("حملمد على فتح مكة

إن السبب األساسي يف املعارضة "وحنن نقرأ يف هذا الصدد هذه املقولة كذلك 
كان من دون شك أن زعماء قريش وجدوا أن إميان حممد بأنه نيب ستكون له نتائج 

  وكانت السنة العربية القدمية تقول إن الرئاسة يف القبيلة جيب أن تكون من.سياسية
                    ً                                              نصيب أكثر الرجال حظا  من احلكمة واحلذر والعقل، فلو أن أهايل مكة أخذوا 
يؤمنون بإنذار حممد ووعيده وجعلوا يستفسرون عن الطريقة اليت جيب أن تدار ا 

 . )١٧١("شؤوم، فمن ذا الذي حيق له نصحهم غري حممد نفسه؟
ة، بني الدعوة فإذا كان زعماء قريش قد أدركوا العالقة بني الدين والسياس

من احلكمة "                                                         ً والقيادة، فكيف مل يدرك حممد ذلك وهو أكثر من أي قرشي آخر حظا  
 نفسه؟) وات(كما يعترف " والعقل

كما أنه يعود إىل مسألة الضرورات املرحلية، إىل درجة أنه يوجه للقارئ بأن 
با، أحد القرآن الكرمي كان يتحايل على قريش خشية االرتطام ا فيؤجل يه عن الر

أعمدة النشاط املايل املكي، إىل وقت طويل بعد اهلجرة، ويكتفي بنقد موقفهم 
لقد كان زعماء مكة من بعد النظر حبيث أقروا بالتناقض "… الشخصي عن الثروة

م القرآن األخالقية ورأس املال التجاري الذي كان عماد حيام، وهلذا مل يبني تعال
ويل بعد اهلجرة، بينما ظهر منذ البداية نقد ملوقفهم يظهر النهي عن الربا حىت وقت ط

 . )١٧٢(  "الشخصي من الثروة
                                  ً       ً                       ويصعب على املرء التصديق بأن مستشرقا  متعمقا  كوات ال يدرك الفارق بني 
العقيدة والشريعة يف اإلسالم، وأن املرحلة املكية ختتلف عن املرحلة املدنية يف أن 

بة على البناء العقيدي بينما انصبت يف املرحلة حركة اإلسالم يف األوىل كانت منص
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التالية على البناء التشريعي بسبب قيام دولة اإلسالم وما تتطلبه من نظم ومعطيات 
                 ً   فالذي حدث ليس حتوال  يف … تشريعية، مع استمرار البناء العقيدي بطبيعة احلال

 اجلماعة اإلسالمية بنية اإلسالم نفسه، بل يف تنظيم األولويات بعد إجناز مرحلة بناء
هذه العبارة ) وات(وقيام دولة اإلسالم يف املدينة، ومع ذلك فنحن نقرأ يف كتاب 

نستطيع القول بأن اإلسالم قد حتول يف خطوطه الكربى عند اهلجرة، ولكن معظم "
مؤسساته كان ال يزال يف مرحلة بدائية، فلم يتم، بعد، حتديد الصلوات وال العبادة، 

             ً     ً             ومل تظهر ظهورا  كامال  أركان اإلسالم … وضعت األسس لذلكوإن كانت قد 
: الصيام، الزكاة، الشهادة، واحلج، ومع ذلك كانت كل األفكار الرئيسية: األخرى

 .)١٧٣("                                                      ًاهللا، اليوم األخري، اجلنة والنار، إرسال األنبياء، واضحة متاما 
الوالدة وفرق واضح بني أن نقول بأن معظم مؤسسات اإلسالم كانت يف طور 

 !!.أو التشكل وبني أن نقول أا كانت يف مرحلة بدائية
                          ً                                      ذلك أن للكلمات إحياءات وظالال ، وإنه ليتوجب على الباحث اجلاد أن يعرف 

 أن نتهمه - كطرف يف املوضوع-وإال كان من حقنا… كيف ينتقي كلماته
كية واملدنية أو على األقل بأنه جيهل الفارق احلاسم بني املرحلتني امل!! غراضإلبا

:                                   ً                             حيث مل يكن التوجه يف األوىل ينصب أساسا  على إقامة املؤسسات، وكان اهلدف
 …العقيدة، من أجل إجياد األساس الصاحل إلقامة املؤسسات

واآلن ماذا بصدد تقليد القرنني األخريين القائل بفاعلية العامل االقتصادي يف 
لز احلاكم جنإيد ماركس والتاريخ، والذي أخذ يتضخم ويتضخم حىت غدا على 

بأمره يف حركة التاريخ، بل إنه أصبح القاعدة األساسية لكل تغري أو حتول حىت ولو 
 .         ً          ً         ً     ً كان دينيا  أو أخالقيا  أو مجاليا  صرفا ؟

ولقد أسر هذا االعتقاد، بدرجة أو أخرى، حىت أولئك املؤرخني الذين مل يعتنقوا 
…  كل ظاهرة تارخيية بالدافع االقتصادياملادية التارخيية، ولكنهم أصروا على تفسري

فلما تبني مبرور الزمن، واتساع إمكانات مناهج البحث، وتكشف املزيد من احلقائق 
املضادة عجز هذا الدافع عن أن يكون وراء كل ظاهرة أو أن يفسر كل حدث، 
 تراجعوا بدورهم وخففوا من تبنيهم للدافع، مفسحني اال لفاعلية العوامل األخرى

                   ً                أما املستشرقون عموما  فقد تأخروا بعض … اليت ال تقل أمهية حبال من األحوال
الشيء يف اعتماد هذا الدافع رمبا ألن وقائع التاريخ اإلسالمي تتأىب، أكثر من 
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ّ              ولقد مر  بنا كيف كان … األحداث التارخيية األوربية، على دافع كهذا ) وات(      
 …ري املادي للتاريخ     ً                               واحدا  من الذين رفضوا األخذ مبنطق التفس

ولكن ذلك مل يكن يعين بالنسبة إليه، جتاوز األخذ مبنطق التأثريات االقتصادية يف 
                                                        ً       فإن القول بفاعلية العامل االقتصادي يف التاريخ شيء آخر متاما  غري ما … التاريخ

تريد املادية التارخيية أن تقوله، فتجعل من هذا العامل الطاقة احلركية األساسية للفعل 
 …التارخيي، وتتخذه قاعدة حتتية لسائر املناشط احلضارية

يرفض هذا التوجه أحادي اجلانب فإنه يتشبث بدور العامل ) وات(وإذا كان 
وهو يقول …            ً                                           املادي عموما ، واالقتصادي على وجه اخلصوص، يف احلركة التارخيية

األخري إن اهتمام املؤرخني ومناهجهم قد تغريت خالل نصف القرن "ذا الصدد 
 يعين ذلك أن .والسيما أم أدركوا بصورة أفضل العوامل املادية الكامنة يف التاريخ

مؤرخي منتصف القرن العشرين يهتمون أكثر بتحديد أثر كثري من املسائل 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية دون أن يهملوا اجلانب الديين أو يقللوا من شأنه، 

يرفضون القول بأن مثل هذه العوامل ميكنها أن حتدد ) من أمثايل(حىت إن الذين 
 وليست ميزة .بصورة مطلقة سري األمور، جيب عليهم مع ذلك أن يعترفوا بأمهيتها

هذه السرية حملمد أن تستعرض املصادر املعروضة عليها بقدر اهتمامها ذه العوامل 
 قلما أثريت يف                              ً                         املادية وحماولتها أن تقدم جوابا  على العديد من األسئلة اليت

 .)١٧٤("املاضي
فإننا جنده ينساق بني احلني واآلخر، ) وات(ومع هذه التحفظات اليت يطرحها 

وراء إغراء هذا التقليد املنهجي القائم على منح األمهية، ورمبا األولوية، للعامل 
ّ                          ً    االقتصادي لكي يفسر وقائع من السرية تند  بطبيعتها عن أن تكون متخضا  عن                                     

 االقتصادية، يف إطار حركة دينية كسرت، كما رأينا يف بدء البحث، كل العالقات
 !!.املادية اليت أريد إخضاعها هلا) التنظريات(

 يقتبس فكرة الصراع الطبقي يف حديثه عن املنتمني لإلسالم يف -    ً مثال -فهو
 من السلم ىمل يستمد قوته من رجال الدرجة السفل"العصر املكي فريى أن اإلسالم 

جتماعي بل من أولئك الذين كانوا يف الوسط وأدركوا الفرق بينهم وبني اال
                                                              ً            أصحاب االمتيازات يف الذروة فأخذوا يقنعون أنفسهم بأم أقل امتيازا  منهم، فنشأ 

 .)١٧٥("بل بني املالكني والذين هم أقل منهم) املعوزين(و) املالكني(صراع ليس بني 
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 لفحص الدوافع اليت قادت املسلمني وغري )املقاييس املادية(ال ريب أن اعتماد 
املسلمني لالنتماء إىل الدين اجلديد أو إىل أية عقيدة أو دين، أمر يرفضه واقع 

والتشبث يف ) احلق(يف أبعادها الشاملة الرحبة، فلم يكن البحث عن ) التجربة(
 االنتماء إليه أمر معدة تبحث عن طعامها وجسد يرنو إىل اإلشباع، بقدر ما هي
مسألة نفسية معقدة يلعب فيها الظمأ الروحي واليقني الفكري والقناعة الذاتية دورها 

بالنسبة هلذه ) ثانوية(احلاسم، حبيث أن سائر األمور األخرى، احلسية واجلسدية تظل 
 .الدوافع األساسية

هذا على املستوى الذايت، أما على املستوى التارخيي، فإن هذا املقياس يتعرض 
 مبجرد إلقاء نظرة متأنية على قوائم املسلمني األول الذين كان - كذلك-للتهافت
 من التجار ورجال الطبقة الوسطى وممن كانت - كما يقول صاحل العلي-أكثرهم

 بل حىت وجود احللفاء واملستضعفني يف اإلسالم، ال .هلم عشائر حتميهم وتدفع عنهم
        ً                 لوا كثريا  من االضطهاد بسبب  إذ أن هؤالء نا.         ً                  ينهض دليال  على صحة هذا الرأي

عقائدهم، ومنوا بكثري من اآلمال إذا تركوا اإلسالم، فرفضوا وأصروا على التمسك 
بالدين اجلديد، مما يدل على أن دافع العقيدة هو الذي كان يدفعهم إىل اعتناق 

 والواقع أن الروايات أشارت صراحة إىل دوافع بعضهم، فعثمان بن مظعون .اإلسالم
 قبل ظهور اإلسالم من الباحثني عن الدين، وسعيد بن زيد بن عمرو هو كان من

                        ً                                                 ابن الرجل الذي كان حنيفا  يبحث عن دين إبراهيم، وخالد بن سعيد بن العاص دان 
 نفسه يف املنام على حافة هاوية من النار يدفعه إليها أبوه ويدفعه ىباإلسالم ألنه رأ

اخلطاب الذي أسلم بعد هذه الفترة فقد أما عمر بن … عنها رجل آخر لينقذه منها
 . )١٧٦(أسلم لتأثره من مساعه آيات القرآن ومن رؤيته أخته تتأذى

اليت أحدثتها ) اهلزة الوجدانية(ترى كم من مسلمني قادم إىل اإلسالم تلك 
آيات القرآن الكرمي الساحرة، املعجزة، وهي تتلى عليهم، فتغسل ضمائرهم وتزيل 

يد ألق الذكاء إىل عقوهلم، ونور اليقني إىل بصائرهم وأفئدم؟ وهل زيغ قلوم، وتع
حمدود ) منفعي(الشاملة اليت تنقل اإلنسان من حال إىل حال، تفكري ) اهلزة(بعد هذه 

                  ً                      ً                             يف أمعاء متتلئ طعاما ، وجيوب تفيض فضة وذهبا ؟ ما الذي دفع عثمان بن عفان، 
     ً                          وجاها ، إىل أن يتمرد على جاهليته                                ً      وهو يف قمة قريش غىن ومكانة وأمانا  وحمبة 

ويقف يف حلظات الدعوة األوىل، الصعبة الغامضة، اخلطرية، مبواجهة قومه وعشريته 
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     ً                                ً    ً                           رافضا  الغىن واملكانة واجلاه واحملبة، خمتارا  بدال  منها الفقر والزراية واخلوف 
ه إىل والكراهية؟ حىت أنه ليستهني بسياط عمه وهي ترتل على ظهره من أجل أن تعيد

 إىل أن ينفقوا من - وعشرات غريه-حظرية اآلباء واألجداد؟ وما الذي دفع أبا بكر
أمواهلم اخلاصة اليت كدحوا من أجلها، ينفقوا إىل آخر درهم، حىت أن الرسول 

أبقيت هلم اهللا : وما الذي أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ فيكون جوابه: ليسأل الصديق
بن أيب وقاص، الغين املدلل، إىل أن يرفض توسالت وما الذي دفع سعد !! ورسوله

:                     ً                                                   أمه وقد أوثقته رباطا ، من أجل أن يرتد عن دينه، فما يكون جوابه إال أن يقول
ّ               واهللا يا أم لو رأيتك متوتني مائة مرة مث تعودين ثانية إىل احلياة ما رد ين ذلك عن ديين؟                                                               

 …)وغري عثمان وأيب بكر وسعد وكثريون(
 إىل اإلسالم شباب من أفضل العائالت، ىلقد انتم" يقول نفسه) وات(إن 

وخالد بن سعيد أفضل مثل هلذه الفئة، ولكن هنالك آخرين غريه وكانوا ينحدرون 
من أقوى العائالت وأشهر القبائل، تربطهم روابط متينة بالرجال الذين ميلكون 

 إىل أنه وجد يف  ومن املهم أن نشري.السلطة يف مكة، وكانوا يف مقدمة أعداء حممد
خوة واألباء واألبناء والعم وابن األخ الذين كانوا يقاتلون إلمعركة بدر أمثلة على ا
 .)١٧("يف صفوف كال احلزبني

 …وبذلك يناقض الرجل نفسه 
إىل أي دين كان ينتمي هؤالء املترفون األغنياء ومتوسطو احلال … مث… 

 سلطة ومكانة؟ إىل الدين الذي كانت الذين ينتمون إىل أشهر القبائل املكية وأعالها
 صواعق )١٧٨()العلق، القلم وغريمها(محالت كتابه الكرمي تترتل منذ بداياا األوىل 

نددت باألغنياء الذين يقبضون "على رؤوس األغنياء والزعماء، تلك اآليات اليت 
ربت          ً            نفاق كثريا ، كما أا حااإلأيديهم عن مساعدة الطبقات املعوزة، وحثت على 
 . )١٧٩("الزعامة الطاغية الباغية املعتزة بالقوة واملتكربة عن احلق

وشبيهة بالنص السابق الذي أوردناه لوات قبل قليل، تلك العبارات اليت يفسر 
وكأن انتماءه للدين اجلديد كان بسبب رغبة … فيها دافع إسالم عمر بن اخلطاب

 -ال جند" قبيلته من تدهور واحنطاط متلكه يف جتاوز ما ميكن أن تنتهي إليه) مصلحية(
 ومع ذلك فإن عمر، .)يف إسالم عمر( أية إشارة إىل العوامل االقتصادية -يقول وات

             ً                                                             وإن كان واثقا  من مكانته يف القبيلة، أحس بالضيق بسبب مكانة قبيلته يف مكة، وال 
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ون يستبعد أن يكون شعوره بالضيق قد ضاعف حقده على زمالئه الذين كانوا يتول
 . )١٨٠("قيادة القبيلة خشية أن يؤدي اعتناقهم لإلسالم إىل تدهور حالة القبيلة العامة

واملوقف من مقاطعة املسلمني املعروفة يف شعب أيب طالب، وفشل هذه املقاطعة، 
ال مغزى لغياب " إىل االقتصاد واملصاحل االقتصادية فيقول -كذلك-)وات(يرجع ا 

ما عدا غياب ) عن التوقيع على وثيقة املقاطعة( الفضول املشتركني اآلخرين يف حلف
عبد مشس، ولكن كل شيء حيمل على االعتقاد بأن هذه القبيلة كانت تسعى لعقد 
صالت متينة مع خمزوم خلدمة مصاحلها املشتركة، فكان البد من أن يوجه ذلك 

الدوافع اليت سياستها أكثر من احملالفات القدمية، وإذا جاز لنا تقدمي مالحظة حول 
أدت إىل توقف املقاطعة فإننا نقول إم أدركوا، مبرور الزمن، أن التحالف الكبري 

 التجارة املكية -واملقاطعة يقويان مركز القبائل القوية اليت كانت حتاول القيام مبراقبة
 . )١٨١("وإخفاق مكانة سائر القبائل

، وخنوة اإلنسان )١٨٢(وفةوتفاصيل الظروف اليت انتهت إىل إلغاء املقاطعة معر
اة الظلم وإنقاذ املظلومني طبع مركوز يف جبلة اإلنسان إال إذا جردناه عن قيمه 

أما … صرفةل                                ً      ً                  كإنسان وعددنا اتمع البشري جمتمعا  حشريا  ال حتركه إال املصاحل ا
بدو على مستوى األخالق العربية القدمية ذات الوجود التارخيي الثقيل، فإن املسألة ت

 .          ً                                   أكثر وضوحا ، وعلى هذا الضوء ميكن أن نفهم ما جرى
، يضرب على وتر الدوافع االقتصادية املصلحية لكسب      َّ     ً حىت إن  حممدا  

الذي سبق وأن رفض التسليم ) المانس(عن ) وات(األنصار، فيما يقتبسه 
 كان األشخاص الذين اتصل م حممد، وهم عبد يا ليل وأخوه، ينتمون"باستنتاجاته 

إىل قبيلة عمر بن عمري املنتمية لألحالف، فكانوا بذلك من أنصار قريش، ورمبا راود 
 .)١٨٣("    ً                                                               حممدا  األمل باستمالتهم إليه بالتلويح هلم بتحريرهم من سيطرة خمزوم املالية

ظهور اإلسالم ذا عالقة باالنتقال من اقتصاد ) "وات(ويف مكان آخر جيعل 
إن قالقل العصر "ان الرجل قد أكد يف عبارة سابقة ، وإذ ك"بدوي إىل اقتصاد جتاري
هل هناك تناقض أم أن "فإنه ينتهي إىل طرح هذا السؤال " كانت دينية مثل كل شيء
 .)١٨٥(، وهو يف مكان آخر يرى إمكان ذلك)١٨٤("النظريتني ميكن أن تلتقيا؟

 للعوامل                                                        ً      ًوال داعي للتأكيد، للمرة العشرين، على أن اإلسالم يفرد مكانا  واسعا 
املادية والدوافع االقتصادية، وعلى أن بعض وقائع السرية ال تفهم إال على ضوء 
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دوافع كهذه، ولكن اإلسالم كدين مرتل من السماء، وكدعوة أخرية للبشرية، أريد 
إمنا هو حركة … هلا أن تواكب الوجود اإلنساين على اختالف تقلباته وأوضاعه

تأثري مادي أو اقتصادي، وأنه كدعوة انقالبية،                      ً       أكثر مشولية وأعمق أثرا  من أي 
ضربت األعراف والتقاليد واملعادالت اليومية السائدة، أكثر استعصاء على التزمني 
والتحجيم االقتصاديني وأن القول بالعالقة بني ظهوره وبني االنتقال من صيغة 

قيدية اقتصادية إىل صيغة أخرى، تقطعه بني حلظة وأخرى، معطيات اإلسالم الع
 .والتارخيية على السواء

وجهات نظر أقرب إىل املوضوعية يف حديثه ) وات(يف مقابل هذا كله يطرح 
                            ً             ً                فينفي أولوية هذا العمل حينا ، ويلتقي حينا  آخر مع الرؤية .عن العامل االقتصادي
هو األساس احلقيقي للمتغريات االقتصادية والسياسية ) الدين(اإلسالمية اليت جتعل 

                                 ً                               ماعية، وهو حتليل خيتلف يف اجتاهه متاما  عن التحليل املادي للتاريخ يقول واالجت
نستطيع حتديد املوقف بقولنا إنه، ولو كان حممد على علم واسع باألمراض ) وات(

ّ  االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدينية يف عصره ويف بالده، فإنه كان يعد                                                                      
 وهذا ما حدد أخالق األمة .امه ذه الناحيةالناحية الدينية أساسية وهلذا حصر اهتم

                                                                 ً      ً  اجلديدة، فقد اهتم املسلمون األوائل بعقائدهم وشعائرهم الدينية اهتماما  شديدا ، 
            ً           ً                                             حىت لو أن رجال  يهتم خصوصا  بالسياسة خالل الفترة املكية ملا ارتاح إىل العيش 

 موضوع بينهم، والسيما حني اشتد النضال مع املعارضني وأصبحت نبوة حممد
ِ                  اخلالف الرئيسي، فقد اجتهت أفكارهم أوال  إىل الدين، وهلذا د ع ي الناس إىل اإلسالم   ُ                 ً                                  
على أساس ديين، وال يكاد يكون لألفكار الواعية االقتصادية أو السياسية أي دور يف 
                                         ً                               اعتناق اإلسالم، نقول هذا وحنن نعتقد بأن حممدا  واملتنورين من أتباعه قد أدركوا 

تماعية والسياسية لرسالته، وأن مثل هذه اآلراء كان هلا أثر بالنسبة إليهم األمهية االج
 .)١٨٦("يف إدارة شئون املسلمني

اليت تضع األمور يف نصاا بعد أن ) الفكرة(هذه ) وات(ويف مكان آخر يؤكد 
أطاحت ا ذات اليمني وذات الشمال نظرية التفسري املادي اليت عضت بنواجذها 

كانت املشكلة اليت ! "تاج كقاعدة حتتية لكل املتغريات على اإلطالقعلى صيغة اإلن
 هلا جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية، غري - يقول وات-جاها حممد

أن رسالته كانت يف األساس دينية حبيث إا حاولت عالج األسباب الدينية الكامنة 
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                            ً خرى، وهلذا اختذت املعارضة أشكاال  هلذه املشكلة، ولكنها انتهت ملعاجلة اجلوانب األ
 . )١٨٧("خمتلفة

ومثة تأكيد ثالث هلذا املنظور الذي ال يغفل الدافع املادي ولكنه يضعه يف مكانه 
 والقول .إن األسباب املادية ال تنفي األسباب الدينية بل االثنان متكامالن"    ً  متاما ، 

ل الناس يدركون الوضع احلق هو أن األفكار الدينية جيب أن تكون ضرورية لتجع
العام الذي يعيشون فيه، واألهداف اليت يسعون وراءها، وللدين يف نظر التفكري 
الديين مظاهره السياسية واالجتماعية واالقتصادية، هذا هو احلال يف الشرق األدىن، 
                                                ّ                     وهو مع ذلك ظاهرة غريبة يف نظر الغربيني، ولكن جيب أال  يعمينا ذلك عن إدراك 

                                      ً      ً            الديين يف احلركة اليت تزعمها حممد كان دائما  صحيحا  وثيق الصلة أن اجلانب 
 . )١٨٨("باجلوانب األخرى

من شد التقليد الغريب بصدد الدوافع ) التحرر(       ً                   وانطالقا  من هذه القدرة على 
هل يعين هذا أن ظهور ديانة "يف مقدمة كتابه هذا السؤال ) وات(االقتصادية، يطرح 

ر العرب يف فارس وسوريا وأفريقيا الشمالية مرتبطان بتغري جديدة يف احلجاز وانتشا
هناك من جييب باإلشارة إىل "، وما يلبث أن جييب عليه بقوله "اقتصادي خطري؟

 .قحط صحراء اجلزيرة العربية وأن اجلوع هو الذي دفع العرب على طرق الفتح
ي أن نشري إىل أنه ليس           ً       ً                                       لندع جانبا ، مؤقتا ، املسألة العامة عن التغري االقتصادي، ويكف
 فلقد كانت احلياة )١٨٩(هناك برهان وثيق على سوء األحوال املناخية يف الصحراء

 كانوا - أثناء الفتوحات خارج اجلزيرة-فيها مقبولة، ونسمع عن صحابة حممد أم
 ونشعر من خالل ذلك أن البدو مل .يعودون أدراجهم إىل حياة الصحراء اليت حيبوا

     ً                            ً                             أ حاال  من املاضي، بل كانوا أفضل حاال  بسبب ما يستفيدونه من ازدهار يكونوا أسو
ولقد وجدت صناعات صغرية يف احلجاز، والسيما لتلبية حاجات … مكة املستمر

البدو واحلضر، وإن مسعنا عن سلع من اجللد فمصدرها الطائف، ولكن هذه 
ّ        ًالصناعات ليست مهمة يف كتابة سرية حممد لنعد ها عامال   . )١٩٠( "  ًاال   َّفع                                        

تباع التفسري املادي للتاريخ يعضون بالنواجذ على أية إشارة من هذا أبينما جند 
وما شابه ذلك !! صناعات جلدية، جتمعات عمالية لعصر الكروم وختمريها: النوع

لكي يقيموا عليها حتليالم اليت تنطوي يف تشنجها املدرسي األعمى حىت نبوة 
 إىل - من خالل ذلك-وهم يصلون… حكمة احلكماءاألنبياء وشعر الشعراء و
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ّ                    استنتاجات تصل حد  التمح ل الذي يثري االستغراب       ّ يرفض االنسياق ) وات(و…                
 - حبد ذاته-                      ً                                    وراء هذا التقليد مؤكدا  نقائضه احلني تلو احلني، برغم أنه قد ميثل

انتموا " إن املستضعفني"…       ً                                            تناقضا  مع عدد من أطروحاته اليت أشرنا إليها قبل قليل
لإلسالم متأثرين بقلقهم اخلارجي والداخلي أكثر من تأثرهم بأي نفع اقتصادي أو 

          ً                                                  وليس غريبا  أن بعض األشخاص قد دفعهم إىل اإلسالم النواحي السياسية … سياسي
 .   )١٩١("                  ً أن عددهم كان كبريا - مع ذلك-واالقتصادية فيه، وال يبدو
مة كتابه إىل االهتمام الواسع الذي دعا يف مقد) وات(وعلى أية حال فإن 

بالعامل املادي يف تفسري الوقائع التارخيية، مل يسمح لنفسه بأن يذهب مع املقولة إىل 
                 ً                                                          اية املدى، متخطيا  كل حواجز املنطق والواقعة التارخيية وتعقيدات الدور البشري يف 

نظور وبذلك أثبت أنه أكثر موضوعية من جل الذين أغراهم الدافع امل… التاريخ
 …فوقعوا أسرى حشد من األخطاء

لكنه بصدد عوامل الشد األخرى يف مكونات العقل الغريب، مل يستطع أن حيقق 
إن مل نقل يف ) سوء الفهم(نفسه، فوقع أكثر من مرة يف دائرة ) التوازن(أو ) التحرر(

  .مظنة األخطاء
تعامل مع دراسات احملصلة النهائية اليت ميكن أن نصل إليها من خالل ال         

 - على اإلطالق-             ً                                   املستشرقني، أيا  كان موقعهم، أنه ال ميكن هلذه الدراسات
أن ترقى إىل مستوى ) وبالتأكيد العقلي، غري االنفعايل، على هذه العبارة األخرية(

السرية فتكون قديرة على التعامل معها، والتوغل يف نسيجها، وإدراك بنيتها بعمق، 
 …عية العادلة هلاورسم الصورة املوضو

، ولن يتمخض هذا اخللل إال عن )منهج العمل(ذلك أن هناك أكثر من خلل يف 
األخطاء اليت تنتشر … حشود من نقاط سوء الفهم واألخطاء على مستوى املوضوع

                                      ً                                 كالبثور على جسد السرية املترع صحة ومتاسكا  وعافية، فتشوهه وتنثر على صفحاته 
 …البقع والشروخ

) المانس(بـ) وات(وحنن إذا قارنا … ق بني مستشرق وآخرمثة فر… نعم
يقترب أوهلما …    ً                                                مثال ، أو حىت بفلهاوزن، وجدنا هوة واسعة تفصل بني الرجلني

…                          ً                                   ويقترب حىت ليبدو أشد إخالصا  ملقوالت السرية من أبناء املسلمني أنفسهم
 …يستحق االحترام                               ّ   ً   ّ   ً           ً     ً ويبعد ثانيهما ويبعد حىت ليبدو شت اما  لع انا  وليس باحثا  جادا  
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فها حنن نقف بعض الوقت … ومع ذلك فهو فرق يف الدرجة وليس يف النوع
ألكثر املستشرقني حيادية كما أكد هو نفسه يف مقدمته ) حممد يف مكة(عند كتاب 

ونشري كذلك إىل ) غب(وكما قيل عنه، ولنتذكر عبارات املستشرق الربيطاين 
                     ً        من النادر أن ترى عاملا  ال يهتم ): "نمكسيم رودنس(عبارات املستشرق الفرنسي 

فقط جبمع مواد حبثه، بل يطرح األسئلة على نفسه وجييب عليها بصورة علمية، 
 هذا .يضاف إىل ذلك أمانة علمية شديدة تصدر عن فكر ال حيلة له أمام احلقيقة

االنفتاح الفكري، وتلك األمانة العلمية، وهذه املهارة يف الكشف عما هو أصيل 
                           ً       ً                  ري جعل من كتابه عن حممد حدثا  تارخييا  يف الدراسات عن نيب وجوه
 . )١٩٢("اإلسالم

نقف أمام هذا الكتاب فإذا بنا نقع على بعض جوانب اخللل يف منهج العمل يف 
نزعة نقدية مبالغ فيها تصل حد النفي الكيفي وإثارة الشك حىت يف : حقل السرية

ت بصيغ اجلزم والتأكيد ما هو مشكوك بعض املسلمات، تقابلها نزعة افتراضية تثب
وإسقاط للتأثريات البيئية املعاصرة، وإعمال للمنطق الوضعي يف …             ًبوقوعه أساسا 

 …واقعة تكاد تستعصي على مقوالت البيئة وتعليالت العقل اخلالص
ونستطيع أن خنلص من هذا كله إىل أنه ليس مبقدور أي مستشرق على 

افته، واعتدال دوافعه، وحياديته، ونزوعه اإلطالق، مهما كان من اتساع ثق
                        ً                                           املوضوعي، إال أن يطرح حتليال  للسرية البد أن يرتطم، هنا أو هناك، بوقائعها 

       ً        متعمدا  أو غري -                              ً                          وبديهياا ومسلماا، وخيالف بعضا  من حقائقها األساسية، وميارس
  .       ً              ً               تزييفا  لروحها ومتزيقا  لنسيجها العام-متعمد



 ٤١٢

 اهلوامش
-١٦٦حممد يف مكة، الصفحات : مونتغمري وات:  سبيل املثالانظر على )١(

٢٣٥-٢٣٣، ١٨٩-١٨٣، ١٧٨. 
 .٦-٥ املرجع السابق ص  )٢(
 ).حممد يف مكة( من تعليق جب الذي اعتمده الناشر على غالف كتاب  )٣(
حول تداول السلطة (للمؤلف، فصل ) فصول يف املنهج والتحليل( انظر كتاب  )٤(

 ).يف العصر األموي
الفكر : حممد البهي.انظر د: نصوص السابقة، وملزيد من التفاصيلعن ال) ١٥-٥(

، ليوبولد فايس ٥٢١-٥٠٧اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب ص 
 فما بعد، عمر فروخ ٦٠اإلسالم على مفترق الطرق ص): حممد أسد(

: التبشري واالستعمار يف البالد العربية، توفيق احلكيم: ومصطفي اخلالدي
، ١٢ ص ٥٨ فما بعد، جملة البالغ الكويتية، عدد ١٨ الفكر ص حتت مشس

 . السنة الثامنة٩جملة البعث اإلسالمي اهلندية، عدد 
 .١١-٩ ص ١تاريخ العرب يف اإلسالم جزء : جواد على. د )١٦(
 .١١-٨حياة حممد، املقدمة ص  )١٧(
 . وهوامشها١/٧٨جواد على، تاريخ العرب :  انظر )١٨(
 .١٣٧-١٣٥ اجلاهلية وصدر اإلسالم ص  تاريخ اليهود يف بالد العرب يف )١٩(
 .٩٤حممد يف مكة ص  )٢٠(
 .٥٤-٥٣ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص  )٢١(
 .١٤٦-١٤٥ تاريخ اليهود يف بالد العرب ص  )٢٢(



 ٤١٣

 .١١-١/٨ تاريخ العرب يف اإلسالم  )٢٣(
 .٤٤-٤٣، ٢٨-٢٧ حممد رسول اهللا، املقدمة ص )٢٤(
 .١/٩٥ تاريخ العرب يف اإلسالم  )٢٥(
 .٤٤-٤٣ حممد رسول اهللا، املقدمة ص  )٢٦(
 .٤ الدولة العربية وسقوطها ص )٢٧(
 آية ٢١ سورة ٧٠ -٦٩ آية ٣٦سورة :  يستشهد أرنولد باآليات التالية )٢٨(

إىل … ٩ آية ٦١ سورة -٧ آية ٢٤ سورة -١ آية ٢٥ سورة -١٠٧
 …آخره

)٢٩(  The Caliphate: pp.وكايتاين آخر من يؤيد هذا الرأي ٤٤-٤٣ 
Annali dell Islam V-ة إىل اإلسالم الدعو:  عن ارنولد٣٢٤-٣٢٣

 .٥٠-٤٩ ص ٢هامش 
 .٤٨ املرجع نفسه ص  )٣٠(
 .٤٨ ص ١نفسه، هامش  )٣١(
 .٥٤ ص ١نفسه، هامش  )٣٢(
 .٥٢ ص ٢نفسه، هامش  )٣٣(
:  وانظر بالتفصيل جولد زيهر يف مؤلفه٦٢-٦١نفسه، ص  )٣٤(

Muhammedanishe Stidien, V,L,I. 
 .١١-١/٩.  تاريخ العرب يف اإلسالم )٣٥(



 ٤١٤

 عدد The Muslim Worldة  املستشرقون الناطقون باإلنكليزية، جمل )٣٦(
الفكر : حممد البهي.حممد فتحي عثمان، عن د.، ترمجة د١٩٦٣متوز سنة 

 .٦٠١-٥٩٣اإلسالمي احلديث ص
 . نفسه )٣٧(
 .٤٧ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص )٣٨(
 .٥٢ نفسه ص )٣٩(
 .١٦-١٥ الدولة العربية وسقوطها ص )٤٠(
)٤١( Mohammed and the Rise of Islam, pp. ٦٣-٢٦٢. 

 .٤٤٢-٤٤١ص: املغازي: ، الواقدي٢١٢-٢١١ذيب ص :  ابن هشام )٤٢(
 .٤٤ تاريخ الشعوب اإلسالمية ص  )٤٣(
 .٨/١١ تاريخ العامل للمؤرخني  )٤٤(
 .١٦-١٤تفسري التاريخ ص: عبد العزيز الدوري ورفاقه:  انظر بالتفصيل )٤٥(
نصراين من أهل القدس، ختصص يف قازن ) م١٩٤٢-١٨٧١( بنديل جوزي  )٤٦(

 التدريس يف معهد الرهبان مث يف باللغات السامية والدراسات الشرقية، وتوىل
                                                                  ً جامعة قازان مث يف جامعة باو إىل أن توىف، وقد عده املستشرقون الروس مرجعا  

 ).٣/٩٣١املستشرقون : عن كتاب جنيب العقيقي: (من مراجعهم
 أي تفاهم هذا؟ ويف أي مكان وزمان مت؟ وأية رواية أوردته؟ ويف أي مصدر  )٤٧(

 على اإلطالق؟ 
كن أن يصل إليه مؤرخ من خروج على مستلزمات البحث  هذا غاية ما مي )٤٨(

العلمي، وعبث صريح بالوقائع التارخيية، وإال ففي أي زمان ومكان وضعت 



 ٤١٥

هذه الشروط، وأين هي من شروط صلح احلديبية اليت تواترت بنصوصها احلرفية 
 .يف كافة املصادر واملراجع

 .٥٠-٤٩ من تاريخ احلركات الفكرية يف اإلسالم، ص  )٤٩(
 .٥٢-٥١نفسه، ص   )٥٠(
 .٤٥-٤٤نفسه، ص  )٥١(
 ).دراسة يف السرية(ميكن الرجوع يف هذا اال لكتاب للمؤلف بعنوان  )٥٢(
 .٦٦ص:  حممد يف مكة )٥٣(
 ).الطبعة اخلامسة املنقحة (٢٧٢-٢٧١دراسة يف السرية للمؤلف ص :  انظر )٥٤(
)٧٤-١/١٠١/٧٠  )٥٥. 
)٣/١٢١  )٥٦. 
 .٣٣-٣١ ذيب ص  )٥٧(
 .٧٤-١/١/٧٠ طبقات  )٥٨(
 ٨٢-١/٨١ انساب األشراف  )٥٩(
 .٧٣ حممد يف مكة ص  )٦٠(
 . نفسه )٦١(
 .٩٣ نفسه ص  )٦٢(
 .٩٣نفسه ص  )٦٣(
 . أي ضمين وعصرين )٦٤(
 . أي رجع باآليات أو القصة )٦٥(



 ٤١٦

 ).م١٩٣١طبعة سنة  (٧-١/٦جتريد :  البخاري )٦٦(
 .١٤٤ص :  حممد يف مكة )٦٧(
 .١٤٦-١٤٥ نفسه ص  )٦٨(
 .٢٢٢نفسه ص  )٦٩(
 .٢٦٧نفسه ص  )٧٠(
 .١٧١نفسه ص  )٧١(
 .٢٣١نفسه ص  )٧٢(
 .٢٣٢نفسه ص  )٧٣(
 .٢٣٣-٢٣٢نفسه ص  )٧٤(
 .١٩١-١٩٠نفسه ص  )٧٥(
 .١٩٢نفسه ص  )٧٦(
 .١/١٥٨أنساب : البالذري )٧٧(
 ..١٥٩-١/١٥٨نفسه  )٧٨(
 .١/١٧٨نفسه  )٧٩(
 .٢٨٤-١/٢٨٣سرية الرسول : دروزة )٨٠(
 .١/١٩٧أنساب : ، البالذري٧٢ذيب ص:  ابن هشام )٨١(
 .١٨٩-١٨٢ حممد يف مكة ص  )٨٢(
 .١٦٢ نفسه ص )٨٣(



 ٤١٧

، ٤١، النحل ١٠، الزمر٥٧، القصص ١٠، الربوج٢٣-١العنكبوت :  انظر )٨٤(
١١٠. 

 .١/٣٦٨حماضرات يف تاريخ العرب : حل أمحد العليصا.  د )٨٥(
 .٢٠٦-١/٢٠٥أنساب :  البالذري )٨٦(
 .٢١٤-٢١٣ حممد يف مكة ص  )٨٧(
 .١١٦-١/١١٥ انساب  )٨٨(
 .٦٧-٦٤ ذيب ص  )٨٩(
 .٣٣٣-٢/٣٣٢ تاريخ  )٩٠(
 .٦٧-٦٤ ذيب ص  )٩١(
 .١/١/١٣٥ طبقات  )٩٢(
 .٢١٤ حممد يف مكة ص  )٩٣(
 .٢٣٧ نفسه ص  )٩٤(
ْ   ُو إ ذ ا ق ر ئ  ع ل ي ه م  الق ر آن  من سورة االنشقاق ٢١ يشري بذلك إىل اآلية  )٩٥( ُ     ُ  ِ  َْ َ   َ  ِ   َال    َِ  َ   ُ

ُ   َي س ج د ون    ُ  ْ  َ. 
 .٢١١ نفسه ص  )٩٦(
 يشري وات بذلك إىل اآليات القرآنية اليت تتحدث عن مساع اجلن للقرآن  )٩٧(

ْ   َ  َ َ َّ  و إ ذ  ص ر ف ن ا إ ل ي ك  ن ف را  م ن  اجل ن  ي س ت م ع ون  الق ر آن  ف ل م ا الكرمي يف سورة األحقاف  ُ    َ   ُ  ِ  َْ  َ ِّ  ِ    َ ِّ  ً  َ  َ  َ  َْ ِ    َْ  َ  َ  ْ  َِ 
ُ  ُ   َ  ُ ح ض ر وه  ق ال و  َ َ ا أ نص ت وا ف ل م ا ق ض ي َ   ِ َ  و ل و ا إ ل ى ق و م ه م م نذ ر ين      َ  ُِ     َ َ َّ   ُ  ِ  ِ  ُّ    ِ  ِ  ْ ْ  ََ    ِ َّ  ق ال وا ي ا ق و م ن ا إ ن ا ) ٢٩( َ َّ ْ   ِ َ   َ َ    َ   ُ  َ 

ِ    ِ َ    َ ِّس م ع ن ا ك ت ابا  أ نز ل  م ن  ب ع د  م وس ى م ص د قا  ل م ا ب ي ن  ي د ي ه  ي ه د ي إ ل ى احل ق   ْ  َ  ِ  َْ  َ  َ  َْ    َ ِّ  ً  ِّ  َ  ُ   َ   ُ  ِ  ْ  َ  ْ  ِ َ  ِ  ُ  ً   َ ِ    َْ  ِ  َ ِ َ  و إ ل ى  َ 
ٍ ط ر يق  م س ت ق يم   ِ  َْ ُّ   ٍ  ِ َ  حقاف سورة األ٣٠-٢٩ انظر اآليات. 



 ٤١٨

 .٢١٧ص :  حممد يف مكة )٩٨(
 . نفسه )٩٩(
 .١٨١ نفسه ص  )١٠٠(
 .١٧٢-١٦٦ص :  حممد يف مكة )١٠١(
 .١٧٧-١٧٦ نفسه ص  )١٠٢(
، الد السابع، ٦٣٦-٦٣٤ ص ٢٧يف ظالل القرآن جزء :  سيد قطب )١٠٣(

 ).م١٩٦٧ -دار إحياء التراث العريب، بريوت(٥ط
 .٧١ األنعام  )١٠٤(
 .١٧٥-١٧٤ حممد يف مكة ص  )١٠٥(
 .٨٧-٨٥ انظر املرجع السابق ص  )١٠٦(
 .٨٦-٨٥ نفسه ص  )١٠٧(
 .٧٥ نفسه ص  )١٠٨(
 . نفسه )١٠٩(
 .٩٣ نفسه ص  )١١٠(
 .١٠٣ النحل  )١١١(
 .٣٧ يونس  )١١٢(
، ٣٠، ٣، آل عمران ١٠١، ٩٧، ٩١، ٤١البقرة : ، وانظر٩٢ األنعام  )١١٣(

، فاطر ٤٨، ٤٦، املائدة ٤٧، النساء ٣٠، ١٢، األحقاف ١١١، يوسف ٨١
٣١. 



 ٤١٩

 . حممد يف مكة )١١٤(
 . نفسه )١١٥(
 .١٠-٩ نفسه، املقدمة ص  )١١٦(
 .٩ نفسه، املقدمة ص )١١٧(
 . نفسه )١١٨(
 .١١-١٠ نفسه، املقدمة ص  )١١٩(
 .١٢-١١ نفسه، املقدمة ص  )١٢٠(
 .٢١٣ نفسه ص  )١٢١(
 .١٦٣ نفسه ص  )١٢٢(
 . نفسه )١٢٣(
 .١٧٧ نفسه ص  )١٢٤(
 .٢٣٢ نفسه ص  )١٢٥(
 .١٦٦ نفسه ص  )١٢٦(
 عن الدعوة إىل ضرورة اعتماد منهج معتدل إزاء الرواية التارخيية انظر كتاب  )١٢٧(

حول منهج (نوان للمؤلف وكتاب آخر قيد النشر بع) فصول يف املنهج والتحليل(
 ).التاريخ اإلسالمي

 .٥ حممد يف مكة، املقدمة ص )١٢٨(
 . نفسه )١٢٩(
 .٦ نفسه، املقدمة ص )١٣٠(



 ٤٢٠

 .١٣-١٢ نفسه ص  )١٣١(
 .١٣ نفسه، املقدمة ص )١٣٢(
 .١٢-١١ نفسه، املقدمة ص  )١٣٣(
 .١٠٦ اإلسراء  )١٣٤(
 .١٧٠ حممد يف مكة ص  )١٣٥(
 .٥٩ األعراف  )١٣٦(
 .٦٥ األعراف  )١٣٧(
 .٧١ األعراف  )١٣٨(
 .٧٣ األعراف  )١٣٩(
، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، النمل، ٨٤، ٦١، ٥٠هود :  وانظر٨٥ األعراف  )١٤٠(

٦٤. 
 .٥٤ هود  )١٤١(
 .٢ النحل  )١٤٢(
 .٥١ النحل  )١٤٣(
 .٢٥ األنبياء  )١٤٤(
 .١٢٩ التوبة  )١٤٥(
 .٣٠ ارعد  )١٤٦(
 .١١٠ الكهف  )١٤٧(
 .١٠٨ األنبياء  )١٤٨(



 ٤٢١

 .٨٨ القصص  )١٤٩(
 .٦٥ ص  )١٥٠(
 .١٩ حممد  )١٥١(
 .٩ املزمل  )١٥٢(
 .١٣٣ البقرة  )١٥٣(
 . التوبة )١٥٤(
 ).١٩٣١طبعة سنة  (١/١٣ البخاري جتريد  )١٥٥(
 .٢٠٣ص :  حممد يف مكة )١٥٦(
 .٢٠٥ص  نفسه  )١٥٧(
 .٢٠٠ نفسه ص  )١٥٨(
 .٩٠األنعام  )١٥٩(
 .١٠٤ يوسف  )١٦٠(
 .١٠٧ األنبياء  )١٦١(
 .١ الفرقان  )١٦٢(
 .٨٧ ص  )١٦٣(
 .٥٢ القلم  )١٦٤(
 .٢٧-٢٦ التكوير  )١٦٥(
 .٢٨ سبأ  )١٦٦(
 .٢٢٣ حممد يف مكة ص  )١٦٧(



 ٤٢٢

 .٢١٩ نفسه ص  )١٦٨(
 .١٧٧ نفسه ص  )١٦٩(
 .١٧٨-١٧٧ نفسه ص  )١٧٠(
 .٢١٤ نفسه ص  )١٧١(
 .٢١٥ نفسه ص  )١٧٢(
 .٢٣٩-٢٣٨ نفسه ص  )١٧٣(
 .٧-٦ نفسه، املقدمة ص  )١٧٤(
 .١٦٠ نفسه ص  )١٧٥(
 .١/٣٣٨اضرات يف تاريخ العرب  حم )١٧٦(
 .١٥٨ حممد يف مكة ص  )١٧٧(
، ١٦، اإلسراء ١٢-١١، املزمل ١١٦، هود ٢٣-٢٢ انظر سورة الزخرف  )١٧٨(

، ٤٨-٤٧، غافر ٣٧-٣١، سبأ ٤-١، اهلمزة ٢٩-٢٥، احلاقة ٤١الواقعة 
، األنعام ٢١، الفرقان ٤٠-٣٦، األعراف ٦٧-٦٦، األحزاب ٢١إبراهيم 
صاحل : ، وانظر٢٢-٢١، النبأ ٢٩-٢٨، النازعات ٢٤، اجلن ٣١، اجلاثية ١٢٢

 .٣٥٩-١/٣٥٧حماضرات : أمحد العلي
 .١/١٦٥سرية الرسول :  دروزة )١٧٩(
 .١٦٤-١٦٣ حممد يف مكة ص  )١٨٠(
 .١٩٦ نفسه ص  )١٨١(



 ٤٢٣

، ٣٤٣-٢/٣٤١تاريخ : ن الطربي٩١-٨٩ذيب من :  انظر ابن هشام )١٨٢(
 :، ابن األثري١/١/١٤١طبقات : ، ابن سعد٣٣٦-١/٣٣٥البالذري أنساب 

 .٩٠-٢/٨٧الكامل 
 .٢٢١ حممد يف مكة ص  )١٨٣(
 .١٣٥ وانظر كذلك ص ١٣٤ نفسه ص  )١٨٤(
 .١٦٢ نفسه ص  )١٨٥(
 .١٦٥-١٦٤ص :  نفسه )١٨٦(
 .٢١٦ نفسه ص  )١٨٧(
 .٢٤٠-٢٣٩ نفسه ص  )١٨٨(
 .٤٥٤-٤٥٣، ٤٤٥، ٣/٤٣٩ارنولد توينيب، دراسة يف التاريخ :  انظر )١٨٩(
 .٢٠-١٩ حممد يف مكة ص  )١٩٠(
 .١٦٤ نفسه ص  )١٩١(
حممد يف (شر على غالف كتاب  من تعليق رودنسن الذي اعتمده النا )١٩٢(

 ).املدينة



 ٤٢٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرسولنبوة المستشرقون وموقفهم من 
 

 )١( صلى اهللا عليه وسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
جعفر شيخ أدريس، منهج مونتغمري وات يف / هذا البحث مأخوذ بتصرف عن الدكتور )  ١(

  .-صلى اهللا عليه وسلم–دراسة نبوة حممد 



 ٤٢٥

 
 

 ؟                 ً                   هل كان حممد صادقا  يف قوله إنه رسول اهللا
 ً  ؟ وهل القرآن كالم اهللا حقا
 ؟ وما طبيعة الوحي احملمدي

 ؟-صلى اهللا عليه وسلم– وما العالقة بني القرآن وبني وعي حممد
 .-صلى اهللا عليه وسلم-يت عاش فيها حممد وبينه وبني البيئة ال

هذه أهم األسئلة اليت حاول اإلجابة عليها املستشرق الربيطاين مونتجمري وات 
 يف ثالثة من كتبه هي اليت سنقصر احلديث على جوانب فيما يتعلق بنبوة الرسول 

 :منها يف هذا البحث الذي قسمناه ثالثة أقسام



 ٤٢٦

 : القضيةمونتجمري وات يف معاجلةمنهج 
، أي املوقف الذي "املوقف: "بفقرة عنواا" حممد مبكة"يبدأ وات مقدمة كتابه 

: إن هذا الكتاب سيهتم به ثالثة أنواع على األقل من القراء: "يلتزمه يف حبثه فيقول
أولئك الذين يهتمون باملوضوع باعتبارهم مؤرخني وأولئك الذين يقبلون عليه 

قبلون عليه باعتبارهم نصارى، ولكنه على كل حال باعتبارهم مسلمني والذين ي
لتزم احلياد يف القضايا املختلف فيها بني أ وقد حاولت أن .          ً          موجه أساسا  إىل املؤرخني

                   ً                                             اإلسالم واملسيحية، مثال  لكي أجتنب احلكم على القرآن بأنه كالم اهللا أو ليس 
قال "، أو "ال اهللاق"بكالمه فقد جتنبت حني اإلشارة إىل القرآن استعمال عباريت 

إنين ال أعتقد أن اإلنصاف التارخيي ينطوي على " قال القرآن"، فلم أقل إال "حممد
 .)١(                                   ًنظرة مادية وإمنا أكتب باعتباري موحدا 

مث يعترف بأن نظرته األكادميية هذه ال تكفي، ويدعو املسيحيني الختاذ موقف 
أنين أزعم أنه "ا اجلانب إال                                         ً      ديين من حممد، ويقول إن كتابه وإن كان ناقصا  من هذ

 .)٢(يضع بني أيدي املسيحيني املادة التارخيية اليت جيب اعتبارها يف حتديد احلكم الديين
مث يطمئن قراءه املسلمني بأنه قد حاول مع التزامه بقواعد البحث التارخيي الغربية 

ليس من " ويؤكد أنه ."رد أي من مبادئ اإلسالم األساسية"            ً       أال يقول شيئا  يقتضي 
الضروري أن تكون هناك هوة ال ميكن اجتيازها بني هذه البحوث الغربية والعقيدة  

وإذا كانت بعض النتائج اليت توصل إليها الباحثون الغربيون غري مقبولة " اإلسالمية
                                                      ً                 للمسلمني فرمبا كان السبب أن هؤالء الباحثني مل يلتزموا دائما  بقواعد حبثهم وأن 

 ولكن رمبا كان . إىل مراجعة حىت من الوجهة التارخيية البحتةنتائجهم هذه حتتاج
     ً     ً             ً                                         صحيحا  أيضا  أن هنالك جماال  إلعادة صياغة املبادئ اإلسالمية من غري تغيري يف 

 .جوهرها
هكذا يوجز لنا وات موقفه أو منهجه يف دراسة السرية النبوية مث يعود إىل احلديث 

 . إما بتكرير ما قال أو تفصيله أو زيادتهعنه يف ثنايا كتابه هذا وكتابيه اآلخرين
فهو يكرر يف أحدمها القول بأنه حمايد بني القول بأن القرآن كالم اهللا أو أنه من 
حممد أو أنه فعل إهلي صادر بوساطة شخصية حممد، ألن هذه اآلراء خارجة عن 

لشيء                ً            أن ال يقول شيئا  فيه إنكار - جماملة للمسلمني-جمال املؤرخ وأنه قد حاول



 ٤٢٧

   ً    بدال  من " قال القرآن" ولذلك درج على استعمال عبارة .من معتقدام األساسية
 إىل حممد فإن هذا ال يولكنه حيذرنا من أنه إذا قال عن كالم أنه أوح" قال حممد"

 . )٣(يعين أنه يعتقد بأن القرآن كالم اهللا
ادية فإنه يفصله وأما الكالم عن البحث العلمي وأنه ال يقتضي االلتزام بالنظرة امل

، حيث يقول إن مقصوده بالنظرة )٤()الوحي اإلسالمي يف العامل احلديث(يف كتابه 
العلمية هو العقلية احلديثة القائمة على إجنازات العلم وعلى االعتقاد بإمكانية تطبيق 

 ولكنه ليس مع الذين يذهبون إىل أبعد مما تقتضي النظرة .طرقه يف جماالت كثرية
                 ً      ً                      ً                     يتخذون العلم دينا  قادرا  على إعطاء اإلنسان حلوال  لكل أسئلته العميقة، العلمية و

 .ويقول إن املوقف الذي يتخذه يف دراسته هو أننا ينبغي أن نقبل نتائج العلم اليقينية
     ً                                                                 وكثريا  من نظرياته اليت حتتمل الصدق، وأن نؤمن بصحة تطبيق املنهج العلمي على 

االت أمهها جمال القيم، ألن القول بأنه ال منهج إال معظم جماالت احلياة، مستثنني جم
 .)٥(املنهج العلمي يؤدي إىل نظرة علمانية للكون ال جمال فيها للقيم الدينية واخللقية

ويكرر اعتقاده بأن اجتاهات البحث العلمي الغريب ال يلزم أن تتعارض مع اإلسالم 
ضيات هذا املنهج وبني قبول خملص وأنه من املمكن أن جيمع اإلنسان بني االلتزام مبقت

 .)٦(                  ً        لإلسالم وإن كان قبوال  غري ساذج
                                                                          ً  وأما قوله بأن اإلنصاف التارخيي ال يعىن االلتزام بالنظرة املادية فإنه يزيده وضوحا ، 
ويذكر من مسوغات كتابته عن سرية الرسول أن اجتاهات املؤرخني منذ نصف قرن 

                 ً                             ؤرخون أكثر إدراكا  للعوامل املادية الكامنة وراء       ً                            تقريبا  قد طرأ عليها تغيري، فأصبح امل
 وهذا يعين أن املؤرخ الذي يعيش يف نصف القرن العشرين يريد أن يسأل .التاريخ

أسئلة كثرية عن اجلذور االقتصادية واالجتماعية والسياسية للحركة اليت بدأها حممد، 
 وأنه وإن كان ."جيةولويدألمن غري أن يهمل أو يقلل من قيمة جوانبها الدينية وا

 .)٧("يعتقد بأن هذه العوامل ال حتتم سري حركة التاريخ إال أنه يعترف بأمهيتها
                                           ً      ً       ً             فاألستاذ وات يريد إذن أن يكتب باعتباره مؤرخا  منصفا ، مؤمنا  باهللا الواحد، 
      ً                                                                    ملتزما  احلياد يف القضايا الدينية اليت خيتلف فيها اإلسالم واملسيحية، ويقرر احلقائق 

ارخيية كما هي، ويرى أن التزام املنهج العلمي يف البحث ال يقتضي الوصول إىل الت
                                           ً                        نتائج مناقضة للمعتقدات اإلسالمية، وال يقول قوال  يلزم عنه إنكار لشيء من 



 ٤٢٨

                                         ً                            ً معتقدات املسلمني األساسية، وهو وإن كان مؤمنا  بأمهية العوامل املادية وباحثا  
ّ           عنها، إال أنه ال يعد ها املسرية حل  .ركة التاريخ، وال يؤمن بالنظرة املادية إىل احلياة                 

إن املسلم ال يكاد يطلب من باحث غري مسلم االلتزام بأكثر من هذا الذي ألزم 
حىت حبثه عن العوامل املادية لظهور :                              ً ولعل بعض القراء يقول مستغربا .وات به نفسه

لبحث عن هذه اإلسالم؟ وأقول نعم، مادام الباحث ال يلزم نفسه بأكثر من ا
 ففرق بني البحث عنها واالعتقاد بأا البد أن تكون موجودة وراء كل .العوامل

 إن - فليبحث املؤرخ غري املسلم عن هذه العوامل مث ليقل بعد البحث.ظاهرة تارخيية
                 ً                                                  إنه مل جيد هلا أثرا ، ولعل هذا أن يدله على أنه أمام ظاهرة ال كالظواهر -         ًكان منصفا 
 .اليت ألفها

                                            ً       ً                     وال يكتفي وات ببيان هذا املنهج الذي يراه صحيحا  ومنصفا  بل ينتقد املناهج اليت 
منذ حماضرة : " فيقولدرج على سلوكها الغربيون الذين كتبوا عن الرسول 

أدرك الغرب أن االعتقاد يف ) األبطال وعبادة األبطال(كاراليل عن حممد يف كتابه 
ه ألن يتحمل األذى يف سبيل معتقداته، إخالص حممد تسنده حجة قوية، فاستعداد

      ً   إماما ، هواملستوى األخالقي الرفيع الذي اتصف به الرجال الذين آمنوا به واختذو
                                                                       ً وعظمة املنجزات اليت انتهي إليها، كل هذا ينم عن استقامته واالفتراض بأن حممدا  

خصيات  أضف إىل ذلك أنه ال أحد من الش.         ً                       كان مدعيا  يثري مشاكل أكثر مما حيلها
 .                                   ً                   التارخيية الكبرية يقدر يف الغرب تقديرا  أدىن مما يقدر به حممد

إن الكتاب الغربيون جينحون يف معظم األحيان إىل تصديق أسوأ ما يقال عن "
                          َّ                       ً      ً                 حممد، وحيثما كان التفسري الس يئ لعمل من أعماله تفسريا  مقبوال  يف الظاهر اعتربوه 

 نكتفي بنسبة حممد إىل األمانة واستقامة                ً    ولذلك جيب علينا  أال.كذلك يف الواقع
 .                            ً        الغاية إذا كنا نريد ولو قليال  من فهمه

وإذا كنا نريد تصحيح األخطاء اليت ورثناها من املاضي فينبغي أن نستمسك عند "
 وينبغي أن نتذكر .كل قضية باالعتقاد بإخالصه حىت يتبني لنا العكس حبجة قاطعة

احلجة اليت تبدو يف الظاهر معقولة، وأا ال تنال أن احلجة القاطعة مطلب أصرم من 
 . )٨("يف مثل هذه األحوال إال بعسر



 ٤٢٩

 :                                ُ َّ  مدى التزام منتجمري وات باملنهج امل د عى
 ؟إىل أي مدى التزم وات ذا املنهج يف دراسته لنبوة الرسول 

ّ                                               من جمموع ما يقر  به وات ميكن أن نقول إن منطقه سار على حنو مما يلي              : 
 .                    ً         ً مؤمن باهللا ولست ماديا  وال مشركا أنا-١
 .            ً      ً               عتقد أن حممدا  صادقا  فيما يقول وأمنيأو-٢
             ً                                              ً         وأنه ظل حمتفظا  بقواه العقلية إىل النهاية، فهو مل يكن إذن مريضا  بصرع أو -٣

 .غريه من األمراض اليت تقدح يف قوى اإلنسان العقلية
 . اهللاوحممد الصادق األمني الوافر العقل هذا يقول إنه رسول-٤
ويقول إن القرآن وحي أوحاه اهللا إليه، وأنه إذن ليس من اختراعه وال جاء -٥

 .نتيجة لتفكريه
                                      ً                          لكن ال يلزم من صدق اإلنسان أن يكون مصيبا  فيما يقول بل ميكن أن يكون -٦

 .     ً             ًصادقا  ومع ذلك خمطئا 
 .إذن فمحمد خمطئ يف ظنه أن القرآن وحي يأتيه من اخلارج بوساطة ملك-٧
الالشعور (ذن فالقرآن صدر عن جهة من جهات نفسه وتلك اجلهة هي وإ-٨

 ).اجلماعي
                    ً                 صحيح، ولكن صحيح أيضا  أن الرجل املعروف ) ٦(ما يقوله وات يف الفقرة 

                   ً                                                    بالصدق إذا قال كالما  فينبغي أن يصدق إال إذا قامت شواهد قاطعة تدل على أنه 
 :أخطأ، وميكن حصر هذه الشواهد فيما يلي

 .              ً                           ً        ً ما قاله خمالفا  لصريح املعقول كأن يقول كالما  متناقضا أن يكون -
                       ً      ً  أو ألمر يستنتج استنتاجا  عقليا  .                     ً              أن يكون ما حيكيه خمالفا  ألمر حسي مشاهد -

 .     ً                  صحيحا  من احلقائق املشاهدة
              ً                                                             أن يكون خمالفا  ملا قرره عدد من الناس يف مثل أمانته واتلعوا على ما اطلع عليه -

تصديقه، بل إذا وجد واحد من هذا النوع أوجب الوقوف عن فتصديقهم أوىل من 
 .تصديق األول حىت يترجح صدق أحدمها بأسباب أخرى

 .                   ً             لكن وات ال يذكر شيئا  من هذا صراحة



 ٤٣٠

                ً                                                   لو كان وات ملحدا  لقلنا إن سبب ختطئته حملمد هو اعتقاده بعدم وجود اخلالق 
سبابه يف عدم تصديق فما هي إذن أ، ولكن وات يقول إنه معترف بوجود اخلالق

 ؟ حممد 
                                  ً            ً                أيقول إن اهللا موجود لكنه ال يرسل رسال  وال يرتل كتبا  وال يوحي إىل خملوق -
 ؟

 ؟ دعاه حممد خمالف لوحي األنبياء قبلهاأم يقول إن الوحي الذي  -
  .؟  أم يقول إن الرسالة اليت جاء ا ال ميكن أن تكون من عند اهللا -

 هذا بل يقفز من القول بإمكانية اخلطأ إىل افتراض إن وات ال يصرح بشيء من
 . اخلطأ مث إىل اعتقاده

                            ً            ادعى االلتزام مبنهج يقوده حتما  إىل نتيجة ال  لقد أوقع الكاتب نفسه يف ورطة إذ
 .يريد االلتزام ا، ولذلك اضطربت حججه وتلجلج كالمه

 :وقد كان بإمكانه أن خيتار أحد طرق ثالثة
 .اللتزام ذا املنهج الذي ذكرهفإما أال يدعي ا -
 . أو يلتزم به ويتحاشى احلديث عن نبوة الرسول  -
 .                                       ً            ًأو يلتزم به ويقبل نتيجته فيعلن أن حممدا  رسول اهللا حقا  -

 .         ً            دعى منهجا  والتزم عكسها                 ً                      ولكنه مل يفعل شيئا  من ذلك بل ناقض نفسه ف
 .ج اليت استنتجها منهاوإليك أهم النظريات أو التخرصات اليت قال ا والنتائ

 ؟  الرسول  يف بداية الوحيىماذا رأ
ترجم الكاتب ما رواه الطربي بسنده إىل الزهري عن عروة بن الزبري عن عائشة 

             ً           كال منها حرفا  مث نقل ما ىيف كيفية بدء الوحي وقسم هذه الرواية إىل فقرات أعط
تسهل مناقشة الكاتب  ولكي .رواه بالسند نفسه عن فترة الوحي وفعل الشيء نفسه

 .فقد تابعته يف هذا التقسيم والترقيم
مسعت النعمان بن راشد، حيدث عن الزهري عن عروة عن عائشة ……  )أ (

 من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت أا قالت كان أول ما ابتدئ به رسول اهللا 
 .جتئ مثل فلق الصبح



 ٤٣١

 ذوات العدد قبل أن  مث حبب إليه اخلالء، فكان بغار حراء يتحنث فيه الليايل )ب (
يرجع إىل أهله، مث يرجع إىل أهله فيتزود ملثلها، حىت فجأه احلق فأتاه فقال يا حممد 

 .أنت رسول اهللا
 فجثوت لركبيت وأنا قائم، مث زحفت ترجف بوادري،  قال رسول اهللا  )ج (

مث دخلت على خدجية فقلت زملوين زملوين حىت ذهب عين الروع، مث أتاين فقال يا 
 .ت رسول اهللاحممد أن

 قال فلقد مهمت أن أطرح نفسي من حالق جبل، فتبدى يل حني مهمت  )د (
 .يا حممد أنا جربيل وأنت رسول اهللا :فقال بذلك

مث قال أقرأ قلت ما أقرأ قال فأخذين فغتين ثالث مرات حىت بلغ مين  ) هـ( 
ِ     َ اق رأ  ب اس م  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق : اجلهد مث قال َّ    ِّ    ِ  ْ   ِ ْ  ْ   )فقرأت) ١. 

ت خدجية فقلت لقد أشفقت على نفسي، فأخربا خربي فقالت أبشر فأتي )و (
 واهللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وتؤدي األمانة، .                   ًفواهللا ال خيزيك اهللا أبدا 

 .وحتمل الكل، وتقرى الضيف، وتعني على نوائب احلق
 مث انطلقت يب إىل ورقة بن نوفل بن أسد قالت أمسع من ابن أخيك فسألين  )ز (

 فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتين فيها . خربيفأخربته
نه مل إنعم، :                   ً                                جذع، ليتين أكون حيا  حني خيرجك قومك، قلت أخمرجي هم؟ قال

 .)٩(                                                       ً      ًجيئ رجل قط مبا جئت به إال عودي ولئن أدركين يومك أنصرك نصرا  مؤزرا 
ِ و ال ق ل م  ن مث كان أول ما نزل من القرآن )ح ( َ َ ْ    و م ا     ي س ط ر ون   ُ ُ  ْو   ي ا أ ي ه ا   ُّ َ    

ْ امل د ث ر  ق م  ف أ نذ ر   ِ  َ َ   ْ ُ   ُ ِّ َّ ُ   )و) ٢ و الض ح ى   ُّ     و الل ي ل  إ ذ ا س ج ى     َ  ِ  ِ  َّْ    )٣(.  
                ً      ً   فترة، فحزن حزنا  شديدا ، عن الزهري قال فتر الوحي عن رسول اهللا   )ط (

جعل يغدو إىل رؤوس شواهد اجلبال ليتردى منها فكلما أويف بذروة جبل تبدى له 
 .نيب اهللا فيسكن لذلك جأشه وترجع إليه نفسهجربيل فيقول إنك 

                                          
  ١آية : سورة العلق)١(
  ٢-١آية : سورة املدثر)٢(
  ٢-١آية : سورة الضحى)٣(



 ٤٣٢

                    ً              فبينما أنا أمشي يوما  إذ رأيت امللك " حيدث عن ذلك قال  فكان النيب  )ي (
                                                             ً       الذي كان يأتيين حبراء، على كرسي بني السماء واألرض، فجئثت منه رعبا  فذهبت 

 ".إىل خدجية فقلت زملوين
ْ  ا امل د ث ر  ق م  ف أ نذ ر    ُّ َ   ي ا أ ي ه  فأنزل اهللا عز وجل - أي دثرناه- فزملناه )ك (  ِ  َ َ   ْ ُ   ُ   َّ   و ر ب ك       ُ َّ ِّ

ْ  ف ك ب ر   ْ و ث ي اب ك  ف ط ه ر   َ َ ِّ ِّ َ َ      ِ   )١(.  
ِ     َ اق رأ  ب اس م  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق  قال الزهري فكان أول شيء أنزل عليه  )ل ( َّ    ِّ    ِ  ْ   ِ ْ  ْ   

ْ م ا ل م  ي ع ل م حىت بلغ  َ  ْ   ْ َ     )٢(. 
ساسية ال توجد أسباب جيدة للشك يف املسألة األ: "بدأ الكاتب تعليقاته بقوله

، وترجم الرؤيا الصادقة "وهي أن جتربة حممد النبوية بدأت بالرؤيا الصادقة) أ(للفقرة 
، وهذا خطأ "                ً                  هذا شيء خمتلف جدا  عن الرؤيا املنامية" مث قال Visionبكلمة 

الشك فيه ألن الرؤيا الصادقة هي الرؤيا املنامية، ومن األدلة القاطعة على ذلك أن 
حدثنا حيىي بن بكري : "            ً                 البخاري أيضا  يف أول صحيحه فقالحديث الطربي هذا رواه 

: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم املؤمنني أا قالت
 من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤيا أول ما بدئ به رسول اهللا 
 ".إال جاءت مثل فلق الصبح

أما الفقرة ) ي(و ) ب(      ً          ت أيضا  يف الفقرة  ذكرVisionsإن الرؤى : "مث يقول
إذ "ففيها ) ي(وأما الفقرة " اخل… حىت فجأه احلق فأتاه فقال يا حممد"فتقول ) ب(

 ".رأيت امللك الذي كان يأتيين حبراء
) أ(واحلديث هنا عن رؤية عني حقيقية مث يقول إن العبارة املذكورة يف الفقرة 

مث ) ( ميكن أن نستنتجه من كلمات حملمد تؤيد ما نستفيده من سورة النجم وما
ْ و الن ج م  إ ذ ا ه و ى م ا ض ل  ص اح ب ك م يذكر آيات النجم اليت تبدأ بقوله تعاىل  ُ  ُ ِ    َّ           َ  ِ  ِ  ْ َّ     و م ا    

ِ     ُْ     ِِّ  ل ق د  ر أ ى م ن  آي ات  ر ب ه  الك ب ر ى إىل قوله تعاىل  َ  غ و ى       ْ  ِ  َ    ْ َ َ  )٣(. 
                                          

  .٤-١آية : سورة املدثر)١(
  .٥-١آية : سورة العلق)٢(
 ١٨- ١آية : سورة النجم)٣(



 ٤٣٣

املذكورة هنا هي رؤية النيب إن تفسري املسلمني املعتاد هلذا هو أن الرؤى : "مث يقول
                                            ً                         جلربيل، ولكن هناك أسباب تدعو للقول بأن حممدا  فسر يف بداية ما رآه بأنه 

 .)١١("اهللا 
 :وهذه األسباب هي

 .أنه مل يرد ذكر جلربيل يف القرآن إال يف العهد املدين  )أ (
 . أنه الذي يدل عليه السياق، إذ بغريه تكون العبارة ركيكة )ب (
أحد الطرق " احلق"تؤيد ذلك إذ أن ) ب(يف الفقرة " احلقفجأه "وأن عبارة  )ج (

 .اليت يشار ا إىل اهللا
 .ميكن محلها على هذا املعىن) جـ(يف الفقرة " مث أتاين فقال" وأن عبارة  )د (
ويف بعض روايات حديث الطربي عن جابر عن سورة املدثر ال  ) هـ(

        ً             أر أحدا  فرفعت رأسي         ً                     مسعت صوتا  يناديين فنظرت حويل فلم"يقول حممد أكثر من 
 .)١٢("فإذا هو جالس على العرش

 :نناقش الكاتب دعاواه هذه فنقول
إنه خلط بني ثالثة أمور هي الرؤى املنامية اليت سبقت الوحي، ورؤيا جربيل :    ًأوال 
 فزعم أن الرؤيا الصادقة .قرأ، ورؤيا جربيل على صورته احلقيقيةازل بـوهو ين

 الرؤيا بأا املشار إليها يف سورة النجم، مث زعم أن ليست رؤيا منام، مث فسر هذه
 فذكر .املقصود مبا رآه حممد هو اهللا تعاىل، مث ذهب يتمحل لذلك بعض األسباب

   ً                                                                   أوال  أن جربيل مل يذكر يف السور املكية، وهو يعين بالطبع أن كلمة جربيل مل ترد يف 
 وأوصاف يقول هذه السور، وأال فهو يعلم أنه وردت يف هذه السور ضمائر

ولكنه ال يريد أن يتابعهم يف ذلك، بل يتابع كارل " إن املقصود ا جربيل"املسلمون 
املذكورة يف سورة التكوير كانت يف أول )  رسول كرمي (ارنز الذي يقول أن عبارة 

  وذلك ألن جربيل ال يذكر يف السور املكية وإمنا تذكر" الروح"األمر مطابقة لكلمة 
ُ  ِ    و الر وح  ف يه ا    َّ ُ   َ ِ  َ ُت ن ز ل  امل الئ ك ة  :ةـا يف اآليـيغة اجلمع فقط كماملالئكة بص  ُّ     

ُ ن ز ل  ب ه  الر وح  األ م ني واآلية )١(  ِ  َ    ُ  ُّ     ِ  ِ َ    )ويرى أن  كالم ارنز هذا يرافق رأيه يف )١                            ّ        
 .املقصود بالرؤية رؤية اهللا

                                          
 . ٤آية : سورة القدر)١(



 ٤٣٤

 !ولست أدري أسوء فهم هذا أم سوء قصد أم كالمها
   َّ ُ ت ن ز ل  : روح ملك، وهو جربيل، وقول اهللانعم إن الرسول هو الروح، وال

ُ  ِ    و الر وح  ف يه ا   َ ِ  َ ُامل الئ ك ة   ُّ    )ال يفهم منه أن الروح شيء غري املالئكة بل هو من ذكر )٢ 
 .اخلاص بعد العام وهو أسلوب عريب معروف له أمثلة كثرية يف كتاب اهللا تعاىل

 ما تفهم النصارى )الروح(رنز يريدان من قرائهما أن يفهما من كلمة  إإن وات و
من هذه الكلمة، يريدان أن يقوال إن الروح هو اهللا ولكن هذا املعىن تأباه اللغة 
العربية ويأباه سياق اآليات القرآنية، إن املعىن اللغوي لكلمة الروح هو ما به تكون 
                    ً                                                   احلياة، ولذلك جعل امسا  ملا حتصل به احلياة البدنية وهو روح اإلنسان وملا حتصل به 

                                    ً                               ياة املعنوية وهو القرآن ومسى عيسى روحا  ألنه كان حيىي املوتى بإذن اهللا، ومسى احل
         ً                                                               ً    جربيل روحا  ألنه كان يأيت بالقرآن، أما اآليات القرآنية فلم يرد فيها الروح امسا  من 
                    ً                                            ً          أمساء اهللا تعاىل أو وصفا  له سبحانه، وإمنا ورد باملعاين اليت ذكرناها آنفا ، ومما يدل 

ُ ن ز ل  ب ه  الر وح  األ م ني صود بالروح جربيل أن اهللا تعاىل يقول على أن املق  ِ  َ    ُ  ُّ     ِ  ِ َ    
ٍ إ ن ه  ل ق و ل  ر س ول  ك ر مي ويقول )٣(  ِ َ   ٍ   ُ   ُ  ْ َ َ   َُّ ِ )فالروح األمني هو الرسول الكرمي، واهللا )٤ 

                     ً                                                  سبحانه وتعاىل ليس رسوال ، وإمنا هو مرسل، واملرسل إليه حممد فماذا يكون الرسول 
ُ   ِ   و الر وح  ف يه ا    َّ ُ   َ ِ  َ ُت ن ز ل  امل الئ ك ة قوله تعاىل                  ً      إذن إن مل يكن ملكا ؟ أما   ُّ     )فهي كما ) ٥

ُ    َ ِ  َ ُت ع ر ج  امل الئ ك ة  :    قدمت من ذكر اخلاص بعد العام وهي كقوله تعاىل  ُ  ْ    و الر وح  ُ  ُّ    
ِ إ ل ي ه   َْ ِ   )راجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل فهل يقول عاقل إن اهللا ) إليه(والضمري يف )٦

 .؟)يعرج مع املالئكة إىل نفسه
                                                            ً        مث لنفترض أنه مل يرد ذكر جلربيل يف السور املكية فيكف يكون هذا دليال  على أن 

 يف بدء الوحي مل يكن جربيل إذا كان حممد نفسه يقول أن ما رآه ما رآه حممد 
                                                                                                          

 . ١٩٣آية : سورة الشعراء)١(
 . ٤آية : سورة القدر)٢(
 . ١٩٣آية : سورة الشعراء)٣(
 . ١٩آية : سورة التكوير)٤(
  .٤آية : سورة القدر)٥(
  .١٤آية : سورة املعارج)٦(



 ٤٣٥

كان جربيل؟ إن هذا ال يكون حجة إال إلنسان ال يعتمد إال ما جاء يف القرآن 
 .كذلكالكرمي وسلوك وات ال يدل على أنه 

أو إنسان يشك يف صحة الرواية من جهة السند ووات يقول إنه ال فائدة من 
 .)١٥(مناقشة السند

                                                                     ً أو إنسان يرى أن الرواية تناقض ما جاء يف القرآن الكرمي ووات مل يعطنا دليال  
على ذلك، وإذا أراد وات أن يساير هذا املنطلق فليقل إن الرجل الذي أوحى إليه 

 . ً                                 ا ، ألن اسم حممد مل يذكر يف السور املكيةمبكة مل يكن حممد
ننتقل اآلن إىل حجته الثانية وهي زعمه أن سياق آيات سورة النجم يدل على  -

ْ    ف أ و ح ى الواردة يف قوله تعاىل ) عبده( فهو يقول أن كلمة .أن املرئي هو اهللا تعاىل َ َ 
ْ   إ ل ى ع ب د ه  م ا أ و ح ى َ      ِ ِ  ْ   َ ِ  )مث .سلمون متفقون على ذلك، وامل)عبد اهللا(البد أن تعين ) ١ 

هو الفاعل املضمر ) اهللا(                               ً              يقول ولكن هذا جيعل التركيب ركيكا  إال إذا جعلنا 
 لعل وات فهم من الرأي اإلسالمي الذي ينتقده أن جربيل هو فاعل .)١٦(لألفعال

 فيكون املعىن على الثانية، وأن املقصود بالعبد هو حممد ) أوحى(األوىل و) أوحى(
                ً وهو كالم ركيك فعال  " فأوحى جربيل إىل عبده حممد ما أوحى جربيل ".هذا الفهم

بل باطل، ولكن الذي جنده يف كتب التفسري هو أن املعىن فأوحى اهللا تعاىل إىل عبده 
 .جربيل ما أوحى جربيل إىل حممد 

مشاة يف … ه فقالاجأه احلق فأتفحىت " أما حجته الثالثة وهي أن عبارة  -
النجم ألن كلمة احلق يقصد ا اهللا فقريب من الصواب ألن الذي فجأ املعىن آليات 

 يف الغار هو امللك كما أن الذي دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن هو الرسول 
 وأما .    ً                                                            أيضا  جربيل، غري أنه يف حاليت سورة النجم جاء يف صورته احلقيقية فسد األفق

عىن أن احلق اسم من أمسائه تعاىل ولكن                                  ً  قوله أن احلق يقصد به اهللا فصحيح أيضا  مب
كلمة احلق يوصف ا غريه سبحانه بل إن كل حق يوصف بأنه احلق كما يف قوله 

ِ ت ل ب س وا احل ق  ب ال ب اط ل    َو ال : تعاىل  ِ   ْ   ِ َّ َ      ُ  ِْ  )وقوله)٢  : ِّق ال وا اآلن  ج ئ ت  ب ال ح ق  ْ  ِ   ْ  ِ  َ      ُ  َ  )٣(. 
                                          

 . ١٠آية : سورة النجم)١(
 . ٤٢آية : سورة البقرة)٢(
 . ٧١آية : سورة البقرة)٣(



 ٤٣٦

وهو القرآن الكرمي أو هو واملقصود باحلق يف هذا احلديث احلق الذي جاء به امللك 
حىت جاءه احلق "البشارة بأنه رسول اهللا ويؤيد هذا التفسري رواية البخاري اليت تقول 

 .)١٧("وهو يف غار حراء فجاءه امللك
       ً            ومسي حقا  ألنه وحي من "أي األمر احلق وقال " حىت جاءه احلق"قال ابن حجر 

 .)١٨("اهللا تعاىل
ميكن محلها على املعىن نفسه ألن ألفاظها ) جـ(وشبهته الرابعة هي أن الفقرة  -

هو اهللا سبحانه وتعاىل، والذي " أتاين"يعين أن فاعل : فقال) مث أتاين: (تقول فقط
محله على هذا التأويل املستكره للعبارة أنه قسم حديث عائشة وهو سياق واحد إىل 

ّ                                    فقرات مث عد  كل فقرة منها رواية مستقلة عن األخرى          )١٩(. 
يف الفقرة السابقة فإذا ) أتاه(هو فاعل ) أتاين(ن السياق واحد وأن فاعل أواحلق 

استمسكنا بالفهم الصحيح قلنا إنه امللك، وإذا سايرنا وات قلنا أنه اهللا، وإذن فليس 
 .يف هذه الفقرة شبهة جديدة يتعلق ا الكاتب

نهج العلمي  إن امل.أما شبهته اخلامسة فهي مثال عجيب للبعد عن املنهج العلمي -
يقتضي أن جيمع اإلنسان الروايات اخلاصة مبوضوعه مث ينظر فيها فيختار أصحها 
    ً      ً                                                              سندا  ومتنا ، مث جيمع بني ما جاء فيها ما أمكنه ذلك ألن الروايات يف الغالب يكمل 
          ً                                                        بعضها بعضا ، وتعطي الذي جيمع بينها صورة أكمل مما تعطيه كل واحدة منها 

 بل مقصده أن حيرف احلق حىت يوافق .مقصده احلق أما الذي ال يكون .منفردة
                            ً                                          هوى يف نفسه، فإنه ال يفعل شيئا  من هذا، بل ينظر يف الروايات املختلفة ويتخري 
                                                        ً               منها ما يراه أقرب إىل موافقة هواه، ولذلك يكون أمره مضطربا ، فمرة يأخذ من 

ي وهو الطربي ويدع ابن هشام والبخاري، وأخرى يأخذ من البخاري ويدع الطرب
 فهو لكي .بني يديه، وثالثة خيتار من البخاري رواية ويترك أخرى، وهكذا فعل وات

يناقش مسألة بدء الوحي أخذ بروايات الطربي وترك ابن هشام، وعلل ذلك بأن 
روايات الزهري متتاز بأا مل تعد كتابتها كما أعيدت كتابة روايات ابن هشام 

 .  )٢٠( ً                                  ا  من مصادر أولية كما وصلت إىل الزهري           ً     ً             لتعطي سياقا  سلسا  وإمنا جتمع قطع
واحلقيقة فيما يبدو أنه إمنا اختار روايات الزهري اليت يف الطربي ألنه ال ذكر يف 

 والدليل على ذلك أنه ترك رواياته اليت يف صحيح البخاري وغريه واليت .أوهلا للملك



 ٤٣٧

 غري الزهري عن أيب                                             ً        فيها ذكر امللك، مث عندما ذهب للبخاري أخذ حديثا  رواه عن
سلمة عن جابر ورك أحاديث كثرية رواها بسنده عن الزهري عن أيب سلمة عن 

بينا أنا "جابر، وذلك ألن أحاديث الزهري هناك فيها ذكر امللك فمنها حديث يقول 
                ً                                                    أمشي إذ مسعت صوتا  من السماء فرفعت بصري فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس 

 .)٢١("ألرضعلى كرسي بني السماء وا
        إما هو أو شيخه -وحىت هذا احلديث الذي ليس فيه ذكر امللك أساء ترمجته

 فجعله أكثر موافقة لغرضه فقد ترجم احلديث - الذي أخذ احلديث عنه"Bell"  ّل  ِب 
 :كاآليت

“I heard a voice calling me, and I looked all around 
but could see no one, then I looked above my head 

and there He was sitting upon the throne.”(٢٢) 
 :وترمجة هذه الترمجة هي

        ً                             ً                      مسعت صوتا  يناديين فنظرت حويل فلم أر أحدا  مث نظرت فوق رأسي فإذا … "
 ".هو هناك جالس على العرش

 ٧٤ الرقم ٦٥واملرجع الذي يعطينا إياه هلذا احلديث هو البخاري الكتاب 
: فتح الباري جند األحاديث اآلتية يف هذا الكتاب وحتت هذا الرقموبالرجوع إىل 

جاورت حبراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت " قال حدثنا رسول اهللا  … 
                       ً                         ً                   فنظرت عن مييين فم أر شيئا  ونظرت عن مشايل فلم أر شيئا  ونظرت خلفي فلم أر 

 .)٢٣(     ًشيئا      ً                  شيئا  فرفعت رأسي فرأيت 
ورت يف حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت  جاقال رسول اهللا … 

الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فإذا هو جالس على 
 …"عرش بني السماء واألرض

له آخر ويف كليهما ورد ذكر امللك                               ً       مث حديث الزهري الذي نقلته آنفا  مث حديث
فإذا هو هناك جالس "قوله فترمجته كلها ليست دقيقة، ولكن أهم حتريف فيها هو 

               ً      ً       ً                              فجعل العرش عرشا  معرفا  معهودا  وبذلك جعله أقرب إىل قوله تعاىل " على العرش



 ٤٣٨

الر ح م ن  ع ل ى الع ر ش  اس ت و ى    ْ    ِ  ْ      َ    ُ   ْ َّ   )بالتنكري، ) على عرش( بينما الرواية تقول )١
وعرش اهللا تعاىل ال يكون بني السماء " بني السماء واألرض"وتصف العرش بأنه 

 وإمنا هو أعظم خملوقاته وخارج أرضه ومساواته، والعرش الذي ذكر يف واألرض،
 .هذه الرواية هو الكرسي املذكور يف غريها من الروايات

                                                                  ّ وقد يتساءل القارئ اآلن ملاذا أصر الكاتب املستشرق كل هذا اإلصرار على أن  
لت أنا يف         ً                                              فهم أوال  أن الذي رآه يف بدء الوحي كان اهللا تعاىل وملاذا أط    ً حممدا  
 .سترى اآلن… الرد عليه

                                    ً                             يقول الكاتب إنه إذا كان من املمكن جدا  أن يكون ما ذكره هو تفسري حممد 
األول ملا رآه فإنه ال ميكن أن يكون تفسريه األخري وأن هذا التفسري يتناقض مع آية 

 ت د ر ك ه  األ ب ص ار    َال ُ    َْ    ُُ  ِ  ْ  ُ)٢(. 
                           ً  أن ما رآه حممد إمنا كان رمزا                                 ً       مث يقول إن سورة النجم حتتمل تفسريا  آخر هو

ِ     ُْ     ِِّ  ل ق د  ر أ ى م ن  آي ات  ر ب ه  الك ب ر ىلعظمة اهللا وجالله ألن عبارة       ْ  ِ  َ    ْ َ َ  )ال تنطبق يف )٣
ُ       َ م ا ك ذ ب  الف ؤ اد  م ا ر أ ىالعادة على رؤيا مباشرة هللا وأن اآلية    ُ     َ َ     )اليت رمبا )٤

ية؛ أي أنه بينما  توحي بتطور آخر هلذه النظر- هكذا يزعم وات-           ًأضيفت مؤخرا 
                        ً     فإذا كان حممد قد فسر أوال  ما .رأت العينان اآلية والرمز فإن القلب رأى املرموز

رآه أنه رؤيا مباشرة هللا فهذا يعين على الرغم من أن تفسريه هذا مل يكن عني 
إن "الصواب، فإنه يف جوهره مل يكن خطأ رمبا كان من األفضل إذن أن نترجم اآلية 

ذه الطريقة نتجنب القول بأن الرؤيا جلربيل " بالنسبة ملا رآه الرجلالقلب مل خيطئ 
                                                                 ً      وهذا جيعلها غري تارخيية ونتجنب مناقضة الرأي اإلسالمي التقليدي بأن حممدا  مل ير 

 .)٢٥(ربه
                                  ً                               فالكاتب ال يريد إذن أن يقول إن حممدا  رأى جربيل ألن هذا جيعلها رؤية غري 

ّ                           ً     ً     أن وات ال يعد  من التاريخ إال ما كان أمرا  حسيا ؟ أمل تارخيية، ماذا يعين هذا؟ أيعين             
                                          

 . ٥آية : سورة طه)١(
 . ١٠٣آية : سورة األنعام)٢(
 . ١٨آية : سورة النجم)٣(
 . ١١آية : سورة النجم)٤(



 ٤٣٩

                                        ً                                  يقل لنا يف بيان منهجه أنه مؤمن وليس ماديا ؟ فما الذي حدث اآلن؟ الواقع أن وات 
ككثري غريه من املستشرقني ال يتحدث عن اإلسالم وينتقده إال وهو ملتحف برداء 

 .العلمانية واملادية
                                  ً       ون ما رآه حممد هو اهللا فهذا أكثر بعدا  يف نظر قد تقول فلماذا إذن اختار أن يك -

العلماين؟ وأقول اختاره لسبب جوهري هو التشكيك يف أن القرآن وحي من اهللا 
 :وذلك بعدة وسائل منها

                                     ً                             ن كل عاقل يفهم أن اهللا تعاىل ال يرى عيانا  يف هذه احلياة الدنيا فإذا كان إ:    ًأوال 
والوهم " اهللوسة"عل رؤياه من قبيل حممد قد ظن أن ما رآه كان اهللا فهذا جي

 .واخليال
      ً             ً                    ً                       ً ن حممدا  يكون متناقضا  يف كالمه فهو يقول أوال  إنه رأى اهللا مث يقول أخريا  إ:      ًثانيا 

 ).ال تدركه األبصار(
ما كذب الفؤاد ما (      ً                                     ن حممدا  عندما الحظ خطأه اعتذر عنه بإضافة آية إ:      ًثالثا 
 ).رأى

أن اهللا ال يرى وإمنا تعلم ذلك من أهل الكتاب       ً            ن حممدا  مل يكن يعرف  إ:     ًرابعا 
 .)٢٦(فيما بعد ولذلك غري رأيه وقال إنه رأى جربيل

  :هل ذهب حممد إىل حراء وملاذا؟
أنه ليس من غري احملتمل أن يكون "؟ يقول وات               ً  إىل حراء فعال  ذهب الرسول
 ".            ًقد ذهب، حسنا 

 حر مكة للذين ال ميلكون وملاذا ذهب؟ يقول رمبا كانت هذه الطريقة لتفادى
إن احلاجة إىل : "مث يقول يف السطر الذي يلي ذلك! القدرة على الذهاب إىل الطائف

 أو - كمثل الرهبان-العزلة واستحساا ميكن أن يدل عليه األثر اليهودي النصراين
 .)٢٧(أن يكون نتيجة جتربة شخصية قصرية

 يرجح فإن وات ينتقل إىل احلديث وقبل أن يبني لنا أي هذين الدافعني املتباينني
                                                              ً عن موضوع التحنث، وذلك ألنه ال يكتب ليصل إىل حقيقة وإمنا ليثري شكوكا  

 إن كل املصادر اليت أمامه وكل ما يعلم من سرية الرسول يدله على أنه إمنا .فحسب
كان يذهب للعبادة، وأن هذا النوع من االنقطاع للعبادة حبراء كان مما حتنث به 



 ٤٤٠

                                               ً                    يف اجلاهلية، فما الداعي لذكر احتمال الذهاب تفاديا  للحر؟ وملاذا مل يكلف قريش 
وات نفسه بالسؤال عن الطقس يف جبل حراء أخمتلف عن سائر مكة أم ال؟ وملاذا مل 
                                           ً                          يسأل نفسه عن مساحة هذا اجلبل الذي جعله مصيفا  للفقراء الذين ال يستطيعون 

راء املصطافون أتتخذ كل أسرة منهم الذهاب إىل الطائف وأين جيلس هؤالء الفق
 أم ينصبون اخليام على سطح اجلبل؟ وملاذا هذا اجلبل            ً              لنفسها غارا  كما فعل النيب 

بالذات ومكة كلها جبال؟ ولكنه سوء القصد جيعل اإلنسان يرمي الكالم على 
َ  ِ َّ عواهنه بغري علم وال ر و ي ة                   . 

ل إن طلب العزلة كان نتيجة وأين الدليل بل أين الشبهة اليت جتعل اإلنسان يقو
 .ألثر يهودي نصراين رهباين
 :؟   قبل أن يوحي إليه فيم كان يفكر حممد

 إنه يريد أن يقول .ال جيد الكاتب مادة تارخيية يعتمد عليها فيما يريد أن يقول هنا
           ً      ً             ً                              كان متهيئا  نفسيا  ألن يكون نبيا  ألن هذا سيساعده يف نظريته اليت        ً إن حممدا  
 وإذا كانت املادة التارخيية ال تسعفه بل تشهد بعكس ما يريد .هلا فيما بعدسنتعرض 

           ً البد أن حممدا  " يقول الكاتب .                             ً             فال عليه إذن من أن يفترض فروضا  تساير نظريته
            ً  وكونه يتيما  .         ً                                                  كان واعيا  منذ وقت مبكر من عمره مبشاكل مكة االجتماعية والدينية

 أما نظرته الدينية فاحملتمل أا .وجودة يف اتمع                      ً         جعله بال شك أكثر إدراكا  للعلة امل
         ً                                                             كانت نوعا  من التوحيد الغامض املوجود بني أكثر املكيني استنارة ولكن البد أنه 
كان باإلضافة إىل ذلك يبحث عن نوع من اإلصالح يف مكة وكل األشياء يف بيئته 

الة العقلية تعمد حممد  ذه احل.                                            ًستجتمع لتقترح أن هذا اإلصالح البد أن يكون دينيا 
فيما يبدو البحث عن العزلة ليفكر يف مسائل إهلية ويقوم ببعض العبادات رمبا للتكفري 

 .)٢٨(عن الذنوب
                 ً                                               حممد إذن كان موحدا  وكان يريد القيام بإصالح وكان يريد هلذا اإلصالح أن 

 . األمور وتعمد البحث عن العزلة ليفكر يف هذه.          ً         ً            يكون دينيا  أي مبنيا  على التوحيد
                               ً                                     لقد كاد وات أن يقول لنا أن حممدا  كان يبحث عن سبب يربر به رغبة كامنة يف 



 ٤٤١

ُ    َ  ُ  ْ َ   ِ َْ   ك نت  ت ر ج و أ ن ي ل ق ى إ ل ي ك       و م ا                 ً                        نفسه أن يكون نبيا  يدعو للتوحيد، واهللا يقول   ْ     ُ 
ْ   ِّ َّ   ِّ  ً الك ت اب  إ ال  ر ح م ة  م ن ر ب ك    َّ  ِ  ُ   ِ    )وصدق اهللا العظيم)١. 

 :؟ سول اهللا  أنت ر من الذي قال حملمد
وردت أربع مرات يف املقاطع اليت " أنت رسول اهللا"يقول الكاتب إن عبارة 

املتحدث يف ) ط(، و)د(، و)جـ(، و)ب(رويت عن الزهري هي الفقرات 
 هل هذه روايات .)هو(ويف الثانية ) احلق(األخريتني منها هو جربيل ويف األوىل 

 . )٢(خمتلفةخمتلفة حلادثة واحدة أخذت لسبب أو آخر مسات 
 واجلواب عليه سهل يدل عليه السياق .ال جييب وات على هذا السؤال الذي ألقاه

نفسه فالزهري يروي عن عروة عن عائشة قصة واحدة ذات حوادث خمتلفة 
 كان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ومما رآه يف هذا الطور فالرسول 

الواقع ما رأى يف املنام فجاءه جربيل  مث حدث يف )٣٠(قصته مع جربيل قبل أن تقع
مث ذهب إىل خدحية وهنالك رأى جربيل مرة ثانية، مث إنه كلما هم أن … قرأافقال 

 .يلقي نفسه من حالق جبل تبدى له جربيل وقال يا حممد أنا جربيل وأنت رسول اهللا
                                        ً                            بعد أن ألقى سؤاله ذهب ليكرر ما قاله آنفا  من أن ذكر جربيل يف هذا الوقت 
املبكر أمر مريب ألنه مل يذكر يف القرآن إال بعد مدة طويلة، مث ذهب لريبط بني ما 

وما جاء يف آيات سورة النجم، فهو يظن أن سورة النجم ) ب(جاء يف الفقرة 
تتحدث عن أول مرة رأى فيها حممد من أوحى إليه، ولكن سياق اآليات كما يقول 

 فهذا الوحي الذي سبقها مل يكن يدل على أنه قد سبقها وحي، وإذن"الكاتب، 
      ً                                                        ً     ً              مرتبطا  برؤية، وإذن فالنتيجة العلمية للرؤية تكون فيما يبدو شيئا  عاما  كاالعتقاد بأن 

                   ً  وهذا يفترض أن حممدا  .هذه املقاطع رسائل من اهللا وأن املطلوب من حممد أن يعلنها
قية للكلمات                 ً                           ً                كان قد تلقى وحيا  قبل هذا، ولكن مل يكن متأكدا  من الطبيعة احلقي

ّ                   أو ميكن أن نعد  الرؤية دعوة حملمد .اليت جاءته وأما اآلن فقد جاءه ما يطمئنه عنها              
 .)٣١("                                         ً                بأن يتطلب الوحي ورمبا يكون حممد قد علم شيئا  عن طرق استحداثه

 أرأيت هذا اهلراء؟
                                          

 . ٨٦آية : سورة القصص)١(



 ٤٤٢

 يعترف الكاتب بأن سياق اآليات يدل على أنه قد سبقها وحي، وأن النيب  
                                              ً             ً ي به إليه، ولقي معارضة من قومه، مث يقول إن حممدا  مل يكن متأكدا  أعلن ما أوح

قرأ وسورة امن طبيعة الكلمات اليت أوحيت إليه، ومن هذه الكلمات كلمات سورة 
                  ً        ً                         فهل كان النيب جاهال  أو شاكا  يف معاين هذه الكلمات اليت .أقل تقديرعلى املدثر

 ا معه عدد منهم وصدقوا بأنه رسول بلغها للناس؟ وأعلن ا أنه رسول اهللا، وآمن
 اهللا؟

وأما القول بأن الرؤية رمبا كانت دعوة الستدعاء الوحي فهو أكثر من هراء من 
 .أين جاءت هذه الدعوة؟ أمن جمرد الرؤية؟ أم من الكلمات اليت صاحبتها؟

أما الرؤية وحدها فال تكون دعوة الستدعاء الوحي، وأما الكلمات اليت صاحبتها 
ن هي؟ أهي آيات سورة النجم؟ فليس يف هذه اآليات من ذلك شيء، أم هي فأي

وحي آخر مل يأت يف قرآن وال يف حديث للرسول؟ فكيف إذن عرفه املستشرق 
 .وات؟

 اليت كررها الكاتب يف Inducingوأما حكاية استدعاء الوحي أو استحداثه 
 .أكثر من موضوع من كتبه فسنتحدث عنها فيما بعد

 من الذي قال حملمد أنت رسول اهللا؟: ن إىل سؤالنانرجع اآل
 .                       ً                ً                         إجابة وات هنا واضحة جدا  فهو يقول مستعمال  عبارات أخذها عن كاتب آخر

 Exteriorمل تكن عبارة خارجية " أنت رسول اهللا"من احملتمل أن كلمات "
Locution ورمبا مل تكن حىت عبارة ختيلية Imaginative Locution 
نه مل يسمع بأذنه وال أ أي Intellectual Locutionرة عقلية وإمنا كانت عبا

 .حىت ختيل نفسه يسمع، ولكن هذه الكلمات صياغة خلطاب جاءه من غري كلمات
 .)٣٢(                                ً                  ورمبا كانت هذه الصياغة متأخرة جدا  عن الرؤيا احلقيقية

                                 ً                                يشرح لنا وات معىن هذه املصطلحات نقال  عن الكاتب الذي أخذها عنه فيقول 
 تنقسم إىل خارجية وداخلية Locutions والعبارات Visionsلرؤى إن ا

فالعبارات اخلارجية هي اليت تسمعها األذن من مصدر غري طبيعي، وكذلك الرؤى 
 تراه العني العادية، فالرؤى - أو شيء يبدو كذلك-اخلارجية هي صورة شيء مادي
لية وعقلية، فاألوىل  والرؤى الداخلية تنقسم إىل ختي.يف سورة النجم رؤى خارجية



 ٤٤٣

 .تستقبل مباشرة من غري االستعانة باألذن وميكن القول بأا تستقبل باحلس التخيلي
 ومبثل ذلك تنقسم - وعليه فبال لغة معينة-وأما الثانية فهي خطاب بال كلمات

 .)٣٣(الرؤى الداخلية
من الذي قال حملمد أنت رسول اهللا؟ حاصل جواب وات الذي : مرة أخرى

                           ً                                   ه أن هذه الكلمات مل تأت حممدا  من اخلارج فهي إذن ليست من اهللا وال من قدمنا
جربيل وإمنا جاءته من داخل نفسه، وحىت حني جاءت من نفسه مل تأته يف صورة 
كلمات ختيل أنه مسعها وإمنا هي فكرة أحس ا من غري كلمات، مث جاءت 

تب يف أول كتابه إنه الكلمات املعربة عنها فيما بعد، ومع ذلك يقول لنا الكا
                                ً                                       سيجامل املسلمني، وإنه لن يقول شيئا  يتعارض مع معتقدام األساسية، وإنه يكتب 

 !.              ً      ً                        باعتباره مؤرخا  حمايدا  بالنسبة للمسائل الدينية
من الطبيعي أن " فيقول              ً                                 مث يزيدنا علما  بطبيعة الوحي الذي عاناه رسول اهللا 

 يف أوقات اليأس، رمبا انقدحت ذكراها              ً                     نفترض أن حممدا  كان يتذكر رؤياه األوىل
 .)٣٤(يف عقله يف حلظات حرجة فعزا ذلك إىل عامل علوي

 ما معىن ما أنا بقارئ؟
ينبغي ) قرأا(اليت رد ا حممد على قوله امللك ) ما أقرأ؟(… يقول الكاتب عبارة

، وهذا )أو أتلو( ال أستطيع أن أقرأ I can not read (or recite)ترمجتها 
 ويوضحه I am not a reader (or reciter)" ما أنا بقارئ"حه رواية توض

فالعبارة الثانية ال ميكن أن تعىن إال ) ماذا أقرأ(و) ما أقرأ(التمييز يف ابن هشام بني 
What shall I recite? ٣٥()ما أقرأ( وهذا األخري هو املعىن الطبيعي لـ(. 

م املقصود ا ترديد كلمات هل املقصود بالقراءة هنا قراءة شيء مكتوب أ
 :وتالوا لنرى روايته تقول

 فجاءين جربيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال قال رسول اهللا … "
 ".……ما أقرأ: قلت: "قرأ، قالا

ال ) (ما أقرأ(واضح من الرواية إذن إن املقصود قراءة شيء مكتوب فيكون معىن 
فغتين به حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين : قال"ونستمر مع الرواية ) أعرف القراءة

فغتين به حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين : قلت ماذا أقرأ؟ قال: أقرأ، قال: فقال



 ٤٤٤

ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل مبثل ما : قرأ، قال فقلتا: فقال
ِ     َ اق رأ  ب اس م  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق  :صنع يب، فقال َّ    ِّ    ِ  ْ   ِ ْ  ْ  )١(. 
ما غته ل                              ً                       حبسب هذه الرواية قال للملك أوال  بأنه ال يعرف القراءة ففالرسول 

 بأنه إمنا قاله افتداء منه أن يعود له مبثل ما قال له ماذا تريدين أن أقرأ وفسر ذلك 
 .صنع به

فإذا كان وات يريد االعتماد على رواية ابن هشام فال شك أن القراءة فيها تعين 
 .ال تعىن التالوةقراءة شيء مكتوب و

إذ ال ميكن أن يكون ) ما أنا بقارئ(ويؤيد هذا الرواية األخرى اليت ذكرها وهي 
معناها أنا ال أعرف القراءة مبعىن تالوة شيء غري مكتوب، ألنه وكل إنسان ليس يف 

، "اتل" فإذا قيل لإلنسان الذي يعرف القراءة مبعىن التالوة .لسانه عاهة يعرف ذلك
 أنا ال أعرف القراءة، وإمنا يقول ماذا أتلو؟ فيكون السؤال هنا سؤال فإنه ال يقول

 .                                         ً                   استفهام عن الشيء املراد تالوته وال يكون نفيا  للمقدرة على التالوة
 I canينبغي أن تترجم ) ما أقرأ(                             ً    وقد ناقض الكاتب نفسه فقال أوال  إن      

not read (or recite) ين ماذا أقرأ يع(           ً               مث قال أخريا  أن هذا الثاينWhat 
shall I recite ( هو املعىن لـ)يف البداية نافية للقراءة ) ما(فجعل ) ما أقرأ

 .                         ً           وجعلها يف النهاية استفهاما  عن القراءة
وهي رواية صحيحة، إن ) ما أنا بقارئ(                           ً           وقد قال بعض العلماء استنادا  على رواية 

نفي، أي ) ما أنا بقارئ (فالصحيح أن قوله"ليست استفهامية، قال ابن كثري ) ما(
 وممن رجحه النووي وقبله الشيخ أبو شامة، ومن قال إا .لست ممن حيسن القراءة

 .)٣(استفهامية فقوله بعيد ألن الباء ال تزاد يف اإلثبات
يكاد يكون من املؤكد أن رواة األحاديث املتأخرين حتاشوا املعىن  ":مث يقول

                          ً               ها ما يسند االعتقاد أن حممدا  مل يكن قرأ وقد الطبيعي هلذه الكلمات لكي جيدوا في
 .)٣٨(            ً     ً                           كان ذلك جزءا  هاما  من الربهان على إعجاز القرآن

كيف حتاشوا هذا املعىن الطبيعي؟ هل حرفوا الروايات؟ إن وات ال يقول هذا، 
 .ألنه يعترف على األقل بالنسبة للزهري أنه روى ما وصله كما وصله

                                          
 .١آية : سورة العلق)١(



 ٤٤٥

 املستقيم الذي يدل عليه السياق وتدل عليه هو املعىنأم يعين أم قالوا إن هذا 
اللغة؟ فإذا كان وات ال جييز لرواة األحاديث واألخبار أن يفعلوا هذا فكيف أجازه 
                        َ   َِّ ِ                                           لنفسه؟ مث كيف يكون القول ب أم ي ة  الرسول من اختراع الرواة املتأخرين والقرآن 

ٍ ك نت  ت ت ل و م ن ق ب ل ه  م ن ك ت اب  ا  و م يقول    ِ    ِ  ِ  ِ َْ    ِ  ُ  ْ    ُ   َو ال    ت خ ط ه  ب ي م ين ك  ِ  ِ  ِ   ُُّ  ُ  )١(. 
لكن الكاتب يكشف لنا عن دافعه احلقيقي يف عدم األخذ باملعىن الذي ذكره 

                               ً   إن اإلسالم التقليدي يقول بأن حممدا  مل "العلماء املسلمون إذ يقول يف كتاب آخر، 
 ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحث الغريب احلديث، ألنه .يكن يقرأ وال يكتب

 وبالعكس لقد كان كثري من .                                             ًال لتأكيد االعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجزا يق
                                          ً      ً                   املكيني يقرؤون ويكتبون، ولذلك يفترض أن تاجرا  ناجحا  كمحمد البد أن يكون 

 .)٤٠( "الفنون              ً        قد عرف شيئا  من هذه 
م       ً             ً      ً   غربيا  كان أم شرقيا  حديثا  أ- نعم للباحث.إن وات خيلط بني االرتياب والرفض

 ولكن هذا االرتياب ينبغي أن .                                ً        أن يرتاب يف ما يدعيه خصمه تأييدا  لدعواه-    ًقدميا 
يكون عند الباحث املنصف خطوات أوىل تدعوه للتثبت يف األمر، فإن وجده كما 
ّ   قال خصمه قبله حىت ولو كان فيه تأييد ألمر كان ينكره، وإن وجده غري ذلك عد ه                                                                     

 ما يدعيه خصمه مما يؤيد زعمه رد أنه يؤيد       ً                          تأييدا  لدعواه هو، أما أن يرفض كل
هذا الزعم فمسلك ال ينتهجه باحث منصف، ألنه إذا كان يتهم خصمه بأنه إمنا قال 
ما قال ألنه يؤيد دعواه، فسيقول له اخلصم وأنت إمنا رفضته ألن قبوله يضعف 

 .دعواك، وقبلت ضده ألنه يؤيدها
ناجح فكان بإمكانه أن يتثبت من مدى أما افتراضه بضرورة عدم أمية التاجر ال

صحته بالسؤال عن حال التجار الناجحني يف بعض بلدان العامل يف زمننا هذا، 
                        ً      ً  وإين ألعرف على األقل تاجرا  واحدا  .ودعك من الزمن الذي عاش يف الرسول 

     ً                                                                       ناجحا  بالنسبة لبلده مل يكن يعرف القراءة وال الكتابة، ولكنه كان ذا ذاكرة جيدة، 
قارنة حسنة على احلساب فإذا جاز هذا يف القرن الرابع عشر اهلجري فلماذا ال وم

 .جيوز قبل اهلجرة؟
                                          

 . ٤٨آية : سورة العنكبوت)١(



 ٤٤٦

، فإذا كان "جزء هام من الربهان على إعجاز القرآن "             ُ ِّ       أما قوله إن أ م ية حممد 
                                                       ً              به أن األمية من مكونات الربهان حبيث أنه لو مل يكن حممد أميا  لكان الربهان يعين

 كما قال يف - وإن كان يعىن به.          ً              قرآن ناقصا ، فقول غري صحيحعلى إعجاز ال
 : وذلك أن القرآن يقول. أنه من األدلة املؤيدة إلعجازه فهو صحيح-الكتاب اآلخر

 و م  ك نت  ت ت ل و م ن ق ب ل ه  م ن ك ت اب  ا ٍ    ِ    ِ  ِ  ِ َْ    ِ  ُ  ْ    ُ   َو ال    َت خ ط ه  ب ي م ين ك  إ ذا  ال ر ت اب  امل ب ط ل ون  ُ  ِ  ُْ      ْ َّ  ً   ِ   ِ  ِ  ِ   ُُّ  ُ  )١( ،
، "إذن الرتاب املبطلون"وإمنا قال "                            ًإذن لثبت أن القرآن ليس وحيا "ل فالقرآن ال يقو

                                                                  ً أي لوجد اجلاهلون يف ذلك شبهة يتمسكون ا، فاألمية دليل مؤيد وليست دليال  
ْ   َأ ف ال  ي ت د ب ر ون  الق ر آن   : الذي قال اهللا تعاىل عنه-   ًمثال  -      ً              ضروريا ، كعدم التناقض ُ    َ   ُ َّ َ  ََ  َ َ َ  

ِ   َْ و ل و  ك ان  م ن  ع ند  غ ي   ِ   ْ  ِ َ  َ   ْ ُ     ِ ِ    ِْ    ً  َِ   ًر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت الفا  ك ث ريا  َ َ  َ  َ َ   َِّ     ِ )فقرر أن تناسق القرآن )٢ ،
 .دليل ضروري ألن االختالف لو وجد لدل على أنه من عند غري اهللا

) أتل من ذاكرتك(هنا ) قرأا(قد يكون معىن "وبعد هذا كله يقول لنا الكاتب إنه 
إن شكل :  ويقول)٤٣("Supernaturalأي مما وقع يف ذاكرته بطريقة علوية 

 ومن غري Bible                                         ً              املادة اإلجنيلية يف القرآن جيعلنا جنزم بأن حممدا  مل يقرأ اإلجنيل 
 .)٤٤("احملتمل أن يكون قد قرأ أي كتب أخرى

وإذا مل يكن قد قرأ أي كتاب فهل كتب أي كتاب، بالطبع ال فهذا أكثر 
 .        ًاستبعادا 

 ويكتب؟ ماذا استفاد الكاتب من هذه                            ً         إذن ملاذا اإلصرار على أن حممدا  كان يقرأ
                                ً                                        الدعوى إذا كان حاصل كالمه أن حممدا  وإن كان يعرف القراءة والكتابة إال أنه مل 

 .          ً                 يقرأ كتابا  قط وال خطه بيمينه
                                               ً                        أال يرى أن هذه النتيجة اليت قاده إليها البحث قسرا  تؤيد إعجاز القرآن، ذلك 

ّ         ً                األمر الذي فر  منه أوال ، ورفض على أساسه           ً  كان أميا ؟                   ً  قول املسلمني إن حممدا             
                             ً     ، ألنه الحظ أنه إذا قال إن حممدا  قرأ "                               ًالنتيجة اليت قاده إليها حبثه قسرا "قلت 

اإلجنيل وأخذ منه مادة ضمنها القرآن، لزمه القول بأن تكون املادة اليت يف الكتابني 
ما "جنيل وأن متطابقة، ولكنه عرف أا ليست كذلك فاضطر للقول بأنه مل يقرأ اإل

                                          
 . ٤٨آية : سورة العنكبوت)١(
 . ٨٢آية : سورة  النساء)٢(



 ٤٤٧

حصل عليه من معرفة عن املفاهيم اليهودية والنصرانية البد أن يكون قد حصل عليه 
م اليهودية ي      ً         مهتما  بالتعال وهذا تفسري بعيد، ألنه إذا كان حممد .)٤٥("     ًشفاها 

 كل هذا - برغم وات وإخوانه املستشرقني-                  ً               والنصرانية اهتماما  جعله ينقل عنها
القرآن الكرمي، وكان يعرف القراءة والكتابة كما يزعمون، القدر الذي جنده يف 

فلماذا ال يقرأ هذه الكتب بنفسه؟ إن األقرب إىل العقل أن نقول أنه لو مل يكن 
                                                                 ً           ً يعرف القراءة لتعلمها ليقرأ هذه الكتب، ولو مل يتعلمها ملا عدم يهوديا  أو نصرانيا  

ما اشتهر عن غريه، بل  ولو فعل ذلك الشتهر عنه ك.يقرؤها عليه وهو يستمع
العترف هو به وهو الرجل الصادق األمني كما يسلم بذلك وات، ولكان إذن ما 

 مث إذا كان كل ما يف القرآن الكرمي .               ً                         يف القرآن مطابقا  ملا يف كتب اليهود والنصارى
                                      ً                                 مما له ذكر يف كتب اليهود والنصارى مأخوذا  من تلك الكتب مباشرة أو بالرواية 

ن معلومات حممد عن اليهودية والنصرانية حىت قبل مبعثه أكثر من عن أهلها تكو
 فلماذا إذن تأخذه زوجه الكرمية إليه؟ وملاذا يفترض .معلومات رجل كورقة بن نوفل

            ً            ً                                            ورقة أن حممدا  ال يعرف شيئا  عن الناموس الذي جاء ملوسى، وعما حصل لألنبياء 
ليتين أكون "  حني قال له ورقة "أو خمرجي هم؟"                             ً قبله؟ وملاذا يتساءل هو مستغربا  

                          ً هنا األيسر أن نفترض أن حممدا  " ومع ذلك يقول لنا وات ."   ً             حيا  إذ خيرجك قومك
 .)٤٦("    ً                                            ً     ً            كثريا  ما كان يتصل بورقة يف وقت مبكر وأنه يعلم شيئا  كثريا  ذا صفة عامة

  :  يتلقى الوحي؟ كيف كان حممد
        ً                         أن حممدا  كان مييز بني القرآن الذي إا حلقيقة تارخيية ال ريب فيها: يقول الكاتب

 وإننا إذا .)٤٧(كان يعتقد أنه آتيه من مصدر علوي وبني ما يصدر عن وعيه املعتاد
ّ        ً                   كنا نعد ه أمينا  فالبد أن منيز بينهما أما كيف كان مييز فليس باألمر " مث يقول .      

لقرآن ن اإ لقد كان يقول . واألمر يف احلقيقة واضح كل الوضوح."           ًالواضح متاما 
كالم يأتيه به جربيل من عند اهللا تعاىل فيسمعه منه ويعيه مث يأمر كتابه بتسجيله مث 

      ً                        إن كال  منا يستطيع التمييز بني . وهذا شيء خمتلف عن كالمه العادي.ه الناسؤيقر
 واألمر بالنسبة للنيب كان .كالم مسعه من غريه أو قرأه يف كتاب وبني كالمه املعتاد

اهللا تعاىل خمتلف عن كالم البشر، بل إن غري النيب من معاصريه أوضح، ألن كالم 
                                               ً                   ومن جاء بعدهم ممن حيسنون العربية يرون الفرق واضحا  بني القرآن وأحاديث 



 ٤٤٨

، مع أن معاين هذه األحاديث وحي من اهللا تعاىل لكن صياغتها من الرسول 
 .الرسول 

يز هذا التمييز، أما تفسري                                        ً      يقول الكاتب كما قدمنا أا حلقيقة أن حممدا  كان مي
 ومبا أنه يتضمن مسائل دينية فهو لن يناقشه، .هذه احلقيقة وكيفية فهمها فشيء آخر

 :                              ًلكنه يقول إن هنالك نظريات ثالثا 
فاملسلمون التقليديون يعتقدون أن القرآن كله من مصدر علوي، وأنه كالم اهللا 

 .غري خملوق
 -خذ يف االعتبار التمييز الذي كان مييزه حممد إذا ما أراد أن يأ-والعلماين الغريب

 .يرى أن القرآن صادر عن جانب من شخصية حممد غري جانب عقله الواعي
والرأي الثالث أن القرآن عمل إهلي لكنه صادر بوساطة شخصية حممد حبيث أن 

 وهذا األخري هو فيما .بعض مالمح القرآن ميكن عزوها بصفة أساسية إىل بشريته
 . النصارى الذين يسلمون بوجود حقيقة إهلية يف القرآنييبدو رأ

 إنه حمايد بالنسبة لكل هذه اآلراء ألا مسائل دينية وهو يتحدث يف :مث يقول
 لكنه يرى أن من حق .                        ً                               كتابه هذا باعتباره مؤرخا  وال يريد اخلوض يف القضايا الدينية

  كيف بدت. وعي حممد بتحديد صورة جتربة الوحي هذه يفاملؤرخ بعد هذا أن يعىن
 وإن كان من . فهذه وقائع تارخيية وإن كانت تتعلق بوعي حممد. وكيف وصفها؟له

 .)٤٨(احملتمل أن وصفه إياها قد تلون بتصوره السابق هلذه األمور
فالذي يهم الكاتب حسب هذا الكالم هو الوقائع التارخيية املتعلقة بكيفية الوحي 

 وهو .بالطبع الرجل الذي خاص هذه التجربةاحملمدي ومصدر هذه احلقائق هو 
 وإذن فإذا أردنا معرفتها فما علينا إال أن . صادق أمني- حسب اعتراف وات-رجل

                                  ّ  عبارة تشكيكية، هي أنه من احملتمل أال  - لكن وات يضيف.نستمع إىل وصفه إياها
اته                          ً        ً                                يكون وصف حممد لتجربته وصفا  موضوعيا ، بل رمبا تأثر يف وصفه إياها بتصور

                                       ً               أي أمور؟ االفتراض هنا هو بالطبع أن حممدا  قد عرف الكثري .السابقة هلذه األمور
                 ّ  فمن احملتمل إذن أال  . من اليهود والنصارى- ومن بينها الوحي-من مسائل الدين

 .يصف لنا ما حصل له هو، بل ما تصوره حبسب معرفته السابقة أنه ينبغي أن حيدث
 .أ يف مناقشة موضوعهبعد أن حذرنا هذا التحذير يبد



 ٤٤٩

               ً          ً          باعتبارها أمرا  استثنائيا  وهو إمنا .           ً                           فيستبعد أوال  الرؤى املوصوفة يف سورة النجم
" العبارات الداخلية"و" الرؤى" مث يشرح لنا مصطلحات .يبحث عن األمر املعتاد

 واليت سبق أن قدمناها A. Poulainاليت أخذها عن الكاتب باولني " اخلارجية"و
 وخالصة ما وصل إليه بعد نظر يف اآليات .دخل يف صلب موضوعهللقارئ، مث ي

 ميكن Bellواألحاديث املتعلقة بالوحي وبعد استعانة بنظرية باولني وآراء شيخه بل 
 :وضعها يف الفقرات التالية لتسهل مناقشته فيها

 .                        ً       ًأن الوحي قد ال يكون خطابا  شفاهيا  )أ (
ّ            أنه طيلة الفترة املكية كان يعد  مثل هذا ا )ب (  ".الروح"لوحي من عمل                              
 .                                      ً           وأن احلديث عن ملك حيمل رسالة كان متأخرا  فيما يبدو )ج (
 .وأنه ال ذكر يف العهد املكي لسماع الرسول ملا نزل إليه )د (
وأننا نستطيع إذن أن نتصور أن الروح كان يأيت بالرسالة إىل قلب حممد  ) هـ(

 .بطريق غري طريق املخاطبة
ال "      ًعقليا "ورمبا "      ً       ًتعبريا  داخليا " ريب وأن هذا النوع من الوحي يكون بال )و (

 .                ً                               إنه مل يكن مصحوبا  بأية رؤية وال حىت الرؤية العقلية"      ًختيليا "
                                        ً      كان فيما يبدو نظرية لتفسري التجربة ال وصفا  جلانب " الروح"وأن ذكر  )ز (
 .منها
 حالة من حاالت اليت وصف ا النيب " مساع صلصلة اجلرس"ن أ و )ح (

 . ختيليةالوحي هي بال شك جتربة
تبعوا الرأي القائل بأن الرسول " وأن العلماء املسلمني املتأخرين هم الذين  )ط (

 لكن العلماء .كان جربيل، وإن هذه كانت طريقة الوحي املعتادة منذ البداية
                                                               ً      الغربيون تنبهوا إىل أن اسم جربيل مل يذكر إال يف العهد املدين، وأن كثريا  مما يف 

ذا الرأي اإلسالمي الشائع، وأن هذا الرأي اإلسالمي القرآن والسنة يتناقض مع ه
 ".يفسر ما حدث يف الفترة األوىل مبفاهيم متأخرة عنها

 وأنه رمبا كانت طريقة جربيل هذه هي الطريقة املعتادة يف العهد املدين،  )ي (
                                       ً      ً       ً                   واملفترض يف هذه احلالة أن يكون الوحي تعبريا  ختيليا  مصحوبا  بال شك برؤية ختيلية 

 .توحي بأا ختيلية" يف صورة رجل" وعبارة .ية جلربيلأو عقل



 ٤٥٠

                                                     ً             وأنه من اجلهل أن يقال إن رؤى حممد وعباراته كانت هذيانا  أو أنه كان  )ك (
 ليس - خارجية أم داخلية ختيلية أم عقلية-      ً                         مصروعا ، وأن كون الرؤى والعبارات

 .      ً              معيارا  لصدقها وصحتها
          ً               يفاجئ حممدا  لكنه تعلم بعد وأنه من احملتمل أن الوحي كان يف البداية    )ل (

أثناء "     َّ يتسم ع"ذلك طريقة يستجلبه ا، هل كان يضع الدثار هلذا السبب؟ رمبا كان 
تالوته املتأنية للقرآن ورمبا كانت هذه طريقة الكتساب اآليات املفقودة يف سياق 

                                   ً                    تفاصيل هذه املسألة غري معروفة يقينا ، لكن يبدو من املؤكد.كان يشعر أنه ناقص
 اكتشاف الصيغة -له  بالنسبة-أنه كانت حملمد طريقة لتصحيح القرآن وهذا يعين

 وعلى كل فإن مسألة ما إذا .الصحيحة ملا أوحى إليه يف صيغة ناقصة أو غري صائبة
بالتسمع أو التنومي املغناطيسي الذايت (كانت حملمد طريقة يستجلب ا جتربة الوعي 

 .)٤٩(م عامل الالهوت على صحتهاأمر ال تعلق له حبك) أو غري ذلك
 :فيما يلي نعلق على هذه الدعاوى حسب ترتيبها وترقيمها

قوله يف هذه الفقرة إن الوحي قد يكون بغري كلمات صحيح، ألن أصل ) أ(
ْ    و أ و ح ى عالم اخلفي وهذا قد يكون بغري كلمات كما يف قوله تعاىل إلالوحي هو ا َ  

ِ ر ب ك  إ ل ى الن ح ل   ْ َّ     َ ِ   ُّ  )تعاىل عن النيب حيىي وقوله) ١  ًف أ و ح ى إ ل ي ه م  أ ن س ب ح وا ب ك ر ة  ْ  ُ    ُ ِّ    َ   ْ  ِ  َْ ِ     ْ َ َ  
ِ   و ع ش يا    )وأما القرآن الكرمي فإنه وحي بكلمات، سواء ألقاه اهللا .أي أشار وأومأ ) ٢ 

                                                            ً           تعاىل يف قلب نبيه مباشرة أو كلمه به من وراء حجاب، أو أرسل ملكا  يبلغه كالم 
ته احلقيقية أو جاء يف صورة رجل فكل هذا ال  وسواء جاء هذا امللك على صور.ربه

 لكن وات يقول لنا إن شيخه بل .                   ً                  يتناىف ال لغة وال شرعا  مع الوحي بالكلمات
)Bell( بأن كلمة وحي مل تكن " قد درس استعماالت كلمة وحي وخرج منها

     ً      ً                بالغا  شفهيا  لنص وحي، وإمنا - يف األجزاء األوىل من القرآن على أية حال-تعين
هنا األولية حبسب ) األوىل(االقتراح أو اإليعاز أو اإلهلام املقصود بـ"ت تعين كان

 ولكن هذا ال يهم .زول القرآن وهو ترتيب تبعه فيه واتـ لن)Bell(ترتيب بل 
ألننا نستطيع أن نقول بصفة قاطعة إنه حيثما استعملت كلمة الوحي يف شأن 

                                          
 . ٦٨آية : سورة النحل)١(
 . ١١آية : سورة مرمي)٢(



 ٤٥١

                       ً     ق على أن الوحي كان كالما ، أو  فإا أما أن تدل صراحة أو من السياالرسول 
ال يكون فيها ما يتناقض مع هذا املعىن، يستوي يف ذلك اآليات املكية أو املدنية، 

 .وإليك أمثلة على ذلك من بعض السور املكية
 َن ح ن  ن ق ص  ع ل ي ك  أ ح س ن  الق ص ص  ب م ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك  ه ذ ا الق ر آن   ْ ُ     َ     َْ ِ    ْ   ْ َ     ِ  ِ  َ       ْ َ    َْ   ُّ ُ    ُ  ْ   )١(. 
و ات ل  م ا أ و ُ     ُ  ْ  ح ي  إ ل ي ك  م ن ك ت اب  ر ب ك ِّ    ِ   ِ    ِ   َْ ِ    ِ  م ب د ل  ل ك ل م ات ه   ال ِ  ِ   َِ  ِ َ ِّ   ُ   و ل ن ت ج د  م ن د ون ه  ِ  ِ  ُ    ِ   ِ    َ  

 .)٢ (  ْ  ُ  ًم ل ت ح دا 
فاآلية األوىل تقول أن ما أوحى إىل الرسول هو هذا القرآن الذي بني أيدينا وهو 

 .بال شك كالم
ه، وهل يتلى  أن يتلو ما أوحى إليواآلية الثانية أكثر صراحة فهي تأمر الرسول 

         ً                               وحى كتابا ، وهل يكون الكتاب إال من كلمات؟ اإال الكلمات؟ ويسمى هذا الذي 
 أن تكون تالوته هذه من غري تبديل لكلمات الكتاب ويف مث تطلب من الرسول 

 فهل يشك بعد هذا يف أن القرآن يدل على أن ما .اآليات املكية مثل هذا كثري
 ؟"    ًكالما " إىل الرسول كان يأوح
كما بينا من قبل هو جربيل " الروح" قاله يف الفقرة صحيح ولكن هذا ما )ب (

 .وهو الذي كان يأيت بالوحي يف الفترتني املكية واملدنية
هذا غري صحيح فنحن نقرأ يف سورة التكوير وهي مكية ونزلت قبل سورة  )ج (
ِ إ ن ه  ل ق و ل  ر س ول  ك ر مي   ذ ي ق و ة  ع ند  ذ ي الع ر ش  م ك : النجم    ِ  ْ       ِ    ِ   ٍَّ ُ    ِ    ٍ  ِ َ   ٍ   ُ   ُ  ْ ٍ  م ط اع  ث م  أ م ني    ٍني  ِ َُّ   َ َ  َِ  َّ َ   ٍ  َ  ُ 
ٍ ص اح ب ك م ب م ج ن ون      و م ا   ُْ   ِ  ُ  ُ ِ    )فالرسول الكرمي املذكور هنا هو امللك)٣ . 
 ال يف فإا مل تستعمل يف حق الرسول " مسع"إذا كان يعين هنا كلمة  )د (

 أما إذا كان يعين مقتضاها فإنه موجود يف .السور املكية وال يف السور املدنية
ِ   ِ  َّ ت ح ر ك  ب ه  ل س ان ك  ل ت ع ج ل  ب ه   إ ن    َال ىل يف سورة القيامة وهي مكية  قال تعا.الفترتني  ِ َ   ْ  ِ      ِ  ِ  ِ  ْ ِّ   ُ

ْ  ُ ع ل ي ن ا ج م ع ه      ْ َ    و ق ر آن ه  ف إ ذ ا ق ر أ ن اه  ف ات ب ع  ق ر آن ه   ث م  إ ن  ع ل ي ن ا ب ي ان ه ُ        َْ   َّ  ِ َّ ُ    ُ   ْ ُ   ْ  َِّ  َ   ُ  ْ  َ   َ  َِ   ُ   ْ ُ   )٤(. 
                                          

 . ٣آية : سورة يوسف)١(
 . ٢٧آية : سورة الكهف)٢(
 . ٢٢-١٩آية : سورة النجم)٣(
 . ١٩-١٦آية : سورة القيامة)٤(



 ٤٥٢

 :قال احلافظ ابن كثري يف تفسري هذه اآليات
 يف كيفية تلقيه الوحي من امللك، فإنه جل لرسوله هذا تعليم من اهللا عز و"

 إذا جاءه امللك -كان يبادر إىل أخذه ويسابق امللك يف قراءته فأمره اهللا عز وجل
 أن يستمع له، وتكفل له أن جيمعه يف صدره، وأن ييسره ألدائه على الوجه -بالوحي

ِ  ت ح ر ك  ب ه     َال  :وهلذا قال… الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه  ِ  ْ ِّ   ُ
ِ ل س ان ك  ل ت ع ج ل  ب ه   ِ َ   ْ ِ       ِ )أي بالقرآن كما قال) ١ : َو ال    ت ع ج ل  ب ال ق ر آن  م ن ق ب ل  أ ن  َ   ِ  َْ    ِ  ِ   ْ ُ ْ   ِ ْ   ْ 

ُ و ح ي ه  ُ  ْ   َْ ِ   ي ق ض ى إ ل ي ك   ُ ْ   و ق ل ر ب  ز د ن ي  ِْ  ِ  ِّ َّ   ُ    ًع ل ما  ْ  ِ)مث قال)٢ :  إ ن  ع ل ي ن ا ج م ع ه ُ  ْ     ْ َ   َّ  ِ)أي يف )٣ 
 أي فإذا تاله عليك امللك عن اهللا عز )٤ ()فإذا قرأناه(أي أن تقرأه ) وقرآنه(صدرك 

 .)٥٦( قرأه كما أقرأكا أي فاستمع له مث )٥ ()فاتبع قرآنه(وجل 
 .بينا فيما سبق خطأ هذا القول  هـ(
 .هذا هو الذي يريد وات الوصول إليه من كل تلك احملاوالت والتحريفات  )و (

 أو بوساطة ملك، وإمنا هو                                    ً             إنه يريد أن يقول إن القرآن ليس كالما  أيت حملمد من اهللا
 وقد كان بإمكانه أن يلقي ذه الدعوى كما .شيء نابع من نفسه وتفكريه وعقله

 ولكن . أو اعتماد على القرآن الكرمي ا غريه من غري دراسة حلياة الرسول ىألق
 .الغريب أنه يريد أن يعتمد على القرآن نفسه لتأييد هذه الدعوى وهيهات

ث اليت فيها ذكر جلربيل على أساس أنه ال ذكر السم أنكر وات األحادي )ز (
 ولكنه اآلن يقول لنا إن .جربيل يف القرآن املكي، وإمنا الذي يذكر فيه هو الروح

 ومل يقل لنا ما .لتفسري التجربة ال جزء منها" نظرية"                      ً      ذكر الروح يعطي انطباعا  بأنه 
مث من هو صاحب ) ٦( "نزل به الروح األمني"والقرآن يقول " سبب هذا االنطباع

 أهو الرسول؟ إذن فأين أمانته اليت قال وات إنه يعتقدها؟" النظرية"هذه 
                                          

 . ١٦آية : سورة القيامة)١(
 . ١١٤آية : سورة طه)٢(
 . ١٧آية : سورة القيامة)٣(
 . ١٨آية : سورة القيامة)٤(
 . ١٨آية : سورة القيامة)٥(
 . ١٩٣آية : سورة الشعراء)٦(



 ٤٥٣

              ً              ً                                        كيف يكون أمينا  من ال يرى ملكا  وال خييل له أنه رآه مث يفسر ما حدث له أنه 
رآه، مث يفسر ما حدث له على أنه البد أن يكون من فعل ملك، مث يذهب إىل الناس 

 أم يقول لنا إنه فعل ذلك وهو يعتقد .        ً        فعل ملكا  هو جربيلويقول هلم إنه رأى بال
لتفسري الوحي وإمنا تكون " نظرية"     ً             ً                        صادقا  أنه رأى ملكا ، إذن فرؤية امللك ال تكون 

 .   ً                                  ختيال  ولكنه ينفي حىت التخيل يف هذه الفقرة
ذكر هنا حديث البخاري عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن احلارث  ) ح(

يا رسول اهللا كيف يأتيك  : فقالضي اهللا عنه سأل رسول اهللا بن هشام ر
      ً                                   أحيانا  يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي : "الوحي؟ فقال رسول اهللا  

                                     ً                 ً                فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا  يتمثل يل امللك رجال  فيكلمين فأعي ما 
يه الوحي يف اليوم الشديد ولقد رأيته يرتل عل"  اهللا عنهايقالت عائشة رض" :يقول

 .)٥٧("                                    ًالربد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا 
 :ونقول

إن وات يتحدث عن الوحي يف الفترة املكية ولذلك حصر نفسه يف اآليات :    ًأوال 
بل ومل يأخذ باألحاديث اليت تصف الوحي يف الفترة "املكية ومل يأخذ باآليات املدنية 
 ولكنه اآلن يستدل حبديث احلارث بن هشام وهو .املكية ألا تذكر اسم جربيل

صحايب جليل أسلم يوم الفتح أي قرب اية الفترة املدنية على صاحبها أفضل 
 .الصالة والسالم

                    ً            ً                                   إن احلديث يقول أحيانا  كذا وأحيانا  كذا، ومل يقل إنه يف البداية كان مثل :      ًثانيا 
 .                                ًصلصلة اجلرس، مث صار امللك يتمثل رجال 

ومل يقل " كيف يأتيك" اهللا عنه سأل بصيغة املضارع يإن احلارث رض:      ًثالثا 
كيف كان يأتيك، فالوصف املذكور إذن هو الطريقة اليت كان يأيت ا الوحي حىت 

 .وقت السؤال وهو يشمل العهدين املكي واملدين
إن صورة مثل صلصلة اجلرس ال تتناىف مع وجود امللك، بل إن الذي يصفه :      ًرابعا 
        ً                     فأحيانا  يكون وحيه إليه مثل . هو احلاالت اليت يأتيه ا امللك بالوحي الرسول

                  ً           ً      ً                                  صلصلة اجلرس وأحيانا  يكلمه كالما  عاديا ، ورمبا كانت الصلصلة مقدمة للوحي ال 
 وقد جاء هذا احلديث برواية أخرى يف البخاري نفسه تؤيد ما .صورة من صوره



 ٤٥٤

               ً           يين امللك، أحيانا  مثل صلصلة كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذلك يأت… : "نقول
 .)٥٨(".…                    ً    ًويتمثل يل امللك أحيانا  رجال … اجلرس

 الذين يتكلمون العربية سليقة، وجييدون حنوها وصرفها نيالعلماء املسلمإن  
وبالغتها، وحيفظون القرآن عن ظهر قلب، ويرددونه صباح مساء، ويتدبرون آياته 

 تعاىل، وحيفظون آالف األحاديث النبوية وكلماته ويعظموا مؤمنني أا كالم اهللا
                                                  ً      ً                  ويتدبروا ويفسرون ا كالم اهللا، وجيلوا باعتبارها وحيا  ثانيا  بعد القرآن، هؤالء 
                              ً                                  جيمعون على القول بشيء خيالف كثريا  من اآليات واألحاديث ال آية واحدة وال 

 الذين يتعلمون  ومن الذي يكتشف هذا؟ حفنة من الغربيني املستشرقني.     ً      ًحديثا  واحدا 
العربية من الكتب ويأخذوا عن بعضهم وال يكاد يستقيم لسان أحدهم بآية أو 

 ما هذا الغرور؟ ما هذا التعاىل على عباد اهللا؟ ماذا يكون شعور وات لو أن .حديث
مجاعة من األدباء العرب الذين ال حيسنون الكالم باإلجنليزية قالوا إن مجيع من كتب 

جنليز واألمريكان وسائر املتحدثني باإلجنليزية يفسرون بعض ما عن شكسبري من اإل
                 ً                                         جاء يف كتبه تفسريا  يتناقض مع كثري مما جنده يف مسرحياته وقصائده؟

إذا كانت هذه هي الطريقة املعتادة يف العهد املدين فما الذي مينع أن تكون )   ط(
ن الضروري أن تكون هي ذاا طريقة العهد املكي؟ ملاذا يصر الكاتب على أنه م

طريقة الوحي املكي خمتلفة عن طريقة الوحي املدين؟ ولكنه يقول على كل حال إنه 
                                                                ً      ً حىت على افتراض أن الوحي املدين كان يأيت عن طريق جربيل فإنه يكون تعبريا  ختيليا  

تدل على ذلك، كيف؟ هل " يف صورة رجل"      ً                           مصحوبا  برؤية ختيله جلربيل وأن عبارة 
؟ إن كان قد فعل فهو خمطئ ألن "خيال رجل"أا تعين "  رجلصورة"فهم من 

احلديث يعين أنه مل يأت يف صورته احلقيقية وإمنا تشكل بصورة رجل يراه الرسول 
 .وغري الرسول من الناس

نعم إنه ملن اجلهل الفاضح أن يقال ذلك ولكن ما الفرق احلقيقي بني  ) ك(
 به إال جاهل كما ذكرت؟ ال تفسريك للوحي وبني هذا التفسري الذي ال يقول

 .اختالف إال يف األلفاظ
                                                         ً           أما قوله إن كون العبارات والرؤى داخلية أم خارجية ليس دليال  على صدقها 

 بل تفصيله أن يقال إذا كانت داخلية فنعم ألن .وصحتها فليس بصحيح على إطالقه



 ٤٥٥

وع املصدر  وأما إن كانت خارجية فاألمر يعتمد على ن.صحتها حتتاج إىل دليل آخر
 وإن كان غريه فاألمر فيه .اخلارجي فإذا كان سبحانه وتعاىل فهو دليل على صدقها

 .كاألمر يف الوحي الذايت أو الداخلي
 هذه عدة Inducing كرر الكاتب مسألة استدعاء الوحي أو استجالبه  ) ل(

 فال                                               ً       ً      ً وهي تساير بالطبع نظريته ألنه إن كان الوحي أمرا  داخليا  ذاتيا .مرات يف كتبه
غرابة أن يتعلم صاحبه كيف يستجلبه ويستحدثه سواء بالتنومي الذايت كما يقول 

 ولكن مشكلة الكاتب كما ذكرت أنه ال يريد أن .الكاتب أو بغريه من الوسائل
يلقي ذه التهم كما يلقي ا امللحدون املنكرون للوحي من غري نظر يف سرية 

 فإذا أوعزته الشواهد .ن هذه السرية، بل يريد أن جيد هلا شواهد مالرسول 
 وإال فكيف خيطر ببال إنسان أن يكون .احلقيقية متسك بأوهام وعدها شواهد

وسيلة الستجالب الوحي، والدثار كما حتدثنا الروايات إمنا حدث مرة " الدثار"
  ُّ َ     ي ا أ ي ه ا                             ً                                     واحدة، وحدث بعد الوحي، وخوفا  منه، وجاء الوحي بعده ليأمره بإلقائه 

ْ د ث ر  ق م  ف أ نذ ر  و ر ب ك  ف ك ب ر   ُامل  ِّ َ َ   َّ     ْ  ِ  َ َ   ْ ُ   ُ ِّ َّ  )ا )١ مث إذا كان حممد قد تعلم طريقة يستجلب 
" يتعلم"                                     ً                       الوحي ويصحح أخطاءه فالبد أن يكون واعيا  ذه الطريقة، وإال فكيف 

                                                  ً                       اإلنسان طريقة وهو ال يعي أنه يتعلمها؟ وإذا كان واعيا  فهو إذن يعلم أن الوحي 
                                                    ً  وإمنا هو شيء ذايت حيدثه هو يف نفسه، فكيف يكون إذن صادقا          ً       ًليس أمرا  خارجيا 

                                           ً                               يف قوله أنه من اهللا؟ وإذا قلنا إنه مل يكن واعيا  حىت ذا، فكيف يفسر وات مثل هذا 
ّ        ً     ً              ً                        السلوك من إنسان يعد ه أمينا  عاقال  غري جمنون سليما  غري مريض حوله رجال عقالء                    

لوهم طيلة ثالث وعشرين سنة؟  كيف يعيش رجل كهذا يف مثل هذا ا.أقوياء
 .وكيف يتابعه يف هذا الوهم طيلة هذه املدة هؤالء الرجال العقالء األقوياء؟

 : ؟ ما هو مصدر الوحي احملمدي
ميكن أن نوجز إجابة وات على هذا السؤال بقولنا إن الالوعي اجلماعي 

Collective Unconsciousن اإلسالم ا هو مصدر كل وحي ديين سواء ك
 .لنصرانية أو اليهوديةأو ا

                                          
 . ٣-١آية : سورة املدثر)١(



 ٤٥٦

 وهو رأي Jungeولشرح هذا الرأي يقول لنا وات إنه يف عمومه رأي يونج 
أن ما ينبثق من الالوعي إىل الوعي يف رؤى األفراد املنامية وأحالم اليقظة "يقول 

أو طاقةاحلياة، وهو " اللبيدو"وكذلك يف األساطري الدينية تمع كامل تأتى من 
يف أحد أجزائه " اللبيدو"ويف الشخص الواحد يكون . كل الناسينبوع املناشط يف 

    ً     ً                  ً       ً                                      شيئا  خاصا  ويف اجلزء اآلخر شيئا  مشتركا  بينه وبني أفراد مجاعته مث بينه وبني اجلنس 
بالالوعي " هذا اجلزء املشترك بينه وبني اآلخرين هو الذي يسميه يونج .البشري كله

كثري من األساطري وكذلك املعتقدات وإىل هذا الالوعي املشترك تعزى " املشترك
اليت " العذراء"و" الطفل اإلهلي"و" القائد"و" البطل"الدينية، والسيما شخصيات مثل 

 .)٦٠(توجد يف كثري من األديان
ولتطبيق هذه النظرية العامة على الوحي احملمدي يقول وات أن هذا يعين أن 

مث يقول إنه ميكن "   ً   يا  ا صلة مبحمد قبل أن يصري واعاكانت هل"كلمات الوحي 
اجلمع بني هذه املسألة وبني اآلراء اإلسالمية التقليدية بأن نقول بأن امللك وضع 

 بالالوعي وأا برزت من هنا ىالكلمات يف ناحية من نواحي الوجود احملمدي يسم
 .)٦١(إىل وعيه

  وضع امللك هذه الكلمات؟هذا كالم إنسان ال يتصور ما يقول، مىت
 ها قبل حادثة حراء؟ وأية مدة ما الدليل التارخيي على ذلك؟هل وضع

الالوعي "                   ً                                    وإذا كان وات مستعدا  للقول بأا من امللك فما فائدة نظرية 
 .؟"املشترك

                            ً                               ً       ملاذا يضعها امللك يف الالوعي أوال  مث يدعها تربز إىل الوعي وجيعل حممدا  يتخيل 
لة به؟ إذا كان من املمكن أن تكون             ً                            أنه يري ملكا  حيدثه بكالم مل تكن له من قبل ص

الكلمات من امللك، وإذا كان من املمكن أن يضعها يف الالوعي، فما الذي مينع من 
 وضعها يف الوعي منذ البداية؟

وإذا كانت الكلمات من ملك فمعىن ذلك أا شيء جديد مل يكن يعرفه حممد 
بها يونج، وكما وال جمتمعه، ولكن نظرية الالوعي املشترك كما يشرحها صاح

يوافقه عليها وات، تقتضي أن تكون هذه اآلراء معربة بطريقة ما عن اتمع ومتوافقة 
 .مع مشاعره ومصاحله ومصاغة مبقوالته ومبنية على مسلماته



 ٤٥٧

                                               ً                      وقد أشار الكاتب يف أماكن كثرية من كتبه إىل أن كثريا  مما يف القرآن مأخوذ من 
                                 ً             ئدة يف البيئة العربية فهو يقول مثال  إن القرآن مل اليهود والنصارى ومن األفكار السا

يكن باللغة العربية فحسب بل صيغ مبفاهيم النظرة العربية واملكية املعاصرة له، 
                                             ً     ً                    وبأشكاهلا الفكرية، وإنه لذلك أعطى اجلمل اهتماما  خاصا ، وإنه لذلك مل يعترض 

           ً      ً    ين كان موجها  أساسا  ضد على تعاطي الربا يف العهد املكي، وأن حترميه يف العهد املد
اليهود، وأن حترمي اخلمر ووضع قيود على الزواج رمبا مل تكن مسائل إسالمية وإمنا 
استدعاها الفرق بني احلياة البدوية واحلياة املستقرة، وأن تصور القرآن هللا وحسابه 
مطابق على وجه العموم للتصور اليهودي والنصراين، وأن القرآن استفاد من هذه 

                                                     ً                 كار اليهودية والنصرانية يف شكلها املعرب الذي كان معروفا  للمكيني املستنريين األف
 مث يصدر .)٦٢(نه حدد هذه املفاهيم وفصلهاأن أصالة القرآن كانت يف أقبل القرآن، و

    ً     ً                                                           حكما  عاما  بأنه الشيء من األفكار األساسية اليت جاءت يف القرآن مل يكن يف عقل 
 .)٦٣(يهحممد واملستنريين من معاصر



 ٤٥٨

 :ذي ادعاه ؟ ملنهج الهل التزم وات با
 ما يكفي لعل فيما قدمته من أمثلة للنتائج اليت وصل إليها وات عن نبوة حممد 

                                                                ً           للداللة على أنه ما كان ليصل إىل مثل هذه النتائج وما كان ليقول كثريا  مما قال لو 
 . كتب أخرىأنه التزم املنهج الذي صدر به كتابه وكرره يف ثناياه وثنايا

 فما الذي حدث إذن؟
 وفيما يلي أوجز للقارئ أهم .         ً              دعى منهجا  والتزم بنقيضهاالذي حدث أن الكاتب 

 القارئ له بعض الشواهد أثناء هذا العرض ىدعائم هذا املنهج الذي اتبعه والذي رأ
 .امل آلرائه عن النبوة

 :  العلمانية
ما ال ميكن وقوعه بفلسفة علمانية التزم الكاتب يف حكمه على ما ميكن أن يقع و

 .تستبعد إمكان وقوع الظواهر الدينية اليت ال ختضع لقوانني األجسام املادية املعروفة
 فمن أمثلة .ومل يلتزم ذه الفلسفة فحسب بل اعتمد عليها صراحة يف بعض تعليالته

هذه " قبل الزواج خبدجية يف نصف صفحة قال ذلك أنه بعد أن خلص حياة النيب 
هي احلقائق األساسية عن حياة حممد قبل الزواج من وجهة نظر املؤرخ 

 ".…العلماين
وهنالك على كل حال عدد كبري من القصص اليت ميكن أن يقال إا ذات … 

     طابع ديين ويكاد يكون من املتيقن أا ليست حقيقية من وجهة نظر املؤرخ العلماين 
  لنيب جلربيل على أساس أا ال ميكن أن تكون ، واستبعد رؤية ا )٦٤( الواقعية

 .)٦٥(تارخيية 
 :املادية

                                                     ً                       وال يكتفي وات بالفلسفة العلمانية العامة بل يأخذ أحيانا  بفلسفة علمانية ضيقة ال 
 فبعد أن يتحدث عن أثر العوامل االقتصادية يف تنمية .يقول ا إال غالة املاديني

ل إنه نشأت مبكة وحدة أساسها املصاحل املادية الشعور باالجتاه الفردي وبعد أن قا
املشتركة ال االنتماء القبلي، وبعد أن تربأ من قول املاركسيني إن الدين وسائر 

جيات تعتمد بصفة مطلقة على العوامل االقتصادية، بعد هذا كله خيتم ولويدألا



 ٤٥٩

النهاية إن التوتر الذي كان يشعر به حممد وبعض معاصريه يعزى يف "كالمه بقوله 
 .)٦٦("وبال شك إىل هذا التنافر بني سلوك الناس الواعي واألساس االقتصادي حليام

 
 

 :اتباع الظن
    ً                                                                   كثريا  ما يترك الكاتب القضايا اليت تسندها بعض الشواهد التارخيية اليت جيدها يف 
                                                            ً          مصادره ويستبدل ا مزاعم ال دليل عليها وليس هلا ما يسوغها علميا  اللهم إال 

ويبدو أنه الحظ ذلك فحاول أن جيد له مسوغات .ا ال تساير حتيزه ضد الوحيكو 
أعترف بأنه ال توجد : "، فبعد أن أحتفنا بإحدى هذه الظنون مضى يقول"علمية"

 إنه جمرد فرض ولكن السري على أساس .طريقة للربهنة على أن هذا هو الذي حدث
 .)٦٧(يثةمثل هذه الفروض هو جزء من النظرة العلمية احلد

ولكن فالسفة العلوم خيربوننا بأن من شروط الفرض أو النظرية أو القضية العلمية 
 .أن يكون باإلمكان التثبت من صحتها على رأي، أو إمكانية إبطاهلا على رأي آخر

                          ً                                      ً     أما أن يقول لنا إنسان كالما  ال يعطينا على صحته أو احتمال صحته دليال ، وال 
ّ                طالنه فإن كالمه ال يعد  من العلم يف شيءندري كيف تثبت صحته أو ب                   . 

 : عدم الثقة يف علماء املسلمني وعامتهم
على هذا املنهج سار وات يف كل كتاباته عن اإلسالم والشواهد عليه ال تكاد 

 فهو يورد احلقائق اليت ذكروها أو حىت أمجعوا عليها بصيغة التمريض .حتصى
 وأما إن كان فيها ذلك فإنه ال .        ً له غرضا والتشكيك، إن مل جيد يف إنكارها ما خيدم

                  ً      ً                               ولو كان هذا منهجا  مطردا  لوات يف كل علماء الدنيا لقلنا .يتردد يف إنكارها وردها
                                             ً  لكن املؤسف أنه يعامل علماء بالده بعكس ذلك متاما  .                     ًإنه منصف وإن كان خمطئا 

إليك بعض  و.فهو يظهر احترامه الشديد هلم ويعتذر عن خمالفتهم إن اضطر لذلك
 :الشواهد على ما ذكرت

ال توجد اعتراضات مقبولة على الرأي الذي يكاد يكون  ":قرأايقول عن سورة 
 ". اي    ً                                                  جممعا  عليه بني العلماء املسلمني وهو أن هذه هي أول سورة أوح



 ٤٦٠

       ً                            استنادا  إىل ما جتمع عليه األحاديث وإىل  ":ويقول عن الفرق بني النبوة والرسالة
ة األمر ميكن أن نفترض أنه كان هناك فرق بني هذين الطورين من ما ترجحه طبيع

 .)٦٨("                                                     ًأطوار عمل حممد وأن التواريخ اليت تذكر عادة صحيحة تقريبا 
 .)٦٩("                                                         ًليس هناك ما يدعو لرفض الرواية اليت تقول إن خدجية طمأنت حممدا " 

 )  ّ        عل م بالقلم(قوله تعاىل : املسلمون يف العادة يفسرون معىن السطر األول: "ويقول
             ولكن هذا ال وجه له والسيما إذا كان حممد ال يقرأ "  ّ               عل م استعمال القلم: ") ١(

 .)٧٠("وال يكتب
                            ً                             اإلسالم التقليدي يقول بأن حممدا  مل يكن يقرأ وال يكتب ولكن هذا  ":ويقول

بأن إنتاجه القول مريب بالنسبة للعامل الغريب احلديث، ألنه إمنا قيل ليؤكد االعتقاد 
 .)٧١("               ً      ًللقرآن كان أمرا  معجزا 
إنه يتضمن معاين مل يدركها املسلمون )      ً      ًقرآنا  عربيا  (:ويقول عن قوله تعاىل

      ً     ً                                                        إدراكا  كامال  ولكنها معان ذات أمهية كبرية يف عاملنا املعاصر عامل االتصال بني 
 .)٧٢(األديان

 .كرناه                                          ً      وأما العلماء الغربيون فاألمر معهم خمتلف متاما  كما ذ
 :وهذه بعض األمثلة

يدل على جهل مؤسف بعلم …                                      ًالقول بأن رؤى حممد وكلماته كانت هذيانا "
 .)٧٣("… وحكمتهمPoulainكتاب من أمثال بولني 

 .)٧٤("إن خمالفة جولدزيهر ليست باألمر السهل"
وبلغت ثقته بعلماء بالده وحتقريه للعلماء املسلمني أن ترك أقوال هؤالء واعتمد 

 وإن وصف .)٧٥(قوال أولئك حىت يف ترتيب سور القرآن الكرمي حبسب نزوهلاعلى أ
بعض ما قال إم أمجعوا عليه بأنه خمالف لكثري مما يف الكتاب والسنة، وإن انتقد 
                                             ً                    تفسريهم لبعض آيات القرآن الكرمي، كل ذلك اعتمادا  على آراء إخوانه من 

 .املستشرقني
 :تعصب ضد العرب واملسلمني
                                          

 . ٤آية : سورة العلق)١(



 ٤٦١

               ً                                              ت عن العرب كالما  ال يتفوه به إال إنسان أخل التعصب بعقله فلم يعد يقول وا
 :يدري ما يقوله وال يتصوره

كيف كان ميكن أن ينتقد "فهو يقول لنا إن الربا مل حيرم يف مكة مث يتساءل  )أ(
الربا؟ بل كيف كان ميكن أن يفهم املكيون أي نوع من النقد؟ ما كان اإلنسان 

لربا خطأ، ألن النظرة العربية مل يكن فيها تصور جمرد للخطأ ليستطيع أن يقول إن ا
 .)٧٦(والصواب

كيف عرف هذا؟ إذا أراد الباحث أن يتحقق من وجود مفهوم معني يف تصور أمة 
                                                         ً             من األمم أو عدم وجوده، فإن املنهج العلمي يقتضيه أن يبحث أوال  يف لغتهم فإن 

 وإن مل جيد حبث يف .   ً     منا  فيهاوجد فيها ما يدل على هذا املفهوم صراحة أو ض
 فإن مل جيده جاز له حينئذ أن يقول إن هذا املفهوم ال .وسائلهم التعبريية األخرى

 .وجود له يف تصور هذه األمة
وكاتبنا بالطبع مل يفعل هذا ألن لغة العرب مليئة باأللفاظ الدالة على املفهوم الذي 

مثل اخلطأ والصواب واحلق أنكر وجوده عندهم، وإال فما معىن وجود ألفاظ 
والباطل واحلسنة والسيئة واحلرام واحلالل واحلسن والقبيح وغريها من األلفاظ اليت 

 كان يستعملها العرب ويدركون معانيها قبل نزول القرآن الكرمي؟
مث إن املفهوم الذي أنكر وات وجوده عند العرب هو يف حقيقة األمر من 

 عليها العقل البشري، واليت ال ميكن أن ختلو منها لغة املقوالت األساسية اليت فطر اهللا
 لعل الكاتب يقول لنا إنه إمنا أنكر املفهوم ارد للحق والباطل ومل .قوم من البشر

 …ينكر املفهوم النسيب
 هي الصفة الغالبة على استعماالت الناس )٧٧(فنقول إن النسبية باملعىن الذي شرحه

 مفاهيم غري نسبية -      ً منطقا - ولكن هذه النسبية تتطلب.ةملثل هذه املفاهيم التقوميي
) ب(و) ب(حسن ألنه ) أ(مسها جمردة أو مطلقة أو ما شئت، ألن الذي يقول أن 

نه حسن بال تعليل، وإن إوهكذا البد أن يصل إىل شيء يقول ) جـ(حسن ألنه 
نطقي                                        ً                        كان قد يغري رأيه فيما بعد إذا اكتشف شيئا  أعلى منه يف هذا السلم امل

 .التقوميي



 ٤٦٢

 فقد كان من معايريهم أن احلق البد أن يكون .وهذا هو الذي حدث للعرب
 ولذلك رفضوا .      ً                                              ً   موافقا  عليها اآلباء وأن من عالمات الباطل أن يكون خمالفا  هلم

                                                ً     ً           الدين اجلديد معللني رفضهم ذا املعيار الذي كان جزءا  هاما  من مكونات 
                 ً      ً                 مي على نقده تركيزا  شديدا ، وكرر هذا النقد  ولذلك ركز القرآن الكر.تفكريهم

بأساليب خمتلفة، فلفت نظرهم بذلك إىل معيار أرقى من ذلك الذي كانوا يعدونه 
                                                           ً  ولكنهم ما كانوا ليفهموا هذا النقد لو ال أن يف عقوهلم استعدادا  .احلد األقصى

) يفهموا( أقول .لفهمه، وهذا االستعداد يعتمد على تصور غري نسيب للحق والباطل
 ولكن حىت هؤالء الذين .                  ً            ألن بعضهم ظل متعصبا  لرأيه القدمي) يقبلوا(وال أقول 

 معهم  فمشكلة الرسول .رفضوا املعيار اجلديد إمنا فعلوا ذلك بعد أن فهموا معناه
 .مل تكن مشكلة عدم فهم منهم ملا يقول وإمنا كانت رفضهم ملا يقول

 . الربا بالذاتولست أدري ملاذا أختار الكاتب مسألة
فاملعروف أن اإلسالم مل يدخل يف تفاصيل احلياة االجتماعية طيلة العهد املكي، 
ألن هذا العهد كان عهد وضع األسس اجلديدة ونقد األسس القدمية وإزالتها، وألن 

 ولذلك مل يتطرق .التفاصيل اجلديدة ال يكون له معىن حقيقي إال يف اإلطار اجلديد
 مسائل الطعام والشراب واللباس والزواج وتفاصيل املسائل اإلسالم للحديث عن

االقتصادية والسياسية، بل وال تفاصيل الشعائر التعبدية، وإمنا ركز على العقيدة يف 
 ولعل من سوء حظ .اهللا واإلميان بالدار اآلخرة واالستمساك مبكارم األخالق
يعرفون أن الربا خطأ وإن                     ً                            الكاتب أننا منلك دليال  من كالم العرب على أم كانوا 

 فقد جاء يف السرية أن أبا وهب بن عمرو قال لقريش ملا أرادوا أن يعيدوا .مارسوه
يا معشر قريش ال تدخلوا يف بنائها من كسبكم إال : بناء الكعبة قبل مبعث النيب  

  )٧(    ً                                                          طيبا ، ال تدخلوا فيها مهر بغي، وال بيع ربا، وال مظلمة أحد من الناس
ل وينبغي أن نتذكر هنا أن التفرقة الغربية بني احلقيقة اردة ومغزاها ال ويقو )ب(

ولكن رمبا مل يقدر …  رمبا عرف حممد احلقائق اردة.توجد واضحة يف الشرق
 .مغزى هذه احلقائق اردة ولذلك طلب أن يوضح له ذلك بعبارات أخرى



 ٤٦٣

نه وات ورفاقه أقول وينبغي أن نتذكر حنن أن هذا الشرق الذي يتحدث ع
 كما قال الدكتور إدوارد - وإمنا هو-                  ً       ً                  املستشرقون ليس شيئا  واقعيا  يشار إليه بالبنان

 . شيء من نسج خياهلم، ينشأ عليه صغارهم ويشيب عليه الكبار-سعيد
هل يعىن وات أن لغات أهل الشرق كلها لغات وصفية ليس فيها كلمات تقوميية؟ 

 تكون لغة وال تؤدي وظيفتها يف احلياة إذا مل تكن  ألن اللغة ال.              ًهذا مستحيل عقال 
 حىت - ويقول بعضهم ال يوجد- بل إن فالسفة العلوم حيدثوننا أن هذا يعسر.تقوميية

يف اللغة العلمية البحتة ألن اللغة ال تقتصر على استعمال الكلمات العلمية اليت تشري 
اخل … قة، إنسان، نقودإىل وقائع جزئية وإمنا تستعمل كلمات عامة مثل ذرة، طا

 ليست وصفية حبتة وإمنا هي - هكذا يقول هؤالء الفالسفة-وهذه الكلمات العامة
 .مشحونة بأفكار نظرية

ّ                                 أم يقول وات إن أهل املشرق يصفون ويقو مون من غري شعور منهم باحلد الفاصل                                    
ما                                                                ً بني هذا وذاك؟ وأقول نعم إن هذا قد حيدث هلم كما حيدث ألهل الغرب فكثريا  

                          ِّ                    ِّ                    يصف اإلنسان وهو يظن أنه يقو م، وأكثر منه أن يقوم  اإلنسان وهو حيسب أنه 
         ً  عمى كامال  - ودعك عن أهل املشرق قاطبة- أما أن يعمى فرد من الناس.يصف

 .عن رؤية الفرق بني الوصف والتقومي فهذا ال حيدث إال إلنسان معتوه
 يعتقد كثري من الغربيني  لقد كان كثري منهم يعتقد كما.لنأت اآلن إىل العرب

اآلن أن التاريخ ال معىن له وال مغزى، وإمنا هو مشس تطلع هنا وتغيب هنالك، ويوم 
 .)١( )منوت وحنيا وما يهلكنا إال الدهر(يعقبه يوم، وأرحام تقذف وقبور تلقف، 

فأصحاب هذا االعتقاد كانوا يفرقون إذن بني احلقيقة اردة ومغزاها أو معناها، 
 ال يف كل .فوا باحلقيقة وأنكروا املغزى يف هذه املسألة، ورمبا يف مسائل غريهافاعتر
 فلما جاء اإلسالم مل يعلمهم الفرق بني احلقيقة اردة واملغزى، وإمنا لفت .شيء

 .أنظارهم إىل املعاين اليت تنطوي عليها هذه احلقائق اردة اليت كانوا يعلموا
، ودالئل )آيات(                   ً       ً           رد أشياء تشغل زمانا  ومكانا  وإمنا سارت فاحلقائق الكونية مل تعد جم

على خالقها، والطعام واللباس وكل ما يستفيد منه اإلنسان مل يعد جمرد حقيقة 
تستوجب شكر املنعم، وتقتضي التصرف " نعمة"فيزيائية أو بيولوجية وإمنا أصبح 
                                          

 . ٢٤آية : سورة اجلاثية)١(



 ٤٦٤

 هذا اال يقول تعاىل  ويف آية رائعة من آيات القرآن الكرمي يف.فيها بطريقة ترضيه
    ً                                                               ذاما  املشركني على وقوفهم عند معرفة احلقيقة اردة وعدم النظر إىل مغزاها 

ْ        ْ       ُ ُ  ْ و ل ق د  أ ت و ا ع ل ى الق ر ي ة  ال ت ي أ م ط ر ت  م ط ر  الس و ء  أ ف ل م  ي ك ون وا ي ر و ن ه ا ب ل  : احلقيقي َ َ َ   ِ  ْ َّ     َ    ْ   ِ  ُْ    َِ    ِ ْ َ     َ    ْ  َ   ْ َ َ  
ُ    ًي ر ج ون  ن ش ورا    َال    َ ُ   ك ان وا  ُ َ   ُ  ْ   )م مثل هذا الكالم أناس ال يفهمون الفرق  هل يفه)١

  .؟ بني احلقيقة اردة واملغزى
                                                         ً            وإذا كان القرآن قد فرق هذه التفرقة، وإذا كان القرآن نابعا  حسب اعتقاد 
الكاتب من الالوعي املشترك للعرب فهذه التفرقة إذن موجودة عندهم يف هذا 

 .على األقل" الالوعي"
ام العرب أن عقليتهم ال ترفض التناقض، ولذلك وأما ثالثة األثايف فهي ا ) د(

تفادوا تصورات األشاعرة وغريهم التجريدية واستمسكوا بعبارات "فإن احلنابلة 
                                        ً               والذي ينتج عن هذا أننا إذا اكتشفنا شيئا  من التناقض يف .القرآن والسنة كما هي

 ميكن .ي ادب                        ً                                    القرآن فإن هذا يكون دليال  على غناه وجتاوزه املثمر للفكر التجريد
 .االحتفاظ بعبارتني متناقضتني ألن كل واحدة منهما ال تعرب عن احلقيقة إذا انفردت

 وعليه فإن .                               ً                     بل إن كل واحدة منهما تكشف جانبا  من احلقيقة مله األخرى
 .)٨١("                                     ً             ً                  العبارتني وإن مل ميكن اجلمع بينهما منطقيا  تعطياننا معا  صورة أكمل للحقيقة

                                                      ً األشاعرة؟ أهم قوم من اإلجنليز أو األمريكان؟ أمل يكونوا عربا     ً       أوال  من هم -١
ّ                                         كاحلنابلة؟ إذن ملاذا عد  هؤالء املمثلني للعقلية العربية وترك أولئك؟                      

هل ما قاله الكاتب هو حكاية وتصوير أمني لقول احلنابلة أم هو تفسري :       ً وثانيا -٢
 من استمساكهم بالقرآن منه وتأويل؟ الذي نعرفه عن احلنابلة أم مل يستنتجوا

والسنة هذه النتيجة اليت استنتجها الكاتب، وإمنا كانوا كغريهم من عباد اهللا يعتقدون 
 كتاب اهللا تعاىل عن مثل - كغريهم من املسلمني-أن الكالم املتناقض باطل ويرتهون

 الذين  الزنادقةى وقد رد إمام احلنابلة، بل إمام أهل السنة، اإلمام أمحد عل.هذا الباطل
                                            ً      ً                        زعموا مثل هذا الزعم يف القرآن فكانت ردوده مثال  رائعا  للعقل املستنري الذي يرفض 

                   ً              نعم إن هنالك تناقضا  وإنه يدل على :  ومل يقل هلم.كل شائبة من شوائب التناقض
                                          

 . ٤٠آية : سورة الفرقان)١(



 ٤٦٥

                 ً               بل كان يبدأ كثريا  من ردوده على .خصومة القرآن ومشول وصفه لكل نواحي احلياة
 :          ً               وإليك مثال  من هذه الردود" يف القرآن وزعموا أنه متناقضفشكوا: "شبهام بقوله
ِ ر ب  امل ش ر ق وأما قوله   ِ  ْ َ   ُّ    و ال م غ ر ب ِ  ِ  ْ ْ    )و)١  ر ب  امل ش ر ق ي ن ِ  َْ  ِ  ْ َ   ُّ    و ر ب  امل غ ر ب ي ن ِ  ْ ِ  َْ   ُّ    )٢(       

ِ ف ال  أ ق س م  ب ر ب  امل ش ار ق و  ِ   َ   ِّ   ِ  ُ  ِ ِ و ال م غ ار ب   َ َ  ُ ْ  ِ    ْ    )٣(. 
 ن الكالم احملكم؟فشكوا يف القرآن وقالوا كيف يكون هذا م

ِ ر ب  امل ش ر ق أما قوله   ِ  ْ َ   ُّ    و ال م غ ر ب ِ  ِ  ْ ْ    فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار 
 . مبشرقه ومغربهأقسم اهللا

ِ ر ب  امل ش ر ق ي ن وأما قوله   َْ  ِ  ْ َ   ُّ    و ر ب  امل غ ر ب ي ن ِ  ْ ِ  َْ   ُّ    فهذا أطول يوم يف السنة وأقصر يوم 
 .يف السنة أقسم اهللا مبشرقه ومغربه

 فهو مشارق السنة ومغارا، فهذا ما رب املشارق ورب املغارب وأما قوله
 .)٨٥(شكت فيه الزنادقة

 عن جانب من - حسب تفسري اإلمام أمحد-تعرب كل من هذه اآليات الثالث
 .جوانب احلقيقة كما قال وات وهي يف مجلتها تعرب عن احلقيقة كلها يف هذا األمر

 ولست أدري كيف .كانت متناقضةولكن هذا ما كان ليحدث لو أن اآليات 
                                                      ً                  يفوت على كاتب مثل هذا أن العبارات املتناقضة ال تفيد شيئا  ألن كل واحدة منها 
تنقض أو متحو ما تقرره األخرى فاجلمع بينها ال يؤدي إىل ثراء بل إىل جدب 

 .كامل
ة        ً                                        ً             ً         وثالثا  كيف خيطر ببال عاقل أن أمة من العقالء إنسا  كانوا أو جنا  أو مالئك-٣

أن أمة : تقبل التناقض وال ترى الفرق بينه وبني األحكام واالتساق؟ نعم قد يقال
 أما أن يقال إن عقلها .يوجد يف كالمها من التناقض ما ال يوجد يف األمم األخرى

 إذا قال أحد .ال مييز بني املتناقض واملتسق، بني املستحيل واملمكن فهذا غري معقول
ذا الكتاب؟ فأجابه نعم أنا كتبته غري أنين مل أكتبه؟ هل كتبت أنت ه: هؤالء آلخر

فماذا يفهم إذا كان يعلم أن صاحبه يتحدث على سبيل احلقيقة ال ااز؟ هل يفهم 
                                          

 . ٢٨آية : سورة الشعراء)١(
 . ١٧آية : سورة الرمحن)٢(
 . ٤٠آية : سورة املعارج)٣(



 ٤٦٦

 هذا .هل يفهم أنه مل يكتبه لكنه يقول إنه كتبه. أنه كتبه؟ لكنه يقول إنه مل يكتبه
لى القراء لو ال أن كاتبنا كالم يقال للشاذين يف علم املنطق، وما كنت ألثقل به ع

وبعض بين جلدته حيسبون أن معايري العقالنية نسبية وأن عدم قبول التناقض شيء 
 .)٨٦(ختتص به العقلية الغربية

ْ    َ  و ع ل م  آد م  األ س م اء  ك ل ه ا ث م  ع ر ض ه م  ع ل ى            ً               ويقول معلقا  على قوله تعاىل  )هـ(  ُ     َّ ُ    َّ ُ   َ    ْ  َ        َّ   
ِ ِ  ب أ س م اء  ه ؤ الء  إ ن ك نت م  ص اد ق ني   َ ِ  َِ   َ َ  َ  َ ِْ  ُ ِ   امل الئ ك ة  ف ق ال  أ ن ب ئ ون ي      ْ  ُ ُ    ِ  ِ   ُ    ِ    ْ َ  ِ)يبدو أن املفروض هنا .)١ 

أن العلم باألمساء يتضمن العلم بالطبيعة احلقيقية للشيء، وأن العالقة بني االسم 
 واحملتمل أن هذا كان من مسلمات .العرفية) العالقة(وطبيعة الشيء أوثق من جمرد 

 .)٨٨(عقلية العرب قبل اإلسالم
                                                    ً      ً قش العلماء املسلمون طبيعة العالقة بني االسم واملسمى نقاشا  عميقا  لقد نا

 .       ً                                                             مستفيضا  واختلفوا كما اختلف غريهم بني قائل إا توقيفية وقائل بأا عرفية
                     ً                                                  ولكننا مل نسمع أن أحدا  من الفريقني زعم أن معرفة االسم تتضمن املعرفة بطبيعة 

و ما يشري إليه، فالذين يقولون أن  وليس يف قصة آدم ما يدل على ذلك أ.الشيء
األمساء توقيفية ال يدعون أكثر من وجود عالقة طبيعية بني االسم واملسمى اقتضت 
أن يسمى ذا االسم بالذات ال بغريه ولكن هذه العالقة ال تدرك مبعرفة االسم 
                                ً                                  وحده، بل البد من معرفة املسمى أيضا  الكتشاف العالقة والذي فهمه املسلمون 

له بني األمساء واملسميات ألن                                 ً              يم آدم األمساء أنه مل يعلمه ألفاظا  فحسب وإمنا قرنتعل
ّ        فيكون عارفا  ملسم اه إذا  ".اإلنسان كما يقول صاحب املفردات ال يعرف االسم    ً           

 أال ترى أننا لو علمنا أسامي أشياء باهلندية .عرض عليه املسمى، إال إذا عرف ذاته
معامل تلك األشياء مل نعرف املسميات إذا شاهدناها، أو بالرومية ومل نعرف صورة 

ّ                             مبعرفتنا األمساء ار دة، بل كنا عارفني بأصوات جمردة  فثبت أن معرفة األمساء ال .                
 .)٨٩("حتصل إال مبعرفة املسمى وحصول صورته يف الضمري

وهل احلد يفيد تصور األشياء؟ فيقول احملققون من "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
نظار على أن احلد فائدته التمييز بني احملدود وغريه، كاالسم، ليس فائدته تصوير ال

                                          
 .  ٣١آية : سورة البقرة)١(



 ٤٦٧

احملدود، وتعريف حقيقته وإمنا يدعي هذا أهل املنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن 
 .)٩٠("                 ً                    سلك سبيلهم تقليدا  هلم من اإلسالميني وغريهم

فيد تصوير حقيقة  أن االسم ال ي- وهو لعامل عريب مسلم-واضح من هذا الكالم
                                          ً      ً                          الشيء، وواضح منه كذلك أن الذين يقولون كالما  قريبا  من هذا هم اليونان، أجداد 
الكاتب الفكريون الذين كان يرى فليسوفهم األكرب أن احلد يفيد تصور ماهية 

 .احملدود
                                          ً                             وبعد، فإذا كان الرجل يكتب باعتباره علمانيا ، وكان ال يثق بالعلماء املسلمني 

 وهو قليل من -                                                     ًالثقة بالدارسني الغربيني، وإذا كان هذا الذي ذكرناه أخريا ويغلو يف 
 هو رأيه يف األمة العربية، فال يستغربن أحد تلك النتائج اليت انتهي إليها من -كثري

 .دراسته للسرية النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم
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كاد خيلو كتاب من كتب املستشرقني، وال حبث من حبوثهم، لغويا كان أم ال ي

      ً            ً            ً        ً                                        تارخييا  أم اقتصاديا  أم اجتماعيا  أم متصال  بالقرآن الكرمي أو السنة النبوية، ال يكاد 
خيلو كتاب يف هذه ااالت أو غريها أو حبث من حبوث املستشرقني من إشارة أو 

                               ً       سالمي، تبني عند إمعان النظر موقفا  يتخذه أكثر إىل مسألة من مسائل الفقه اإل
 من النظام القانوين اإلسالمي وأحكامه –      ً              ً  مقلدا  فيه أو مبتكرا  -الباحث أو الكاتب
 .وقواعده وأصوله

وال يرجع هذا كما قد خيطر بالبال ألول وهلة إىل مشول دراسات  
كام النظام االستشراق وسعة جماهلا، بل هو يرجع يف املقام األول إىل مشول أح

فالفقه من حيث هو . القانوين اإلسالمي وقواعده لكل ناحية منن نواحي حياة املسلم
تعبري عن نظام قانوين تغطي أحكامه وقواعده كل ما يعرض للمرء ىف حياته، بل وما 
                                                      ً                 يصيب ماله بعد وفاته، وما جيب له من أحكام قبل والدته، فضال  عن أحكام العالقة 

ذا شأن غري معهود يف النظم القانونية الوضعية فهذه ال تتدخل إال بني الفرد وربه، وه
                               ً                                       من حيث يكون الرتاع بني طرفني واردا  وال تنظم إال العالقات املتبادلة بني األفراد 

 .واجلماعات
                                        ّ              ومع ورود تلك اإلشارات إىل أحكام فقهية يف جل  كتب املستشرقني  

فها يف جمال الكتب اليت تبحث يف  فإننا ال نستطيع أن نصن– أو كلها –وحبوثهم 
                                                      ً               الشريعة اإلسالمية أو الفقه اإلسالمي، إذ أقل هذه الكتب عددا  هو ما خصص هلذا 
اجلانب من جوانب احلياة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، وأكثر هذا القليل ال يتصل يف 
 .منهجه ومقدماته ونتائجه باجلانب القانوين من الفكر اإلسالمي إال بقدر ضئيل

ويركز معظم املؤلفني على جوانب العادات والتقاليد السائدة يف اتمع، وتناقض 
                                                                 ً        ً بعضها يف أحيان كثرية مع تعاليم اإلسالم لالنتهاء إىل أن اإلسالم أنشأ نظاما  قانونيا  

 .)١(ال يطبق، أو هو غري قابل للتطبيق
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 :كولسون للفقه اإلسالمي. دراسات األستاذ نويل ج
.  من املستشرقني الذين يعنون بالفقه اإلسالمي األستاذ نويل جمن بني القلة 

مدرسة الدراسات الشرقية (كولسون، أستاذ القوانني الشرقية يف جامعة لندن 
 :، فقد كتب كولسون ثالثة كتب هي)واألفريقية

A History of Islamic Law  
Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence,  
Succession in Muslim Family 
وله باإلضافة إىل ذلك عدد غري قليل من املقاالت والبحوث املنشورة يف الدوريات 

 :القانونية الربيطانية واألمريكية وغريها، لعل أمهها دراسته عن الفرد والدولة
The State and The Individual in Islamic Law  

 :الميودراسته عن النظرية والتطبيق يف القانون اإلس
Doctrine and Practice in Islamic Law, BSOAS  

 .منذ أكثر من ربع قرن يف جامعة لندن) القانون اإلسالمي(وهو يقوم بتدريس 
والسمة املميزة لدراسات األستاذ كولسون، اليت دعتنا إىل اختيار الكتابة عنه يف 

لبدء عنده يف حبوث هذا الد املخصص لدراسة مناهج املستشرقني هو أن نقطة ا
دراسة الفقه اإلسالمي ختالف نقطة البدء عند اجليل السابق من أساطني االستشراق 

 .وأساتذته
 من افتراض أن – وال زال أتباعهم يقلدوم يف ذلك –فبينما يبدأ اآلخرون 

القانون اإلسالمي نظام بال قد بلغ مرحلة اجلمود عن التطور الالزم ألي نظام قانوين 
ّ        حي  أو قاب               ً                        ً                ً         ل لالستمرار حيا ، وهو لذلك قد غدا مهجورا  يف موطنه، منبوذا  من أهله  

                                 ً  يبدأ كولسون من افتراض مغاير متاما  – بينما يبدأ اآلخرون من هذا االفتراض –
ّ                                       مؤداه أن النظام القانوين اإلسالمي حي  متفاعل، مطبق يف اتمعات اإلسالمية وقائم                                  

عليه يف تشكيل النظم القانونية يف البالد يف ضمائر أفرادها، وينبغى أن يعتمد 
 .)٢(اإلسالمية لتأيت هذه النظم معربة هن روح البالد اليت تطبق فيها

ويترتب على هذا االختالف يف الفرض األساسي الذي تقوم عليه دراسات 
كولسون، ما ال حيصى من مواطن اخلالف بينه وبني غريه من املستشرقني الذين 



 ٤٧٨

وهذا املوقف وحده هو الذي جيعل منهج . الفقه اإلسالمييدرسون القانون أو 
 أجدر املناهج بالبحث والدراسة عند إرادة النظر – يف تقديرنا –األستاذ كولسون 

 .يف مناهج املستشرقني يف الدراسات القانونية اإلسالمية
                                                ً              والواقع أن األستاذ كولسون على الرغم من شغله واحدا  من أهم كراسي 

 كرسي القوانني الشرقية جبامعة لندن –قليدية يف اجلامعات الربيطانية االستشراق الت
        ً  فهو أصال  – ال ميكن إدراجه يف عداد املستشرقني باملعىن التقليدي هلذا اللفظ –

أستاذ قانون متخصص يف القانون املدين، درس الشريعة اإلسالمية دراسة القانوين 
ية املختلفة، ال دراسة املستشرق املهتم الذي يسعى إىل املقارنة بني النظم القانون

وكتبه وحبوثه تتجه وجهة املقارنة القانونية البحتة، . بالشرق وتارخيه وتقاليده وعاداته
ال وجهة البحث العلمى يف خدمة السياسة كما يغلب على كثري من املستشرقني، 
ت  وال وجهة تسخري البحث العلمي خلدمة التعصب الديين كما يبدو يف كتابا

 .)٣(أخرى
 :نظرة يف املنهج

إن املنهج الذي يتبعه األستاذ كولسون يف دراساته للفقه اإلسالمي يقوم على  
          ً كونه تعبريا  "إدراك أن هذا الفقه من حيث هو نظام قانوين يستمد قوته اإللزامية من 

) عز وجل" (التسليم الكامل هللا: عن إرادة اهللا،  وهذا مترتب على معىن اإلسالم
سألة طبيعة النظام  القانوين حمسومة يف الفكر اإلسالمي بطريقة ال حتتمل أي فم"

ألن مقتضى اإلميان يف اإلسالم أن القانون هو جمموعة القواعد املوحى ا من : تردد
 .)٤("عند اهللا، وإنكار ذلك يعين اخلروج من اإلسالم

لنظام القانوين وإذا كان بعض العلماء املستشرقني يدرسون الفقه اإلسالمي وا 
                                    ً أي باعتباره كان يف يوم من األيام نظاما  : اإلسالمي كما يدرس القانون الروماين

       ً      ً                                                    ً        ً    ً قانونيا  عريقا ، فإن األستاذ كولسون يدرس الفقه اإلسالمي باعتباره نظاما  قانونيا  حيا  
كسائر النظم القانونية احلية األخرى، وليست مهمة البحث التارخيي عند كولسون 

ن حماولة اكتشاف األسس التارخيية اليت ترسم الطريق لتطبيق قواعد هذا أكثر م
 ) ٥(التشريع يف الواقع
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وإذا كان كولسون قد اختار دراسة التشريع اإلسالمي مبنظار قانوين، فإنه يقرر أن 
الوقت قد حان لدراسة الشريعة على مستوى متخصص يف االقتصاد واالجتماع 

سات املتخصصة فيما بينها على رسم صورة أدق والسياسة لتتعاون هذه الدرا
 .)٦(ألحكـام هذه الشريعة

وال شك أن هذا املنهج يف فهم أصل القانون اإلسالمي وطبيعته، ويف النظر  
 إذا أضفنا إليه ما دعا إليه كولسون يف خمتلف كتبه –                   ً        ً    ً إليه باعتباره نظاما  قانونيا  حيا  

 )٧(صول إىل أحكام إسالمية تناسب العصرودراساته من ضرورة معاودة االجتهاد للو
 جيعل دراساته جديرة بالبحث اجلاد وحيمل الباحث املسلم على إعطائها حقها من –

 – يف نظرنا –                          ً      ً     ً                    الدرس والنقد باعتبارها عمال  علميا  أصيال ، بل إن كولسون يعترب 
ر رائد مدرسة جديدة يف التفكري الغريب، لن ميضي وقت طويل حىت تكون هلا آثا

كبرية على منهج هذا التفكري فيما يتصل بالشريعة والفقه اإلسالميني، ومن مث فيما 
يتصل بالدراسات اإلسالمية بوجه عام، بقدر اتصال هذه الدراسات بالشريعة 

 .والفقه
وال يعين هذا التقدير ملنهج األستاذ كولسون اتفاقنا معه يف النتائج اليت  

للقانون اإلسالمي، بل لعل مواضع اخلالف يف يتوصل إليها يف حبوثه ودراساته 
وإمنا عنايتنا هنا مبنهجه يف البحث، . جزئيات نتائجه أكثر من مواضع االتفاق معه

                                                                ً      ً ومدى اتفاق هذا املنهج أو عدم اتفاقه مع ما يراه الباحث املسلم منهجا  سليما  
ع ليستفاد منها لدراسة قانونه وشريعته وفقهه، مث تأيت جزئيات النتائج ومسائل الفرو

 يف تبني مدى التزام املنهج املعلن يف البحث، ومدى استقامة – إذا احتيج إليها –
 .األحكام اليت يتوصل إليها الباحث مع مقدماا
 :وسوف نكتفي يف هذا املقام بالنظر يف كتابيه

- A History of Islamic Law. 
- Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence. 
                     ً      ً                                     مها اللذان حيمالن تعبريا  واضحا  عن منهجه يف النظر إىل القانون اإلسالمي إذ

ويتضمنان نظراته اليت جيدر الوقوف عندها ملا متثله من اجتاه جديد يف االهتمام 
      ً                                        وتيسريا  للبحث فسوف نتتبع هذه اآلراء حماولني وضعها . بقضايا الفقه اإلسالمي



 ٤٨٠

 ا من جهة، وتصويرها تصويرا  متكامال  من حتت عناوين موضوعية تسهل اإلملام    ً       ً                         
 .جهة ثانية

 
 :مثالية الشريعة اإلسالمية وتطبيقها

يف مفتتح كتابه عن تاريخ القانون اإلسالمي يقرر األستاذ كولسون أن  
جعل الشريعة اإلسالمية مبا ) "صلى اهللا عليه وسلم(انقطاع الوحي بوفاة الرسول 
أن ) وأصبح على اتمع..." (ن ثابتة غري قابلة للتغيريحتقق هلا من كمال التعبري والبيا

، مث يقول عقب ذلك )٨("يتطلع إىل ما متثله من معايري مثاليه وصحيحة إىل األبد
ووصف قواعد هذه الشريعة باملثالية ال يعين افتقار التعبريات القانونية عنها : "مباشرة

مجتمع، كما ال يعين أن عمل لالعتبارات العملية املالئمة للحاجات احلقيقية لل
 ".                         ً                                 احملاكم اإلسالمية مل يلحق أبدا  ذا املثال، فإنه ال صحة هلذا أو ذاك

ومسألة املثالية والواقعية يف الفقه اإلسالمي، أو يف أحكام الشريعة اإلسالمية  
     ً                        كثريا  من اجلدل، وتذرعوا بوصف – وغريهم –مسألة أثار حوهلا املستشرقون 

     ً  وحيا  – مصدر الشريعة اإلسالمية األول –مد من كون القرآن الكرمي املثالية املست
    ً                                                                    إهليا  إىل نفي وصف الصالحية للتطبيق عن أحكام هذه الشريعة، وقد تردد هذا املعىن 
يف كتابات عدد من أساتذة القانون يف اجلامعات العربية، واملصرية بوجه خاص يف 

: ون نفسه يف كتابه اآلخرمطلع القرن امليالدي احلايل، واألستاذ كولس
Conflicts and Tensions خيصص فصال  للتنازع بني النـزعة املثالية                             ً        

                                                        ً                    والنـزعة الواقعية يف تطبيق القانون اإلسالمي ال يبعد فيه كثريا  عن املقولة السابقة، 
وينسب نشوء مناصب قضائية مثل منصب وايل املظامل، ومفاهيم قانونية مثل مفهوم 

                                                      ً    ية إىل احلاجة إىل قواعد قانونية واقعية لفض املنازعات بعيدا  عن السياسة الشرع
                                                             ً       ً املفاهيم املثالية الدقيقة للشريعة اإلسالمية، بل وبصورة متثل احنرافا  أحيانا  

Deviation٩( عن تلك املفاهيم الشرعية(. 
والصحيح أن مثالية أحكام الشريعة اإلسالمية، ال تعين عدم صالحيتها  

من األحوال، والواقع الذي مضى عليه العمل يف العامل اإلسالمي كله للتطبيق حبال 
 والعمل اجلاري )١٠(إىل دخول االستعمار الغريب بالد اإلسالم ينقض هذه الدعوى
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اآلن على قدم وساق يف عدد من بلدان اإلسالم للحكم بالشريعة اإلسالمية وإصدار 
ا الفقهية واستمرار العمل ا قوانني جديدة مستمدة من أحكامها مبنية على مدونا

حىت اليوم يف اململكة العربية السعودية وغريها من الدول اإلسالمية ينقضها 
 .)١١(كذلك

وإمنا معىن املثالية هو نزوع هذه األحكام الشرعية اإلسالمية باإلنسان إىل  
العلو فوق الشهوات والرتوات، وحتكيم العقل والعدل بدال من حتكيم اهلوى 

 ترمي إىل ختلق املرء خبلق اإلنسان الفاضل، إن – مجلة –رض، فأحكام اإلسالم والغ
مل يستطع الوصول إىل خلق اإلنسان الكامل، فهذا معىن للمثالية نثبته وال ننفيه، 
                                 ً                                   وذاك معىن ال جند على صحته دليال واحدا  من أحكام اإلسالم نفسها أو من الواقع 

 .أو التاريخ
مي وأحكام الشريعة اإلسالمية واقعية، فإننا ال نعين أما كون الفقه اإلسال 

بذلك خضوعها لرغبات املكلفني وحتقيقها ملا يشتهون، فإن هذا معىن للواقعية ال 
وإمنا واقعية . يقره أي نظام قانوين وال يقبله على عمله أي صانع للتشريعات الوضعية

ع احلرج عنهم وعدم أحكام الشريعة اإلسالمية تبدو يف حتقيق مصاحل الناس ورف
 .تكليفهم مبا ال يطيقون من الواجبات أو األعمال

ولقد جتلت واقعية أحكام الشريعة اإلسالمية يف عشرات القواعد الفقهية بل  
 –مئاا اليت حتكم النوازل، واليت حتكم تطبيق القواعد الشرعية ذاا مبا ال يدع جماال 

ا الفقه أو هذه الشريعة بعدم الواقعية اليت  لرمى هذ–يف إطار البحث العلمي احملايد 
، واليت أدت يف نظر )١٢(تساوي عند أصحاب هذه التهمة عدم الصالحية للتطبيق

اضطرت " إىل احنراف عن تطبيق أحكام الشريعة اليت – وغريه –األستاذ كولسون 
 .)١٣("لتفسح اال لألحكام احملققة حلاجات اتمع العملية

ب أن ننبه هنا إىل تناقض وقع فيه األستاذ كولسون نفسه والواقع أننا جي 
                                       ً                                       حيث يقول يف عبارته اليت نقلناها عنه سابقا  إن التعبريات القانونية للشريعة اإلسالمية 
: مل تفتقر إىل االعتبارات العملية املالئمة للحاجات احلقيقية للمجتمع، مث يقول هنا

رت إلفساح اال أمام األحكام احملققة إن أحكام الشريعة اإلسالمية املثالية اضط
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                                                    ً                   للحاجات العملية واليت وصفها قبل قليل بأا مثلت احنرافا  عن األحكام الشرعية 
 .الدقيقة، فكيف ميكن التوفيق بني هاتني املقولتني ؟ 

 :القرآن الكرمي ودوره يف التشريع
ت اليت جيدر إن دراسة دور القرآن الكرمي ىف التشريع اإلسالمي من املوضوعا 

الوقوف عندها يف حبوث األستاذ كولسون، ولعل هذا املوضوع من أهم املوضوعات 
اليت اضطرب فيها لديه منهج البحث يف دراساته املختلفة، وتباينت بالتايل النتائج 

 .اليت وصل إليها من موضع إىل آخر يف هذه الدراسات
هو جمموعة القواعد "ففي الوقت الذي يقرر فيه أن القانون يف اإلسالم  

، ويقرر فيه أن تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة )١٤(" املوحى ا من عند اهللا
أن الوحي القرآين أخذ يف إزاحة القانون العريف "كان إحدى السمات البارزة فيه 
، نراه يذهب إىل أن القانون القبلي العريف )١٥("القبلي من مكانه يف جوانب متعددة

 ص قرنا ونصف قرن هو املعيار الذي يقاس به صواب السلوك أو خطؤه ما مل ينظل
ال "، ونراه يقول يف موضع آخر إن التشريع القرآين )١٦(الوحي صراحة على إلغائه

مل "، وجنده يقرر أن القرآن الكرمي )١٧("                  ً                يعدو أن يكون تعبريا  عن أصول اإلسالمية
" اسية ألية عالقة قانونية بغية استقصائهايتتبع ولو على حنو مبدئي العناصر األس

              ً                                                            ويعترب ذلك عيبا  يف التشريع القرآين مل تقع فيه قوانني األلواح االثىن عشر الرومانية 
 .)١٨(القدمية

القرآن الكرمي قد أرسى بشكل قاطع "وبينما جنده يقرر بوضوح قاطع أن  
وأن أمره جيب أن يطاع هو وحده مصدر كل حكم، ) تعاىل(املبدأ املتمثل يف أن اهللا 

، نراه يقرر يف موضع آخر أنه بعد مائة ومخسني )١٩("يف كل شأن من شؤون احلياة
ظهر فريق بني العلماء املسلمني الذين حاولوا تبيني أصول العقائد اإلسالمية "سنة 

         ً                                                        ً اختذ موقفا  مؤداه أن كل شأن من شؤون احلياة جيب بالضرورة أن يكون حمكوما  
سبحانه ( ويف تصورهم لفلسفة القانون كانت السيادة التشريعية هللا . بإرادة اهللا

 .)٢("شاملة لكل شيء) وتعاىل 
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فكيف يستقيم القول بأن القرآن الكرمي أرسى هذا املبدأ بشكل قاطع مع  
نسبته بعد ذلك إىل فريق من العلماء ظهروا بعد قرن ونصف قرن من اكتمال 

 الوحي؟
األستاذ كولسون فيفهمه لدور القرآن الكرمي يف إن املسارب اليت أتى منها  

 : يف أربعة أمور جنملها فيما يلي– يف نظرنا –التشريع وحتليله هلذا الدور تتمثل 
 :تأثره بطريقة التقنني احلديثة: األمر األول 

يبدو للمتأمل يف مواضع متعددة من أحباث األستاذ كلوسون ودراساته أنه ال  
إال لذلك النوع من التشريع الذي يقوم ) النظام القانوين(ف يعطي بثقة واطمئنان وص

 –على استقصاء جوانب العالقات القانونية وأركاا ومكوناا ويعطي كل عالقة 
 نعين – حكمها القانوين، وتلك هي طريقة التقنني يف العامل الغريب –بنص حمدد 

ديثة السائدة يف عصرنا هي طريقة التقنني احل:  أو قل–الغرب اجلغرايف ال السياسي 
 .احلاضر

ومن هنا ينعي األستاذ كولسون على القرآن الكرمي فيما نقلناه عنه من  
 على حنو ما تفعل –نصوص عدم استقصائه العناصر األساسية ألية عالقة قانونية 

 ولشعوره بأن هذه الطريقة مل يعرفها التشريع إال منذ وقت قريب –التقنينات احلديثة 
ن بني القرآن الكرمي وبني قوانني األلواح االثين عشر، وهي مقارنة ال راح يقار

 وهو )٢١(تستقيم بأية حال، مث راح يلتمس لذلك سببا يف نزول القرآن الكرمي منجما
أمر ال عالقة له بصياغة النص القرآين واستقصائه أو عدم استقصائه ألطراف 

 .العالقات القانونية اليت يعاجلها
هل يتعني أن يكون النص التشريعي يف : ي يثريه هذا البحث هووالسؤال الذ 

صيغة معينة وأسلوب حمدد حىت يسبق جمموع نصوص وصف النظام القانوين أو البناء 
التشريعي؟ أم أن العربة هي مبدى فهم املكلفني ملا تضمنه النص التشريعي، ومدى 

املتجددة للمجتمع  باحلاجات االجتماعية – يف ظل قواعد تفسريه –وفاء النص 
 الذي حيكمه وخياطب سلطاته وأفراده؟

واجلواب الذي ال ختتلف فيه العقول أن العربة بصالحية النص للتطبيق ووفائه  
وليست قط يف صيغته أو أسلوبه أو الشكل الذي . باحلاجات املتجددة للمخاطبني به
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وضوع الذي مل وإذا كان األمر كذلك فأين امل. يصب فيه املشرع حكمه أو أحكامه
.                                                              ً     يف القرآن فيه حباجة املكلفني؟ إن األستاذ كولسون ال يقدم مثاال واحدا  لذلك

                    ً       ً      ً                   مل يقدم القرآن تقنينا  مباشرا  وحمددا  للمسلمني امللتزمني يف : "ويكتفي بأن يقول
سلوكهم وحيام مبقاييس الشرع وقواعده، وهناك كثري من املسائل اليت يثريها 

 .)٢("     ً        ًه نصا  تشريعيا القرآن من حيث كون
وللباحث أن يعجب، إذا كان األمر كما يقول األستاذ كولسون، فمن أين  

جاءت تلك املدونات اليت ال حتصى صفحاا يف آيات األحكام ودالالت القرآن 
                                                         ً        ً        التشريعية؟ أما املشكالت اليت يثريها القرآن الكرمي باعتباره نصا  تشريعيا  فنحن ال 

يكون األمر أمر مدى إدراك األستاذ كولسون لطبيعة النص ندري ما هي؟ إال أن 
وهذا ما يغلب على ظننا، مبا تدل عليه األمثلة اليت نناقشها يف الفقرة . القرآين نفسه

 .التالية من كالم كولسون نفسه
 :طبيعة النص القرآين: األمر الثاين 

نصوص      نظر األستاذ كولسون إىل القرآن الكرمي نظرته إىل أي جمموع لل 
، فـرأى أنـه لكـي يكمل له وصف اموع التشريعي جيب أن Codeالقانونية 

يستقصي العناصر األساسية للعالقات القانونية اليت يعاجلها، ورأى أن القرآن الكرمي 
مثل وجوب الرمحة : مل يترجم املفاهيم األساسية اليت يقوم عليها أي جمتمع متحضر

 وهي كلها واردة – املعامالت ووجوب حتقيق العدل وعدم جواز الظلم واحليف يف
 مل يترمجها إىل بناء قانوين للحقوق والواجبات، ومل يستهدف أوال –يف القرآن 

تنظيم عالقة اإلنسان باإلنسان بل استهدف أوال تنظيم عالقة اإلنسان خبالقه، 
 .)٢٣() ُ ُ   خ ل قية(ووصف أحكامه يف مواضع كثرية من كتبه ودراساته بأا أحكام 

وهذا كله يف تقديرنا نتيجة خطأ منهجي يف النظر إىل النص القرآين وإدراك  
 .طبيعته، ونتيجة غياب الفهم الصحيح ألسلوب القرآن الكرمي يف التشريع

فالقرآن الكرمي أوال كتاب هداية، وليس كتاب فقه وال قانون وال سياسة وال 
كتاب أنزلناه إليك : ( بقولهكتاب وصفه اهللا سبحانه وتعاىل. علوم وال تاريخ

 )١()لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم إىل صراط العزيز احلميد
                                          

 .١آية :سورة إبراهيم )١(
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إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين : (ويقول عز وجل
واآليات الكرمية يف هذا املعىن متكررة يف . )١ ()                         ً     ًيعملون الصاحلات أن هلم أجرا  كبريا 

 .عددة من القرآن الكرميمواضع مت
ونزلنا عليك (والقرآن الكرمي خيرب رب العزة عنه أنزل تبيانا لكل شيء  

ومن هذه اآلية "، )٢()              ً                                الكتاب تبيانا  لكل شيء وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني
                        ً                                                   وأمثاهلا قرر العلماء مجيعا  أن القرآن الكرمي أصل الشريعة األول، وإليه ترجع داللة 

 .)٢٤("هو الذي دل على حجتها واعتبارهااألدلة األخرى ف
أعجز أهل الفصاحة والبيان عن أن حياكوه يف "والقرآن الكرمي كتاب معجز  

ومن مث كان بيانه يف الذروة اليت مل يبلغها من كالم العرب " أسلوبه وحسن تنسيقه
ينتقل القارئ له من القصص إىل تفصيل آيات كونية إىل ضرب مثل إىل وعد "شيء 
د إىل بيان حكم تشريعي إىل وصف للجنة أو النار إىل غري ذلك مما حواه ووعي

القرآن، ينتقل بني هذه األلوان فال حيس بتغيري يف أسلوبه إال ملا تقتضيه طبيعة األمر 
 .)٢٥("املتحدث عنه

وكتاب هذه طبيعة موضوعاته، واهلداية غايته، والبيان املعجز أداته كيف  
جوب اشتمال نصوصه التشريعية على استقصاء مكونات يطلب فيه أو يتصور له و

العالقات القانونية كمثل ما هو معهود يف التقنيات البحتة؟ إن فهم طبيعة النص 
                                                             ً        القرآين هي اليت حتول بني الباحث وبني توهم انعدام هذا االستقصاء نقصا  فيه أو 

شيخ مصطفى يقول أستاذنا ال: وقد أدرك ذلك األصوليون املسلمون.      ً    قصورا  منه
                             ً      ً             مل يلتزم يف بيانه األحكام أسلوبا  واحدا  شأن القوانني "شليب عن القرآن الكرمي إنه 

                                                ً      ً                والكتب الفقهية املألوفة، فلم يعرب عن كل مطلوب طلبا  مؤكدا  مبادة الوجوب وال 
عن كل ممنوع مبادة املنع أو التحرمي، وال عن كل خمري فيه مبادة التخيري أو اإلباحة، 

ذلك من العبارات اليت تسأمها النفوس وتثقل على األمساع كثرة تكرارها، وال غري 
 .)٢٦("وتصرف الناس عن التدبر والتذكر
                                          

  .٩آية :سورة اإلسراء )١(
  .٨٩آية :سورة النحل )٢(
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وفوق تنوع األساليب يف التعبري عن املعىن الواحد فإنه مل جيمع هذه " 
النصوص يف مكان واحد، وال يف سورة واحدة شأن التشريعات األخرى، بل جاءت 

ور القرآن مبثوثة يف ثنايا آيات العقائد واألخالق وآيات اهللا يف األحكام مفرقة يف س
كما أننا جند احلكم الواحد وردت فيه عدة نصوص يف . الكون وأخبار األمم السابقة

                                               ً                        مواضيع عديدة بأساليب متنوعة ليكون القارئ متذكرا  له ىف كل حني، وهذا يدلنا 
زل ذه الصورة ال ليكون كتاب على أن القرآن اجلامع هلذه األنواع من البيان ن

تشريع فقط، بل ليكون كتاب هداية للناس ليخرجهم من الظلمات إىل النور، 
 .)٢٧(....."وليكون معجزة لرسول اهللا تؤيد صدقه يف دعواه الرسالة 

ومن ذلك يتبني أن اخلطأ املنهجي الذي وقع فيه األستاذ كولسون، يتمثل يف ظنه 
مي من القرآن الكرمي واعتبار املسلمني إياه أصل األصول أن استمداد التشريع اإلسال

يف التعرف على أحكام الشرع واستنباطها، كان يقتضي كونه على أسلوب التقنيات 
املعروف يف التشريع، وهذا اخلطأ مصدره الغفلة عن تدبر طبيعة النص القرآين، وعدم 

ب نوع معني من أنواع                    ً                               اإلحاطة بتميزه أساسا  بكونه كتاب هداية للبشرية ال كتا
املعرفة، وال كتاب مجع للقواعد التشريعية اإلسالمية، والنظر الصحيح إىل نص 
                                                      ً              القرآن الكرمي جيعل الباحث يعد ما ظنه األستاذ كولسون مأخذا  على هذا النص 

 .                    ً        مزية له وحسنة ال عيبا  وال سيئة
انه مث إذا كانت هذه هي طبيعة النص القرآين، يف تكوينه وأسلوب بي 

لألحكام الشرعية، فهل يستقيم يف منطق البحث العلمي فهمه يف معزل عن السنة 
النبوية، ومأثور التفسري، وما طبق عليه النص من وقائع يف زمن التشريع؟ ذلك هو 
األمر الثالث الذي سبب اضطراب األستاذ كولسون يف حكمه على النص القرآين 

 .ودوره يف التشريع 
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 :ف يفهم النص القرآين التشريعيكي: األمر الثالث 
إن النصوص القرآنية اليت تقرر أن القرآن الكرمي تضمن بيان مل شيء مثل  

 جيب أن تفهم يف ضوء )١ ()                         ً        ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء(قوله تعاىل 
النصوص القرآنية اليت تكل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم بيان أحكام الشريعة 

الوقائع اليت حتدث للمؤمنني، والنصوص اليت تكل إليه صلى اهللا عليه اإلسالمية يف 
وسلم بيان أحكام القرآن نفسه، فمن مثل النصوص األوىل قول اهللا تبارك وتعاىل 

فال وربك (، وقوله عز وجل )٢ ()وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم(
                 ً         دوا يف أنفسهم حرجا  مما قضيت ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جي

ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل (، وقوله سبحانه )٣ ()              ًويسلموا تسليما 
وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم . فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك باملؤمنني

م أيف قلو. وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني. بينهم إذا فريق منهم معرضون
. مرض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون

إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا 
ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم . وأطعنا وأولئك هم املفلحون

 .)٤ ()الفائزون
                         ً                       الثانية قول اهللا تعاىل خماطبا  نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومن مثل النصوص  

، وقوله )٥ ()وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون(
 .)٦ ()إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا(سبحانه 
 الكرمي فاجلمع بني هذه النصوص، والنصوص اليت تدل على بيان القرآن 

لألحكام، يدل على أن النص القرآين ال جيوز أن يدرس ويفهم يف عزلة عن السنة 
                                          

 .٨٩آية :سورة النحل )١(
  .٤٩آية :سورة املائدة )٢(
  .٦٥آية :سورة النساء )٣(
  .٥٢ – ٤٧آية :سورة النور )٤(
  .٤٤آية :سورة النحل )٥(
  .١٠٥آية :سورة النساء )٦(
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النبوية املبينة له، وال عن سبب نزول اآليات املتضمنة األحكام التشريعية وال عن 
 .                                                                       ًمأثور التفسري الذي يبني حقيقة املراد بالقرآن واحدا كان هذا املراد أم متعددا 

سنة تؤكد معىن احلكم : سبة إىل القرآن الكرمي ثالثة أنواع فالسنة النبوية بالن-
مثل األحاديث الواردة يف حترمي شهادة الزور، وحترمي قتل النفس املعصومة، . القرآين

وحترمي عقوق الوالدين، واألمر باإلحسان يف كل شيء، واألمر بتقوى اهللا يف معاشرة 
ىل غري ذلك من األحاديث القولية إ... الزوج زوجته، والنهي عن أكل املال بالباطل

اليت هي مطابقة ملعاين آيات قرآنية تؤكدها يف نفوس املخاطبني وترسخها، أو تبني 
    ً                                                                      صورا  مما ينطبق عليه عموم النص القرآين لتقرر ما بداخلها يف هذا العموم وحتذر من 

 .الوقوع فيها، فهذا هو النوع األول
                     ً               ء يف نصوص القرآن حمتاجا  إىل شرح وبيان،  أما النوع الثاين فسنة شارحة ملا جا-

                        ً                                             وهذه قد يكون شرحها بيانا  لنص قرآين جممل، كاألحاديث القولية والعملية اليت 
بينت أوقات الصالة وعدد ركعاا، ومناسك احلج والعمرة وأعماهلما ومواقيتهما، 

لقرآين ومقادير الزكاة وأنواع األموال اليت تؤخذ منها، ففي كل ذلك جاء األمر ا
                                                 ً                         بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وإمتام احلج والعمرة هللا مجال ، والسنة هي اليت بينت هذا 

 .اإلمجال وفسرت املراد به وكيفية أدائه
وقد تأيت السنة الشارحة للقرآن الكرمي خمصصة لنص عام يف القرآن الكرمي لتخرج 

مي نكاح املرأة على من عمومه الظاهر بعض أفراده، وذلك كاحلديث الصحيح يف حتر
 فإنه خمصص لعموم قوله تعاىل بعد )٢٨(عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم حمصنني غري (عد احملرمات من النساء 
، ومن هذا النوع األحاديث اليت بينت مقدار ما يوجب القطع يف )١ ()مسافحني

اخل، ...                         ً       ً               املال املسروق من كونه حمرزا  متقوما ، وشروط  السارقالسرقة وشروط 
والسارق والسارقة فاقطعوا : (فهذه األحاديث كلها خمصصة لعموم قوله تعاىل

 .)٢ ()أيديهما
                                          

  .٢٤آية :سورة النساء )١(
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                          ً                                                وقد يكون بيان السنة تقييدا  حلكم قرآين مطلق كالسنة العملية اليت بينت أن القطع 
يف اآلية مطلق ) اليد(ل الكف، فإن لفظ يف السرقة هو قطع اليد اليمىن من مفص

مطلق حيتمل أن يكون من الرسغ أو الكوع ) القطع(حيتمل اليمىن واليسرى، ولفظ 
 .أو أي موضع، وقيدت السنة هذا اإلطالق يف األمرين

وكذلك األحاديث املبينة ملقدار الوصية وأنه ال يزيد على الثلث، فإا تقيد مطلق 
 .)١ ()       ُ              د وصية ي وصى ا أو دينمن بع: (قول اهللا تعاىل

        وأما النوع الثالث من أنواع السنة بالنسبة إىل القرآن الكرمي، فهي السنة 
ومثاهلا األحاديث اليت بينت مرياث اجلدة، . اليت جاءت بأحكام سكت القرآن عنها

ومرياث بنت االبن مع البنت، واألخوات مع البنات، واألحاديث اليت بينت صدقة 
فطر، واحملرمات من الرضاع سوى من نص القرآن على حترميهن، وحرمان القاتل ال

 .)٢٩(من املرياث، ومنع التوارث بني املسلم والكافر، وغري ذلك من األحكام
مل أعلم من أهل العلم : "وىف تقسيم السنة إىل هذه األنواع يقول اإلمام الشافعي

أحدمها ما أنزل اهللا عز :  من ثالثة وجوه     ً                               خمالفا  يف أن سنن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ّ                                                وجل فيه نص كتاب فسن  رسول اهللا مثل ما نص الكتاب، واآلخر ما أنزل اهللا عز                    
ّ                 وجل فيه مجلة فبني عن اهللا معىن ما أراد، والوجه الثالث ما سن  رسول اهللا مما ليس                                                       

 .)٣٠("فيه نص    كتـاب
التشريعات القرآنية فإنه يتبني أن فإذا تبني أن هذا هو مكان السنة بالنسبة إىل  

فهم هذه التشريعات ال ميكن أن يتم إذا نظر إىل نصوص القرآن يف غيبة نصوص 
احلديث النبوي الصحيح الذي يبني من القرآن جممله، وخيصص عامه، ويقيد مطلقه، 

 .ويضيف من األحكام ما سكت القرآن عنه
 النبوية يف فهم النص وأسباب نزول القرآن ال تقل أمهية عن األحاديث 

القرآين، ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، وألفاظها ختتلف داللتها حبسب احلقيقة 
وااز واالشتراك وتعدد األساليب فيختلف فهم النص القرآين حبسب اختالف 
األحوال، وال يتحدد املراد من النص إال بالقرائن فإذا تضمن النص القرائن املبينة 

                                          
 .١٢آية : سورة النساء )١(
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راد منه، وإال تعني الرجوع إىل سبب النـزول الذي يعني بالتطبيق ملراده فهم امل
 .العملي مراد الشارع من النص

 دون الرجوع إىل مأثور – يف أحيان كثرية –وال يستقيم فهم النص القرآين  
التفسري الذي حيدد معىن النص ومرماه وجمال إعماله وما يرد عليه من قيود أو 

 .)٣١(ن أن يتسع املقام لعدها فتكفي هذه اإلشارة إليهاخمصصات، وأمثلة ذلك أكثر م
وهكذا يتبني أن احلكم على النص القرآين من حيث هو نص تشريعي ال  

. يتأتى ملن ينظر إليه وحده منفصال عما يتصل به من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم
ف ومن أسباب نزول ومن تفسري مأثور، فمن فعل ذلك وقع يف حكم أقل ما يوص

به التناقض واالضطراب، وال يتجنب ذلك إال من نظر يف نص القرآن قارنا ذلك 
بالنظر يف السنة الصحيحة والتفسري وأسباب النـزول، فعندئذ يستقيم احلكم على 
النص التشريعي القرآين ويرتفع ما يتوهم فيه من عدم كمال الوفاء باملتطلبات 

 . األستاذ كولسونالتشريعية لألمة على حنو ما سبق إىل تصور
على أن ذلك ال يكتمل به احلكم على النظام القانوين الذي أرسى القرآن  

أصوله ما مل يقترن به ويكمله اإلدراك التام لطبيعة النظام القانوين الذي جاء به 
اإلسالم، وتكامل مصادره، وهذا هو موضوع األمر الرابع الذي تسرب منه 

ون إىل الدور القرآين للتشريع وهو ما نعاجله االضطراب إىل نظرة األستاذ كولس
 .اآلن

 :الطبيعة التكاملية للنظام القانوين اإلسالمي: األمر الرابع
شق التكليف :  تتكون من شقني– أيا كان نوعها –إن القاعدة القانونية  

الذي يوجب على املخاطب إتيان سلوك إجيايب بالقيام بعمل أوجب املشرع القيام به، 
ام موقف سليب بعدم اإلقدام على أمر ى املشرع عن اإلقدام عليه، وبعبارة أو التز

أخرى فإن شق التكليف يف القاعدة القانونية بإكراه املكلفني أو املخاطبني على 
 على املخالفني ألحكام – أو عقوبة –طاعتها وامتثال حكمها عن طريق فرض جزاء 

 .ه، أو بإمهال ما أمرت القيام بهالقاعدة القانونية بإتيان ما ت عن إتيان



 ٤٩١

وال ختتلف القاعدة القانونية يف الشريعة اإلسالمية، وال القاعدة القانونية يف  
استنباط الفقهاء عن القاعدة القانونية يف أي نظام قانوين آخر من حيث تكوا من 

ّ                شقي  التكليف واجلزاء   . 
 يرد التكليف وقد يكون الشقان واردين يف نص واحد ومكان واحد، وقد 

يف نص واجلزاء على خمالفته يف نص آخر، وال تثريب على النظام القانوين الذي يقع 
 وهو أمر واقع – من حيث كل منهما يف نصوصه –فيه انفصال مكاين بني الشقني 

على كل حال يف النظم القانونية بوجه عام، وهو أمر واقع كذلك يف النظام القانوين 
 .اإلسالمي
     ً                                                  بيعيا  من األستاذ كولسون أن يفطن إىل هذه احلقيقة باعتبارها وقد كان ط 

ّ  إحدى بدهيات العلم القانوين الذي ختصص فيه، أعين حقيقة وجوب توافر شقي                                                                  
 ولكن الذي مل يفطن إليه كولسون هو توافر )٣٢(التكليف واجلزاء للقاعدة القانونية

ية، وقد دعاه تصوره أن يف كل قاعدة  قانونية إسالم) التكليف واجلزاء(الشقني 
القرآن الكرمي يأيت بشق التكليف وحده إىل ادعاء قصور الصياغة القرآنية عن 
الصياغة التشريعية القادرة على تقدمي تشريعات عملية واضحة، ورأى يف نصوص 
األحكام الشرعية القرآنية، توجيهات القرآنية؟، توجيهات أخالقية فحسب، ال ترقى 

القانونية امللزمة، وحني رأى األسلوب القرآين يف التشريع يقرن إىل مستوى القواعد 
بني األمر والنهي وبني التقوى وخشية اهللا عز وجل ورضاه وغضبه والترغيب يف 
اجلنة والترهيب من النار، ظن أن هذه التوجيهات القرآنية ختاطب ضمري املسلم معربة 

 .       ً       ً       ًقانونيا  سياسيا  متكامال عن أصول األخالق اإلسالمية، ولكنها ال تقيم بناء 
 نيعلن القرآ"ويضرب كولسون أمثلة لذلك من التشريعات القرآنية، فيقول  

مسة (حترمي شرب اخلمر والتعامل بالربا يف عبارات متماثلة، تغلب عليها هذه السمة 
دون أن يتضمن إشارة إىل النتائج القانونية العملية هلذا التحرمي، ) التوجيه األخالقي

ي حدث يف الواقع أن شرب اخلمر أصبح فيما بعد جرمية يعاقب عليها جبلد والذ
                                ً                                  الشارب على حني استمر الربا موضوعا  من موضوعات القانون املدين حبكم كونه 

                   ً                 ويذكر بعد ذلك مثاال  آخر هو أكل مال )٣٣("    ً                               عقدا  من العقود الفاسدة أو غري امللزمة
 .)٣٤(            ًاليتامى ظلما 
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مما تكررت إشارات كولسون بشأنه يف حبوثه كلها إىل هذه األمثلة وغريها  
كون القواعد التشريعية القرآنية ال تعدو أن تكون قواعد أخالقية هي اليت جعلتنا 
. نقول إن األستاذ كولسون مل ينتبه إىل الطبيعة اخلاصة للنظام القانوين اإلسالمي

ّ      ونعين بذلك عدم التزام التشريع اإلسالمي بإيراد شقي  التك ليف واجلزاء لكل قاعدة                                              
قانونية يف مكان واحد، بل عدم التزامه بالنص الصريح على جزاء خمالفة كل تكليف 
مما ورد به النص القرآين، أو نص يف السنة الصحيحة، أو أوجبته قواعد اإلسالم 

 .العامة
 حتوي –            ً  والسنة أيضا  –فالقواعد القانونية اإلسالمية يف القرآن الكرمي  

تكليف أراد اهللا للعباد التزامه، وهذا من نتائج قاعدة عدم جواز بوضوح كل 
التكليف مبا ال يطاق فإن التكليف الغامض أو املبهم من التكليف الذي ال يطاق، 

 النص على جزاء – أو السنة –وبعض هذه القواعد يأيت بشأا يف القرآن الكرمي 
د فيه مثل هذا النص، فهل                   ً       ً                 خمالفة التكليف صرحيا  وواضحا ، وبعضها اآلخر ال جن

يصح أن نرتب على ذلك القول بأنه ليس من قبيل القواعد القانونية خللو النصوص 
 الصرحية من النص على جزاء خمالفته؟

الواقع أن جواب هذا السؤال ليس إال بالنفي، فطبيعة النظام اإلسالمي الذي  
زول قواعده بالوحي على هو منهج دائم أراد الشارع به أن يصلح حلياة الناس منذ ن

حممد صلى اهللا عليه وسلم، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها أوجبت أن يتخذ يف 
          ً     ً                                               تشريعه جا  خاصا  يتيح للمسلمني تطبيق قواعده يف كل زمان ومكان وفق 
مقتضيات املالئمة الزمانية واملكانية، ويفتح باب االجتهاد يف فهم عمومه وتطبيق 

ني على حتقيق خلوده ودوام العمل به، ويثبت لكل جيل صالحيته كلياته على حنو يع
 .للتطبيق

قسم تفصيلي، : ومن هنا كانت القواعد التشريعية اإلسالمية على قسمني 
وقسم كلي، وصاغ الفقهاء واألصوليون ذلك بقوهلم إن منهج اإلسالم يف التشريع 

فهم هذه املسألة من مراجعة وال بد ل" تفصيل ما ال يتغري وإمجال ما يتغري"قائم على 
كتب القواعد وكتب األصول مراجعة دقيقة ليعلم كيف رد الفقهاء املسلمون 
                                                   ّ                 جزئيات املسائل إىل كلياا، وفروع األحكام إىل أصوهلا مبا بي ن حقيقة التكامل 
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                          ً             وليس هذا مرادنا هنا، تفصيال ، وإمنا أردنا . القانوين بني أجزاء النظام اإلسالمي
  ً                                                     اال  أن خنلص إىل بيان وجه احلق يف هذه املسألة اليت رآها األستاذ بذكره إمج

والواقع غري .             ً                                               كولسون مأخذا  يف التشريع القرآين بوقوفه عند تقرير قواعد أخالقية
 .ذلك

فكل تكليف قرآين هو واجب على املسلمني، وتصرفات الناس تقع يف أحد  
ت املالية والتجارية وامللكية والعقود العالقات املدنية، وهي املتصلة باملعامال: جانبني

وما إليها، والعالقات اجلنائية املتصلة باعتداء على حقوق اهللا أو حقوق العباد يشكل 
 .                       ً                                    جرمية ويوجب أو جييز عقابا ، وال ثالث هلذين القسمني يف عالقات األفراد

  فإن–          ً                          أي متعلقا  بقاعدة من قواعد املعامالت –                     ً فإن كان التكليف مدنيا   
جزاء خمالفته هو بطالن التصرف أو فساد العقد أو تعويض املضرور، ال خيتلف يف 

وقد صاغ اإلمام عز . ذلك النظام اإلسالمي عن غريه من النظم القانونية األخرى
كل تصرف تقاعد عن حتصيل "الدين بن عبد السالم ذلك بقاعدة دقيقة نصها، 

                            ً تصرف ملا قصد به خمالفته تكليفا  ومن أهم صور عدم حتقيق ال". مقصوده فهو باطل
فكل تصرف من هذا النوع باطل، وهلذه القاعدة تفصيالت .       ً         ًقرآنيا  أو نبويا 

قواعد األحكام يف "وتطبيقات كثرية أوردها العز بن عبد السالم يف كتابه القيم 
 ".مصاحل األنام

 العصرية غاية األمر يف الفرق بني النظام القانوين اإلسالمي والنظم القانونية 
يف هذا الشأن، أن اجلزاء يف تلك النظم ال يكون إال بنص تشريعي، وهو يف النظام 
                                                    ً                اإلسالمي، حني ال ينص عليه يف القرآن أو السنة، يكون متروكا  الجتهاد الفقهاء 
الذي سيختلف ضرورة باختالف الزمان واملكان وفهم النص وحتديد نطاق إعماله 

                 ً    ومصدر اجلزاء دائما  هو . بكل واقعة أو باحلكم فيهاوغري ذلك من الظروف احمليطة 
الرد إىل قاعدة من قواعد الشرع، إما نصية باستخدام منهج تطبيق الدالالت اللفظية 
واملعنوية، وإما مستنبطة باستخدام القياس أو االستحسان أو املصلحة أو غريها من 

 .طرق االستنباط املبينة يف كتب أصول الفقه
             ً                              ً           لتكليف جنائيا ، أي كان الفعل أو الترك متضمنا  معصية متثل أما إن كان ا 

اعتداء على حق من حقوق اهللا أو من حقوق العباد أو حق من احلقوق املشتركة 



 ٤٩٤

بينهما، فهنا يأيت دور نظام التعزير يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، وهو النظام الذي 
 وهو نظام )٣٥() كفارةمعصية ليس فيها حد وال(مبقتضاه يتوافر عقاب رادع لكل 

قرر القرآن الكرمي أصله وتطبيقني يف األقل من تطبيقاته، وحفلت السنة بأمثلة له، 
وعمل به الصحابة والفقهاء والقضاة من بعدهم، فلم يعجز النظام اجلنائي اإلسالمي 
عن تقدمي اجلزاء على خمالفة أية قاعدة من القواعد اجلنائية اليت ذكرت النصوص 

 .)٣٦(فيها ومل حتدد معه اجلزاءالتكليف 
ومن هذا القبيل األمثلة الثالثة اليت ذكرها األستاذ كولسون، فشرب اخلمر  

جرمية تعزيرية، ورد العقاب عليها يف السنة القولية والعملية للرسول صلى اهللا عليه 
كما ظن كولسون، وتعاطي الربا جرمية تعزيرية يعاقب ) فيما بعد( وليس )٣٧(وسلم
ا مبقتضى القواعد العامة يف نظام التعزير، ويبطل العقد فيما يتضمنه من النص عليه

                                ً                                         على الربا، وأكل مال اليتامى ظلما  جرمية تعزيرية يعاقب عليها  مبقتضى القواعد 
 ويلزم آكل املال برد مثله أو عينه حسب األحوال إىل )٣٨(العامة يف التعزير كذلك

 .ن تصرفه يف مال اليتيم بغري حق                    ً        أصحاب احلق فيه تأسيسا  على بطال
وهكذا توفر القواعد الكلية للتشريع اإلسالمي شق اجلزاء ملخالفة شق التكاليف 
الذي يرد يف األوامر والنواهي القرآنية، وما كان ترك حتديد اجلزاء يف هذه التكاليف 

من        ً                                                           إال دليال  على مرونة قواعد التشريع اإلسالمي وصالحيتها للتطبيق على الرغم 
 .التطور املالزم للبنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ألي جمتمع من اتمعات

                                     ً                               وبإدراك األمر على هذا النحو يبدو واضحا  أن دور القرآن الكرمي يف التشريع 
                ً                                                    اإلسالمي أبعد كثريا  من أن يكون دور املوجه األخالقي للسلوك كما صوره األستاذ 

اإلسالمي يف أقسامه كلها، ومرونة قواعده، جتعل وإن تكامل التشريع . كولسون
التكليفات القرآنية قواعد قانونية باملعىن الصحيح ال تفتقر أي منها لشق اجلزاء الالزم 

وليست خماطبة الضمري الديين للفرد وإيقاظ إحساسه بعالقته بربه . لكل قاعدة قانونية
مي وقوته والتزام املكلفني له، وهو        ً                                     إال عامال  من أهم العوامل يف فعالية التشريع اإلسال

 .عامل حيسب لتشريع اإلسالم بكل املعايري وال حيسب عليه
 :السنة النبوية يف حبوث كولسون



 ٤٩٥

إن من أهم ما يستوقف الباحثني يف الدراسات االستشراقية املتصلة بالفقه  
و يف فه. اإلسالمي والشريعة اإلسالمية، موقف األستاذ كولسون من السنة النبوية

                   ً       ً                                            نظر كثريين ميثل تغيريا  أساسيا  يف موقف املدرسة االستشراقية بوجه عام، ويف موقف 
وأقوى ما يستدل به . املستشرقني املهتمني بالنظام القانوين اإلسالمي بوجه خاص

على ذلك هو اخلالف بينه وبني أستاذه جوزيف شاخت، ويف مكان آخر من هذا 
 وموقفه من السنة النبوية، فما موقف كولسون الد دراسة مستوفية ملنهج شاخت

 ومنهجه منها؟
يبدأ كولسون يف التعبري عن موقفه من السنة النبوية باإلقرار بأن الرسول  

                                                ً    البد من أن يكون قد واجه يف أثناء حكمه باملدينة كثريا  من "صلى اهللا عليه وسلم 
م القرآنية، باعتباره األمني وخباصة تلك اليت تثريها طبيعة األحكا" املسائل التشريعية

وهكذا وضعت السنة "، )٣٩(على الوحي واملفسر لنصوص القرآن العامة   واملة  
مبثل تلك األحكام األساس األول لقيام بناء قانوين مستمد من مبادئ القرآن 

 .)٤٠("األخالقية
يف القرن ) السنة(وال يلبث األستاذ كولسون أن يقرر بعد ذلك بقليل أن  

لثاين اهلجري كانت تعين جمموع اآلراء الفقهية املتفق عليها بني علماء مدرسة فقهية ا
جمموع اآلراء واألصول املتعارف عليها يف كل "فهي " سنة املدرسة"معينة ويسميها 

 مث إن فكرة اتباع )٤١("مذهب واليت يعمل رجال املذهب على عرضها ونصرا
سب بعد قليل إىل أمساء حمددة من الشخصيات املأثور جعلت هذه اآلراء الفقهية تن

                        ً                  فعمر على سبيل املثال كثريا  ما يذكر باعتباره ... "املشهود هلا بالفضل والتقى
املؤسس لسنة املدينة، على حني احتل عبد اهللا بن مسعود مكانة مشاة يف الكوفة، 

صلى اهللا عليه وقد وصل األمر بطبيعته يف النهاية إىل نسبة الرأي الفقهي إىل النيب 
 .)٤٢("وسلم نفسه

ويزيد كولسون نظرته إىل أسانيد الروايات املنسوبة إىل النيب صلى اهللا عليه  
          ً                             ً                              وسلم وضوحا  حيث يقول إن أهل احلديث تأكيدا  ملذهبهم يف ضرورة اتباع ما تقرر 

من القواعد واألحكام خطأ إىل رسول اهللا "                                   ً من أحكام يف القرآن بدأوا ينسبون كثريا  
لى اهللا عليه وسلم، وكانوا يضعوا يف شكل قصص أو أخبار عما قاله حممد ص



 ٤٩٦

وكان نتيجة اعتقادهم اجلازم أن "... أو فعله يف مواقف معينة) صلى اهللا عليه وسلم(
                                      ً         كان سيقضي باألحكام اليت نسبوها إليه حتما  فيما لو "النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .)٤٣("واجهته املشاكل اليت وقعت   هلم
وهنا يشعر كولسون بتناقض حتليله هذا، مـع مـا سبق له تقريره من دور  

من أحاديث األحكام "                                            ً        ً تشريعي للرسول صلى اهللا عليه وسلم فيستدرك مبينا  أن قدرا  
) صلى اهللا عليه وسلم(حيتفظ بأصل األفعال والكلمات اليت صدرت عن النيب 

صل الصحيح قد غشاه خليط هذا األ) ولكن(وخاصة يف املسائل غري اخلالفية 
 .)٤٤("متراكم من مواد موضوعة خمتلفة

تعين ) السنة(والفقرة التالية اليت حياول فيها كولسون بيان كيف أصبحت  
مدلوهلا االصطالحي املنسوب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حتمل من االضطـراب 

              ً ي بالسنة مصدرا  إن اعتراف الشافع ")٤٥(: مـا يعجـب له القارئ، يقول كولسون
    ً                                                                       مكمال  للقرآن يف التعرف على اإلرادة اإلهلية هو أهم إسهام قدمه هذا الفقيه للتشريع 

املوحى ) صلى اهللا عليه وسلم(متثل السنة باعتبارها مسلك حممد ) و... (اإلسالمي
                 ً          وكانت تنصرف أساسا  يف املدارس . إليه من اهللا املصدر الثاين للفقه يف منهج الشافعي

وقد تطلع الشافعي بإحالله مفهوم السنة . كرة إىل املرويات اخلاصة مبدرسة معينةاملب
النابعة من معني واحد حمل املرويات املتداولة يف األمصار، املختلفة فيما بينها 
باختالف منشئها، إىل اقتالع سبب اخلالف بني املراكز الفقهية، وبث الوحدة يف 

                         ً      ً    افعي يذهب إىل أن هناك لونا  واحدا  من وباختصار فإن الش. النظر التشريعي
                                  ً     ً                           املرويات هو الذي يصح أن يكون إسالميا  أصيال  وهو يف هذا مل يكن يقدم فكرة 
جديدة من كل جوانبها، فقد كان هناك اجتاه متزايد لدى املدارس الفقهية املبكرة 

 وذلك )صلى اهللا عليه وسلم(     ً                                       عموما  إىل ادعاء وجود أصل ملروياا يف مسلك النيب 
                                                                          ً بإرجاعها نظرها الفقهي إليه، وقد استغل الشافعي هذا االجتاه نفسه ليدعمه أصوليا  

صلى اهللا عليه (                    ً     ً                                       ببيان كون السنة وحيا  إهليا ، وليقرر فيما يتعلق بالشكل أن سنة النيب 
 ".ال تثبت بوجه صحيح وال تتحقق إال حبديث مروي عنه) وسلم

قرة من آراء نضعها يف األسطر احملددة وليستبني القارئ ما تضمنته هذه الف 
 :التالية



 ٤٩٧

                                                          ً الشافعي هو الذي قدم للفقه اإلسالمي فكرة االعتراف بالسنة مصدرا   -١
 .    ً                                 مكمال  للقرآن يف التعرف على اإلرادة اإلهلية

 .السنة يف منهج الشافعي متثل املصدر الثاين للفقه -٢
مبدرسة معينة السنة يف املدارس األوىل كانت تنصرف إىل املرويات اخلاصة  -٣

 ).وقبل قليل كان يسميها اآلراء املتفق عليها بني علماء املذهب(
 .فكرة الشافعي ليست جديدة من كل جوانبها -٤
املدارس األوىل كان لديها اجتاه متزايد إىل ادعاء وجود أصل ملروياا يف  -٥

 .مسلك النيب صلى اهللا عليه وسلم
 تثبت إال حبديث مروي عن الشافعي هو صاحب الفكرة القائلة إن السنة ال -٦

 .الرسول صلى اهللا عليه وسلم
         ً                                                     وليس صعبا  أن يرى الباحث ما بني هذه القضايا بعضها وبعض من تضارب 

والقرآن الكرمي )  ابتكار الشافعي حلجية السنة(وتضاد، وال ما بني قضيته األوىل 
 على القرآن نفسه من تناقض، فإن الشافعي مل ينب بيانه األصويل لترتيب املصادر إال

وما آتاكم الرسول : (                                               ًالكرمي نفسه، أوليس القرآن الكرمي خياطب املسلمني قائال 
، أو ليس يأمرهم بطاعته وحيذرهم خمالفة أمره )١ ()فخذوه وما اكم عنه فانتهوا

، أو )٢ ()فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(
قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم ( بحانه باتباع رسوله   يربط حمبة اهللا سسلي

 فكيف يقال بعد ذلك إن حجية السنة )٣ ()اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم
 من إهداء الشافعي إىل الفقه اإلسالمي؟

املصدر الثاين للفقه، فذلك ) أو منهجه(وكون السنة مثلت يف مذهب الشافعي 
فعي مل يكن هو الذي اخترع ذلك أو اكتشفه، إمنا هذا هو الذي صحيح، ولكن الشا

 منذ دانوا باإلسالم، وهو –               ً  بل املسلمني مجيعا  –جرى عليه عمل علماء الصحابة 
                                          

  .٧آية : سورة احلشر)١(
 .٦٣آية : سورة النور )٢(
  .٣١آية : سورة آل عمران )٣(



 ٤٩٨

الذي جرى عليه عمل  فقهاء العصور واألمصار كافة، واملرويات يف هذا تزخر ا 
 .)٤٦(كتب الفقه واألصول وعلم احلديث

السنة كانت تعين أوال مرويات املدارس أو : يا الثالث املتتاليةمث انظر إىل القضا
آراءها، وفكرة الشافعي عن السنة ليست جديدة، وقد كانت املدارس الفقهية حتاول 
     ً                  ً                                               دائما  أن جتد ملروياا أصال  يف مسلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا كانت السنة 

ّ              هي مرويات املدارس األوىل فعم ن كانت هذه امل رويات تنقل؟ وإذا مل يكن لسنة                         
                                                        ّ                 النيب صلى اهللا عليه وسلم حجية تشريعية فلماذا كان الفقهاء يعن ون أنفسهم بنسبة 

 إليه عليه الصالة والسالم؟ وإذا – أو آرائهم كما قال كولسون قبل قليل –مرويام 
كانت فكرة الشافعي عن السنة ليست جديدة من كل وجه، فماذا يعين هذا إال 

 ار الفقهاء قبله حبجية السنة؟إقر
ال شك أن املنطق الذي ميضي به األستاذ كولسون هنا يف حتليله لقضية حجية 
السنة منطق بالغ التهافت، ال يقوم يف وجه أية أداة من أدوات البحث التارخيي الذي 

 .خصص له كتابه
 إن السنة  هنا هي ذهابه إىل أن الشافعي هو القائل– ال ثالثها –وسادسة األثايف 

وبصرف النظر عما يف هذا . ال تثبت إال حبديث مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
َ   القول من جتاهل تام لدراسة رواية احلديث النبوي وتدوينه يف عصر الصحابة ف م ن  َ                                                                   

إذا كانت املدارس الفقهية لديها اجتاه متزايد :  فإننا نسأل األستاذ كولسون)٤٧(بعدهم
رويات منسوبة للرسول صلى اهللا عليه وسلم، فأين كانت هذه لتأييد آرائها مب

املرويات إال يف أحاديث منقولة عنه؟ ومن أين أتى الشافعي بنصوص األحاديث اليت 
 املبثوثة يف كتبه كلها إن مل تكن معروفة قبله متداولة بني – إن مل تزد –تعد باملئات 

يف نصرة مذهبه واالستدالل على العلماء؟ وإال فكيف كانت تقوم له احلجة عليهم 
 صحته؟

                            ً                                        إن من الغين عن البيان أن أحدا  ال ينكر فضل الشافعي على علم أصول الفقه، 
ولكن هذا الفضل ال يزيد على كونه عبقرية الصياغة والتنظيم، فالشافعي مل خيترع 

ا مجع أصوال من عنده، ومل يرفع دليال شرعيا إىل مرتبة يف احلجية مل تكن له قبله، وإمن
مبا أتيح له من سعة املعرفة ودقة التتبع، وتنوع الثقافة الفقهية الناجتة عن لقاء فقهاء 



 ٤٩٩

األمصار والسماع منهم ومناظرم، وبظروف تكوينه العلمي والفكري بوجه عام، 
                                                                   ً مجع النظرية اإلسالمية يف استنباط األحكام الشرعية يف سياق واحد وعرضها عرضا  

 جعل العلماء بعده ينسبون إليه وضع علم األصول ال على أنه    ً     ً      ًمجيال  قويا  مقنعا 
. موجده من العدم، أو خمترعه من الوهم، وإمنا باعتباره أول من نسقه ورتبه وبوبه

 – ومن قبله عند جولدزيهر وشاخت –واملغاالة يف دور الشافعي عند كولسون 
قهاء قبله، ولو صح يترتب عليها إنكار وجود وحدة أصول لالستنباط مسلمة بني الف

 لترتب عليه استحالة تفاهم هؤالء الفقهاء وتناظرهم – وهو غري صحيح –هذا 
                                               ً                      وتبادهلم الرأي يف أكثر من موطن، وكل هذا كان واقعا  وهو مدون يف كتب الفقه 
والتفسري والتاريخ وغريها، وهو يشهد شهادة قاطعة أن هؤالء الفقهاء عرفوا هذه 

ساسها، واختلفوا يف فهم نصوصها، أو أساليب إعماهلا، األصول، واجتهدوا على أ
  .لكنهم مل يغفلوا عنها ومل جيهلوا وجودها

أن  اجلديد يف حبوث كولسون حول السنة النبوية، قليل جدا يتمثل يف إقرارهإن 
 اهللا عليه وسلم ال بد أنه قاهلا يف ىيب صلنبعض أحاديث األحكام املنسوبة إىل ال

ّ عينة باعتباره املفس ريعية مشمناسبات ت ر األول للقرآن، وحبكم سلطته السياسية                  
وفيما يرتبه . والتشريعية يف املدينة اليت اضطرته لتناول املشكالت اليت واجهها اتمع

 وخباصة تلك اليت تتناول مشكالت يتكرر -مادة أحاديث كثرية "على ذلك من أن 
عما يقترب  - يف أقل تقدير-قيقة ح قد تعرب -ظهورها وتثريها التشريعات القرآنية 

من حكم النيب الذي حفظه النقل الشفهي العام يف أول األمر، ولئن كانت هذه 
 معقوال للنظر التارخيي املتمثل يف وجوب                                        ًاملقدمة الواقعية مقبولة فإا ستقدم أساسا 

قبول كل حكم منسوب للنيب بصفة مبدئية على األساس املقترح إال إذا أمكن تقدمي 
ّ  وال تبدو اجلد )٤٧(" منحوال اعتبارهسبب ما يوجب  راء إال إذ ا قورنت ة يف هذه اآل           

ر شاخت عن موقفهم حني                                               ّ بآراء السابقني لكولسون من كبار املستشرقني الذين عب 
ال صحة ألي حديث منسوب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأن أقدم ما بني "قرر أنه 

 .)٤٨(" هجرية ليس إال١٠٠ال إىل سنة حاديث األحكام ال يرجع إأأيدينا من 
 عند كولسون حول نسبة السنة إىل النيب صلى اهللا -  اجلديدة–راء وقيمة هذه اآل

باب  -واألجيال القادمة منهم  -عليه وسلم أا تفتح للمستشرقني وتالميذهم 
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ا صحت نسبته إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما مل تصح نسبته إليه ، فيمالبحث 
عندما تبدأ املدرسة االستشراقية يف ولوج هذا الباب فلن جتد منهجا لتحقيق نسبة و

وثق وال أدق من منهج علماء احلديث أ عليه الصالة والسالم الرسولالسنة إىل 
 وعندئذ لن جيرؤ الباحثون الغربيون على التسليم مبا يقوله كولسون )٤٩( ،املسلمني
تشريعية املنسوبة إىل النيب منحولة وناجتة عن نسبة األعظم من املادة ال القدر" من أن 

بسلوك هذا السبيل  كدأ وسوف يت)٥٠(."ية إىل فترة سابقة عل ظهورهاهراء الفقاآل
ية أو آراء هكيدا ملواقف فقأيف البحث أنه ال صحة للمزاعم القائلة بانتحال األسانيد ت

على الرغم من تسليمه بصحة فردية وتأييدا هلا، تلك املزاعم اليت مل يستطع كولسون 
سنن تشريعية كثرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، التخلص من ترديدها  صدور

 .وتكرارها
وهكذا نتبني أن منهج كولسون يف التسليم املبدئي بصحة صدور أحاديث 

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس إال خطوة - أو أحاديث أحكام -تشريعية 
 ج سابقيه من املستشرقني، وهو مع ذلك مل يتخلص من تأثريواحدة متقدمة عن منه

راء الفقهية، وال زال العلم ييد اآلتأوضعها لوآرائهم يف احلكم جزافا بتلفيق األسانيد 
احملايد يف انتظار منهج صحيح يتخذه االستشراق للنظر يف السند واملنت معا على حنو 

تتجرد حبوث املستشرقني يف السنة ما فعل منذ قرون علماء مصطلح احلديث ، عندئذ 
 .من اازفات غري املقبولة، وتتخلص من النتائج اليت ال يدل على صحتها دليل

 :كولسون والنظام اجلنائي اإلسالمي
  املصدرين األساسيني للنظاميف ن الصفحات السابقة آراء كولسويفاستعرضنا 

ب هذه اآلراء من تناقض ، وبينا ما شا)٥١(القرآن والسنة: القانوين اإلسالمي 
واضطراب يف مواضع كثرية، وما تضمنته من مواقف تعترب جديدة يف عامل 

راق بوجه عام والدراسات املتصلة منه بالفقه والشريعة اإلسالمية بوجه شاالست
 . خاص

وقد رأينا أن نأخذ مثاال آلراء كولسون يف التشريعات العملية اإلسالمية رأيه يف 
 خ ورد مبثوثا يف مواطن متفرقة من كتابه يف تارييإلسالمي الذالنظام اجلنائي ا

 االختيار االتشريع اإلسالمي وكتابه عن التعارض والتضاد يف الفقه اإلسالمي، وهذ
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 املوجهة إىل النظام القانوين ةيقوم على أسباب متعددة أمهها أن التهمة الظامل
ي ، ال تزال تتردد على ألسنة ئنااإلسالمي واليت مقتضاها ختلفه يف جانب التشريع اجل

كولسون نفسه، وأن عدم  -دون تبصر -كثريين من املثقفني وأقالمهم وقد رددها 
بالد اإلسالم قريبا من قرن من الزمان قد  سالمية يف أكثرتطبيق األحكام اجلنائية اإل

  جتب إزالته بتجليهض غمو- واملؤلفني نيذهان الباحثأجعل كثريا منها يكتنفه يف 
حممد  ا قلم املترجم الدكتور حقيقية هذا النظام للناس، وأن التعقيبات اليت جاد

تصارا يف خ تكون امااج عل كل موضع يف كتاب كولسون كانت أشد رمحد سأ
 حبيث ال تكفي اإلحالة إليها لتوضيح وجهة اإلسالمياملواضع اخلاصة بالنظام اجلنائي 

 . املواضعن ماإلسالمية كما كفت يف غريها النظر
 ن الفقهأوخالصة آراء كولسون فيما يتعلق بالنظام اجلنائي اإلسالمي هي 

اإلسالمي مل يتناول من موضوعات القانون اجلنائي سوى احلدود ، وأن جرمية القتل 
ن اخلاص، وجرائم احلدود يغلب عليها وتعاجل أحكامها على أا من موضوعات القان

مل تنشا إال بعد العصر   وأن جرمية شرب اخلمر)٥٢(الناس  كوا واجبات هللا على 
إىل   عالج الربا مث حتول شرب اخلمرثليع القرآين فقد عوجلت مرالنبوي، أما يف التش

 هي قواعد خلقية صوأن القواعد اخلاصة بالقصا، )٥٣(جرمية وبقي الربا عقدا فاسدا 
ن أاجلنائي كان ميكن  ىف اال اإلثباتن أ و)٥٤(وإن كان هلا مضمون قانوين واضح 

ن احلاكم حر ىف غري أسلوب يراه احلاكم كفيال بالكشف عن اجلاين، وأي أيتم ب
جمال احلدود متاما ىف حتديد التصرف الذي ميثل جرمية ووضع العقوبة لكل حالة عل 

يف السجن  جيب أن تنحصر حدة، ومع ذلك فجمهور الفقهاء يرون أن عقوبة التعزير
نظام الدولة  يرمي إىل املنع من أي تصرف خيل باستقرار لتعزيرأو اجللد، ومع أن ا

فإن احلاكم كان يفرض أحيانا هذه العقوبة يف قضايا ذات طابع مدين حبت، فقد 
 . )٥٥(وليه  املعتدي بالقتل أو اجلرح إذا عفا عنه اين عليه أوريزكان يقض بتع

ملوضوعات البحث  حدة حتديدا ى كال من هذه القضايا عليليونعاجل فيما 
هلا ، مع تنبهنا إىل أن طبيعة الدراسة احلالية ال حتتمل التفصيل التام ألي من  وتنظيما

حاطة الكاملة بدقائقها، وموضع ذلك هو الكتب موضوعات هذه القضايا، وال اإل
  .)٥٦( النظام اجلنائي اإلسالمي يفاملتخصصة 



 ٥٠٢

 :مشول النظام اجلنائي اإلسالمي
الفقه   يف إطارأون يذهب إىل أن القانون اجلنائي ، مل ينشستاذ كولسإن األ

على معاجلة جرائم  متكامال إذ أن هذا الفقه قد اقتصر اإلسالمي باعتباره نظاما
 .على األفراد ) سبحانه وتعاىل(وهي جرائم تتصل بواجبات هللا  احلدود دون غريها

ين األولني للفقه وهذا الرأي موضع نظر، ذلك أن النصوص اجلنائية يف املصدر
ن والسنة قد عاجلت أصول النظام اجلنائي آالقر- بل للشريعة نفسها -اإلسالمي 

وكان هذا العالج، يف اتساق مع طريقة القرآن والسنة يف التشريع، عالج . كافة
مث حوت أصول . األصول والكليات، ال عالج الفروع اجلزئية وال الفروض النظرية

عد التفسري اليت اتبعت يف استنباط األحكام فأمدت النصوص ريعة الداللة على قواشال
منقطع من القدرة على تلبية احلاجات التشريعية لألمة يف اال اجلنائي  بفيض غري

 .)٥٧(ويف غريه من ااالت
مث إن جرائم احلدود ال تغطي جانبا واحدا من جوانب النشاط اإلنساين، وإمنا 

، وحفظ )بالعقاب على السرقة واحلرابة(ال تغطي جوانب متعددة هي حفظ امل
رب شعند اجلمهور الذين يرون (، وحفظ العقل )بالعقاب على الزنا(األعراض 

من يف ، وحفظ األ)بالعقاب على الردة(، وحفظ الدين )اخلمر من جرائم احلدود
، ومحاية )بالعقاب عل القذف(ومحاية السمعة ) بالعقاب على احلرابة(الطرق العامة 

بالعقاب على البغي عند من يرون كف البغاة عقوبة وفعلهم جرمية من (ولة الد
  .)٥٨()جرائم احلدود 

 على الفعل ارم فيها، والعقوبة املقدرة له، بل صوكل هذه اجلرائم ورد الن
 يف بعضها، يف القرآن الكرمي والسنة، ومل يكن للفقه من عمل إال اإلثباتوطرق 

 .الداللة على أسلوب تطبيقها ونطاقه وجماالت إعماهلاحتليل النصوص وتفسريها و
مث إن القرآن والسنة خارج جمال جرائم احلدود قد عاجلا موضوعات جرائم 

رب وما إليه وأتى القرآن ضمبا دون القتل من جرح و  أو،االعتداء على النفس بالقتل
لقرآن بتفصيل  القصاص والدية، وأكملت السنة تشريع امببادئالكرمي يف هذا اال 

 . وتأصيال هلا صمن األحكام، وقام الفقه بدوره بعد ذلك حتليال للنصو كثري
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 القاعدة األصلية اليت يقوم عليها نظام التعزير، وهو الباب ىوالقرآن الكرمي أرس
املفتوح لتلبية النظام اجلنائي للحاجات التشريعية لألمة يف كل زمان ومكان، وبينت 

يفية إعمال هذا النظام، وكان اال الفقهي األرحب لالجتهاد يف التطبيقات النبوية ك
 .أحكام النظام اجلنائي هو جمال التعزير

فإذا كانت أصول هذه األحكام مجيعا ثابتة يف القرآن والسنة وكتب الفقه 
ارها بالتنبيه، سرحافلة، بالتنبيه عليها وشرحها وتفصيل جمملها وتبيني أ والتفسري

سالمي مل ينشأ باعتباره نظاما متكامال، وأنه مثل النظام اجلنائي اإلفكيف يقال إن 
 ال شك أن هذه )٥٩( ؟على ختلف النظام القانوين اإلسالمي يف جمال القانون العام

املقولة متثل جتاهال واضحا ألصول النظام اجلنائي يف القرآن والسنة ، وجلهود الفقهاء 
 .يف اال اجلنائي عل سواء 

 - يغلب عليها أا واجبات على الناس هللا سبحانه وتعاىل د جرائم احلدوأما كون
 هنا من عبارة ى فهو غري صحيح كذلك ويبدو أنه أت-كما يظن األستاذ كولسون 

وقد . تتكرر يف كتب الفقهاء مؤداها أن العقاب على هذه اجلرائم جيب حقا هللا تعاىل
 .قانونية  رتب عليها من آثارعىن هذه العبارة وعلى ما يتمنص الفقهاء على 

ن املصلحة ىف توقيعه أفمعىن كون العقاب على جرائم احلدود جيب حقا هللا تعاىل 
هو عدم   والذي يترتب على ذلك من الناحية املوضوعية)٦٠(ترجع إىل جمموع األمة 

قاطها، ومن الناحية اإلجرائية أن حتريك سجواز العفو عن عقوبة هذه اجلرائم أو إ
ويعرب الفقهاء عن ذلك بقوهلم إن ( اجلنائية يف هذه اجلرائم يرجع إىل الدولة الدعوى

 عليه يف هذه اجلرائم أن يتدخل يف وليس للمجين) استيفاء العقوبة فيه إىل اإلمام
مرحلة الدعوى اجلنائية ال بتحريكها وال باالدعاء فيها، وإمنا تتوىل ذلك السلطة 

ه األستاذ كولسون هم وهذا املعىن ال عالقة له مبا ف)٦١(املختصة يف الدولة دون غريها
 .وجل  من أن جرائم احلدود متثل واجبات على الناس هللا عز

 :جرائم االعتداء على النفس وقواعد القصاص يف النظام اجلنائي اإلسالمي
 من شك يف أن جرمية القتل هي أخطر اجلرائم اليت عرفتها اإلنسانية علىليس 
حىت  عرفت العقاب عليها مجيع النظم القانونية منذ فجر التاريخ ، ولذلك اإلطالق

 .اليوم، فلم خيل تنظيم جلماعة إنسانية من جترمي القتل وحتديد العقاب عليه
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وتقرر .  وتعاقب الشريعة اإلسالمية على القتل بالقصاص، وهو قتل القاتل
 صداء على األشخاقواعدها وإمجاع فقهائها القصاص أيضا عقوبة أصلية جلرائم االعت

 .رب واجلرح ضكال: اليت ال تصل إىل درجة القتل 
ّ قص (وكلمة القصاص يف أصل اشتقاقها اللغوي من الفعل  تعين القطع واتباع )  

األثر، واملساواة بني جانيب الشيء، ومن هنا جاء استعماهلا للداللة على إنزال عقاب 
ٍ باجلاين مساو  ُ  ج  َح  َر  َج ، وإن  َل  ِت   ُ ق  َل  َت                َ جلنايته ، فإن ق            . منهصفهو يف احلالتني يقت .  َح  ِر  

أي  د على القصاص فيما دون النفس َو     َ الق ظويف استعمال الفقه اإلسالمي يغلب لف
 .العقوبة يف جرائم الضرب واجلرح
 ن أهم ما جيب أن تصرف العناية إليه يف صدد إوقد سبق أن قلنا يف موضع آخر

 صداء على األشخات اعتبار أفعال االعصاص يف الشريعة اإلسالمية هو مدىلقدراسة ا
أي أفعال ينتج عنها نشوء حق للدولة يف : ح جرائم باملعىن الصحيح ربالقتل أو باجل

العقاب الذي توقعه السلطات العامة فيها بقصد منع اجلرمية املستقبلية، أو إصالح 
ن املدين، وهو أو اعتبارها أفعاال ضارة مبفهوم الفعل الضار يف القانو. اجلاين أو زجره

رر يلتزم ض ملا حلقه من يحق يف التعويض املساو الفعل الذي ينشأ عنه للمضرور
  .)٦٢(بأدائه له مرتكب الفعل الضار أو املسئول عنه 

 -عليه  رادة اينإلعة اإلسالمية جتعل يأمهية هذه املسألة إذا عرفنا أن الشر وتبدو
العقاب على اجلاين ، وذلك بتقريرها جواز ساسيا يف منع توقيع أ  ً ا  دور-أو أوليائه 

 أو من قبل - يف جرائم اجلرح والضرب -العفو عن القصاص من قبل اين عليه 
 ظ مبلغ معني من املال يطلق عليه اصطالحا لفبلمقا - يف جرائم القتل -أوليائه 
 .الدية

 :حق الدولة يف العقاب وإرادة اين عليه يف جرائم القصاص
يف  مر خمالف لألصلأاب بإرادة اين عليه يف نطاق القانون اجلنائي العقومنع 

األفعال املعتربة جرائم، إذ األصل فيها نشوء حق الدولة يف العقاب مبجرد ارتكاب 
.  ، عفا عن اجلاين أم مل يعف ضين عليه بنتيجتها أم مل ير اضاجلرمية، سواء أر

 أو من هو يف حكم اين -رادة اين عليه إلوإذا كانت النظم اجلنائية احلديثة جتعل 
دورا معينا يف طلب توقيع العقاب أو منع تنفيذه يف نطاق حمدود، ويف عدد -عليه 
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رع اخلروج شا تراعي يف ذلك اعتبارات خاصة متلي على املإ ف-معني من اجلرائم 
 .من وجوب استيفاء الدولة دائما حلقها يف العقاب عن األصل املقرر

 إن شاء: فإن املرجع فيه إىل إرادة املضرور  - املدين طأ أو اخل-ا الفعل الضارأم
وال . ض عن الضرر الذي أصابه، وإن شاء ترك استيفاء حقه يف التعويضيطالب بتعو

معقب عليه يف ذلك من سلطات الدولة، وليس هلا التدخل فيما أراد من استيفاء حقه 
 .ل عنهوزـأو الن

ي أفعال االعتداء على هتنت -ة أو الفعل الضارمي اجلر-لسلوك فإىل أي من نوعي ا
  .احلياة بالقتل أو االعتداء على األشخاص باجلرح أو الضرب ؟

 عة اإلسالمية قديإن األثر املترتب على جرائم االعتداء على األشخاص يف الشر
والقصاص . يكون صدور احلكم بالقصاص ، أو بدفع الدية إىل اين عليه أو أوليائه 

إحداث (وقصاص فيما دون النفس ) قتل القاتل(بدوره ينقسم إىل قصاص يف النفس 
أما الدية فهي مبلغ معني من املال )  أحدثه باين عليه ملاجرح أو أمل باجلاين مساو

أو يدفع للمجين عليه . يدفع إىل أولياء القتيل مقابل نزوهلم عن احلق يف القصاص
 . القصاص ملا أصابه من اعتداءمقابل نزوله عن احلق يف

يف  صابة اخلطأ فجزاؤمهاإل، أما القتل اخلطأ وا ِن  ْي  َد  ْم                        َ كل ذلك يف القتل واجلرح الع 
ريعة اإلسالمية الدية والكفارة والدية واحدة يف النوعني من القتل من حيث شال

 .رعية والفقهية اليت حتكمها بصفة عامةشمقدارها ، ومن حيث القواعد ال
فيقول  . على القتل العمد، وعلى عقوبة القتل اخلطأصد القران الكرمي النوقد أور

ب عليكم تيا أيها الذين آمنوا ك (:اهللا عز وجل يف شأن عقوبة القتل العمد
 يف القتلى احلر باحلر، والعبد بالعبد، واألنثى باألنثى، فمن عف له من صالقصا
 ختفيف من ربكم ورمحة فمن كل فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان، ذشيءأخيه 

ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم . اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم
  .)١ ()تتقون

  ،أوما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خط: (ويقول اهللا تعاىل يف شأن القتل خطأ 
ا ، رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقو  فتحريرأومن قتل مؤمنا خط

                                          
 .١٧٩ –١٧٨آية : سورة البقرة    )١(
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فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم 
رقبة مؤمنة ، فمن مل جيد فصيام  بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير

   .)١ ()شهرين متتابعني ، توبة من اهللا ، وكان اهللا عليما حكيما
  ال قصاص يف القتل خطأ ،وقد مجع الفقهاء بني هذين النصني ليخلصوا إىل أنه

 القصاص، وهو يف أما القتل العمد فإنه ينشأ عنه حق .وإمنا جتب فيه الدية والكفارة
 على مرتكب - قصاصا -أو بتعبري آخر توقيع عقوبة اإلعدام . يعين هنا قتل القاتل

  .جرمية القتل
عليه  ء اينوال جتب الدية يف القتل العمد إال يف حالة واحدة هي حالة نزول أوليا

ويف القتل اخلطأ . عن حقهم يف طلب اقتضاء القصاص مقابل حصوهلم على الدية
وما : (جتب الدية والكفارة على النحو الذي نص عليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

 ) .اآلية ...  طأخ الإ مؤمناكان ملؤمن أن يقتل 
 فلت بذلك السنة النبويةومل حتدد نصوص القرآن الكرمي مقدار الدية ، وإمنا تك

أال إن يف قتيل اخلطأ شبه العمد، ما : " حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .)٦٣(" منها أربعون يف بطوا أوالدها: كان بالسوط والعصا، مائة من اإلبل

 :ه كتب إىل أهل اليمننعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ خرآويف حديث 
 ضي وهذا النص حيدد دية القتيل العمد إذا ر)٦٤(" ئة من اإلبلالنفس الدية ما يف"

 .عن القصاص وقبلوا الدية األولياء بالعفو
 وإذا كان األصل يف الدية تقديرها مبائة من اإلبل، فإن األرجح من آراء الفقهاء

بأية سلعة يتعامل ا  جواز أدائها مببلغ من املال يساوي قيمة هذا العدد من اإلبل، أو
 .لناس يف جمتمع معنيا

ويف االعتداء على النفس مبا دون القتل جتب الدية كاملة يف بعض أعضاء اجلسد 
كالعينني والشفتني واألنف، وجيب مقدار حمدد منها يف أعضاء أخرى، إما استنادا إىل 
نص اخلطاب الذي كتبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألهل اليمن حني بعث إليهم 

ا باالجتهاد إذا مل يكن مثة نص مأثور عن النيب صلى اهللا عليه عمرو بن حزم وإم
 .)٦٥(ملوس
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 :االعتداء على األشخاص ليس جمرد خطأ مدين
النظرة إىل  رقني يف الذهاب إىل أنشسبق األستاذ كولسون آخرون من املستوقد 

 بأن القتل حي تويكيفية معاجلة القصاص والدية وأحكامهما يف كتب الفقه اإلسالم
 أكثر مما يعاجل Tort مدنيا طأاجل يف نظر هذا الفقه باعتباره عمال ضارا، أو خيع

 . )٦٦( Crimeباعتباره جرمية أو فعال مستوجبا للعقاب 
يرمي   يف اهلدف الذي- أساسية  بصفة -والتمييز بني اجلرمية والفعل الضار يبدو 

 القضائية تعويض ءاتاإلجرافكلما كان اهلدف من :  القضائيةاإلجراءاتإليه اختاذ 
كنا بصدد مسئولية مدنية عن الفعل الضار،  نتيجة خطأ ارتكبه آخر من أصابه الضرر

وكلما كنا بصدد إجراء قضائي يرمي إىل أن تقتضي الدولة حقها يف العقاب، من 
كنا - بالضررنشخص خالف القانون دون نظر إىل من أصابه الفعل املخالف للقانو

 .ن جرمية واملسئولية عنه مسئولية جنائيةوبصدد فعل يعده القان
بالعقوبة يف حالة املسئولية  وليس من شأن للمجين عليه بتنفيذ احلكم الصادر

 احلكم الصادر ذعلى حني يتم ملصلحته تنفي. اجلنائية، وهو ال يفيد منه فائدة مادية
حلقه به رر الذي أضبالتعويض يف حالة املسئولية املدنية، فيفيد من ذلك إصالحا لل

 .اخلطأ املدين
ومع  وقد يتضمن احلكم اجلنائي احلكم بتعويض مدين للمجين عليه يف اجلرمية،

بني التعويض املدين هنا، والتعويض املدين يف حالة الفعل  ذلك فإنه يتعني أن منيز
ما يقضى به دائما  فالتعويض املدين الذي يقض به ملن أصابته اجلرمية بضرر: الضار
 عن اجلرمية أن يكون الناشئز يف حالة الضرر و العقوبة اجلنائية ، وال جيضافة إىلباإل

 القضائية هو تعويض اين عليه فحسب ، وإمنا يكون ذلك يف اإلجراءاتهدف 
 .حالة املسئولية املدنية عن الفعل الضار

 فإننا جند أن اين - ما تقدم وء على ض-فإذا نظرنا إىل أحكام القصاص والدية 
: حقوق  تثبت له ثالثة - أو أولياءه يف حالة القتل -ه يف جرائم القصاص والدية علي

أن يطلب توقيع القصاص على اجلاين، أو أن يرتل عن احلق يف طلب توقيع القصاص 
 هذا األخري حقا ميإذا صح أن نس( والدية صويطلب الدية، أو أن يعفو عن القصا

 ) .باملعىن الفين
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  طلب القصاص يذهب الرأي السائد يف الفقه اإلسالمي إىلوفيما يتعلق باحلق يف
. أن ذلك ألولياء اين عليه يف جرمية القتل، وللمجين عليه نفسه يف جرائم اجلرح

 إذا كان قادرا على استيفاء القصاص بال حيف فال جيوز - أو وليه -وأن اين عليه 
 .أن حيال بينه وبني ذلك

ظلوما فقد جعلنا لوليه مومن قتل : (قوله تعاىل ويستند هذا الرأي إىل تفسري
مجهور الفقهاء كلمة   ففسر)١ ()سلطانا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا

 ، اليت وردت يف نص هذه اآلية الكرمية على أا تعين حق اين عليه أو"السلطان"
 إىل نظام جيعل نظام القصاص أقرب وال شك أن هذا التفسري. وليه يف تنفيذ القصاص

االنتقام الفردي والعقوبة اخلاصة اليت عرفتها الشرائع القدمية، منه إىل نظام اجلرمية 
 .عة اإلسالمية واملستقر يف النظم اجلنائية املعاصرةيوالعقوبة الذي أقرته الشر

  يفإليه ليس هو التفسري الوحيد ، فضال عن أنه ليس ولكن هذا التفسري املشار
فقد ذهب القرطيب والرازي إىل أن السلطان املشار إليه يف : لسديد التفسري ا-نظرنا 

 ، وليس حق تنفيذ القصاص، ورأوا أن ص تنفيذ القصا"طلب"هذه اآلية هو حق 
 .)٦٧(تنفيذ القصاص من سلطة احلاكم أو القايف وليس من سلطة اين عليه أو وليه 

 موجه إىل" رف يف القتل سفال ي" بل لقد ذهب بعض املفسرين إىل أن قوله تعاىل 
  .)٦٨(احلاكم   صويل املقتول ليمنعه من قتل القاتل الذي هو من اختصا

يها الذين امنوا أيا : (بالقصاص موجه إىل األمة كلها فإذا أضفنا إىل ذلك أن األمر
 :وأن الواجبات يف النظام القانوين اإلسالمي... )  يف القتلى صكتب عليكم القصا

ذي ميكن كل إنسان وحده أن يقوم به كفروض العبادات وما إليها، منها الفردي ال
ومنها اجلماعي الذي جيب أن يقوم به ممثلون عن اجلماعة كتنفيذ العقوبات ومحاية 

ن القول حبق اين عليه أو وليه أ، يتبني لنا )٦٩( من هذا القسم صالثغور، وأن القصا
 مبا قدمنا فإن الباحثني املعاصرين وأخذا. ىف تنفيذ القصاص بنفسه قول غري صحيح

 إمنا هو من شان السلطة املختصة بتنفيذ صحكام القصاأيؤيدون القول بأن تنفيذ 
ا حكم  فشان القصاص، شأن العقوبات األخرى يصدر: األحكام اجلنائية بوجه عام

 .)٧٠(تنفيذها القضاء، مث تتوىل سلطات التنفيذ
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على  ليه يف الرتول عن القصاص مقابل حصوهلمو وفيما يتعلق حبق اين عليه أو
ذلك أن الدية : الدية من اجلاين، فإنه هنا تبدو فكرة التعويض املدين بصورة واضحة 

تعويض يدفعه اجلاين إىل اين عليه أو أوليائه مقابل ما نتج عن  - يف حقيقتها -
ية خارج وليس أدل على صحة ذلك من جواز االتفاق على الد. ررض من اعتدائه

 .جملس القضاء، وعلى مبلغ من املال أكرب من املبلغ املقرر أصال دية للنفس أو للجرح
 -مقابل  بغريص يف العفو عن القصا- أو أوليائه -أما فيما يتعلق حبق اين عليه 

كأنه ذو  يبدو – االعتداء على النفس أو اجلسم -فإن الفعل هنا  -دوق طلب الدية 
توقيع عقوبة   إذ يقرر الرأي الغالب يف الفقه اإلسالمي أنه ال جيوزطبيعة مدنية حبتة،

ما على اجلاين يف هذه احلالة، غري أن مذهب اإلمام مالك جييز توقيع عقوبة تعزيرية 
فقط، بل يف كل حالة امتنع فيها  على اجلاين جزاء تعديه، وليس ذلك يف حالة العفو

بالتأييد التفاقه مع طبيعة االعتداء باعتباره القصاص، وعندنا أن هذا هو الرأي اجلدير 
 عليه أو وليه عن اجلاين ال ينصرف جرمية توجب عقاب مرتكبها، وباعتبار عفو اين

من (، أما العقوبة فال يؤثر العفو فيها )الدية(إال إىل ما يعود نفعه إليه من التعويض 
من  وقع عقوبة تعزيرية بدالوإن أثر العفو يف إبداهلا من حيث نوعها، فت) حيث املبدأ

 .عقوبة القصاص
اإلسالمي  إن أحكام القصاص والدية يف الفقه اجلنائي: ومن هنا نستطيع أن نقول

أحكام ذات طبيعة مزدوجة، تبدو يف بعض أجزائها فكرة املسئولية اجلنائية البحتة، 
فكرة وتبدو يف بعضها اآلخر . ويظهر القصاص كعقوبة واجبة جزاء جلرمية مرتكبة
عن الضرر الذي أحلقه به خطأ  املسئولية املدنية مبا تستوجب من تعويض املضرور

 الرأي الذي يذهب إىل اعتبار - يف نظرنا -وليس صحيحا . فعله الضار الغري أو
تأسيسا على  -باإلضافة إىل كوا تعويضا للمجين عليه -الدية عقوبة يف كل حالة 

ملتفق عليه أن اين عليه أو أولياءه ميكنهم حتديدها بنصوص الشريعة، ألن من ا
من الدية أو أقل  بعد رفع الدعوى، على أكثر تقاض، ولو التصاحل مع اجلاين بغري

تعود املصلحة يف  - الغرامة أو املصادرة - وألن العقوبة املالية -كما قدمنا  -منها 
يل الغرامة أو املصادرة  إليها املال احملكوم به على سبؤولتوقيعها إىل الدولة اليت ي

 .ةيقائم يف خصوص الد وذلك غري
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 :التشريعات احلديثة وتعويض اين عليهم يف جرائم األشخاص
 إىل ية املعاصرة قد أخذت حنو االجتاهنائلنظم اجلض بالذكر أن بع اجلديرومن 
. عليهم ىف جرائم القتل   للمصابني يف جرائم األشخاص، وألسر اينضتقرير تعوي

ن معاجلة جرائم أيعد هذا التطور أحدث ما قررته النظم اجلنائية املعاصرة يف شو
  .)٧١(االعتداء على األشخاص 

 سنة  ىف إجنلترا جملس لتعويض اين عليهم ىف جرائم العنف منذأنشئوقد        
 ى ويدفع الس تعويضات حمددة إىل اين عليهم يف هذه اجلرائم بناء عل م١٩٦١

والس مكون من مثانية من القانونيني ذوى اخلربة يف تقدير . قدمه اين عليهب يلط
 هذا الس أنشأتوقد . وتتوىل الدولة دفع التعويضات الين يقررها الس. التعويض

 . م١٩٦١ ووزارة الداخلية يف إجنلترا يف يوني
 يهم يف م أصدرت حكومة نيوزيلندة قانونا لتعويض اين عل١٩٦٤ويف سنة 

 .)٧٢(ريكية مجرائم العنف، وصدرت قوانني مماثلة يف عدد من الواليات املتحدة األ
عة اإلسالمية لبعض الباحثني الغربيني ي وهكذا فإن ما بدا غريبا من مسلك الشر

بصورة فيها بعض  -رعني الغربيني أنفسهم، بل أصبح شن هو مقصد املصبح اآلأ
ئية الغربية ذاا ، فهل يقولون إن هذه القوانني  مقررا يف النظم اجلنا-االختالف 

 مدنيا ؟ وهل يصح أصبحت تعاجل جرائم االعتداء على األشخاص باعتبارها خطأ
قول قائل عن عقوبات جرائم العنف إا توقع يف قضايا ذات طابع مدين حبت، كما 

 يقول كولسون عن عقوبة التعزير يف حالة العفو عن القصاص ؟
 أخط ستاذ كولسون قد وقع يف أن األللقارئجياز يتبني  املوجز كل اإلوذا البيان

 املدين ، وأا تعاجل يف إطار القواعد طأحني قرر أن جرمية القتل تعد من قبيل اخل
املدنية، وحني قرر أيضا أن قواعد القصاص قواعد ذات مضمون خلقي ، فاملضمون 

 .القانوين واضح كل الوضوح فيما أوجزناه آنفا
 :جرمية شرب اخلمر وعقوبتها يف القرآن والسنة

ولكن هذا التحرمي مل يرتل دفعة . حترميا قاطعا  -كما قدمنا  - القرآن اخلمرحرم 
واحدة ، وإمنا ذكرت اخلمر أول ما ذكرت يف القرآن يف سورة مكية مفرقا بينها 

 تتخذون ومن مثرات النخيل واألعناب: (وبني الطيب من الرزق ، فقال اهللا تعاىل
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، والسكر اخلمر، ويف )١ ()منه سكرا ورزقا حسنا، إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون
ويف . النص إملاح إىل الفرق بني اخلمر وبني الرزق احلسن وإىل أا ليست رزقا حسنا

ذلك توطئة ملا نزل بعد هذه اآلية من اآليات، تدرجا يف طريق التشريع حىت وصلت 
: يقول اهللا تعاىل  تلت هذه اآلية، آية سورة البقرة وفيهافقد. إىل النص القاطع فيه

لونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من أيس(
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا : (، مث أعقب هذه اآلية قول اهللا تعاىل)٢()نفعهما

وم هاتني اآليتني، وتركها فتأول ق )٣()الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون
وملا هدأت . فيها على النفع بعضهم قي حالة الصالة، وأقلع عنها آخرون لغلبة الضرر

يات الثالث للحكم آلنفوس القوم، واطمأنت قلوم باإلميان، ومهد الطريق ذه ا
اللهم : "األخري، حىت روي أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه كان يقول يف دعائه

إمنا . فاجتنبوه لعلكم تفلحون: (نزل قول اهللا تعاىل". يف اخلمر بيانا شافيابني لنا 
ويصدكم عن   يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسرأنيريد الشيطان 

ي اهللا ضفكان جواب الصحابة ر )٤() ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون
م تبلغه اآلية وقد شرب نصف وكان أحده. انتهينا يا رب، انتهينا يا رب: عنهم
 .وجل  س بيده فرييق النصف اآلخر امتثاال ألمر اهللا عزكأ

فهذه هي اآليات األربع يف القرآن الكرمي، عن شرب اخلمر، وواضح من نصوصها 
 على شرب -للعقوبة الدنيوية  تقدير فضال عن تقرير أو -أا ليس فيها أية إشارة 

 .اخلمر
 يات القرآنية، أحاديث نبوية شريفة، ويف مع هذه اآلوقد تظاهرت على التحرمي،
توقيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقوبة على  بعض هذه األحاديث جاء ذكر
 .أمره ذه العقوبة خرشارب اخلمر، وجاء يف بعضها اآل
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 أن رسول اهللا" :داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه فريوي البخاري وأمحد وأبو
: هريرة  قال أبو. ربوه ضا :فقال. رب اخلمر شبرجل قد ى سلم أتصلى اهللا عليه و

فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم 
ال تقولوا هكذا، ال تعينوا عليه  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.أخزاك اهللا
 داخلمر بعينهى عن لوم شارب   فالرسول صلى اهللا عليه وسلم هنا ،)٧٣( "الشيطان

باحتقار اتمع املسلم له  توقيع العقوبة عليه وعن الدعاء عليه باخلزي لئال يشعر
 .يف عصيان اهللا ورسوله -غواء الشيطان إب -فيتمادى من مث 

بعد  ويف رواية أخرى صحيحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه
 أن هذه احلادثة غري -واهللا أعلم  -ويبدو ). بكتوه (:ربوا شارب اخلمرضأن 

احلادثة األوىل، وأن اختالف احلكم جاء نتيجة اختالف أحوال اجلناة، وما حيتاج إىل 
عن أيب داود أن رسول اهللا  ويف حديث آخر. عقابلواع اأنردع كل جان به من 

 .)٧٤(التراب  -ضربه  بعد  - حثا يف وجه شارب اخلمر
من  - فيما يبدو -إمنا جاء يف هذه احلالة - سبيل العقوبة على -وحثو التراب 

وكذلك سار احلال يف زمن رسول . باب اختالف العقوبة باختالف أحوال اجلناة 
من نعال،  فيضرب مبا حضر. يأمر بضرب شارب اخلمر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 التراب ،  حيثو يف وجه شارب اخلمر     ًوطورا . رين ضوثياب، وجريد، وبأيدي احلا
 .مر بتبكيتهأوطورا ي

 ومن هذه النصوص يثبت أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم نفسه هو أول من
هذا الفعل جرمية مل يكن تطورا قد حدث يف  رب اخلمر ، وأن اعتباراقب على شعا

 .كما يعتقد األستاذ كولسون عصر متأخر
 حترميها جيوز فرض  كل األمور اليت نص القرآن علىيفونضيف إىل ذلك هنا، انه 

عقوبة تعزيرية وتوقيعها مىت رأت السلطات املختصة يف الدولة مالءمة فرض مثل هذه 
          األول  ريع اإلسالمي الذي نص مصدرهشوال يقال إن يف هذا خمالفة للت. العقوبة

ذلك أن الفارق املعروف يف النظم القانونية الوضعية  . على التحرمي فقط- القرآن-
 القوانني يففالتحرمي . ريعة اإلسالميةشالتجرمي والتحرمي غري معروف يف البني 

الوضعية أمر ديين أو هو حكم ديين، ال عالقة له بالتكييف القانوين للفعل ومدى 
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وحني يتفق حكم الدين وحكم القانون، أي حني جيرم . اعتباره جرمية أو فعال مباحا
ليه، واألمر بالكف عنه ال يأتيان نتيجة القانون فعال حرمه الدين، فإن العقاب ع

وقد يكون هذا االتفاق من . وإمنا ينفذان باعتبارمها حكم القانون. حلكم الدين فيه
 نتيجة - يف بعض احلاالت -وقد يكون . قبيل التوافق الذي تولده املصادفة البحتة

 .ر القانون بالدين واستمداده بعض أحكامه من مصدر ديينثتأ
هذا  جرمية رد ة اإلسالمية، فإن كل فعل أو ترك حمرم يعتربيعلشرأما يف ظل ا

فإن اقترن التحرمي بتحديد عقوبة هلذا الفعل أو الترك احملرم، فنحن بصدد . التحرمي
وإن أغفل حتديد العقوبة على الفعل أو . جرمية من جرائم احلدود اليت قدرها الشارع
ئم التعزيرية اليت تعرف عقوباا بأا الترك احملرم، فنحن بصدد جرمية من اجلرا

وال كفارة وال حق ملخلوق  مقدرة لكل معصية ليس فيها حد مقدر عقوبات غري
 .ما قدمنا يف صدر هذه الدراسة على حنو

 وهكذا فقد جانب التوفيق األستاذ كولسون فيما قرره بشأن شرب اخلمر، كما
 .جانبه يف شأن أحكام القتل والقصاص

 : اإلثبات اجلنائي يف النظام القانوين اإلسالميعة قواعدطبي
يف  الوقت الذي يقرر فيه األستاذ كولسون ما نقلناه عنه آنفا من أن اإلثباتىف 

سلوب يراه احلاكم كفيال بالكشف عن اجلاين، فإننا أي أاال اجلنائي كان يتم ب
ه عام قد اتسمت جنده يقرر يف موضع آخر أن قواعد اإلثبات يف النظام القانوين بوج

     يف صورها املختلفة بدرجة كبرية مناالدعاءاتا دف إىل إثبات صحة أب
  .)٧٣(  اليقني

وطرق اإلثبات يف النظام القانوين اإلسالمي واحدة يف املواد اجلنائية وغري اجلنائية 
 .فةوالقرائن بأنواعها املختل) على خالف فيه (ضيقرار وعلم القاإلا أمهها الشهادة و

والوسيلة املقررة إلثبات معظم اجلرائم يف الفقه اجلنائي اإلسالمي هي شهادة 
َ شاهدين ع  دة يف إثبات جرائم القذف ع ويف جرائم احلدود تطبق هذه القا، ِن  ْي  َل  ْد        

واحلرابة والسرقة، ويشترط إلثبات الزنا بالشهادة أن يشهد عليه أربعة رجال عدول، 
وبشهادة رجلني . طرية بشهادة رجلني كذلكويشترط ثبوت جرائم التعزير اخل
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جرمية اجلرح (وفيما دون النفس ) جرمية القتل( عدلني يثبت حق القصاص يف النفس 
 .هذا هو املوقف الفقهي بوجه عام). أو الضرب

الشهادة بالبحث يف شروطها ونصاا وحتملها وأدائها،  وقد اهتم الفقهاء يف شأن
  هو– يف نظرنا -أهم البحوث املتعلقة بالشهادة  على أن ؛ومىت تقبل، ومىت ترد

إذ ال يقبل يف النظام القضائي اإلسالمي إال شهادة . حبث اشتراط العدالة يف الشهود
 .وترد شهادة من مل يثبت له هذا الوصف، أو من ثبت له خالفه). العدل(

عدل  وأشهدوا ذوي: ( واألصل يف اشتراط العدالة يف الشهود هو قول اهللا تعاىل
ر أحدكم ضيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حأيا  (:وقوله عز وجل. )١ ()منكم

 .)٢ ()املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم
 إذا عرف عنه إتيان - عند األحناف واملالكية والشافعية -ويعد املسلم عدال 

           لشافعية إىل ذلك ما يسمونهيات، ويضيف احلنابلة وبعض اهمورات واجتناب املنأامل
جتنب كل سلوك خيل باحترام اإلنسان ووقاره وتقدير الناس  وهو" استعمال املروءة"
ونازع يف هذا الشرط مجهور الفقهاء ورده بشدته املعروفة ابن حزم يف احمللى . له
)٧٤(. 

 بأم  العدالة يف الشهود، وصفهم يف آية أخرىطوإن القرآن الكرمي كما اشتر
فإن مل . (وذلك يف قوله تعاىل. املرضيون لدى املؤمنني دون أن يشترط فيهم العدالة

، واجلمع بني اآليات )٣ ()يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
إن الشاهد العدل هو من ارتضيت شهادته وفق األعراف والعادات . ي أن نقولضيقت

 .ي تتم فيه الشهادةالسائدة يف املكان والزمان الذ
ي شهادة من ضوال شك أن هناك أمورا أساسية ال يقبلها اتمع املسلم، وال يرت

يفعلها أيا ما كانت ظروف الواقع والزمان واملكان وهناك من الشروط اليت اشترطها 
الفقهاء لثبوت عدالة الشاهد ما قد خيتلف النظر إليه باختالف الزمان واملكان أو 

يشري إىل هذه )  الشهداءمنممن ترضون  (: فيهما ولعل قول اهللا تعاىلالعرف السائد
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ون لقبول الشهادة أال يكون ط مثال يشتر- يف بعض املذاهب -فالفقهاء . املعاين
 مثل ذلك مما ختتلف ، الرأسيكل يف الطريق العام، وال ممن يسري عارأالشاهد ممن ي

وميكننا ". الرضا بالشهادة"اعدة فيه عادات الناس وأعرافهم، ومن مث حتكم فيه ق
ن العدل من إورد فيه نص خاص برد الشهادة ف إنه فيما عد ا ما: لذلك أن نقول 
 .املسلمني ىف جمتمعه شهادته من قبل مجهور املسلمني هو

َ نفيه شاهدان ع  بات شيء أوإث بيوإذا شهد لدى القاض  - ي كان على القاض ٌل  ْد             
وسواء يف ذلك أن يكون املشهود عليه . ه أن حيكم مبا شهدا ب-حبسب األصل 

عقوبة وجبت الرتكاب جرمية من جرائم احلدود أو التعزير أو القصاص، يكون حقا 
جرمية الزنا،  اللهم إال أن يكون املشهود عليه هو. ثبت لشخص من األشخاص
.  شهود عدولة إال بشهادة أربع-وفق الرأي السائد -فعندئذ ال يثبت الفعل ارم 

ك تضييقا من الشارع سبحانه لنطاق إثبات هذه اجلرمية ومبالغة يف االحتياط يف وذل
 .هذا اإلثبات لألسباب املبينة يف موضعها من كتب الفقه وكتب أحكام القضاء

 قرار وأحكام القضاءوليس هنا موضع تفصيل باقي أحكام الشهادة وأحكام اإل
خيرج بنا من نطاق البحث، ولكن  واحلكم بالقرائن، فإن ذلك يبناء على علم القاض

الناظر احملقق يف مواضع هذه البحوث من كتب الفقه اإلسالمي يتبني بيقني أن 
وسيلة اإلثبات اليت يريد، وإمنا عليه أن  ي أو احلاكم ليس مطلق اليد يف اختياراضالق

جيوز له بالطرق املشروعة هلذا التثبت، وال  يتثبت من نسبة اجلرمية إىل املتهم بارتكاا
له مىت ثبتت هذه  أن يقضي باإلدانة ما مل تثبت نسبة اجلرمية إىل املتهم، وال جيوز

 بالرباءة، فقواعد اإلثبات اجلنائي اإلسالمية كما ترمي إىل إثبات ىالنسبة أن يقض
براءة الربيء ترمي يف الوقت نفسه إىل إثبات إدانة ارم، وال فرق بني املوقفني إذ 

الفقهي ح وهو املصطل(وإذ البينة .  هو احلق الذي تثبته األدلة ال سواهاملطلوب فيهما
ي مل يكن له ضللقا اسم ملا يبني احلق ويظهره، فإذ ا تبني احلق وظهر) لدليل اإلثبات

 .إال أن يقضى به 
وهكذا ال نستطيع أن نقبل مقولة األستاذ كولسون إن احلاكم يتخذ يف املواد 

ا من طرق اإلثبات، فالصحيح شرعا أنه يقضي مبا تثبته البينات اجلنائية أية طريقة يراه
 .اليت أجازها الشرع، ال مبا يشاء هو أن يقضي به
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 :قاعدة وجوب النص على اجلرائم والعقوبات يف النظام اجلنائي اإلسالمي
 ليس يف نصوص القرآن أو السنة نص واضح الداللة على العمل ذه القاعدة يف

وبعبارة أخرى فإنه ليس هناك نص بعينه يفيد األخذ ذه . نائيجمال التشريع اجل
ومع ذلك فإن استنتاج القاعدة من بعض . شريع اجلنائي اإلسالميتالقاعدة يف ال

نصوص القرآن والسنة، ومن بعض القواعد األصولية، استنتاجا سائغا، أمر غري 
 .عسري

  معذبني حىت نبعثوما كنا: (فأما آيات القرآن الكرمي فمنها قوله تعاىل
 مها رسوالأك القرى حىت يبعث يف مهلوما كان ربك  (:وقوله تعاىل) ١()رسوال

روا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد فقل للذين ك: (وقوله تعاىل) ٢()يتلو عليهم آياتنا
، وقوله )٤ ()ال ما قد سلفإ (: وقوله تعاىل بعد حترمي بعض صور السلوك)٣ ()سلف
 . )٥ ( )ا سلف ومن عاد فينتقم اهللا منهعفا اهللا عم: (تعاىل

فمنها  وأما أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم اليت تقرر تطبيقات هلذه القاعدة
أال وإن دم اجلاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم احلارث بن (قوله يف حجة الوداع 

 عبد املطلب وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بنعبد 
ضها تفيد مبجموعها بعيات القرآنية اليت قدمنا لوهذا احلديث النبوي، مع اآل) املطلب

 نذارعلى سبق اإل. وقفمتأن األصل يف الشريعة اإلسالمية هو أن استحقاق العقاب 
يسلك سلوكا ما ال يعاقب على هذا الفعل أو  وأن من يرتكب فعال ما أو. به

 .تشريعي يوجب ذلك العقابالسلوك إال إذا كان قد سبقه نص 
ومن هذه اآليات واألحاديث استخرج الفقهاء القاعدتني األصوليتني اللتني تفيدان 

قاعدة أنه ال تكليف قبل ورود ) : ال جرمية وال عقوبة بغري نص(مضمون قاعدة 
باحة وتطبيق هاتني القاعدتني يف جمال الفقه وقاعدة أن األصل يف األشياء اإل. الشرع
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وقصر .  مل يرد نص بتجرميها يعين حظر العقاب على صور السلوك اليتاجلنائي
العقاب على صور السلوك ارمة على حاالت ارتكاا اليت تقع بعد ورود النص 

 .ي بالتجرميضالقا
وال شك يف أن جرائم احلدود والقصاص قد تقررت كلها يف التشريع اجلنائي 

 .يها يف القرآن والسنةبنصوص خاصة بكل جرمية، وحمددة للعقاب عل
أن  فإن األصل فيها)  اليت ال حد فيها وال كفارةيوهي املعاص(أما جرائم التعزير 

ينص على اجلرمية دون العقوبة، اليت يترك أمرها للسلطة املختصة يف الدولة تفرضها 
إن كانت هي السلطة التشريعية، وتوقعها إن كانت السلطة القضائية، يف إطار 

 .سموح بتوقيعها يف الشريعة اإلسالميةالعقوبات امل
نص يتم يف الفقه اجلنائي  تبني أن تطبيق قاعدة ال جرمية وال عقوبة بغرييومن هنا 

إطار ثابت يف جرائم احلدود والقصاص، حيث يأيت النص . اإلسالمي يف أحد إطارين
ث تبني حي مرن يف جرائم التعزير وإطار. حمددا للفعل ارم وللعقوبة املقررة له

 جرائم تعزيرية وتترك حتديد العقاب - أو ميكن أن تعترب-النصوص األفعال اليت تعترب
اعى يف تقريره وتوقيعه ظروف ترتصة بذلك يف الدولة اإلسالمية ملخفيها للسلطة ا

 .الزمان واملكان وشخص اجلاين
ي أالر  فإنه يتبني مدى جمانبة الصواب يف-حيح ص وهو -وإذا صح ذلك كله 

ية، مقائل إن قاعدة ال جرمية وال عقوبة بغري نص قاعدة ال تعرفها الشريعة اإلسالال
وإن احلاكم حر يف إطار التعزير يف إنشاء اجلرائم والعقوبات، وذلك ما تزيده تفصيال 

 .الفقرة التالية
 :سلطة التجرمي يف ظل نظام التعزير

 د فيهاح لكل معصية ال   ًبا عقا بأنه نظام عقايب يوفر عرفنا فيما سبق نظام التعزير
أي من احلقوق  -وال كفارة سواء أكانت هذه املعصية اعتداء على حق هللا تعاىل

ي منصوص عليها يف صوبعض هذه املعا.  أم اعتداء على حق ألحد األفراد-العامة 
وما  -جمموعة   املنصوص عليها غريصيالقرآن والسنة، وعلى الرغم من أن هذه املعا

 يف مكان واحد من كتاب اهللا أو سنة نبيه فإن استقراءها -مع كان هلا أن جت
 .حكام وأحاديثها أمر غري عسريأل آيات اصوحصرها من نصو
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كما   حمددة،صي ومجعت، ودونت يف نصوصاستقرئت هذه املعا نه حىت لوأغري 
ي صمعا فعال اليت تعتربمجيع األ كاف يف حصر طالب بعض الباحثني ، فإن ذلك غري

 هلتضمنها اعتداء على مصلحة األفراد، خاصة وهذ ا مع مصلحة اجلماعة أولتعارضه
املصاحل متغرية بتغري الزمان واملكان، ومن املقرر يف أصول الفقه وجوب تغيري 

 .ريت هذه املصاحلغحكام اليت تبىن على مصاحل معينة كلما تألا
األحكام  ها أنزلتواملصاحل األساسية اليت تقررها الشريعة اإلسالمية، واليت ألجل

 :أصال، متعلقة باألمور اخلمسة اآلتية
النهائي  ويعترب ذلك هو اهلدف. نسل، واملالالحفظ الدين، والنفس، والعقل، و
حمل - برغم عدم ورود نص صريح مقرر له -لألحكام الشرعية كافة، لذلك كان 

  .اتفاق الفقهاء على اختالف مدارسهم الفقهية والفكرية
املسلمة،  حوله واجبات احلاكم املسلم، واجلماعة ي الذي تدورسساوالتكليف األ

الفقهاء ملن ويل أمر  حفظ هذه األمور اخلمسة، ولذلك قرر والفرد املسلم، هو
 منها ، دف توفري املسلمني سلطة العقاب على أي اعتداء على واحد أو أكثر

كما يف حاالت اجلرائم وقد يكون العقاب حمددا، لفعل معني، . احلماية الكاملة هلا
دور احلاكم، أو السلطة املختصة، على  اليت تعرف جبرائم احلدود والقصاص فيقتصر

كما يف  -وقد يكون مثة نص على حترمي الفعل دون حتديد عقوبة له . توقيع العقاب
السلطة املختصة  فيكون دور-ي ال حد فيها وال كفارة صعامجرائم التعزير اليت هي 

 أخريا ألفعال -وقد يكون . يها مقصورا على حتديد العقاب وتوقيعهيف العقاب عل
 أحد األمور اخلمسة املذكورة ظ مبصلحة اجلماعة يف صورة تعارضه مع حف    ًضارا 

مث حتديد  - أي جترميه -حتديد الفعل املعاقب عليه  ن أويل األمرم ذلك يآنفا، فيقتض
والعقاب حيدد على أساس مبدأ جراءات إنزال العقاب على فاعله، إعقوبته وحتديد 

 أو السلطة املختصة يف - أي القاضي -املالءمة بني اجلرمية والعقوبة، وعلى احلاكم 
يف حتري ما هو أصلح للمسلمني، وإال كان  -إجرائيا وموضوعيا  -الدولة أن جتتهد 

 .)٧(مجاع لإل     فسوقا وخمالفا -كما يقول القرايف  -التصرف بغري ذلك 
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ولتكن منكم أمة يدعون إىل : (ه الواجبات كلها أمر اهللا تعاىل للمؤمننيوجيمع هذ
كنتم خري أمة ( ووصفه إياهم )١ ()رمرون باملعروف وينهون عن املنكأاخلري، وي

وهذا األمر والوصف  . )٢ ()أخرجت للناس تأمرون باملعروف، وتنهون عن املنكر
. سلمة توجيه جهودها لتنفيذهعة املمايف عمومه ومشوله يوجب على السلطات يف اجل

فليس األمر أمر اجتهاد فحسب، بل هو تنفيذ ألمر صريح يف القران الكرمي ال تبقى 
حاكم مسلم مكان  -مهله أ إن -ها هذه، وال يستحق تبغريه لألمة املسلمة صف

الوالية على املسلمني، وحتت هذه القاعدة العامة، تدخل أفعال الناس وتصرفام، 
 أو سلطة الدولة -واحلاكم . يء عقابه وللمحسن ثوابهمسبها ويقرر للفتصنف حبس

يباح تطبيقا هلذه القاعدة، خارج  ما ال ما يباح أو - يف تشريعاا - هي اليت تقرر-
وحني يقرر احلاكم عقوبة على فعل . نطاق النصوص احملددة لذلك يف القرآن والسنة
ض الناس فيعاقبون، فإم حينئذ يعاقبون معني، أي حني مينع من إتيان أمر فيأتيه بع

 "     ًمتاما  حر" وال يصح يف حقهم القول بأن احلاكم ). عصاة(أو ) جناة(باعتبارهم 
 .يف عقام

 اليت يعطاها احلاكم أو -وقد يبدو أن مثة تعارضا بني هذه السلطة التشريعية 
لطة التحرمي وبني القاعدة اإلسالمية اليت تقرر أن س -سلطات الدولة املختصة 

. وهذا غري صحيح . واإلباحة من السلطات اليت ترجع إىل اهللا سبحانه وتعاىل وحده
 تشريعات - وليس متصورا فيهما أن يتضمنا - ذلك أنه ال القرآن وال السنة تضمنا

 .والظروف تفصيلية تنظم كل نواحي احلياة اإلنسانية يف كل العصور
تلك الواردة يف السنة على التنظيم التفصيلي ريعات القرآنية، وشوإمنا اقتصرت الت

ملسائل قليلة ال يتغري حكمها بتغري الظروف واألزمنة، وجاءت فيما عدا هذه 
األحكام احملدودة بقواعد عامة، وأصول كلية تبىن عليها األحكام التفصيلية املالئمة 

حلال كذلك  وا-ومل يكن بد . حوال واألزمان الىت تعيش فيها اجلماعات املسلمةلأل
ما يشاءون خارج نطاق النصوص الواردة يف القرآن  من إعطاء املسلمني حق تقرير -

والسنة مبا حيفظ هلم مصاحلهم يف جوانبها املختلفة، ومبا ال يتعارض مع نصوص 
                                          

 .١٠٤آية  : آل عمرانسورة    )١(
 .١١٠آية  : آل عمرانة سور   )٢(
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مؤسسة على  وهذه التشريعات تكون قي واقع األمر. الشريعة العامة وقواعدها الكلية
ماعة حتقيق املعروف وكف املنكر، والنصوص اليت  اليت توجب على اجلصالنصو
 .حق االجتهاد تقرر

   حتت عنوان - أو السلطة املختصة يف الدولة -وقد عرف الفقهاء هذا احلق لألمة 
سياسة ظاملة : وفيها يقول ابن قيم اجلوزية السياسة نوعان" السياسة الشرعية"

. يعةرمل الفاجر، فهي من الشوسياسة عادلة خترج احلق من الظا. فالشريعة حترمها
 أحد أعالم -ويقول نقال عن ابن عقيل ". علمها من علمها، وجهلها من جهلها

: منه إمام ، فقال شافعي خيلو  إن العمل بالسياسة الشرعية هو احلزم، وال-احلنابلة 
السياسة ما كان فعال يكون الناس : "فقال ابن عقيل". ال سياسة إال ما وافق الشرع"

. وإن مل يضعه الرسول وال نزل به وحي. أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفسادمعه 
. أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح) رعشإال ما وافق ال(فإن أردت بقولك 

يعقب ابن قيم و" وإن أردت ال سياسة إال ما نطق به الشرع  فغلط وتغليط للصحابة
قدام، ومضلة أفهام وهو أ مزلة وهذا موضع: "اجلوزية على كالم ابن عقيل فيقول

 . قوضيعوا احلقو. فرط فيه طائفة فعطلوا احلدود. مقام ضنك ومعترك صعب
َ وج  وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم مبصاحل العباد فلما . وا أهل الفجور على الفسادأ َّر  

وراء ما فهمه هؤالء  مرأمر إال بأ ال يستقيم هلم س، وأن الناكرأى والة األمور ذل
 ، فتفاقم األمر       ً عريضا         ً، وفسادا     ًطويال  ً ا  الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرمن 

ليص النفوس من ذلك خترع شوتعذر استدراكه، وعز على العاملني حبقائق ال
 ."واستنقاذها من تلك املهالك

اهللا  وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينايف حكم"
ئفتني أتيت من تقصريها يف معرفة ما بعث اهللا به رسوله وأنزل وكلتا الطا. ورسوله
اس بالقسط، وهو العدل نفإن اهللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم ال. به كتابه

مارات العدل وأسفر وجهه بأي أالذي قامت به السماوات واألرض، فإذا ظهرت 
  .)٧٦(  " ودينه فثم شرع اهللا: طريق كان

اليت أفاض يف بيان جوازها ابن قيم ) رعيةشالسياسة ال(ذه وليس من معىن هل
ريعات ش إال جواز إصدار الت-وأقره على رأيه فقهاء املذاهب األخرى  -اجلوزية 
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فإذا كانت هذه . ةنالالزمة لتحقيق مصاحل األمة فيما مل يأت به نص كتاب وال س
فإا تدخل يف نطاق -ا  جترميا ألفعال وعقابا عليه-التشريعات يف اال اجلنائي 

ير، وتقرر على أساس مبادئه وقواعده العامة اليت أرساها القرآن الكرمي والسنة زالتع
 . الصحيحة 

وإن نظام التعزير كما يعرضه الفقه اجلنائي اإلسالمي، هو أقوى األدلة على هذا 
اس نحل العلى استيعاب مصا مرونة أحكام هذا الفقه يف الناحية اجلنائية، وعلى قدرا

فبغري هذا النظام كانت أحكام الفقه . جددة، وأوضاعهم االجتماعية املتطورةملتا
مي إليها السياسة تراجلنائي ستغدو بال ريب قاصرة عن حتقيق املصاحل االجتماعية اليت 

وبعبارة أخرى فإن النصوص الواردة يف القرآن والسنة تعاقب . اجلنائية يف هذا الفقه
تضمن ي من اجلرائم، ومن غري املعقول أن يقوم نظام جنائي ال   ًدا على عدد حمدود ج

  خاصة ببضع جرائم فحسب ويظن له النجاح، بل يطلب له االستمرار     ًنصوصا  إال
 أو على -واخللود، خصوصا إذا عرفنا أنه من غري املعقول أن يوضع نظام جنائي 

كون هذا يو -وانبها العموم أي نظام متعلق باحلياة االجتماعية يف أي جانب من ج
 أن يبقى أبدا معموال به، - أوله - للتفصيالت الدقيقة، مث يتوقع منه            ًالنظام شامال 

 .ومطبقا مهما اختلفت األماكن أو األزمان
ال ميكنه أن  إن أحدا": وقد عرب عن هذه الفكرة أحد كبار القضاة يف إجنلترا فقال 

ر املغروس يف اإلنسان لإلخالل يعلم مسبقا كل الوسائل اليت سوف يبتكرها الش
فلم يكن من سبيل أفضل من إقامة نظام عقايب ترسي قواعده  . )٧٧(" بنظام اتمع

 إال قي مواضع -العامة وأصوله نصوص القرآن والسنة، وتترك تفصيالته ودقائقه 
وقد سلكت هذا . من العصور لتصاغ وفق متطلبات احلياة يف كل عصر -قليلة جدا 

شريعة اإلسالمية حني نصت على جرائم القصاص واحلدود فحسب، بيل السال
وتركت كل ما عداها لنظام التعازير مبا يوفره من مرونة ور واستجابة للمتغريات 

السلطة املختصة يف الدولة، حق  فأعطت احلاكم، أو. االجتماعية، واالقتصادية
، وأوجبت يف الوقت نفسه إصدار التشريعات الالزمة حملاربة السلوك الضار اجتماعيا
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 ملصاحل اتمع    ًققا حمعلى األفراد طاعة احلكام فيما يرونه من إجراءات أو تشريعات 
 .)١ ()يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم(أو أفراده 

ي وإذ انتهينا بذلك من التعليق على آراء األستاذ كولسون اخلاصة بالنظام اجلنائ
اإلسالمي، وبينا مدى بعد هذه اآلراء عن حقائق هذا النظام، فإننا ننتقل إىل مسألة 

 Conflicts and Tensions In Islamic:خرية أثارها يف كتابه اآلخر أ
Jurispundence تلك هي اخلاصة مبدى استمرار العمل بالنظم اجلنائية 

ة للمجتمعات اإلسالمية، وقد اإلسالمية، وصالحيتها للتطبيق يف ظروف التطور احلالي
 .)٧٩( التشريع اإلسالمي خأشار إىل هذا األمر إشارة عابرة يف كتابه عن تاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلوامش
 . أندرسون، وشاخت، وجولدزيهر : يبدو ذلك واضحا يف مؤلفات كل من - ١

                                          
  .٥٩آية : سورة النساء    )١(
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 اج للترمجة اجليدة اليت نشرها لكتابر انظر مقدمة الدكتور حممد أمحد س- ٢
ونود أن نقرر هنا أننا أفدنا إفادة كبرية . كولسون، وخامتة الكتاب لكولسون نفسه

اج اليت راجعها صديقنا الدكتور حسن الشافعي، وإىل هذه رمن ترمجة الدكتور س
يف تاريخ التشريع  النشرة العربية إحالتنا يف هذا البحث إىل مؤلف كولسون

 .صراحة غري ذلك اإلسالمي، ما مل نذكر
 هذه الدوافع واالجتاهات Orientatism يبني إدوارد سعيد يف كتابه - ٣

وغريها، والواقع أن هذا الكتاب قد احتل منذ صدوره مكانة املرجع الذي ال غىن 
حبال عن  عنه يف دراسة االستشراق، وجيب التنبه إىل أن الترمجة العربية له ال تغين

 .اإلجنليزياالطالع على األصل 
 Conflicts and Tensions In Islamicن كتابه م) ١( صفحة - ٤

Jurisprudence, Chicago, إىل هذا الكتاب بعد   وسوف نشري١٩٦٩
التعارض والتضاد يف الفقه "الذي ترمجته  اختصارا لعنوانه" التعارض"ذلك باسم 
" خالتاري"باسم "  تاريخ التشريع اإلسالمييف" إىل كتابه كما سنشري" اإلسالمي
  املنت هويف)  (إىل أن كل ما بني قوسني كبريين  ضا، وننبه هنااختصارا أي

اء على اهللا ثنألا الزمة لسياق الكالم كما يف حاليت ال املعىن، أو إضافة منا لتوضيح
لتحديد اآليات القرآنية متبوعة بالسورة ورقم   أو–وجل والصالة على رسوله  عز
 .اآلية
اج لترمجته لكتاب كولسون رس تورمن مقدمة الدك ) ١٠( صفحة   انظر– ٥

 فهو الذي يدافع عنه شاخت يف مقاله  ، أما النهج اآلخر"التاريخ"
Moderism and Trditionalism in A History of 

Islamic Law, Middle East Studies, Vol.٤, June  
 أن السنوات العشرين اليت ظاملوضع السابق، ونالح" التاريخ" مقدمة ترمجة -٦

       ًوتطورا        ً غزيرا      ًنتاجا إمنذ صدور الطبعة األوىل للكتاب حىت اآلن قد شهدت مضت 
 . يف الدراسات التخصصية يف ااالت كافة    ًمتصال 



 ٥٢٤

 Asian and: يف" التاريخ" على كتاب  A. Layshتعقيب   انظر– ٧
African Studies, Vol.٨. No. ن وانظر الفصل املعنو١٩٧٢-١ 

Neo-ljtihad التاريخ" يف كتاب كولسون." 
 ).١٦-١٦٧(مث بوضوح أكثر يف صفحة " التاريخ " من ) ٢٣( صفحة - ٨
 - ٦٣( وجه اخلصوص الصفحات ىوعل" التاريخ" انظر الفصل الرابع من - ٩
٦٧.( 

م، ١٩٧٩سالمي طبعة يف أصول النظام اجلنائي اإل: مقدمة كتابنا  انظر– ١٠
 ).دار املعارف مبصر( القاهرة
 اليمن اليت كان التشريع اإلسالمي قانوا إىل أن قامت : نعين بغريها - ١١

م، وأفغانستان اليت كان قانوا هو أحكام ١٩٦٢فيها الثورة العسكرية سنة 
 م، ١٩٨٠ الشيوعي والغزو الروسي هلا سنة االنقالباملذهب احلنفي حىت 

بيا وهناك كذلك لي ،اجلعفريوإيران اليت تطبق منذ انتصار الثورة فيها املذهب 
والكويت   مصريفمارات العربية املتحدة وباكستان، ومثة حماوالت إلوالسودان وا

 .لتطبيق الشريعة اإلسالمية تطبيقا كامال
الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعية :  انظر الستيفاء هذا املوضوع - ١٢ 
 .م١٩٨٢وت ريالعالمة الشيخ حممد مصطفى شليب، الطبعة الثانية، ب تاذناسأل

 " .التاريخ"من ) ٧٦(ة ح صف-١٣
 ".التعارض" مقدمة كتابه - ١٤
 ".التاريخ"من ) ٣٩ - ٣٨( صفحة - ١٥
 ".التعارض"من ) ٤( صفحة - ١٦
 .، املوضع السابق "التاريخ" – ١٧
 ).٤٣(صفحة " يخر التا- ١٨
 ).٥٦(صفحة " التاريخ" – ١٩
 ).٥(صفحة " التعارض "- ٢٠
 ).٢١(صفحة " لتاريخ١" – ٢١
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 يف مناقشة املؤلف أن حنيل يويعنينا قبل أن منض). ٥١(صفحة " التاريخ "- ٢٢
 أصول الفقه"، و" املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي" إىل كتايب القارئ

الكرمي يف  حاطة بدور القرآن لإلألستاذنا الشيخ حممد مصطفى شليب" اإلسالمي
 .التشريع وأسلوب بيانه األحكام

 ).٤٤ - ٣٩ (صفحة" التاريخ" -٢٣
  -٩٥( م ، صفحة ١٩٧٤ ، أصول الفقه ا إلسالمي ، بريوت  شليب- ٢ ٤
١٠٢.( 
 .)١٠٣( املصدر السابق ، صفحة - ٢٥
 .  املصدر السابق - ٢٦
 ).٨٤( م ، صفحة ١٩٨١وت ري ، املدخل ط ب شليب- ٢٧
  انظر نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين، اجلزء السادس صفحة - ٢٨

السابع ء  مع فتح الباري اجلزالبخاريوما بعدها واحلديث متفق عليه، انظر ) ١٢٧( 
 ).١٣٥( اجلز الرابع صفحة النووي، ومسلم مع )١١(صفحة 
مؤلف صديقنا العامل  ، وانظر)١١٦ - ١١٤( شليب، أصول الفقه، صفحة - ٣٩

سالمي اإل اجلليل الدكتور حممد الصباغ، احلديث النبوي، الطبعة الرابعة، املكتب
 ). ٢٧ - ١٩( م، صفحة ١٩٨٢وت ريب

بعدها، والنقل   وما٩١ اإلمام الشافعي، الرسالة، طبعة أمحد شاكر، ص - ٣٠
، ويف هذا املصدر تفصيل ما )٩٩( شليب، أصول الفقه، صفحة - ٣١. هنا باختصار
 .أمجلنا هنا
 ).٣٩( صفحة  "يخرالتا " - ٣٢
 ).٤٠( صفحة "ا لتاريخ  " - ٣٣
 ).٤٢(صفحة " تاريخ ال " - ٣٤
ل ي، وانظر ملزيد تفص)٣٦(، اجلزء التاسع، صفحة ط السرخسي، املبسو- ٣٥

 .وما بعدها) ٢٤٣(كتابنا يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي، صفحة 
 .وما بعدها) ٢٧٠( يف أصول النظام اجلنائي، صفحة - ٣٦



 ٥٢٦

مية شرب ، وقد فصلنا القول يف جر)١٤٠ - ١٢٦( املصدر السابق صفحة - ٣٧
 . م١٩٨٣يف الطبعة الثانية، دار املعارف،  اخلمر
 :وانظر كذلك لنا  ) . ٢٧٢ - ٢٧ ١(  املصدر السابق ، صفحة - ٣٨

Punishment in Islamic Law, Indianapolis, ١٩٨٢, 
P. ١١٣-١١٢. 

 ).٦١(صفحة " ريخاالت "- ٣٩
ن آقر الئمباد(وتالحظ هنا عبارة ) ٦٣ - ٦٢(صفحة " يخرالتا "- ٤ ٠

 .وقد بينا مأخذنا على هذه العبارة فيما سبق) األخالقية
 ). ٩٤(، صفحة خالتاري "- ٤١
 ).٩٦(صفحة " التاريخ "- ٤٢
 ).١٠٠ - ٩٩(صفحة " التاريخ "- ٤٣
 ).١٠١ - ١٠٠(صفحة " خالتاري "- ٤٤
 ).١٢٥ - ١٢٤(، صفحة "التاريخ "- ٤٥
 الصباغ، احلديث :انظر وما بعدها، و) ١١٩(، أصول الفقه، صفحة  شليب- ٤٦
 ).٢٧- ٢٦( صفحة .النبوي
، ومن الضروري مراجعة كتاب )١٣٩ - ١٣٨(، صفحة "التاريخ" – ٤٧

 النبويدراسات يف احلديث : الدكتور حممد مصطفى األعظمي الصديق الفاضل 
 .، فهو أوثق مرجع حىت اآلن يف هذا املوضوع يخ تدوينهروتا

 .ابه رأي شاخت تفصيال يف كت  انظر– ٤٨
The Origins Of Muhammadan Jurisprudence. 

مصطلح التاريخ : أسد رستم يف كتابه املنهج نقال عن األستاذ الدكتور -٤٩
هذا املوضوع  ومن املهم يف). ١٨(، صفحة النبوي، احلديث الصباغ : لدى 

النقد عند احملدثني  منهج: حممد مصطفى األعظمي  االطالع على كتاب الدكتور
 .هـ١٤٠٢مام مسلم ، ط الرياض قه لكتاب التمييز لإلوحتقي
 ).١٣٨(صفحة " التاريخ" – ٥٠
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اج وتعقيباته الكثرية على كتاب رس  إىل تعليقات الدكتورئ وحنيل القار- ٥١
 والقياس واالجتهاد ويف شأن كثري من اإلمجاعفيما خيص " التاريخ"كولسون 
يف كالم   عنه للباحث الذي ينظر، وأكثر هذه التعليقات ال غىنالفقهية األحكام
 .كولسون
 ).٣٤١(صفحة " التاريخ "- ٥٢
  ).٦٩ - ٤٠(  صفحة "يخلتارا" – ٥٣
  ).٥٢( صفحة  " التاريخ "- ٥٤
  ).٢٦٠ - ٢٥٨(  صفحة "ريخالتا" – ٥٥
 : من أهم هذه الكتب - ٥٦
قد و ، التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة  -

 .طبعات من عشر  أكثرجزأينطبع يف 
 .متعددة  ، اجلرمية، والعقوبة، وكالمها مطبوع يف القاهرة مراتبو زهرةأحممد  -
كتوراه ، القاهرة د، القصاص يف الشريعة اإلسالمية ، رسالة أمحد حممد إبراهيم  -

يف عداد   ، ومما يؤسف له أن هذا الكتاب البالغ األمهية أصبح اآلن١٩٤٤
 .أمهيته  خطوطات لندرة نسخه إذ مل يطبع بعد املرة األوىل على الرغم منامل

 ، دراسات يف الفقه اجلنائي اإلسالمي، اإلسكندرية،عوض حممد عوض -
 .م١٩٨١

م و ١٩٧٩ يف أصول النظام اجلنائي ا إلسالمي ، القاهرة ، حممد سليم العوا، -
 .م١٩٨٣
عكاظ ، دار ،  اجلنائية صنصوتفسري ال:  انظر يف تفصيل ذلك كتابنا - ٥٧

 . م ١٩٨٢الرياض ، 
، وملعرفة رأينا اخلاص يف جرائم البغي وشرب يلهصأ يف تفصيل ذلك وت- ٥٨

 ).٢١٦ - ١١٧(، الباب الثاين صفحة أصول النظام اجلنائي: اخلمر والردة، راجع 
 ).٢٤١(صفحة " ريخالتا "- ٥٩
، والشاطيب، )٥٦ و ٣٣(صفحة  الكاساين، بدائع الصنائع، اجلزء السابع، - ٦٠

 ).٣١٩(املوافقات، اجلز الثاين، صفحة 
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 ).٨١ - ٨ ٠ و ٧٦( أصول النظام اجلنائي، صفحة - ٦١
وما بعدها، ومنه خلصنا عالجنا هلذه املسألة ) ٢١٩( املصدر السابق صفحة - ٦٢
 .هنا

 اجلز  رواه النسائي وابن ماجه والد ارمي وأبو داود، انظر مشكاة املصابيح،- ٦٣
طبعة املكتب اإلسالمي بدمشق بتحقيق احملدث األستاذ حممد ) (٢٦٨(الثاين، صفحة 
 ).ينناصر الدين اآللبا

 بتحقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الشعب طأ املصدر السابق، واملو- ٦٤
 ).٥٣٠(بالقاهرة، صفحة 

  ).٥٣٥(صفحة ،أاملوط -٦٥
٦٦- Anderson, J.N.D., Homicide In Islamic Law 

BSOAS, ١٩٥١, PP.         
٨١٨-٨١١ And His, Islamic Law In Africa, 

London, ١٩٧٠, PP. ٢١٨-١٩٨. 
وانظر أيضا ) . ٢٥٦ و ٢٤٥( تفسري القرطيب ، اجلزء الثاين ، صفحة - ٦٧

) ٣٨٨ - ٣٨٥(، صفحة ١٩٦٤ريعة، القاهرة شالشيخ شلتوت، اإلسالم عقيدة و
 .رأي الرازي واإلمام حممد عبده حيث يشري إىل أن هذا هو

م ، اجلزء اخلامس ١٩٦٥يف علم التفسري، دمشق   ابن اجلوزي، زاد املسري- ٦٨
 .، حيث نسب هذا القول إىل الزجاج )٣٣   (صفحة 
 ).٣٨٦( حممود شلتوت، املصدر السابق، صفحة -٦٩
 - ٢١٥(  صفحة ، شلتوت، املوضع السابق، أمحد إبراهيم القصاص: انظر– ٧٠
ي، القصاص ص، أمحد الشربا)١٥٥( عبد القادر عودة، اجلزء الثاين صفحة  )٢١٨

بعدها، سيد سابق، فقه  وما) ١٣٤( م صفحة ١٩٥٤يف الفقه اإلسالمي، القاهرة، 
 ). م١٩٦٨طبعة الكويت ) (٦٣ -٦١(صفحة   العاشرءالسنة، اجلز

يت، قدمها إىل يعقوب حممد حيا رسالة قيمة يف هذا املوضوع للدكتور  انظر– ٧١
كلية احلقوق جبامعة اإلسكندرية لنيل درجة الدكتوراه يف القانون، ونشرت يف 

 .م١٩٧٨سنة          الشارقة 
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٧٢ – Hall Williams, The English Penal System In 
Transition, London,       

١٩٧٠ P. ٢٩٦. 
 ). م١٩٧١، من الطبعة الثانية اإلجنليزية ) (١٢٦(صفحة " التاريخ "- ٧٣
، وما وبعدها لتفصيالت نظام )٢٨٦( أصول النظام اجلنائي، صفحة - ٧٤

النقد  منهج: يف أن العدل هو املرضية شهادته يف جمتمعه وانظر. االثبات بوجه عام
 .٢٦ - ٢٥ص             عند احملدثني،

 - ١٦( الثالث، صفحة ءم، اجلز١٩٣٩ القرايف، الفروق، طبعة القاهرة - ٧٥
 ).١٨٢( الرابع، صفحة ء واجلز)٢٠

 - ١٣و ٥(  ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، صفحة - ٧٦
وعالء الدين  ،) ١٠٤( بصرة ، اجلز الثاين، صفحة لتابن فرحون ، ا: ، وقارب )٢٥

  ).١٦٤( الطرابلسي ، معني احلكام ، صفحة 
٧٧ – Lord Simond, Quoted In: H.L.A Hart, Liberty 

and Morality,              
 London, ١٩٦٩, P.g 

 التفصيالت اليت ذكرناها يف هذا البحث مما يتصل بالنظام    ّ جل   ّإن  - ٧٨
" اإلسالمي  ئيناجلصول النظام اأيف " اجلنائي اإلسالمي مأخوذة أصال من كتابينا 

 .، السابق اإلشارة إليهماPunishment In Islamic Lawو 
الشهادة هللا أن أذكر أن كثريا من هذه اآلراء تضمنته رسالتنا ومن إقامة 

 ,The Therory of Punishment In Islamic Law:     للدكتوراه
University of London, الىت أعدت حتت إشراف األستاذ  ١٩٧٢
حرف  من نفسه ، فلم يطلب إيل تغيري كولسون نفسه، وقد كان بالغ اإلنصاف

ية زيه وينقض نظرياته، وهذه مأرأي مما خيالف ر مل يعترض علىواحد يف الرسالة ، و
 يميزان العلم واالشتغال به وخباصة إذا ما قيس بغريه من دارس جيب أن حتسب له ىف

 .رامضاإلسالم وحضارته من املستشرقني وأ
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صفحة " خالتاري"، و)١٠٤ - ١٠٣ و ١٠٠ و ٩١(صفحة " ضالتعار "- ٧٩
)٢٩٩ - ٢٩٨.( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستشرقون ومنهجهم في دراسة التاریخ 
 )١( اإلسالمي 

 
 
 
 

                                          
، منهجية االستشراق يف  حممد بن عبود/هذا البحث مأخوذ بتصرف من مقال الدكتور) ١(

 .دراسة التاريخ اإلسالمي
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اإلسالمي منذ خ مسألة املنهج اليت طبقها املستشرقون يف دراسام للتاري    إن 
 :مسألة تتسم بأمهية نادرة ألسباب عدة  منتصف القرن التاسع عشر،

لغريب والشرقي كليهما، املهتمني ا مسألة تستحوذ على اهتمام الدارس اإ:     ً أوال -
 .بدراسة االستشراق

يهتم ذه املسألة  بنا أن نؤكد أنه على الرغم من أننا جند الدارس املستغرب وجيدر
الشرق وإىل أي مدى  من زاوية معينة، وهي بالتحديد كيف عاجل الغرب قضية

 -لدارس الشرقي الغريب، فا) العقدي( األيديولوجي مع اإلطار) الشرق(يتالءم األخري
 د وهو بالتحديخرآ باملسألة من أجل هدف       ًأساسيا               ً يهتم اهتماما -والدارس املسلم 

 . )١( التشويه والتحاملنبالكثري مالشرق تلك النظرة اليت تتسم  الغرب إىل ملاذا نظر
  من الكتب اليت ألفها مستشرقون بارزون يفيدأن اجلوانب اإلجيابية للعد كما  

 ومن هم قما اجلوانب السلبية لالستشراأ، إجيابيا               ً ملعرفة تشكل عطاء خمتلف فروع ا
ة ملا مت من دراسات يف اآلونة جتين يوم بعد     ًيوما  تزيد جالء تلك احلركة ، وراء

 .)٢( األخرية
مشوق إزاء دخول  إن مسألة املنهجية الغربية يف التاريخ اإلسالمي أمر:       ًثانيا  -

خاصة ، فاألسئلة  ة بصفة عامة ، ويف جمال التاريخ بصفةاملنهجية يف العلوم االجتماعي
كيف ينبغي أن نكتب التاريخ وما  الفلسفية مثل ما التاريخ واألسئلة التارخيية من قبيل
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تقع يف صميم  -لة وتلك سئ مثل هذه األ- األغراض اليت ينبغي أن نكتبه من أجلها
 .ارخييةتالدراسات ال لب سائرنفسها اليت هي يف ص دراسة التاريخ اإلسالمي بالدرجة

منهجية املستشرقني مهمة بالنسبة للتاريخ اإلسالمي إذ أا متس إن : ثالثا  -
الطريقة  طبيعة التاريخ اإلسالمي وجوهره، ومن مث فقد أثرت على موضوعا دقيقا هو

والسؤال الذي يثري  اليت كون املسلمون ا صورة ألنفسهم يف سياق تارخيهم ،
يؤثروا على جمرى التطورات يف العامل  رقون أنشرب هو كيف حاول املستحساسية أك

اإلسالمي عن طريق تطوير موضوعات ونظريات وفروض عديدة ، تتصل بالتاريخ 
 برغم احتفاظها باملظهر األكادميي ختفي يف كثري من األحيان دوافع اإلسالمي اليت

طريق  والشرق بعامة عنوأهداف كامنة ترجع إىل اهليمنة عل العامل اإلسالمي 
 .االعتماد القوي على النشاطات التبشريية واالستعمارية واألمربيالية

 
 

 :مشكالت املنهجية الغربية يف الدراسات اإلسالمية
 : طبيعة املوضوع-١

 يخ اإلسالمي بني املستشرقني مشكالترالدراسة الراهنة للمنهجية والتاواجهت 
منط املنهجية الذي  كلة االصطالحات فلقد تغريمش فهناك على سبيل املثال، عديدة،

يخ اإلسالمي بشكل هائل منذ منتصف القرن رطبقه املستشرقون على جمال التا
 .لعدد من األسباب املعقدة التاسع عشر

 نوعية ى الذي طرأ علي إىل ذلك التغيري اجلذريويعزى ذلك التغيري األساس
بقوا عليه خمتلف طرق املعاجلة  اإلسالمي الذي أخرجه املستشرقون وطخالتاري

ي ض القرن املايقد تطور ألن مستشرق ن األخريأومن ناحية أخرى ، جند . والبحث 
 . عن خلفهم- اختالفا غري جذري -كانوا خيتلفون أساسا 

 وكتابتهم -و رمبا الثورة أ -حدثه املستشرقون أن التطور الذي أ، جند      ًوأخريا 
البيئية  ية ألن اخللفيةروثالمي قد تعرضت لتغريات التارخيية يف جمال التاريخ اإلس

وال سيما إبان فترة ما بعد احلرب  كبري الفكرية اليت نشأت فيها قد طرأ عليها تغيري
رقني باالجتاهات اجلديدة اليت نشأت يف العلوم تشالعاملية فقد تأثر تطور املس
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ملحوظة إىل حد كبري االجتماعية كما تأثرت ا كذلك كتابام التارخيية، بصورة 
ومهما يكن من أمر ، جند أن الطريق الذي سيتخذه املستشرقون يف املستقبل ال . )٣(

 )٤(يتسم بالوضوح التام ألن هذه العملية ال تزال تتعرض لسلسلة من التغيريات 
راق شننا جند أن بعض االجتاهات اليت ظهرت يف توجيه االستإوعلى الرغم من ذلك ف

 على ذلك االجتاه الذي ختريه املستشرقون، -فيما يبدو -ثا تدل ي وحديضيف املا
من  وجند العديد من الدراسات اليت أجريت عل هذه الظاهرة اليت حتظى بنصيب أكرب

 من     ًعددا           الدوارد سعيد، قد حللت " راق شاالست" األمهية وال سيما كتاب 
احت الفرصة للتنبؤ باالجتاهات  وبذلك أتياملالمح البارزة هلذه احلركة يف املاض

  .)٥(املستقبلية
وموضوع منهجية االستشراق يف التاريخ اإلسالمي موضوع معقد للغاية ألن 

 خلضوعها                                                        ًاالصطالحات اليت حنن بصددها مائعة إىل حد ما من نواح كثرية نظرا 
ومن مث فلم يكن قصدنا يف هذا املقال أن نعاجل هذا املوضوع . ملختلف التفسريات
ولنبدأ فنقول إن االستشراق ظاهرة معقدة بالنسبة للدارس نظرا  .معاجلة مستوفاة

والعشرين  للتغيريات املختلفة وال سيما تلك اليت حدثت إبان القرنني التاسع عشر
وبوسعنا أن نرجع مسة التعقيد تلك . حيث بلغت هذه الظاهرة أعلى مراحل تطورها

. د الوطنية اليت أسهمت يف عملية االستشراقإىل عدة أسباب مثل تزايد عدد التقالي
والبعد املتنوع املتعدد هلذه التقاليد وما ) ألملانية واإليطالية اكالربيطانية والفرنسية و(

خمتلف القوى االجتماعية والسياسية  تدخل يف صنع هذه التقاليد من علوم خمتلفة، أو
 ة على أبرز املستشرقني عربوالعديد من التيارات الفكرية اليت مارست ضغوطا خارجي

 . )٦(فترات زمنية خمتلفة 
وطرقها اليت طبقها الدارسون  - املداخل -وكذلك تنوعت أساليب املعاجلة 

ونتيجة لذلك . املستشرقون على الدراسات اإلسالمية من حيث الزمان واملكان 
  الغربية وتطبيقاا على التاريخة جوانب بعينها من املنهجيىعل سوف نركز

هجية ن لتعدد جماالت هذه امل                ً الوقت نفسه نظرا يفخرى أاإلسالمي ، وحنذف جوانب 
 خبأخرى أن يضمها إطار التاري بيقها على علوم كثرية حبيث ميكن بطريقة أوطوت

 خاإلسالمي ، ونظرا التساع رقعة األقاليم وامتداد فترة الزمن اليت يشملها التاري
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" التاريخ اإلسالمي"لذلك جند أن االصطالح و. اإلسالمي كما يدرسه املستشرقون
 املؤلفات ا، فإذا فحصنضمن املستشرقني، يكتنفه الغمو موضوع دراسة كثري وهو

 اإلسالمي، وجدنا أا تعكس ريخن عن اإلسالم والتاورقشالتارخيية اليت كتبها املست
اإلسالمي من  خالشمولية اليت تتسم ا اهتمامام ، وما تتسم به نظرم إىل التاري

بنوع  جند أن املنهجية اليت طبقوها على التاريخ اإلسالمي تتميز مستمر، ولذلك تغري
خرى، وتربز أة يبالتنوع الشديد من ناح معني من االتساق من ناحية كما تتميز

إىل تشابه طرق البحث ووسائله يف  االتساق يف جالء تام على املستوى الفين، بالنظر
 املستوى الذي يتعلق ىمح الرئيسية العامة، وكذلك علالغرب بالنسبة للمال

 اإلسالمي من صفة التكامل نتيجة خ إىل ما يتسم به حبث التاري               ًباملوضوعات، نظرا 
 الرغم من اختالف ىعمل عللرقني بعضهم ببعض وتعاوم ىف اشل املستااتص

جلوانب ومن ناحية أخرى جند االختالفات تنشأ عن اختالف الفترات وا. جنسيام
التارخيية اليت شدت اهتمام خمتلف املستشرقني ألنه من اجللي الواضح استحالة معاجلة 

حىت معاجلة املناطق نفسها  املناطق اجلغرافية املختلفة اليت يشملها العامل اإلسالمي أو
ذلك نشأت عن اختالف طرق املعاجلة كومثة اختالفات . فترات زمنية خمتلفة عرب

فإذا كانت . جمموعات املستشرقني ية اليت متيز املستشرق الفرد أوواخللفيات الفلسف
  غربية يف التاريخ اإلسالمي؟ةلدينا هذه العوائق فهل من سبيل إىل احلديث عن منهجي

الفشل   اإلسالمي مآهلا إىلخأية دراسة للمنهجية الغربية وتطبيقها على التاريإن 
 .البداية منذ

يفهم من اصطالح غريب ال تكاد تغطيه دراسة فاملدى اجلغرايف الشاسع الذي 
أضف إىل ذلك مشكلة اللغات العديدة اليت يستخدمها خمتلف املستشرقني ، . واحدة

فالدارس الذي يعرف العربية واإلجنليزية واألسبانية والفرنسية يتمتع مبيزة كربى 
 يال اللغونسيب إذ أن أية حماولة يقوم ا خارج نطاق هذا ا ولكن هذه امليزة أمر
 لدورهم                                          ًوال ميكن أن نغفل مؤلفات املستشرقني األملان نظرا . مكتوب عليها الفشل
ومثة عقبة أخرى وهي عدم . الدراسات اإلسالمية يف الغرب القيادي يف تطوير

من خالل الترمجة، وهم الذين نشطوا  الإ سإمكانية تناول مؤلفات املستشرقني الرو
مرباطورية العثمانية، مث البالد إل لقرم من ا      ً، نظرا  اإلسالميخيف دراسة التاري
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ديني وسائر نيطاليني واريني واهلولإلام اإلسالمية مثل تركيا، وميكن أن نضيف إليه
لتثبيط اهلمة، ما يف  اليت تدعو ومن األمور.  اإلسالميخاملؤلفات اهلامة عن التاري

 .األصليةالتراجم من عيوب ونقص إذا ما قارناها باملؤلفات 
 الدارسني املستغربني يف ةبات هل ينبغي أن نكتفي بدراسة منهجيووإزاء هذه الصع

 بالنفي بشرط أن تكون األهداف                 ً هذا السؤال قطعا ىالتاريخ اإلسالمي؟ والرد عل
 أن يركز وبوسع املرء أن حياول. به املوضوع على ما يبدوي  مما قد يوح          ًأقل تواضعا 

 املنهجية الغربية يف التاريخ اإلسالمي دون ادعاء نفاد على االجتاهات العامة يف
 .املوضوع

ب ووسائل فنية خمتلفة وكذلك عن طرق يوبوسعنا أن حناول البحث عن أسال
وجند أن . املعاجلة األكثر اتساعا ملختلف املناطق واملشكالت يف التاريخ اإلسالمي

من  عليها يف كثري ركيزاحلوافز اليت تدفع خمتلف جمموعات املستشرقني تستحق الت
فطبيعة األسئلة اليت أثارها كل مستشرق عل حدة أوكل جمموعة منهم . األحيان

 . مدارس بعينها من مدارس املستشرقني جمموعات أو تعكس املنهجيات اليت متيز
أنه  ، برغم       ً متعمقا  ًا  هذا املقال هذه األسئلة حبثصفلن يفح ا يكن من أمرمومه

ستطيع بعث تسئلة أثارة إأن حناول  غم ذلك فنحن نرجووبر.  منها ًا سيمس بعض
، غرضها     ًختصصا  يف هذا املوضوع وتشجيع القيام بدراسات أكثر التعمق يف التفكري

خلق مواقف تتسم بروح النقد والواقعية بني املثقفني ال املسلمني والعرب فحسب بل 
 طويال يكتبون   ًدا مأون قلقد ظل املستشر. املسلمني كذلك أيضا بني الدارسني غري

 أال يرد الدارس املسلم والعريب على هذا بأن يوينبغ. جلمهورهم الغريب فحسب
 أكثر اتساعا                                      ًخر، بل عليه بدال من ذلك أن يتوخى مجهورا آليذهب إىل النقيض ا

 .ومشوال
بوضوح املنهجية الغربية  مباشر  مثة عدد من املسائل اليت تتصل اتصاال غري     ًوأخريا 

 لضيق املكان وما ختريناه                                    ً اإلسالمية، ولن يبحثها هذا املقال نظرا يف الدراسات
فمثال قد يكون من املفيد للغاية بالنسبة للوصول إىل . للبحث من جوانب املوضوع

 ألصول طرق      ً عاما                      ً اإلسالمي أن نقدم ملخصا خضل للمنهجية الغربية يف التاريففهم أ
عليها بالبحث عن الدوافع التارخيية   يعثروبوسع املرء أن. املعاجلة املختلفة ومساا
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هذه  وينبغي أن نثري.  اإلسالمي يف الغربخواأليديولوجية اليت أدت إىل دراسة التاري
 :األسئلة

يف أي نوع من اخللفية التارخيية بدأ التاريخ اإلسالمي يف الغرب يتطور بشكل 
 جدي؟

 لى تطورها ؟مباشرة ع ثارما العوامل العامة اليت كان هلا أكرب اآل
ما طبيعة العالقة بني املنهجية الغربية يف التاريخ اإلسالمي واخللفية التارخيية اليت 

 تطورت ىف إطارها؟
اليت  وإىل أي مدى شكلت هذه اخللفية االجتاهات العامة واألساليب والطرائق

 استخدمت يف معاجلة التاريخ اإلسالمي؟
خرى أىف حالة إتاحة ظروف ن ختتلف هذه الطرائق أوهل كان من املمكن 

 خمتلفة؟
 حركة االستشراق ى من فحص القوى الباعثة عل             ً من أمر، وبدال نومهما يك

 تطور التاريخ اإلسالمي ىعل ن يقوم ويركزأومنهجيتها، حياول هذا املقال ببساطة 
 من     ًبعضا و هذا العلم أ طارإ من العلوم وأن يقدم الطرق املستخدمة يف              ًباعتباره علما 

شارات إىل إل اضعليها مبا يف ذلك بع ويركز ها البارزة يف الوقت احلاضرمالحم
خلفيتها والقوى الباعثة عليها بعامة دون معاجلة تلك األخرية بتفصيل كثري فبينما 

إىل عديد من املستشرقني على سبيل توضيح النقاط املختلفة فنحن قد عزمنا  نشري
 .سيوسال وميجويل آسن با،بصفة خاصة على لويس ماسينون على التركيز

 : تصنيف املنهجية الغربية يف التاريخ اإلسالمي-٢
 اإلسالمي أمرخ والعشرين يف التاري تصنيف املنهجية الغربية للقرن التاسع عشرإن 
به   يتميزما بسبب                ًميكن قبوله عامليا  ومهمة شاقة قد ال ميكن حتقيقها على حنو عسري

 املميزات اليت تكون اموعة نفسها من كل مستشرق من خواص عديدة وتباين
فعلى سبيل املثال، بينما جند . من األحيان املستشرقني والتناقض الذي مييزها يف كثري

اثنني من املستشرقني يعتنقان املبادئ نفسها السياسية جند أحدمها يفضل أن يكون 
 من      ً كامال     ًظريا  ن            ً فينسج نسيجا      ً عاما                                    ًمدخله إىل اإلسالم والتاريخ اإلسالمي مدخال 
 بعينها يف إطار اإلسالم بأن           ًيعاجل أمورا  عديد من اجلوانب املعقدة بينما جند اآلخر
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 ثالثة من املستشرقني، وجدنا األول والثاين               ًفإذا أخذنا مثال . يتخصص فيها بالذات
الفترة األموية يف تاريخ العرب على حنو خيتلف كلية عن  قد يتفقان على تفسري

  للعصر                                                         ًثالث بينما جند األول والثالث قد يتفقان على التفسري العام مثال املستشرق ال
ل جند أن املستشرق الثاين ثاقد ال يقبله املستشرق الثاين ويف هذا امل العباس على حنو

 خيتلفان يف كال لثيتفق مع تفسري األول للعصر األموي بينما جند الثاين والثا
 .املوضوعني

م يف تصنيف واحد من ناحية العقيدة الدينية، قد تشرقون الذين نضعهسوامل
يقدمون تفسريات ختتلف عن املستشرقني الذين ينتمون إىل اجتاهات أيديولوجية 

ولكي . مناقضة؟ اختالفا يفوق االختالف، مع بين جلدم من أتباع الدين نفسه
سرية يف  ال-لسرية النيب ) االجتماعي( فإن التفسري السوسيولوجي     ً حيا          ًنسوق مثاال 

تتفق، من هذه الناحية، مع  - )٧("حممد يف املدينة"و" حممد يف مكة "مؤلف وات 
  ًا تفاق ا)٨(" حممد"قه ماكسيم رودينسون املاركسي يف كتابه االتفسري املادي الذي س

يفوق ذلك االتفاق بينه وبني تفسريات سواه من املستشرقني املسيحيني الذين ركزوا 
 )٩() والسيما كازانوفا (طرة فكرة يوم القيامة على النيب على عوامل أخرى مثل سي

 على حنو ما فعل دانكان "مشكلته املرضية"سيطرة  له الواحد أوإلرة فكرة ايطوس
ومن ناحية أخرى ، جند أن طريقة معاجلة ماكدونالد املرضية . )١٠(بالك ماكدونالد

وات يرفض الفكرة . م . يقبله رودينسون بينما جند من ينتمي إىل دينه نفسه و أمر
  بينما األولني غري      ًيساريا  نفسها ومن الناحية السياسية برغم هذا ، جند األخري

 .يساريني
يف  إن املدى الشاسع لعلم الدراسات اإلسالمية وتفريعاته العديدة الراهنة لتسهم

ا املستشرقون إىل جمموعات خمتلفة مهمة ههمة تصنيف املنهجيات اليت طبقمجعل 
تخصصني يف فروع بعينها قد يتفقون مع مستشرقني بعينهم يف ملن اإ وعسرية إذ صعبة

تفانيهم يف بعض الدراسات وقد يتفقون مع جمموعة أخرى من املستشرقني يف 
 اإلسالمي اليت تتضمن خفطبيعة الدراسات اإلسالمية والتاري. دراسات أخرى 

 إىل جانب ،ا من بعضهتداخل علوم كثرية يعتمد بعضها على بعض، ويستمد بعض
رورة أن يتخصص املستشرق يف نطاق عدد حمدود من الفروع ال يربحها ض
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، هذه الطبيعة أدت إىل )فالدراسات اإلسالمية ذات مدى شاسع وشامل للغاية(
فعلى سبيل املثال، إذا افترضنا وجود . مناذج التخصصات عند خمتلف املستشرقني

 يف علم               ً يف كونه متخصصا ين قد يتفق مع الثاجند أن األول -ثالثة من املستشرقني 
 ، وقد يتفق مع الثالث يف كونه أيديولوجيا              ًوكونه فيلسوفا ) فيلولوجيا ( اللغة 
رخا، ولكنه قد ال يكون له ما للثاين من دراية وخربة يف جمال علم االجتماع ؤوم

الثالث قد لثاين واومثال آخر، جند أن . ما للثالث من خربة بالتشريع  واألدب أو
كما جند بني املستشرقني يف علوم متماثلة من . يتفقان يف بعض ااالت دون غريها

هم متفوقون على غريهم يف جالء ووضوح يف بعض ااالت أو متخصصني يف 
مجاال ، واعتربنا كيف إنظرنا إىل املستشرقني  فلو. جوانب خمتلفة لذات التفريع 

تلفون يف سواها ومستويام واجتاهام املختلفة يتفقون يف عديد من التخصصات وخي
 . لنا أية حماولة للتصنيف املنهجي الشامل عبث وهراءحيف جماالت دراستهم ، التض

 اإلسالمي؟ أليس من سبيل ختصنيف املنهجية الغربية يف التاري إذن مصري ما هو
ى التعقيد ستشرق على حدة؟ فإذا سلمنا مبدمسوى أن ندرس الطرق اليت يتبعها كل 

الذي يتصف به هذا التصنيف لوجدنا أنه من املمكن لنا أن حندد اخلطوط العريضة 
العامة، واملالمح السائدة للمنهجية الغربية يف الدراسات اإلسالمية، واخلطوة التالية 

 املستشرقني ممن ينظر ميكن أن تكون لتوضيح أمهيتها عن طريق اإلشارة إىل خنبة من
 .ممثلني للحركة األكثر اتساعا لالستشراق واملنهجية الغربيةإليهم باعتبارهم 

وقد تكون دراسة السمات العامة للمنهجية الغربية من العوامل املشجعة، فطرق 
البحث والتحليل التارخيي اليت يستخدمها مجيع املستشرقني طرق علمية، إىل درجة 

 إىل يمية قد يؤدومهما يكن من أمر، فإننا جند أن حياد الطرق العل. معينة 
خيتلف ويتناقض يف  ساءة استخدامها من قبل املستشرقني على حنوإاستخدامها أو 

ومن مث جند أن ذات الطرق تستخدم للوصول إىل غايات خمتلفة . من األحيان  كثري
 .وأغراض متباينة 
 ية، صفة مشتركة بنيفالتحديد اجلغرايف ، برغم اتساع الرقعة اجلغرا وقد يعترب

املستشرقني الذين ينتمون إىل احلضارة نفسها اليت جتمع بينهم إىل حد ما بغض مجيع 
وبوسعنا أن نضيف .  اللغة واخللفيات القومية يفعن عقبات مثل االختالف  النظر
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وأهم ما يف . صفة مشتركة أخرى وهي التيارات الفلسفية اليت تسود الغرب
منهجية الغربية يف الدراسات املوضوع، حني مناقشة طريقة للمعاجلة الشاملة لل

من زمالئهم  اإلسالمية، أن نذكر تلك الصلة الوثيقة اليت مجعت املستشرقني وكثري
 .عن عقبات اللغة، واملسافات، والتخصصات املختلفة أو املتناقضة بغض النظر

املستشرقني بعضهم ببعض يف جالء ووضوح يف منهجيام بغض  وينعكس تأثر
جند أن املستشرقني مجعت بينهم  ويف اية األمر. هام ومناحيهمعن تبيان اجتا النظر

 .مجاعية  مصاحل مشتركة إما شخصية أو
 :التاريخ اإلسالمي يف سياق الدراسات اإلسالمية :      ًثانيا 

خاصية الطابع التنظيمي املتداخل بني خمتلف العلوم يف جمال الدراسات 
 :مثل التاريخ اإلسالمي : اإلسالمية

نتيجة لتباين  ة التداخل بني خمتلف العلوم يف جمال الدراسات اإلسالمية هييعبطإن 
واليوم تتسم الدراسات اإلسالمية بسمة عامة . اخللفيات الثقافية لدى املستشرقني

وهي التداخل بني العلوم املختلفة كنتيجة لدرجة التخصص احملدودة يف فروعها 
اسات اليت جيريها املستشرقون متيل إىل تداخل  ألن معظم الدر                       ًاملختلفة املتباينة، ونظرا 

 على وجه العموم على                                               ًالعديد من ااالت كما تتسم أعماهلم بالسطحية نسبيا 
التداخل بني خمتلف  ومهما يكن من أمر، فإن خاصية. مستوى كل جمال على حدة

لف وتزداد هذه االجتاهات قوة نظرا ملا تستطيعه خمت. العلوم تثري هذا العلم ككل 
 .سهام وتنشيط بعضها بعضا إالفروع من 

إليه املستشرقون  وطريقة املعاجلة اليت تتسم بالتعميم هي نتيجة مباشرة ملا يضطر
دراسات شاملة عن اإلسالم كان من املمكن أن تتم  من مجع للعلوم املتعددة يف إطار

ملستشرقني كما أن ا. أا وزعت على الفروع املستقلة املتخصصة مثايل لو على حنو
 إىل                           ًكفاءم املهنية مما يؤدى حتما  ملكات تشمل أنظمة خمتلفة داخل إطار ذوو

ومعىن تفوقهم النسيب هذا يف بعض . تفضيلهم وتفوقهم يف بعض العلوم اليت يدرسوا
 أم متخلفون يف علوم أخرى برغم أنه .اجلوانب داخل إطار الدراسات اإلسالمية

خلت فيه اإماطة اللثام عنها داخل إطار السياق الذي تدمن األحيان يصعب  يف كثري
العلوم وعلى سبيل املثال، جند أن بعض الدراسات يف علوم إسالمية بعينها قد ال 
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كمال تلك العلوم اليت يهتم إليكون هلا هدف يف حد ذاا، بيد أا ميكن أن جترى 
لوقت الذي كان من فاألوىل، أن تكون وسيلة يف ا. من سواها ا املستشرق أكثر
 .هدفا يف حد ذاا املمكن أن تصري

وميكننا توضيح تلك املالمح املتداخلة يف الدراسات اإلسالمية بدراسة املوضوعات 
 للموضوعات                                                        ًاليت تعكس يف الوقت نفسه العديد من جوانب اإلسالم ونسوق منوذجا 

ة لإلسالم وجند أن هذا املتعددة الشائعة عند املستشرقني الغربيني هو األصول التارخيي
بني جمموعة من املداخل املتعددة  املوضوع به من املرونة ما يتيح فرصة االختيار

 إىل جوانب خمتلفة لألخذ منها على وء، من احملتم اللجحوالتفسريات ومن مث يصب
 .سبيل االستعارة 

ّ ويعد     ًعا  اخل على اإلسالم موضو...واحلضارات املختلفة  أثر األديان واألفكار   
 يف مؤلفات املستشرقني الغربيني اليت قاموا ا كي تالئم العديد من       ًمألوفا 

واشتقت املسوغات من عديد من فروع املعرفة مبا فيها الفقه، والفكر . االفتراضات
ننا لنجد أن منشأ إإىل وجود اتصال و  ويشري التأثري اخل...اإلسالمي، واألدب العريب

 ت على اإلسالم ليس وجود هذا االتصال بل هواجلدل حول ما قيل عن تأثريا
 ذروة ما وصلت إليه رسالة التوحيد    ًحقا  باألحرى طبيعة ذلك االتصال فاإلسالم هو

وفق سياق كل فترة من  املوحى به إىل البشرية من خالل األنبياء عرب العصور
رساالم  ومن مث جند أن جوهر. الفترات، إىل أن أرسل يف النهاية خامت األنبياء حممد

نفسه على الرغم من تنوع تعليمام ولغام وكتبهم والطرق اليت  ينبع من املصدر
يتطابق مع رساالت األنبياء الكتابيني  واإلسالم. اختذوها لتحقيق تلك الرسالة

تطابق مع يويشاركهم يف حماولة رفع مستوى اإلنسان روحيا وباعتباره إنسانا، وكما 
  للبشر والديينييستمد الوحي ويواصل اخلالص الدنيو نهروع عقائدهم ويناد ي بأ

الذي لدى املسلمني لدينهم على  وهذا على أية حال هو التصور. عن طريق التوحيد
من  كثري الرغم من أن تصورام ختتلف عن دينهم اختالفا كامال من وجهة نظر

املستشرقون يرى  وبتعبري آخر. الدارسني واملثقفني ذوى اخللفية غري اإلسالمية
 بطريقة ال يكاد املسلمون نمن األحيا ويف كثري - سبيل املثال ى عل-اإلسالم 

واألمثلة على ذلك عديدة، ولكن معاجلتها يف تفصيل ستؤدى إىل . يعترفون ا
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 حبث مسائل انصرافنا عن املسائل األساسية اليت يهتم ا هذا البحث وتفضي بنا إىل
يهات ومن املهم يف سياق نقاشنا أن نعي أن املسلمني ال مثل الدوافع وراء تلك التشو

ينكرون الصلة بني دينهم وسائر األديان والثقافات ولكنهم خيتلفون مع املستشرقني 
جند املستشرقني خيتلفون عن املسلمني يف أن لديهم  بينما طبيعة هذه الصلة، إزاء

دميي، الذي يضعون فيه من األحيان خارج اإلطار األكا أهدافا بعينها هي يف كثري
 .مؤلفام، وتكون فيه اتمعات اإلسالمية يف أغلب األحيان هي الضحايا

وحياول املستشرقون الغربيون، بوجه عام، أن يروا الصلة بني شبه اجلزيرة العربية 
أما طرق . قبل اإلسالم وبني اإلسالم على شكل عالقة مباشرة بني السبب والنتيجة

ا تبعث على البحث عن إالدينية وتنوع العناصر اليت قابلها النيب فلة ااملعاجلة العلماني
 .متنوعة، وعن طريق ألوان متباينة من العلوم تلك التأثريات يف مصادر

ثريات على منو اإلسالم جند أن من بني املميزات الشائعة تأومن ناحية ال
حلضارات ليست ا إفرازللمستشرقني الغربيني أم مييلون لدراسة اإلسالم باعتباره 

إسالمية وبعضهم جيرد اإلسالم من أية مسات إبداعية أو أصيلة وجيعل هذه الصفات 
 .حكرا على حضارات قدمية مثل اإلغريقية والرومانية والصينية 

هلذه القاعدة من أمثال جورج سارتون من جامعة ) شواذ ( ومثة شذاذ قالئل 
من زاويته املعينة بصفته مؤرخا   تفسريه للتأثريهارفارد الذي تبىن االجتاه املعاكس يف

 بني ما انتهى إليه سارتون وما انتهى إليه        ً أساسيا                  ًفنجد أن مثة تباينا . للعلوم العربية
فبينما جنده يسلم بأن التجديدات العربية للرياضيات اجلديدة . املستشرقون اآلخرون

يتيه وإغريقية جنده ينحين سانسكر  على مصادر                             ًوعلم املثلثات اجلديد تقوم أساسا 
بالالئمة على من يقلل من شأن مزايا العرب ويكن هلم الضغينة، هؤالء الشذاذ 

خذ أكثرية يكاد ال يفضل من ي يعودون إىل املعارضة قائلني إن من يأخذ من مصادر
 .)١١(من مصدر واحد 

 :وخلص سارتون إىل النتيجة التالية
من  العرب مل يستنسخوا اليه فإن الرياضينيويف احلالتني املذكورتني ع"        
صورة طبق األصل، فإن ذلك لو حدث لكان ذلك  يةتغريقية والسنسكريإلاملصادر ا

دية نغريقية باألفكار اهلاإل وهراء، ولكنهم مجعوا بني احلضارتني وطمعوا األفكار     ًعبثا 



 ٥٤٢

إن .  إذنابتكارات، فليس مثة ابتكارات يف العلم )جنازاتإلا(فإن مل تكن هذه 
متفرقة، وربط عقد  نسيج موحد من خيوط الإالعلمي يف احلقيقة بر ما هو  االبتكار

 .)١٢(عدم  من جديدة، فليس مثة اختراعات تظهر
د أن دراسات اإلسالم والتاريخ اإلسالمي يف وعلى وجه العموم، برغم ذلك، جن

 يتكون من ألوان من األحيان باالفتراض التقليدي أن اإلسالم الغرب تبدأ يف كثري
لنا ذلك السر الغامض الذي  دققت فسوف تفسر خمتلفة من التأثريات األجنبية اليت لو

 .ينسبه الغربيون إىل اإلسالم
 هذا االجتاه بدرجة متفاوتة يف ثنايا مؤلفات أغلب املستشرقني، بغض النظر ويظهر

 من القانون ومن مث جاءت اآلراء اليت تقول بأن الفقه مستمد. عن فروع ختصصهم
إال لون جديد جيمع بني اليهودية   ما هو ًا  عربي ًا ن اإلسالم باعتباره دينأ، و)١٣(الروماين
 أو أن احلضارة اإلسالمية يف أوج تطورها هي شكل من أشكال )١٤(واملسيحية

ثريات املختلفة على اإلسالم من املسائل اليت أدىل أن مسألة التإ، )١٥(احلضارة اهليلينية
وهور  رنا بني جولد زيهرافإذا ما ق. كثرية راءآل مستشرق بدلوه فجاءت افيها كل

ثريات التارخيية على تأنهما كان يسعى لتدقيق خمتلف المجروجني وكيف أن كال 
 هذه االختالفات ولقد حبث جولد ى علوءاإلسالم فإن ذلك سوف يلقي بعض الض

  قد تأثراإلسالمأن : زيهر عن العالقة بني اإلسالم وسائر التيارات وخلص إىل
ثريات تأن الابتبي) وغريهم كثري(وهورجروجني  اهتم بيكرو، اخل...بالفرس والبوذيني

وامتدت رقعة البحث من شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم إىل .  اإلسالمىاملسيحية عل
ودون أن نستشهد  .  الصوفية واألفالطونية اجلديدة والفكر اهليليينىثريات علتأال
:  وعلى سبيل املثال طال يف عناوين الكتب فقإقوال معينه ال جند هذا املنحى ظاهرا أب

" السبع يف اإلسالم واملسيحية ) الروابط ( الدعامات " كتاب لويس ماسينيون 
كتاب  أو" ية حاملوقف اجلديد بني اإلسالم واملسي" وكتاب دانكان بالك ماكدونالد 

يف  هج يف التفكرينوقد التزم ماسينون هذا ال" املسيحية واإلسالم " سى اتش بيكر
 أن ميجويل آسن بالسيوس دعن احلالج كما جن دراسته اليت استغرقت عمره كله

 ". املفكرين األندلسينيىالتأثريات املسيحية عل" يوجه دراسته عن 
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وهي تبني لنا يف جالء " اإلسالم واملسيحية " وهناك بعض األعمال من قبيل 
مهما يكن من أمر، جيب أن نؤكد بكل دقة  و.جتاه الذي جنده بالكتاباحملتوى واال

 استطاعوا أن يرتفعوا -من أمثال ماسينيون وبالسيوس  -ونزاهة أن الدارسني 
سهام إبأعماهلم فوق أغلب زمالئهم املعاصرين هلم وأن ميدوا الدراسات اإلسالمية ب

 الرغم من وقوعهم حتت ىلسهامات اليت تنم عن عمق دراسي وأصالة عإلمن أكثر ا
يف عصرهم، والتحامالت اليت ) اليت سادت ( تأثري ما قد نسميه الروح االستعمارية 

 فمهما يكن من أمر    ًمجاال إو. منها درج عليها املستشرقون وقد شكلوا جزءا ال يتجزأ
فتزداد بالتدرج منوا  عرب العصور فقد صور اإلسالم مبثابة كرة من الثلج تنحدر

لما زاد ما يعلق ا من التيارات الفكرية اخلارجية اليت تقابلها يف خمتلف وحجما ك
 .مرباطورية اإلسالمية إلأرجاء ا

أسباب وآثار التوسع األول " يف االستشراق الغريب وهو ومثة موضوع شائق آخر
لإلسالم  فلقد كان املستشرقون يرجعون أسباب ذلك التوسع السريع املبكر" لإلسالم

 وكذلك إىل طلإلسالم كدين جديد وبسي) الديناميكي(جلانب احلركي إىل ذلك ا
( عراب ، واالحنالل االجتماعي ألمن ا روح االعتداء اليت كانت مسة من مسات البدو

اتمعات اليت قبلت اإلسالم وكفاءة التنظيم للخالفة ) الذي كانت تعاين منه
ه اجلزيرة العربية، وتفوق األسلحة يف شب) غرايفوالدمي( اإلسالمية، واالنفجار السكاين

عراب يستخدموا والصفات النادرة اليت اتسم ا القادة املسلمون، وما ألاليت كان ا
كان يسود اجليوش اإلسالمية من حالة نفسية، أو العوامل التارخيية اليت استمرت 

مرباطوريات الساسانية مثل عواقب الصراع بني اإل( تعمل منذ وقت طويل 
 ). يف أسبانيا طعدم االستقرار الداخلي ململكة القو زنطية أووالبي

 العوامل اليت كانت أكثر أمهية يف حسم يوكانت تطرح هذه األسئلة بالنسبة أل
وعلى الرغم من ذلك، فهب أن بعض ظروف . احملصلة النهائية للتوسع اإلسالمي

الظاهرة قبل أخرى من غري اإلسالم كانت السبب يف ذلك، فلماذا مل حتدث هذه 
جميء اإلسالم ؟ وإىل أي حد إذن تكمن أمهية اإلسالم يف حتديد هذه الظاهرة 

 أكان من املمكن أن حتدث تلك الظاهرة هلا تفسري يبدو السريعة املفاجئة واليت قد ال
هذا املوضوع يف االستشراق الغريب يف الوقت  دون اإلسالم ؟ وميكننا أن نصف تطور
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جرايف وتقين تكنولوجي واقتصادي وتماعي وسياسي ودميذاته بأنه الهويت واج
 .تارخيي واستراتيجي وعسكري ونفسي ويف آخر األمر

ن نتخذ منهجا يستخدم مدخال ذا أويلزم لعالج هذا النمط من املسائل التارخيية 
 .فروع متداخلة للمعرفة بطبيعة األمر

ار اإلسالم قد أمهل وعلى الرغم من ذلك فال بد أن نؤكد أن البعد الديين النتش
.  لألبعاد الالدينية اليت اختذها االستشراق الغريب على وجه العموم     ً نظرا          ًمهاال شديدا إ

 بسواه من املؤرخني خفعلى سبيل املثال، إذا ما قارنا املستشرق الذي يدرس التاري
ل  بروفينساياحملترفني، وجدنا أنه يتحتم عليه أن يتعلم الكثري، ومن مث كان كتاب ليف

تزال حباجة إىل  سهامه املؤكد يف فترة تارخيية الإرغم ب"  املسلمني يف أسبانياختاري"
مؤرخي  ينعكس كعمل تارخيي جاء لدى أبرز - مزيد من الدراسة من نواح عديدة

وال ريب يف ذلك إذ أن بعض االفتراضات اليت تظهر يف . الثورة الصناعية يف بريطانيا
ومرفوضة  - يف صحتها بالنسبة لفترات بعينها  بروفينسال، مطعونيمؤلف ليف

 االفتراضات من قبيل سيطرة القبلية باعتبارها ك تل)١٦(بالكامل بالنسبة لفترات أخرى
مقبولة ) وكانت هذه الفكرة ( ناميكية اجتماعية يف األندلس يقوة ذات حركة د

، كما أن                                                            ًبالفعل يف وقت من األوقات كحقيقة ال تنازع عن تاريخ األندلس عموما 
الدراسات الغربية يف الفقه ال تدنو يف عمقها من املؤلفات املتخصصة يف القانون 

( اإلجنليزي العام، أو حىت تلك املؤلفات يف القانون الدويل املعاصر وهو فرع أقل 
فبينما يدرس املستشرقون الفقه ألسباب ال تتصل يف كثري من  )        ً وتشعبا       ًاتساعا 

الدارسني الغربيني للقانون اإلجنليزي العام قد ابتكروا جماال يعة، جند راألحيان بالش
 .للتخصص يتسم بالتحديد والوضوح

. املعرفةويات وتتضح هذه السطحية النسبية يف الدراسات اإلسالمية على كل مست
 ما يعربون عن عاطفة قوية تتخلل                                   ًفاملستشرقون الذين يدرسون اإلسالم كثريا 

تفوقهم الفين العام على معاصريهم من املسلمني ، جهودهم ولكن على الرغم من 
ومما يدل على . جند أن مثة من يبزوم من بني الدارسني االت تتعلق بالعامل الغريب 

ختلف الدراسات اإلسالمية باملقارنة بسائر العلوم يف الغرب أن هذه الدراسات 
ما جند أن العكس هو اإلسالمية قد أثرت على سائر العلوم يف القليل النادر ، بين



 ٥٤٥

الصحيح وهذا األمر صحيح بنوع خاص حني نعترب أن الدراسات اإلسالمية ظلت 
 - اليت هي جزء ال يتجزأ منها أو امتداد هلا -على الدوام مرتبطة بالعلوم االجتماعية 

ويزداد هذا االرتباط جالء حني نعترب املواقف املختلفة جتاه . يف اجلامعات الغربية 
 والعلوم االجتماعية ، وبينما جند أن بعض الدارسني ينظرون إىل االستشراق

االستشراق كعلم مهم ، جند آخرين يعتربون أن هذا العلم قد زال بالفعل واختفى 
 تكتشف أوليس مثة مثل تلك املواقف بالنسبة للعلوم االجتماعية اليت ال تفت. متاما 

 . مستحدثة                  ًآفاقا جديدة وحدودا 
  الدراسات اإلسالمية يف الغرب كعلم من العلوم جيب علىوبعد أن أشرت إىل

املرء، برغم ذلك، أن يعيد مراجعة هذا القول، وأن حيدد ماذا يقصد من هذا 
يف العادة دراسة   فالدراسات اإلسالمية يف اجلامعات الغربية تعترب)١٧(االصطالح 

مسألة  مما يثرينطاقية تقع يف التصنيف نفسه الذي يضم كذلك الدراسات الصينية، 
 . خعلم االجتماع أو التاري إمكانية اعتبار الدراسة النطاقية هذه كعلم كاجلغرافيا أو

  التساع املدى الذي تتسم به الدراسات النطاقية يف حمتواها فليس يف وسع     ًونظرا 
طالق، إلتلك الدراسات باجلامعات الغربية أن تصل إىل مستوى التخصص على ا

ومن ناحية أخرى، . قق فيما يقبله الناس عامة على أنه العلومذلك املستوى الذي حت
      ً شامال                                                              ًجند أن الدراسات اإلسالمية يف اجلامعات الغربية، ميكن أن تعترب انعكاسا 

 .ات الدول اإلسالمية أو العربيةعلعديد من العلوم يف جام
 وميكن أن نقارن بني الدراسات اإلسالمية باجلامعات األوروبية والدراسات

                              ًوكي نوضح هذه املقارنة نضرب مثال . األوروبية باجلامعات اإلسالمية أو العربية
، دراسة اللغة العربية كلغة أجنبية يف جامعة فرنسية ميكن مقارنتها           ًأكثر حتديدا 

أن  مغربية، مع وجود فارق وحيد هو بدراسة اللغة الفرنسية يف جامعة تونسية أو
 ينما العربية يف فرنسا هي بالفعل لغة ميتة باستثناءالفرنسية لغة هيمنة يف املغرب، ب

معاهد تعليم بعينها؟ حاول أن تستعمل العربية يف فرنسا والفرنسية يف املغرب فإن 
 .فعلت ذلك اكتشفت عدم جدوى التجربة األوىل ونفع التجربة الثانية

أقسام  ويتصل ذا املوضوع أن نعرف هل يشكل قصر الدراسات اإلسالمية على
                ًهذا العلم تأثريا  على تطور  يف البنية واهليكل يؤثر                             ًبعينها يف اجلامعات الغربية عيبا 



 ٥٤٦

 أن الدراسات اإلسالمية يف الغرب ما هي إال انعكاس ىفإذا وافق املرء عل.      ًسلبيا 
 يف اجلامعات اإلسالمية، فهل ينبغي على املرء أن ميضي       ً واضحا                   ًللعلوم احملددة حتديدا 
طالق؟ ولرمبا كان من إلراسات اإلسالمية كعلم من العلوم على ايف النظر إىل الد

 .      ً وعاما                                                         ًاملمكن اعتبار الدراسات اإلسالمية باجلامعات الغربية علما شامال 
أن  وعلى الرغم من ذلك فإننا جند أن املقارنة ال تتسم بالعدل الكامل على اعتبار

بعد منتصف   حد كبريالدراسات اإلسالمية قد أدخلت إىل اجلامعات الغربية إىل
. القرن التاسع عشر، بينما يرجع وجود تلك العلوم إىل زمن إقامة تلك املؤسسات

ومل يكن جيول يف احلسبان خالل أوائل هذا القرن حقيقة أن الدراسات اإلسالمية 
راسات دوجند أن ال.  على أقسام بعينها ضمن أشهر اجلامعات الغربية      ً قويا      ًتأثريا  تؤثر

إىل أن الطريق مفتوح أمام   يف متاسكها يف صورة تفريعات عديدة تشرياإلسالمية
وجند كذلك أن كل فرع من فروع الدراسات اإلسالمية حيتاج إىل . حتقيق النجاح 
 .مزيد من التطوير

 كي  ًا  أكادميي                                                              ًوجند أن العقبات العديدة تتراوح من تطوير املنهجيات املقبولة تطويرا 
 اإلسالمي، إىل مراجعة خختلفة لإلسالم والتاريتوائم دراسات اجلوانب امل

 أية حال فعلى ىوعل. املخطوطات وتصنيفها وغريها من املصادر األساسية األوىل 
الرغم من ذلك فإن ذات اجلهد املطلوب للتغلب على تلك الصعوبات، جيعل من 

عنية عن ولسوف يؤدى اطراد التطوير األكادميي للعلوم امل.  أكثر إثارة     ً أمرا يالتحد
وعالوة على ذلك فإننا جند أن . على تعسفام داخل اإلطار العام اإلسالم إىل القضاء

 مما يتيح     ًختصصا  سوف يسهم يف إنضاج طرق املعاجلة والتفسريات األكثر هذا األمر
 .قدرا أكرب من التنوع وإحياء املنهجيات الغربية يف الدراسات اإلسالمية

أنه  كثري من العلوم يف إطار الدراسات اإلسالمية هوإن ما حيول دون جناح إدخال 
رد للة مل يتم اسئبني قبول أ رورة االختيارضيتحتم ملء فراغ كبري، وترجع احلرية إىل 

اءم مييلون إىل مد ف كصن املستشرقني برغم نقإالرد بردود ناقصة إذ  عليها، أو
. كنها ليست يف مقدورهم ول     ً عاجال                                      ًرقعة إسهامام إىل األسئلة اليت تتطلب ردا 

إن ما جيب . اه العامجتومهما يكن من أمر، فيجب أال نفهم من ذلك أن هذا هو اال
علينا التركيز عليه هو أن بعض املستشرقني بعينهم كانوا مييلون إىل املبالغة يف مد 
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رقعة جهودهم بأن تعدوا حدودهم التخصصية املختلفة، وأن ذلك قد يتم حتت 
 من    ًيدا زن مإلعلوم املتداخلة يف نسيج الدراسات اإلسالمية، وحجاب من كثرة ا

التخصص سوف يؤدي إىل إسهام إجيايب يف حل هذه املسألة، فاملغاالة يف التخصص 
. قد يتمخض عنها احتمال العزلة الفكرية الذي قد يؤدي بدوره إىل خطر الركود

 ببعض سوف يتفادى ننا جند أن اتصال خمتلف العلوم بعضهاإومهما يكن من أمر، ف
السطحية بالضرورة، وال يعين ذلك بأي حال من األحوال أن ننكر القيمة اإلجيابية 

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا املنهج البد من . ملنهج تداخل العلوم يف الدراسات
توجيهه، بل تشجيعه باختاذ مواقف جديدة جتاه اإلسالم والتاريخ اإلسالمي، وذلك 

  .)١٨(لصاعدة من جيل املثقفني يف الدول العربية واإلسالمية بوحي من الصفوة ا
 :العلم ومميزاته وأوجه النقص فيه:التاريخ اإلسالمي  

  ؟خ اإلسالمي ؟وما التاريخما التاري:  صلة وثيقة بني السؤالني مثة
 كما تدرسه اجلامعات الغربية فرع من فروع العلوم االجتماعية، ومثة خفعلم التاري

باشرة بني الدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية إذ جند أن كليهما قد عالقة م
تطورا يف ظل املعاهد الغربية للتعليم العايل وإذا التزمنا جانب احلياد واملوضوعية 

اإلسالمي؟ ألن خ ما التاري أو: ما التاريخ:  على السؤال                      ًاستحال علينا أن جند ردا 
جديدة ومع ظهور دراسات  شاف مصادرالتصورات عن التاريخ ختتلف مع اكت
، ومن مث جند خرخني هم الذين يصوغون التاريؤتارخيية جديدة، أضف إىل ذلك أن امل

رخني عرب ؤعلى خمتلف أمناط امل مع التغريات اليت تؤثر حبيث يساير  يتغريخأن التاري
صورة ب ومن ناحية أخرى جند أن علم التاريخ اإلسالمي قد تغري. الفترات املختلفة

جذرية، ألن املستشرقني قد تطوروا وفق املتغريات اليت أثرت على التغيري الذي طرأ 
 .على االستشراق 

 فرع من فروع الدراسات                 ً اإلسالمي هو أساسا خفإن التاري ومهما يكن من أمر
اإلسالمية، ومن مث ظل وثيق الصلة بغريه من جماالت الدراسات اإلسالمية، وال سيما 

 ...) الصوفية ( والتصوف اإلسالمي ) الفقه ( ينية كالتشريع اإلسالمي ااالت الد
  .اخل
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 ىف فقه اللغة والالهوت دراستهم ةولقد واصل مستشرقون ذوو خلفيات متين
ويدل .   ومن مث جنده وقد بدا عليه أثر املنهجية اليت جلبوها ،للتاريخ اإلسالمي

واتباع هذا الدين بقدر ما يدل عل على تاريخ دين " يخ اإلسالمي رالتا" اصطالح 
 .تاريخ مناطق جغرافية بعينها

فروع  فرع من وعلى النقيض من ذلك، جند أن علم التاريخ باجلامعات الغربية هو
العلوم  املعرفة العلمية اليت تتسم بالعلمانية احملضة، وأن تطور التاريخ يف إطار

 متام االختالف عن       ً خمتلفا      ً علما إىل أن يصبح االجتماعية قد أدى به يف اية األمر
رخني غربيني ممن يعكسون كل ؤالتاريخ اإلسالمي، فبينما من املمكن أن جند م

مدرسة من مدارس الفكر الفلسفي جتريبيني كانوا أم تارخييني، وبينما جند التخصص 
سطى أو احلديثة جند أن املستشرقني ومقسما إىل فترات ونطاقات زمنية كالقرون ال

 عن ذلك          ًخيتلف متاما   اإلسالمي يتميزون مبعيار آخرخ يقومون بدراسة التاريالذين
املعيار، والفرق اجلوهري بني املؤرخني الغربيني الذين يكتبون عن التاريخ األورويب، 
واملستشرقني هو أن األوائل يقومون بدراسة تارخيهم هم بينما جند األواخر يدرسون 

 .خرينآلتاريخ ا
 مر، فإن العالقة بني االستشراق والعلوم االجتماعية هي عالقةومهما يكن من أ

دوا من اعتمادهم على تلك الوسائل والطرق امتينة للغاية، وجند أن املستشرقني قد ز
 خالتاري  لقد صار   ًحقا . املأخوذة عن العلوم االجتماعية يف دراسام عن الشرق

اسات اليت أجريت يف الفترات  من العلوم االجتماعية والسيما الدر ًا ءاإلسالمي جز
وعلى سبيل املثال، الدراسات اليت قام ا العلماء . األخرية عن العامل اإلسالمي

مبا  األمريكان املتخصصون يف املغرب يف جمال الدراسات األنثروبولوجية أو احلضرية،
يف مدينة  شعب صايل التقاليد والتغري" يف ذلك مؤلفات مثل كتاب كينيث براون 

كتاب جانيت أبولغد   أو)١٩( ١٩٧٦، مانشيستر ١٩٣ -١٨٣٠) مغربية(كشية مرا
 ومها كتابان من )٢٠( ١٩٦٨الرباط والتفرقة احلضرية يف املغرب ، برينستون ( 

العسري أن يشملهما التصنيف ضمن الكتب اليت ألفها املستشرقون بينما الكاتبان من 
 .العلماء الغربيني
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  اإلسالمي لن يتم إال عن طريقخمسار التاري تغيريوعلى الرغم من ذلك جند أن 
، وذلك  ًا  غربي ًا اجليل اجلديد من العلماء العرب واملسلمني الذين تلقوا تدريبا جامعي

خمتلفة فحسب ومن  سهام الفعال يف تاريخ بالدهم من وجهة نظرإللن يتأتى با
يد، ولكن دوارد سعإنا االصطالح الذي يستخدمه ضاستعر  لو،جديدة" منطلقات"

 اإلسالمي ويف خرسوا التارييدأن  ألن مستشرقي املستقبل لن يكون يف وسعهم
 ٠)االستشراق( من حركة      ً كبريا     ًشطرا  نفوسهم ذلك النوع من التحامل الذي مييز

 أن العلوم االجتماعية، قد ربطت بني العلماء املستشرقني واملستغربني كأضف إىل ذل
نظام  ك إىل وسائل االتصال احلديثة، وإىل تطوربرباط وثيق، ويرجع الفضل يف ذل

لطرق البحث يقبله الطرفان، وستظل النتائج اليت يتوصلون إليها خمتلفة، بيد أن ذلك 
 خعلم التاري الرباط الوثيق ليس من شأنه سوى إفادة الطرفني، ومن احملتمل أن يتأثر

ات اإلسالمية وال اإلسالمي بصورة مباشرة بذلك، باعتباره فرعا من فروع الدراس
اريخ تمن املستشرقني يف ال كبري ب أن الطرق البدائية اليت يستخدمها شطرير

                ً ومالءمة وتنفيذا      ًتطورا  اإلسالمي؟ سوف حيل حملها طرق أخرى ومداخل أكثر
 نتيجة دراسات أعمق                                                 ًمستمدة من العلوم االجتماعية إىل حد ما ولكنها أساسا 

 . اإلسالمي من خالل مصادرخللتاري
إىل عدد حمدود من  إىل طريقة للمعاجلة أو املمكن أن نشري ويكاد يكون من غري

ب، س اإلسالمي ال ألن طرق معاجلة التاريخ اإلسالمي متعددة فحخالطرق يف التاري
 اإلسالمي جيعل من املستحيل فعال أن خبه التاري ول الذي يتميزمولكن ألن طابع الش

سالمي يضم كل مالحمه وأبعاده املتعددة، وعلى اريخ اإلت لل       ً تارخييا           ًنكون تصورا 
 خسبيل املثال، جند أنه ال مناص من وجود اختالف بني تصورنا لتاريخ املغرب وتاري

ني يدخالن ضمن احلدود اجلغرافية يقليمإل الرغم من أن كال اىشبه القارة اهلندية، عل
خمتلفتان برغم أما للعامل اإلسالمي، فدخول اإلسالم إىل املغرب واهلند ظاهرتان 

ين اجلديد، ويرجع ذلك االختالف إىل اختالف دان من حيث قبول الشايت
الثقافات واحلضارات اليت ينتمي إليها الناس يف املغرب واهلند ، فاملوضوعات املتعددة 

 يف الفترة االستعمارية بشأن اللغز الذي افترضوا نرخون الفرنسيوؤاليت عاجلها امل
 هذه املوضوعات ختتلف عن تلك )٢١(سالم لإل ة قبول الرببروجوده يف عملي
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 واتمعات اآلسيوية يف يد اتمع اآلسيون بقبول اإلسالم عطاملوضوعات اليت ترتب
اختلفت الظروف متام االختالف من حيث البيئة، والقوى والعوامل ومثة  فلقد. اهلند

 ما صار فة للعامل اإلسالمي وهوخر ملقارنة اخلدمات يف إطار ااالت املختلآمثال 
من سيادة للسنة أو الشيعة بل ملختلف أنواع الفلسفة الدينية أومن أحكام  إليه األمر

 .القانون يف إطار التفريعات األكرب نفسها
رورة أن تدخل ضن هذا املقال سيحاول أن يؤكد على إوعلى الرغم من ذلك، ف

يخ اإلسالمي يعكس رصور تارخيي للتاعدد ممكن من فروع املعرفة يف إبراز ت أكرب
بصدق مدى التعقيد الذي تتسم به احلقيقة التارخيية اليت يريد املؤرخ أن يتفهمها 

 .للها بعكسها أو يعيد إخراجهاوحي
 ذلك التنوع الذي جنده يف التاريخ يف إطار وال ريب يف وجود وحدة تلفت النظر

عامة للتاريخ اإلسالمي، بيد أا اإلسالمي، ويتضح ذلك عند معاجلة االجتاهات ال
واضحة جلية إذا ما تفحصنا األبعاد الكثرية للمجتمع اإلسالمي، والفكر  تربز

 االقتصاديةتتبع االجتاهات نحينما  اإلسالمي والثقافة اإلسالمية والدين اإلسالمي، أو
ريخ ومن مث جند أن تا. ت تاريخ البالد اإلسالميةداالجتماعية اليت ساووالسياسية 

 .كان بذاته ميف فترة زمنية معينة أو الصوفية أو املالكية ال ينحصر
عن  به التاريخ اإلسالمي إىل أن نتساءل ويؤدى بنا الطابع الشمويل الذي يتميز

ماهية التاريخ وعن حدود التاريخ اإلسالمي ومميزاته األساسية، وما هي األهداف اليت 
  .ل ينجزها ؟ التاريخ اإلسالمي؟ وهمؤرخيرمي إليها 

 فالدراسات اليت تتعلق مبوضوعات مثل البيئة االجتماعية يف اتمعات واحلركات 
اإلسالمية، وتيارات الفكر، والنظم والظواهر اإلسالمية، كل هذه دراسات تارخيية 

  عن املوضوعات اليت تعترب      ً جذريا                      ً، بيد أا ختتلف اختالفا ي تتعلق باملاض       ًا أساسا أل
 على      ً كبريا                                                 ًادة موضوعات تارخيية، من حيث أن األوىل تعتمد اعتمادا يف حكم الع

  الفكرخومن مث جند أن طرق املعاجلة لتاري. علوم أخرى ضمن العلوم االجتماعية
 يوالنظم واحلركات اإلسالمية ختتلف عن طرق املعاجلة اليت يتطلبها التاريخ السياس

راسات البنية دأن . دراسات اإلسالميةال ن املهم أن نؤكد يف إطارمو. أو االقتصادي
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 ال يتجزأ من التاريخ اإلسالمي، برغم أن املؤرخني                          ًالنظم االجتماعية تكون جزءا  أو
 .خييةرمن الناحية التا السياسيني باملعىن الضيق للكلمة لن يقبلوا مثل هذا التركيز

جتماعية وعلى الرغم من ذلك جند أنه إذا كان من املهم أن نقبل هذه العلوم اال
 بالقواعد ظمهية أن حنتفأ تارخيية تكميلية ، فال يقل عن ذلك                ًباعتبارها علوما 

وعلى سبيل املثال ( اجلوهرية اليت تتيح لعلم التاريخ قوته ومتيزه عن سواه من العلوم 
ومن مث فمن ) اخل ...االستخدام الصحيح للمصادر واملخطوطات األولية والثانوية

ثري تأن الوالتوازن بني االعتماد على العلوم التارخيية التكميلية دعلى ظ املهم أن حناف
ولقد ميزت هذه العملية .  من العلوم              ً باعتباره علما خعلى املالمح اجلوهرية للتاري

 من فروع الدراسات اإلسالمية، كما قام املؤرخون                             ًالتاريخ اإلسالمي باعتباره فرعا 
 . اإلسالمي على علوم ليست تارخييةخلتارياألقحاح بتوجيه النقد إىل االعتماد يف ا

 اط القوة يف الدراسات اإلسالمية ، إذقومع ذلك فإننا جند هذه املسألة إحدى ن
من العلوم اإلسالمية تثري التاريخ  أا وهي تعتمد على مثل هذا العدد الكبري

تشاف اجتاهات كال بكثري  أكرب                                     ًاإلسالمي وتوسع من رقعة البحث وتتيح فرصا 
 اإلسالمي تكون ذه خأضف إىل ذلك، أن حقيقة التاري. تارخيية جديدة اهروظو

 خوية يف علم التارييمن الكمال واحل الطريقة قد مت التعبري عنها على مثل هذا النحو
فإذا ما . يف أثناء ذلك اإلسالمي، إذ يتم اكتشاف جماالت، ونسب وأعماق أكثر

من التعقيد،  كربأ                ًدناه يكتسب قدرا نا جمال تصورنا للتاريخ اإلسالمي، وجعوس
وبرغم ذلك ، فاملؤلفات املتخصصة عن جوانب بعينها من التاريخ اإلسالمي ، ال 

ن مرورة من الضروريات ، وال ميكن أن تقترب ضميكن أن تتوقف عن كوا 
ذا مزجنا بني هذه إتاريخ الشعوب اإلسالمية إال  وأاحلقيقة التارخيية لإلسالم 

 .   ًمشوال  تخصصة وبني تلك الدراسات األكثرالدراسات امل
إن مسالة كيفية معاجلة التاريخ رمبا قد وجدت احلل إىل حد ما متمثال يف الطريقة 

 وال جند ما يدل على قيام خالف بني ياليت نظر الناس ا إليها فعال يف املاض
 الذي املستشرقني على مسألة هل التاريخ اإلسالمي علم مستقل بذاته، على النحو

                                                                       ًاختلف فيه املؤرخون حول مسألة هل التاريخ علم مستقل أم ينبغي أن يكون جزءا 
من سائر العلوم االجتماعية ؟ حيث انقسموا إىل قسمني أحدمها يعتقد أن التاريخ ال 
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بأن  ، وقسم يشعركاألنثروبولوجيا من العلوم االجتماعية  ًا ءينبغي له إال أن يكون جز
             ً أن يظل علما -بل ينبغي له  -مع غريه من العلوم؟ بوسعه  برغم اشتراكه خالتاري

ا أن مساسيان لذلك األمر، أوهلأ ذا مسات مميزة وقد يكون مثة تفسريان      ًمستقال 
وال يسعنا يف . نية من علم اللغة إىل الفلسفة والالهوتيخلفيات تبا املستشرقني ذوو

رخيية احملضة عن سواهم من من األحيان أن منيز املستشرقني ذوى اخللفية التا كثري
 أفكارنا نقول إن مصاحل املستشرقني نالتعبري عاملستشرقني ولكي نكون عمليني يف 

 .الذين يدرسون التاريخ اإلسالمي ال يهددها سائر املستشرقني
 بغض النظر عن مسألة                          ً ما حيتاجون إىل االشتراك معا                         ًوثانيها أن املستشرقني كثريا 

المي أويف سوى ذلك من جوانب الدراسات اإلسالمية ،  اإلسخختصصهم يف التاري
وثق  أ اإلسالميخلعدد فحسب، ولكن ألن طبيعة التارياال ألم قلة من ناحية 

صون يتخصوهذا على نقيض املستشرقني الغربيني الذين ". كدين" باإلسالم       ًرتباطا ا
حملضة على جماالت  ويستطيعون أن يطبقوا طرائق للمعاجلة تتسم بالعلمانية اخيف التاري

 إىل انتصار التاريخ ةيسنويب حيث أدى انفصال الدولة عن الكر األوخمعينة من التاري
ويف سياق التاريخ اإلسالمي جند أن النتيجة الوحيدة النفصال األبعاد . العلماين

 نالكثري متشويه التاريخ كما حدث فعال يف كتابات  العلمانية عن الدينية هو
لة بالتفصيل، ولكننا نريد فقط أن سأا قصدنا هنا أن نبحث هذه املوم. املستشرقني 

 الصلة الوثيقة بني الدين من ناحية، واتمع واالقتصاد والسياسة من ناحية ظنلح
كل ذلك أجزاء ال تتجزأ من التاريخ اإلسالمي ، ولقد تأثرت بذلك  أخرى ، باعتبار

مبا يف ذلك أعمال باالسيوس  -ه له ما يسوغ وهو أمر -أعمال أغلبية املستشرقني 
وبرغم ذلك فإن . وماسيجنون اللذين سنناقشهما يف القسم الثاين من هذا املقال

 خحداثة قد أكدوا على أمهية البعد الديين يف التاري غريمها من املستشرقني األكثر
ومهما يكن . اإلسالمي مع اعتمادهم على أحدث طرق املعاجلة للعلوم االجتماعية

ر ، فبينما جند مستشرقني بعينهم يدرسون البعد الديين كما يفهمه املسلمون من أم
قبل أن يوجه أولئك املستشرقون نقدهم وحكمهم ، جند آخرين يفعلون ذلك وهم 

ونسوق لتوضيح ذلك مثالني . شأنه وتشويه حقيقته إىل حتقري يرمون يف اية األمر
م مونتجومري وبرنارد لويس كالمها من من املستشرقني الربيطانيني املعاصرين ، فولي
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وكالمها درس . ذوى املكانة بني العلماء باعتراف الكثريين من زمالئهم األوربيني
وجوده يف   بشكل يندراإلنتاججوانب معينة من التاريخ اإلسالمي وكالمها غزير 

  اإلسالمي، ومعخ من التاريينوكالمها درس البعد الدي. جمال الدراسات اإلسالمية
.  عن األخرى      ً جذريا                                  ًهما قد فعل ذلك بطريقة ختتلف اختالفا نذلك جند أن كال م

 . من قبل العلماء املسلمني املعاصرين     ًخمتلفا   عليهمامصدر احلكومن مث فقد 
 هو" حممد يف املدينة " و" حممد يف مكة " ، "وات "  الرغم من أن كتاب ىوعل

رقني الربيطانيني ش املست منيستلهم معلوماته بشكل رئيسويكتاب يستند 
إىل موير، وعلى الرغم من أن  من جولد زيهر واألوروبيني يف القرن التاسع عشر

 عن تلك اليت توصل إليها سائر        ً جوهريا                                       ًنتائج بعينها تتعلق بالنيب ال ختتلف اختالفا 
 العلماء املسلمني مما يدل على أن الكبري بنياملستشرقني، جند عمله حيظى بالتقدير 

 عند العامل اإلسالمي       ًمعروفا  ستشرق ال يلزمه أن يتحول إىل اإلسالم كي يصريامل
،        ً عقالنيا        ً مسيحيا  ًا ينتقد اإلسالم باعتباره عامل" وات " ومع ذلك جند .      ً جادا     ًعاملا 
واحملاباة،   من عدم التحيز      ً معينا                                       ًينتقد زمالءه كذلك بتصور مساو، يعكس قدرا  وهو

ترم آراء املسلمني دون أن يقبلها، ومن مث حيترمه حي فهو . مهما كانت نسبية
املسلمون دون أن يشاركوه آراءه النقدية بالضرورة ، فأي تقدير أفضل من توجيه 

شرف عظيم ال  يعقد يف باكستان عن سرية النيب ، وهو مؤمتر الدعوة إليه حلضور
ين أن برنارد لويس صهيو  من ذلك جندالنقيضوعلى  . لويسحيلم به برنارد 
 ما يدعو إىل العنف لتحقيق أهداف الصهيونية ىف محاس وتعصب ،  ًا متطرف نوع

ومن مث . خدمة أهدافه السياسية ومعرفته بالتاريخ اإلسالمي يقصد ا ىف اية األمر
جند منجزاته العلمية ملوثة بأهدافه السياسية وموقفه جتاه التاريخ اإلسالمي واملسلمني 

                                                 ً تلك األهداف من عنف وحتامل، على املنوال نفسه تقريبا بعامة من حيث ما تتسم به
 رءالذي سار عليه بعض سلفه يف حركة االستشراق ممن كانوا أقل شهرة منه، إن امل

إىل " االستشراق "  إدوارد سعيد" ل هل يرجع هجومه العنيف على كتاب ءيتسا
لسلبية تلك الصدمة اليت أحسها حني اكتشف صورته هو متمثلة يف اجلوانب ا

 لالستشراق واليت أماط سعيد عنها اللثام يف كثري من النبوغ والعبقرية؟
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 يفكاد يكون من غري املمكن مناقشة طرق املعاجلة واملنهجيات يف     ً وأخريا  
 األحيان بالتميع نكثري مالدراسات اإلسالمية دون أن نرجع إىل مسألة تتسم يف 

رخني ؤبالنسبة للم وعية وعدم التحيزوالنسبية برغم حيويتها، أال وهي مسألة املوض
جمال حبث العوامل  املستشرقني الذين قاموا بدراسة التاريخ اإلسالمي، وليس هذا هو

اخلارجية املتعددة اليت ميزت كتابات املستشرقني ، ومع ذلك فمن الضروري أن 
مة، إذ إىل املالمح األساسية لتلك العوامل اليت أثرت على املستشرقني بعا نشري بإجياز

وعلى سبيل املثال، جند .  اإلسالميخأا قد أثرت كذلك على منهجيام يف التاري
 األوروبيني باعتبارها حمصلة دصورة الشرق عن أن نورمان دانيال قد تتبع تطور

 ععشر والتاسللتوسع التجاري األورويب يف الشرق األوسط خالل القرنني الثامن 
والروح التبشريية  يف مقال له أثر االستعماروقد قدم كاتب البحث  . )٢٢(عشر 

راق عن طريق فحص النصوص اليت كتبها أبرز املستشرقني يف تش االسىواليهودية عل
هو " االستشراق" ولكن كتاب إدوارد سعيد. )٢٣(والعشرين  القرن التاسع عشر

فكرة الشرق ، مقدمة  أحدث وأعمق حتليل للقوى التارخيية اليت تقف وراء تطور
ياها يف صورة حديثة ، متناقضة مع الشرق احلقيقي ، عن طريق حبث تفصيلي إ

وجند أن هذا العمل املهم الذي خطه قلم  . )٢٤(لكتابات أصدق املستشرقني متثيال 
يف مجيع أحناء العامل، بيد  عامل مستشرق ، قد حظي باستحسان عظيم وتعليق كثري

ضون يف غيهم متصورين الشرق  مستشرقني بعينهم ميطكذلك غضب وسخ أنه أثار
 القارئلك الغريب ، مفترضني أن هصورة ثابتة من نتاج خياهلم يقصدون ا املست

 أما ٠ )٢٥( توجيه النقد إليه ىبتقدير علمهم ، وأقل قدرة عل جدير الشرقي غري
مسألة املوضوعية يف كتابات املستشرقني فتتعرض من أجل ذلك للتحدي اجلاد يف 

واأليديولوجية اليت حفزت على تقدم االستشراق الغريب خالل  السياسية عإطار الدواف
 .القرنني التاسع عشر والعشرين

من األحيان حيكمون على اإلسالم  وعالوة على ذلك ، جند املستشرقني يف كثري
 من                                                        ً اإلسالمي معتمدين على قيمهم ومقاييسهم الثقافية اخلاصة، بدال خوالتاري

 األديب هلذه احلركة اإلنتاج أن ينتقد رءالتارخيية ، وبوسع امل املصادر ىلعاعتمادهم 
ولقد أمكن .  املقاييس والطرائق اليت يزعمون متثيلها واليت ينتمون إليهاى عل ًا معتمد
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 أن خيضعوا ن دوجلمهور غريبتطور البعد املوضوعي لالستشراق ألم كانوا يكتبون 
العلمية " مقوم أن يؤلفوا النظريات  حماسب أو يف ذلك للنقد وأمكنهم دون وازع أو

 ، ومن مث جند أمثلة كثرية للنظريات اإلطالقاليت ال أساس هلا من الصحة على " 
 بنية هرمية ، وسلسلة من املستشرقني يرددون ويطورون ىالتارخيية اليت تقوم عل

 وجند أن هذا الصمت أو. النظريات نفسها القائمة على ما كتبه املستشرقون من قبل
 ملاذا متكن ايفسر لن مهم للغاية لهو عامعدم االكتراث من جانب العلماء الشرقيني 

لقد جعلوا .  العنان لتحاملهم ملثل هذه الفترة الزمنية الطويلة إطالقاملستشرقون من 
 غريب يفتقر  كانت موجهة إىل مجهور"قرارام " أنفسهم يف مرتلة القاضي ، ألن 

إىل الطرق واحلجج  م لتقييم أعماهلم ونقدها كما يفتقرإىل التكوين الفكري الالز
 أن     ًمجيعا  وأسوأ ما يف األمر. الالزمة لدحض نظريام وافتراضام ونتائجهم

الغريب مبا  من األحيان تقاليد معينة حيث ميدون اجلمهور املستشرقني سايروا يف كثري
 يستهلك      ً طويال      ً أمدا  ظل جمتمع االستهالك الغريبايتوقع منهم أن ميدوه به، وهكذ

لك ا السلع األخرى ه األديب لالستشراق ، وبالطريقة نفسها اليت كان يستاإلنتاج
 ال بأس به من املستشرقني قد مضوا يف غيهم ال                 ًوبذلك جند أن عددا  -تقريبا  -

هدى ، إذ مل جيدوا املقارعة من  ريغ ىء فهم لذلك يضربون علييلوون على ش
ن الشرقيني الصامتة ، من ناحية ، ومن جانب خنبة الغربيني الذين جانب خنبة املفكري

 ناحية أخرى منتنقصهم الدراية الكافية باملوضوع أو االكتراث به واالهتمام بشأنه 
بل إن األسوأ أن جند كثريا من املستشرقني وقد بنوا مواقفهم على املوقف العام . 

 ال يأتيه الباطل      ً أمرا هأو باعتبارلالستشراق دون نقد أو متحيص كدليل عل كماله 
من بني يديه وال من خلفه على الرغم من أن الدراسات النقدية احلديثة هلذه احلركة 

لنا الدهشة  وهذا يفسر.  فيه نلت بدرجة كبرية الربج العاجي الذي يعيشوزقد زل
عمال اليت تنتاب املستشرقني والصدمة اليت تصيبهم ورد الفعل العنيف لديهم إزاء األ

من ناحية أخرى، جند أن و. من النقد إىل احلركة االستشراقية  أكرب             ًاليت توجه قدرا 
ني بعينهم جتاه النقد املوضوعي الذي وجهه إدوارد سعيد قاملوقف السليب ملستشر

ن تلك الساللة من املستشرقني مبعناها الكالسيكي قد تبدلت ، بيد أ ىوغريه يدل عل
 . عن آخرها تنقضيأا مل 
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مجيع   اجلوانب املوضوعية لالستشراق ال تعين أنبعضاملالحظات العامة عن وهذه 
أن بعض  جند  العكس من ذلك،ى باملوضوعية ، بل علنال يتسمواملستشرقني 

يف الدراسات اإلسالمية والتاريخ  ربوا بسهم كبريضاملستشرقني البارزين قد 
حث العلمي مبا يف ذلك  الطريق يف جمال البىاإلسالمي وأقاموا عالمات عل

. ائر العلوم االجتماعية ووجهوا األجيال الالحقة من املستشرقنيسالدراسات يف 
فهناك ثالثة من العمالقة من ضمنهم السيد هاميلتون جيب ، ولويس ماسينون 

 أن يرفض آراءهم رء سبيل املثال ، ميكن للمىوميجويل آسن بالسيوس ، وعل
ضد و  لفرانكو                     ًيوس السياسي كان مؤيدا موقف بالس(السياسية الشخصية 

 يؤمن      ً نشطا                    ًماسينون كان مستعمرا ( أويدين أنظمتهم السياسية ) اجلمهورية
ييد سياسته تأ تنفيذها لىبالسياسة االستعمارية للمارشال ليويت يف املغرب ، وعمل عل

 يف مراكش بعد أن وجد ما يسوغها من الناحية الفكرية ليس هذا فحسب،" الرببرية"
وبرغم ذلك فنحن جند أن ) بل بتأييد االستراتيجية الفرنسية لدمج املغرب مع فرنسا 

 أصيلة قد حتررت إىل                ًباعتبارها أعماال زة ما أسسوا به من مؤلفات علمية أعمال ممتا
  أي حنوىيتأثر علخر ، فإن بالسيوس مل آ آرائهم السياسية وبتعبري نكبري محد 

للكوميديا االهلية "  يف دراسته لألصول اإلسالمية كاف حبركة فرانكو الفاشيستية
خرافة احلالج " ألنه ابتدع "ولقد تعرض ماسينون للنقد من جانب العلماء املسلمني 

مهما بلغت درجة اختالفنا مع  - بيد أننا )٢٦(وألنه حول احلاوي إىل شهيد " 
 ابه هذا األخريفإن كت -ماسينون بشأن تارخيية شخصية احلالج كما نراها يف كتابه 

به من صرامة عريقة من الناحية   ملا يتميز                                     ًباعتباره دراسة مثالية للصوفية ، ونظرا  يربز
ومن . املنهجية واستنفاد لببليوغرافيا هائلة ودراسة وحتليل عميق للمصادر التارخيية 

ن ليس كل املستشرقني قد فشلوا يف عرض آرائهم الفلسفية خالل أ الواضح اجللي
 املسلمني يف خ تاري" التارخيية، فالدراسة املمتازة اليت كتبها ليفي بروفنيسال أعماهلم
دلس، حىت يف الوقت نبين أمية يف األ دراسة لعصر مامنا باعتبارها خريأتربز " أسبانيا 

رخني التارخييني للفترة ؤ املىعل الذي تعكس فيه جبالء ووضوح أثر االستعمار
ومن ورائه غريه من  -ر، جند أن ليفي بروفنيسال ويف حقيقة األم. االستعمارية 

كان يعكس ما توصل إليه املؤرخون الفرنسيون  -املستشرقني الفرنسيني 
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 تارخيه لألندلس وال سيما نظرية الصراع القبلي بني العرب االستعماريون للمغرب يف
د يف حالة ، وبرغم ذلك فإننا جنخوة اجتماعية أساسية يف التاريق ك باعتبار ذلوالرببر

 من الكمال وأن       ً بعيدا                                              ًماسيفون وبالسيوس أن مستوامها العلمي قد وصل شأوا 
 حبيث ميكننا أن نعتربمها    ًويا ق                            ً زمالئهما املعاصرين هلما تأثريا ىنظرياما قد أثرت عل

مسئولني عن تكيف الدراسات اإلسالمية يف تطورها الذي حدث بفرنسا وأسبانيا 
خالل النصف  لم يف املغرب بشكل بارزع هذا الىد أثرا علأما قو ، التوايلعلى 

ويف الوقت الذي جندمها كليهما مدفوعني لدراسة . األول من القرن العشرين
ذلك معرفة عميقة   اإلسالمي، جندمها قد اكتسبا نظريخواألحزاب يف التاري ائفوالط

ي هاما وباإلسالم كدين وبالتاريخ اإلسالمي على وجه العموم حىت غدت دراس
تقوم على طرق حبث ثابتة يف ذات الوقت الذي جندها فيه موجهة إىل وجهات 

 خاألمر ، جند أن كليهما قد أكدا على البعد الديين من التاري ويف آخر. بعينها
وجند أن كليهما ومها مل . اإلسالمي وحاوال أن يفهما ذلك البعد يف إطاره التارخيي 

وجوده بني مؤرخي جيلهم   يندر      ً عميقا               ً لإلسالم احتراما يعتنقا الدين اإلسالمي يكنان
ولقد حاوال أن يتوصال إىل فهم أفضل حلضارما الغربية عن طريق دراساما . 

لإلسالم اليت ربطها كل منهما باملسيحية ولقد فهم كل من ماسينون وبالسيوس 
وع اليت درساها سواه من الفر ومها يؤكدان البعد الديين للتاريخ اإلسالمي أو. ذلك
ما على خالف املستشرقني الذين أإذ   العلم ، فهما يتسمان بعمق أكرباإطار هذيف 

 اإلسالمي فإننا جند ماسينون وبالسيوس خطبقوا النماذج التارخيية الغربية على التاري
. يف الوقت الذي مها فيه على علم كامل بالنماذج الغربية وركون إليها إىل حد بعيد

قد بعدا عنها عن طريق إجراء دراسة دقيقة للمصادر التارخيية اإلسالمية ومن جندمها 
دحضها حىت على من  مث جندمها خيرجان دراسات على أسس صلبة من العسري

" يعارضوا كما حدث مع أولئك الذين عارضوا دراسة بالسيوس عن أصول 
 ".هلية الكوميديا اإل

 ): املعاجلة الشاملة أو املتخصصةطريقة(املدخل الشامل واملدخل املتخصص 
      ناحية ما   الذي ميثله يف-هذا املقال باملقارنة بني مدخلني مها املدخل الشامل يهتم 

 ذا تفريعات من حضارات       ً واحدا            ًيخ العامل كال ر إذ يعترب تا-) آرنولد توينيب ( 
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عينها كما  الذي يقوم على التحليل العميق االت بصوثقافات، واملدخل املتخص
 بالزواج إىل                ًنها متنوعة بدءا يفعل برتراند راسل حبني عاجل دراسات يف موضوعات بع
وتقتصر . ي وحرب فيتنام ضاتمع الصناعي واأليديولوجيات واحلرية واملنطق الريا

املقارنة احلالية على جمال الدراسات اإلسالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر ، 
ة باإلسالم ميكن أن منيزها عن غريها من الدراسات وهذه الدراسات اخلاص

رقني، فجاءت ش األولوية مجاعات من املستاأو تعطيهمبوضوعاا املختلفة اليت ختتارها 
 يف قضايا اإلسالم مسايرة ما اختذته                                       ًاجتاهام ومواقفهم حنو املوضوعات األقل شأنا 

 . الشمولتلك اجلماعات املختلفة من موضوعات تتسم بالعمومية أو
وليس يف إمكاننا بالفعل أن ون من شأن الصعوبة اليت جيدها من حياول تقسيم 

أولئك الذين يطبقون املدخل الشامل والذين :  إىل قسمني                ًاملستشرقني منهجيا 
 .املتخصصيطبقون املدخل 

 .يف أعمال خمتلفة متباينة) الطريقتني ( إذ أن مستشرقني بعينهم قد طبقوا املدخلني 
 خل يكون من املمكن القيام ذا التصنيف بالنسبة لألعمال اليت أنتجت يف التاريفه

 اإلسالمي مما خاإلسالمي؟ لقد طبقت مداخل املعاجلة الشاملة واملتخصصة يف التاري
 يف األعمال اليت أنتجها املستشرقون منذ                   ًهذا التقسيم منعكسا  ميكننا من أن نعترب

. ة خاصة خالل النصف األول من القرن العشرينمنتصف القرن التاسع عشر، وبصف
احملددة طاملا أن هذه األعمال قد  ومن املمكن أن يغفل هذا التصنيف تواريخ النشر

 .متت يف الفترة اليت تم ا
على  )هاتني الطريقتني ( بالضبط كال من املدخلني ) حندد(ومن العسري أن نعرف 

يان جند أن بعض األعمال ميكن أن يعني حدود كل منهما، ففي بعض األح حنو
تصب يف كال التصنيفني وحتتفظ يف الوقت نفسه ببعض املميزات من كل تقسيم 

 . حدةعلى
 ننا جند إحدى هاتني الناحيتني هي الغالبة على الدوام يفإومهما يكن من أمر، ف

 لكل من التصنيفني بأن                                 ًومن مث يصبح يف مقدورنا أن نضرب مثال . معظم األعمال
 .يخ اإلسالميرري إىل أعمال بعينها من التانش
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 فإذا ما حاولنا أن نشمل كافة فروع الدراسات اإلسالمية، نكون بذلك قد غالينا
يف توسيع رقعة جهدنا لتوضيح املدخلني الشامل واملتخصص، إذ سنصل حينئذ إىل 

ن اختيار أحد املدخلني من إ. ذي موضوع فيها هذا التقسيم غري جماالت يصري
االت مثل التاريخ اإلسالمي، أو تطور التقاليد اإلسالمية أو تبدل األفكار ا

اإلسالمية، هلو من األمهية مبكان إذ أن اختاذ طريقة أو سواها يلمح إىل التركيز على 
 متباينة واستخدام ألوان شىت من الدوافع املؤثرة، والنظر تأو موضوعاجوانب خمتلفة 

 .قل الوصول إىل نتائج متعارضة عاكسة أوإىل ذات الظاهرة من زوايا م
 ت طريقة املعاجلة الشاملة يف مرحلة متأخرة عن ذلك ، إذ جند أن أول تطورءوجا

جدي للدراسات اإلسالمية خالل القرن التاسع عشر، قد ركز على املصادر 
ث، وأعقبت ذلك دراسات عن اجلاهلية ياألساسية لإلسالم وبالتحديد القرآن واحلد

 )٢٧( فيها     ًرائدا  اخل وهي جماالت يعترب جولد زيهر..  ما قبل اإلسالم ، والفقه أو فترة
 خالل      ً كبريا                                 ًق املعاجلة الشاملة قد حققت انتصارا رومهما يكن من أمر، فإن ط. 

 .القرن العشرين 
  تاريخ الشعوب "ل بروكلمان ر اإلسالمي، جند كتاب كاريخويف جمال التا

 باعتباره حماولة للنظر إىل التاريخ اإلسالمي ككل       ً رائدا          ً يشكل عمال )٢٨("اإلسالمية
 من فروق شاسعة يف الزمان                               ًعما تتمخض عنه تلك العوامل حتما  بغض النظر
ومن األمثلة اجليدة للطريقة الشاملة يف معاجلة تاريخ اإلسالم من أصوله حىت . واملكان
 عظمة اليتال"  وهو      ًحديثا  كتاب صدر) ١٢٠٠ -١٠٥٥( ر السالجقةصصدر ع
              ًفهو يعكس طرقا .  من تأليف وليم مونتجومرى وات)٢٩( " اإلسالم مىكانت تس

أخرى للمعاجلة الشاملة مثل الطريقة اليت عاجل ا روبرت مانتران فترة بين أمية يف 
 )٣٠(" التوسع اإلسالمي  " هكتاب

ة الشاملة  عن طريقة املعاجل      ً زمنيا      ًتقدما   أكثر    ًمثاال   بيكر. اتش.ومتثل مؤلفات س
 :وقد وصف ذلك املدخل واردينربج على النحو التايل . لإلسالم

 ااالت كمثال نوعي بعضلقد كان بيكر يف دراسته ينبعث من رغبته يف رؤية " 
 )٣١(" لينابيع احلضارة العظيمة 
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فبيكر ينظر إىل اإلسالم كاستمرار للمسيحية واهليلينة ويصف واردينربج هذا 
 :فيما يلي سالم لإل التصور

 )٣٢( " لنور كام مؤسس يف إجيايبنه الدوران السليب يف عامل إ" 
 .ينظر إىل اإلسالم نظرة شاملة  ومن مث جند أن بيكر

 ومهما يكن من أمر، فإننا جند أن نظرة بعض املستشرقني اآلخرين ختتلف عن
 .إليه على الرغم من أم قد نظروا إليه النظرة نفسها الشاملة  نظرة بيكر

، وهو                                         ًهاميلتون جيب تتسم بالشمول يف املعاجلة أساسا  وجند أن مؤلفات السري
 )٣٣(" اإلسالم إىل أين؟ " اجتاه جنده واضحا يف كتابه 

ل القرن العشرين يركز على القوى ئ باإلسالم يف أوا      ً عظيما                      ًفنجده إذ يهتم اهتماما 
 يف اإلسهاموى اليت متيل إىل املتينة اليت جتمع العامل اإلسالمي بغض النظر عن تلك الق

 جيب يف قوله إىل أبعد من ذلك حني يعترب العامل اإلسالمي وأوروبا يوميض. تفتيته
 على     ًدليال   هذا التصورط، وجند تفصيالته اليت ساقها لبس)٣٤(شطرين للعامل الغريب 

ولقد ن اإلسالم ال يسعه أن ينكر أسسه مث يعيش ، إ. " .. طريقته العامة يف املعاجلة
 منه ال            ً ويكون جزءا                                                     ًرأينا أن اإلسالم يف أسسه ينتمي إىل اتمع الغريب األكرب حجما 

 ".يتجزأ ، إنه تكملة للحضارة األوروبية وموازنة هلا 
 جوانب التاريخ ن بني أوروبا واإلسالم ، إذا نظرنا إليه من أكثرإن ما حيدث اآل"
نسبة للحضارة الغربية، وهي اليت قد ، ميثل عودة إىل التكامل بال     ً ومشوال  ًا اتساع

تناثرت بطريقة زائفة مصطنعة إبان عصر النهضة مث هي اآلن تؤكد وحدا من جديد 
 " .)٣٥(ساحقة   يف قوة 

كننا أن نضم إىل قائمة الطرق العامة للمعاجلة ما ألفه موريس جوديفروى ميو 
  " حممد " مبيس  ، وجوستاف فون جروينمبوم ، فكتاب جوديفروى دميوسدميومبي

 سرية النيب يعكس الطريقة الشمولية اليت ىيقتصر عل الذي كان من الطبيعي أن )٣٦(
حتراها املؤلف إذ جنده يدرس اخللفية االجتماعية العامة كذلك، كما يطبع املدخل 

 "إسالم العصور الوسطى " الشامل كتابات فون جرونيمبوم وينعكس ذلك يف كتابه 
)٣٧(.  
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تعكس املنحى الذي حناه يف جمال الطريقة  " حىتفيليب " ت ألفها وجند مؤلفا
"  هج حياة ناإلسالم م" و " يخ سوريا رتا"  و "العرب " الشمولية ومن بينها كتاب 

إىل صفوف " حىت " وعلى الرغم من أنه من أصل لبناين ، فإن يف وسعنا أن نضم 
" حىت "ـف.  طريق جامعة برنستون  الرتباطه الوثيق م عن ًا املستشرقني الغربيني نظر

يؤمن بالعمومية والشمولية ويرى اإلسالم ثقافة قد ربط نفسه ا برباط وثيق عن 
 .رقني شسواه من املست

من ة تميزاملينتهج املدخل الشامل أولئك الذين ينوون أن يتناولوا أهم اجلوانب و
الت للجوانب  وهم إذ يفعلون ذلك يفترضون أن التفصي،بني أوسع نطاق ممكن

 ىاملختلفة قد مت تغطيتها بأدىن درجة الزمة بينما جند املادة العامة قد غطيت إىل أقص
من األحداث ( حد ممكن، ومن مث جندهم يقدمون لنا انعكاسا شامال لرقعة شاسعة 

فتكون مادة اهتمام ذلك املدخل لذلك مؤشرا إىل ماهية أغراضه وأهدافه ) واألمور 
 .اليت يرمي إليها 

 أن حتد األوىل يوالعالقة بني الطريقة الشمولية وجوهر املادة املستخدمة ال تقتض
 .الثانية بل أن تشري إليها وتوضح طبيعتها

فعلى الرغم من أن احملتوى قد خيتلف ويتباين يف كل حالة من احلاالت، جند أن 
  .طبيعة طريقة املعاجلة تشري إىل اال الذي جند فيه لب املوضوع املعين

 :عند لويس ماسينون) املدخل الشامل( طريقة املعاجلة الشاملة -١
شكل  اعتربنا أن الطريقة العامة مفيدة من أا تعكس لنا جماالت شاسعة يفإذا 

والوضوح يف الوقت ذاته الذي جند فيه املؤلفات املتخصصة  تصورات تتسم باجلالء
 لطريقتني ارتبطتا يف إطارتنفذ يف عمق داخل عدد حمدود من املوضوعات، فإن ا

 يوضح هذه الطريقة اليت يندر وجودها متمثلة يف كتاب         ًوجند مثاال . مؤلف واحد
  .)٣٨("  يف اإلسالم صويفعاطفة احلالج الشهيد ال" لويس ماسينون 

وكانت النية يف األصل تتجه إىل أن يكون هذا الكتاب دراسة حلياة احلالج،       
                                 ًجلوانب الصوفية اإلسالمية وأرسى أسسا اشاد ببعض أن هذا الكتاب قد أ بيد

للجوانب األخرى اليت تتلوها، فإذا ما تفحصنا بعض أجزاء هذا الكتاب، اتضح لنا 
      ً شامال                                                          ًيف جالء ووضوح صعوبة تصنيف مدخل ماسينون يف املعاجلة إن كان مدخال 
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ة معقدة ميكن فكاك منه بطريقالإذ أن كال املدخلني مرتبطان على حنو .          ًأم متخصصا 
 .إدراكها 

والطريقة املزدوجة اليت يستخدمها ماسينون ميكننا تفسريها إذا ما نظرنا إىل طبيعة 
 .املوضوع الذي عاجله كتابه

فعلى خالف بالسيوس يف دراسته البن حزم جند ماسينون ال جيد حتت تصرفه 
ب بل فليست كتابات احلالج حمدودة فحس. مؤلفات ضخمة خلفها له عامل موسعي

فعلى سبيل املثال، .  بهطاألول املرتب تتسم بالصفة نفسها للمواد التارخيية للمصدر
 من بني اخلطابات األربعة اليت اكتشفها ماسينون واليت       ً موثقا       ً واحدا         ًجند خطابا 

وجند أن ماسينون ال ينسب اخلطابات .  حماكمته الثانيةأثناءاستعملت ضد احلالج يف 
 .ا كتبه احلالجالثالثة األخرى إىل م

 على      ً حامسا                                                             ًفلقد أثرت طبيعة املصادر اليت استقى منها ماسينون معلوماته تأثريا 
ومهما يكن من أمر، فإن هذا النقص كان أبعد ما يكون عن ترك . طريقته يف املعاجلة

سلبية، إذ جنده قد دفع ماسينون إىل توسيع رقعة طريقته يف املعاجلة مما يضفي  آثار
 .من أن يكون جمرد سرية حياة موجزة مهية أكربعلى كتابه أ

   يف حد-إن الببلوغرافيا اليت متخض عنها كتاب ماسينون ؟ كنتاج فرعي لعمله 
فلرمبا كانت تلك اجلوانب  ويف اية األمر.  يف التاريخ اإلسالمي            ً تعترب إسهاما -ذاا 

. كتبه عن احلالج ذاتهمما  اليت تتصل خبلفية احلالج التارخيية وبالصوفية أهم بكثري
مل  يذوامليزة الفريدة اليت جندها يف دراسة ماسينون عن احلالج هي ذلك اجلهد ال

 يبذله يف دراسة الرجل فحسب بل يف دراسة البنية االجتماعية له وأساتذته الذين
تتلمذ عليهم ورحالته اليت قام ا والفلسفات املتصوفة اليت كانت سائدة يف 

 .زارها أو التيارات الدينية اليت صادفهااتمعات اليت 
 عاطفة احلالج الشهيد الصويف يف"فإذا ما تناولنا بالفحص بعض أجزاء كتابه 

 االرتباط بني الطريقتني الشاملة واملتخصصة على حنو              ًاتضح لنا جليا " اإلسالم
 .مدخل فريد للمعاجلة تراض ومن مث بروزعا
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  من دراسة ماسينون عن ذلك األثر أثناءإن أثر الصوفية على روح احلالج ليتضح
 منها ن يتكوفنجد ماسينون يلخص لنا األحوال األساسية الثالث اليت. فترة التكوين

 .)٣٩(ة سمذهب التدرج يف املعرفة وهي نور العقل ونور اإلميان وبصرية الذات املقد
/ هـ ٢٨٣ -هـ ٢٠٣( الذي عاش يف الفترة من - يسهل التستر ويتضح أثر

، واإلميان االجتهاد، التوبة ىمن تقدمي ماسينون ملذهبه القائم عل) م٨٩٦-٨١٨
 قطعته األرواح على نفسها قبل الذي) العهد ( ويقوم مذهب اجلنيد على امليثاق 

الفرد  ومن مث جند أن جوهر.  والتسليم إىل اهللاإلخالصدخوهلا األجساد بالتزام 
 .ومكتوب من قبل مبشيئة اهللا تعاىل مقدر
يصف ماسينون العملية اليت تصل ا تلك النخبة املنتقاة يوم امليثاق إىل اهلدف و

السامي النبيل املتمثل يف العودة مرة أخرى إىل كوا الفكرة ذاا اليت كانت عند اهللا 
 :عنها يف يوم امليثاق بعد أن تكونت قد مرت باحلياة يف صورة دورة انتقالية 

                                ًرورة إعالن التوحيد ومفهومه متمثال ضي معرفة اهللا وإن أول نقطة يف العبادة ه" 
ولكن هذا " املكان " أو" احليث " أو" بالكيف " يف إنكار الشركاء أو التشبيه 

وعندئذ يرفع اهللا أولئك الذين انتشوا بالتصوف . يصل يف النهاية مبتغاه  زيه الـالتن
 .)٤٠("السكر"

  بد أن يكون احلالج قد تعرض لهويتساءل مامسينون عن اجلهد النفسي الذي ال
 القدرية إىل حد ىالتركيز علعندما خضع ملثل تلك املذاهب الصوفية القاسية حيث 

حىت تصبح عبارة عن الفكرة املقدسة   حقيقة الروح يف اية األمرإنقاصيصل إىل 
 .جمرد تصرفات مقدسة وجيسم اإلنسان إىل أن يصري

 اتهيقعلى احلالج ال عن طريق تعل) ٢٩٥/٩٠٧(ولقد أثر النوري املتوىف سنة 
ولكن بشجاعته واحلماس الذي كان يدافع به عن معتقداته حىت لدى مواجهة 

والشبلي املتوىف سنة ) ٣٥٩/٩٦٩( املتوىف يماسينون أبا بكر الفوط وذكر. اخلليفة
وابن فتيق باعتبارهم أساتذة للحالج ) ٣٠٩/٩٢٢(وابن عطاء املتوىف) ٢٤٧/٩٤٥(

               ًته ومات متأثرا مله، وقد دافع ابن عطاء وحده عن احلالج يف أثناء حماكوأصدقاء 
 إىل و اإلنابةأ ويف مقابلة عقيدة اجلنيد بأن املصري. باجلراح اليت أصابته من جراء ذلك
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الطريق الذي يوصل  هللا هو اهللا تؤدي إىل الكمال، جند ابن عطاء يعتقد بأن الشكر
 .عتقده احلالج ما كان ي اإلنسان إىل الكمال وهو

فكار احلالج وتعاليمه اليت تنم عن خلفيته الثقافية يتبني لنا أن األحداث أوبدراسة 
فماسينون يترسم . اليت وقعت فيما بعد يف حياة احلالج ليست بعيدة عن الواقع 

كة وعن م دوائر أهل السنة املتشددة يف يفخطوات احلالج إبان مراحل حياته األوىل 
املصدر  اصروه عن حياة احلالج واليت تبني أن ضمريه الداخلي هوطريق ما كتب مع

 .الذي قاده يف مراحل تطوره الصوفية
اخلارجية عن مكة يتضح لنا من خالل وصف  وهذا االختالف مع الدوائر
 .ماسينون للحالة العقلية للحالج

 البدء  حالة ضمري احلالج وهي نقطة                                   ًإن هذه النصوص تسمح لنا أن ندرك متاما "
ياة اجلمالية اليت عاشها واليت تغذت يف مكة حل با                                ًيف حياته كلها إذ جاء تكوينه منشطا 

ومن التخيل الصويف، وتفاعل األحداث يف روحه جيعله مير  نفسها ومن أزمة الضمري
نه يسمع كلمات مقدسة يهتم ا إومن مث يتعرض لنفحات اهللا، " حاالت"يف 

 يستخدم للحكم على املسائل املعلقة بني  للحقيقة                        ًويلحظها ويرى فيها معيارا 
 املتعلقة بالعبادة وال جيد من أساتذته الدعم ئلالتقليديني بالنسبة للعديد من املسا

  .)٤١(ملطلوب ا
وجند أن خروج احلالج عل أساتذته كاملكي واجلنيد يرجع إىل اامهم إياه بأنه 

 نتيجة باإلحباطأصيب احلالج وفضل اهللا وقد  بتجاربه اخلاصة خيلط بني إرادة البشر
وجند . لنا رد الفعل العنيف الذي واجه به مواقفهم  تفسريهم لضمريه وهذا يفسر

 عن أن األول كان حياول       ً أساسا                                         ًذلك الصراع الفكري بني احلالج وأساتذته ناشئا 
يشبه الصوفية اهلندوسية بينما جند أن الثاين كان  أن يتحد يف وحدانية اهللا على حنو

 الذي تفعله اليهودية أو  بني اإلنسان وبني اهللا وصفاته على النحو     ً كامال      ًل فصال يفص
 . اإلسالم

واختلفت تعاليم احلالج بالنسبة للحديث عما قاله أهل السنة يف أنه فسر السلسلة 
  للتصورات الدينية التقليدية اليت ة قرآني               ًباعتبارها رموزا ) سلسلة مؤرخي األحداث(

، وجند أن اإلهليةاحل حلقائق خمتلفة تؤدي يف النهاية إىل الفكرة كان يرى أا مر
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 احلديث صفة أنه فوق مستوى ىاحنراف احلالج عن أهل السنة يتمثل يف إضفائه عل
قة الرمزية اليت يستخدمها يف تفسريه ينتاج للطر وهذا االحنراف هو. به إهليشو البشر

. مية، حىت بالنسبة لتفسري القرآنللحديث، وهي طريقة ترفضها بعض الدوائر اإلسال
املد ارس اليت كانت تستخدم الطريقة  واحنراف احلالج عن الطريق الذي اتبعته سائر

 رء امل علىكان يكمن يف عقيدته بأن فضل اهللا ميكن أن مين الرمزية يف التفسري
ني املعبود الصويف يف النهاية ب) االحتاد(مبمارسته للشعائر الدينية مبا ميكن من االندماج 

 .العبدو
 كانت تسود ماسينون على النواحي الصوفية للحالج باعتبارها عناصر ويركز

كما أن الصرامة اليت اتسم ا قانونه األخالقي . أسلوب حياته، ومذهبه وتعاليمه
ربه إبان حياته اخلاصة، على ما يبدو، يضفي على نظريته صفة القوة، ضواملثال الذي 

ن يف وسعه أن يربط تفسريه الذايت لصلب املسيح ا، ك      ًوليكيا ثاماسينون ك وباعتبار
تضحية منه يف سبيل خالص البشرية، حبياة الزهد والتقشف اليت عاشها احلالج واليت 

 .ا تضحية وقربان إىل اهللاأادعى ب
رح ماسينون حقيقة اختالط احلالج بالدوائر الدنيوية كاليت تشمل األطباء شوي
 بأن  اخل.. املدنيني والقادة العسكريني واملعتزلة والسنة والعلويني سفة واملوظفنيالوالف

اختذه كي خيتلط بأهل  ذلك ال يرجع إىل أية ميول علمانية لدى احلالج، بل إىل قرار
ويستشهد ماسينون بوصف الصويل عن . الدنيا حىت حيوهلم إىل معتقداته الصوفية

إذا علم احلالج " :  قولهالدوائر يفتلف مرونة احلالج اليت مكنته من أن يتسلل إىل خم
إمامي ويقول إنه يعرف  عب مدينة كانوا معتزلة وإمامية يعلن عن نفسه بأنهشأن 

  .)٤٢("ن كانوا من أهل السنة يعلن أنه من أهل السنة إو إمامهم املنتظر
السياسي على أنه ال يرجع إىل أي نوع من  وبوسعنا أن نفسر اام احلالج بالتآمر

ما يرجع إىل ما سببته تعاليمه من إثارة وهي حقيقة يشهد  لطموح الشخصي بقدرا
 االضطراب وقد مارس                 ًبسرعة كبرية مسببا  لقد كان يدور"  :عليها ما قاله الصويف 

  .)٤٣(" الطب وقام ببعض التجارب الكيميائية وكان ينتقل من مدينة ألخرى 
 بعض النسبة لعمره ، إذ أنه زاروكانت الرحالت اليت قام ا احلالج كثرية ب

 . وكشمريوخبارياألماكن مثل مكة وبيت املقدس وبغداد وروج 
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لنا ملاذا خشي  كرامات احلالج املزعومة ما يفسر ومما ورد من حكايات تفسر
العباسيون شعبيته املتزايدة باعتبارها قوة سياسية ددهم ، وكذلك احلشود اليت 

عتقاد الشائع بني الناس بقدراته اخلارقة وعالقاته كانت تتبعه يف رحالته، واال
وتعاطفه مع القوى اليت كانت ضد العباسيني كالعلويني، وما امتدت إليه شعبيته على 
الصعيد اجلغرايف واليت مشلت كذلك بغداد عاصمة اخلالفة، والصورة اليت تكونت عنه 

احلالج  لنا ملاذا عد مة تفسروإدانته للعلماء كلها عوامل مه)  ًا خملص (              ًباعتباره منقذا 
توجيه االامات  ن العسريمومل يكن .  على العباسيني       ً سياسيا                   ًمبثابة املتشدد وخطرا 

ماميون باغتصاب حق الدعوة إلفلقد امه ا. إليه حىت من بني ما دعا إليه يف مذاهبه
حق من حقوق إمام الشيعة، واغتصاب حق حتديد قواعد  الذي هو)  العامظالوع(
 ليس من حق أحد سوى اإلمام أن حيددها، واغتصاب حق األمر) للشعائر ( عبادة لل

 . سلطات اهللا املطلقة                   ًكما يأمر اهللا مستخدما 
لنا ماسينون ما ألقاه احلالج من خطب عامة يف صورة تنبض باحلياة  ولقد صور

. لغريببسلوكه ا على قلوب اجلماهري  يف اخلطابة يسيطر     ًستاذا ألنا  واحليوية إذ يصور
خلطب احلالج املؤثرة أبلغ دليل  وكانت استجابة اجلماهري. وقدراته النفسية العظيمة

 .على شعبيته
ثالثية   إذ واجه معارضة                               ًأن يدفعه لقاء هذه الشعبية باهظا   الذي اضطرمنوكان الث

 .واحلكومة من الصوفية والفقهاء
 : الذي وجه إليه كما يلي الثالثيويصف ماسينون االام 

لإلمام فشاء الكرامات مث الدعاء الربوبية وادعاء سلطات اهللا العليا املخولة  إل   ًأوال 
 . )٤٤() نظرية احلب املقدس ( رمية الزندقة جل          ًفقط وأخريا 

تردد صداها يف شكل مناظرة ساخنة عن طبيعة  ونتجت عن حماكمة احلالج آثار
ظرات من تعقيد يف ما كتبه ما يف هذه املنا الكرامات ومتضمناا املذهبية، ويبدو

 :مشلتها   ماسينون عن العديد من االجتاهات الفلسفية اليت 
بني الصوفية، نظرية املشاركة باالندماج الصويف مع املشيئة املقدسة اليت اعتقدها 
احلالج وابن عطاء، وضد نظرية أهل السنة القدمية عن القوى اخلارقة اليت متارس ضد 

زلة البن علي اجلبائي عن عدم عت وبني املتكلمني نظرية املاجلن من خالل التفويض،
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) التخفي  ( اإلخفاءحقيقة كرامات القديسني ، واليت أمكن ختفيفها لبعض أشكال 
شعرية عن الباقالين عن حقيقة القدرة الفعلية اليت تعطى للسحرة ونظرية األ

) ق العادات وراخ( ي والشياطني مبشيئة اهللا العلي القدير، وعن املعجزات البسيطة ه
 .)٤٥(يف جمريات الصدفة العامة للعامل 

  يف      ً متمثال                                                           ًويف مقابل إدانة العباسيني للحالج، جند أشد القوى السياسية مراسا 
رستقراطية الفارسية ذلك الذي كان ميثل أشد قوى املعارضة خطورة حكم األقلية األ

 .وجية سياسية لهية أيديولم إذ اختذ من اإلما)٤٦(بالنسبة للعباسيني 
" بادعاء الربوبية " ياه إة ناوباخت ميول احلالج الصوفية، متهمة روعارضت أس

الشهور  باعتبارهم ثين عشرواستشاط غضب اإلمامية حني فسر احلالج األئمة اإل
 تنبعث من النور                                             ًثين عشر، واستخلص من ذلك أن األئمة كانوا أنوارا القمرية اإل

عن  ج األئمة مركزا عل نظريته اخلاطئة القائلة بالسمو وأنكر احتمال خرواإلهلي
 . طريق االندماج الصويف ، وحني بلغ غضب اإلمامية ذروته، نفوا احلالج من قم

 احلالج عن ةن نظرييف أفكار احلالج باعتبارها مماثلة للمذهب املانوي أوفسرت 
 بدمج الناري س عن طريق احلب كانت تشبه تعليمات ماين الفارالصويفاالندماج 

له احلب، ووجدت هذه التفسريات التأييد إبالنار اخلالدة نار ) روحه (داخل الفرد
يضا يف صفوف املعتزلة الذين وصفوه أ ليس هذا فحسب بل ةالدوائر السنيداخل 

 وجتسدت هذه التهمة يف صورة حماكمة رمسية تتهمه "ديقنز"بالزندقة وأطلقوا عليه 
ا متكنت من عمله خمتلف القوى اليت تظاهرت لتحطيم باهلرطقة، وكان ذلك ذروة م

 .احلالج
أما خاصية املدخل العام ملاسينون فيتضح يف تفسريه حملاكميت احلالج يف الفصل 

 لنفسه مبكان الصدارة يف االهتمام، فإننا ظ فبينما جند احلالج حيتف"احملاكمة"املعنون 
 خوميثل هذا التاري. واقعيةمن ناحية ال د اجلو احمليط به حيظى بنصيب مساوجن
 ابن الفرات وظيفة الوزير األول، وبداية يف الوقت ذاته تويل) م٩٠٩/هـ٢٩٦(

املطاردة للحالج واصطياده ومل تكن هذه حمض صدفة، فاحلالج كان ذا اجتاه ضد 
توجيهات السلطة يف وقت كانت فيه سياسة احلكومة هي استخدام القوة وسيلة إىل 

 تالمذة احلالج واموا بالزندقة ولذلك ولمث حامت الشكوك حومن . تأكيد الذات
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وبعد أن هرب احلالج من مراقبة ابن الفرات مت . طاردم قوات املتوكل النظامية
 صوص بواسطة السلطات احمللية بعد أن مت التعرف األمر يفإلقاء القبض عليه يف اية 

س الذي أطلق سراحه بعد القبض  واقتيد إىل بغداد بواسطة تلميذه الدبا ًا عليه جيد
ويف أثناء احملاكمة األوىل من .  أستاذهىالعثور علرورة ضعليه بشرط 

ي أنه ليس مثة دليل كاف ض، استنتج القا)م٩١٣/هـ٣٠١م إىل ٩١٠/هـ٢٩٨(
ومع ذلك . أو الشعوذة تضليل الناس بالسحر الامه بالزندقة ، أو ادعاء النبوة أو

 .ه على الناس وسجن لفترة تزيد عن مثانية أعوامفقد عوقب احلالج ومت عرض
وحدثت انطباعات إجيابية عن احلالج نتيجة النظام الصارم الذي أخذ به احلالج 
. نفسه يف السجن حيث كان يصلي ويصوم حىت وهو يرسف يف ثالث عشرة سلسلة

حيث تغري مصريه  بعد أن نقل إىل عدة سجون انتهى به املطاف إىل سجن القصرو
 .يالقشور  يد نصرعلى

 واستخلص نصر" :يروى لنا هذه احلادثة  ونستمع إىل محد بن احلالج وهو
نوا بذلك يبنون له اوك زنزانة بعيدة عن السجن،  من اخلليفة ببناء            ًالقشوري أمرا 

  .)٤٧( " جبوار السجن وكان يستقبل زواره هناك ملدة سنة      ً صغريا   ًزال ـمن
له،  نتيجة محاية نصر املقتدر ىف قصر ومن السجن حظي احلالج بقبول كبري

 خمتلفة عن شخصية صد قصر سىوأثارت مكانته اجلديدة الغرية وساعدت عل
كان الناس يقولون أنه " :احلالج ويقدم لنا ماسينون صورة حية عن ذلك فيقول 

وأن اجلن كانوا يف خدمته  بالفعل كان حييي املوتى ألنه قد أعاد حياة بعض الطيور
حد أفراد سكرتارية احلكومة وامسه محد بن حممد أ ما حيدده ويرغبه وقال حيضرون له

 .)٤٨( احلالج"بعد ما شرب بول بالدوار القنائي إنه أصبح يشعر
ويقدم لنا ماسينون بطريقته الشاملة يف املعاجلة ، احلالج يف صورة تنبض باحلياة 

ردها علينا ماسينون ومثال آخر يف قصة س. النابضة يف العصر الذي كان يعيش فيه 
 ، وذات يوم وصف              ًالقشوري مريضا  كان ولد نصر" : بشكل ينبض باحلياة وهي 
 يف ذلك املوسم، ووصل احلالج                     ًومل يكن التفاح متوفرا  له الطبيب أن يأكل تفاحة

وسألوه من أين؟ وجاء الرد من  إليهم وأعطاهم تفاحة كانت بيده ودهش احلضور
ال جيب أكل فاكهة من اجلنة ففيها " حلضور فصاح قائال وكان يراقبهم أحد ا. اجلنة



 ٥٦٩

بدى إىل عامل أيف انتقاهلا من عامل  ن التفاحة قد توفت لتغريأدودة، وقال احلالج 
  .)٤٩(" ولذلك مت اختراقها دنيوي

  ىف حماكمته من    ًسببا   القصريفومن السخرية أن يكون ازدياد مكانة احلالج 
ة للسخط املتزايد عليه من جانب مجاعات نتيج) م٣٠٩/٩٢٢ إىل ٣٠٨/٩٢١(

قدره بسرعة كبرية، كان   ارتفاع مكانته وعلونيغار مفبينما كان البعض . بعينها
إىل حماكمته ومن بني  وأدى نفوذ أعدائه يف اية األمر.  بزندقته     ًموقنا  البعض اآلخر

لبارزين من علماء السنة ا بن جماهد، وهوا بن موسى دبكر أمحالذين اموه أبو 
قراءات القرآن يف سبع  حصر القرآن، ويرجع إليه أمر  ىف تفسري           ًوكان متخصصا 

نسخة القرآن  الذي قصر ، مث هو"القراءات السبع"قراءات وذلك من خالل كتابه 
املعترف ا على نسخة عثمان بعد أن استبعد ثالث نسخ أخرى لعبد اهللا بن 

ي نسخ كانت تستخدم حىت ذلك مسعود، وأيب بن كعب وعلي بن أيب طالب، وه
 .احلني

كان  ويتساءل ماسينون عن أصل املوقف الذي اختذه ابن جماهد من احلالج وما إذا
يؤيد هذه  وهو" كتاب قراءات القرآن والفرقان "  فعل ضد كتابه األخريدميثل ر

 :النظرية بسرد التحريفات اآلتية عن نسخة عثمان 
 "بلواك" من     ً بدال "أنفسكمفاقتلوا  "- ١
 " . نبأ "من     ًبدال " مستقر لكل ثناء " - ٢
 " فرض "من     ًبدال  "ل عليكم القرآن زأن " - ٣
 "قال اإلنسان "  من     ً بدال "وتقول ماهلا  " - ٤

 ابن مقسم، واالثنان اآلخران أداهواالثنان األوالن مها تطبيق حلق االختيار الذي 
 دون شك يف مصحف تصويبان صحيحان أدخال على نص نسخة عثمان وأدخال

 .)٥٠(ابن مسعود وأيب بن كعب وعلي كما مها 
 تأكيد مركزه إعادةحامد الذي كلف مبحاكمة احلالج حيتاج إىل  لقد كان الوزير

ن األحوال السياسية أويلمح ماسينون .  بأن يلحق اهلزمية مبتمردي القرامطةالسياسي
ون إىل أن احملاكمة مل تكن أدت حبامد إىل أن يرغب يف إدانة احلالج ويلمح ماسين

 عادلة يف عبارته؟
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إىل احلالج باعتباره أحد السحرة الشياطني الذين جيب  كان حامد ينظر" 
  .)٥١("استخدام مجيع الوسائل ضدهم 

يكن  ومهما. وأدلت تلميذة احلالج ابنة السمري باعترافات أحلقت الضرر بالقضية
 ىج قام بسجنه يف القصر، وقبض علمن أمر، فبمجرد أن كلف حامد مبحاكمة احلال

ن احلالج كان ال بد أن يدان سواء أدلت ابنة السمري أبدو من ذلك ويتالمذته 
 .باعترافاا أم ال

 الذين ألقي القبض عليهم حيدرة والسمري والقنائي اآلخرينومن بني تالميذه 
احلالج  تالمذة بعض صواهلامشي، وصودرت العديد من اخلطابات واألوراق اليت خت

يف  وكان أهم ما حسم األمر. حداث النتيجة النهائية للمحاكمة إمما أسهم يف 
 .هبية للحالج من جديد ذتأكيد االامات امل النتيجة النهائية هو

وكانت ردود فعل تالمذة احلالج احملتجزين خمتلفة يف أثناء جلسات احملكمة كما 
مه بالسجن، وكان من نتيجة رد فعل أيا اذهم يف أواخرتسأتباينت أقواهلم عن سلوك 

وتصرف السمري . ستاذه أ حتفه قبل أن ميوت ين سجن ولقأابن عطاء الصريح 
حبماقة حىت ينقذ حياته، ومهما يكن من أمر، فقد كانت زيارة ابن خفيف لسجن 

 مكانة ىيركز علفنجد ماسينون .  منه ذا أمهية تارخيية كربى اإلجيايباحلالج وموقفه 
، وعلى ما عرف عنه من تقوى وورع وصلة وثيقة        ً حنيفيا               ً باعتباره سنيا ابن خفيف

احلنيفية ويستنتج من  بقضاة احلالج وعدم ارتباطه بصفوف الصوفية ذات امليول غري
 .ذلك أن موقف ابن خفيف يف الدفاع عن احلالج يبني لنا عدالة قضيته

 الج باملوت بناء احلىوبعد أن تشاور القضاة مرة مث أخرى أصدروا حكمهم عل
ومل تتح .  ما قيل عن نظريته املزعومة من استبدال فريضة أداء احلج مبكة ىعل

  .الرأيللحالج الفرصة لدحض هذا 
ي ض قد أجرب القا                                                      ًوتساور الشكوك ماسينون يف عدالة هذا احلكم، فيقول إن حامدا 

 غياب ىف  على الوصول إىل احلكم الذي يرضيه وأن هذا احلكم قد صدرزجنيابن 
ومهما تبني من . القاضي ابن لول الذي رفض إعدام احلالج إبان املشاورات األوىل

 إال                                                                    ًوبكل النظرة العادلة إىل ماسينون جيب أن نوضح أنه برغم اختاذه موقفا حمددا  أمر
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 ليتبىن موقفه اخلاص به جتاه احلالج للقارئأنه قدم مادة كافية من خالل عمله 
 .وحماكمته

                                                      ًليت نوقشت من الكتاب هي تلك األبواب اليت تتصل باحلالج اتصاال واألبواب ا
 لكانت الدراسات "احملاكمة " ، فلو أن ماسينون كان قد أى كتابه بالفصل       ًمباشرا 

ومع ذلك فاألجزاء اليت فحصناها تقل عن ثلث .  كبريبإسهاماإلسالمية قد حظيت 
 صلب احلالج ىيت ترتبت علنون رقعة جهوده إىل النتائج اليد ماسميالكتاب، و

فتحول احلالج بعد وفاته إىل صورة شهيد، وبذلك يقع على . وأفكاره عقب إعدامه 
الفكر احلالج على الصوفية بوجه عام، وعلى خمتلف مدارس  كتاب ماسينون أثر

 . اإلسالمي والفقه وأثره على اخلرافات الشائعةالديين
اجلة الشاملة وجدت ما يسوغها يف ومن الناحية املنهجية، جند أن طريقة املع

البحث العميق الذي أجري لتأكيد كل فصل من الفصول بالدقة الالزمة ألي عمل 
متخصص، ومهما يكن من أمر، فربغم ما أسداه هذا الكتاب إىل دراسة الصوفية من 

  أو                         ًباحلالج سواء باعتباره مفكرا  - بالضرورة – ال يقتنع القارئإسهام كبري، جند 
 .   ًفيا حىت صو

 ، جند أن شخصية احلالج قد مت اجتالء معاملها نتيجة هلذا الكتاب، روبتعبري آخ
 .  إىل حد ما برغم جهد ماسينون الذي استغرق حياته                ًولكنه يظل غامضا 
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 : طريقة املعاجلة املتخصصة اليت اتبعها ميجويل آسني بالسيوس-٢
حمدود   حيزتنحصر يف الطريقة املتخصصة للمعاجلة، كما يوحي بذلك امسها،إن 

من كمال وعمق  ما ميكن أغواره بقدر وسرب بذاته، ولكنها تسعى لفحص هذا احليز
 - من حتديد بعض األعمال املتخصصة يف الدراسات اإلسالمية، فمن املثمر    ًفبدال . 

 . للتوضيح  ًا  واحد            ً أن نضرب مثال -على ما يبدو
ضمن صفوف املتخصصني  ريس بالسيوس يف سهولة ونيكننا أن نضع جمويل آسمي

 نظام حتليلي لدراسة اإلسالم ككل ، بأي من القيام                         ًيف جماالت بذاا يف اإلسالم بدال 
منه إىل بيكر ، من حيث أنه درس األفراد أو  ذا املعىن أقرب إىل جولد زيهر وهو

املوضوعات كجزء من احلضارة اإلسالمية ونتيجة هلا ، ومهما يكن من أمر ، فإننا 
 ، وعلى الرغم من معرفته  ًا  عميق                              ًن بالسيوس قد فهم اإلسالم ككل فهما جند أ

يف احلضارة   يف أفراد بعينهم أوصأن يتخص العميقة باإلسالم كنظام ، جنده خيتار
اإلسالمية بأسبانيا وما أعطته للحضارة األوروبية أو استنفاد املصادر اإلسالمية األوىل 

 يف إعادة إسهامهإن .  أمهلها معاصروه من العلماءاملدفونة يف املكتبات القدمية واليت
اكتشاف املصادر اإلسالمية يتضح لنا من مدى التوثيق الشاسع الذي يقدمه 

كما أن دراساته عن العالقة بني احلضارة اإلسالمية .  على ما يكتب  ًا استشهاد
 املستشرقني نكثري موالنهضة األوروبية قد أسهمت يف خلق موقف جديد عند 

فعلى سبيل املثال . ججةتأ املناظرات املنالكثري م وكذلك أدت إىل قيام ،وروبينياأل
جند أن دراسته عن ابن عريب هي دراسة للتصوف اإلسالمي، وعالقتها بالتصوف 

، حتاول ترسم أصول الفلسفة اإلسالمية )٥٣(، ودراسته البن املسرة )٥٢(املسيحي 
 .رة عاليهبأسبانيا اليت تنتهج خطوط الفكر املذكو

العلمي إذ أن طريقته  ويف املوضوعات اليت خيتارها بالسيوس، جنده يتحرى التفكري
ة هي طريقة تتسم باملنهجية الشديدة والعمق إذ جنده يقترب من تغطية ديف ترتيب املا

بدقة وعناية املادة ذات الصلة  مجيع اجلوانب املتعددة، والنقد الشديد إذ جنده خيتار
وكانت . املتوفرة عدد من املصادر ضوع من خالل معرفته الدقيقة بأكربالوثيقة باملو
ومثال ذلك دراسته البن حزم . قة وتضفي على أعماله روح األصالةيأسئلته عم
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ت هذه الدراسة يف ستة جملدات عن ءوجا" الفيصل يف امللل والنحل"وترمجته لكتاب 
 .ابن حزم القرطيب وتارخيه ونقده ألفكاره الدينية

  عظيمة إلعطاء ابن حزم املكانة اليت تليق به كمفكر                  ًد بذل بالسيوس جهودا لق
فالد األول من كتاب بالسيوس يتكون من أجزاء تتناول النقاط التالية . وفقيه عظيم

تستخدم كلمة غربية (حتليل للمصادر الغربية والشرقية املتوفرة عن حياة ابن حزم : 
إىل الشرق  انيا واملغرب، وكلمة الشرقية هنا تشريهنا لتعين املنطقة اليت تشمل أسب

وتتناول كذلك تاريخ حياة ابن حزم وأسرته واحلب يف شبابه وطفولته، ) األوسط
 وحياته وأفكاره السياسية وحياته األدبية، وتكوينه الفقهي، واملدارس املختلفة اليت

اهري، ومد رقعة ي الظضأثرت يف فكره، كما تتناول ابن حزم الفقيه الشافعي والقا
مقاييسه الظاهرية لتشمل حقل الدين، وتعاليمه عن التوفيق بني العقل والدين، وابن 
حزم اجلديل، وابن حزم يف مالوركا وشخصيته واعتزاله مث موته، وأعماله مث مدرسته، 

حيائه املدرسة الظاهرية إلوهو إذ حياول إقناع قرائه بالفضل الذي يرجع إىل ابن حزم 
يدرس يف الوقت نفسه تالمذة ابن حزم الذين  درسته، نرى بالسيوس وهوبإقامة م

 وأتباعه خالل القرن اخلامس والسادس والسابع والثامن والتاسع                ًتلقوا عنه شخصيا 
جلل  وإنه ألمر. ذلك وهداه حىت وصل القرن العشرين  آثار               ًر للهجرة متتبعا شوالعا

القرن التاسع (ريب من مورسيا أن جند من بني أتباعه أمساء مشهورة مثل ابن ع
                ًراء ختتلف اختالفا آالفالسفة يعتنقان  أو تأثريه على اثنني من مشاهري) اهلجري
رن السادس قال (والغزايل) القرن السادس اهلجري(، مها ابن رشد من قرطبة      ًجذريا 
 ).اهلجري
ا فهم مما أظهره بالسيوس من ختصص فائق يف املوضوعات اليت عاجلهن أال يوينبغ

وعلى سبيل املثال، جند أن ختصصه يف . العام الذي تنتمي إليه نه ال يربطها باإلطارأ
ابن حزم، وفحصه للتفاصيل الدقيقة لشخصه وفكره وأنشطته ال يقوده إىل االستنتاج 

ما أ. انه كما فعل دوزي على استحياءمبأن ابن حزم كان نادرة عصره وجوهرة ز
 :ع فإننا جند بالسيوس يعد األول نتاج الثاين إذ يقولعن العالقة بني ابن حزم واتم

ويعىن ا ابن حزم ( أن األفالطونية      ً متاما        ً ومشاا        ً مطابقا وال يبدولكن الذي 
                                                    ًجيب أن تعد ظاهرة شخصية وخاصة مبزاجه هو، مما يشكل شذوذا ) الشهوانية
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السيوس كتاب  يعين ب-فإن كتاب احلب .  يف سيكولوجية اإلسالم األسباين       ًحقيقيا 
 ال ميكن رفض خلفيته التارخيية ألنه قد صرح بذلك -طوق احلمامة البن حزم 
االجتماعي الذي  يسرد تفصيالت عن طبيعة اجلو  وهو)٥٤(وبشكل واضح يف املقدمة

عاش فيه ابن حزم وقد كتب بالسيوس دراسة حول طبيعة ابن حزم واملكانة 
 تلك احلضارة القرطبية كاملة واليت عندما وهو عندما يفهم نفسية: "االجتماعية فقال

 كانت لديها مظاهر التفنن الفكري والعاطفي وكانت إشعاعهاأوج  وصلت إىل
وهلذا مل تكن رد فعل للوباء العرقي لبىن جنس . ط بداية موروثة ألنواع االحنطا     ًدائما 

صص لنفسية السكان األصليني املسيحيني وذلك ألن من بني أبطال ق بقاء واحد أو
فيهم  ون وعجم ال ميكن يف ذلك احلني أن يتوافرريعرب كث احلب والغرام الرومانسي

  .)٥٥("هذا االختالج الذي كان يفترضه ابن حزم 
السابق الذي  تلف عن اجليل خي آخر                              ًاملستشرق املتخصص بالسيوس يعد نوعا إن 
ليل املشاكل  يف حت     ً كبريا                                  ًأصدق متثيل من حيث أن األول بذل جهدا " دوزي " ميثله 

"  لدوزي املتمثل بوضوح يف مؤلفه القصصياليت يتناوهلا جبدية إذا ما قارناه بالتاريخ 
 "تاريخ املسلمني يف أسبانيا 

 .إن حتليل بالسيوس آلراء دوزي حول ابن حزم يبني هذا التناقض بشكل واضح
جزها  يف حتليله ملفهوم احلب عند ابن حزم قد أودوزياليت أوردها  إن األفكار

 :بالسيوس يف ثالث نقاط 
 الصورة اليت عملها ابن حزم لغرامياته يف تلك الوثائق وتارخيه الذايت - ١

          ًرقيقة جدا  لنا يف نفسية األبطال مشاعر وبنغمات مرحية وبريئة وساذجة تظهر
 والذي ميكن اعتباره حالة شاذة اجلسدي وخالية من التلوث املاجن    ًجدا  وحساسة

 حي والطاهر والذي يسميه علماء النفس احلب األفالطوين أووخاصة للحب الرو
 .الرومانسي

 إن النفسية اليت يقتضيها هذا احلب ليست خاصة بالعرق العريب وال األدب - ٢
 .اإلسالمي واليت متيل شهوانيتها يف الغالب حنو أحاسيس ماجنة

حها فقط  حب ابن حزم الرومانسي ومثيله ومجيع الطبائع العاطفية ميكن شر- ٣
  .)٥٦(كحالة نفسية وراثية وكاختالج خاص بالعرق املسيحي واألسباين 
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ن حب ابن حزم برغم ما فيه من شاعرية إ :يقول بالسيوس وعن الفكرة األوىل
الذي عد ابن " دوزي "إال أنه أقل رومانسية مما ورد يف رواية " خاطئة"ورومانسية 

 .حزم وقع يف احلب ثالث مرات على األقل 
 كضحية –ي يدحض الفكرة اخلاطئة لدوزي عن أن ابن حزم رخيذا النقد التاوه

 .قد وقع يف أوهام هذا احلب وظل يبكيه بقية حياته -ألول حب له يف طفولته 
           ً وأخريا                                     ًبالتحديد أن احلب عند ابن حزم تولد أوال  ا تذكرإما عن الفكرة الثانية فأ

كاستثناء  ولذا جنده قد برز. تية اخلاصة بشخصيته  من املالمح الذا      ًمنبثقا ) بالكلية  (
" طوق احلمامة " مميز يف األدب العريب واإلسالمي، فإن بالسيوس حياول إثبات أن 

 .يرتكز بشكل واضح على السرية الشخصية للمؤلف حسب ما ذكره األخري وبينه
خصيات إن إشارة ابن حزم دائما إىل اخلطابات املعاصرة باألمساء احلقيقية للش

على الرومانسية السائدة يف عقول من هم يف بيئته   آخر                 ًاملذكورة لتعد دليال 
االجتماعية وأرواحهم ويصف بالسيوس اخللفية االجتماعية البن حزم كما انعكست 

 :بالشكل التايل " طوق احلمامة " يف 
 ة العربياألرستقراطيةاخللفاء والوزراء والقادة العسكريون وكبار التجار من " 

 مجيع الطبقات املثقفة من اتمع    ًخريا أالعفنة ، والفقهاء واألدباء والشعراء والرجال و
القرطيب يظهرون يف كل خطوة ضمن صفحاته واملشبعة حبيوية هذه الروح الفكرية 

  .)٥٧(" املترفة واملتفننة يف احلب 
 ني املعاصرينإن اخللفية االجتماعية والثقافية البن حزم ولغريه من الكتاب املسلم

املاسة الساطعة يف  لتعد متشاة، كما أن مفهومه السابق عن احلب مل يكن هو
 .مساوات األدب اإلسالمي املظلمة

من  والفكرة الثالثة لدوزي اليت تتمثل يف أن حب ابن حزم الرومانسي مل ينبثق إال
ي يعزى نبع أسباين مسيحي هي انعكاس لألساطري السائدة حول الطابع الغامض الذ

 بني أبرز مستشرقي               ًاألورويب بل أيضا  عريب ليس فقط بني اجلمهور إىل كل ما هو
 .القرن التاسع عشر
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دوزي مبفهوم احلب عند ابن حزم تضمنت أن عليه أن حياول  إن حقيقة انبهار
خلفيته  ميكنه أن حيددها يف إطار البحث عن أصل هذا املفهوم بني املصادر اليت 

 .الثقافية
أن يدرس األدب  كان ينبغي عليه أن يفعله ليصل إىل النتيجة املطلوبة هوإن ما 

 واألعمال األدبية اخلاصة ، عشر األندلسينيإحلاديالعريب من خالل شعراء القرن 
ذه الفترة حىت يكون يف وضع أفضل عند تقوميه لألحوال العامة واخللفيات اليت 

 . األديب البن حزماإلسهامانبثق منها 
 االجتاهات اليت رغري مباشدوزي تعكس بشكل  فكارأد بالسيوس لثالثة إن نق

 : ميثلهم دوزي نعشر الذيسادت بني مستشرقي القرن التاسع 
 مبتذل وشائع من األحاسيس مما هو عادل أكثر  مبا هو        ًوزي كثريا  دلقد تأثر" 

ة ووحيد ئد عن دراسة سطحية وجمزواملبتذل املول وهذا الفكر. املاجنة للعرق العريب
 من عدم                                    ًقوية كقوة األسطورة وليست أقل انتشارا  النظرة لألدب اإلسالمي وهي غري

 . العرق السامي للقيام بدراسات فلسفيةرةمقد
لقد ركز االستشراق األورويب خالل أوج قوته الرئيسية وهيمنته، على الدراسات 

ن للفترة الكالسيكية، اخلاصة بالشعراء قبل اإلسالم، واألدباء املسلمني الذين ينتمو
 يف                  ًوقد بدا ذلك واضحا . سياحلوينادون باخلضوع والشغف بالشكل واجلمال 

 االستشراق األورويب مما كان مهما بالنسبة للباحثني السابقني، الذين هما قدمغلبية أ
أو القيام بالتحليل للخلفية . و الشروع فيهأمل يكن لديهم الوقت الكايف لعمل ذلك 

ومل يكتشف حىت يومئذ، وجترؤوا على  ب اإلسالمي الذي مل ينشرالضخمة لألد
ناضجة، رافعني هذه  القيام برباهني غري كاملة ومدحوضة وخالصات عامة غري

قرن مت خالله حتليل  ولقد مر. اخلالصات إىل مستوى القانون التارخيي واالجتماعي
 جانب حتليل للميل دقة، هذا إىل أوجه جديدة للنفسية العربية ورؤية شاملة أكثر

 فقرة ما قبل اإلسالم وهو التيار العاطفي الصايف والروحي ظهر يفالعاطفي الذي 
ء العربية قرب اليمن توجد قبيلة بدوية اويف الصحر. الذي يشابه احلب املسيحي

كان  ما عرفت كيف ترتفع إىل مستوى رفيع يف هذا امليدان ومن املمكن أن نتصور
إىل جانب شعراء آخرين من قبائل أخرى  ) ل بن عبد اهللا العذريمجي(عليه مجيل بثينة 
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هذا أمنوذج لفكرة العفة اليت تقضي على احلبيب باملوت رد احلب دون أن يتجرأ 
 .)٥٨( حبيبته بثينةى أن يضع يديه عل     ًمطلقا 

قد سادت بشكل مثايل فانه ليس االجتاه " طوق احلمامة"وبرغم أن فكرة احلب يف 
برغم أا قد  -ي انتحاه املؤلف فهناك على سبيل املثال بعض املشاهد الوحيد الذ

إال أن ا حمتوى حسي  -وصفت بشكل مجيل بريشة كاتب رقيق وحساس 
 صورها دوزي يف عموم ما قدمه واضح بينما ال تتضح فيها األفالطونية اليت) جنسي(

 صدرم          ً فهو أيضا      ً هاما       ً أدبيا إسهاما ديع" طوق احلمامة"  إىل ذلك، فربغم أنوإضافة
 أورد ابن حزم العديد ثعشر حيتارخيي لدراسة جمتمع قرطبة خالل القرن احلادي 

 . إليهم بأمسائهم                ًمن القرطبيني مشريا 
إن املعاجلة املتخصصة لبالسيوس يف دراسته البن حزم تتناول شكل عمله 

 ).مضمونه ( بالشمول نفسه الذي تتناول به مادته 
عن                  ًسوف يقودنا بعيدا ) راملظهر واجلوه(ق بني الشكل واملضمون إن الرباط الوثي

املداخل والتفسريات والنظريات ليقترب بنا من العقيدة األيدولوجية واحملتوى ، ومع 
من  ذلك فإننا سنتبع هذا املنهج يف املعاجلة كفاصل مصطنع يسمح بتحليل كل جزء

 .ككل ارتباطه بالعمل نالنظر عالعمل بشكل منفصل وبغض 
 بالسيوس يف نظرية الدراسات نيسآناقش إسهام ميجويل نإنه من غري املمكن أن 

األصول اإلسالمية " اإلسالمية دون أن نناقش الدراسات اليت قام ا املؤلف عن 
 .لدانيت " اإلهليةللكوميديا 

 :ولعل أكرب جدل والنقاش املر الذي أثاره بالسيوس كان نتيجة ملؤلفه
La escatolgia Musulm and en la Divina Comedia  

 فقد حظي )٥٩( "اإلهليةاإلسالم والكوميديا " والذي ترجم إىل اإلجنليزية حتت اسم 
. ١٩١٩هذا الكتاب باهتمام عدد كبري من املستشرقني منذ صدوره أول مرة يف عام 

 ونقد أحد خ تاري"ويف الطبعة الثالثة هلذا الكتاب أضاف بالسيوس فصال بعنوان 
  .)٦٠( هذا الكتاب من إجيابيات وسلبيات عديدةلأثري حوقدم فيه كل ما " اادلني 

 منها خالل خاصة ما ظهر - واملقاالت حول هذا املؤلف اآلراءإن قائمة 
 األوروبيني مشاهري املستشرقنيتعد ذات أمهية خاصة إذ أا تضم أغلب  -العشرينات
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           ماسينون ودانكان بالك ماكدونالد وغربيال أرنولد ولويس . يف هذه الفترة، أمثال ت
وجودفرى دميومبينيز الذين كانوا من أشد املتحمسني لبحث بالسيوس ) جابرائيلي(

 الذين يدافعون اإليطالينيإضافة إىل عدد من ذوي املواقف املعارضة خاصة من بني ،
  .)٦١(عن قضيتهم الوطنية

 )مؤيدين جدد( جديدة            ًكل يوم أرضا ومنذ ذلك الوقت وحبث بالسيوس يكسب 
: ١٩٨٣ولقد كتب األستاذ رينولد كوميش من جامعة توبينجني الرأي التايل يف عام 

 للتعجب والفضيحة وخاصة            ً كانت مثارا ١٩١٩عندما صاغ هذه النظرية يف عام "
سني بالسيوس كان من املمكن قبوهلا وكانت حجته أكثر آاليا وإن نظرية يطيف إ

 لدينا طبعة           ًولكن حاليا . حممد إىل السماء اءرعرفوا آنذاك الرواية حول إس  لو      ًإقناعا 
لثالث ترمجات باللغة الفرنسية القدمية وباللغة الالتينية وباللغة األسبانية القدمية وهي 

وبرث ألنسو ، تلك الترمجات تبني لنا  سنديو الطبعات اليت قام ا سروليوموتوز
 وأن ،يف الغرب األورويب فة يف القرن الثامن عشروبدقة أن الرواية كانت معرو

اء حممد وصل حىت املسلمني األواخر األسبانيني واملسلمني من أصل رموضوع إس
أسباين وتعرف ذلك عن طريق الروايات املتعددة للمعراج واملوجودة باملخطوطات 

 الوطنية من املكتبة٥٠٥٣املخطوط . (املكتوبة باللغة األسبانية وباألحرف العربية 
 لنا العودة اليت رواها صلى اهللا عليه وسلم عندما صعد إىل يوالذي يرو) مبدريد

 يستخدم التعابري)  من املكتبة الوطنية يف باريس١١٦٣املخطوط رقم (السماء، 
 باإلضافة).  من مدرسة الدراسات العربية مبدريد٩املخطوط رقم (نفسها وكذلك 

 العربية واليت يرجع أصلها إىل األندلس واليت إىل ذلك يوجد عدة خمطوطات باللغة
 ٥١٨املخطوط مارش (بينها أيضا  من  يذكرأنعتقد أنه جيب أ و.تعاجل املوضوع
 احلشر( حول خمطوطات أخرى باللغة العربية توجد منها  وأخبار). ديال بودلينا

  .)٦٢(" يد أسني بالسيوس سلل) والنشر يف اإلسالم 
راء واادالت اليت أثريت حول مؤلف د خمتلف اآل أن نعي              ًإنه ليس ضروريا 

واملوضوعات الرئيسية يف هذه املناقشات قد استهلكت كلها  بالسيوس إذ أن األفكار
ومع هذا فينبغي أن نالحظ أن هذه املناقشة مل  .                              ًولذا فقد، أوصد هذا الباب متاما 

  .نيبني مستشرق  يدور       ً داخليا     ًقاشا ن و                 ًتزد عن كوا حوارا 
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ر  فيما إذا كانت األفكا              ًملوضوع ليس حمددا ا السؤال احلقيقي وراء هذا إن
إهلام لبالسيوس أم ال، بل يشمل ضمن االجتاهات واملواقف اليت  اإلسالمية مصدر

 كانت وخاصة ما يتناول تأثري الفكر اإلسالمي خالل فترة عصر                 ًاختذها بالسيوس أيا 
خاصة ما  -رية من املخطوطات خألالنهضة ، وإىل أي مدى قد أيدت االكتشافات ا

 ما جاء يف حبث بالسيوس كما أوضح -يتعلق منها باملوريسكيني األندلسيني 
 كونتزى يف مقاله

               ًبينما ميثل عامال  - يفإن حبث كونتز - عن جوهر املناقشة       ًوبعيدا  -ومع ذلك 
قني ز املتوارث بني املستشريفإنه يعكس بعض التح - يف دعم حبث بالسيوس       ًأساسيا 

  فهوياحلاليني وقد انعكس هذا يف بعض االصطالحات اليت استخدمها كونتز
 :يل تا عنوان املؤلف الMahomaيستخدم االصطالح 

La ascension del profeta Mahoma a los cielos en 
manuscritos al jamiados y en el manuscrito arabe M  

 شائع االستخدام بني املؤلفني  على الرغم من أنه"ماهوما " وهذا االصطالح 
فإن له وقع معني على األذن املسلمة حيث أنه حتريف للكلمة  -األسبان اآلن 

 ".حممد"األصلية 
 ويعكس نظرة                                     ً اصطالح آخر استخدمه كونتزي يف حبثه كثريا        ًاك أيضا نوه

" رجياتري" متغطرسة شاعت بني جيله من املستشرقني وهذا املصطلح هو
REGATEARيف املعىن            ًمستخدم كثريا  يقايض، وهو  يساوم أو ومعناه 

" حممد "  للمشاهد اليت كان إشارتهالتجاري ، وقد استخدم هذا االصطالح عند 
صلى اهللا عليه وسلم يضرع إىل اهللا فيها ويسأله أن خيفف عن املسلمني من أعباء 

حاد  حىت لو االصطالحاتوال بد لنا أن نعلق على استخدام هذه . العبادة وواجباا 
حبث بالسيوس وذلك لكي نوضح أنه ما   عن موضوعنا األساسي وهو            ًذلك بنا قليال 

) التعصب ( زال هناك بعض املستشرقني الذين تؤثر عليهم إىل اآلن روح التحيز 
 .املتوارثة 
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 - قد استخدم هذه االصطالحات بشيء من الرباءة ي كونتزاألستاذورمبا يكون 
 يف تونس حيث قدم حبثه ولكن ألنه مشاعر املسلمنييذاء ال يهدف من وراء ذلك إ

 .كان خياطب أغلبية من اجلمهور األورويب ويبدو أنه نسي وجود الباحثني املسلمني
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ويف سياق احلديث عن حبث بالسيوس ، فإن موقف كونتزي يوضح أن هذا 
 .أساسيالنقاش واجلدل إمنا خيص املستشرقني بشكل 

ن ماسينون وبالسيوس مللمعاجلة املتخصصة والشمولية لكل ، فإن مناقشتنا       ًوختاما 
 اإلسالمي وصعوبة خإمنا قصدنا من ورائها توضيح مرونة واتساع جمال ونظرية التاري

 .حبث كل منهج ومدخل استخدم فيها
إن أغلب هذا املقال قد تناول منهجية االستشراق وأساليبه بينما اجلزء اخلاص 

ملة واملتخصصة قد عرض حالة كل من ماسينون باملعاجلات واملفاهيم الشا
وبعد، فإن هذا املقال مل يهدف إىل . وبالسيوس كمثالني توضيحيني لكل اجتاه منهما

تناول املوضوع من كافة جوانبه وإمنا قصدنا به ببساطة فتح منافذ جديدة ميكن 
قه هو أن لباحثني آخرين أن يسربوا أغوارها مبزيد من التعمق وكل ما حاولنا أن حنق

 املمكنة ، اإلجاباتمن الوضوح وأن نقترح  - لأو تق -نعرض السؤال بدرجة تزيد 
 هذه اأو يرفضو أن يقوموا هذا العمل وأن يؤيدوا اآلخرينومع ذلك فعلى 

 .املقترحات
 .إن توجيه السؤال الصحيح هو اخلطوة األوىل يف حل أية مسألة

 حول مناهج هجيدر حبث النقاط فقط مما ولعل من دواعي قلقنا أننا مل نقدم إال بعض
شيء مؤقت،  االستشراق وأساليبه وأن ما توصلنا إليه من نتائج يف هذا املقال إمنا هو

فغين عن القول أن األمل حيدونا يف أن يقوم بعض الباحثني اآلخرين بإكمال املسرية 
 .اليت بدأناها حنن
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 اهلوامش
 درس صورة اإلسالم يف كتابات مخسة دقعلى سبيل املثال، فإن واردنربج و) ١(

 .يات املنوعةفمن أبرز املستشرقني من ذوى اخلل
رقني ، كيف علق بعض شة املستآاإلسالم ىف مر" ، ) جون جاكولز واردنربج ( 

  ."على اإلسالم وكونوا صورة عن هذا الدين  املستشرقني
 على اجنياس ركز دراسة واردنربجت، و١٩٦٢ ، ياهيس، الربا/ الطبعة الثالثة 

)  ١٩٣٦- ١٨٥٧ (، ك سنوك هورجونج ) ١٩٢١-١٨٥٠ (      جولد زيهر
 ) ١٩٤٣ - ١٨٦٣(  بالك ماكدونالد نكانودا)  ١٩٣٣ - ١٨٧٦ (بيكر . وس 

بكوا واحدة من  وتتميز هذه الدراسة ) ١٩٦٢ - ١٨٨٣( ون ـولوير ماسين
 ند املستشرقني كما أارقت بني اإلسالم وصورة اإلسالم عفاألعمال املبكرة اليت 

ن أكدت بشكل كبري على البعد الديين، ال بسبب طبيعة املستشرقني الذين اختار أ
يعتمد فيه بشدة على  يدرسهم املؤلف فحسب ، بل أيضا بسبب املنهج الذي اتبعه،

خرى مثل البعد أ فيه من مالمح االنظر عمبغض  نظرية املعرفة يف العلوم الدينية
 .التارخيي 
اك مثال آخر ملعاجلة مشاة ملعاجلة راردبنرجر متمثل يف املقال القصري البليغ وهن
 ن وات عن صورة النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أدب القرويموتتجمر لوليام

 ٢٢حممد يف عيون الغرب، جملة جامعة بوسطن . ويليام مونتجمري وات (الوسطى 
 ان فكرة الصورة املشوهة عن ، إال)٨٩ ص  إىل٨١ من ص ١ ٩٧٤، خريف ٣رقم 

 سعيد إلدواردكتاب االستشراق  بشكل أوضح يف الشرق يف الدراسات الغربية تظهر
 ) .١٩٧٨ادوارد سعيد ، االستشراق نيويورك (

 ولكن توضيحيكرب مثال أ سعيد هو ألدوار، "االستشراق"خرى، فإن أمرة ) ٢(
ك، ديوجني ملل ألنور عبد ا"شراقأزمة االست"ية منها د بعض األعمال النق         ًهناك أيضا 

  .١٤٠ص  إىل ١٠٣ من ص ٤٤رقم ) ١٩٦٣شتاء (
 وات عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي . م.وعلى سبيل املثال، كتاب و) ٣(
حممد يف املدينة " و  ) ١٩٥٣اكسفورد ، " (حممد يف مكة " ين بعنوان أيف جز صدر
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 تركز على الظروف لوجيةأنثروبو، ويتميز كدراسة )١٩٥٦اكسفورد ، ( ،
 . للسرية النبوية ة عن دراس                                        ًادية واالجتماعية يف شبه اجلزيرة العربية فضال صاالقت
ن تعريفه خيتلف من كاتب أ لدرجة         ً مرن جدا "االستشراق "  اصطالح إن) ٤(
ومع ذلك فإن مساته العامة معروفة بشكل عام ، وأي تغريات أو تطورات . خرآل

االتصال الوثيق واملتزايد بني   لعاملني                  ًالستشراق ستحدد وفقا مستقبلية تطرأ على ا
 دارسياجلديد من  الدراسات اإلسالمية والعلوم االجتماعية من جهة وتأثري اجليل
 أيدي ما تتلمذوا على  ًا الدراسات الشرقية الذين درسوا يف اجلامعات الغربية وغالب

اخلارج ، وهذا النمط اجلديد مستشرقني وهكذا فإم يعاجلون حركة االستشراق من 
يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي ، ومن األمثلة عل ذلك عزيز أمحد  من الدارسني يوجد

 . امللك يف مصر دوأنور عبيف باكستان وسيد حسن نصر يف إيران 
 أنه من إال لالستشراقومع أنه من املمكن مناقشة االجتاهات املستقبلية العامة ) ٥(

ن أ -وقد توزع هذا اال املتخصص يف العديد من البالد املختلفة  –الصعوبة مبكان 
ال يؤثر على زأخرى فهناك عامل ال ي  ، ومن جهة        ً متجانسا   ًقا انستبني استشر

ال وهو الثقل املايل خلف االستشراق ومن أالدراسات الشرقية يف اجلامعات الغربية 
 دول النفط العربية ألقسام التطورات األخرية يف هذا اال الدعم املايل لبعض

ومن الناحية . الدراسات الشرق أوسطية يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية 
 هذه نية حال فإأ ىوعل            ً               الدعم أحيانا  ما يعطى بشروط ذا  هنأالنظرية فاملفروض 

ليها، إتنتمي  يتلا لللدوو منها ل اليت هي جزء مكمتامعاجلاألقسام ستظل مرتبطة با
 . كل منهاتحدد سياساسي امم

نيال،  انورمان د( رقية لش الدراسات اى علاإلمربياليةرس نورمان دانيال تأثري د) ٦(
 لكتابه          ً استمرارا دكتاب يعالوهذا  ) ١٩٦٦ ، ادنربة، واإلمرباطورية، أوروبا اإلسالم
، ربة ندأالطبعة الثالثة ، ( ة لتحديد الصورة ، لاو حم ،"لغربا واإلسالم" قالساب

 اتساع العامل اإلسالمي بحس يةفألنه قد تناول الرقعة اجلغراولك ، ذومع  ) ١٩٦٦
تطع يس  مل فإنه)واإلمرباطورية با واإلسالم ، أور(  يف كتابه ١٩٠٠ إىل ١٧٨٩من 

 الكتاب اإن هذفايل تخيية حمددة وبالر مناطق معينة أو حقبات تاىالتركيز بعمق عل
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ة اإلسالم الرئيسية كما يصورها الفكر األورويب مة عن فكرقد كم ًا مفيد وإن كان
 . إال أنه يفتقر إىل عمق التحليل بدرجة ماالعشرين عشر الثامن نيخالل القرن

اب وات ت عن ثنائه على كببه ماكسيم رودنسون لإلعرات ما كفيما يلي) ٧(
 : للكتاب يف مقدمته للترمجة الفرنسيةجاءكما 

 هداف دبليو ام وات،أمن  ً ا  حد ذاا هدفولكن كل هده الصعاب ال تشكل يف 
مامها أة اليت هرب يشاكل احليوملنطالق تسمح له مبناقشة اا كانت جمرد نقطة إابل 
 . "ةرة جديدظبعقل مفتوح وبن" ك املشاكل تل، اجهؤيتها، ولقد ور عندون ثريالك

  عنعبرية وبروح ال متل الدفاكة ي علمنة أمابلك فهو يتمتع ذوعالوة على 
ك الصورة الباهتة اليت لرة اإلسالم ليست تصون أصارى نال نعقوهذا مما ي. حلقيقةا

سهم أمام فنأملسيحيني الذين وجدوا ا  من عقول الدارسنيري كثىاستحوذت عل
اإلسالم وحتقريه ضرب ع العمل على مسلمني حىت امل املع ثله الكبري الذي ميالتحدي

مل وسنرى عان يتعلموا الكثري عن هذا الأ النصارى البد وإنوقال . وتعذيب أهله
نهم ومن نافلة ع موضوعات يعاجلدما عن.نيمديرة بإميان املسلجتخدم لغة سف يكي

ريين كظاهرة ثسبة له برغم أنه يظهر عند الكنغريب بال  العريبباإلرهان أالقول 
 .عةشائ
هذا أضاف ل ك شرة،عاجلة اجلوهر مبامتحه واألمانة العلمية وتف ولمة العقال سإا

  بينناسات علدر يف تاريخ ا ًا  مهم ًا  الذي يشكل شيئ" مدحم" كتابه عن  أمهية إىل
 .اإلسالم

  .٨ - ٧ص . ١٩٧٧ سباري"  حممد يف مكة "تاب وات كمقدمة روبنسون يف 
 .١٩٦١" ريس ا هو مميث ، بما ،ماكسيم رودينسون ) ٨(
  .٣ ص ١٩١١ريس،  با، "حممد واية العامل" وفا ، نكازا) ٩(
 إذا كان -ية أدلة تارخيية من أي نوع أ تقدمي دون -  يقرر ماكدونالد )١٠(
فهو كأنه حالة مرضية غري الواضحة  خصيتهه، وعن شن، مؤكد عءيشاك نهـ

  )٦٠ص ، ١٩١١نيويورك،  " من جوانب اإلسالم ماكدونالدان بالك كدان(
لد ة أجناس جو، ومراجع) صمويل سوينجر وجوريف سوموجي( سارتون )١١(

 . )٦٢ ص ، ١٩٤٨األول ، بودابيست ،  دل ا(ل ، يايمورم زيهر 
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 .٦٣ إىل ص ٦٢ ص ه ر أعالد املص)١٢(
 من ة املعايري القانونيضعريت بعست ما ا    ًكثريا "   يقول اجنيال جولد زيهر)١٣(

 ، يناثلدراسات اإلسالمية الد الاأجنياس جولد زيهر ، (  وماين يف الفقهرالقانون ال
  ) .٧٩، ص ١٩٧١لندن ، 

ري يف بكل كشري اليهودية واملسيحية على اإلسالم شائعة بثإن فكرة تأ) ١٤(
 عوامل حفز                                        ً   املستشرقني املعروفني وقد كانت يف احلقيقة عامال  منكتابات أغلب 

 .لدراسات اإلسالمية باإلسالم وارقنيشاهتمام عدد كبري، من املست
ا أدى مموام د الىد تارخيي علن االعتقاد مل يكن له سن هذافإمر، أن م نا يكمومه

 ماكدوناد ألن يعتمد على خياله املغرق إىل حد ما إذ يصف نيب اإلسالم نكن بالكدب
ال يسعين إال أن أعتقد هنا بأننا أمام حالة من حاالت : "                   ًيف كنيسة مسيحية قائال 

ة من العبارات التقطتها التكرار على لسان حممد، وعلى حنو غري مقصود باملرة لعبار
 ..."ذاكرة الالوعي لديه حينما كان يف كنيسة مسيحية مسعها يف أثناء صالة مسيحية

 ).٦٥١                  ً    املرجع املذكور آنفا  ص –دنكن بالك ماكدوناد، جوانب إسالمية (
وشاعت هذه الفكرة وال سيما بني املستشرقني الذين درسوا الفالسفة ) ١٥(

 .لفلسفة اليونانية من أمثال ابن رشداملسلمني الذين تأثروا با
وهناك مناقشة عن القبيلة يف التصور التارخيي لألندلس بني املؤرخني ) ١٦(

، جملة تاريخ "                          ً       ًالتصور التارخيي لألندلس قدميا  وحديثا "الفرنسيني، انظر حممد بن عبود 
 .٥٠١-٤٩٨من ) ١٩٨٣ (٣٠-٢٩املغرب، األعداد 

: يعطي االصطالح هذا املعىن املرن يف عبارتهوات . ام. وجند أن دبليو ) ١٧(
" حبق املؤسس لعلم الدراسات اإلسالمية احلديثة) جولدزيهر(حىت أننا لنعده "...

 .١٨ ص ١٩٦٢أدنربة ". الفلسفة اإلسالمية والدين اإلسالمي.) "وات. ام. دبليو(
 دفعه إن التقدم الذي نرنو إليه لتقدم عظيم، وإن الثمن الذي سنضطر إىل) "١٨(

الصورة الغربية للدراسات اإلسالمية "، )ماكسيم رودنيسون" (ليس بالثمن الباهظ
تراث " بوزورث أييف الكتاب الذي راجعه جوزيف شاخت وسي " الغربية
 ).٦٢، ص ١٩٧٤الطبعة الثانية ، اكسفورد " اإلسالم
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شعب صايل، التقليد والتغيري يف مدينة مغربية "وكتاب كينيث براون ) ١٩(
 .١٩٧٦مانشيستر " ١٩٣٠-١٨٣٠

 .١٩٨٠برينستون " التفرقة العنصرية يف املغرب: الرباط"جانيت أبو لغد ) ٢٠(
وجند عبد اهللا الروى يقيم املوضوعات اليت عاجلها املؤرخون االستعماريون ) ٢١(

باريس ) بالفرنسية (–عبد اهللا الروي " (عن تاريخ املغرب"للمغرب يف مؤلفه 
١٩٦٧.( 

 .١٩٦٦أدنربة، " اإلسالم، أوربا واالمرباطورية"ن دانيل نورما) ٢٢(
اعداد ) بالفرنسية" (االستشراق والنخبة العربية"دكتور حممد بن عبود ) ٢٣(
                      ً                  ونشرت هذه املقالة أيضا  باللغة اإلجنليزية ٢١٥-١٩٩ص ) ١٩٨٢ (٢٨-٢٧

سالمية ، الة الثلث سنوية اإل) حممد بن عبود االستشراق والنخبة العربية(ناقصة 
 .١٥-٣ص ) ١٩٨٢(، العدد ٢٦الد 

                         ً                                      يربز مؤلف إدوارد سعيد نظرا  لطريقة معاجلته اليت تتم بتعدد املعارف يف ) ٢٤(
              ً                                    ً                     جمال البحث شامال  اللغويات والتاريخ، وباعتباره أستاذا  لألدب املقارن جند سعيد 

لوم االجتماعية              ً     ً                                        يعتمد اعتمادا  كبريا  على حتليل النصوص ولكن صلته واهتمامه بالع
 .أضفى على مؤلفه صبغة تعدد العلوم

) العامل(من بني النقاد السلبيني جند الصحفي الفرنسي يف جريدة الليموند ) ٢٥(
بريونسيل هيجور وبرنارد لويس، ومهما يكن من أمر فإن النجاح العاملي الذي لقيه 

 .هذا الكتاب يدل على قيمته احلقيقية
الذي " لويس ماسينون"ل املثال، جند املستشرق البارز يف فرنسا، وعلى سبي) "٢٦(

قضى حياته كلها يدرس الدرويش الدجال احلالج ليزيد يف ختدير العامل اإلسالمي 
) اجلزائر" (ثروة اإلسالم ، الثقافة) "مولود قاسم نايت بلقاسم(خلدمة من تعلمون 

 .١٧٦ص ) ١٩٨٣ أغسطس –يولية  (٧٦العدد 
ونسوق . ريادة جولد زيهر يف جمال الدراسات اإلسالميةويعترف اجلميع ب) ٢٧(

لك ذاه قال لنمط االعتراف الذي يلثام وات كماالستشهاد التايل من دبليو 
ول أ - ما يبدوى عل-لقد كان أجناس جولدزيهر"  بصفة عامة ياملستشرق ار
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للفكر  نيةالفكرة التكوي" وات .ما. دبليو .. " مهية هذا التراث أعامل أورويب يقدر 
  .٢ ص ١٩٧٣دنربة ، أ، "اإلسالمى

ة يز، وامل١٩٧٤ لندن "العظمة اليت كان امسها اإلسالم" وات، . ام.دبليو) ٢٨(
عطاء إن هدف هذا الكتاب هو إ"ة باملقدمة لول مجأالشاملة هلذا املؤلف تنعكس يف 

ربعة قرون ونصف أفترة  البشرية عرب نكبري مصورة عن جتارب ومغامرات جزء 
  ) .١املرجع السابق ص " ( ن الزمانـقرن م

     ًمينا أ أكرب من النجاح إذا اعتربناه  ًا وقد حقق كارل بروكيلمان قدر) ٢٩(
تاريخ ا ألدب العريب " ا جناح كتابه نسر لف مما ي   ًرخا ؤن كونه ممكثر أللمحفوظات 

 ) .٤٩-١٩٣٧الد الثالث، اليدن  ("
                                  ً يف جمال الدراسات التركية وهو حاليا         ًكثر جناحا أوكان روبريت مانتران ) ٣٠(

 .رئيس اللجنة العاملية للدراسات ما قبل اخلالفة العثمانية 
 - سبالفرنسية باري" ة الغرب آاإلسالم يف مر" جان جاك وارذنربج ) ٣١(

  .٢٧٧ ص ١٩٦٢الهاى 
  .٢٧٨املرجع السابق ص ) ٣٢(
  .١٩٣٢دن ن ، ل"م يها اإلسالأإىل أين " عة لسري هاملتون جيب جمرا) ٣٣(
  .٣٧٧املرجع السابق ص ) ٣٤(
  .٣٧٦ق ص باملرجع السا) ٣٥(
  .١٩٥٧ يس، بار"حممد" دميومبينيس ، - يجوديفرو. ام) ٣٦(
ركون بعنوان أمد حمقد يف مقالة كتبها نوتعرض جوستاف فون جرونبوم لل) ٣٧(

ظهرت باللغة اليت " اى فون جرونبوم. ي جاألستاذاإلسالم احلديث من وجهة نظر "
 .العربية 
 إسهامكان هلم " فيليب حىت "  أن العلماء العرب من أمثال ظا أن نالحنب وجيدر

 .بني الغرب والشرق  عظيم يف احلوار
الد " عاطفة احلالج الشهيد الصويف يف اإلسالم " لويس ماسينون ) ٣٨(
هم عام ية من هذا الكتاب املنشرت الطبعة الثان ٢٣ ص ١٩٢٢ألول، باريس ١

 ١٩٢٢بطبعة   مجيع الفقرات املرجعية يف هذه املقالة تتعلقن ولك١٩٧٥
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  .٣٢املرجع السابق ص ) ٣٩(
 .٣٦املرجع السابق ص ) ٤٠(
 .٥٧املرجع السابق ص ) ٤١(
 .٧٢املرجع السابق ص ) ٤٢(
 .املرجع السابق ) ٤٣(
  .١٣٢املرجع السابق ص ) ٤٤(
  .١٣٧ ص السابقاملرجع ) ٤٥(
عاطفة " لويس ماسينون هذه القوة السياسية احملافظة يف كتابه  يدرس) ٤٦(

  .١٥٩ - ١٤٠ ص ١٩٢٢، باريس ١، الد "احلالج الشهيد الصويف يف اإلسالم 
 .٢٣٧املرجع السابق ص ) ٤٧(
  .٢٣٨املرجع السابق ص ) ٤٨(
 .٢٣٩املرجع السابق ص ) ٤٩(
  .٢٤٤ ص السابقاملرجع ) ٥٠(
  .٢٤٧املرجع السابق ص ) ٥١(
يرجح ميجويل آسن بالسيوس أن دانيت كان حياكي ابن عريب مبورسيا ، ) ٥٢(

  " .اإلهليةالكوميديا " يف مؤلفه   هذا التأثريىويركز عل
الكوميديا "  دانيت يف كتاب ى علثر قد أ   ًيضا أ بالسيوس ان ابن مسرة  د يع) ٥٣(

 " .االهلية 
 "وقضية نقد األفكار الدينية ابن حزم القرطيب " ميجويل آسن بالسيوس ) ٥٤(

 .٥٢، ص ١٩٢٧ مدريد ١الد 
  .٥٣املرجع السابق ص ) ٥٥(
 ٤٩املرجع السابق ص ) ٥٦(
 ٥٢املرجع السابق ص ) ٥٧(
  .٥٦ - ٥٥املرجع السابق ص ) ٥٨(
 الثالثة والطبعة ١٩١٩للجدل عام  ظهرت أول طبعة من هذا املؤلف املثري) ٥٩(
 ١٩٢٦جنليزية هارولد صندرالند وظهرت بلندن عام وترجم الطبعة اإل. ١٩٦١عام 
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 وعربية وأملانية هلذا الكتاب ولكنها وإيطاليةترمجات فرنسية  وكان من املتوقع ظهور
اخللفية اإلسالمية للكوميديا ) "ميجويل آسن بالسيوس (مل يتم طبعها ألسباب خمتلفة 

  .١٩٦١  الطبعة الثالثة مدريد "اإلهلية
 .٦٠٩ – ٤٧١ابق ص املرجع الس) ٦٠(
 .٤٧٩ - ٤٧٣املرجع السابق ص ) ٦١(
 .رينهولد كونزي ) ٦٢(
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حبث يف النظام  :حممد طه بدوي ، بعنوان/هذا البحث مأخوذ بتصرف عن دراسة للدكتور) ١(
 .لسياسي اإلسالميا
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 -وبطبعه  -لب املشكلة السياسية ينطلق من أنه ما من إنسان إال وفيه صإن 

 وإن تويل السلطة مبا يتضمنه من احتكار ،درجة من الرغبة يف التسلط على اآلخرين
تعسف يف استعمال السلطة، بل وإىل ألدوات العنف يهىيء للتديل بتلك الرغبة إىل ال

ا الوسائل اليت لو ماالحنراف ا، ومن هنا تربز املشكلة السياسية مبضمون قوامه 
 اتبعت حلالت دون ذلك التديل ؟

ضرورة اجتماعية، إا ضرورة يقتضيها " سية االسلطة السي" يف معىن آخر، إن و
غري أن هذه الضرورة اخلرية قد قيام اتمعات اإلنسانية وقدرا على االستمرار 

ن احتكار ألدوات العنف إىل موتيت أجتاوز مقتضيات خرييتها بأن تنطلق مبا 
 إن يتوهنا تظهر املشكلة السياسية مبضمون قوامه ما الوسائل ال. االستبداد احملطم

ولقد عرف الفكر اإلنساين الكثري من . تبعت أوقفت قوة السلطة عند خرييتهاا
يت اقترحت أو استخدمت كمنطلق حلل هذه املشكلة سنعرض منها هنا املعايري ال

نظمه وحلديث املوقف اإلسالم يف هذا الصدد مقارنا مبا انتهى إليه الفكر الغريب 
 )١(. السياسية يف هذا ا لشأن

 حد إىللحكم لما انتهى إليه من أنظمة وأثر الفكر السياسي الغريب احلديث تقد ل
لفكر للغرب مدينا حىت أيامنا ازال عامل ي فال ،يم اليونانية القدميةبري بكثري من املفاهك
ليوناين وأغلب األلفاظ االصطالحية يف شأن الكيان العضوي لسلطة األمر يف ا

على السلطة، لقد انتهى التقسيم اليوناين القدمي  اتمع، أي من حيث عدد القائمني
لتمييز بني حكم الفرد األمر إىل لى سلطة اعلقائمني ان عدد منطالقا اللحكومات 

:  وعلى أن حلكم الفرد أشكاال عدة منها،الواحد وحكم القلة وحكم الكثرة
راثة أو ومللك الذي يستند إىل الاكم ح، واليت تعين "Monarchie"املوناركية 

الذي " despotisma"الستبداد افة الشرعية، ومنها صكمه حغريها مما خيلع على 
ملستبد الذي يرتكز يف قيامه واستمراره إىل القوة واإلرهاب، ومنها يعين حكم الفرد ا

واليت تعين تسلط فرد على احلكم قي ظروف " dictature"لديكتاتورية اأيضا 
األرستقراطية كديدا من الصور عويتخذ حكم القلة . وقتية عارضة وارتباطا مبهام

"aristocrati " واالوليجارشية"Oligarchie "عينة حبكم ما مة لق أي سيطرة
الثيوقراطية وراثية أو حبكم الثراء أو غري ذلك، وا تكون مالبا غن مكانة مه بتتمتع 
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"Theocratiee " يطرة سواليت تعين سيطرة رجال الكهنوت ، وهكذا، وتتخذ
وتعين سيطرة السواد األعظم، " dimocratic"الدميقراطية : الكثرة صورتني

المتثال ألي نظام اعظم أللفوضوية رفض السواد اوتعين ا" anarchie"واألنارشية 
ة أي ترك الشؤون العامة للغوغاء الذين يفوح رائحة الغوغائتلصورتني اما، ويف هاتني 

 .ال يعلمون
كان هذا املعيار العددي يف شأن تقسيم احلكومات يبدو للعقل اليوناين أنه أقدر و

تمع "لقدمي اليوناين املفهوم الوسائل على حل املشكلة السياسية وذلك ارتباطا با
ع من مواطنني متبايين األوضاع االقتصادية مجا أالذي كان يتمثل يف و" املدينة

لعامة مشاركة متناسبة مع الشؤون ايعا شركاء يف إدارة مجم أواالجتماعية، بيد 
 يف التصور -ومن هنا كان اخللط . ملدينةاالقتصادية واالجتماعية يف اواقعهم م
ان كفلقد . وبني الكيان السياسي للمجتمع ذاته" الدستور"  بني مفهوم -يوناين ال

وعن احترامه وعن شكله وهم ال " الدستور" عن - يف املدينة -تكلمون ي ناليونانيو
يعنون بذلك جمموع القواعد املسبقة اليت تنظم أجهزة احلكم يف كياا العضوي 

ا يترتب هلا من مسو يف مواجهة القوانني العادية والوظيفي ويف عالقاا باحملكومني، ومب
نون بالدستور التناسب املتعني بني مواقع املواطنني عيف الدساتري املعاصرة، وإمنا كانوا ي

ملشاركة يف إدارة الشؤون العامة وبني مواقعهم االقتصادية واالجتماعية اعلى خريطة 
ة مفصال على واقعها االقتصادي يف املدينة، أو مبعىن آخر الكيان السياسي للمدين

 أو إن شئنا – احلكومات عومن هنا كان تصور الفكر اليوناين ألنوا. واالجتماعي
وانطالقا من واقع اتمعات، إا " مبعيار العدد" ارتباطا -حلكومات اتصنيف ل

 أرستقراطية أو دميقراطية تبعا لعدد املسئولني عن إدارة الشؤون العامة، قلة أو كثرة،
وتعبريا عن مواقعهم االقتصادية واالجتماعية، مالكا ذوي عراقة أو حرفني من 

 -" أرسطو" وهكذا ، وانطالقا من هذا املفهوم كان اخللط واضحا يف فكر ءالدمها
 بني مفهوم احلكم الدستوري واحلكم لصاحل اموع، -من قبله " أفالطون"ويف فكر 

الستبدادي يستند إىل ااحلكم والدستوري  بني احلكم - عنده -فلقد كان التمييز 
صاحل طبقة اجتماعية اقتصادية معينة لحلكم لصاحل اموع واحلكم اكرة التمييز بني ف

"  مدينته الفاضلة يففالطون أوحىت . ودون أن يعين اخلضوع لقانون مسبق
 مل ير للمشكلة السياسية حال إال يف إسناد شؤون احلكم إىل الفالسفة" اجلمهورية
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كم الفرد املستنري الذي ال حاجة به عنده حتبعا لكون الفضيلة عنده هي املعرفة، إنه 
هتدي ا، ومن مث فال مكان يف املفهوم اليوناين القدمي يإىل قانون أو عرف، وتقاليد 

 للحكم الدستوري أو لفكرة الدستور املسبق - وحىت يف مثالية أفالطون املطلقة -
ألوىل ىف تاريخ نظم احلكم، واليت مل يعرفها الغرب ا لمرةاليت أتى ا اإلسالم ل

كما سيتضح ذلك وديث إال يف حدود أضيق وبعد اإلسالم بأكثر من ألف عام حلا
 .يما يلي فالتفصيل بلنا 
الذي اهتدى إليه العقل اليوناين مبدع أقدم " املعيار العددي"لك كان ذ

حلل الذي يدعي الغربيون فماذا كان ا. الفلسسفات كحل للمشكلة السياسية
هي اليت ) شرعشر والثامن عفلسفات القرنني السابع (لسفام احلديثة فاملعاصرون أن 

 .أبدعته ؟ 
" الدولة"ن مفهوم أملعاصر على الفكر السياسي الغريب ا هذا الصدد جيمع يف
ديثة حارخيية تأن هذه الدولة متثل صورة ولفلسفات او من صنع تلك هحلديثة ا
ظهرها على الصور التارخيية يعروفة من قبل وأن الذي ممع السياسي مل تكن لمجتل
لسابقة عليها للمجتمع السياسي يتمثل يف خاصة ابتدعها فكرهم احلديث على حد ا

 كياا العضوي والوظيفي، يف"     ًسبقا متنظيم السلطة تنظيما قانونيا "ادعائهم هي 
ملشخصة يف السياسى ذي السلطة اتمع اقل جمتمعام من صورة نألمر الذي ا
ها كشأن من شؤونه فال خيضع يف ممارسته هلا بخص احلاكم واليت ميارسها صاحش

اللتزام احمل ) بالقانون(اللتزام بالنظام اا، إىل صورة الدولة احلديثة حيث حيل ملقانون 
وسنرى كيف أن يف ما . (حيث حيل حكم القانون حمل حكم األفرادوباخلوف، 

 ملا - البد وأن يكون مقصودا -اهل جت هذا الصدد يفحلديث الغريب الفكر دعيه اي
أتى به اإلسالم من قبل وبأكثر من ألف عام يف شأن سلخ سلطة األمر عن أشخاص 
القائمني عليها ليكونوا جمرد عمل عليها خيضعون ىف ممارستهم ملظاهرها لدستور 

ليت املعاصرة النظم السياسية الغربية النظر يف اوالذي ميعن . )مسبق هو القرآن والسنة
عامتني ديستطيع من غري عناء أن يتبني هلا مجيعا " للدولة"هم معمل يف إطار من مفهوت
. بدأ الشرعية ومبدأ سيادة الشعب أو سيادة األمةمي مبدأين أساسيني مها أ

اسي ملصل الواقي من االستبداد السياملبدأين املعاصرون يرون يف هذين اوالغربيون 
حلديثة ارة فلسفام وثقافتهم مثيهما فرون يومن مث أمثل حل للمشكلة السياسية كما 
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ذين املبدأين يف هل من كبعاد أومن هنا يتعني الوقوف على . لسياسةايف جمال 
لكي نتبني وبيان موقف اإلسالم يف جماهلما ل    ً هيدا  متذلك وملعاصر هلما الغريب االتصور 

ز وسالم قد كان املبدع األول هلذين املبدأين وبأبعاد جتابكل موضوعية كيف أن اإل
 .               ً                                         يف الفاعلية كثريا  أبعادمها يف النظم السياسية الغربية املعاصرة

ندهم ع كدعامة أساسية للدولة احلديثة" مبد أ الشرعية "رد الغربيون املعاصرون ي
للمرة األوىل لذي نبه إليه واو هاعتباره ب" مونتسكيو"لفرنسي الفيلسوف اكر فإىل 

، ذلك ) م١٧٤٨ - La spirit de lois(لقوانني ايف كتابه روح ) يف ادعائهم(
لقدمي اليوناين الى الرغم من إبقائه يف كتابه هذا على املعيار العددي عأن مونتسكيو 

عيار بدا له جديدا كضمانة لعدم التديل إىل منبه يف ثناياه إىل ي من حيث املبدأ راح
: لحكوماتلالثة ثشكال أا بني ذتابه هكيز مونتسكيو يف م فلقد. االستبداد

ؤون احلكم وامللكية حيث احلكم شقوم الشعب أو جزء منه على ياجلمهورية حيث 
أي حكم " despotisme"فرد واحد يقوم عليه طبقا لقوانني قائمة مث االستبداد ل

إرادته :  فهو متحكم                                               ً         الفرد الذي ال يلتزم يف ممارسته ملظاهر السلطة قانونا  ما ومن مث
 .كم باهلوىحيي القانون أي أنه ه

املعيار "لثالثة للحكم ال يرتكز إىل جمرد التمييز بني هذه األشكال اإن فهكذا و
عيار يدعي الغربيون انه جديد من ابتداع مونتسكيو هو التقيد موإمنا إىل " العددي

عتبار الكون ايلشرعية الذي و االستبداد، إنه مبد أ األتحكم اقانون قائم يف مقابلة ب
ظاما ما نإن . دد القائمني عليهاعائم دون النظر إىل قألول فيه لتقيد السلطة بقانون ا

حلاكمون يف ممارستهم ملظاهر اه برتبط يسبق مقانون بونه يلتزم كرد رعي شهو 
لسياسية وبصرف النظر عن عدد القائمني على السلطة فردا كان أم قلة أم االسلطة 

لثامن عشر القرن الفرنسي يف اونتسكيو ملشرعية الذي نبه إليه اعيار مإنه . ثرةك
لدعامة الرئيسية للدولة احلديثة اليت يفتخر ا اثل ميالذي راح من بعده ومليالدي ا

ونتسكيو، وسنرى كيف مالغربيون مدعني أن دعامتها تلك هي من إبداع فيلسوفهم 
به اإلسالم من قبل مونتسكيو  بأبعاد أعظم قد جاءأن مبدأ الشرعية مبفهومه هذا بل و

 .بقرون طويلة
 يف فما ضمانات فاعليته. لك هو مبدأ الشرعية كدعامة للدولة الغربية احلديثةذ

 لتبيني أبعاده وضمانات فاعليته ىف اهيدمتالنظم السياسية الغربية املعاصرة، وذلك 
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ملعاصر ا الغريب ينيز الفقه القانويف هذا الصدد مي. حلقا اإلسالميلسياسي االنموذج 
ساس أن لفظة الشرعية أ على legalite واملشروعية legitimiteلشرعية ابني 

تشري مبدلوهلا الدقيق إىل شرعية السلطة القائمة من حيث صالحيتها كسلطة لألمر 
ال جم وأن الشرعية لذلك تقع يف مجلتها يف ،الذي يستوجب التكليف بالطاعة

ومن مث يف جمال سابق على جمال املشروعية اليت ) األيديولوجيات(سية لفلسفة السياا
 قيام السلطة من ناحية وقيام نظام قانوين من - يف إطار الدولة الغربية احلديثة -تعين 

ومن هنا . ناحية أخرى والتزام األوىل بذلك النظام القانوين يف كل ما يصدر عنها
 هي من شأن النظرية -لدولة الغربية احلديثة  يف ظل ا-فإن املشروعية بكل قضاياها 

ي نظام هيث حمن " لدولةابتحليل "القانونية للدولة، ذلك بأن هذه النظرية تعىن 
 خارج يفضاياها ق، بينما تقع الشرعية بكل )Systeme juridigueٍ (قانوين 

. عليهوجود لوهي سابقة يف ا) نظامها القانوين الوضعي(إطار النظام القانوين للدولة 
لشرعية تدور حول مدى صالحية السند الذي يرتكز إليه النظام القانوين للدولة اإن 
 مجلته ومن مث فليس من املتصور أن تكون قضاياها من شأن ذلك النظام وإمنا يف

 ةلقضايا إىل تلك الفلسفات اليت سبقت النظام القانوين للدولا حيتكم يف شأن هذه
 ).أيديولوجيته( ثابة وهيأت لقيامه فكانت هي منه مب

لشرعية واملشروعية على ذلك النحو كان البد من التمييز بني اانطالقا من هذا و
أن ينحصر سند الشرعية ومن مث سند االلتزام بطاعة السلطة يف جمرد االقتناع بأن 

ددة لذلك يف          ً            د متت طبقا  لإلجراءات احملقلوضعية الصادرة عن الدولة االقواعد 
أن بلغربية املعاصرة االقتناع يف الدولة اري أو يف معىن آخر إن جمرد لدستواظامها ن
لقرارات الصادرة عن سلطتها قد اختذت طبقا لنظامها القانوين يكفي بذاته كسند ا

ني الشرعية واملشروعية يف ظل الدولة بخللط ا وهكذا ينتهي األمر إىل ،للشرعية
لطة الدولة متارس طبقا للقانون لكي جيتمعا عند جمرد كون سوالغربية املعاصرة 

 .الوضعي الذي هو من عمل أجهزا
 ملعاصرة،ابدأ الشرعية يف النظم الغربية مثره يف تصوير ضمانات ألقد كان هلذا و
لقانوين ا إطار النظام يفمان قانوين صرف لتحرك ضلضمانات عند اذه هلقد وقفت ف
ساا، إنه نظام الرقابة على لدولة ذاته ويتقرر مصريه داخل أجهزة الدولة ومؤسل

 متلك سلطة التشريع اليث حدستورية القوانني يف دول الدساتري الغربية اجلامدة 
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ابقة سكون وقائية ت وهي رقابة إما أن ،و تعديل القوانني الدستوريةأالعادي وضع 
على صدور القانون وتسند إىل هيئة سياسية تقوم على التحقق مقدما من دستوريته، 

مر متصور تبعا لكوا هيئة أذه اهليئة يف هذا الصدد هحنراف اخباف أن وليس 
لدعوى الرقابة إىل هيئة قضائية متارسها عن طريق ا وإما أن تسند هذه ،سياسية

أو عن )  احملكمة  الدستورية-طلب إلغاء القانون إمام حمكمة خمتصة بذلك (األصلية 
اكم القضائية العلمية، وذلك بالتفصيل ورية القوانني إمام احملتطريق الدفع بعدم دس

هليئات اوليس مما حيتاج إىل تنبيه أن . ملعروف لدى املعنيني بدراسة النظم الدستوريةا
تعت متأا مهما والقضائية القائمة على تلك الرقابة هي يف النهاية من أجهزة الدولة 

ت أعضائها و برتعاأوطأة سلطة الدولة بحتمال تأثرها اإن فباستقالل شكلي 
هليئات اعضاء هذه أيث يعني ح وخاصة -لغربية املعاصرة السياسية يف اتمعات ا

 .باالنتخاب أمر ليس باملستبعد
لدستورية أا تقع يف داخل النظام القانوين الرقابة على اذه ه شأن يفلقول امجلة و

ا عىن آخر ممويف . شرعيته كون رقيبة علىتكيف ف إطاره يفللدولة وتتحرك 
الضمانات اليت تقدمها النظم السياسية الغربية املعاصرة لعدم تديل سلطة الدولة 
بنظامها القانوين يف مجلته أو يف جزء منه أو يف قاعدة من قواعده إىل اخلروج على 

يت ل أي على تلك القيم األساسية واألهداف العليا للدولة ا،لدقيقادلوهلا مب" الشرعية"
 .يب للشرعية سابقة على ذلك النظام القانوينهي يف ذلك التصور الغر

ن ضمانا ما لعدم تديل سلطة الدولة إىل اخلروج بقراراا أو بنظامها القانوين يف إ
مجلته على تلك القيم األساسية واألهداف العليا ال يتصور يف ظل ذلك املفهوم الغريب 

النظام القانوين أو ستطيع أن نتصور ذلك وسند نيف ك قانونيا، إذ نللشرعية أن يكو
صح االحتكام ييف كسند سلطة الدولة يف وضعها لنظامها القانوين هو حمل التقومي، 

يف ظل النظم " الشرعية"إن مفهوم . إىل نظام قانوين قائم يف شأن سند قيامه ذاته
غلق الباب يف وجه أية ضمانة لتلك أالسياسية الغربية املعاصرة على هذا النحو قد 

من مث فإن مواطن الدولة العربية املعاصرة و. يها من وراء نظامها القانوينلشرعية تأتا
مكلف بطاعة قوانينها وقراراا طاملا أا قد صدرت صحيحة من حيث الشكل أي 
من حيث اإلجراء الدستوري ودون أن يكون من شأنه متحيص سند الدولة يف 

 .ارهادإص
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حرص فيما حنن بصدده على تضمني على الرغم من أن الفقه األجنلو أمريكي قد و
املشروعية باإلضافة إىل االلتزام بقواعد النظام القانوين الوضعي االلتزام أيضا 
باألهداف والقيم العليا للمجتمع القابعة يف فلسفات النظام السياسي، ومن مث السابقة 

عليا األهداف الولقيم الى تلك عمانات عدم اخلروج ض، إال أن على النظام القانوين
لقد راح الفقه األجنلو . علقةمألجنلو أمريكي التصور اقد ظلت حىت يف إطار هذا 

مضمونني فسيادة " للمشروعية"أمريكي يلتقي يف احلقبة األخرية على ما مؤداه أن 
ال تقف ) Rule of lawألجنلو أمريكي اأو على حد تعبري الفقه (القانون 

لقانون الوضعي املعمول به وإمنا اقواعد لحترام سلطة الدولة ارد جممبضموا عند 
ضرب جبذوره وراء النظام القانوين للدولة يف مجلته ياوز ذلك إىل مضمون إجيايب جت

مر ألمتمثال يف التزام تلك السلطة باحترام القيم األساسية واألهداف العليا للمجتمع، ا
ويتمثل ، "إجيايب"آخر و" سليب"الذي يكون للمشروعية معه مضمونان واحد 

املضمون السليب يف امتناع سلطة الدولة عن اختاذ أي قرار أو إصدار أي قانون إال أن 
تمثل املضمون ي بينما .لشكلايكون متمشيا مع النظام القانوين للدولة من حيث 

 )٢(قرارات والقوانني للقيم العليا      للمجتمع لاإلجيايب يف ضرورة مراعاة تلك ا
 أا تأيت من وراء النظام القانوين كله وأمسى منه، بل واليت هي واليت هي عليا يف معىن

وإذا ما تصورنا مضمون الشرعية على هذا النحو فإن هذه . منه مبثابة اهلدف
.  أيضاةضمون الشرعيملدقيق ااملشروعية تكون قد تضمنت إىل جانب مضموا 

 يبقى معلقا أال حىت يف ضوء هذا التصور ملضمون املشروعية فإن شيئاولك ذومع 
وهو ما ضمانة التزام سلطة الدولة بتلك القيم العليا واألهداف البعيدة واليت تظل 
برغم ذلك التصور واقعة خارج إطار النظام القانوين للدولة ؟ أو يف معىن آخر يبقى 

 .لدقيقاالتساؤل عن ضمانات املضمون اإلجيايب للمشروعية أي للشرعية مبدلوهلا 
  ضمانات هذا املضمون املوضوعي أي اإلجيايب البد أن تكونليس من شك أنو
ن طبيعة خمتلفة غري طبيعة ضمانة ذلك املضمون السليب للمشروعية نظرا لتباين م

عن ) لقانوين للدولةاإطار النظام (ثاين الملضمون الذي ينتمي إليه القطاع اطبيعة 
الذي يقع جبملته يف ما قبل طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه املضمون األول اإلجيايب 

 إن ضمانة ،أيديولوجياتهوالنظام القانوين للدولة ومن مث يف قطاع فلسفة النظام 
لنظام اذا املضمون يف إطار هانونية حبكم وقوع قمانة ضلمشروعية لاملضمون السليب 
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وهلا القانوين للدولة، إا ضمانة قانونية تبدو يف الرقابة على دستورية القوانني يف مدل
املتقدم، بينما ال سبيل بالنسبة لضمانة املضمون اإلجيايب للمشروعية إال لضمانة من 

ومن . أيديولوجياتهوطبيعة القطاع اليت تنتمي إليه أي من طبيعة قطاع فلسفة النظام 
عدم تديل لكان التقاء الدساتري الغربية املعاصرة عند عدم تقدمي أية ضمانة وضعية  ناه

ىل اخلروج على شرعية النظام القانوين للدولة يف مجلته أو يف جزء منه سلطة الدولة إ
أو يف قاعدة من قواعده وذلك باخلروج على أهدافه العليا ومبادئه األساسية الواردة 

فلسفته، األمر الذي يضع الشرعية يف مضموا الدقيق مبنأى ويف أيديولوجيات النظام 
ال يبقى من شأا إال أن فالغربية املعاصرة عن كل جزاء وضعي يف ظل نظام الدولة 

يكون اجلزاء سياسيا حبتا من طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه طبقا ملفهومها الغريب 
ملقاومة من جانب ايف حق  املعاصر ومن مث اجلزاء السياسي الصرف والذي يتمثل

لقانوين يف ظامها انو قراراا أو أحق طبيعي أي مقاومة أعمال السلطة كاملواطنني 
مجلته إذا ما بدا هلؤالء أنه جائر أي أنه على الرغم من مشروعيته يتضمن خروجا 
على املبادئ األساسية واألهداف العليا للمجتمع كما تبدو يف فلسفة النظام 

وهكذا يقف اجلزاء بصدد الشرعية عند جمرد اجلزاء السياسي البحت . هتأيديولوجياو
 النظم الدستورية املعاصرة قد ذهبت يف هذا الصدد إىل بل إن. دون اجلزاء القانوين

عتبار مثل هذه املقاومة جرمية دد سالمة اجلماعة اراحت جتمع على فلك ذأبعد من 
سألة مقاومة ملنيت عة غربية حديثة قد ين مثة وثائق دستورية وضعأصحيح . وأمنها

بل احلكام حال ق لمحكومنيلذه املقاومة كحق طبيعي عترف تراحت فجلور هذه ا
وثيقة إعالن حقوق اإلنسان واملواطن اليت صدرت إبان الثورة الفرنسية الكربى 

، عدا أن هذه ١٧٩١واليت أصبحت جزءا من الدستور الصادر سنة )  م١٧٨٩(
مل تعن بتنظيم الوسائل اليت تتضمن هلذا احلق املزاولة مما جعل مهمة النص  الوثائق

لنظام لكسند فلسفي حبت و عن إرادة واضعي الوثيقة لتعبرياعليها تقف عند جمرد 
اإلجنليزي ) وكلجون (فلسفة لالسياسي الذي سيقوم على أساسها، وكتسجيل 

لسلطة على ا إذا ما خرجت نيأن الثورة كحق طبيعي للمواطنشلسابقة عليها يف ا
ساتري  وفيما عدا ذلك فليس مثة دستور واحد من د،أهداف قيام اتمع السياسي ذاته

عترف يذا ه ومنايالغرب املعاصر اليت قامت يف فرنسا أويف غريها من بعد ذلك وحىت 
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 املبادئ األساسية ىحبق املواطنني يف مقاومة جور سلطة الدولة خبروجها عل
 .واألهداف العليا للمجتمع

 كدعامة أوىل لنظام الدولة الغربية املعاصرة أا" الشرعية"مجلة القول يف شأن و
عند جمرد املشروعية يف إطار النظام القانوين للدولة فال جتاوزه تاركة بذلك قف ت

ن غري ضمانة وضعية ولكي تبقى بكل قضاياها من شأن ملدقيق امضمون الشرعية 
وترتكز النظم السياسية الغربية املعاصرة يف رفضها لفكرة . فلسفة السياسة وحدها

 يف شأن" العقد االجتماعي " ابه كتبلفرنسي اجلور إىل فلسفة جان جاك روسو ا
 هو املعرب عن اإلرادة العامة، وال - يف تلك الفلسفة -، فالقانون "اإلرادة العامة"

 ومن مث إذا تكلم القانون -يعقل أن يقع من اإلرادة العامة جور على    نفسها 
ويف ضوء هذه الفلسفة ال مكان . وجب على الضمري أن يصمت) قانون الدولة(
ل الدولة ظوهكذا ينتهي األمر يف . ملعاصرةاصال يف النظم السياسية الغربية ألجور ل
 وضمانة وضعية هزيلة قيضدلول مب" مشروعية"صدده إىل بلغربية املعاصرة فيما حنن ا

لتزام املوضوعي اواليت مؤداها ) احيث يؤخذ (لقوانني استورية دلى علرقابة اهي 
ي هو من وضع أجهزا مث االحتكام إىل هيئات سلطة الدولة بنظامها القانوين الذ

تنتمي إليها أيضا يف شأن مدى التزامها بذلك النظام، األمر الذي يبعد عن تلك 
هة جلور ما، إا دائما عادلة طاملا ظلت ملتزمة بالنظام القانوين الذي بالسلطة كل ش

 .يه كلما شاءتفالتبديل والذي تستطيع التعديل وهو من وضعها 
عاال ف ا يظل مفهوم الشرعية بأبعاده الغربية املعاصرة بعيدا عن أن يقدم حالهكذو

ديل الدولة بنظامها تللمشكلة السياسية تبعا لعجزه عن تقدمي ضمانة فعالة ضد 
يف أن اإلسالم هو الذي جاء للمرة األوىل يف تاريخ كوسنرى " اجلور"القانوين إىل 

له ضمانا فعاال " وشرع"كيف أنه حدد له أبعادا النظم مببدأ الشرعية مبدلوله الدقيق و
 يف تعبرينا املعاصر جاعال من مقاومة اجلور حقا(إذا ربطه بالنظام القانوين اإلسالمي 

للمواطن املسلم فلم يترك األمر األجهزة السلطة، فال تكون خصما وحكما " شرعيا"
 .كما هي احلال يف ظل نظام الدولة الغربية املعاصرة

 - إىل جانب مبدأ الشرعية -ام الدولة الغربية املعاصرة على دعامة ثانية يقوم نظو
مبدأ سيادة الشعب أو  ويرد الغربيون... ي مبدأ سيادة األمة أو سيادة الشعب ه
يادة األمة إىل فلسفات القرنني السابع عشر والثامن عشر يف شأن النشأة التعاقدية س
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لفرنسي، تلك ا" وروسو"ليزي اإلجن" لوك"لمجتمع السياسي لدى كل من ل
الفلسفات اليت بدت ألصحاا قادرة بقا انتهت إليه على تقدمي حل فعال للمشكلة 

كرة سيادة فوسو يف ريادة األمة، وعند سوك يف فكرة ل دالسياسية متمثال عن
ذلك يف مواجهة سلطات امللوك املطلقة وامتيازات النبالة حينذاك وحلساب والشعب، 
 .لنامية فيما بعدا الربجوازية
 مبد أهم هذا Souverainete nationaleنصار مبدأ سيادة األمة أ ويرد 

بينما يرد مبدأ ) م١٦٩٠يف كتابه عن احلكومة املدنية (إىل لوك اإلجنليزي بالذات 
لفرنسي يف اوسو ر إىل فكر Souverainete Populaireلشعب اسيادة 
 ). م١٧٦٢العقد االجتماعي (كتابه 
ع بقي ل املشكلة السياسية إمناحملدنية أن احلكومة اتابه كوك يتصور يف ل قد كانل

اليت من شأا تسوية الربملان كنائب عن األمة وكبديل لسيادة ويف الدميقراطية النيابية 
امللوك وانطالقا من أن السلطة تنشأ نشأة تعاقدية يف معىن أن مصدرها هو الرضا ا 

إىل ) لبحتااالفتراضي (نتهى روسو بعقده السياسي من جانب احملكومني، بينما ا
 للتصرف فيها أو الرتول -عنده  -لقابلة الك السيادة غري تفكرة سيادة الشعب، 

عنها األمر الذي ال تستقيم معه فكرة النيابة والنظم النيابية القائمة على جمالس منتخبة 
ند روسو ليست السيادة إال فع. تتوىل عن األمة صاحبة السيادة ممارسة مظاهر سيادا

 متثل إال بذاا فهي إما هي بذاا وإما غريها مزاولة لإلرادة العامة، واإلرادة العامة ال
ن أستطيعوا يني هذا وذاك ومن مث فإن نواب الشعب ليسوا ولن بسط ووليس من 

يكونوا ممثليه فهم ليسوا إال مندوبيه، واستنادا إىل هذا يعلن روسو أن الشعب 
يعتقد أنه حر ولكنه على اخلطأ فهو ليس حرا إال ) يف ظل النظام النيايب(جنليزي اإل

 .أثناء انتخابه ألعضاء الربملان حىت إذا ما مت انتخام عاد عبدا
مهما يكن من أمر ذلك التباين بني فلسفة لوك وروسو بصدد فكرة السيادة و
كرة سيادة فحت تلتقي على د راقملعاصرة اإن النظم السياسية الغربية فمضموا و
" نيابية"جعل من هذه النظم نظما  ألمة كمبدأ لتنظيم سلطة الدولة األمر الذيا

تشترك يف نسق واحد هو الدميقراطية الغربية والذي قوامه إسناد سلطة الدولة إىل 
ثلني لألمة ومن مم والذين يعتربون -لعالقة بني أعضائها املنتخبني اكم حتهيئة منتخبة 

الوكالة  ناء على فكرةبلناخبني اوبني احملكومني -املعربين عن اإلدارة العامة مث 
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واليت مبقتضاها يعترب عضو الربملان ممثال لألمة بأسرها ال لناخيب دائرته " التمثيلية"
فحسب ومن مث ال يكلف بتقدمي حساب لناخبيه وليس هلؤالء حق إقالته أثناء مدة 

نتخب بناخبيه مبجرد انتهاء عملية االنتخاب وتستقل وهكذا تنقطع صلة امل. النيابة
بعا لذلك إثر تلذين ينقلبون ابالتايل االس املنتخبة طوال مدة نيابتها عن املواطنني 

 إىلألمر عمال ا وذا ينتهي ،رد رعايا للحكومة النيابيةجمانتهاء عملية االنتخاب إىل 
وهنا . ابة ومبنأى عن رقابة ناخبيهم هام احلكم طوال مدة النيمبستقل تهيئات حاكمة 

 يف -ال الذي يكون مبد أ سيادة األمة قد قدمه عما احلل الف: نطرح السؤال اآليت
 كحل للمشكلة السياسية؟ إن كل ما قدمه هذا املبدأ -ظل الدولة الغربية املعاصرة 

إذ لسلطة للكيان العضوي العددي يف شأن اقد راح ينحصر عمال يف أعمال املعيار 
 -ري طريق االنتخاب غطته عن لتلقى سي  الذي–ألوتقراطي احلاكم اراح حيل حمل 

 يقدم حال ما مللك فانه ذاعدا مجمالس بأعداد كبرية يعينون باالنتخاب ويف 
لتديل ايا هلا هلسياسية فهو إذ وضع تلك االس مبنأى عن رقابة الناخبني اللمشكلة 

 .فلت من كل جزاء يإىل استبداد 
إن  "، نهاماليت و اإلجنليزي يلعبارات املنتشرة يف األدب السياسالك تضرنا هنا حتو

إن الربملان اإلجنليزي " ومنها أيضا " إجنلترا ال حيكمها املنطق وإمنا حيكمها الربملان
ا مولعل أبلغ ) قادر على كل شيء إال أن يقلب املرأة إىل رجل والرجل إىل امرأة

يق بملعاصر يف التطال إليه مبدأ سيادة األمة يف الغرب آ ذا ملاهصورنا تيؤكد صحة 
ا أبرزه الكثري من احملللني يف أعقاب الثورة من ورائه ما كان يرجى من نقيض م

 يف هذا الصدد، فلقد أبرزوا كيف أن مبدأ سيادة األمة ١٧٨٩الفرنسية الكربى لعام 
زحف إليها االنتهازيون  إىل دولة بقوة واحدة مركزية طاحنة ي- يف التطبيق -أدى 

وباعتبارها ) األمة(تسلط باسم كيان خيايل الوجود له ت) برملانات(جممعني يف جمالس 
بعا تري قيد أو مسؤولية غن مسلطها تنطلق يف ت مثتعرب عن إرادته ومن ) االس(

رد سند جملتطبيق اإن مبدأ سيادة األمة أصبح يف . ملسئولية بتعدد املسئولنيالضياع 
لقد راحت تلك   الستبداد االس،- من غري مضمون موضوعي -يولوجي أيد

االس تنفرد بالسلطة باعتبارها سلطة الشعب ومن مث فال راد لكلمتها، وباعتبار 
ملعرب القانون لملصدر الوحيد اراحت متثل " اإلرادة العامة"تلك االس أداة التعبري عن 

 . جب على الضمري أن يصمتوكلم القانون تا إذف مثمن وعن هذه اإلرادة املعصومة 
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 إىل طاغية مبئات الرؤوس - من ثنايا مبدأ سيادة األمة -ي األمر ههكذا ينتو
 نقيض ما إىل مثمن و) امللكية املستبدة القدمية(كبديل لطاغية براس واحدة ) االس(

إن " برتران دي جوفيتل"عبري ت وعلى حد -لقول اومجلة . كان يتصور من ورائه
اإلرادة "ي هلكة متخيلة مه من أثر سوى إحالل لكن يإعالن سيادة الشعب مل 

لى الدوام ألا عاجزة عن عاصرة ق واإلرادة العامة بطبيعتها ،حمل ملك حي" لعامةا
أن حتكم بنفسها ومن مث فهي يف حاجة دائمة إىل من يقوم عليها، وبتعدد القائمني 

 حتمال أكرب لتعاقب االنتهازيني منال ينفسح اال وتتابعهم) أعضاء االس(عليها 
" اإلرادة العامة"غري املؤهلني عل احلكم والذين ال راد لكلمتهم ألا التعبري عن 

 )٣(. ختطئ وال جتورالواإلرادة العامة 
ملعاصرة الغربية انظام الدولة لدعامة ثانية كمجلة القول يف شأن مبدأ سيادة األمة و

ة بسلطة مطلقة مإىل هيئات حاك) يف ظل النظم النيابية(لتطبيق ا أنه قد أدى يف
 يف تتقيد الوائية ال متتثل إال لقانون الدولة الذي هو من وضعها، ومن مث فهي 

نه إذن االستبداد املتديل بطبيعته إىل اجلور الذي ال عاصم إ. النهاية إال بإرادا
ن حباجة إىل شعار ما من شاكلة وسنرى كيف أن اإلسالم مل يك. للمواطنني منه

دة الشعب لتقدمي الضمانة الفعالة لعدم تديل القائمني عل سلطة اسيادة األمة أو سي
جلور، تلك الضمانة اليت جاءت يف اإلسالم كعنصر من عناصر النسق ا األمر إىل

 ) .يف تعبرينا املعاصر" (نظامه القانوين"السياسي اإلسالمي ومقومة من مقومات 
ام اخلالفة نظ) Sir Thomas W. Arnol(ناول املستشرق اإلجنليزي قد تل

والذي نشر للمرة األوىل يف ) The Caliphate( كتاب بعنوان يف اإلسالمي
 يف فصله ء والذي يعنينا من هذا الكتاب هو ما جا)٤()١٩٢٤(وكسفورد عام  أ

 The Politicalعبريه تالثالث بشأن النظرية السياسية للخالفة وعلى حد 
Theory of The Caliphate 

ملسلمني قد جدوا يف الدين اهذا الفصل بالقول بأن علماء " أرنولد"قد بدأ ل
يف القرآن باعتباره املصدر األساسي " للنظرية السياسية للخالفة"ن سند ع البحث

للتشريع، وذلك على حنو ما فعل رجال الدين األوربيون يف العصور الوسطى حني 
مث .  ملطالب الباباوات واألباطرةاأييدت عن سند من الكتاب املقدس جدوا يف الكشف

ملسلمون يف هذا الصدد، حىت إذا الدين اقدم طائفة من اآليات اليت جلأ إليها علماء 



 ٥٩٨

لع مزيد من خلاألحاديث بنه كان البد من االستعانة أيف كانتهى من ذلك راح يبني 
 سليت اختذت كأسااألحاديث اتلك فكانت " نظرية اخلالفة"الوضوح والدقة على 

 .رجال الشريعة املسلمنيولدين الفقه اخلالفة يف كتابات علماء 
ول ح طائفة من األحاديث اليت تدور يف مجلتها" أرنولد " يف هذا الصدد أورد و

فإن كان عادال فله ثواب عدله عند اهللا . ائراجان أم كوجوب طاعة احلاكم عادال 
 . اآلخرة وللرعية ثواب الطاعةوإن جار فعليه الوزر يف

 قد راح يؤكد أن بعض هذه األحاديث تبدو من" أرنولد"على الرغم من أن و
للخالفة مفصلة على " نظرية سياسية"ضع املؤيدن حلكم أسرة أو أخرى بقصد بناء و

ندا خلالفة مستبدة ، إال أنه مع ذلك قد انتهى يف هذا سالواقع التارخيي ولكي تتخذ 
 :مرينأ الصدد إىل
 لنحو كانت متثل حكمااة وقد اعترف ا على هذا اإلسالميالفة أن اخل: أوهلما 

مستبدا يضع يف يد احلاكم سلطة مطلقة بال قيد فارضة على رعاياه طاعة خالصه ال 
 )٥(. تعرف    التردد

تبدو بصيغتها املعلنة يف أن أية سلطة " النظرية السياسية للخالفة"أن  : ثانيهماو
حلاكم عادال أم اوأن على الرعية الطاعة سواء أكان ) املصدر( إهلية ياألرض هعلى 
 .)٦(ائرا ج
احد و الجمهذا الفصل الثالث بعبارات خافتة، مضموا أنه يف " أرنولد"ينهي و

اخلليفة بوصفه مسلما ملتزم فكانت السلطة التحكمية األوتقراطية للخليفة مقيدة، 
                                          ً على قدم املساواة مع غريه من املسلمني وذلك تبعا  باخلضوع للشريعة اإلسالمية 

لكون هذه الشريعة مصدرها الوحي اإلهلي الذي جاء لتنظيم السلوك اإلنساين يف 
لذلك التمييز بني القانون ) يف اإلسالم(شىت قطاعاته، األمر الذي مل يدع جماال 

 الناحية النظرية نم(ومن هنا فإنه كان املفروض . ملسيحيةاالكنسي وقانون الدولة يف 
على انسجام مع أحكام القانون ) اإلسالمية(أن تكون إدارة الدولة ) على األقل

 ). الشريعة اإلسالمية ()٧(ملقدس ا
هذه بالنسق السياسي اإلسالمي احلق مبفاهيمه " أرنولد " قبل أن نقابل أفكارو

 فيما يلي -، ننبه لوفروضه املستنبطة ال من الكتاب والسنة ومن سلوك اخللفاء األوائ
من أخطاء منهجية واصطالحية يف الفصل الثالث من " أرنولد" إىل ما وقع فيه -
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كتابه اخلالفة، وذلك نظرا ملا هيأت له هذه األخطاء من اختفاء للصيغة الصادقة 
للنظرية السياسية اإلسالمية وراء نظريته للخالفة اإلسالمية املبنية على مقتضى 

 .عني م تلفيقها هي األخرى حلساب واقع أحاديث أكد هو نفسه
 الفصل الثالث من كتاب اخلالفة بالقول بأن علماء الدين" أرنولد"دأ بلقد 

يف القرآن باعتباره " للنظرية السياسية للخالفة"ملسلمني قد جدوا يف البحث عن سند ا
ه أن - يف موقع الحق بالفصل نفسه -املصدر األساسي للتشريع، مث أضاف إىل ذلك 

. كان البد من االلتجاء لألحاديث خللع املزيد من الوضوح والدقة على تلك النظرية
) " Poltical Theory(النظرية السياسية "وهذا كالم مؤد أن مدلول عبارة 

إن عباراته املتقدمة واليت بىن ". أرنولد "املنهجي واالصطالحي غائب متاما عن ذهن 
عين أن للخالفة نظرية سياسية أصال مث راح تسالمية خلالفة اإلانظام ل هلكليله حتعليها 

وهذا تصور ال . هؤالء العلماء جيدون يف الكشف عن سند هلا يف القرآن واألحاديث
إن أية نظرية سياسية . يلتقي البتة باملدلول االصطالحي واملنهجي للنظرية السياسية

ستقرأة م م وفروضة متسقة من مفاهيع بناء ذهين مو- منهجيا واصطالحا -هي 
باملالحظة من الواقع وهي حينئذ علمية يستعان ا يف فهم الواقع وتفسريه، أو هي 

ستنبطة من مقدمات أخالقية أو مفاهيم وفروض مبناء ذهين موعة متسقة من 
حلكم استخدم يف فهم نظام سياسي نشأ منتسبا إليها أويف تلكي وفلسفية أو عقائدية 

هي لذلك نظرية والنتساب، اكون جديرا بذلك يا حىت هلستجابته الى مدى ع
، وهذا شأن أية نظرية "و كائن هملا " ال"جيب أن يكون "فلسفية تقدم منوذجا ملما 

سياسية تستند إىل اإلسالم، إا ليست جديرة بأن تكون كذلك إال إذا قام بناؤها يف 
لصحيحة ااديث ن فروض ومفاهيم مستنبطة من القرآن واألحموعة مجممجلته عل 
مينا، ومن مث مبنية بعيدا عن الواقع للحكم على مدى إسالميته، وليست أاستنباطا 

وخنلص من ذلك كله إىل أن بناء ذهنيا أمينا للنظرية السياسية . ملفقة على مقتضاه
إمنا يقوم ) رة بانتساا لإلسالميوحىت تكون جد(اإلسالمية أو للخالفة اإلسالمية 

عمليات و) الصحيحة(قدمات من الكتاب والسنة مناصر هي ععلى جمموعة من 
مضامني هذه واستنباط جمموعة املفاهيم املتصلة بالعالقات السياسية للمجتمع 

ملتصلة ااألحاديث و فإن اآليات مثمن و. هين واحدذناصر لبناء عاملفاهيم، وهي مجيعا 
بناء الذهين للنظرية ت السياسية للمجتمع اإلسالمي هي لبنة أساسية يف الابالعالق
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قد وقف على هذا املدلول " أرنولد"فلو أن . السياسية اإلسالمية وجزء أصيل منه
 على طول فصله الثالث -املنهجي للنظرية السياسية ملا راح يستبعد واالصطالحي 

 تصور لبناء ذهين لنظرية سياسية ي أ-بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا أخرى 
كي يؤكد أن دور الكتاب والسنة يف بناء النظرية السياسية لوإسالمية خالصة، 

للخالفة قد جاء الحقا لتلك النظرية القائمة على االستبداد والتحكم وأن هذا الدور 
 .قد احنصر يف تأييده لذلك الواقع املستبد

 - احلق أاوصور نظرية للخالفة اإلسالمية، يبذلك قد أراد أن " أرنولد "يكون و
 كما أا ، ليست البتة جديرة باالنتساب إىل اإلسالم-ناءها الذهين كما صور ب
، ذلك ألن )يف املدلول االصطالحي" (نظرية"أن توصف بأا بديرة جليست البتة 

 إىل املفاهيم طلصحيحة لكي ينتهي باالستنباااألحاديث وبناءه هلا مل يبدأ من اآليات 
جتمع حىت يكون النظام السياسي إسالميا اليت يتعني أن حتكم العالقات السياسية للم

خرج اآليات واألحاديث ائيا من البناء الذهين الذي بدأه من واقع اخلالفة يف أوإمنا 
تأييد ذلك الواقع، لاألحاديث املختارة و تلك اآليات إىل راح يلجأ مثعصور معينة 

لنظرية للدقيق اي ذا من البناء الذهين الصحيح لنظرية سياسية باملدلول املنهج هأينف
 .من ناحية ومن حيث صدق انتساا إىل اإلسالم من ناحية أخرى

بشأن املضامني الفنية لبعض األلفاظ " أرنولد " مثة خطأ آخر وقع فيه و
إىل جماالت بعيدة عن  االصطالحية إما لعدم إدراكه هلا إدراكا دقيقا حبكم انتمائها

لقد . م الصحيح من العالقات السياسيةصصه وإما قصدا دف متييع موقف اإلسالخت
أن النظرية السياسية بلثالث إىل القول الفصل اول طلى عتحليله ب" أرنولد "انتهى 

األحاديث وآليات استدعيت اللخالفة قد صيغت لتكون سندا خلالفة مستبدة 
اح خيتتم فصله هذا بفقرة أخرية جاء ر" أرنولد"غري أن . ملتقدمايدها بالتفصيل يتأل
يف جمال واحد كانت السلطة التحكمية األوتوقراطية "أنه ) وبعبارات خافتة(يها ف

للخليفة مقيدة، فاخلليفة بوصفه مسلما ملتزم باخلضوع للشريعة اإلسالمية على قدم 
سلمني وذلك تبعا لكون هذه الشريعة مصدرها الوحي اإلهلي ملاملساواة مع غريه من ا

ومن مث فإنه كان املفروض ...  يف شىت قطاعاته لسلوك اإلنساينااء لتنظيم جالذي 
أن تكون إدارة الدولة على انسجام مع أحكام ) من الناحية النظرية على األقل(
 ).الشريعة اإلسالمية(ملقدس القانون ا
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لو أننا احتكمنا إىل املدلول االصطالحي واملضمون الفين لكل من لفظيت ف
 السياسية الغربية املعاصرة وفلسفتها ، لتبني حىت لدى النظم" التحكم "و" االستبداد "

ل طول الفصل الثالث يف عليله حتن م" أرنولد"لنا مدى التناقض بني ما انتهى إليه 
ا قد صيغت لتكون سندا أد كؤيشأن النظرية السياسية للخالفة اإلسالمية إذ راح 

فلقد سبق . الثالثخلالفة مستبدة حتكمية وبني ما جاء يف تلك الفقرة األخرية لفصله 
يف ظل الدولة الغربية املعاصرة ال يعين أكثر " التحكم " أن أوضحنا يف حبثنا هذا أن 

مني ئمن عدم االلتزام باملشروعية أي بقواعد النظام القانوين للدولة من جانب القا
على سلطتها، وأن االستبداد جياوز ذلك إىل اخلروج على القيم األساسية واألهداف 

ليت انبثقت منها نظمه القانونية االيت تقبع يف أيديولوجياته وللمجتمع العليا 
 .والسياسية

 لو أننا احتكمنا إىل مفهوم كل من االستبداد والتحكم كما حتدد يف ظل نظامف
لبدأ التناقض عميقا بني " أرنولد"عاصرة وفلسفاا واليت ينتمي إليها مللدولة الغربية اا

شرق من صياغة للنظرية السياسية خلالفة إسالمية مستبدة ما انتهى إليه ذلك املست
 -من الفصل نفسه واليت تؤكد " الفقرة األخرية" كمية وبني ما ضمنه هو ذاته حت

أحكام الشريعة اإلسالمية يف بليفة اخللتزام ا -د عرضها بعبارات خافتة قوإن كان 
ف الشريعة اإلسالمية شىت ااالت وعلى قدم املساواة مع غريه من املسلمني وبوص

القانون املنظم لشىت قطاعات النشاط اإلنساين والتنظيم االجتماعي مبا فيه قطاع 
صل تلك بأن التزام اخلليفة يف نشاطاته اخلاصة والعامة أي ما يذ. السلطة العامة

ن حيث هو إنسان عضو يف جمتمع إسالمي ومن حيث هو قائم على سلطة مبسلوكه 
نفسه ال يستقيم البتة مع " أرنولد" مي على النحو الذي أورده األمر يف جمتمع إسال

ذاته ويف الفصل نفسه حني قال بأن النظرية السياسية للخالفة " أرنولد"ما انتهى إليه 
ملسلم اخلليفة التزام اإن جمرد . بداد والتحكمتاإلسالمية قد صيغت كسند لالس

ذاته لقاطع بقيام اخلالفة " أرنولد "ها أحكام الشريعة بتلك األبعاد املتقدمة اليت صورب
على مبدأ املشروعية أي على مبد أ التزام السلطة بالنظام القانوين للدولة حىت مبدلوله 

لقيم اكون لالتزامها كذلك مببدأ الشرعية مبدلوله الواسع نظرا ب و،ملعاصر االغريب 
لى قدم عاحلديث و  قد تضمنها القرآناإلسالميلمجتمع لاألساسية واألهداف العليا 
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املساواة مع أحكام النظام القانوين للمجتمع اإلسالمي اليت وردت هي األخرى يف 
 .لذي سنعود إليه فيما بعد ابالتفصيل واملصدر نفسه 

 ردهملسياسية للخالفة يف خطأ اصويره للنظرية تد وقع يف ق" أرنولد"كون يهكذا و
لمضمون االصطالحي لعبارة لح صوير غري صحيتأنه بدأ من :  أمرين أوهلماإىل

النظرية السياسية مما أدى به إىل اخللط بني تاريخ واقع اخلالفة اإلسالمية وبني اخلالفة 
أنه بعدم تصوره للمضمون الفين : ي، وثانيهما ماإلسالمية كنظام سياسي إسال

قد فوت على القارئ إدراك حقيقة نظام " التحكم "و" االستبداد "لفظيت لالدقيق 
الفة اجلدير بانتسابه إىل اإلسالم يف خاصته الكربى املتمثلة يف التزامه الصارم مببد اخل

 .أي املشروعية والشرعية معا 
اإلسالمية، من  عن النظرية السياسية للخالفة" أرنولد"نتهينا من نقد فكرة اوإذا 

احللول اليت  ننتقل فيما يلي إىل بيان ،الناحيتني املنهجية والفنية على النحو املتقدم
 .قدمها اإلسالم للمشكلة السياسية 

حللول اينها وبني بلصحيحة اة للمقارنة اإلسالميستجيب هذه احللول تلكي و
ة لتلك املشكلة سنعاجل احللول اإلسالمية يف اإلطار نفسه الذي عاجلنا رلغربية املعاصا

لتعبري االصطالحي ع حماولة االرتباط بلهجة امذا هدر حبثنا صفيه احللول الغربية يف 
لى عنه يف هذه املقارنة يقع الرد أوسنرى كيف . املعاصر ودون املساس باملضمون

نبني فيما يلي سملنهج اوإعماال هلذا . احية املوضوعنن ماملتابعني له و" أرنولد"أفكار 
موقف اإلسالم من املعيار العددي الغريب بصدد الكيان العضوي لسلطة األمر مث 

يف إطار تلك الدولة " الشرعية"ومن مفهوم " للدولة"فهوم الغريب املعاصر موقفه من امل
يقا ملبدأ سيادة األمة بالغربية، فموقفه من الدميقراطية الغربية املعاصرة اليت جاءت تط

 .هناك
اليت مضموا كما وما موقف اإلسالم من فكرة الدولة الغربية املعاصرة : أوالف
ي أن حالة القوة اخلام إىل القوة املنظمة ملسياسية اتمع لطة اسنفا انتقال آدمناه ق

ن حكم الفرد م االلتزام بالنظام أويف معىن آخر االنتقال إىلاخلوف بالمتثال االة حمن 
لقانون الغربية املعاصرة بفكرة اكرة الدولة فربط ي األمر الذي ،إىل حكم القانون

 غريب املتقدم ؟هيئا بذلك إلعمال مبدأ املشروعية مبدلوله الم
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 شأن سند االلتزام بطاعة القائمني يفباألحاديث ون نظرة ممعنة فيما جاء بالقرآن إ
د سبق الغرب قأن اإلسالم بالقول ب تقطع اإلسالميتمع اة األمر يف طعلى سل

يف اتمع ومن مث اخلاضعة " للسلطة املنظمة "احلديث أكثر من ألف عام يف تصويره 
يا : (يقول اهللا تعاىل: ألحكام اإلسالم طاعة السلطة فضيلة مأمور اللقانون، فوفقا 

، ]٥٩النساء ) [ا الرسول وأويل األمر منكموأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيع
من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصا اهللا ": ليه عيقول صلوات اهللا و

ذه الطاعة هغري أن ".  عصاينومن يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري فقد
) سنةلالكتاب وا(رهونة بالتزام القائم على سلطة األمر بأحكام الشرع م اإلسالميف 
ال طاعة ملخلوق يف معصية "األصل يف اإلسالم أنه فوامر، أيما يصدر عنه من ف

 كما ورد يف -ؤداها ميمة سياسية إسالمية عليا ق، وهذا احلديث يتضمن "اخلالق
ؤمر يالسمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما مل  "-خرآديث ح

وهكذا .  وهذه أحاديث متفق عليها ،"مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
يقضي اإلسالم بربط االلتزام بطاعة القائمني على السلطة بالتزام هؤالء بأحكام 

وهذا مؤداه سلخ السلطة عن . الشرع أي بالقرآن والسنة يف املعىن الذي قدمناه آنفا
أشخاص القائمني عليها إلخضاع ممارستها لدستور مسبق هو كتاب اهللا وسنة 

أليس هذا هو بعينه مضمون مفهوم الدولة الغربية احلديثة الذي يدعي . لهورس
ولو أم علموا حبقيقة ذلك التدرج يف ! الغربيون أنه من ابتداع فكرهم احلديث ؟

ملستنبط اذلك التدرج . ذي يتعني أن يقوم عليه اتمع اإلسالميااللتزام السياسي ال
لتزام أعضاء اتمع اإلسالمي، والقائم على سلطة ان الكتاب والسنة والذي قوامه م

تعليق ومن ناحية ) القرآن والسنة(األمر بذاته وعلى قدم املساواة بدستور اإلسالم 
على التزام القائم عليها بقواعد ذلك اللتزام بطاعة السلطة يف اتمع اإلسالمي ا

ن مفهوم دولة القانون أ لو أم علموا ذلك ملا ادعوا ب-الدستور من ناحية أخرى 
مل " أرنولد"ن أيف كولقد سبق أن بينا . لسياسية احلديثةاصوير فلسفام تهو من 

ذي لالنحو ايستطع أن خيفي هذه احلقيقة يف الفقرة األخرية من فصله الثالث على 
ان قد حاول أن يصرف نظر القارئ عن مدى أمهيتها يف تصوير كأشرنا إليه، وإن 
لصدد أن اإلسالم هو اومجلة القول إذن يف هذا .  احلقاإلسالميالنظام السياسي 
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الذي قدم وللمرة األوىل يف تاريخ النظم السياسية أروع صورة للسلطة املنظمة 
 .تنظيما قانونيا ومن مث لدولة القانون

ما موقف اإلسالم من املعيار العددي الغريب يف شأن الكيان العضوي : ثانياو
أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو : (قول اهللا تعاىل وهو أصدق القائلنييللسلطة؟ 

يف هذه اآلية  ]. ٤٤الفرقان ) [ عقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالي
شري ال ميثل قيمة بذاته، مث تأيت اآلية ن الكم العددي البأيف كالكرمية يبني سبحانه 

، ] ٩الزمر )  [ يعلمونالالذين وعلمون يلذين اقل هل يستوي : (الكرمية القائلة
يرفع اهللا الذين (م على غري علم، هلذين اعلمون على يلذين الكي تقطع بفضل 

 ] .١١اادلة ) [ وتوا العلم درجاتأالذين وآمنوا منكم 
 كل ملقيااقيم القرآنية العامة إىل ميدان احلكم قلنا بأن العربة يف إذا انتقلنا ذه الو

إن ". بالكيف" - يف اإلسالم -شؤون اجلماعة ليست البتة بالكم البشري ، إمنا هي 
، اإلسالملجماعة مرفوض يف للعليا املصلحة األعظم من الناس على السواد اتسلط 

لم واحلكمة ال تتوفر لذلك السواد ذلك بأن تدبري هذه املصلحة يقتضي درجة من الع
 لإلميان والعلم اللذين - يف اإلسالم -اعة هي م إن العربة يف توقي شؤون اجل-
إا إذن ودومنا حاجة إىل اجتهاد . صحاما درجات فوق من عداهمأرفعان ي
ألعظم املهييء السواد البتة تسلط اوليست " حكومة اخلرية املؤهلة للحكم "
 .لغوغائيةل

اجلماعة والسنة   أننا تصفحنا كتابات فقهاء املسلمني األوائل الصادقني من أهللوو
. ستنبطناهايف جمالنا هذا لالحظنا كيف أم قد استنبطوا من تلك القيم القرآنية ما 

فلقد التقوا على شروط يتعني توافرها ملن يتوىل أمر املسلمني تقطع بالتأكيد ملعيار 
ففي . خلرية املؤهلة دون الكثرة اليت ال تعلماحبكم ودون الكم ، أي " الكيف "

 هـ ما كان ٤٥٠ املتوىف سنة -نا املاوردي لنقل ي" لسلطانيةاكام حاأل"كتاب 
أي (شائعا يف عصره بصدد الكيان العضوي لسلطة األمر بل وبصدد أهل االختيار 

أهل السنة على السواء لدى الصادقني من فقهاء ) بصدد الناخبني يف نظمنا العصرية
ب العلم فإذا قام ا من هو لإن اإلمامة فرض كفاية كاجلهاد وط" :واجلماعة ، فيقول

: ريقانفا أحد خرج من الناس  يقم ملمن أهلها سقط فرضها عن الكافة، وإن 
حىت خيتاروا إماما لألمة، والثاين ) الناخبون يف تعبرينا املعاصر(أهل االختيار : أحدمها
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هم دحىت ينصب أح) املرشحون ملناصب احلكم يف تعبرينا العصري(أهل اإلمامة : 
لفريقني من األمة يف تأخري اإلمامة حرج وال اذين هلإلمامة ، وليس على من عدا 

وإذا متيز هذان الفريقان من األمة وجب أن يعترب كل منهما بالشروط املعتربة . إمث
 .فيه
 :ربة فيهم ثالثة فالشروط املعت) الناخبون (أما أهل االختيار و
 العدالة اجلامعة لشروطها: ألول ا
العلم الذي يتوصل به إىل معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط املعتربة : الثاينو
 . فيها

الرأي واحلكمة املؤديان إىل اختيار من هو لإلمامة أصلح وبتدبري املصاحل : والثالث
 .أقوم وأرفع

 :بعة س هميفالشروط املعتربة ف) نصب احلكم املرشحون لتويل م(أما أهل اإلمامة و
 العدالة على شروطها: ألول ا
 . . .. .الثاين العلم املؤدي إىل االجتهاد و
 .. . .اخلامس الرأي املفضي إىل سياسة الرعية وتدبري املصاحل و
 -يقطعوا بأنه لاجلماعة ولسنة ان أهل م يأيت الفقهاء املسلمون األوائل اهكذو

شأن الكيان العضوي لسلطة األمر بل ويف   ال جمال البتة يف–لك اآليات انطالقا من ت
إمنا وعلى السواء، للسواد األعظم رد كونه كثرة، ) بالتعبري العصري(أن ناخبيهم ش

 -هذا اال من شأن الفضالء ذوي العلم والرأي واحلكمة، فليس أهل االختيار هم 
املؤهلني حلسن االختيار وهؤالء قلة يف كل  من الغوغاء وإمنا هم من -يف اإلسالم 
 .وأهل اإلمامة كذلك من باب أوىل. زمان ومكان

 ذلكبذكرنا يموقف اإلسالم هذا من املعيار العددي كحل للمشكلة السياسية و
لناون من املالحظني واحملللني الغربيني إىل مبدأ سيادة األمة حني اوجهه يلنقد الذي ا

لسها املنتخبة اليت راحت تنفرد ا فكانت النظم النيابية مبجناكهوضع موضع التطبيق 
بسلطة الدولة باعتبار تلك االس هي أداة التعبري عن اإلرادة العامة ومن مث تنطلق يف 

إن تعدد . تسلطها من غري قيد أو مسؤولية تبعا لضياع املسؤولية بتعدد املسؤولني
تعبري  على حد(فسح اال هناك يهم وتتابع) أعضاء االس(القائمني على السلطة 

ن إ. تعاقب االنتهازيني من غري املؤهلني على احلكمل) هؤالء احملللني الغربيني أنفسهم
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النقد الذي وجهه و ال يزال يوجهه الناون من احملللني الغربيني للنظم النيابية الغربية 
مين من جانبهم ملوقف ضيد تأيكاملعاصرة بالتفصيل املتقدم يف حبثنا هذا يكفي يف ذاته 

 .اإلسالم املتقدم من املعيار العددي الغريب
ويف مواجهة التصور الغريب املعاصر " الشرعية"فهوم م من اإلسالمما موقف : ثالثاو

 هلذا املفهوم ؟
قد رأينا فيما تقدم أن مفهوم الشرعية يف الغرب املعاصر يقف مبضمونه عند ل

، فقرارات هذه الدولة بقواعد نظامها القانوينااللتزام الشكلي من جانب سلطة 
السلطة مشروعة رد كوا قد جاءت مطابقة لتلك القواعد، ومن مث فإن الشرعية 
تقع هناك بكل أبعادها وضماناا يف إطار النظام القانوين للدولة، األمر الذي يقصر 

وين الوضعي للدولة أي جمرد االلتزام بالنظام القان" املشروعية" مضموا على جمرد 
التزاما شكليا فال جياوز ذلك إىل االلتزام مبا وراءه من قيم أساسية وأهداف عليا هي 
كما رأينا يف ظل النظم الغربية املعاصرة من شأن فلسفاا السياسية اليت استدعتها 

ومن هنا اقتصر . واليت تظل على الرغم من ذلك سابقة عليها خارجة عن إطارها
مانة ض على -" املشروعية" أو على األدق جمرد -لشكلية ا لشرعيةجزاء تلك ا

. يضا هي الرقابة عل دستورية القوانني بالصورة اهلزيلة اليت أشرنا إليها آنفاأشكلية 
أن راح خروج " الشرعية"ولقد كان من مؤدى هذا التصور الغريب املعاصر ملضمون 

لته على القيم األساسية  يف مجسلطة الدولة يف قراراا وحىت بنظامها القانوين
واألهداف العليا للمجتمع يفلت من كل جزاء وضعي وحىت حني راح الفقه 

"       حكم القانون "ن ألغرب املعاصر على االفقه األمريكي يلتقيان يف و اإلجنليزي
)Rule of law ( ال يقف مبضمونه عند التزام سلطة الدولة باملضمون السليب

ضمون مإمنا جياوز ذلك إىل ولقانوين النظام اواعد قراعاة مجرد أي مب(للمشروعية 
إجيايب قوامه ضرورة مراعاة مضمون قواعد النظام القانوين ذاته للقيم العليا للمجتمع 

 أي ، للدولة يف مجلته واليت هي منه مبثابة اهلدفواليت هي من وراء النظام القانوين
دى ذلك للدقيق االشرعية مبدلوهلا   منحىت حني راحت املشروعية تقترب مبضموا

جلزاء ايث ح واقعا من - برغم ذلك -االجتاه، ظل املضمون اإلجيايب للشرعية 
" اجلور"والضمانات خارج النظام القانوين للدولة ومن مث من غري جزاء وضعي وظل 
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بقضاياه واقعا هناك يف جمال الفلسفة السياسية وظلت مقاومته تبعا لذلك غري 
 .ا النظم القانونية ذاا كما قدمناهة حترممشروع
أن  تؤكد" النظام القانوين للدولة اإلسالمية"ما يف اإلسالم ، فإن نظرة ممحصة يف أ

                                                    ً                     الشرعية واملشروعية مبدلوليهما الغربيني هذين يندجمان متاما  يف نظام واحد هو نظام 
لقانوين ا النظام بضماناته داخلولشكلي واملوضوعي االذي يقع ببعديه والشرعية 
 . اإلسالمي

 وقد صور يف الكتاب -إن النظام القانوين اإلسالمي : قولنتوضيحا لذلك و
 بقواعده وجزاءاته مل يقف عند حد القواعد املنظمة لسلوك املسلم وأحواله -والسنة 

إمنا جاوز ذلك وحسب ف بوصفه إنسانا ومواطنا وبوصفه حاكما اإلسالميتمع ايف 
القيم األساسية واألهداف العليا للدولة اإلسالمية، ومن مث جاعال منها إىل تصوير 

 .جزءا من النظام القانوين متمتعه تبعا لذلك بطبيعة قواعده وبطبيعة جزاءاته
لذلك فإن اخلروج من جانب القائمني على سلطة الدولة اإلسالمية على تلك و

على بقية أحكام  روج هؤالءالقيم واألهداف ال خيتلف يف طبيعته أويف جزائه عن خ
لم أن اهلدف النهائي عد عمقا إذا األمر يزدان هذا إل ب. النظام القانوين اإلسالمي

للدولة اإلسالمية بشىت مؤسساا إمنا ينحصر يف إقامة جمتمع إسالمي أي يف جمتمع 
ذا اهلدف هقيق حتددت معامله بكل قطاعاته يف الكتاب والسنة، وأن العمل على حت

شرط "ائمني على سلطة الدولة هو على حد تعبري الفقه اإلسالمي قانب المن ج
 يف معىن أن شرعية السلطة يف الدولة )٨(بالنسبة لواليتهم "ابتداء وشرط بقاء

اإلسالمية مرهونة يف قيامها ويف استمرارها بالتزامها بالعمل عل إعمال النظام 
مة لسلوك املسلم كمواطن ظكامه املنالقانوين اإلسالمي يف مجلته دومنا متييز بني أح

 .لقيم األساسية واألهداف العليا اليت وردت يف الكتاب والسنةاوحاكم وبني تلك 
 ويف مواجهة مفهومها الغريب -مجلة القول يف شأن مفهوم الشرعية يف اإلسالم و
األهداف   يعرف التمييز بني املشروعية والشرعية تبعا لكونالن اإلسالم أ -ملعاصرا

العليا للمجتمع اإلسالمي وقيمه األساسية قد وردت يف الكتاب والسنة على قدم 
ملساواة من حيث طبيعة اجلزاء مع أحكام النظام القانوين اإلسالمي على النحو ا
إن النظام القانوين اإلسالمي ليس له فلسفات عقلية سابقة عليه تقبع فيها . ملتقدما

وذا . و نظام متكامل على ذلك النحو املتقدمألساسية بل هاأهدافه العليا وقيمه 



 ٦٠٨

إن مفهوم الشرعية الغريب . يظهر مفهوم الشرعية يف اإلسالم على مفهومها الغريب
ملتقدم االتفصيل بمانته الوضعية عند جمرد املشروعية ضيث حاملعاصر إذ يقف من 

 األساسية التزام سلطة الدولة مبراعاة القيم(جيعل من املضمون اإلجيايب للشرعية 
) واألهداف العليا للمجتمع فيما يصدر عنها من قرارات بل ويف نظامها القانوين كله

أما يف اإلسالم فإن . جمرد تصور فلسفي أو أيديولوجي من غري أية ضمانة فعالة له
 اجلامع لضرورة مراعاة سلطة الدولة اإلسالمية ألحكام النظام -ملضمون الشرعية 

لقيم اإلسالمية ولألهداف العليا للمجتمع اإلسالمي على السواء لونوين اإلسالمي االق
. ضمانة قانونية فعالة يظهر ا اإلسالم يف هذا اال على النظم الغربية املعاصرة-

جيايب إتمثل يف حق مقاومة اجلور كحق توهذه الضمانة القانونية للشرعية اإلسالمية 
 ويف نظرية اإلسالم السياسية على السواء ق القانوين اإلسالميسللمسلم بل إنه يف الن

لى كل مسلم وذلك حبكم ما ورد يف شأنه يف عاوز جمرد احلق إىل كونه واجبا جي
 اليت اإلسالمصول أصل من ألك بأن واجب مقاومة اجلور هو ذ. الكتاب والسنة

 يف أصل أعم نولقد صور واجب مقاومة اجلور هذا يف القرآ. هللاورت يف كتاب ص
ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون (: هللا تعاىلاملنكر، يقول ان عهي و النه

ويف . ]١٠٤آل عمران آية ) [باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون
ا يقطع بأن النهي عن املنكر واجب إسالمي وليس جمرد ملكرمية اصيغة هذه اآلية 

 .رخصة
:  املنكر هذا باإلميان ذاته كقوله تعاىل ربط واجب النهي عنمال إن من اآليات ب

)  كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا(
بتعبرينا (وهكذا فإن النهي عن املنكر يف القرآن التزام قانوين ] . ١١٠: آل عمران [

رتبط ي عقائديا لتزاماا عن كونه كما هو واضح من صيغة اآلية األوىل، فضال) املعاصر
فإذا علم بأن النهي عن املنكر . بإميان املسلم كما هو واضح من صيغة اآلية الثانية

 أي يف النظام القانوين ،لنهي عن كل حمظور يف الشرعايعين يف الفقه اإلسالمي 
 من جانب سلطة اتمع -من باب أوىل النهي عن اخلروج عليه واإلسالمي، 
يف أجزاء منه ودومنا متييز بني أحكامه وقيمه وأهدافه يف  يف مجلته أو -اإلسالمى 
. إذا علم ذلك كان جور السلطة يف اإلسالم يف مقدمة املنكرات مجيعا. املعىن املتقدم

 .وكان جزاء اجلور هو جزاء هذه املنكرات نفسها بل وأعظم شأنا يف اإلسالم
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 متفق(د ورد يف حديث  اإلسالم قيفالقانوين للجور باعتباره منكرا  هذا اجلزاءو
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، : "لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصه) ليهع

وليس من شك ". ضعف اإلميانأذلك وبقلبه فستطع ي ملإن فستطع فبلسانه يفإن مل 
اله ميثل جمملتفق عليها يف  ان األحاديثممضمون غريه كحلديث ايف أن مضمون هذا 

القانوين اإلسالمي بل وقيمة إسالمية من قيمه العليا واليت هي جزء جزءا من النظام 
لنظام اإلسالمي هو اجلور يف ا أن جزاء -إذن -حلديث اويعين مضمون هذا . منه 

مقاومة هذا اجلور كواجب قانوين على كل مسلم مقاومة تتدرج يف مضموا تبعا 
فان مل ) باليد(اومة بالقهر األصل فيها هي املقف شأا يفملسلم استطاعة الدرجات 

، مث تأيت درجة )أي بالوعظ(ازت املقاومة باللسان جملقاومة بالقهر مستطاعة اتكن 
مقاومة اجلور بالقلب كأدىن درجة هلا يف معىن املقاومة السلبية للحاكم اجلائر أي 

مه خارجة على النظام القانوين واإلسالمي يف أحكا ليت تأيتابرفض االمتثال لقراراته 
جلزاء القانوين للجور يف النظام ان يف هذا أاحلق و. أويف قيمه األساسية على السواء

ذلك يف واإلسالمي تقبع فاعلية الضمانة اإلسالمية ملبدأ الشرعية كضمانة فعالة، 
مواجهة تلك الضمانة اهلزيلة ملبدأ الشرعية يف الغرب واملتمثلة يف الرقابة على 

التفصيل با العاجزة عن متابعة املضمون اإلجيايب للشرعية دستورية القوانني بأبعاده
 .لذي قدمناه يف شأاا

ن أدىن مرتبة من مراتب مقاومة اجلور كالتزام قانوين وعقائدي يف الوقت نفسه إ
فض املسلم يف رتتمثل كما قدمنا يف ) على مقتضى ذلك احلديث(سلم مكل لبالنسبة 

قائم على سلطة األمر رد تضمنها ملا فيه خروج تمعه اإلسالمي االمتثال ألوامر الجم
بينما على ) بالتعبري املعاصر(على الكتاب والسنة ومن مث على الدستور اإلسالمي 

املواطن يف ظل الدولة الغربية املعاصرة وطبقا ملفهوم الشرعية الضيق هناك أن يظل 
ىت بعدم ح أو  قوانني سلطة الدولة برغم اقتناعه بعدم شرعيتهامملتزما بأحكا

مشروعيتها إىل أن يصدر من املؤسسات القضائية املختصة بذلك ما يقض بعدم 
وهي أدىن درجات (هذا من شأنه وضع الضمانة األخرية للمشروعية ودستوريتها، 

يف الوقت  ؤسسات سلطة الدولة اليت تكون بذلك خصما وحكمامد ييف ) الشرعية
 .نفسه
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- على النحو املتقدم -لتزاما قانونيا اة اإلسالميلة ل الدوظن يف التزام املسلم يف إ
مبقاومة اجلور، مقاومة تبد أ بالقهر أي حبمل القائم كل السلطة على مراعاة النظام 

ضعف درجاا اقيمه بالقهر أو خلعه، ولكي تقف يف والقانوين اإلسالمي يف أحكامه 
ن يف هذا إجلائرة، اسلطة  رفض االمتثال ألوامر اليفاومة السلبية متمثلة قعند امل

 -لمسلم فردا أو مجاعة لبالنسبة -اللتزام القانوين مبقاومة اجلوران ما جيعل مااللتزام 
زام من تضمانة فعالة لرقابة شعبيته ال حيتكم فيها املسلم إال لضمريه اإلسالمي مث االل

 عن كل ذلك بعيدا ومستقالوحيث هو مسلم بدستور اإلسالم أي بنظامه القانوين 
يف -لفصل اواجهتها، وهكذا يكون القول مة ويف اإلسالميلدولة امؤسسات سلطة 

لى شرعية أوامر السلطة هو يف علرقابة ا بصدد - اإلسالميل النظام القانوين ظ
ترك ية، فال اإلسالميال حيتكم فيها إال للقيم  لنهاية للشعب املسلم أفرادا ومجاعاتا
 ظل يفحلال اخصما معا كما هي ولطة لتكون حكما لسامرها يف النهاية إىل أجهزة أ

ملعاصرة، ويؤيد فهمنا هذا لواجب مقاومة اجلور كضمانة للشرعية ىف االدولة الغربية 
ذ إالشهادة،  اإلسالم رفع رسول اهللا صلوات اهللا عليه من قتل فيها إىل أعلى مراتب

اه عن املنكر ووف املعربائر فأمره جأفضل شهداء أميت رجل قام إىل إمام : "يقول
لصدد، فلقد خطب أبو بكر يف اعلنه اخللفاء األوائل يف هذا أا م، مث " فقتله يف ذلك

أيها الناس إين قد وليت عليكم ولست خبريكم فإن : "الناس عند توليه اخلالفة قائال
هللا إذ جعل ىف املسلمني من ا، كما محد عمر "قوموينف وإن أسأت ،ويننأعيفأحسنت 

أليس يف ذلك كله حض عل مقاومة اجلور مقاومة إجيابية . جاج عمر بسيفهقوم اعوي
تضل إىل حد استعمال السيف كضمانة إسالمية للشرعية؟ وأليس يف ذلك أيضا ما 

ملا انتهى إليه يف وة اإلسالميللخالفة " أرنولد"ا جاء يف حتليل مبطال كل إليكفي 
ي نظام مستبد حتكمي ال هيث حشأن تصويره للنظرية السياسية لتلك اخلالفة من 
 مكان معه إال لطاعة عمياء من جانب الرعايا؟

 ذا لنظرية اخلالفة اإلسالمية مع مفهوم الشرعيةه" أرنولد"صوير تيف يستقيم ك
 ،لفعالة املتمثلة يف واجب مقاومة اجلوراملتقدم بضمانتها اجيايب إلة مبضموا ااإلسالمي
ن عنظريته لأييدا ت"  أرنولد"استدعيت يف حتليل ين مضمون األحاديث اليت أوأخريا 
ملتفق عليها اليت ااألحاديث وضمون اآليات ممن ) املستبدة(ة اإلسالمياخلالفة 
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ضمانة كاملقاومة  قدمناها آنفا كأساس دستوري لنظام الشرعية يف اإلسالم ولواجب
  .)٩(له 
الدميقراطية النيابية ما موقف اإلسالم من فكرة سيادة األمة ومن مفهوم : رابعا و

 الغربية املعاصرة اللي جاعت تطبيقا هلا ؟
قد سبق أن قدمنا أن الدميقراطية النيابية الغربية املعاصرة ترتد جبذورها الفلسفية ل

". روسو"والفيلسوف الفرنسي " لوك"هناك إىل فكركل من الفيلسوف اإلجنليزي 
ائبا عن األمة مصدر كل نعتباره كرته يف تسويد الربملان باف" لوك "فلقد أخذت عن 

يد بتبعا لفكرته عن النشأة التعاقدية للمجتمع السياسي، ) فكرة سيادة األمة(سلطة 
عن حق املقاومة  "لوك"                                                 ً       أن هذه الدميقراطية الغربية املعاصرة راحت تتنكر متاما  لفكرة 

قوقهم التزامها باحملافظة على حبكحق طبيعي للمواطنني يف مواجهة إخالل السلطة 
 وذلك على الرغم من أن حق ،الطبيعية اخلالدة واليت يف مقدمتها امللكية واحلرية

كما .  السياسيدمن وراء فلسفته عن العق" للوك"لنهائي اذا ميثل اهلدف هملقاومة ا
فكرته عن اإلرادة " روس"لسفة فأخذت الدميقراطية الغربية النيابية املعاصرة من 

ألمر الذي هيأ يف تلك ا ال راد لكلمتها ممثلة يف القانون، العامة اليت ال ختطئ واليت
النظم ملزيد من التأكيد للسيادة الفعلية للمجالس النيابية واليت راحت تستقل مبمارسة 

دة عضويتها خارجة ملوظائف الرئيسية للدولة مبنأى عن كل رقابة شعبية طوال ا
 .ذاته" روسو"هلا بذلك على مضمون سيادة الشعب على النحو الذي ضمنه 

 مجلة القول فإن النظم النيابية الغربية املعاصرة قد أخذت من فلسفة كل منو
وك عن لكرة ف رفضت متاما اما يدعم سيادة االس النيابية بينم" روسو"و" لوك"

لك تثل ملبتة إىل ااجة حبنه ليس أحظنا الفإذا انتقلنا إىل اإلسالم . جلورامقاومة 
لك بان النظام القانوين ذ. ذاهالنا جمألمة يف اشعار سيادة ك لغربيةالشعارات ا

 يف - كما قدمنا -اإلسالمي ينطوي يف ذاته على أروع ضمانة للشرعية متمثلة 
 بينما ترفض النظم ،ومة جور القائمني على سلطة األمر كواجب قانويناواجب مق

بل إا ترى يف مقاومة جور النيابية الغربية املعاصرة مثل هذا احلق بالنسبة ملواطنيها 
 .سلطة الدولة عمال هداما

ذا هالنا جم قد استطاع أن يقدم يف اإلسالميلفكر اهنا جتدر اإلشارة إىل أن و
نظريا عقليا رائعا لطبيعة العالقة بني احلاكمني واحملكومني يف اتمع اإلسالمي ت
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لعقد السياسي اليت اة كرفنايا ثجلور ومن ا مقاومة يفحملكومني اق حلظرية ندعامة ك
 عرفها الفكر الغريب يف القرنني السابع عشر والثامن عشر امليالديني أي بعد الفكر

األحكام "الباب اخلاص باخلالفة يف كتاب  فلو أننا تصفحنا. ويلةط بقرون اإلسالمي
لخالفة يف لليله حتنه قد ربط أيف كلالحظنا ) هـ ٤٥٠" (للماوردي" "لسلطانيةا

 راح يقدم مث) عقد اإلمامة: (عبارةبلقد عنون الباب فبفكرة العقد، لباب اذلك 
ى حنو جيعل لقليا رائعا لنشأة السلطة نشأة تعاقدية يف اتمع اإلسالمي وعع    ً نظريا  ت

املاوردي "ور صلقد ف. ندا عقليا قويا حلق املقاومة كضمان للشرعيةسمن هذا التنظري 
عاملها على مة تعاقديه تتحدد قعلى أا عاليف بابه هذا عالقة السلطة بالرعية " 

دور يف مجلتها تنشأ السلطة مقيدة بواجبات تمقتضى عقد هو عقد اإلمامة والذي به 
                                                   ً لنظام القانوين اإلسالمي يف مجلته مما جيعل استمرارها مرهونا  ا لأعمابحول االلتزام 

ا العقد للرعية باستمرار التزامها بإعمال ذلك النظام، مما يترتب على مقتضى هذ
فإذا أدى اإلمام واجباته هذه تنشأ له . قوق يسال اإلمام عن أدائها قبل األمةح

اجب الطاعة هذا يقابله التزام ون أغري . حقوق قبل األمة تتلخص يف واجب الطاعة
عدم االنقياد إىل اهلوى وعدم اخلروج عل أحكام بيرتبط به أال وهو التزام اإلمام 

لقول إذن أن ان اإلمامة، ومجلة عجار خرج وظلم ففسق و هواه الشرع فإن هو اتبع
 أي برضا احملكومني من ثنايا ةراح  بتنظريه لنشأة السلطة نشأة تعاقدي" املاوردي"

 يقدم ما يصلح -الذي واقعته املنشئة له تبدو يف عملية البيعة وعقد هو عقد اإلمامة 
اجب طاعة األمة لإلمام حبرصه وبط رذلك بأنه قد . كسند نظري لتسويغ املقاومة

على عدالته باعتبار أما التزامان متقابالن على مقتضى العقد املنشئ لسلطة اإلمام 
ومن مث فإن جور اإلمام يسقط عن األمة واجب الطاعة بل وجييز عزله من اإلمامة 

تيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل وسائل املقاومة مشروعة مادامت دف نومثة 
وهكذا يكون . ري شرعيغيها فخراجه من اخلالفة بعد أن أضحى بقاؤه إىل إ

يف اتمع اإلسالمي من ثنايا فكرة  قد قدم تنظريا عقليا ملصدر السلطة" املاوردي"
العقد السياسي على حنو جيعله صاحلا لتربير حق مقاومة اجلور كحق يترتب للرعايا 

 .على مقتضى عقد اإلمامة
 كتنظري" املاوردي"ري إىل أن روعة فكرة العقد السياسي عند جيدر بنا هنا أن نشو
سند عقلي لتسويغ مقاومة ك واليت تصلح يف النهاية -قلي لعالقة السلطة برعاياها ع
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لتلك العالقة على أا تعاقدية جاء تنظريا حيا " املاوردي"اجلور إمنا تتمثل يف أن تنظري
كأا تنشأ عن اتفاق فعلي تبدو الواقعة وقة إذ أفلح يف االنطالق يف حتليله لتلك العال

" املاوردي  "  فيما بعد-اإلجنليزي " لوك"نظريا تقف وينما ب. ه يف البيعةلاملنشئة 
ند جمرد الفروض ع لعالقة السلطة برعاياها من ثنايا الفكرة نفسها -بقرون طويلة 
د افتراض حبت هو عق" لوك"العقد املنشئ للمجتمع السياسي عند فالعقلية البحتة 

يأيت ضمن سلسلة من افتراضات عقلية صرفة ال أساس هلا يف الواقع، فحالة الطبيعة 
هي حالة افتراضية ألن اإلنسان واتمع " لوك "ة على عقد قالالسياسية الساب

حيث يوجد البشر تقوم اجلماعات حتما وحيث تقوم فواهر متالزمة ظوالسياسة 
. ة كضرورة متليها قدرة اتمعات على االستمراراجلماعات تنشأ السلطة السياسي

لسلطة السياسية امن حالة الطبيعة اليت ال تعرف " لوك"ومن مث فإن البدء يف فلسفة 
هو افتراض عقلي حبت وكذلك االنتقال منها إىل حالة اتمع السياسي بعقد، هو 

نشأة سلطة فقد راح يصور تنظريه ل" املاوردي" أما . اآلخر افتراض عقلي صرف
الدولة اإلسالمية نشأة تعاقدية تنظريا حيا إذ راح يسند العقد املنشئ لسلطة ويل األمر 

لريى فيها الواقعة املنشئة للعقد، ومن " البيعة"يف اتمع اإلسالمي إىل واقعة فعلية هي 
تبدو " املاوردي"مث إن فكرة العقد السياسي عند . هنا كان وصفنا تنظريه بأنه حي

ة متاما على تقدمي سند عقلي الستمرار مسؤولية ويل األمر يف اتمع اإلسالمي قادر
هو من " املاوردي"بقا لتحليل طإمام رعاياه على طول واليته وذلك بأن ويل األمر 

الرعايا يف مركز تعاقدي ويف معىن أن هؤالء يستطيعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج 
 .أو جارأن فجر بلتزاماته يف العقد الى ع

الس ارفض متاما فكرة استقالل تظريته عن العقد السياسي نمن هنا فإن و
لعربية ااحلاكمة املنتخبة عن ناخبيهم طوال مدة العضوية يف ظل النظم النيابية 

تلك الفكرة اليت على مقتضاها : املعاصرة واليت تستند إىل فكرة الوكالة التمثيلية هناك
ال مدة عضويتهم بتقدمي حساب لناخبيهم، كما ال جيوز ال يكلف أعضاء االس طو

وإمنا الذي يستقيم مع فكرة . األعضاء قبل اية مدة العضوية للناخبني إقالة هؤالء
عن العقد السياسي بأبعادها املتقدمة عن فكرة الوكالة اإللزامية اليت " املاوردي"

 وإمنا ينظر إليهم على أم قد ألمةليسوا ممثلني لمضموا أن أعضاء االس املنتخبة 
م من طبيعة وكالة القانون اخلاص ومن مث اتلقوا من ناخبيهم وكالة كل سبيل اإللز
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يكلفون بتقدمي حساب لناخبيهم أوال بأول كما جيوز هلؤالء الناخبني إقالتهم قبل 
اية مدة العضوية، األمر الذي يضع تلك االس حتت رقابة دائمة من جانب 

املعاصرة  ليت حرصت النظم السياسية الغربيةالوكالة اإللزامية اني، إا فكرة الناخب
 .على استبعادها متاما متكينا لربملاا من االستقالل إزاء الناخبني طوال مدة العضوية

عن العقد السياسي كعقد عقلي حي ال حلق " املاوردي"هكذا تبدو روعة فكرة و
قوامها إذابة احلواجز بني ) بالتعبري الغريب املعاصر (املقاومة فحسب، وإمنا لدميقراطية

كومني، وعلى نقيض ما انتهت إليه النظم النيابية الغربية املعاصرة، إذ حملاحلاكمني وا
تقوم كما هو واضح مما تقدم على التمكني الستقالل االس احلاكمة املنتخبة 

 االستبداد، وكل ذلك وراء بوظائفها عن الناخبني، مما يهيئ لتديل تلك االس إىل
 .مةألراقة هي شعار سيادة ابيديولوجية أواجهة 
 وهو من أظهر املربزين(لك هو حتليل قاضي القضاة املاوردي للخالفة اإلسالمية ذ
ملاوردي هذا رد آخر على اليل حتويف ). ن فقهاء أهل السنة واجلماعة يف موضوعنام

 .سية للخالفة اإلسالمية يف شأن النظرية السيا" أرنولد"ما قدمه 
ر والطاعة يف اتمع مالقات األعن وصف نظام سياسي ما بأنه إسالمي معناه أن إ

جتري على مقتضى ما جاء يف الكتاب والسنة من قيم سياسية ومن أحكام قانونية يف 
تمع اوهذا مؤداه أن منوذجا نظريا للعالقات السياسية يف . شأن تلك العالقات

تعني أن يقوم على جمموعة من مفاهيم متسقة فيما بينها مستنبطة من تلك اإلسالمي ي
فلو أننا حاولنا تصوير مثل هذا . القيم واألحكام كما وردت يف الكتاب والسنة

النموذج على هذا النحو، فاستنبطنا مفاهيمه من تلك اآليات واألحاديث املتفق 
ي هيث حعايا السلطة بطاعتها، من عليها واليت أوردناها آنفا واليت تقضي بالتزام ر

علق هذه الطاعة على مراعاة السلطة تية بذاا ومن تلك اليت مفضيلة سياسية إسال
ن مللنظام القانوين اإلسالمي بقيمه وأحكامه وعلى قدم املساواة مع احملكومني، مث 

قدم، ملتااجبا إسالميا بالتفصيل ول وجتعل منها بقاومة جور السلطة متلك اليت تشرع 
لو أننا استنبطنا من تلك املقدمات اإلسالمية الصرفة جمموعة من مفاهيم بشأن 
العالقات السياسية للمجتمع مث أودعنا هذه املفاهيم مجيعا يف بناء متسق لكانت هذه 
املفاهيم جديرة بأن توصف بأا مفاهيم سياسية إسالمية وكان ذلك البناء الذهين 

 أي بوصفه بأنه منوذج نظري لعالقات اتمع جديرا هو اآلخر ذا الوصف،
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اإلسالمي، أوملا جيب أن تكون عليه العالقات السياسية حىت تعترب إسالمية، لو أننا 
فعلنا ذلك كله النتهينا إىل تصوير هذا النموذج اإلسالمي للعالقات السياسية مرتكزا 

، "لتزام السياسيالبالتدرج يف ا"و ما نستطيع تسميته هساسي أمفهوم سياسي "على 
 :ثله عل النحو التايلوهو تدرج نستطيع مت

ن على رأس سلم التدرج يف ا اللتزام السياسي على خريطة ذلك النموذج إ
مبضمونه الذي ينفرد به (اإلسالمي يقع النظام القانوين اإلسالمي بقيمه وأحكامه 

طاعة ذلك النظام من باللتزام السياسي العام امث يلي ذلك ) اإلسالم على حنو ما قدمنا
يمه السياسية وأحكامه القانونية، وهو التزام عام يف معىن أنه شامل ق ييز بنيمتغري 

إذ األصل يف اإلسالم (ومنا متييز بني حاكميها وحمكوميها دة اإلسالميلدولة املواطين 
 لقانون اإلسالمي ولقيمهاكم حلفاحلاكمون ملتزمون باالمتثال ). أنه ال حكم إال هللا

 ممارستهم لوظيفة احلكم، ويف اخلروج عل ذلك يفالسياسية يف عالقام اخلاصة و
، وهلذا اجلور مفهوم إسالمي له موقعه على ذلك النموذج اإلسالمي " جور"

 عالقام يفحكام والقيم ألذلك ملتزمون بتلك اكللعالقات السياسية، واحملكومون 
كلفون ميف عالقة األمر والطاعة فهم اخلاصة، ويف عالقام السياسية أي كأطراف 

 يفوصف هذه الطاعة قيمة سياسية إسالمية بذاا، بيد أم مكلفون ببطاعة السلطة 
ي جور احلاكم تبعا خلروجه أاجب مقاومة اجلور والوقت نفسه بواجب سياسي هو 

ها على التزامه بأحكام النظام اإلسالمي وبقيمه السياسية، وملقاومة اجلور هذه مفهوم
اآلخر مكانا على النموذج السياسي اإلسالمي للعالقات  اإلسالمي الذي يتخذ له هو

مث يلي ذلك يف سلم التدرج يف االلتزام السياسي مبفهومه اإلسالمي انقسام . السياسية
: رعايا النظام القانوين اإلسالمي الشركاء يف ذلك االلتزام السياسي العام إىل فريقني

درج سياسي فيما بينهما قوامه التزام احملكومني بأوامر سلطة تاكمني وحمكومني بح
حلاكمني بالنظام ان هذا االلتزام السياسي هو اآلخر مرهون بالتزام أيد ب. األمر
وامرهم، فإن جاء هذا املضمون ألقانوين اإلسالمي بأحكامه وقيمه بصدد مضمون ا

ا وسقط التزام رعايا خارجا على تلك القيم واألحكام اإلسالمية كان بذلك جائر
السلطة به ووجهت مقاومته، وتلك ضمانة شعبية فعالة للشرعية مبفهومها اإلسالمي 

 .الشامل وهي ضمانة ينفرد ا النظام السياسي اإلسالمي كما فصلنا آنفا



 ٦١٦

 هكذا يبدو النموذج السياسي اإلسالمي على هيئة بناء ذهين من جمموعة متسقةو
ها مفهوم التدرج يف االلتزام السياسي مث جمموعة من لى رأسعن مفاهيم سياسية م

مفاهيم سياسية أخرى، وهي مجيعا إسالمية تبعا لكون مضموا مستنبطا من الكتاب 
 مدلوله يف" اجلور"والسنة كمفهوم الطاعة من حيث هي فضيلة سياسية ومفهوم 

 هي ها من حيثمي واجب إسالمي ومفهوهيث حن م" املقاومة"مفهوم واإلسالمي 
 .مانة لعدم التديل إىل اجلورض
ه يف بسترشد يأن بدير حقا جمثل هذا النموذج السياسي اإلسالمي اخلالص و
إن كل نظام يقيم عالقات جمتمعه . دى إسالمية أي نظام سياسيملى عحلكم ا

السياسية على ذلك النحو من التدرج يف االلتزام السياسي مبفاهيمه اإلسالمية 
 .و جدير وحده بانتسابه لإلسالمه اسية املتقدمةيالس
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 اهلوامش
: ملزيد من التعريف باملشكلة السياسية وحبلوهلا املختلفة يرجع إىل كتابنا -١

) من مطبوعات جامعة اإلسكندرية (١٩٧٩ –املنهج يف علم السياسة، اإلسكندرية 
 .ويرجع كذلك إىل املراجع املشار إليها فيه

 A. Paolrein D. entreves La notiion: يف هذا املعىن  -٢
De, L,etat, Traducton Trancaise Sirey Paris, ١٩٦٩ 

 . وما بعدها١٧٧مع الفصل اخلاص بالشرعية، ص 
٣- Bertrand De Jouvenel, Le Pouvoi P ٣٢٦r 
 :وطبعته احلالية اليت يف أيدينا هي طبعة -٤

London, Routledge, KengaN Paul, L.T.D, ١٩٦٧ 
٥ - The Caliphate thus recegnized was a deaspetism 
which placed unrestricted power in the hands of the 
ruler and demanded unhesitating ebedince from his 

subjects". 
Arnold, The Caliphat, P.٤٧،٤٨. 

٦ - The political theory thus enunciated appears to 
imply that all earthly autherity is by divine 
appointment, the duty of the subjects is to obey, 
whether the ruler is just or unjust, for responsibility 
rests with god, and the only satisfaction that the 
subjects can feel is that God will Punish the unjust 
ruler for his wicked deeds even as will reward the 

righteous menarch 
Arnold, P, ٤٩. 

٧ - In one respect only was the arbitrary, autocratic 
power of the Caliph limited, in that he, just as every 
other Muslim, was obliged to subnit to the ordinances 
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of the Shariah, or law of Islam. This limitation arese 
from the Peculiar Character of Muslim. law as being 
primarily (in theory at least) derived from the inspired 
Word of God, and as laying down regulation for the 
conduct of every department of human life, and thus 
leaving no room for the distinction that arese in 
Christendom between canen law and the law of the 

state. 
   The law being thus of divine origin demanded 

the obedience even of the caliph himself, and 
theorgtically at least the administration of the state 
was supposed to be brought into harmony with the 

dictates of the sacred law. 
Arnold, P, ٥٣ 

النظام السياسي للدولة اإلسالمية :   يف هذا املعىن الدكتور حممد سليم العوا-٨
 .، املكتب املصري احلديث بالقاهرة١٩٧٩ الطبعة الثالثة – ١٤٣ص 
 ملزيد من التفصيل يف شأن مقاومة اجلور يف اإلسالم واآليات واألحاديث اليت -٩

مقاومة احلكومات اجلائرة يف حق : يرتكز إليها واجب املقاومة، يرجع إىل كتابنا
 .م١٩٥٠ اإلسكندرية –املسيحية واإلسالم يف الفلسفة السياسية والقانون الوضعي 
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المستشرقون والحياة االجتماعية في المجتمع 
 )١(  اإلسالمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 احلياة االجتماعية: عبد الوهاب بوحديبة، بعنوان/ هذا البحث مأخوذ بتصرف من دراسة للدكتور) ١(
 . اإلسالمية كما صورها بعض املستشرقني 
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 نا وعنيكتبه بعض الباحثني الغربيني ع  ما بني             ً أن جند تطابقا          ًالصعب جدا من     

وبني الواقع الذي نعيشه حنن من الداخل وان كان  حضارتنا من تقاليد ومعتقدات،
تعودنا عليه   إىل الفجوة الفاصلة بني ما                            ً يف حد ذاته فإنه قد يعود أيضا        ً طبيعيا         ًهذا أمرا 

فاستأنسناه وما يشاهده مالحظ خارج عنا ال يشاطرنا األرضية املادية واالجتماعية 
 عنا يهمنا لأو يقايكتب  وعلى هذا األساس فإن كل ما. ننطلق منهاوالفكرية اليت 

بعث على ت. بالدرجة األوىل ألننا جند فيه صورة ما، صادقة كانت أو مشوهة
التساؤل وحتث على النقد الذايت وتثري الشك البناء الذي جيعلنا نراجع النفس ونعدل 

 .ينبغي أن يعدل أو نركز على ما جيب أن يركز عليه ما
 وكأن احلضارة اإلسالمية  عادة يف تالقي احلضارات، إال أنه يبدوثما حيدوهذا 

 بناء تبلور يف قالب دراسات - إىل جانب ما أثارته من اهتمام علمي واضح -
 احلقد والغضب يف عديد األوساط الغربية فعمدت                     ًيهة، فإا أثارت أيضا نزموضوعية 

شىت   احلقائق وتشويه الواقع وإصدارحسب خطة مدبرة حمكمة فيما يبدو إىل قلب
 . تفكرينا وكنه نظرتنا للحياة التهم وإلصاقها مبختلف جوانب أساليب عيشنا وعناصر

 وليس من باب الصدف أن يكون هذا التشويه هو الذي تغلغل ب األموريومن غر
 فاألوساط ، مما كتب فينا     ًشيوعا  كتب علينا أكثر وأن يكون ما. يف األذهان وراج

 بالعامل                                                           ًعبية والرأي العام الغريب واحملافل العلمية نفسها حىت األشد اتصاال الش
اإلسالمي أصبحت متأثرة شديد التأثر باألساطري واخلرافات اليت يتناقلها أصحاب 

 يف حاجة ملحة إىل اما جيعلنولعل هذا . اآلراء املغرضة عن اتمعات اإلسالمية
 ىال يبقشراقية لندحض التهم ونرفعها، وحىت ومراجعة هذه الدراسات االست التأمل

 ىيرض  ولكنه ال، بني صورة متجيدية يقدمها له جمتمعه عن نفسه     ً ممزقا             ًشبابنا ضائعا 
 أو حبكم صراع األجيال أو مبوجب تضارب ،ا حبكم التطور الطبيعي للحضارات

فيه القيم، وبني صورة خالبة ولكنها مشوهة يقدمها عنا له بعض خصومنا فتدعم 
تلك الرتعة الطبيعية للشك وتشجعه على اهلروب من الواقع والتنكر له واالنسالخ 

 .عن اجللدة القومية وعن األصالة التارخيية 
 راق وفرقه وتنوعه وتعدد اللغات اليت كتب فيها واالجتاهات اليتشإن أدب االست
حملاوالت اليت يزال يف حاجة أكيدة إىل غربلة وتقومي، وبعض ا ال، سار على منواهلا
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ني سواء أكانوا مسلمني أم من املستشرقني أنفسهم بقيت إىل هذه ثقام ا بعض الباح
 . الساعة دون األمهية اليت يكتسيها هذا املوضوع 

) التجرد(و) املوضوعية(االستشراق فرق وتيارات خمتلفة يرتدي مجيعها ثوب 
 إىل فال يتفطن القارئها على ولكنها ختفي حقيقت)... العلم(و) زاهةـالن(و) الدقة(و
 إطالق وتسرع يف ، ونقص يف االطالع،يتسم به معظمها من ضعف يف التحليل ما

 املسبقة إىل حد أن الكتابات االستشراقية تعد اليوم عبارة عن خليط من اآلراء
املعلومات الصحيحة واألخطاء الفادحة، فاملوضوعية العلمية مل تكن كافية لتضع 

يب وحثني الغربيني يف مأمن من العنصرية والتمحور حول الفلك األورالبعض من البا
 .الضيق

بيني اطلعوا على اإلسالم و من األور       ً وأجياال                            ًوجدير باملالحظة أيضا أن أجياال 
وترمجت  وعلى حضارته من خالل هذا اللون من الدراسات اليت طبعت عديد املرار

ية نفسها مثل كتاب جورج بوسكي عن إىل كثري من اللغات، مبا يف ذلك اللغة العرب
 إشرافة ثلث قرن ونشر حتت يلوهو كتاب تداوله القراء ط )اجلنسية قيم اإلسالم(

 واهلولندية، وأصبح املدخل املفضل واألسبانية اإلجنليزيةأكرب أساتذة الغرب ونقل إىل 
 مل يكن الوحيد إىل قضية شائكة معقدة صعبة تتعلق بأخص خصائص حياة إن
ال باملمارسة الطويلة والبحث إأن يطلع عليها ) أجنيب(ميكن ألي  مني واليت الاملسل

إال أن املؤلف يدعي سعة االطالع ). احلياة اجلنسية(املستفيض أال وهي قضية 
 أمهات كتب الفقه اإلسالمي فأصبح لبعض من دراسة إليه لما توص              ًواملعرفة مستغال 

ملي للفقه اإلسالمي ومبا أن الفقه نفسه أصبح ي العاصينظر إليه وكأنه اخلبري االختصا
 إىل حد بعيد وحىت بني األوساط اإلسالمية املثقفة نفسها فإن هذا       ً وجمهوال       ًمهجورا 

الكتاب أصبح مبثابة املرجع األم لعديد االجتماعيني والسوسيولوجيني 
تطرق إىل  ي     ًمسلما   أو      ً غربيا                 ًفال تكاد جتد باحثا .. .والسيكولوجيني والدميوغرافيني 

 إىل ما اختبأ يف طياته            ًمتفطن دائما   هذا الكتاب غريإىلهذا املوضوع دون أن يستند 
من خرافات عن بطش املسلمني اجلنسي، وعنفهم الشهواين وانسياقهم للذة 

 باملبادئ عليهم التقيد فيستعصي ،سيطرم على أنفسهم واندفاعهم يف طلبها، وعدم
فمن حتريف ..  إىل الفقه اإلسالمي وإىل تعاليمهويرجع بوسكي كل ذلك. واألخالق



 ٦٢٢

إىل تشويه ومن تشويه إىل هزل فتصبح الصورة املتداولة عن حضارتنا صورة 
 .كاريكاتورية شنيعة للغاية

 فواجب علينا إذن أن نقوم بعملية مراجعة طويلة النفس لننصف حضارتنا وهو ما
 حتليلهم وكشف ق لطر   ًيكا يتطلب منا نقدا علميا ملناهج بعض املستشرقني وتفك

 .ثبات مواطن اخلطأ يف كتبهم ومصادرهمإالقناع عن مالبسات مواقفهم و
 راقية نفسه وإىلشهذه الرغبة البد من العودة إىل مصدر الدراسات االستولتحقيق 

ات اإلسالمية، وذلك ع اتمىبا وإىل تطبيقه علوعهد انبثاق علم االجتماع يف أور
يخ الفكر رفمن ينكب على دراسة تا. لتارخيي احلقيقيقصد وضعه يف إطاره ا

 بني       ً واضحا             ًيالحظ اقترانا   واألملاين يف غضون القرن التاسع عشرواإلجنليزيالفرنسي 
دخول الغرب طور التوسع االقتصادي واجلغرايف وظهور النظريات السيوسولوجية 

إمنا . د وليد الصدف يعترب هذا التزامن جمرأنوال ميكن حبال من األحوال . اجلديدة
هو حلقة من سلسلة طويلة متتد جذورها إىل عهد النهضة الغربية ملا دخلت أوروبا 

واكتشف ) حضارة(من ) خال(يف مغامرة غزو القارات واالستيالء على كل مكان 
الغربيون آنذاك عوامل جديدة أخذوا يتنافسون على احتالهلا ويتسابقون على 

 املعمورة كلها اليت حتولت إىل مرتع يقسم ويوزع االستيطان فيها فتوسعوا يف
ويستعمر، وإن كان ذلك قد مت مبجرد دوافع اقتصادية وعسكرية معروفة فإن الدول 

فلسفة  الغربية كانت يف حاجة إىل عملية التسويغ هلذا االحتالل الذي مل يكن يساير
 مقتنعةومل تكن  ز خاصة وأن بعض األوساط التقدمية كانت حتتر،الدميقراطية واحلرية

فإن سياسة التوسع . اإلمربيالية وال بضرورة السيطرة ، بشرعية احلركة التعمريية    ًمتاما 
 واملثل العليا اليت بنيت عليها فكرة املبادئالعسكري نفسها مل تكن تساير أساسا 

 ومن مث انبثقت نزعة عميقة الرسوخ يف األذهان منذ ذلك العهد إىل ،الرقي البشري
ذا تقول بتفاضلية الثقافات واتمعات واحلضارات واألديان، وآلت يف اية يومنا ه

بعد احلرب   ماإىلاليت ظلت وكأا القول الفصل ) العقليات(املطاف إىل نظرية 
العاملية الثانية، فأصبح من املسلم به أن البشرية يف تطورها التارخيي وسريا الكونية 

 وأن احلضارة الغربية متثل خالصة التطور بيد ،عدةحنو احلضارة أصناف وأقسام متبا
تعيش طور التوحش واهلمجية والقبلية وشىت ) بدائية(تزال  أن اموعات األخرى ما

 .أوجه االحنالل واجلهل والفقر والبؤس والتخلف
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فإنه يتمثل  يأوهلما عمل، وثانيها نظري، أما العمل: ثريان اثنانأفكان هلذا املوقف ت
أمام ضمريها وأمام ) مسؤولة(تمعات األوروبية املتقدمة البد وأن تكون يف كون ا

عليها أن تستعمرها حىت تلقنها معاين ) فواجب (،خرةتأ عن بقية الشعوب املخالتاري
 . ا إىل مستويات الرقي االقتصادي واالجتماعي والثقايف احلضارة وتسمو

 أساتذةكان يدرسه  أو ما) ضيمحل الرجل األب: (مساه رديوارد كيبلن  وهذا ما
 وواضح أن كل هذه راالستعما(الفلسفة الفرنسيون إىل تالميذ البكالوريا بعنوان 

لطمأنة  -كانت موفقة إىل حد بعيد  -املواقف ليست يف اية األمر إال حماوالت 
 ،وترك الشعوب املستعمرة فريسة تسيطر عليها اجليوش راحة الضمري النفس وتوفري

 . أصحاب رؤوس األموال وأرباب الشركات ستغلهاوي
إال أن كل هذا أصبح مبثابة احلاجز بني املثقفني واجلامعيني والباحثني والعلماء 

 إذ غاب عنهم أن الشعوب هاأنفسهم والواقع االجتماعي داخل البالد املستوىل علي
تقل   ال                            ًمي إىل حضارات عريقة وقدمية جدا تاإلسالمية وإن كانت غري غربية فإا تن

قيمة عن احلضارة األوروبية، وغاب عنهم أن هذه احلضارات والثقافات تتفاوت هي 
مكتوب ومنها ما أجنز املعجزات  هو غري هو مكتوب ومنها ما فمنها ما. بدورها

 وأن املوقف العلمي الصحيح كان البد أن يفضي ،ومنها مازال يبحث عن نفسه
وتنميطها والدخول يف اجلزئيات والفروق بني بالباحثني إىل تفصيل األمور وتصنيفها 

 احلضارات والثقافات، بعد مقارنة بعضها ببعض وفهمها من الداخل ضمنيا وذاتيا ال
 .بعد مقارنتها مجلة باحلضارة الغربية

 تعقيدا بعد أن اتضح أن هذه الشعوب اإلسالمية املغلوبة املهزومة اإلشكالوازداد 
 لسيطرة الغرب عليها، بل اجتهت تبحث قي ثقافتها        ً وعقليا             ً مل ختضع ذهنيا عسكريا

 عن مقومات تستمد منها ما استطاعت من القوة لتجابه خطر        ً وحاضرا      ًماضيا 
 وأن ، اتضح أن اإلسالم لن يرضخاإلطار ولتدافع عن نفسها، ويف هذا ،االحتالل

ية املسلمني لن يستسلموا وأن الصراع االستعماري بني الغرب والشرق ليس يف ا
 . من أطوار الصراع القدمي بني أوروبا والعامل اإلسالمي       ًال طورا إاألمر 

دام  ر املقاومة وأنه ماسولعل من أخطرما اتضح هلؤالء الباحثني أن اإلسالم هو 
 .فلن يكتب الدوام لالستعمار الغريب) وراء البحار ما( يف شعوب      ًمتأصال 
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دراسة  جتماع من طورومن أجل كل هذا كان البد من أن ينتقل علم اال
يقول . علم اجتماع البدائيني عليهم) تطبيق(الشعوب اإلسالمية ومعرفتها إىل جمرد 

 ويعترف ،   ًمثال ) علم االجتماع اجلزائري ( يف مشروع برناجمه عن              ًريين موين حرفيا 
 عن البحوث اليت قام ا صاباتيه            ًخيتلف جوهريا  أن موضوع حبوثه يف هذا الصدد ال

لنا : "ستطرد موين يف عرضها فيقولوي  )علم االجتماع األهلي(ت عنوان حت من قبله
 ألنه من              ًية، نظرية أوال ئرمصلحة نظرية وتطبيقية لنتعرف على حياة الشعوب اجلزا

 حقنا ومن واجبنا حنن الفرنسيني أن نعرف ونفهم مجيع الشعوب اليت حنميها وندير
 حنوها، فاالستعمار الفرنسي هو الذي  عن القيام بالواجب                    ًشؤوا، وال نتوقف أبدا 

 Lafitau etن مبشرينا الفيتو وشارلوفوا إ و،دفع بالدراسات السوسيولوجية
charlevoix  سستها يف أفريقيا أأسسا البحوث االجتماعية يف أمريكا كما

 ."جيوشنا ومحالتنا االستكشافية
) DOUTTE( ودويت) MASQUERAY(ويف اجلزائر جند ماسكراي "
مؤسسة إطار ثنوغرافية يف يد أن تنظم الدراسات األنر جميدة حبق و     ًأعماال  كا لناقد تر

قمنا به بعد   أو على غرار ما،فعلت مجهورية الواليات املتحدة عمومية على غرار ما
                                                       ً، وملا يف تنظيم هذه الدراسات من غايات مادية تطبيقية أيضا ىيف املغرب األقص

للحكم فإن املعرفة تصبح وسيلة البد منها للعمل باعتبار أن العلم مصدر للنفوذ و
 جتنبها لو كان باإلمكانوكم من أخطاء ارتكبناها وكم من جرائم وقعنا فيها وكان 

ر اليت أوكلت شأعواننا على بينة من سبل التفكري األهلي وعلى اطالع على نوعية الب
 ).٤٣ص   ("إليهم رعاية شؤوم

 ية وبنيئراجلزا) األهلية( اليت متيز بني الثقافة عترف املؤلف بالفروق الكبريةي و
الثقافات البدائية إال أنه يرى يف اية األمر أن هناك اختالفات جوهرية بني القوانني 

 - كما أن املعتقدات الدينية األهلية) ٤٩ص ( األوروبية التقليدية اجلزائرية والقوانني
 باجلان واإلميان) ANIMISME( تشوا االرواحية -وهو يعين بذلك اإلسالم 

والدين  -ح لذلك فهي أقرب إىل الطوطمية البدائية من الدين احلقيقي واألروا
 .ميكن أن يكون إال املسيحية احلقيقي، هنا يف نظر املؤلف ال

بوجود  تار املؤلف يف حتديد أبعاد حبثه وغاياته، فهو من ناحية يعترف للجزائرحي
 أن ذلك إال ،لكلمة يضعها هنا بني قوسني وا، )حضارة(شيء ميكن أن يسمى 
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يوجد " عند األقليات القبائلية، فيؤكد أنه إاليوجد حسب رأيه  الشيء املتواضع ال
 بوحدته، فله عاداته                               ًمت معىن الكلمة إال أنه أصبح واعيا أشعب قبائلي رمبا ليس بأمة ب

ه واليت جعلته ذلك يف كلمة فإن له حضارته الطريفة واخلاصة ب وقوانينه، ولنختصر
يالحظ عند  ، إال أن ذلك كله مياثل ما)٥٠ ص(   "ي العادات اجلديدةشيقاوم تف

بني اإلسالم  كرذفرق ي وخالصة البحث أن ال"ويردف قائال . الشعوب القدمية
        ً التينيا -         ً يونانيا     ً حبرا لال يزاوالوثنية بل إن اإلسالم امتداد للوثنية، والبحر املتوسط 

 ص فرنسا أن تواصل احلرىور والفكر العتيقني مل ينطفئا بعد فيه، وعل، ألن الن   ًمعا 
 ) .٥٣ ص" (الشديد على إبقائهما يف مشايل أفريقيا

يين مونيي بكامل السذاجة والبساطة متثل املنطلق رفهذه اخللفية اليت بسطها 
 احلقيقي ملعظم الدراسات االجتماعية االستشراقية عن اتمعات اإلسالمية، وريين

من أبرع تالميذ دوركامي  ن اكتفى مبحاولة تطبيق املذهب املوضوعي إذ يعتربإموين و
 هاحلاجز بيننشك يف حسن نوايامها، فإن حقيقة االستشراق كانت مبثابة  وحنن ال

وإذ ا كان هذا هو املدخل وهذا هو املنطلق فال . وبني الواقع االجتماعي اإلسالمي 
 .د أفضت إىل تشويه احلقائق وإىل قلب األوضاع غرابة أن تكون نتائج البحث ق

 العلوم( من أهم أبواب                                           ًويف نظر هؤالء مل يكن علم االجتماع نفسه إال بابا 
 حيث ينظر يف ،من حيث موضوعه) Sciences Coloniales) (يةراالستعما

مشاكل اتمعات املستوىل عليها، ومن حيث أهدافه حيث كان خيدم مصاحل 
 وإن كانت وجيهة يف حد -لفرنسية، ومل يكن املنهاج املتبع إال وسيلة  ااإلمرباطورية

 وال باملعرفة الصحيحة مال بالعل سخرت لغايات ليست هلا عالقات أا إال -ذاا 
 .وال مبصاحل الشعوب املستوىل عليها

 طيلة تلك الفترة عن اإلسالم وعن املسلمني لوجدناه بما كتولو حاولنا تقييم 
الذي سطره وخلصه موين ) الربنامج (إطار يف - القليل منه ضاستثناء البع ب-يندرج 

 .يف املشروع الذي تعرضنا إليه
قلية أأضف إىل ذلك أن االختصاصيني بأمت معىن الكلمة يف علم االجتماع كانوا 
  ًا ضباط ضئيلة ومعظم من كتبوا عن اتمعات اإلسالمية كانوا إما موظفني إداريني أو

اإلسالم أو جعلوا ) اكتشفوا(يف امليدان حيث ) ملكتهم( تكونت يالفرنسيف اجليش 
فكانوا مبثابة جامعي املعلومات . من البحث يف شأنه هواية لتعمري أوقات فراغهم
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 استعملوهاوالوقائع والوثائق فأساءوا تقدميها ووضعوها حتت تصرف باحثني آخرين 
وهذه  .يت تعطى عادة لشهود العنيدون مراجعة هلا اعتمادا على الثقة العمياء ال

 متداولة بني علماء آنذاك فإا كانت                                       ًالطريقة يف البحث وإن تبدو لنا غريبة جدا 
 .األثنوغرافيا

صاحب نظرية العقلية البدائية واليت ) Henri Levy Bruhl(اوليفي برول 
مل ) السربون( عشرة مؤلفات ودرسها طيلة ثلث قرن يف جامعة أكرمنكتب فيها 

يف وصفها وحتليلها، ) ختصص( من بني اتمعات اليت       ً واحدا           ً ولو جمتمعا        ًزر أبدا ي
كما نتصور اليوم، بل كانت  ذلك أن البحوث امليدانية مل تكن مواكبة لعملية التنظري

 يسمن حالة على جمرد الصدف، وهكذا كان يبحث بعض أساتذة بار تقوم يف أكثر
 .وهم يف عزلة غريبة عن مواطن حبوثهم

 إال رد وجودهم يف امليدان.. أما الباحثون يف امليدان فكانوا يعتربون شهود عيان 
 نبغي أال يغيب عنا جهل أغلبيتهم الساحقة باللغة العربية فكانوا يعتمدون علىيأنه 

املترمجني من أبناء البلد نفسه، ولذلك مل تكن صلتهم بالوسط االجتماعي املدروس 
 مل يكونوا أميني بأمت معىن الكلمة فإن إنبوسطاء  انت مترمباشرة بدورها وإمنا ك

  ...                            ًيف ميدان البحث كانت حمدودة جدا ) العلمية(ملكام 
يشتغل   كان                                         ًريين موين الذي تعرضنا إىل برناجمه، وهكذا أيضا ) يدرس(هكذا كان 

-J(وبرطلون ) Masqueray(وماسكراي ) Chrles Le Coeur(لوكور 
Bertholon ( وقوتيه)E-F Gautier ( ال  خرآإىلسلسلة الباحثني يف هذا ا

وا ءوغريه فإم مجيعا متطفلون أسا) J-Duvignau(من أمثال جان دوفنيوا 
 .وا لإلسالم وللمجتمعات العربيةءلالستشراق كما أسا

 بشىت األقاويل واألكاذيب واخلرافات،                                     ًفال غرابة إذن أن جند هدا التراث مشحونا 
ذلك يعود أيضا إىل طرق جتميع املعطيات اليت مل تكن لتقوم على ولعل السبب يف 

أساس ثابت فأصبح الغث منها خيتلط بالسمني، بل كانت من أجل ذلك تنال 
مسوغات ) العلميني(إعجاب القراء الذين جيدون يف هذا الوصف وهذا التحليل 

ب به القوم من  فيعج                                                 ًالتفوق، وهذا الشعور كان يزيد االستشراق بدوره تأثريا  لشعور
 .جديد ويتمادى الباحثون يف مواصلة حبوثهم يف حلقة دائرة تغذي نفسها بنفسها
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 تفطنوا هلذا اخللل )ALAIN( للحق فإن بعض املفكرين من أمثال آالن وإحقاقا
                   ً وكان آالن يهزأ جدا ،ثنوغرافيةالعلمي وكتبوا مفندين االدعاءات االستشراقية واأل

 جهلهم وباألحرىات النقد الذايت يافتقارهم ألبسط مستومن علماء االجتماع ومن 
يز ووجد هذا زقلمي الع يا:  قلمي             ًلو كتبت خماطبا "وكان يقول . للفكاهة واهلزل

ولقال إين أرى يف قلمي إهلا ) االرواحية(الكتاب بعض علماء االجتماع لنسب إيل 
على ) العلم( ليبين  إال أن أمثال آالن كانوا قالئل وانفتح اال لبعضهم "صغريا

 .الدجل والتزوير
 مباشرة، أعين أا مل نفسها غري  أن كانت عملية التنظري      ًتعقيدا  ومما زاد األمر

تنطلق من اتمع اإلسالمي ذاته وإمنا كانت تسلط عليه من اخلارج، وذلك 
 يف ضوء جتربة العامل أصحاا ووجهات نظر استنبطها ومبادئباستيعاب مفاهيم 

ولذا ظل علم االجتماع يف معظمه . ، ونقلوها إىل غريها من اتمعاتالغريب
 حول اتمعات الغربية، سواء أكان الباحثون شاعرين بذلك أم مل يكونوا        ًمتمحورا 

 إىل املقارنة اليت       ً أساسا                                                     ًشاعرين بينما كان ينبغي على علم االجتماع أن يبقى خاضعا 
 .بدأ السيطرة عليها إال يف الوقت الراهنهلا آداا وطرقها وشروطها واليت مل ت

    ًمثال  شكاالت الصورية اليت تعود إىل هذا اخللل املنهجي كثرية وغريبة فنجدإلإن ا
 حياة مسرحية أو من يتساءل عن السر الذي جعل اتمع اإلسالمي مل يشهد ازدهار

  فيذهبون،من يتفنن يف إبراز العلل اليت مل تتكون من أجلها رأمسالية يف اإلسالم
باحثني عن اجلزئيات وعن التفاصيل واألحداث التافهة اليت قد تكون مبثابة العلة لعدم 
وجود ما التمسوه يف اتمع اإلسالمي وكأمنا اتمعات ال ميكن هلا أن تكتمل إال إذا 

 .تكونت فيها املسارح أو ظهرت فيها رأس املالية
 بل نراها ك الذي يسهل الفهم على ضوئه وكأا احمل واملقارنة بالواقع الغريب تبدو

منظم حسب النسق  عند بعضهم تقترن بالصيغة التفاضلية حبيث يصبح أي جمتمع غري
   ًثال  م، فال تراهم يتكلمونإنسانيتهومنقوص ومشكوك حىت يف  الغريب، كأنه مبتور

  ولكنهم يستعيضون عن ذلك باحلديث عن العشائراإلسالمية والشعوب األممعن 
)Peuplades tribus ( وال عن القيم األخالقية اإلسالمية ولكن عن العادات
)Coutumes( ، وال عن اإلميان اإلسالمي وإمنا عن املعتقدات
)Croyances( ،وال عن الفن اإلسالمي وإمنا عن الفلكلور... 
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تتم إال يف نطاق مفاهيمهم الغربية وال يدل ذلك يف  نرى أن حمورة كل شيء ال
 واقع إىل عن قصور يف جتاوز النفس والتفوق على الذات والنظر إالمر األ حقيقة

ذلك عن أوساط جامعية  ن يصدرأاألشياء بكامل املوضوعية، والغريب يف األمر 
 .تدعي العلم واملوضوعية والدقة والتثبت يف الشك ويف اليقني

 رئيسي واألمثلة على هذا اهلذيان وفقدان املوضوعية كثرية، ولكن لنكتف مبثال
 عنا فضلناه عن غريه ألن صاحبه لعب ةغري بعيدواحد منها اخترناه يف فترة تارخيية 

 من                                                       ً يف فرنسا نفسها إلثارة الضغائن وبث السموم، وكان يعد قطبا      ً كبريا     ًدورا 
أقطاب املختصني يف معرفة أسرار الشريعة اإلسالمية وطوايا الفقه وخبايا اتمعات 

 بني                                              ً انقطاع مدة ثالثني سنة ودرس باجلامعات ونصب قاضيا العربية، وألنه كتب بال
 .) الروح اإلسالمية( للحكومة الفرنسية وهو رميون شارل صاحب               ًالناس ومستشارا 

 إن هذا الكتاب عبارة عن خمتارات مما كتب ضد اإلسالم واملسلمني عرب العصور
يل يدعي إال أنه قدم يف قالب تأليف منسق ذي طابع شيق خالب وبأسلوب مج

رجل  من امع الفرنسي وهو) P.Gautier( فوتيه األستاذالعلمانية، ناهيك أن 
 كل شيء عن اإلسالم وعن املسلمني، كان      ً تاما                 ً وإن كان جيهل جهال            ًحمترم مبدئيا 

، وهي سلسلة جدية للغاية )املكتبة الفلسفية العلمية(أدرج هذا الكتاب يف سلسلة 
 ..واملؤرخني والرياضيني واألطباء   العلماءبرز الفالسفة وأعظمنشرت أل

) الفقهية: (إن التهم املوجهة إىل اإلسالم خالل صفحات الكتاب ثالث هي
وهي تأيت يف سياق احلديث يف كل مرحلة من مراحل ) القدرية(و) والتعصب(

 .العرض حىت لتبدو وكأا عادية يف اإلسالم وجبلة يف املسلمني
  وبصفة ال               ً إذ هي ختضع دوما ،طبيعية يف نظر املؤلف غريفحياة املسلمني اليومية 

 حبيث مل تبق ،مناص منها ملقاييس تعاليم الفقه اليت ضبطها ومجدها يف أدىن جزئياا
حساسام إأية إمكانية للتصرف احلر عند املسلمني فهم يتصرفون يف مجيع أقواهلم و

 عندهم فال يتحركون إال دونه الفقهاء وما قرره أئمة الفكر وتصورام حسب ما
 سواء أكان ،يع أنواع السلوك البشريمجطبقا هلذه التعليمات اليت تفننت يف تقنني 

ذلك على املستوى الفردي أم اجلماعي، أم كان ذلك على صعيد الفكر أم يف 
مستوى التعايش االجتماعي أم املعامالت االقتصادية أم العالقات السياسية فالفقه مل 

 اإلنسانال صغرية إال وأصدر فيها مقولة أصبحت مبثابة احلاجز بني يبق كبرية و
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يدعي  للبصرية كما             ًللحرية وطمسا              ًللوجود ونفيا                                ًاملسلم وحياته مما جعل الفقه سلبا 
 .شارل

 هكذا يقدم شارل اإلسالم يف قالب عملية أفرغت احلياة االجتماعية من كل حرية
 من كل ناحية اإلنسانقاييس الفقهية حتاصر فالتعاليم وامل. ومن كل ذاتية أو إرادية

فيفقد   متنعه من كل حترك خارج تلك التعليمات وتلك األطر                ًفتنسج حوله شباكا 
وإىل هذه . تحول إىل آلة ميكانيكية ختضع لتوجيهات الفقهاءوي إنسانيته اإلنسان
 يرجع الكتاب عدم قدرة املسلمني )Le Juridisme musulman(الفقهية 
 على التقدم والتطور واالختراع واالبتكار ألن الفقه مبثابة العقبة أمام الفكر املزعومة

 .. تقبل اتمع للتغري والبدع واالكتشافاتإمكانيةاحلر اخلالق وأمام 
 يقول عن املسلم إنه رجل القانونو) الفقهية( هلذه      ً كامال                ًوخيصص املؤلف بابا 

)Homo Juridicus" (قه، وباألحرى لشىت مذاهبه إن النظرة املستوعبة للف
 أو غريها أصبحت اليوم مستعصية ةأو خارجيالكربى وفروعه األخرى شيعية كانت 

على العلم األوريب على الرغم من جهود علمائنا املستشرقني املكثفة منذ قرن 
 قانونية كهذه بقيت على طرقها القروسطية - أخالقية                     ًونصف، وذلك ألن أنساقا 

ممكن   بني احلق والشرع دون أي متييزط اخللإن... عد عن عقليتنابة بعيدة كل البيغر
 ) ١٩٤ - ١٩٣ص (  للحدود الفاصلة بينهما يبقى العنصر األساسي لدهشتنا 

والسبب يف ذلك حسب رأي املؤلف هو أن مصدر الشريعة اإلسالمية ينحصر يف 
حتويل القانون  اإلنساناملنجرة عن ذلك عندما حياول ) الفقهية(الوحي اإلهلي ويف 

 .ت إهليةوياعن مستواه البشري ورده إىل مست
فالقاعدة القانونية هي القرار اإلهلي الذي يأيت يف قالب خمابرة تتصل بأعمال 

وتتعلق بأفعال األشخاص املكلفني وبكالمهم وبتفكريهم فتؤيد هذا ، البشر
 ،ج واملسؤولياتتبايل به مث حتلل هذا وحترم ذاك وتضبط النتائ وتستهجن ذاك أو ال

نباط، وهكذا تتصلح إال إذا عدنا ا إىل األصول عن طريق املقارنة واالس فالقاعدة ال
 على الفقيه أن يأخذ بعني االعتبار متطلبات احلياة االجتماعية                 ًفإنه يصبح مستحيال 

 للنص مهما                             ً يف استنتاجاته ويف بنائه مالصقا              ًأن يبقى دائما  بد له ية إذ الدواالقتصا
 ) .١٩٤ص  (العصرن تنافره مع حاجيات كا
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 كل البعد عن مفهوم  ًا  الصرف جيعل اإلسالم بعيداإلراديوهذا العنصر غري 
 القانون الطبيعي الغريب ويف اية األمر ليس العدل يف اإلسالم إال وفاء ملشيئة اهللا

ة  فإن اإلسالم جيعل من الشريع،وهكذا إن كانت األخالق مصدر القوانني يف الغرب
 ).١٩٤ص (    األمم أخالقمصدر 
 إمكانيةباملقارنة فيتساءل واحلالة تلك عن جمرد  تمر صاحبنا يف عملية التنظرييسو

  بعد أن مجدها الفقه حسب ماإسالميجناح الدراسات االجتماعية النظرية يف جمتمع 
عن                                                                     ًيدعيه رميون شارل يف طور عتيق وعتيق جدا لتنظيم العالقات االجتماعية بعيدا 

ي والقانون ميفرقون بني القانون العمو  ال                                  ًالطرق العصرية احلديثة، فاملسلمون مثال 
ي املنافية للتعاليم اإلهلية وعلى ص بني املخالفات اليت متس مبصاحل الغري واملعا،اخلاص

الرغم من تفنن الفقه وتشعبه واهتمامه املبدئي جبميع شؤون احلياة فإنه مل يعر أي 
 من التراتيب املتعلقة      ً كبريا            ً وأمهل جانبا     ً مثال واإلدارية السياسية اهتمام للمؤسسات

 .بالقانون اجلزائي والقانون التجاري
على   املسلمني بأن احلفاظ التام على شريعتهم يعين احلفاظإميانوهذا يعود إىل 

 املطروحة فيه هو وباإلرادةاإلسالم نفسه، فأصبح التشبث الشكلي بالفقه وبقواعده 
 إالذات أمهية خمتلفة بعضها تافه وبعضها خطري،   من معايريطنه خليأل واحلال األص

أن النتيجة النهائية هي توحيد السلوكات حيث أصبحت سواسية فتحجرت 
 .وجتمدت وفقدت حيويتها
تفطن إىل وجود ويرميون شارل مببالغته يف حتريف الواقع  وبطبيعة احلال يشعر

 اتمعات اإلسالمية مواكبة ىى الفقه اإلسالمي وعلتطورات تارخيية كثرية طرأت عل
عادة فهم تعاليمه إلمنه ومنها رى التاريخ من أمهها احملاوالت املوفقة لتجديد الفقه و

ارية لألحداث ومنبثقة من روح اإلسالم نفسه وهناك جمواستنباط قواعد عملية 
 أن صاحبنا عوضا إالمي، تزال ز العامل اإلسال تغيريات اجتماعية ثورية هزت وال

عن أن ينوه ذه التطورات املباركة اليت ينوه ا مجيع املسلمني جنده حيذرنا منها ألن 
 . بالفصل التام بني الدين واحلياةإالميكن أن يكون  ب رأيه السالتطور ح

 )املسلمني( ذهنية ىاإلسالم وعل) عقلية( على                            ًوهذا الفصل يراه شارل مستحيال 
ر العثرة واملأساة يكمنان يف العالقة اليت البد من استنباطها من جديد حج ":فيقول

أي بعبارة أخرى فإن احلل الوحيد للمسلمني " اإلنسانيةعة يعة املرتلة والشريبني الشر
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 ومبا أن هذا صعب عليهم. يكمن يف التخلي النهائي عن اإلسالم ويف االقتداء بالغرب
 ... "بالبقاء على حاهلم ) .. ينصحهم(ن املؤلف اير طبيعة تعصبهم األعمى فإ يسوال

وأساليب العيش  إن التدمري السريع لطرق التفكري.. ولنحذر من االصالحات املرجتلة 
لعشرات ماليني املسلمني غري املؤهلني للحياة املالئكية الفردية ستكون رهيبة 

ط يف ااحنطية وإىل ر ولن تؤول إال إىل بعث مؤسسات كاريكاتو،ونتائجها وخيمة
 ).٣١٨ ص.. (الذهنيات 

  أجل بعيدإىلحكمه النهائي على اتمعات اإلسالمية بأا ستظل  وهكذا يصدر
تتخبط يف متناقضات الفقه ويف تضاربه مع واقع العامل العصري وطبيعة العامل 

 .تكون العصري يف نظره، إما أن تكون غربية أو ال
 هة، إال أا من قبيل احلق الذي أريد بهإن هذه املعاين توهم يف ظاهرها بالوجا

 روال يساي بأدىن مستويات البحث العلمي، قال يلي إطارا استعملت يف إ إذ ،    ًباطال 
واهلدف من هذه االامات واضح كما ذكرنا، غرضه تسويغ عمليات . احلقيقة

) بالعيو(صاحب البحث لكل هذه ) بإثبات(، إذ أفريقياالفرنسة وجتذيرها يف مشايل 
 يستحسنوا أنميكن للقراء من غري املتنبهني أو من غري املطلعني على حقيقة األمور 

عة اإلسالمية وإىل تعويضها بالقانون شريالسياسة الفرنسية الرامية إىل طمس معامل ال
 .ي الوضعيسالفرن

 وفات رميون شارل أن الفقه اإلسالمي يف مصدره ويف نشأته ويف تطوره غري الذي
 بقي على املسلمني ويف طليعتهم مبادئتى بتعاليم وسن أذ الوحي إ ،إليهذهب 

جيعلهم يعيشون يف ظل اهلداية  أئمتهم وعلماؤهم ومفكروهم أن يستنبطوا منها ما
 أراد بعباده اليسر ومل يرد م العسر،  أن اهللا                                     ًالقرآنية ومبادئها السامية، وفاته أيضا 

نا املصاحل العاجلة وأن اخلري العام واخلاص ميكن هلا أن تنسي جلة الوأن املصاحل اآل
 نصب أعني املشرع، فالفقه اإلسالمي يف جوهره عملية استنباط مسترسلة           ًيبقى دائما 

تأخذ بعني االعتبار مجيع العناصر املكونة للمجتمع مبا يف ذلك العنصر الديين والعنصر 
 والفقه مشروع ال.. .االقتصادي والعنصر املادي والعنصر اجلغرايف والعنصر النفسي

ية وغرسها بعد فهمها يف احلياة اليومية ولتجذيرها يف صلب هلينتهي لتأصيل القيم اإل
 ولتطويرها ،وللسمو يف الوقت نفسه باحلاجات البشرية على تشعبها متطلبات العصر

غائن ض عن األحقاد وال      ًَ بعيدا                                             ًوتغيريها وذيبها حىت يصبح التعايش البشري ممكنا 
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ولسنا جند عرب العصور واألمصار حماولة كهذه من حيث اجلرأة .  والفنتوالشقاق
 .ل النفسووط

     ًقرنا  نه يغطي أربعة عشرأيفوتنا أن الفقه اإلسالمي يتفاوت يف نتائجه حيث  وال
الطبيعي الذي   وقبائل ختتلف يف عقلياا وعاداا واحمليط                     ًمن الزمان ويشمل شعوبا 

 نرى يف ىارل يف هذا االختالط واالختالف فوضتعيش فيه، وحيث يرى رميون ش
كان ينبغي أن يرى جدلية مع        ً ومزجا                ً، وحيث يرى خلطا         ً وتوافقا            ًذلك انسجاما 

 . للضمري                      ًكان ينبغي أن يرى حتريرا ) ةفقهي(الواقع، وحيث يرى 
 الفقهاء املسلمون يعدون باملاليني وقد كان من بينهم العبقري، ومنهم من كان

ينحصر يف   أن اتمع اإلسالمي الإالخطأ بعضهم وأجاد آخرون دون ذلك وقد أ
مذهب وال يف فرقة، وليس الفقه يف اية األمر إال وجها من أوجه احلياة االجتماعية 

 .اإلسالمية
 األحوال على إبقاءليلهم واختاروا يف بعض احلاالت  بعض الفقهاء يف حتطأوقد أخ

 إبداء ومنهم من تقاعس وحرم على نفسه كانت عليه عوض تعديلها وذيبها، ما
ال أن هذه إمني ل واملسلإلسالمقه وأساؤوا فالرأي واستخدام العقل فجمدوا ال

ميكن هلا أن تنسينا مواقف األئمة األجالء الذين كانوا يف مقدمة  حجرة الملتاملواقف ا
تمعات  سري اىضوا به وطوروه فكان هلم التأثري الشديد علفنهالفكر اإلسالمي 

ية استمرت على مدى األزمنة واألمكنة، بل حىت روهذه العملية الثو اإلسالمية،
هؤالء الذين اختاروا املبالغة يف االحتراز والتحري إىل حد أم أضلوا الطريق فإن 

 يدعو إىل االحترام، ألنه يعرب عن تواضع متناه - وإن اختلفنا يف تقييمه -موقفهم 
ألمة وجسامة املسؤولية، وعلى كل فإن املسلمني مل  أمام عظمة امتفانوضمري 

صحيح األوضاع لتينتظروا املستشرقني السائرين يف ركاب املستعصرين الغزاة القساة 
 بل إم عربوا بكامل الرتاهة والتحري عن آرائهم أمثال اإلمامني ،والقيام بالواجب

 .اجلليلني حممد عبده، ورشيد رضا
مرغوب فيه وحممود يف الفقه  أن التعدد يف اآلراء أمربل فات السيد رميون شارل 

 يف       ً فريدا       ً رائعا                                                ً إذ اإلسالم يرى يف اختالف الفقهاء رمحة فيظل بذلك مثال ،اإلسالمي
جند له مقابال يف تاريخ الغرب القدمي وال   للتسامح والعلو بالنفس الاإلنسانيةتاريخ 

 يه البناء، فاتمع اإلسالمي ال على الفكر الرتاأليديولوجياتاملعاصر حيث تطغى 
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 اإلسالمية بل املعجزة الفقهية وهي املبادئميكن أن يكون جمرد صورة تنعكس فيها 
 يف        ً وحديثا                ًتلك األوضاع قدميا  خاصية طريفة يف اتمع اإلسالمي تتمثل يف تطوير

 جتربته  وكأن الواقع اإلسالمي حييا بكامل وعيه ومتام وجدانه، الساميةاملبادئظالل 
االجتماعية باستمرار متجدد، والعيب كل العيب أننا قصرنا يف دراسة التاريخ 

 . فقط من مستويات الوجود والتواجد                      ًاالجتماعي اإلسالمي انطالقا 
 تتم إال يف نطاق جاء اإلسالم ليبين اتمع على ركائز املسؤولية الدينية اليت ال

 السماوية األخرى مكانتها وحرر املعتقد وأكداحلرية واالختيار الذايت، وأفرد لألديان 
 بإدراجهاإال أن بعض املستشرقني أساؤوا فهم الذمة فأولوها . أنه ال إكراه يف الدين

أغلبية   أن اتمع اإلسالمي ليست فيه أقلية أوة بينما احلقيق،قلياتيف نظريتهم لأل
العدل وتدبري شؤون  ولإلنصافوإمنا أناس صدقوا بالقرآن والسنة فقبلومها كمحك 

وإن يكن . الدنيا واآلخرة، وآخرون احتفظوا مبعتقدام اليت ورثوها عن أجدادهم
 من قيمة دينهم وال من استعدادهم     ًشيئا  يغري املسلمون أقلية أو أغلبية فإن ذلك ال

نفسه يف جمتمعمات  جنده بالقدر ال لقبول آراء اآلخرين بغاية التسامح وهذا ما
 املتنازع -، ومع هذا فإن رميون شارل يرى أن املشكل          ً حىت حديثا أخرى قدميا وال

 هو مشكل التسامح اإلسالمي وهو يعود إىل صراع بني توترات كما الحظ -عليه 
احلقيقة أن : "قول يالذي ) Claude Levy Straussلفي شتراوس (ذلك 

اليب احلياة جمرد االتصال بالكفار يقلق املسلمني ألن مشاهدة أنواع جديدة من أس
 يف -هذا التسامح  : "         ًيضيف قائال  ،)٨ . ص" (عكر صفو أساليب حيام التقليديةت

 سوى انتصار متواصل على ذات ةليس يف احلقيق -ذا كان له وجود إصورة ما 
 احلرية ملبادئتفاخرون بالقيمة املطلقة اليت يعريها القرآن يفاملسلمون ... النفس

ارعون بالتأكيد يف السياق نفسه بأم الوحيدون الذين  مث يس،واملساواة والتسامح
 بالتسامح إال ألنفسهم وبنفيهم نال يسمحو"ومن مث فهم ". حيق هلم بأن يطبقوها

 ". يفرغون التسامح من معناه احلقيقيمللغري فإإمكانية التسامح 
 ووبنجد رميون شارل يف هذا الصدد إىل كلود ليفي شتراوس من ناحية وإىل يستنو

)Gobigneau(  من ناحية أخرى، غري أننا نرى أن كلود ليفي شتراوس جيهل
)  املدارين بئس(كل شيء عن اإلسالم وعن املسلمني إال أن ذلك مل مينعه يف كتابه 

)Tristes Tropiques ( ،من أن يشن هجمات عنيفة على اإلسالم واملسلمني



 ٦٣٤

مما  الصالت باخلارج أكثراإلسالم دين يرتكز على عدم قدرته على ربط . "فيقول
يرتكز على بداهة الوحي، وإذا قارنا بينه وبني الرفق الكوين عند البوذيني أو إرادة 

واعية عند من   فإن التعصب اإلسالمي يكتسي صبغة غري،احلوار عند املسيحيني
 جر اآلخرين بأساليب عنيفة       ً دائما نال حياولويقترف هذه اجلرمية، ذلك أن املسلمني 

ذ يستحيل عليهم أن يتحملوا إشاطرم حقائقهم بل موقفهم أعمق من ذلك إىل م
 هي واملذلةال طريقة واحدة حلماية النفس من الشك إكغري، ومل تبق هلم  وجود الغري

فاملسلمون غري قادرين على أن يعتقدوا بإمكانية وجود )     ًعدما (يف أن يعتربوا اآلخرين 
لى سلوكهم، وما األخوة اإلسالمية إال نقض إميان خيالف إميام أو سلوك فائق ع

ذ االعتراف الصريح إبنفي الكفار دون أن يكون ذلك باالعتراف الصريح  للغري
  )٤٣ص ( "ى إىل االعتراف ضمنيا بوجودهم دبذلك النفي لو مت أل

غريب  الغريب، إال أنه من) التسامح(وهكذا حيكم على التسامح اإلسالمي باسم 
 وبنول يستشهد يف الصحيفة نفسها جبررميون شان نشاهد أاألمور 

)GOBINEAU (ما  واليت ،ة اليت تبنتها النازية والفاشيةيقطب النظريات العنصر
 مصدر التمييز العنصري عند بعض البيض وخاصة يف جنوب أفريقيا، وكان لتزا

ليس  : "                          ًلفلسفات يف آسيا الوسطى قائال اقد كتب يف دراسته عن األديان و قوبنو
 االعتراف إنماذا يعلم القرآن؟ . .  بإميان الناس كاإلسالم                    ًناك دين أقل اكتراثا ه

 اهللا وحده إرادة بل على اإلنسانيتوقف حبال من األحوال على إرادة  باحلقيقة ال
ال يكره املسيحيون أولذا فإن القاعدة تقول ... الذي يهدي ويضل مبشيئته املغلقة 

إن هذه : "يعلق رميون شارل على هذا الرأي فيقول و" دينهم وال اليهود على تغيري
موقف املسلمني إزاء الكافرين، وهو موقف سليب للغاية  مبثابة املفتاح لفهم األسطر

ويف اية األمر فإن .. خيضع لعدم االقتناع جبدوى هدي الضالني إىل الطريق السوي 
 ذا التسامح تصديقه التسامح الذي رمسه القرآن يشترط على كل من يريد التمتع

" م متساحمون ومتعصبون يف الوقت نفسه إبالكتاب املرتل وقد قيل عن املسلمني 
 ) .٨٢ص (

وجدير باملالحظة أن رميون شارل وأمثاله يعتمدون يف هذا الصدد على التناقض 
يعود إىل ذلك  ذلك، ومهما يكن فإن األمر وااللتجاء إىل السفسطة إذا اقتضى األمر

شكلي يف التفكري الذي الحظناه سابقا واملتمثل يف منطلق املقارنة غري العلمية العيب ال
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حيث خيضعون مجيع التنظيمات االجتماعية اإلسالمية إىل املعايري الغربية، فيسلطون 
 فيعتربون أن جتاربه ،حكمهم على ذلك اتمع باعتبار ما أبدع الغرب وأصاب

فيأخذون على العرب واملسلمني عدم احتذاء ومقتضيات تارخيه متثل املرجع املفضل 
إال أن هؤالء  ن من البحث والتفكريو الغربية اليت هي وليدة قراملبادئتلك 
رقني مل يدركوا أن اإلسالم قد نظم اتمع منذ البداية على أساس احلرية شاملست

حياول والتسامح واالعتراف بالشخصية الثقافية وتقديرها، وتبويئها مكانة الئقة ومل 
ي ضيف ما  ال                      ً قل أن جتدها تتحقق كليا مبادئنفيها أو حموها أو القضاء عليها وهذه 

ره، وقد دافع عنها عديد من املفكرين والفالسفة الرتهاء ضالغرب وال حىت يف حا
، ومنهم من استشهد من أجلها دون أن نكون قد توصلنا        ً وحديثا      ً قدميا       ً وغربا     ًشرقا 

 يف صلب الواقع املبادئ هذه إقحام إىللقرن العشرين حلد اليوم وحنن نعيش يف ا
 ومبا أنه يصعب على .تزال الشعوب واألمم واألفراد تناضل من أجلها املعاش وال

ميون شارل وعلى لفي شتراوس وأمثاهلما هضم هذه احلقيقة وهذا القصد اإلسالمي ر
ة عن الواقع حىت فإنك تراهم يذهبون إىل شىت التفسريات السفسطائية اردة البعيد

 ن االعتراف حبرية الغريأ و،اإلسالمي إمنا هو تعصب للتسامح يظهروا أن التسامح
 ...ليست إال حيلة للقضاء عليها وذلك دون أن يقيموا احلجة على آرائهم هذه 

تعرضنا إىل جزئيات الوصف الذي قدمه املستشرق الفرنسي  قد يطول احلديث لو
 موضوعات شىت عن إىل فقد تطرق يف كتابه املذكور للتعريف باتمع اإلسالمي،

 يف ذلك                                                                     ًاحلياة اليومية واحلياة الدينية والسياسية والقضاء واالقتصاد واألسرة متبعا 
  ًا  هام                                                               ًطرق التحليل نفسها اليت وضحناها وبسطنا مالبساا، إال أن هناك موضوعا 

االدعاءات حوله من مجلة ذلك جيب الوقوف عنده ولو بصفة وجيزة وذلك لتفشي 
 . والزواج ووضع املرأة يف اتمعات اإلسالميةباألسرةوهو يتعلق 

 ون شارل حديث عن حياة املسلمني وعن القرابةمييف الباب اخلامس من كتاب ر
مرار البنية ت والعالقات الدموية يوضح أمهيتها يف احلياة العامة ويف اساألسرةوعن 

 القارئبنية على مسؤولية األب والزوج، وكان صفها الكاتب بأا مياالجتماعية، 
ن ينتقل الكاتب إىل تبيان النظرة التكاملية لتوزيع األدوار واملسؤوليات داخل أينتظر 

مفاهيم القرابة وصلة الرحم والتكافل االجتماعي ودور األسرة يف  األسرة وأن يفسر
 إىل املشاكل ضوأن يتعر ، االقتصادي ودعم املكاسب الثقافيةواإلنتاجاحلياة النفسية 
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ف يالقدمية واحلديثة اليت تواجهها األسرة ومتنعها من القيام بواجبها، وأن يذكر ك
  ظواهرإىل خملفات اجلاهلية أو إىلجات اتمعات اإلسالمية مشاكل يعود معظمها 

 .أو التغري االجتماعي) التمدن (إىلجديدة تعود 
  اإلسالميةاألسرة مقارنة وضع إىليعود  عان مارإال أن املؤلف يفعل كل ذلك وس

إن خضوع املرأة : مبا يشاه يف األوضاع الفرنسية مثلما اعتدنا ذلك منه فيقول
لزوجها كان األصل يف قانوننا القدمي والنصوص اليت اختذا الثورة الفرنسية انفردت 

حقوق الزوجة مث  فعدلتها الة املدنية اليت حددت ،بسن املساواة القانونية املطلقة
 إىل اكتساب هذه احلقوق بفضل القوانني الالحقة وهكذا مل       ً فشيئا  ًا ئعادت املرأة شي

أما احملتوى اهليكلي ملؤسسة الزواج اإلسالمي فإا ... تكتسب املرأة املساواة إال بعناء
 زوجها أسرةتدخل يف  بقيت يف وضعها العتيق الذي يباين مصاحل القرينني، فاملرأة ال

 وسيطرة األسرة سيطرة رئيس إن :واحلق يقال... ليس هناك شيوع يف األموال و
 للغاية من حيث مفعوله                                                 ًالذكور املطلقة تغطي هذا التباين املزعوم وجتعله ومهيا 

ولية الدفاع عن النظام الداخلي واخلارجي سؤ ما مأنيطتاملادي، فالسيد واملوىل 
بأوسع نفوذ ممكن،  فهما مؤهالن لالستئثار بل على كامل اموعة القبلية لألسرة
ن اقتصاد العشرية املطلق يسوغ هذه األساليب التعسفية اليت تذهب أ ذلك إىلأضف 

 ).٢٢٥ص (النساء عادة ضحية هلا بسبب حرمان من املرياث 
 اإلقطاعيةكان املسلمون مجيعا يعيشون يف نظام  وهكذا يتحدث املؤلف كما لو

 اإلسالمية حيتاج إىل منذجة دقيقة تأخذ بعني االعتبار سرةاألحني أن حتليل  يف
 اإلسالمية مث إن املبادئالتطورات االجتماعية واالقتصادية مع احلفاظ الصريح على 

كما كان ينبغي عليه أن يفعل لو أراد توخي املوضوعية  -يفرق  رميون شارل ال
 ..هو إسالمي وبني ما كان يقاومه اإلسالم  بني ما -والدقة 

 إال أن غرض رميون شارل من إثارة هذه القضايا حسبما يبدو وتفسريها حسب
 . اإلسالميةاألسرة صورة مشوهة عن احلياة داخل إعطاءأهوائه كان الغرض منه 
 اهتمام املستعمرين الذين طاملا حاولوا انتهاك حرمة إثارةولعل ذلك كان بقصد 

 عريقة وتعاليم دينية إسالمية من تقاليد  وما فيهااألسرةاتمعات اإلسالمية فوجدوا 
 والفرنسة خ وما بنيت عليه من احتشام وحياء وعفة وطهارة حتول دون املس،مسحة

، وحني إليهم بالنسبة       ً مبهما       ً غامضا      ً أمرا أسرته وبقيت حياة املسلم داخل ،واالغتراب
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 بما كت إالر  اإلسالمية مل جيدوا يف اية األماألسرة عن معرفة حقيقة واقع اعجزو
ما يباع أو يتجر به يف أسواق الفجور فعمموا ذلك على كامل  يف مؤلفات الفقه أو
 واستشهدوا باخلرافات واحلكايات املتداولة لتسويغ فهمهم، ،اتمعات اإلسالمية

 . الغايات اليت كانوا يريدون الوصول إليهاإىلوالوصول 
ور واحلاالت املمكن وقوعها إن الفقه اإلسالمي كان ينظم ويقنن ويصنف الص

استيحاء للواقع وحماولة الخضاعه للقاعدة العامة، وبذا فهو عمل بناء خالق يترجم 
نت الغاية منه اك واقع منظر  أن الواقع الذي يصوره الفقه هوإال ،عن هذا الواقع

صاحب النفوذ أو املسلم العادي من فهم الوضع الذي  ي أو احلاكم أوضمتكني القا
 على ضوء تعاليم القرآن والسنة مع مراعاة الظروف والعرف واحلاالت فيه هو

 وميكن لنا أن نستخرج من الفقه شواهد عن احلياة االجتماعية .امللموسة احلية
تعلق حباالت شاذة غريبة يهو صوري  رط أن حنكم التمييز بني ماشاإلسالمية على 

دها، وبني احلاالت رألحيان يف ستعرض هلا الفقهاء ورمبا أطنبوا أو بالغوا يف بعض ا
خرى، والدراسات االجتماعية يف العادة أاملتواترة يف حياة املسلمني العادية من ناحية 

تستفيد من هذه الوثائق التارخيية الوجودية اهلامة اال بعد نقدها وغربلتها ومقارنتها  ال
 .ثبات مقدار توازيها معهإبالواقع نفسه و

رل اكتفوا بتصديق هذه الصور، واعتربوها الواقع نفسه إال أن بوسكاي وميو وشا
ن أ أساسية، وهي األسرة بعد إسالميةفاختذوا منها املدخل املفضل لفهم مؤسسة 

 إىلا تعرض صاحب حاشية فقهية م فإذا، أخرى بطرق إليهااستحال عليهم النفاذ 
 بأن       ً، علما زواج الكهل ببنت رضيع أو تكاد وبىن ا، ظنوا أن اإلسالم يبيح ذلك

ن ي تعرض بعض املفسرإذاالدين اإلسالمي يقرر بأن البلوغ شرط لزواج املرأة، أما 
نكاح املتعة فإن بعض هؤالء املستشرقني يصفون املسلمني بأم أناس ينساقوق  إىل

 .تتحكم يف شهواا وراء غريزم كالبهائم اليت ال
 تضجر من غزارة زوجها  املرأة اليتإن ":ويف هذا الصدد يقول رميون شارل

توىل ضبط عدد املواقعات وميكن سيي الذي ضن تستنجد بالقاأ بإمكاااجلنسية 
 ".زوجها ذ لك احلد ن جتاوزأللمرأة أن تطالب بالطالق 

 يض للرجوع إىل القااإلمكانيةإن جمرد وجود هذه : "                    ًويضيف رميون شارل قائال 
يتعلق بالشهوات اليت  ل ماسالمية بكإللشاهد واضح على استهتار الشعوب ا
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بني احلب  مييز ال "ذلك بأن املسلم ويفسر) ٢٢٩ص " (يراعوا دون حياء
ناس أ املتأتية من املناخ تزيد يف التهاب طبيعة مىدون شك أن شدة احل.. واجلماع

ن الفقر فظيع يف ربوع مولد اإلسالم أقادرين على التحكم يف غرائزهم، واحلال  غري
 النموذج إن"ويتساءل صاحبنا هل  . . " طط وحول البحر املتوسرق األوسشيف ال

 يميته وخاصة باملغرب األورويب للحب والعشق سيخلص احلب اإلسالمي من "
 ) .٢٤١ص (

 احلكاية القدمية وإىل املقارنة بالغرب وإىل وضع إىل                      ًوهكذا يعود هؤالء دائما 
 .. النموذجية املثالية وإعطائها الصبغة التجربة األوروبية يف قمة التطور

عليها  ت اإلسالمية مفترينعامن هذا املنطلق وذا املنظار فصلوا القول يف اتم
يعطي  ال) ٦٠ص ("اإلسالم دين استبدادي"شىت األكاذيب وشىت االدعاءات من أن 

 ."التعاليم القرآنية مبنية على النسبية" أو أن اإلنسانيةقيمة للشخصية 
 لقساوة                        ً يف بعض الظروف وذلك نظرا      ًواجبا   أو       ًصبح حالال الفعل احلرام قد ي

املسلمني وينسب هلم شىت ) توحش(ويطنب املؤلف يف وصف ) ٦٦ص " (املسلمني
 ) .٦٧ ص ("تقتيل وتذبيح وتعذيب وأكل للحوم األعداء"التهم واألباطيل من 

 تومبا أن اإلسالم أفرغ احلياة حسب زعمهم من وجدانيتها فإن الثقافة أصبح
 على املسلمني ومن هذه الفكرة ينطلق رميون شارل يف حتليله لنفي أي        ً مستحيال     ًأمرا 

 اليت احنصرت -طرافة للثقافة اإلسالمية فيغض من قيمة الفلسفة اإلسالمية  عراقة أو
 -بني حماولة يائسة وغري موفقة لفهم التراث اليوناين والتمحور حول التعاليم القرآنية 

 به العبقرية األدبية عند زما متتاأن " فإنه يف نظره تافه للغاية ووحىت األدب العريب
 ) .١١٩ص " (العرب هو غياب اخليال املبدع اخلالق فيها

عطي  ألتسويغ النفوذ املطلق الذي"العدالة السياسية يف اإلسالم ليست إال حماوالت 
 السلطة والدميقراطية اإلسالمية مزعومة ألن مصدر) ١٧١ص " (للحكام واألمراء

بيده السلطة على الكونني  والشرعية يبقى يف مستوى اهللا، فاهللا هو وحده فاعل حر
 ) .١٧٢ص (زعها كما يشاء وي

يقوله اخلطباء املسلمون   نفهم ماأن"وبناء على هذا املنطلق املسبق الضمين جيب 
ميكن  فاملساواة بني البشر حققتها األمة وال) الدميقراطية(عندما يلمحون إىل مفهوم 

وهذه التعاونية بني أناس مجع .. .هللاأن تفهم إال كمساواة شرعية للناس مجيعا أمام ا
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هم احلماس الديين لن تنتج إال عالقات أخوية بني أغنياء وفقراء وهذه العالقات لن نبي
مبصاحل أي شخص ولن تتجاوز املستويات اجللدية فلن جتد نظاما أقل . .. متس 

  ) .١٧٢ص (   "دميقراطية من اإلسالم
 عن جدوى تعرضنا هلذه األقاويل واألباطيل؟ أليس من األفضل القارئقد يتساءل 

 إال ؟خرى بكثرة ترديدها والتعريف اأأن نتركها وشأا، وأال نضفي عليها قيمة 
أن الباحث العريب املسلم جيد نفسه إزاء بعض الدراسات االستشراقية أمام اختيار 

                                    ًجبميع معاين الكلمة، وإما أن يضرب صفحا  إىل هذا األثرإما أن يتعرض . صعب
يكمن يف تفشي هذه اآلراء املغرضة واليت تقدم على أا  كل اخلطر عنه، ولكن اخلطر

ا صادرة عن اختصاصيني اكتسبوا شهرة عاملية أحيانا أعلمانية وموضوعية خاصة و
ميون شارل ريف األوساط العلمية الدولية فأصبحت جمال تصديق، فمثل 
بدوره يستند  كاريكاتوري، للغاية ألنه يستند على كلود اليف شتراوس وهذا األخري

 كذلك وإىل أمثاله ولذا تصبح حلقة البحث مفرغة يتموج فيها التفكري إليه
 .االجتماعي الغريب كلما حاول فهم اتمعات اإلسالمية

                ًًهدافه فأخذت مثال  وقد دخل علم االجتماع نفسه يف عملية مراجعة لطرقه وأل
 وتعوض       ً فشيئا                                          ًبناء البلد وغري أبناء البلد متأل الفراغ شيئا أالبحوث امليدانية اليت يكتبها 

 . البحوث ذات الطابع االستعماري الصرف      ًتدرجييا 
وال بد من أن نالحظ أن هناك تيارات فكرية غربية أخرى مل تتبع هذا االجتاه 

ري أننا كنا نود أن يكون وزن هؤالء يف  اإلسالم واملسلمني غإنصافوحاولت 
 عندما حياولون نقد                                                     ًبلدام أكرب مما هو عليه، كما نود أن يكونوا أقل احتشاما 

 عندما نطالع    ًخريا  ونستبشر. زمالئهم الغربيني فيما ذهبوا إليه ووقعوا فيه من حتريف
 يف تقييمه - )Jacques Berque( كتبه املستشرق الفرنسي جاك بارك  ما
وذلك على الرغم من  -) خلمس وعشرين سنة من الدراسات االجتماعية يف املغرب(

ن األستاذ اجلليل أالطابع التمجيدي الذي يطغى على املقال، وحنن نعلم علم اليقني 
مع الباحثني ) يفضل أن يبقى يف حدود اللياقة(غيور على زمالئه وسابقيه، إال أنه 

أنفسهم فيؤكد أن البحوث االجتماعية يف مشال الغربيني املتطرفني ومع املغاربة 
  لنا أن نلومها يف ذلك، إال أا احنازت يوال ينبغ كرست ألهداف حمدودة أفريقيا
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                                       ًأال حناكم املدرسة املغربية ملا مل تبده دائما "ويطلب منا ) ٣١٥ص .... (للمغاالة 
 .. ".يف هذا الباب من دقة كافية واطالع ضاف على حقائق األمور

 نغض الطرف على مآل هذه الدراسات االستشراقية أنولكن كيف ميكن لنا 
 الغربية وتعطيها األعالموعلى استعماهلا بشىت الطرق خاصة عندما تروجها وسائل 

دون حتفظ معاين تتجاوز بكثري قيمتها العلمية، وباألحرى عندما يتبناها أبناء البلد 
 لنظرة غريبة                          ً جمتمعهم من الداخل انقيادا  حملاولة فهم       ً أساسيا                 ًعلون منها منطلقا جي

ظلون مذبذبني ضالني للطريق يعنهم، فيتيهون يف االغتراب بضيعون يف االستالب 
 على ذلك من قضية اإلسالم والتخلف االجتماعي                   ً ولست جتد أبشع مثاال .السوي
على اإلسالم،  ي، وقضية التبعية ومها خصومتان تقومان باستمراردواالقتصا
 .تان يتداوهلما علم االجتماع اإلسالميوأطروح

روج هؤالء الكتاب إشاعة أن اإلسالم وقف حجر عثرة أمام النمو االقتصادي 
واالجتماعي، وكم من باحث حاول أن يرجع ختلف الشعوب اإلسالمية وفقرها 

من أبنائها وعدم متكنها من السيطرة احملكمة على مصريهم  وأمية جانب كبري
 Gerard de( كجرياردي بارنيس             ًمما جيعل باحثا . ل دينية حبتة عوامإىلاحلضاري 
Bernis (إن التعبري العادي عن هذه النظرية معروف  ":يعارض هذه الفكرة بقوله

 والتنافر التام ،ويتمحور حول موضوعني بسيطني، ومها اإلميان اإلسالمي بالقدرية
 تفرضها الذهنية  فيستنبطون من ذلك وجود كوابح.بني الرأمسالية واإلسالم

 اإلبداعفاإلسالم حسب زعمهم يعارض " اإلسالمية فتعرقل سري النمو االقتصادي
 بذلك املسلمني من أن حيكموا فهم معاين العالقات                              ًاالقتصادي وانتشار التقدم مانعا 

 )١٠٧ص ". (االقتصادية
 Reneجاندارم مبا كتبه ريين برنيس ميكن التذكري وعلى عكس جريارىل 

Gendarme  عن العوامل االقتصادية والثقافية ومعارضتها للتنمية االقتصادية
 يف حتليله ذلك على مثل اإلسالم يف اجلزائر قصد تسويغ الوجود االستعماري  ًا مستند
 اإلمكانات إذ كان غرضه تنمية       ً شريفا                           ً أن دور االستعمار يصبح جليال      ًمؤكدا 

 أمهيتها إدراكلد ومل يتمكن العرب من االقتصادية واخلريات اليت وفرا طبيعة هذا الب
وال من إحكام استغالهلا، وذلك ألن اإلنسان املسلم كلما اعترضه مشكل من 

شاكل احلياة أو وجد نفسه أمام عقبة من عقبات الدهر تراه يتخاذل أمامها فال م
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 الضرورية الكافية ألنه يرى فيها مشيئة اهللا فيسلم األمر إىل بالغرميةيتصدى هلا 
 ملشيئة إالميكن أن تكون  ستسلم ألمر اهللا، ومبا أن األسبقية املطلقة الوي ،ظروفال

 ) .٢٢٦ص ( اإلهلية اإلرادة قد يتعارض مع ليستسلم مشيئة العبد فإن الذي ىاهللا عل
       ً جوهرا                                                       ًإن هذا االدعاء هو الذي جر رميون شارل لريى يف اإلسالم استسالما 

 الفرنسية من غصب لألرض وسلب للحكم ، فأباح وسوغ كل التصرفات       ًومضمونا 
 ألن الذنب يف ذلك ليس ذنب السلطات االستعمارية وإمنا اإلمرباطورية، يف وإدماج
 إىل مواردهم لإلساءةملقاة على عاتق اإلسالم كدين هيأ ذهنيات املسلمني  املسؤولية

دعاية تزال إىل يومنا هذا ترددها أبواق ال الطبيعية وهي الدعاية نفسها اليت ال
ي احملتلة يف الضفة ضالصهيونية والغربية اخلاضعة هلا حول شرعية اغتصاب األرا

 .الغربية لنهر األردن وزرع املستوطنات اليهودية فيها
 )احلجة (إقامةوهكذا نرى أن الغاية الصرحية من هذه الدراسات مجيعا تكمن يف 

وأن الوصاية عليهم على أن املسلمني غري مؤهلني ألن يستغلوا خريات بلدام، 
 . مضوحدها كفيلة بالنهو

وليس اال هنا جمال التصدي لدحض هذه األكاذيب اليت ال أساس هلا من الصحة 
ن تغيري األوضاع موكول إىل مسؤولية املؤمنني ألن أ و،ألن اإلسالم دين علم وعمل

 غري الرزق وألن الكسب يف اإلسالم) بأنفسهم وا ماريبقوم حىت يغ ما يغري ال(اهللا 
 تفند األقاويل املغرضة حول   ًرا ض وحا                                  ًوغري املال، وألن احلضارة اإلسالمية ماضيا 

ن كان إختاذل املسلمني املزعوم، وألن التخلف ظاهرة قبيحة يقاومها اإلسالم و
 أم ليسوا وحدهم الذين يعيشون مأساة إالمعظم مسلمي جيلنا يتخبطون فيها، 

 كثرية يف أفريقيا                                    ًواهلندية واملاركسية نفسها مل متنع شعوبا  فاملسيحية والبوذية ،القلق
 ...واجلهل والتأخر  وأوروبا وآسيا وأمريكا اجلنوبية من التخبط يف الفقر

أن  إذن فاألطروحة تنفي نفسها بنفسها واملسؤوليات يف التصرف االقتصادي جيب
 ال إىل الدين ،رخييةتعزى للهياكل االقتصادية وإىل دواليب احلكم وإىل الظروف التا

نفسه كدين، ألن اإلسالم أخذ مسؤولياته فأكد بأكثر من مرجع على قيمة احلضارة 
 يف خدمة التفاينلى العمل والشغل وعلى إحياء األرض وعلى عوالرقي وحث الناس 

 ..املصلحة العامة 
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اليت تفشت اليوم يف معظم أوساط ) التبعية(ويف هذا السياق نفسه تندرج نظرية 
                      ً وال ميكن أن يكون مبنيا                                               ًالجتماعيني مبا يف ذلك املسلمني منهم فكان التاريخ أصال ا

أي (واهلوامش ) أي الغرب(إال على تقسيم العمل على الصعيد العاملي بني املركز 
 أنه إىليفة زوال يتفطن من يردد هذه التحاليل البسيطة الساذجة امل) ... ماعدا الغرب

 . اليأس والقنوط إىل الثالثالعامل خيدم مصاحل الغرب ويدعو 
وما نظرية التبعية إال نسخة جديدة ولكن مطابقة لألصل لنظرية التمحور األورويب 

ولذا فنحن يف حاجة إىل مقاومة هذه الرتعة وإىل الدعوة . الذي بين عليه االستشراق
باب  عن دخول اتمعات من                                             ًللرجوع إىل أبسط قواعد البحث الرتيه والكف ائيا 
 .املقارنة التفاضلية وعن االنطالق من أحكام مسبقة

تزال  ال        ً وحاضرا          ًرقني ماضيا شإن الدراسات االجتماعية اليت قام ا مجع من املست
 من       ً وافرا                                                         ًيف حاجة إىل دحض ونقض ونقاش ومعارضة، وجدير باملالحظة أن جانبا 

ولكن بتعويضه   اجلداراالجتماعيني الغربيني تفطنوا إىل ذلك إال أم حاولوا هدم
بغريه، فاخلطر الذي يهددنا اليوم يتمثل يف كون النقد الذي تشاهده األوساط العلمية 

 اإلمربيايل دحض الفكر                               ً النظرية املاركسية اليت حتاول فعال إطاراألوروبية يتم عادة يف 
ات تستند يف ذلك إىل دراسة ذاتية منطلقها متطلبات اتمع  ولكنها الاالستشراقي

 بل تنطلق من النظرة املاركسية املسبقة ومن حماولة تطبيقها على ،اإلسالمية نفسها
 تلك النظريات املاركسية حيثما إلفالساتمعات اإلسالمية دومنا أي اعتبار ال 

طبقت وال لعدم مسايرة النظريات االجتماعية العامة الكونية مع الواقع امللموس 
 . احلي

زاع حول وجود نظرة اجتماعية إسالمية طريفة تنبين ـ النكن ميواحلقيقة أنه ال
 القرآنية السمحة وهي احلرية واملساواة واإلخاء والتكافل واملسؤولية إال املبادئعلى 

، وما اإلنسانيةأن اتمعات اإلسالمية متعددة بتعدد احلياة، متناقضة ككل احملاوالت 
 فلم .حتت ظالل اإلسالم ينمو مر مستإبداعالتجارب االجتماعية اإلسالمية إال 

 فهي ، اإلسالمية السمحة ومل تستوف كل متطلباتهاملبادئتستوعب بعد كل 
 مؤقت لنظرة أخالقية كونية تتجاوز دائما الظروف واألطر الزمانية صتشخي

واملكانية باعتبار أن اإلسالم مثال عال يقترب منه املسلمون طالبني من اهللا التوفيق 
 ...واحد  هم أجران وإن أخطأوا فلهم أجرفإن أصابوا فل
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وبدهي أنه يستحيل دومنا غلو أو ابتعاد عن احلقيقة أن حنصر اتمع اإلسالمي يف 
منوذج ما ميكن تعميمه أو استقراؤه، وكل احملاوالت لتنظيم اتمع اإلسالمي 

 ة تارخيية هلا قيمة ذاتية وكلها حبث لتجسيم النظرة اإلسالميةيرشحماوالت ب
صلى اهللا (ولتشخيص التعاليم القرآنية ولالقتراب من النموذج الذي سنه نيب اإلسالم 

 ).عليه وسلم
 ضوكل دراسة اجتماعية مل هذه احليوية اخلالقة وهذه احلركية املستمرة لفر

القيم اإلسالمية ولتجسيدها يف مؤسسات وضعية لن تتوصل إىل فهم كنه القوى 
قي، وكل حماولة حتصر اإلسالم يف هذه التجربة أو تلك ياإلسالمية على وجهها احلق

إال حماولة حمدودة قاصرة عن استقصاء املعاين اإلسالمية يف عظمتها  ميكن أن تعترب ال
 .وجالهلا

حماوالت املستشرقني وبعض املسلمني املتشبثني بأذياهلم عن  مدار ولعل هذا هو
هدوه من ختلف املسلمني يف  عندما حصروا اإلسالم فيما شادغري قصقصد أو عن 

  الضيق الذياإلطار بينما اإلسالم أعظم بكثري من أن حيصر يف هذا ،القرنني األخريين
 إمكاناته وطاقاته املستمدة من             ً وال ميثل أبدا ، ضئيال من ماضيه           ًميثل إال جزءا  ال

 .                      ً ومن عزمية املسلمني ثانيا               ًالوحي اإلهلي أوال 
ولوا التعاليم أ ما                           ً دينهم أو تنكروا له، وكثريا  ما ابتعد املسلمون عن     ًوكثريا 

 ى ما استعملوا هذه املؤسسة أو تلك للقضاء عل      ً وكثريا ،اإلسالمية فأصابوا أو أخطأوا
 الباحث االجتماعي الرتيه أن يعيننا ىجوهر إميام ال خلدمته، كل هذا موجود وعل

 .وتقومي ما اعوج من مسالكه على تقييمه،
كتب فينا وعلينا وأن  كل ما ينبغي أن نأخذ بعني االعتباروعلى هذا األساس 

وحنن مل نتعرض يف هذا العرض املتواضع  -حىت خرافات املستشرقني حولنا  ندرس
 وعلى ، اليقظة املستمرةى على النقد الذايت وعل               ً ألن يف ذلك حافزا -إال لبعض منها 

اعها حىت نقوم بواجب اإلخالص ألمتنا بإعادة النظر يف شؤوا وحماولة فهم أوض
 .األمانة، وندافع عن تعاليم ديننا احلنيف 
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)١(المستشرقون واالقتصاد اإلسالمي 

                                                           

الزكاة عند شاخت، : هذا البحث مأخوذ بتصرف من دراسة للدكتور حممد أنس الزرقا، بعنوان) ١(
  .والقراض عند يودوفيتش
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 :خالصة مقال شاخت من الزكاة
ظهرت مقالة جوزيف شاخت عن الزكاة يف الطبعة األويل اإلجنليزية للموسوعة 

) ٢٣٥٠(يتألف البحـث من و، م١٩٣٨اإلسالمية يف جملدها الرابع الصـادر عام 
 .           ً                            كلمة تقريبا  باستثناء فقرة املراجع يف آخره

وقد استندنا بعد النص اإلجنليزي إىل الترمجة العربية للموسوعة املذكورة واليت 
                                 ً      ً        كما اطلعنا على صيغة منقحة تنقيحا  بسيطا  ملقالة ،مسيت دائرة املعارف اإلسالمية

 وذلك ،)باإلجنليزية(سالمية القصرية شاخت املذكورة أصدرها ضمن املوسوعة اإل
                ً                      وهي مطابقة حرفيا  ملقالته األويل باستثناء .  أي قبل وفاته بثماين سنني١٩٦١عام 

 .                    ً                                   مجل معدودة عدلت غالبا  إليضاح املقصود ال لتغري أية فكرة سابقة
                                                       ً              ونلخص يف الفقرات التالية أهم أفكار املقالة، مستخدمني غالبا  ألفاظ الترمجة 

                                                   ً                    ً  ة املشار إليها وهي ترمجة ممتازة، لكننا مل نلتزم ا دوما  بغية االختصار أحيانا ، العربي
أو ابتغاء مزيد من الدقة، إذ وجدنا يف موضع أو موضعني فقط ضرورة تعديل الترمجة 

ومل نلتزم يف اخلالصة التالية بتسلسل ورود .                   ً                لتكون أكثر انطباقا  مع األصل اإلجنليزي
                    ً                     ً             األصلي بل مجعنا أحيانا  حتت فقرة واحدة أفكارا  وردت متفرقة األفكار يف املقال 

لكننا حرصنا على أال نورد أي عبارة مل ترد صراحة يف . وغري منظمة يف املقال
املقال، ويف األحوال القليلة اليت اقتضت إضافة عبارة تفسريية من عندنا، وضعنا 

 [  ].   كالمنا بني معترضني 
 : ليمايشاخت الواردة يف مقال فكار األأهم لعل و     
تعريف للزكاة بأا من أركان اإلسالم وأا مقدار مفروض يؤديه املسلم عن -١

 .ويصرف يف مثانية أصناف من الناس. أنواع معينة من األموال
زكا والزكاة مث الصدقة، ويتخلل املناقشة التأكيد يف : مناقشة لغوية ملعىن ألفاظ-٢

            ً                                      على أن حممدا  صلى اهللا عليه وسلم تعلم هذا املفهوم من ثالثة من مواطن متفرقة
يف العربية بأا تعىن الطهارة ” زكاة“وعلماء اإلسالم يفسرون كلمة . "اليهود

                        ً                                           والنماء، واحلقيقة أن حممدا  صلى اهللا عليه وسلم استعارها مبعىن أوسع من ذلك 
 .")زاكوت: امية اآلر-يف العربية (          ً                        بكثري، أخذا  عن استعماهلا عند اليهود 

وقد عدل شاخت اجلملة السابقة، يف الصيغة املنقحة من مقاله والصادرة عام  
اليت ليس هلا أصل تارخيي ) الزكاة(هذه الكلمة : "، فأصبحت١٩٦١
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etymology مقنع يف أصول املفردات العربية، عرفها  الرسول صلى اهللا عليه 
 )".زاكوت: يف اآلرامية(ند اليهود                         ً              وسلم مبعىن أوسع بكثري، أخذا  من استعماهلا ع

ال يكاد يكون هلا يف القرآن يف العهد املكي سوى ) زكا(ومشتقات مادة  
 .               ً    ً                         الذي ليس عربيا  أصال  بل هو مأخوذ عن اليهودية"التقوى"معىن 
يتضاءل يف العهد املدين معىن الطهارة والصالح يف ): تطور مفهوم الزكاة(-٣

وتغدو كلمة الصدقة مرادفة لكلمة الزكاة، .  العطاءكلمة الزكاة، ليحل حمله معىن
 . حيث عرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك من يهود املدينة معرفة أدق

                                                         ً      وقد بدأت الزكاة يف مكة طوعية غري منظمة، لكنها مل تفرض إلزاما  إال يف         
نة التاسعة املدينة، وخيتلف العلماء يف حتديد وقت فرضها بني السنة الثانية والس

واليت حتض على اإلنفاق والصدقة [للهجرة، كما يعتربون األحكام العامة املتقدمة 
 .منسوخة بعد فرض الزكاة] عموما
                                             ً               وقد استطاع النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل نوعا  من النظام ألخذ -٤

 من سورة التوبة، ٦٠الصدقات وصرفها يف وجهوها، وهو النظام الذي قررته اآلية 
                              ً                                          بيد أن ذلك مل يغري أول األمر شيئا  من طبيعة الزكاة من حيث هي صدقة فردية على 

 . الرغم من وجود بعض الصدقات اإللزامية
على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يستعمل حصيلة الصدقات ملساعدة        

احملتاجني فقط، بل استعملها عند الضرورة وعلى سبيل التفضيل لإلنفاق على 
 .روعاته احلربية، ويف أغراض سياسية أخرىمش

) واجب األداء(                                                    ً والنيب صلى اهللا عليه وسلم عندما ابتدأ يف جعل الزكاة فرضا      
إىل خزينة الدولة، قد اقتصر يف ذلك على الضروري الذي البد منه، وإن تنظيم 

رآن مل يعرف يف الق] أي بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم[الزكاة الذي حصل بعدئذ 
ويسألونك ماذا  (: فالقرآن مل حيدد مقدار ما يعطى بل قال،)٥( السنة وهو جزء من 

 ]. ٢١٩البقرة ) [ينفقون قل العفو
                        ً                                    كما أن السنة تتضمن أقواال  منسوبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم ال تضع     

 وأبو ذر من بني الصحابة يعزى إليه القول بأنه ال جيوز.      ً               حدودا  على فرض الزكاة
             ً                     ويقال أن عليا  رضى اهللا عنه جعل احلـد . ألحد أن يدخر من املال إال بقدر حاجته
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درهم بل ينسب إىل إمام متأخر هو ) ٤٠٠٠(األقصى ملا جيوز أن ميلكه اإلنسـان 
 .مالك بن أنس القول بأن كل ادخار للمار حرام

ع، ، واحلديث يف أكثر من موض)٢/٢١٥كما يف سورة البقرة (وذكر القرآن -٥
الوالدين، واألقربني، واليتامى، والفقراء وابن السبيل : من بني مستحقي الزكاة

بل إن السنة تثين على إعطاء الزكاة لألغنياء واللصوص والبغايا، . والسائلني واألرقاء
 .ألن املهم يف املقام األول هو الرب من حيث هو

زكاة الذي جاء بعد ويف احلديث أحوال تؤدى فيها الزكاة، ال تتفق مع نظام ال
 .ذلك
ومهما يكن من شئ فإن طبيعة الزكاة يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت -٦

ال تزال غامضة ومل تكن ضريبة يقتضيها الدين، ولذلك امتنع من أدائها كثري من 
 ومنهم عمر -وإن بعض املؤمنني . قبائل األعراب بعد وفاة النيب عليه الصالة والسالم

على أن عزمية أيب بكر الصديق هي اليت .  جنحوا إىل التسليم بذلك-ب بن اخلطا
                        ً       وقد سامهت هذه املؤسسة كثريا ، بفضل . جعلت الزكاة ضريبة الزمة ومؤسسة دائمة

 .إنشاء بيت مال الدولة، يف بسط سلطان اإلسالم
وظل املسلمون الغيورون، كما كانوا دوما، يرون من حقهم أن ينفقوا الزكاة -٧
لوجوه اليت خيتاروا، لكن منو الدولة وتركيز سلطاا مل يلبثا أن جعال هذا األمر يف ا

 .      ً                   مستحيال  من الناحية العملية
                               ً                       ً              إن نظام الزكاة املفصل ينسب غالبا  إىل أيب بكر وينسب أحيانا  إىل النيب عليه -٨

 .الصالة والسالم أو إىل عمر بن اخلطاب، أو إىل علي بن أيب طالب
 :ام الشرعية املتعلقة بالزكاة فهي التالية حسب املذهب الشافعيأما األحك 

ما خيرج من : جتب الزكاة على املسلمني فقط، وهي تؤدى عن األموال اآلتية-
                          ً                                        الزرع، إذا زرع ليكون طعاما ، كما تؤدى عن الثمار، خاصة تلك اليت وردت 

          ً     واخليل أيضا  عند (صراحة يف احلديث وهي العنب والتمر، وعن اإلبل والغنم والبقر 
 .، وعن الذهب والفضة وعن عروض التجارة)احلقيقة

فيما % ١٠(بعد أن يبني الكاتب النصاب، ونسبة الزكاة على الزروع والثمار -
وعلى الذهب والفضة وعروض التجارة ) فيما سقي جبهد% ٥سقت السماء و 
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إال إذا إن الزكاة ال جتب على الذهب والفضة وعروض التجارة : يقول%) ٢,٥(
 .       ً     ً                                   ظلت حوال  كامال  من غري أن تستعمل، أي إذا ظلت مكنوزة

                      ً                                                ومال الزكاة مرصود حصرا  للطوائف الثمانية من الناس الذين نصت عليهم اآلية -
 من سورة التوبة، والفرق الذي يذكر بني طائفيت الفقراء واملساكني تعسفي من ٦٠

عريف حبيث يكونون هم كل وجه، وعلى كل حال اعتاد الفقهاء أن يفسروا الت
                                            ً   والغارمون عند الشافعية هم الذين احتملوا دينا  يف . أنفسهم من إحدى الطائفتني

 .سبيل اهللا
                                                        ً     ً           وقد اختلف التطبيق العملي للزكاة عن صيغتها النظرية اختالفا  كبريا  يف البلدان -٩

، واملكوس العالية اليت مل تتوقعها الشريعة جعلت الزكاة. اإلسالمية املختلفة
      ً                                                             وخصوصا  زكاة األموال الباطنة، ال تؤدى على اإلطالق، أو مل تكن تؤدى بالقدر 

بل إن حصيلة الزكاة مل تكن تنفق يف غالبية األحوال يف ... الذي فرضه الشرع 
وكان عمال الزكاة أنفسهم أو القضاة حيتفظون يف العادة بالشطر . وجوهها الشرعية

 .األكرب من مال الزكاة
ؤلف يف فقرة أخرية وجوب زكاة الفطر ومقدارها وأا مطبقة ويبني امل-١٠

 .     ً               عموما  يف العامل اإلسالمي
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 :تقومي ملضمون مقال شاخت
حممد يوسف . اطلعنا على تعليقني رئيسيني على هذا املقال أوهلما بقلم د 
، وقد تضمنته الترمجة العربية للموسوعة اإلسالمية على صيغة - رمحه اهللا -موسى 
فقه الزكاة للعالمة الدكتور يوسف : مث ظهر الكتاب الفذ. قال شاختملحق مب

 ١٨٣ - ١٨١ و ٩٢ - ٨٨ و ٣٩ص  (:               ً              القرضاوي متضمنا  يف مواطن عديدة
وكال التعليقني دقيق وهام . مناقشة آلراء شاخت يف مقاله ذاك) ٩٢١ و١٩١و

 ،ن منهجه                                ً   ومها منصبان على مضمون املقال أساسا  دو. نوصى القارئ بالرجوع إليه
ولن نكرر هنا ما ورد فيهما إال عندما يقتضي املقام ذلك، وحينئذ نورده باختصار 

 .مع اإلحالة الصرحية عليهما
 :االفتقار إىل الدقة-١

ونقصد به إطالق تعميمات حتتاج إىل تقييد، أو إغفال تفصيالت مهمة  
التعبري عن معىن واحد تتعلق مببدأ عام، أو استعمال عبارات جمملة بينما يقتضى املقام 

وعدم الدقة يف العبارة والفكرة ال يكاد خيلو منها مقطع واحد من هذا . ال غري
 :ومن أمثلتها ما يلى. املقال
إن العلماء اختلفوا يف وقت فرض الزكاة بني السنة الثانية والسنة " :يقول شاخت-

و أا فرضت فيما وكانت الدقة تقتضي أن يبني أن املشهور بني العلماء ه. التاسعة
 ،)٦( بينما القول بأا فرضت يف التاسعة ضعيف،بني السنة الثانية واخلامسة للهجرة

كما أن قوله بأن العلماء يرون أن الزكاة نسخت ما تقدمها من أحكام اإلنفاق 
                 ً                                                     والصدقة ليس دقيقا ، بل هو رأي بعض العلماء، والراجح عند احملققني أن الزكاة 

انت واجبة يف األصل وتركت أشياء أخرى على وجوا فصلت بعض أشياء ك
 .  األصلي

                                         ً            إن النيب عليه الصالة والسالم جعل الزكاة فرضا  واجب األداء " :يقول شاخت-
، وله عبارات أخرى نظريها قد توهم بأن الزكاة هي من إيرادات "إىل خزينة الدولة

 .  الدولة
ن الكرمي وواقع السنة النبوية يوجب واحلقيقة أن نظام الزكاة بنص القرآ          

ومل يشر مقال شاخت إىل ذلك، بل استخدم . فصل ميزانية الزكاة عن ميزانية الدولة
 .عبارات توهم العكس
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 :، لكن يضيف"إن الزكاة جتب على الذهب وعروض التجارة": يقول شاخت-
                                                                ًإنه يشترط لوجوب الزكاة عليها أن تبقى مكنوزة من غري أن تستعمل حوال "

بل املذاهب .                 ً                      إذ ال يشترط أبدا  عدم االستعمال أو الكرت،، وهذا غري دقيق"    ًكامال 
جممعة على أن األموال النقدية كالذهب والفضة البد من تزكيتها إذا بلغت النصاب 

 ويشترط ، سواء استعملت أم كرتت، وسواء استثمرت أم عطلت،دون أي استثناء
ملك ما زاد على النصاب طيلة احلول، وهذا ) الذين التزم بذكر مذهبهم(الشافعية 

                    ً                                                  يتحقق لدى التجار مثال  بتقلب ما لديهم، خالل السنة نفسها، من عروض إىل نقود 
وهذا يقتضي عند مجهور الفقهاء، وخيرج من ذلك كله ربع . مث إىل عروض، وهكذا

 فال يصح أن نصف العروض أو النقود اليت زكيت بأا مكنوزة غري ،العشر
 .ملةمستع

                  ً                                        كما أغفل شاخت حكما  يف غاية األمهية، وهو أن أرباح التجارة ختضع  
 .للزكاة عند تزكية عروض التجارة، أي إن الزكاة خترج عن رأس املال والربح

أما األرقاء ": من بني مصارف الزكاة) يف الرقاب(يقول شاخت يف معرض بيان -
 املالكية يرون أم هم الذين                    ً                           الذين يستحقون نصيبا  من مال الزكاة فالفقهاء عدا

وهذه العبارة تشعر . "وقعت مكاتبة بينهم وبني من ميلكوم، لفك رقام من الرق
بأن املالكية خالفوا قول اجلمهور بأن الرقاب هم املكاتبون، لكن ال تبني ما رأي 

 العبيد والصحيح هو أن الرقاب يف اآلية الكرمية قد يقصد ا إعانة. املالكية يف املسألة
وإىل هذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة واحلسن (املكاتبني مبال يفتدون به أنفسهم 

وهذا ليس مذهب مالك وحده بل (، أو شراء العبيد وإعتاقهم )البصري وسواهم
                      ً            أو يقصد ا األمران مجيعا ، وإليه ذهب ) مذهب ابن حنبل واسحق وأيب عبيد

  .الزهري وسواه
                     ً        هم الذين احتملوا دينا  يف سبيل "م عند الشافعية وتعريف شاخت للغارمني بأ-
                       ً                      فاحلقيقة أن الغارم عموما  هو من حلقه دين ثقيل ال . هو تعريف مبهم وناقص" اهللا

 . ")نظام التأمني"مصطفي الزرقاء (قبل له بوفائه 
                                         ً                           والشافعي ومالك وأمحد يرون أن للغارم نصيبا  من الزكاة سواء أكان دينه        
، أو كان )كنفقة أو كسوة أو زواج أو عالج(صلحته الشخصية املشروعة    ً  أصال  مل

 .)٧(                             ً                        دينه ملصلحة غريه، كمن يلتزم ماال  ليصلح بني مجاعتني متشاجرتني
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زاع الثاين من الدين بتلك العبارة الغامضة ـوشاخت يشري إىل هذا الن 
 .ويتجاهل النوع األول كلية

 يف تعليقه الذي سبقت - رمحه اهللا -حممد يوسف موسى . تعقب د        وقد 
منها ما يتصل بسهم املؤلفة قلوم، : إليه اإلشارة عبارات شاخت اليت تفتقر إىل الدقة

، وشروط زكاة املاشية، وزكاة احللي واملعادن، وسهم العاملني )يف سبيل اهللا(وسهم 
 .وكثرا حتول دون تلخيصها هنا. عليها

 :أغالط صرحية
الطهر، وهذا :  اآلرامية-تعىن بالعربية ) زكوات(كلمة إن " :قال شاخت-

يف اللغة العربية هي سلسلة من ) زكاة(ولكن مالحظاته على كلمة ، "صحيح
 .األغالط
                                                            ً          فالعربية واآلرامية والعربية هي من اللغات السامية اليت تشمل أيضا  البابلية  
     ً          علميا  اجلزم بأن  وهناك جذور كلمات مشتركة بني هذه اللغات ال ميكن ،وسواها

 وقول ،إحداها نقلتها عن األخرى، بل قد تكون عائدة إىل أصل مشترك بني اجلميع
من العربية واآلرامية إىل العربية، هو جمرد زعم ال ) زكوات(شاخت بانتقال كلمة 

                        ً      ً                               وهو يف هذا الزعم يتبع جا  شائعا  بني علماء اليهود، يف اإلصرار على . دليل عليه
 .مات املشتركة بني اللغات السامية إىل اللغة العربيةنسبة كل الكل

ويالحظ يف هذا الشأن أن سبق تدوين كلمة معينة يف إحدى هذه اللغات  
 كما ،        ً                                                         ليس دليال  على سبق وجود تلك الكلمة أو استعماهلا يف تلك اللغة دون غريها

التدوين فيها يالحظ أن العربية إىل حني البعثة كانت تعتمد املشافهة واحلفظ، وكان 
 .     ًنادرا 

منتقلة ) زكاة(                             ً          مهدي عالم أننا حىت لو سلمنا جدال  بأن كلمة . وقد بني د 
إىل العربية من العربية، فإن ذلك سابق لإلسالم كما هو ثابت يف كتب اللغة، فيكف 

 . يصح االدعاء بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم اقتبس معناها من اليهود
 الطهر والرباءة واحلق )٨( اآلرمية هو-كوت بالعربية ونضيف بأن معىن زا       
                                                     ً  وهي ال تدل يف أي من معانيها العربية هذه على واجب ديين أصال ، . والكسب

 وضوابط حمددة، شأن مفهوم الزكاة اخلاص يف -ناهيك عن واجب ديين له قواعد
 .اإلسالم
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صول يف أ) اتيمولوجي(أما إنكار شاخت بأن يكون لكلمة الزكاة أساس  
للعالمة ابن منظور (املفردات العربية، فيسهل متحيصه بالرجوع إىل لسان العرب 

تعين ) من زكا يزكو( حيث ذكر يف اللسان أن الزكاة ،وغريه)  هـ٧١١املتويف سنة 
زكى نفسه أي : ومنه(النماء، والربكة، والطهارة، والصالح، واملدح : يف أصل اللغة

لكرمي جبميع هذه املعاين إضافة إىل املعىن  وقد استعملها القرآن ا،)مدحها
ومجلة هذه املعاين تالئم منط التطور . االصطالحي اإلسالمي وهو زكاة املال املعروفة

وهو (األتيمولوجي املعروف ملعظم الكلمات العربية، الذي ينطلق من معىن حسي 
        ً    كاة بدعا  بني فليست كلمة الز. إىل معان جمازية، مث إىل معان اصطالحية) هنا النماء

 .الكلمات العربية
هلا امتداد عميق يف املفردات العربية، ) زك(وقد تبني يل باالستقراء أن حريف  

االمتالء والكثرة، مث : إذ يدالن يف كل مادة ثالثية أصلية تبدأ ما على معىن عام هو
 يف معجم) زك(فقد ورد حرفا . يتحدد املعىن اخلاص للكلمة حبسب احلرف الثالث

 :لسان العرب يف مطلع مثاين مواد هي
 .هو كثري النقد حاضره: ، وهو زكاة، من معانيها)باهلمز( زكأ -١
 .مأله:  زكب وزكت اإلناء- ٣ و ٢
 .وعاء من أدم: والزكرة. مأله:  زكر اإلناء-٤
مشى يقارب اخلطو ويكثر الرفع والوضع، :                      ً زك الرجل زككا وزكيكا -٥

زك، إذا عدا يف مشيه، وقد تدل : لذا يقال.  السرعةوكثرة اخلطوات قد تدل على"
زك الرجل زكا وزككا إذا هرم، أو ضعف من : على الضعف واهلرم، لذا يقال

 .)٩( مألها: وزك القربة. "مرض
والزكام مأخوذ من الزكم والزكب . أصابه الزكام املعروف:  زكم الرجل-٦

 .وهو امللء
 ).وهذا دليل زيادة الفهم. ( صادقكان ذا فطنة وحدس:  ركن زكنا وزكانة-٧
 . زكا يزكو، وقد تقدم-٨

وقد بلغ شرح ابن منظور هلذه املواد الثمان وإشتقاقاا وشواهدها أكثر من  
 .كلمة، أي ما يقارب ثالثة أرباع مقال شاخت عن الزكاة) ١٧٦٠(
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والنتيجة العامة هلذا االستقراء هي أن كلمة الزكاة ليست كلمة منفردة، بل  
وجيمع ) ز ك(نتمي إىل أسرة كبرية من الكلمات العربية تتميز حبروف مشتركة ت

وهذه هي صفات .           ً                  ومتتاز مجيعا  بثرائها يف املشتقات) الكثرة(بينها معىن مشترك 
الكلمات األصلية يف اللغة، ألن الكلمات املقترضة من لغات أخرى تكون عادة 

 مقطوعة الصلة بسواها من جامدة غري منتجة للمشتقات الكثرية، كما تكون
 .الكلمات
إن إنكار وجود أساس لكلمة : فال يسعنا يف ضوء ما تقدم إال أن نقول 

          ً       شاخت علميا  ال على ) ضعف(الزكاة يف أصول املفردات العربية يدل على زكك 
 .زكانته

                                                           ً            فإذا انتقلنا اآلن إىل تصور شاخت عن تطور معىن الزكاة رأينا أيضا  أنه ال أساس 
 .له

القرضاوي أن القرآن الكرمي استعمل الزكاة مبعىن إيتاء املال . قد أوضح دف 
، ٧-٦، وسورة فصلت ٣٩سورة الروم (مرات كثرية منذ أوائل العهد املكي 

مما ) ، ومجيعها مكية، وهناك أمثلة سواها٣ -١، وسورة النمل ٤وسورة لقمان 
عىن الطهارة قبل أن يظهر شاخت أن ابتداء استعماهلا يف اإلسالم كان مب يناقض زعم 

والصحيح أن القرآن الكرمي استعملها يف كال العهدين . بالتدريج معىن إيتاء املال
 .                      ًاملكي واملدين باملعنيني معا 

                                 ً                               ونضيف بأن التشابه بني األديان عموما  له أحد ثالثة تفسريات من الناحية  
 : املنطقية
 .االتفاق أي املصادفة-١
  .قدمنقل املتأخر عن املت-٢
 . وحدة املصدر-٣

والقرآن الكرمي يؤكد بالنسبة لألديان السماوية وحدة مصدرها اإلهلي       
وواضح أن من ال يؤمن ).          ً              وليس دوما  متاثل تشريعاا(ووحدا يف املبادئ الكربى 

 مثل كثري من -                     ً                                 بالرساالت السماوية أصال  أو برسالة حممد عليه الصالة والسالم 
 ألنه خيالف موقفه املذهيب، لكن املنطق يقتضي ؛          ً       تجاهل متاما  التفسري ي-املستشرقني 

من هؤالء أن يقروا بأن وحدة املصدر تكفي وحدها لتفسري تشابه األحكام حيثما 
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ووهبنا له (وقد صرح القرآن الكرمي يف حديثه عن سيدنا إبراهيم عليه السالم . وجد
 ..) ام الصالة وإيتاء الزكاةوأوحينا إليهم فعل اخلريات وأق) (اسحق ويعقوب

وأوصاين بالصالة والزكاة (ويف حديثه عن سيدنا عيسى عليه السالم ]. ٧٣األنبياء [
 . )١٠(]٣١مرمي ) [         ًمادمت حيا 

وهذا كما قدمنا ال يقتضي متاثل تشريع الزكاة التفصيلي بني هؤالء الرسل عليهم  
 .صلوات اهللا، لكن يدل على أن احلث عليها مشترك بينهم

 والصحيح إمجاع أهل العلم ،جعل شاخت الوالدين بني من يستحقون الزكاة     
                                            ً                          عى عدم جواز ذلك، ألن نفقة الوالدين واجبة شرعا  بالكتاب والسنة على الولد 
القادر على النفقة، فدفع زكاته إليهما يوفر عليه تلك النفقة الواجبة، فكأنه يدفع 

  ً                                        ضا  ال جيوز أن يدفع إنسان زكاة ماله إىل أوالده وهلذا أي. الزكاة إىل نفسه، فلم جتز
  .وال إىل زوجته، لوجوب نفقتهم عليه

واألحاديث الشريفة اليت حتض على الصدقة على  ) ٢١٥البقرة (أما اآلية الكرمية 
الوالدين واألقربني، فإن استناد شاخت إليها غري سديد، ألا يف رأي أهل العلم 

 وكان على شاخت أال يتشبث بتفسري ،فريضة الزكاةتتعلق بصدقة التطوع وليس ب
                             ً                                        يناقض اإلمجاع، وإن كان البد فاعال ، فال أقل من أن ينبه القارئ إىل أن ذلك هو 

 .                      ً                          تفسري شخصي منه هو، خالفا  ملا عليه إمجاع علماء املسلمني
              ً                                  السنة تثين أيضا  على إعطاء الزكاة لألغنياء واللصوص (أكد شاخت على أن 

:  ونترك للقارئ احلكم على مدى رصانة هذا القول يف ضوء النص اآليت،)والبغايا
 والنصوص -)                           ً                                 الذي مل يشر إليه شاخت مطلقا  لكن يبدو من ألفاظه أنه هو مستنده(

 :اليت تليه
، من حديث أيب هريرة عن رسول اهللا )١١( أخرج البخاري ومسلم والنسائي-أ

] من بىن إسرائيل:  أمحد يف مسندهزاد[قال رجل : "صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أي وهو ال : قال ابن حجر[فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق . ألتصدقن بصدقة
اللهم لك احلمد : تصدق على سارق، فقال: فأصبحوا يتحدثون] يعلم أنه سارق
فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا . ، ألتصدقن بصدقة)١٢(على سارق
اللهم لك احلمد على زانية، ألتصدقن : ة على زانية، فقالتصدق الليل: يتحدثون
. تصدق على غين: فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين فأصبحوا يتحدثون. بصدقة
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فساءه : زاد الطرباين. [فقال اللهم لك احلمد على زانية وعلى سارق وعلى غين
ة فلعلها أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزاني: فقيل له] أي يف املنام[فأتى ] ذلك

تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغين أن يعترب 
 ."فينفق مما أعطاه اهللا عز وجل

) إذا تصدق على غين وهو ال يعلم( أورد البخاري احلديث السابق يف باب -ب
وبني اإلمام ابن حجر أن يف احلديث داللة على أن نية املتصدق إذا كانت صاحلة 

واختلف الفقهاء يف األجزاء إذا كان ذلك يف زكاة . لت صدقته ولو مل تقع املوقعقب"
) ٢٩١ابن حجر، ص " (الفرض، وال داللة يف احلديث على األجزاء وال على املنع

 .         ً                                            وهذا أيضا  موقف اإلمام البخاري رضى اهللا عنه يف رأي ابن حجر
). ى غين وهو ال يعلمإذا تصدق عل(كذلك أورد اإلمام النسائي احلديث يف باب 
وهذا يف صدقة التطوع، وأما الزكاة "وقال اإلمام النووي يف شرحه لصحيح مسلم 

 ).٦٠ص  ("فال جيزئ دفعها إىل غين
 تضافرت األحاديث الصحاح املشهورة على أن الزكاة ال جتوز على -جـ
اة ، وال ينازع يف هذا من له علم، واخلالف حمصور يف حكم من أعطى الزك)١٣(غين

فأبو حنيفة يرى أن ذلك جيزئه مادام قد اجتهد، وال يطالب . لغين وهو ال يعلم بغناه
والشافعي يرى أن ذلك ال جيزئ بل عليه أن يدفعها مرة أخرى . بدفع زكاة أخرى

 .إىل أهلها 
والطريف أن شاخت يقول إنه يورد أحكام الزكاة حبسب املذهب الشافعي، فإذا 

 !.        ً        ، وخصوصا  الشافعيبه خيالف أهل العلم كلهم
كما أن صدقة التطوع ال جيوز إعطاؤها ملن يعلم غناه، لذلك فسروا احلديث  

أما البغي والسارق فال مانع من دفع الزكاة إليهما إن كانا . السابق بعدم العلم بذلك
وإن كان أداؤها ألهل اخلري ، من الفقراء أو داخلني يف أحد مصارف الزكاة األخرى

 .  أفضل يف رأي بعض العلماء كاإلمام الغزايلمن املستحقني
على أن نص احلديث الشريف اآلنف يشري إىل أن دفعها ألهل الفساد قد يدعوهم 

 .إىل االستقامة
إن الزكاة كانت غامضة يف عهد الرسالة، ومل يكن يقتضيها " :قول شاختي 

 .ى اهللا عليه وسلمالدين، لذا امتنعت قبائل من األعراب عن أدائها بعد وفاة النيب صل
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 ،موسى بإجيازحممد يوسف .                   ً      ً        وقد رد على ذلك ردا  بليغا  كل من د 
 حيث بينا أن هذا خيال الكاتب وهو يناقض ما ،والدكتور القرضاوي بإفاضة

تضافرت عليه اآليات واألحاديث الصحيحة، مث األدلة التارخيية من تأكيد الرسول 
كما بينا أن سيدنا عمر مل . يتها على عهدهصلى اهللا عليه وسلم إلزامية الزكاة جبا

يسلم قط بأن الزكاة ليست مؤكدة، بل تساءل عما إذا كان من املناسب قتال 
مانعيها أم األفضل مهادنتهم مث إقناعهم، كما أنه ختوف من أن حيارب املسلمون 

 .على عدة جبهات يف آن واحد، حيث كان جيش أسامة موجها حملاربة الروم 
                             ً                               إن املسلمني الغيورين كانوا دوما  يرون من حقهم أن ينفقوا الزكاة " :قال شاخت

.  لكن منو سلطة الدولة فيما بعد حال يف رأيه دون ذلك،يف الوجوه اليت خيتاروا
وهو يريد بذلك التأكيد على أن تدخل الدولة يف توزيع الزكاة وجبايتها هو تطور 

 كما تدل عليها نصوص القرآن -قيقة واحل. تارخيي الحق مل يكن عند ابتداء فرضها
 تناقض -وسنة النيب عليه الصالة والسالم القولية والفعلية وعمل اخللفاء الراشدين 

] ٦٠التوبة ) [العاملني عليها(فقد نص القرآن الكرمي على . صراحة قول شاخت
وبة الت ...) [خذ من أمواهلم(وهم املوظفون الذي يتولون أمر الزكاة، كما قال تعاىل 

تؤخذ من "، وروى اجلماعة وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم الزكاة بأا ]١٠٢
، كما أرسل السعادة أو املصدقني جلبايتها، واستعمل "أغنيائهم فترد على فقرائهم

آخرين على كتابة الزكاة، وأمساء الكثريين من السعادة وكتاب الزكاة منقولة يف 
الشك بأنه ترافق مع فرضها يف حياة الرسول كتب جباية وإنفاق الزكاة ال ميكن 

 .                              ً     ًعليه الصالة والسالم ومل يكن تطورا  الحقا 
التفريق يف : هذه هي الصورة العامة للموضوع، وال يغريها وجود تفصيالت منها

دور الدولة بني األموال الظاهرة والباطنة، وهل األويل أن يوزع الفرد زكاة أمواله 
يل أن يدفعها لإلمام، إىل غري ذلك من تفاصيل تنوعت الباطنة بنفسه أم هل األو

 . حوهلا املذاهب
وكنت أحسبها الفقرة الوحيدة . ختم شاخت مقاله بفقرة موجزة عن زكاة الفطر

من مقاله اليت خلت من املغالطة أو اخلطأ، ولكن العالمة القرضاوي بني أن قول 
             ً          ة الفطر واجبا ، أما عند                         ً         وحبسب الرأي الذي ساد أخريا  تعترب زكا" :شاخت فيها



 ٦٥٧

كما أن املالكية ال تعترب . هو خطأ، ألن وجوا جممع عليه" املالكية فال تعترب إال سنة
 .               ً          ً                            وهذا مل يكن رأيا  ساد مؤخرا  بل هو مما عرف منذ عهد النبوة.               ًعندهم إال واجبا 

 :قضايا أغفلها شاخت وحقائق جتاهلها
أن حيوي ما حتويه رسالة أو ليس من اإلنصاف أن نتوقع من مقال شاخت  

لكن من اإلنصاف أن ننتظر منه التوفر على القضايا الرئيسية، . كتاب عن الزكاة
لكنه يف واقع األمر فعل . حبيث يستكملها قبل أن يدخل يف املسائل الفرعية واجلانبية

 لذا سنذكر اآلن بعض قضايا وحقائق هامة جتاهلها، وكان بإمكانه من ؛العكس
 .       ً                                                    ها عوضا  عن العديد من املسائل اجلانبية اليت استحوذت على اهتمامهواجبه ذكر

                                                            ً            مبدأ استقالل ميزانية الزكاة عن ميزانية الدولة هو مبدأ هام جدا ، ألا جتىب من -
وهذا املبدأ يستلزمه تطبيق . أموال معينة وتصرف يف مصارف حددها القرآن الكرمي

 .  النص القرآين
لسرية النبوية وعمل اخللفاء الراشدين ويعرفه أي طالب               ً    لذلك كان ظاهرا  يف ا  
كولسون، دائرة املعارف :    ًمثال (وقد ذكره بعض املستشرقني ألمهيته . للفقه

ويعىن هذا املبدأ أنه ليس لإلمام سلطة ) بيت املال: اإلسالمية، الطبعة اجلديدة، مادة
عام فإن له التصرف فيه التصرف يف مال الزكاة إال يف مصارفها، خبالف بيت املال ال

لكن شاخت مل يكتف بتجاهل هذا املبدأ، بل ذكر . حسبما يراه يف مصلحة اجلماعة
 .ما قد يوهم خبالفه 

 .اخلصائص االقتصادية للزكاة باملقارنة مع الديانات األخرى-
لقد استحوذ لفظ الزكاة والتطور الذي يرى شاخت أنه طرأ على معناها بني  

دين، لقد استحوذ ذلك على جزء غري قليل من مقال شاخت، العهدين املكي وامل
ويبدو أن أمهية املوضوع من وجهة نظره هي حماولة إثبات أن مفهوم الزكاة أخذه 

وكان اجلدير بشاخت أال يقف عند املباحث . النيب عليه الصالة والسالم عن اليهودية
ن نقدم نبذة صغرية مقارنة وها حن. اللفظية بل يتعداها إىل مقارنة املعاين واألحكام

 .عن ذلك
تشترك الديانات السماوية الثالث يف احلض على اإلحسان والصدقة  

 وهذا أثبته القرآن الكرمي، وتدل عليه نصوص التوراة ،وإسعاف الفقري واحملتاج
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 وهذا النوع من الصدقات متروك تقديره وتنفيذه إىل تقوى األفراد ،واإلجنيل احلالية
 .ال حيدد املال الذي جيب فيه، وال مقدارهوأرحييتهم، و

فإذا انتقلنا إىل الصدقات اإللزامية، وجدنا أبرزها يف اإلسالم الزكاة، ويف  
العشر من (العشر، : اليهودية واملسيحية وكثري من الديانات القدمية واألقوام السابقة

 األويل إلعاشة                      ً            ولكن العشر فيها مجيعا  هو بالدرجة،)احملاصيل ومن مواليد األنعام
وهذا ما . رجال الدين وعائالم وموظفي املعابد ولإلنفاق على الطقوس الدينية

 .)١٤(تؤكده املراجع اليهودية واملسيحية دون تردد، كما يؤكده تاريخ األقوام القدمية
    وما يقدمه رجال الدين من هذه العشور للفقراء كان غري إلزامي وغري حمدد 

 - يف رأي بعض املؤرخني -كان يف أوروبا خالل القرون الوسطى ، بل  )١(املقدار
على أن . )١٦(                                      ً                     تافه املقدار، بينما كان رجال الدين كثريا  ما يعيشون عيشة مترفة

 ي وقد قدروا يف بعض فترات التاريخ اليهود-                                 ً الكثرة العددية لرجال الدين أحيانا  
ت لتترك للفقراء كبري حظ من  ما كان- )١٧(%١٤   ً   ُُ                      مثال  بس ب ع السكان، أي أكثر من 

 .العشور، حىت لو مل يقع رجال الدين يف الترف
وباملقابل نالحظ أن الزكاة يف اإلسالم هي بالدرجة األويل مقصورة على  
                             ً                                 وقد حرمت الزكاة والصدقة عموما  على النيب عليه الصالة والسالم وعلى . الفقراء

اء فيتقاضوا بصفة الفقر ال بصفة آله، وعلى العلماء بالشريعة إال أن يكونوا فقر
بل اتفقت املذاهب األربعة على أنه ال جيوز صرف الزكاة حىت لبناء . العلم والدين

 . املساجد، بل ينبغى بناؤها من غري أموال الزكاة
                                                 ً           فاحلقيقة الكبرية اليت جتاهلها شاخت أن الزكاة هي أساسا  نقل للدخل  

ينما الواجبات املالية اإللزامية يف الديانات األخرى والثروة من األغنياء إىل الفقراء، ب
        ً                                                               هي أساسا  لتمويل وظيفة الوساطة الدينية، وإلعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء 

 .) األركان األربعة( وقد سبق إىل جتلية هذه احلقيقة، العالمة الندوى يف ،املعابد
 تشريع الزكاة إن الوضوح والتفصيل يف. التحديد والوضوح يف تشريع الزكاة-

وقد نوه بذلك العالمة . هو من مساا الفريدة إذا قورنت مبا يف الديانات األخرى
إن :     ً         قائال  ما خالصته) ١٢٩ - ١٢٨األركان األربعة ص ( يف يأبواحلسن الندو

 يف الكتاب والسنة والفقه يفاجأ حبرية ي اإلسالمياإلنسان الذي اعتاد املنهج التشريع
إذا حبث، عن مثل هذا القانون املعني املعلوم احلدود لفريضة الزكاة وشعور باإلخفاق 
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        ً        فإن كثريا  مما ورد . والصدقات، يف كتب العهد القدمي أو العهد اجلديد أو التلمود
 .                            ًوالتفاصيل اليت تذكر حمدودة جدا . فيها أشبه بوصايا عامة منه بأحكام فقهية قانونية

 : الزكاةي حرب مانع-
 يلمني بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حرب مانعإن إمجاع املس 
 . الصحيح لتدرك أمهيتهي أن يوضع يف إطاره التارخييالزكاة ينبغ

) )١٨(٣١٤ - ٣١١ ص ٦يف البداية والنهاية، ج (فقد بني احلافظ بن كثري  
احناز ] كما.. [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتد كثري من األعراب ملا تويف"أنه 

الصديق جيش ] أبوبكر[وأرسل . إىل مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثري باليمامة
فقل اجلند عند الصديق، وطمع كثري من األعراب يف املدينة . أسامة حملاربة الروم

وجعلت وفود العرب تقدم املدينة، يقرون بالصالة ... وراموا أن يهجموا عليها 
فرجعوا إىل  ر أيب أن يقبل منهم أو يوادعهم، لكن أبا بك،وميتنعون من أداء الزكاة

                   ً      مث أغاروا عليها فعال  بعد ،عشائرهم، فأخربوهم بقلة أهل املدينة، وأطمعوهم فيها
ويبدو .  يف املديةي اهللا عنه، فخرج إليه فقاتلهم مبن بقيأيام، كما توقع أبوبكر رض

 . الزكاةيأن هذا كان أول قتال مع فئة من مانع
مة األعراب للصديق والصحابة على إعفائهم من الزكاة  مساونوواضح أ 

لذا .                                                                  ًابتدأت يف وقت شديد احلرج، كانت فيه املدينة املنورة نفسها مهددة عكسريا 
تكلم فريق من الصحابة مع الصديق يف أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة "

امتنع الصديق من ف. مث هم بعد ذلك يزكون. ويتألفهم حىت يتمكن اإلميان يف قلوم
واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة . إن الزكاة حق املال] .. وقال.. [ذلك وأباه 
املغين البن (مث اتفقوا مع أيب بكر على قتاهلم ). ابن كثري، املوقع السابق(” والزكاة

 ).٤٢٩ - ٤٢٨ ص ٢قدامة، ج 
) رياالربوليتا(من الذي خرج لقتال مانعى الزكاة؟ هل خرج الصعاليك  

                                       ً      ً                               ليقاتلوا الرأمساليني؟ إن ما حصل يعترب حدثا  فريدا  يف تاريخ اإلنسانية، وهو أن خياطر 
                      ً                                           جمتمع بوجوده فيدخل حربا  ملصلحة فقراء وضعفاء مل يكن هلم فيه وزن سياسى 
متميز، وما كانوا ليفكروا أو ليقدروا على التشويش أو إحداث القالقل واالضطراب 

 .      ً       تأكيدا  ملصاحلهم
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ا وجد شاخت يف هذا احلدث التارخيي املذهل مما يستحق التنويه؟ مل جيد ماذ 
 عن جواز قتال هؤالء املانعني، على - أول األمر فقط -أهم من تساؤل سيدنا عمر 

فواهللا ما هو إال أن قد شرح اهللا صدر أيب ":                               ًالرغم من أن عمر نفسه يضيف قائال 
 ).متفق عليه ("بكر للقتال، فعرفت أنه احلق

وماذا استنتج شاخت من مترد بعض األعراب عن دفع الزكاة وقتال  
الصحابة إياهم؟ استنتج أن فريضة الزكاة يف أيام النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت ما 

 .                       ً              تزال غامضة، ومل تكن أمرا  يقتضيه الدين 
فبحسب منطق شاخت ميكننا القول بأن قيام أشرار بالسطو املسلح،         
 . ً        ا  يف اتمعضال الشرطة هلم، يدل على أن حترمي السطو ما يزال غامومقاومة رج

يبدو تشريع الزكاة اإلسالمي يف املنظور التارخيي للحضارات واتمعات  
، سواء يف صفته ي                            ً                         القائمة عند ظهور اإلسالم عجيبا ، حييد عن جمرى التطور العاد

ادية، أو يف استخدامه للسلطة  أو خصائصه االقتصياإللزامية، أو يف حتديده التفصيل
االجتماعية يف إعادة التوزيع من األغنياء إىل الفقراء، أو يف عزلة الصارم ملوارد الزكاة 

 .عن مالية الدولة العامة
 شأن التشريعات املعاصرة -واألعجب من ذلك أن هذا التشريع مل يتولد  

 السياسية للفئات  نتيجة تعاظم القوة-جتماعي يف الدول الصناعية االللضمان 
 للمجتمع إن مل يستجب االجتماعية املستفيدة منه، وديدها الصريح أو الضمين

وإذا كان القرآن . ي أم إىل نيبي           ً                        بل كان جزءا  من نظام حياة متكامل أوح. ملطالبها
العظيم هو معجزة الرسول صلى اهللا عليه وسلم البالغية، فال شك أن تشريع الزكاة 

 .جزته االقتصاديةجيب أن يعترب مع
لكن مقال شاخت أبعد ما يكون عن إعطاء القارئ االنطباع الصحيح عن  

 .                                                             ًخطورة الزكاة يف املنظور التارخيي العام، أو يف النظام اإلسالمي خصوصا 
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 : يف مقاله تقومي ملنهج شاخت
 :هيكل مقال شاخت-

 حنو  من - إذا استثنينا فقرة املراجع يف ايته -يتكون مقال شاخت  
 :                                           ً      كلمة، موزعة، على القضايا اليت تناوهلا، تقريبا  كاآلتى) ٢٣٥٠(

من الكلمات ملناقشة لفظ الزكاة وتطور معناه يف العهد النبوي وأصوله % ٣٥
 .اليهودية يف نظر شاخت

استطراد عن مفهوم اإلنفاق وحترمي االكتناز للتوصل إىل التشكيك بإلزامية % ٥
 .يف العهد النبويالزكاة وبتحديدها التفصيلى 

 الزكاة خالل العهد النبوي واخلالفة إنفاقمسائل متفرقة أمهها يتصل جبباية و% ٩
 .وخالف يف كثري من هذه املسائل دالالا املعروفة لدى علماء املسلمني. الراشدة
 .يتشريع الزكاة، وفق املذهب الشافع% ٣٤
 .مدى تطبيق الزكاة يف التاريخ اإلسالمي% ٦
 .الفطرزكاة % ١١

 ـــــــــ
 اموع% ١٠٠
) البنود الثالثة األويل( من هذا اجلدول أن ما يقارب نصف املقال حويتض 

خمصص لتصورات شاخت عن الزكاة، وليس لشرع أحكام الزكاة نفسها وهي 
 .هدف البحث

  :مآخذ على منهج البحث
عدم املوضوعية، : مآخذنا على منهج شاخت تتركز يف أربع نقاط هي 

 .نقص والقصور، والزيغ، وعدم التوثيقوال
حبث العلماء موضوع الزكاة باستفاضة ألا من . عدم املوضوعية) ٤/٢/١( 

                                       ً                             أركان اإلسالم، وكان الواجب فيمن يكتب مقاال  عنها يف موسوعة علمية أن يهتم 
عطاء صورة شاملة ودقيقة عن تشريع الزكاة كما فهمه وعرب عنه إبالدرجة األويل ب

وإن كان .        ً                          ، موثقا  من املراجع التارخيية املعتربةيملسلمني، وعن واقعها التطبيقعلماء ا
 .له فهم خمالف جلمهور املسلمني أورده بصورة متميزة ووثقه بإحكام
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لكن شاخت خصص النصف األول من مقاله للتعبري عن تصوراته يف أربع  
باس من اليهود، وعن  وهي مزاعمه عن االقت-قضايا ناقض فيها فهم علماء املسلمني 

ن نظامها من صنع اخللفاء، أعدم وضوح الزكاة وعدم إلزاميتها يف العهد النبوي، و
 وكان عليه، لو التزم -مث التهوين من وظيفتها االجتماعية ومن دور الدولة فيها 

ن يوثقها باملراجع التفصيلية أاملوضوعية، أن ينبه القارئ إىل انفراده ذه اآلراء، و
 .لكنه مل يفعل. واحلجج
إحدامها أنه ال يشري إىل رأي مجهور علماء : وعدم موضوعيته تظهر بصورتني 

                                                 ً                           املسلمني فيما خيالفونه من تصوراته، ثانيتهما أنه كثريا  ما يكتفي بإطالق دعاواه دون 
 كما يف نفيه وجود أصل عرىب لكلمة الزكاة، وتأكيده بأن -أي استدالل أو توثيق 

ن حصيلة الزكاة ما كانت أو... باطنة مل تكن تؤدى على اإلطالق زكاة األموال ال
 دون أن يقيد هذه العبارات بزمان من تاريخ اإلسالم -تصرف يف وجوهها الشرعية 

، وزعمه أن الفقهاء اعتادوا يف تفسري -الطويل، أو مبكان من بالد اإلسالم الواسعة 
 . الفقري واملسكني إدخال أنفسهم يف إحدى الطائفتني

ويف األحوال القليلة اليت اكترث فيها بأن يستدل، كانت طريقته انتقائية ال  
موضوعية، كما يف استدالله على تطور مفهوم الزكاة، حيث يتجاهل ببساطة اآليات 

 .العديدة اليت تناقض رأيه
 :)١٩(النقص والقصور يف حمتوى البحث

ق مذهب واحد هو فقد اقتصر صراحة على ذكر أحكام الزكاة وف          
 وكان بإمكانه اإلشارة بإجياز إىل نقاط اتفاق أو اختالف املذاهب ،املذهب الشافعي

 بدل ذلك ويف األحوال القليلة اليت -الثالثة األخرى يف القضايا اهلامة، لكننا جنده 
فهو ال خيتار املهم .  مل جير على قاعدة منطقية مطردة-ذكر فيها رأي غري الشافعية 

ضايا لريود فيها رأي مذهب آخر، بل يبدو أنه خيتار فيما يورده اآلراء املضيقة من الق
 .لنطاق الزكاة

بعد أن يذكر شاخت أن الزكاة جتب على املسلمني : وكمثال على ما سبق 
                                              ً                              يشري إىل اشتراط احلنفية لوجوا البلوغ والعقل أيضا ، وال يذكر أن احلنابلة واملالكية 

وبعد قليل يذكر زكاة الزروع، وأا تقتصر على . رطون ذلك ال يشت- كالشافعية -
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أنواع خمصوصة من النبات عند الشافعية، ال يشري إىل أن احلنفية يرون أن الزكاة 
 .                           ً             واجبة يف كل ما خترج األرض أخذا  بعموم القرآن

ومن أوجه القصور األخرى أنه يسرد األحكام دون إيراد تعليالت الفقهاء  
 كما فعل ابن رشد -في املثال السابق كان بإمكانه اإلشارة بإجياز ف. اليت توضحها

 إىل أن احلنفية يعتربون الزكاة عبادة -) ٢٢٥ ص ١ج (   ً               مثال  يف بداية اتهد 
كالصالة فيشترطون لوجوا البلوغ والعقل، بينما املذاهب الثالثة األخرى ترى أا 

 .ط ذلكحق واجب للفقراء يف أموال األغنياء، فلم تشتر
ومن أوجه النقص اخلطرية، أن البحث مل يوضح مصارف الزكاة كما  
كما أن شرحه ملعىن الغارمني .                ً                      فهو مل يبني مطلقا  ما املقصود بابن السبيل. ينبغى

إذ .  بسطه النفراد تشريع الزكاة اإلسالمي بهيمبهم وناقص، بينما املقام يقتض
، والعرب اجلاهليون، كانوا يبيحون )٢٠(دواملعلوم أن األقوام السابقة ومنهم اليه

استرقاق املدين املعسر، فإذا باإلسالم مينع ذلك، بل مينع حىت سجنه، بل جيعل له 
وقد تقدم قصور إيضاح ،  وهذا من عجائب الزكاة،   ً                     حظا  من الزكاة كفاية دينه

  .)يف الرقاب(شاخت لسهم 
ألا أصابت بعض ما إن وجوه النقص والقصور يف حبث شاخت ال تغتفر         

 للبحث، ولعل شاخت كتمها ألمر يف نفسه، لكنه جاد على يهو املقصود األساس
القراء بتفصيالت وحشو ناهز نصف املقال وتضمن نظريته يف تطور مفهوم الزكاة، 

 ي رضي، ومذهب أيب ذر وعلاوجواز صرفها للوالدين واألغنياء واللصوص والبغاي
 - وهي تفصيالت ،تخ االدخار حبسب ما فهمه شااهللا عنهما واإلمام مالك يف

 . ال يعقل أن تقدم على شرح أركان الزكاة-حىت لو كانت صحيحة 
 :الزيغ يف املنهج

اتباع املتشاات واإلعراض :                 ًونريد بذلك خصوصا . أي االحنراف والتحيز 
                                          ً وهذا مناقض ملنهج البحث الصحيح يف العلوم مجيعا  . عن احملكمات من احلقائق

ففي كل فرع من فروع املعرفة حقائق كربى قوية الثبوت . طبيعية واجتماعية
ومن . ة أو املختلف فيهاض                   ً                               والداللة، تتخذ أساسا  وقاعدة، وا تفسر الوقائع الغام

منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر : (.. فعل نقيض ذلك فقد زاغ قال تعاىل
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...) ن ما تشابه منه ابتغاء الفتنة متشاات، فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعو
 ].٧سورة آل عمران اآلية [

ومن أمثلة الزيغ يف املقال استنتاجه عدم وجود حتديد يف مقدار الزكاة،  
     ً       ومتسكا  بوجود ] ٢١٩البقرة ) [يسألونك ماذا ينفقون قل العفو(    ً            متسكا  بقوله تعاىل 

 الثابتة اليت تضافرت لكن احلقيقة. أحاديث حتض على اإلنفاق دون حتديد مبقدار
أن الزكاة فرضت يف أموال وحددت : عليها السنن واألحاديث الصحاح الكثرية

وقد بني أهل العلم أن .                        ً                       مبقادير وشروط ال تترك جماال  ملثل ذلك االستنتاج الشاذ
األحاديث واآليات العامة يف املوضوع تعترب جمملة فصلتها أحكام الزكاة، أو هي يف 

 .صدقة التطوع
وأزيغ من ذلك استنتاجه بأن طبيعة الزكاة كانت غامضة أيام النيب صلى اهللا  

                                           ً                             عليه وسلم ومل تكن ضريبة يقتضيها الدين متشبثا  بأدلة واهية ال تنهض أمام سيل 
 .األدلة املعاكسة الثابتة اليت جتاهلها

             ً                                                       ومن ذلك أيضا  استنتاجه بأن الزكاة حتل للوالدين ولألغنياء وأن السنة تثىن   
 . على ذلك
ن نظام الزكاة املفصل ينسب يف الغالب أليب بكر وينسب إ : ومن ذلك قوله 

 بن أيب ي      ً                                                      أحيانا  إىل النيب عليه الصالة والسالم أو إىل عمر بن اخلطاب أو إىل عل
                               ً القرضاوي باستقصاء وإفحام، مبينا  .  ود،موسى بإجياز. وقد رد عليه د. طالب

 .تبهات وجتاهله للبيناتمتسك شاخت يف دعواه هذه باملش
وهكذا نرى أن زيغ املنهج عند شاخت هومسلك مطرد ال غلطة عابرة،  

وهذا شأن صاحب اهلوى املتصيد للوقائع املناسبة هلواه املتجاهل سواها، ال شأن 
 . احلقائق ويرجح بتجرد بني دالالا عند التعارضيالعامل الراسخ الذي يستقص

 :عدم التوثيق
ذ الرابع على منهج شاخت، إذ خيلو منت مقاله من أية إحالة هذا هو املأخ 

تفصيلية إىل مصادر مقوالته، أو إىل مراجع إضافية ملن شاء التوسع، باستثناء إحاالته 
 إىل مقال - عند ذكر الزكاة على الكرت -على آيات القرآن الكرمي، وإحالة وحيدة 

لف لألصول العلمية املتعارف وغين عن البيان أن عدم التوثيق خما. ملستشرق آخر
. عليها، اليت التزمت ا الكثري من مقاالت املوسوعة نفسها اليت ظهر فيها هذا املقال
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 القضايا كرتفر هذا املسلك لو أن شاخت اقتصر على ذغوكان من املمكن أن ي
الرئيسية يف تشريع الزكاة اليت تعرب عن رأي مجهور العلماء يف موضوعه، لكنه ناقض 

 ً                                                                     ا  مما معلوم ومتفق عليه كما أسلفنا، وكان عليه واحلال هذه أن يدعم تفسرياته كثري
 .اخلاصة بإحاالت التفصيلية

نعم، لقد ذكر يف اية املقالة عشرة مراجع، مجيعها ملستشرقني آخرين،  
وليس يف مراجعه كتاب مسلم واحد، وال مرجع واحد باللغة العربية اليت هي املصدر 

لكنه يف الطبعة املنقحة من البحث، الصادرة عام .  الزكاة وتارخيهااألويل لتشريع
 .يصبح األعشى للقلقشند:              ً      ً                       م، أضاف مرجعا  يتيما  باللغة العربية هو كتاب١٩٦١
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 :نتيجة تقومي مقال شاخت
إن كان يف مقال شاخت ما يدعو إىل اإلعجاب، فهو يف مقدرته النادرة أن  

كلمة، هذا املقدار من األخطاء املوضوعية ) ٢٣٥٠(يشحن، يف حيز ال يربو على 
واملنهجية، وأن يكشف هذه الدرجة من العجز عن تفهم أساسيات شريعة أفىن عمره 

 .يف دراستها، أو هذا النفور من نقل حقائقها دون حتيز
م، مث أتيح له يف الصيغة اجلديدة ١٩٣٨لقد نشر مقال شاخت أوال عام  

.  ما فيه من نقص وخطأ أو إخفاء ما فيه من حتيز فرصة تدارك١٩٦١املنشورة عام 
ومما يدعو إىل الدهشة واألسف أنه فوت هذه الفرصة فنشره ثانية بعجره وجبره، بل 

 .                 ً     أضاف إليه أغالطا  أخرى
                                                           ً   أن نستنتج أن شاخت مل يربأ من حتيزاته العتيقة، أو مل يتعلم جديدا  يف نا ول      

              ً                        خالط فيها كثريا  من علماء املسلمني وأعضاء املوضوع خالل أكثر من عشرين سنة 
 .جمامعهم العلمية، اليت كرمه بعضها واختاره لعضويته

 العام هلذا املقال أنه ناقص احملتوى، كثري الغلط، متحيز املنهج، وهو يوتقومي 
 الذي يليق بدائرة معارف متخصصة يف العلوم اإلسالمية ي     ً                 عموما  دون املستوى العلم

ريف بأحد أركان اإلسالم اخلمسة، وأحد التشريعات الفريدة يف تاريخ أن تقبله للتع
 . واإلجتماعيياإلنسانية االقتصاد
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  :خالصة كتاب يودوفيتش عن الشركات والقراض
الشركة والربح يف اإلسالم خالل العصور : (نشر كتاب يودوفيتش 
طع املتوسط،  صفحة من الق٢٦١ ويقع يف م،١٩٧٠، باللغة اإلجنليزية عام )الوسطى

 .سوى الفهارس وثبت املراجع
وقسم الكتاب إىل سبعة فصول تتركز دراستنا على ما يتعلق منها مبوضوع  
     ً                         عموما  قبل أن ننصرف إىل ما يتصل  لكننا البد أن نعرف مبضمون الكتاب. القراض

 .منه) املضاربة(بالقراض 
دف الكتاب دراسة وضح أن هللكتاب يمقدمة مبثابة  وهو ؛الفصل األول      يف 
 الشركة والقراض يف مطلع اإلسالم ألما الصيغتان األساسيتان حلشد مؤسسيت

، وهو أمر البد منه ألية أنشطة جتارية )العمل(املوارد النقدية والسلعية مع املهارة 
 .موسعة

 اليار السيطرة يوينقل عن األملاىن جوزيف كوهلر قوله أن السبب األساس 
جتارة القرون الوسطى كان القيود اليت تفرضها الشريعة على تطوير اإلسالمية على 

املشاركات، ويعلق يودوفيتش بأنه البد قبل القول مبثل هذا الرأي من دراسة 
 . املؤسسات التجارية اليت حبثها الفقه

 Hurgronji) هور غرونىي(و) غولد زيهر(وينقل يودوفيتش قول املستشرقني 
        ً                                       كن مطبقا  يف العامل اإلسالمي بل كان حبيس كتب الفقه، بأن فقه املعامالت مل ي

 يف عهد اخللفاء األربعة األوائل والفقهاء إمنا كانوا يكتبون عما يعتربونه الوضع املثايل
 .  )٥ص(

لكن . فال ميكن النظر إىل ما يرد يف كتب الفقه على أن له صلة باحلياة العملية
لنظر يف دعوى انفصام الفقه عن واقع أنه البد من إعادة ا) ٦ص(يودوفيتش يرى 

تشهد بأن عقود الشركات ) ٧-٦ص (                         ً          احلياة التجارية ويورد عددا  من األدلة 
 :                                   ً               اإلسالمية ومنها القراض كانت مطبقة فعال ، ومن هذه األدلة

حىت يقال ) [٧ص ( أو ديين ي على أي مبدأ أخالقيإن هذه العقود ال تنطو) أ(
 ].إن الناس احنرفوا عنه

يبدو أن املضاربة مؤسسة عربية سابقة لإلسالم، كما أن مؤسسة الشركة مل ) ب(
 ).٨ص (لهم بيستحدثها املسلمون بل عرفت ق
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اليت تعىن بطريقة [هناك صنف كامل من كتب الفقه هو كتب الشروط ) جـ(
قصد ا أن تكون أدلة تطبيقية عملية لكتاب العدل وحوت ] صياغة العقود وتوثيقها

حملمد بن احلسن الشيباىن ) األصل(حىت إن كتاب . ة وعديدة للعقود    ً      صيغا  متنوع
بصيغة مقترحة لعقد ) األصل: (يبدأ فصل الشركة يف كتابه) م٨٠٣/ هـ١٨٧: ت(

 ).١٠- ٩ص (      . شركة
هناك كتب احليل اليت دعت إليها حاجة التوفيق بني القيود الشرعية ومتطلبات ) د(

       ً                                     ل عموما  نقاط ضغط احلياة العملية على النظريات ،وهي متث)١١ص(احلياة العملية 
 ).١٢ص(الفقهية 
وقد ختم هذا الفصل األول ببيان مصادر الكتاب وسبب اختياره هلا،  

     ً                                                                    موضحا  أنه يسعى لالعتماد ما أمكن على أقدم املراجع الفقهية املعروفة واليت تعود 
وهو ]           ً هـ تقريبا ٢٢٥ - ١٤٠ [يإىل أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع امليالد

من كتاب " املضاربة"و " الشركة"يب اكت: يصرح بتركيزه على املراجع احلنفية
بدائع (، و يللسرخس) املبسوط(لإلمام حممد بن احلسن الشيباىن، و ) األصل(

املوطأ لإلمام مالك واملدونة الكربى “:  مث املراجع املالكيةللكساين) الصنائع
لإلمام الشافعي وال يعتمد على أي من ) األم(كتاب : يةمث املراجع الشافع" لسحنون

 ).١٦ص  ("ال توجد مراجع منتظمة هلذا املذهب للفترة األويل"املراجع احلنبلية إذ 
 كان الفقه ي حىت بداية العصر العباس:ويربر اختياره هلذه الفترة الزمنية بأنه 

فقه اليت ألفت يف الفترة وأن كتب ال.       ً       ً                       متكيفا  وناميا ، مث بدأ يف التصلب واجلمود
سبقت اجلمود والشكلية اللذين فرضهما االنتصار الكامل للسنة النبوية "املذكورة 

 ).١٣ص  ("بوصفها املصدر األول للفقه
 يئأي اشتراك أكثر من شخص يف ملكية ش[شركة امللك : الفصل الثاىن      

 .]واحد، مقابل شركة العقد اليت تنطوى على اشتراك يف التصرف
 .)٢١(شركة املفاوضة عند احلنفية: الفصل الثالث

على أن الفقه اإلسالمي يعترب ) ٤١ - ٤٠ص (وينص يف مطلع هذا الفصل  
 مسؤولية غري حمدودة جتاه الغري، - يف كل أنواع الشركات -مسؤولية الشركاء 

ل ب. لتصنيف الشركات يف اإلسالم) مدى املسؤولية جتاه الغري(لذلك ال يصلح معيار 
األفضل تصنيف الفقهاء هلا حبسب نطاق االستثمار وصورته، وذا املعيار تعد شركة 
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غري حمدد مبقدار من ثروة الشريك أو نوع معني من (املفاوضة شركة استثمار عام 
        ً      ً                    استثمارا  حمدودا  باملال الذي قدمه كل : ، بينما تعد شركة العنان)أنواع التجارة

 .شريك
 - املذاهب األربعة، بتصحيحهم لشركة املفاوضة وينفرد احلنفية، من بني 

                                                             ً          ً    اليت يرفضها الشافعية واحلنابلة صراحة أما املالكية فيعنون ا نوعا  آخر خمتلفا  من 
 ). ٤٤ص  (-الشركة 

وتصحيح احلنفية هلذه الشركة هو من املظاهر العديدة الدالة على مرونة        
 يسمح ي فاملذهب احلنف،بالشركاتمذهبهم وتوسعهم وتساهلهم يف كل ما يتصل 

                                                     ً             بأنواع من الشركات أكثر، ويضع على تصرفات الشركاء قيودا  أقل مما تفعل 
 . وهذا عائد لكثرة اعتماد احلنفية على الرأي واالستحسان،املذاهب األخرى

ويوضح يودوفيتش املقصود بشركة األبدان أو األعمال أو الصنائع أو التقبل  
وجوازها مع اختالف الصنائع عند السرخسي ] شركة واحدةوهي أمساء خمتلفة ل[

 ).٦٧ - ٦٥ص (    ً      خالفا  لزفر 
مث يبني أنواعا من شركات األبدان الفاسدة عند احلنفية ومن أبرزها اشتراك  

وكذا . أو الصيد) ٧٥ص (يف االحتشاش أو االحتطاب ) ليسا ذوى صنعة(شخصني 
يهما، أو أن يقدم أحدمها دابة ويعمل لو اشتركا على أن حيمال على ظهورمها أو دابت

 .  ً     زال  كذلكـاآلخر عليها، أو أن يقدم سفينة أو من
شركة الوجوه وهي اشتراك اثنني فأكثر فيما يشتريانه نسيئة، اعتمادا على  

ثقة التجار ما من غري أن يكون هلما رأس مال، على أن يتجرا فيما يشتريان، 
 .والربح بينهما

) املداينة( شرحه هلذه الشركة األمهية الكبرية لإلئتمان وضح يودوفيتش خالل 
، وأن األدوات القانونية الالزمة الستخدام املداينة التجارية ييف النشاط االقتصاد

ومن أمثلة . على نطاق واسع سبق أن أقرت وانتشرت منذ أوائل العهد اإلسالمي
] لة التسليم بثمن معجلوهو بيع سلعة مثلية مؤج[ذلك البيع بثمن آجل، وبيع السلم 

أن حترمي الربا مل يكن له أثر معوق على ) ٨٠ص (مث وضح ). ٧٩ - ٧٧ص (
 .جل بأكثر من سعرها احلاضرالتجارة ألن الشريعة أباحت بيع السلعة أل
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والفقه اإلسالمي تضمن األدوات الالزمة ملعامالت املداينة كاحلوالة  
حلنفية هي الشركة الوحيدة اليت يقوم وإن شركة الوجوه اليت أجازها ا. والسفتجة

 ).٨١ - ٨٠ص (رأمساهلا بكامله على اإلئتمان أي الدين 
                      ً وفيها يقدم كل شريك ماال  [شركة العنان عند احلنفية : الفصل الرابع 

 ]. الشركاء فيما يقدمونهي    ً                 وعمال ، دون اشتراط تساو
واملفاوضة من وقد جرى التمييز بدقة يف مطلع هذا الفصل بني شركىت العنان  

حيث إن األويل مبنية على وكالة كل شريك عن اآلخر يف التصرفات، أما الثانية 
  ).١١٩ص (فمبنية فوق ذلك على مبدأ كفالة كل شريك لآلخر 

 .الشركات عند املالكية: الفصل اخلامس
يعقد هذا الفصل مقارنة بني آراء املالكية واحلنفية يف أنواع الشركات  

ة يف شركة املفاوضة، ويعتمد يف آراء املالكية على املوطأ ومدونة املختلفة وخباص
 .سحنون فقط، وقد بني أن املالكية ال يقرون شركة الوجوه

  :القراض أو املضاربة
 ٧٨ إذ يبلغ ،هذا أطول فصول الكتاب) املضاربة(القراض : الفصل السادس     

 . ت التالية، لذلك سنلخصه بتوسع يف الفقرايص، وهو مقصدنا األساس
القراض اتفاق يعهد ): ١٧٦ - ١٧٠ص (                             ً التعريف بالقراض ومنشئه تارخييا   

مبال يتاجر به، على أن )  مدير-عامل (إىل ) مستثمر واحد أو أكثر(فيه رب مال 
يعيد العامل إىل املستثمر رأمساله مع حصة من الربح، وحيتفظ هو باحلصة الباقية لقاء 

 .ملها املستثمر وحده، فال خيسر العامل إال جهده ووقته وأية خسارة تطرأ يتح،عمله
                                               ً             وجيمع القراض مزايا القرض والشركة، وإن كان متميزا  منهما، وختصه  

فالقراض كالشركة يف أن طرفيه يشتركان يف .               ً           كتب الفقه دوما  بفصل مستقل
قراض ال لكن ال. األرباح ويف املخاطرة، إذ خياطر املستثمر مباله والعامل جبهده ووقته

واملستثمر فيه ال عالقة له بأي طرف ثالث . جيرى فيه تكوين رأس مال مشترك
 .          ً                                  وليس مسؤوال  جتاه الغري فيما يربمه العامل من عقود) الغري(

ص (والقراض كالقرض يف أن التزام املستثمر ال يتجاوز ما قدمه من مال  
 .إلطالق عن اخلسارةلكن ميتاز من القرض بأن العامل فيه غري مسؤول على ا) ١٧١
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 ومثة ،وهذه اخلصائص جعلت من القراض أداة مناسبة للتجارة البعيدة 
 بأن تكون املوانئ اإليطالية قد اقتبست مؤسسة القراض من ي قوياحتمال تارخي

 ].يامليالد[ عشر يالعامل اإلسالمي يف أواخر القرن العاشر وأوائل احلاد
وعلى .  يف القرون الوسطىويب األوريوكان ذلك بذرة التوسع التجار 

ه القراض قد عرفت يف الشرق األدىن وحوض املتوسط منذ بالرغم من أن ترتيبات تش
                                                                   ً        أقدم العصور، إال أن الصيغة اإلسالمية هلذا العقد هي أقدم ترتيب مماثل متاما  ملا عرف 

ويبدو أن القراض مؤسسة أصيلة يف اجلزيرة . Commendaيف أوروبا باسم 
ومثة أدلة من ). ١٧٢ص (طورت مع القوافل العربية التجارية قبل اإلسالم العربية ت

 .                                                               ًغري كتب الفقه تشهد بأن القراض كان من أكثر وسائل التجارية انتشارا 
 إعجابه بأن يمث يعرض يودوفيتش أدلة الفقهاء على جواز القراض ويبد 
ذا العقد بقوله يضيف إليها الوظيفة االقتصادية هل) ٢٢/١٨املبسوط ( يف يالسرخس

 إىل التصرف املربح، يس حاجة إىل هذا العقد فصاحب املال قد ال يهتداوألن بالن"
 إىل التصرف قد ال يكون له مال، والربح إمنا حيصل ما أي باملال يواملهتد

 ."والتصرف، ففي جواز هذا العقد حيصل مقصودمها
، فإن أحكام         ً              أنه خالفا  ألحكام الشركات) ١٧٦ص (ويالحظ يودوفيتش  

                                                      ً                   القراض متقاربة بني املذاهب، وإن كانت عند احلنفية أكثر مشوال  ومرونة وواقعية، مث 
                                                               ً         يليهم يف ذلك املالكية فالشافعية، لذلك اختذ األحكام عند احلنفية أساسا  يف العرض 

 .مع اإلشارة إىل خمالفة غريهم
ري يرى أبوحنيفة وأبويوسف عدم صحة القراض بغ. رأس مال القراض 

) النحاسية(             ً            أجاز استحسانا  دفع الفلوس ) الشيباىن(                          ً الدنانري والدراهم، لكن حممدا  
 .ألا أمثان كالدراهم والدنانري) ١٧٧ص (     ً قراضا  

مث يعقد يودوفيتش مناقشة دقيقة ومفصلة للفلوس املختلفة ومدى صحة  
 بني وينتهي إىل أنه خالل القرنني الفاصلني) ١٨٠ - ١٧٧ص (اختاذها رأس مال 

بعد أن كانوا " الفلوس التجارية"، صحح احلنفية استخدام يأيب يوسف والسرخس
وهذا يف رأيه مثال واضح على جتاوب املذهب مع احلاجات االقتصادية، . يرفضوا

مما أتاح للتجارة االستفادة من كامل املوارد النقدية وخمتلف أنواع النقود، يف عصر 
 . من النقود األصلية ذات النوعية العاليةمل تكن تتوافر فيه كمية وافية
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ينقل املؤلف ). أي اختاذ السلع رأمسال للقراض(عدم جواز القراض بالعروض  
 . لدى احلنفية واملالكية) ١٨١ - ١٨٠ص (بدقة التعليالت الفقهية لعدم اجلواز 

يف التجارة ) ١٨٢ص (ويرى يودوفيتش أن منع القراض يعيق التاجر النشيط  
                                             ً                   ، ألنه قد يرغب يف أن يبعث بسلع يتاجر هو ا حمليا ، مع عامل يسافر ا البعيدة

ويرى أن . ي                                         ً                     فيبيعها يف بلد آخر ويشترى حبصيلة بيعها سلعا  يعود ا إىل بلده األصل
هذا املنع الذي اتفقت عليه املذاهب اصطدم حباجة التجارة العملية، وهذا ما دعا 

شكال، مؤداها أن املستثمر إلير حيلة شرعية تزيل ا إىل تطوي واملالكياملذهبني احلنف
وينص املالكية عندئذ . يوكل العامل ببيع العروض واختاذ قيمتها رأس مال القراض

 ن إبل . على استحقاق العامل أجر مثله لقاء بيعه العروض قبل بدء القراض
 مثنها ي من احلنفية يقترح أن يبيع املستثمر عروضه ممن يثق به، ويعط)٢٢(اخلصاف

 ).١٨٣ص (للعامل مضاربة، مث يشترى العامل العروض نفسها 
إن الفقه اإلسالمي ينظر إىل : القراض غري التجاري، والقراض الصناعي 

 ،                                  ً، أي يقتصر على البيع والشراء أساسا ي            ً                 القراض أساسا  على أنه نشاط جتار
السابق ذكرها والعروض من حيث املبدأ ال يصح القراض ا، إال باستعمال احليلة 

 ومثل هذا املخرج ال يفيد إن ، بيع العرض واستخدام مثنه ماال للمضاربةيواليت تقتض
 كمن يقدم شبكة صيد أو حيوان ،كانت أنشطة القراض تتطلب االحتفاظ بعني املال

فهذا يعتربه اإلمام حممد . محل آلخر ليصطاد، أو لينقل عليه، على أن الربح بينهما
 للمستثمر أجر املثل عن يستحق به العامل الربح وحده على أن يؤد     ً      ً   قراضا  فاسدا ، ي

                            ً      ً      على أن اعتبار مثل هذا قراضا  فاسدا  عند ،)١٨٤يودوفيتش ص (شبكته أو حيوانه 
بل نظم أن تفصيل الفقهاء حلاالت .  أن الناس مل يكونوا يعملون بهاحلنفية ال يعين

 أجر املثل دليل على القراض الفاسد وحتديد من يستحق الربح ومن يستحق
 .انتشارها
إذ يصح . ي                        ً                               على أن احلنفية صححوا نوعا  من القراض يرتبط بالنشاط الصناع 

                          ً                                                   ً أن يدفع املستثمر ماله قراضا  على أن يقوم العامل بشراء مواد أولية وبتصنيعها سلعا  
 نص على ذلك حممد يف األصل، وشرحه ،استهالكية مث بيعها، والربح بينهما

 ا الثياب يولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتر" :وله بقيالسرخس
ويقطعها بيده وخييطها، على أن ما رزق اهللا تعاىل يف ذلك من شئ فهو بينهما 
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ألن العمل املشروط عليه مما يصنعه التجار على . نصفان فهو جائز على ما اشترطا
 ).٢٢/٥٤املبسوط  ("..قصد حتصيل الربح فهو كالبيع والشراء 

 إىل أي حد كانت يوال ندر.                                 ً       ًوميكننا تسمية مثل هذا العقد قراضا  صناعيا  
نتاج الصناعي يف املدن اإلسالمية يف مطلع إلمثل هذه العقود منتشرة لتمويل وتنظيم ا

 ).١٨٦ص (العصور الوسطى 
                                         ً                      وكان املذهبان املالكي والشافعي أكثر التزاما  مبوقفهما املبدئى يف هذا  

                                    ً    ً                 صرارمها على أن يكون القراض نشاط جتاريا  حمضا ، ورفضهما القراض املوضوع، بإ
واعتربا العقد يف هذه احلالة عقد . الذي يشترط فيه على العامل تصنيع السلعة

استئجار على عمل، يستحق به العامل أجر مثله وتؤول األرباح أو اخلسائر للمستثمر 
 ).١٢/٨٩املدونة لسحنون، (وحده 

 -يشترط يف مجيع الشركات اإلسالمية .           ًاملال حاضرا اشتراط أن يكون  
ولكن الوضع يف القراض أكثر .                    ً أن يكون املال حاضرا -باستثناء شركة الوجوه 

فبحسب املذهب احلنفي جيوز للمستثمر أن يأمر العامل بأن يقبض وديعة . مرونة
راض، معت حوالة الدين مع القتجإفهنا . املستثمر أو دينه من فالن ويضارب به
                      ً                   فإذا كان العامل مسافرا  مبال أو سلع القراض . وهلذا مزايا ظاهرة يف التجارة البعيدة

إىل بلدة بعيدة، للمستثمر دين على أحد فيها، فيمكنه أن يأمر العامل بقبضه، وشراء 
 ).١٨٧ص (  .سلع به مضاربة يف طريق العودة

 عليك، ن الذي يلاعمل مضاربة بالدي: هلكن ال جيوز أن يقول إنسان ملدين 
ألن الدين مضمون على املدين، بينما مال القراض غري مضمون على العامل كما بني 

                ً                            على أن هناك سببا  مل يذكروه ملنع مثل هذا العقد ). األصل(اإلمام حممد يف كتاب 
                                 ً وقد نص املالكية صراحة على منعه سدا  . يخفاء قرض ربوإلوهو سهولة استخدامه 

كما أن املالكية ال جييزون أن يزاد على ). ١٢/٨٨: ونة لسحنةاملد(هلذه الذريعة 
القراض أي أعمال أو إجراءات عند عقده، كقبض وديعة أو حتصيل دين للمستثمر 
على شخص ثالث الستعماله بعدئذ ماال للقراض، وجيعلون للعامل يف هذه احلاالت 

 ).١٨٨ص (قراض    ً                                                     حقا  هو أجر مثله على ما قدمه من خدمات للمستثمر قبل بدء ال
مث يبني أن من ). ١٨٩ص (يوضح يودوفيتش شرط دفع املال إىل العامل  

خصائص القراض حتديد نصيب املستثمر والعامل على أساس نسبة شائعة من الربح، 
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فال جيوز حبال أن يشترط ألحدمها مبلغ معني، إذ قد ال يزيد الربح عن ذلك املبلغ، 
إن أساس استحقاق ). ١٩٣ -١٩٠ص (،لمفيستأثر به دون شريكه، ويف هذا ظ

ص (الربح يف القراض هو العمل بالنسبة إىل العامل، واستثمار املال بالنسبة لرب املال 
١٩٤.( 

مواصفات وشروط ) ٢٠٣ - ١٩٦ص ( يفصل يودودفيتش ،صيغة العقد 
، )األصل(                          ً                           إعدد صك القراض، وينقل صيغا  نص عليها اإلمام حممد يف كتاب 

، مث يبني أن الفقه )يف كتاب الشرط الكبري (ي اإلمام الطحاووأخرى نص عليها
 .اإلسالمي املعروف ببعده عن الشكلية يف العقود، ال يشترط صيغة معينة هلذا العقد

خلص ). ٢١٠ - ٢٠٣ص . (صالحيات العامل يف القراض املطلق واملقيد 
 القراض املطلق                              ً                          يودوفيتش الصالحيات الواسعة جدا  اليت مينحها احلنفية للعامل يف

، )ألجل(                                          ً           ، إذ تشمل بيع وشراء خمتلف أنواع السلع، نقدا  أو بالدين )غري املقيد(
ورهن سلع القراض، واستئجار األعوان واألدوات وحيوانات احلمل، كما تشمل 

 لكن ليس له أن يقرض -                                          ً          السفر باملال وخلطه مباله وإعطاءه لثالث قراضا  أو شركة، 
شراء حيوانات احلمل أو السفن، إذا كان ذلك من عادة  بل له حىت -الغري منه 

. فعادة التجار هي معيار حتديد التصرفات اليت خيوهلا العامل. التجار يف ذلك املكان
 ).٢٠٨ - ٢٠٧ص (

وهذا .                                                               ًأما عند املالكية فصالحيات العامل تكاد تنحصر يف البيع والشراء نقدا  
إذ نفترض أن . الف البيئة االقتصادية هلمااالختالف بني املدرستني ميكن تفسريه باخت

القراض عند املالكية عرب عن واقع وحاجات جتارة أهل مكة واملدينة مع العراق 
إذ مل يكن يفصل مكة واملدينة عن هذه املناطق . وسورية ومع اليمن يف اجلنوب

            ً             ً باملال سلعا  يعود ا مؤمال يحواضر كبرية مأهولة، فكان يكفي العامل أن يشتر
 ي وهو الذي ينعكس يف املذهب احلنف- يف العراق يأما الوضع التجار. بيعها بربح

              ً                                                            فقد كان خمتلفا ، حيث تقصد القوافل العابرة واملبتدئة من العراق اجتاهات عديدة -
متر خالهلا بكثري من املراكز التجارية يف سورية وبيزنطة وآسيا الوسطى، والشرق 

القراض من االستفادة الكاملة من فرص الربح يف هذه فحىت يتمكن العامل ب. األقصى
الرحالت، البد من متتعه باملرونة الكافية وصالحيات ممارسة خمتلف إجراءات التجارة 

 ).٢٠٩ص (



 ٦٧٥

أما املذهب الشافعي فيبدو أن مفهوم القراض فيه تطور مبعزل تام عن  
 لذا جند مؤسسة ،هااالعتبارات االقتصادية، فاهتم مبتطلبات النظرية الفقهية وحد

ص (القراض فيه أضيق منها عند احلنفية واملالكية وأقل استجابة للفرص التجارية 
٢١٠.( 

 . من قبل رب املال) ٢١٥ - ٢١٠ص (تقييد تصرف العامل  
 ،)٢٢٢ - ٢١٥ص . ( سلطة العامل ومسئوليته يف أنواع البيوع املختلفة 

 بسعر يتفق عليه الطرفان - بيع املساومة ومما أورده يودوفيتش هنا أن الفقهاء يعتربون
                           ً                                           هو أكثر أنواع البيوع شيوعا ، لكنهم يبحثون بالتفصيل يف ثالثة أنواع أخرى -

 وهذه ي،                ً                                              للبيع تنطلق مجيعا  من وجوب تصريح البائع بكلفة السلعة عليه للمشتر
) سارةخب(وبيع الوضيعة ) البيع بالكلفة دون ربح أو خسارة(بيع التولية : البيوع هي

 . )بزيادة نسبة أو مبلغ معني على الكلفة(وبيع املراحبة 
وينقل يودوفيتش قول جوزيف شاخت إن الوظيفة االقتصادية هلذه البيوع  

:  يف اهلدايةمث يتبعه بقول اإلمام املرغيناين. الثالثة وخباصة املراحبة هي وظيفة غامضة
 هو محاية املشترى غري اخلبري يف إن هدف البيوع الثالثة وخباصة التولية واملراحبة"

 . " السوق من استغالل البائعني جلهله
 مبنع البائع ي      ً                       مستدال  بشدة عناية الفقه احلنفويؤيد يودوفيتش رأي املرغيناين      

من الغش يف هذه البيوع، حيث فصل الفقهاء ما جيوز للبائع أن حيتسبه يف كلفة 
 ).٢٢٠ص (السلعة وما ال جيوز 

ص ( يودوفيتش يف حقوق املستثمر والعامل خالل سريان القراض مث يبحث 
وحالة اختالف ديانة ) ٢٢٧ - ٢٢٥ص (وحالة تعدد العمال ) ٢٢٤ - ٢٢٢

 ).٢٢٩ - ٢٢٧ص (املستثمر والعامل 
 بعد بيع السلع ييعرف ربح عملية القراض بأنه املبلغ املتبق: نفقات العامل 

فال بد من حتديد واضح ملا جيوز . ات العاملورد رأس املال إىل املستثمر وطرح نفق
واملعيار الفقهي لذلك شبيه مبعيار . حتميله من نفقات العامل على حساب القراض
وابتغاء الربح ) ب(عرف التجار، ) أ: (التصرفات اجلائزة للعامل، وهو ميعار ثنائى

على                                             ً             فما وافق عرف التجار وقصد به الربح جاز تصرفا  ومحلت نفقته ،)٢٣٠ص (
 ،)يف األصل (     ً           نصوصا  من الشيباين) ٢٣١س (مث ينقل يودوفيتش . حساب القراض
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حول ذلك، معلقا عليها بأن توضيح الفقهاء حلق العامل ) يف املبسوط (يوالسرخس
يف النفقة على حساب رأس املال هو إحدى خصائص القراض اليت جعلته أداة ناجعة 

 فإن نوعية يالنفقة حيكمه العرف التجارهذا، وإذا كان نطاق . يف التجارة البعيدة
            ً                   فكل عامل مثال  خمول اإلنفاق من مال . النفقة حيكمها املستوى اإلجتماعي للعامل

القراض على طعاممه ولباسه ونفقات سفره، ولكن نوع الطعام واللباس وسوامها حيدد 
 ).٢٣٣ص (املستوى اإلجتماعي للعامل 

 ٢٣٤ص (                         ً ات، ومسألة تسجيلها حماسبيا                         ً         مث يناقش يودوفيتش أنواعا  من النفق 
- ٢٣٨.( 

إن العامل أمني على مال القراض، وال يتحمل أية : توزيع املسؤولية والربح 
والتعامل مع الغري يقع على ). ٢٤٠ص (مسؤولية عن اخلسارة ألنه غري ضامن للمال 

 ا العامل وإن كانت املسؤولية املالية عن نتائج هذا التعامل يعود. عاتق العامل فقط
ص (لكن العامل يبقى هو الطرف املسؤول عن اخلصومة مع الغري . على مال القراض

٢٤٢.( 
وال جيوز للعامل أن يستدين أكثر من مال القراض ألن مسؤولية املستثمر  

 لكن للمستثمر أن يأذن للعامل باالستدانة ؛)٢٤٣ص (حمدودة بقدر هذا املال عادة 
 شركة - يف مقدار الزيادة -نئذ يصبحان شريكني بأكثر من مال القراض، وحي

 وجواز هذا اجلمع بني القراض وشركة الوجوه يعىن توسيع ،)٢٤٥ص (وجوه 
 .فعالية القراض التجارية إىل حد بعيد

                        ً                                            وعند احتساب األرباح متهيدا  لتوزيعها بني املستثمر والعامل البد من التفرقة  
قراض مستمرة، وتلك اليت تعترب فيها منقضية بني احلاالت اليت تعترب فيها عملية ال

  - ٢٤٦ص (ميكن أن يبدأ بعدها قراض جديد مستقل بني الطرفني نفسيهما، 
٢٤٨.( 

 .القانون اإلسالمي بني النظرية والتطبيق: الفصل السابع واألخري 
                       ً                                     هل تعترب كتب الفقه مؤشرا  يدل على واقع التجارة اإلسالمية يف مطلع  

 .ي، نعم هذا ما أعتقده وخاصة يف شأن املذهب احلنف)٢٣(العصور الوسطى؟
وإىل املقارنة مع مصادر ] ضمن كتب الفقه[        َ                   فاستنادا  إىل األدلة الداخلية  

وثائقية متأخرة ميكن القول بأن نظام الشركات والقراض يف الفقه احلنفي كان جزءا 
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سطى، وهو قانون صنعه  للعامل اإلسالمي يف القرون الو)٢٤(" قانون التجار العريف"من 
 ).٢٥ص (                                 ً التجار وفق احتياجام وطبقوه عمليا  

وتظهر باستمرار يف معاجلة فقهاء احلنفية للشركات والقراض معرفتهم بيئتهم  
ومن مظاهر ذلك تصحيحهم . االقتصادية، وتعاطفهم مع متطلبات السوق التجارية

 القياس يلقراض اليت يقض     ً                   كثريا  من صيغ املشاركة وا- استحسانا وحلاجة الناس -
فحافظوا بذلك على حيوية ). ١١/١٥٩ يكما يف املبسوط للسرخس(بفسادها 

. ومرونتها ضمن إطار الشريعة اإلسالمية املقدسة) كالقراض(املؤسسات التجارية 
 ).٢٥١ص (

إن أية بقية من الشك يف قوة الصلة بني الفقه احلنفي عن الشركات والقراض  
اإلسالمية العملية يف القرون الوسطى، قد أزالتها األدلة املستخلصة وبني واقع احلياة 

 والثاىن عشر للميالد ي ففي الوثائق العائدة للقرنني احلاد،)٢٥("وثائق اجلنيزة"من 
بني [واملتصلة بالشركات وعقود القراض ]  هـ٤٩٣ - ٣٩٠/ م١١٠٠ - ١٠٠٠[

 مل تسبق وجد جانب قانوين، ال يكاد ي] خالل تلك الفترةرالتجار اليهود يف مص
حىت إن مناقشات ]. هـ١٣ -م ٧٥٠[ يف القرن يمناقشته يف كتب الفقه احلنف

ص (                                                       ً                   الفقهاء تسهل فهم الترتيبات التجارية املعقدة واحملرية أحيانا  مما تضمنته الوثائق 
ومثة تناظر مدهش بني الصيغ القانونية املكتوبة يف اية القرن الثامن والوقائع ). ٢٥٦

وجوانب التجارة .  عشر والثاينيالتجارية املسجلة بني جتار اجلنيزة يف القرنني احلاد
اليت استحوذت على اهتمام جتار اجلنيزة هي عينها اليت ختصها كتب الفقه بالتطويل 

 ).٢٥٧ص (والتفصيل 
وينبغى أن يالحظ أن وثائق اجلنيزة تسجل وقائع مجيع أشخاصها من  

 . ما كانوا يفضلون التعاقد فيما بينهم وفق الشريعة اإلسالمية                    ًاليهود، ومع ذلك كثريا 
 التجار النصارى يف ظل احلكم اإلسالمي الصيغ وهناك أدلة أخرى على تبين 

 .ياإلسالمية للنشاط التجار
وقد دخلت األعراف التجارية إىل الفقه احلنفي من طريق االستحسان، ومن  

ستخدمت للتغلب على حاالت اصطدام اليت ا) املخارج(طريق احليل الشرعية 
 ،مقتضيات الشريعة باحتياجات السوق، كما يف احليلة املؤدية إىل القراض بالعروض
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                      ً           الفقهاء بأا حيلة أصال ، بل تورد يواليت بلغ األمر أا مل تعد توصف عند متأخر
 ).٢٥٢ص (      كحكم فقهي 

هم التجارية، أن حافز الربح ومن مظاهر انطباع فقهاء احلنفية بأخالق عصر      
حىت إم .  احتل مكانة مرموقة يف تفكريهم-           ً                 بوصفه حمركا  للنشاط التجاري -

 للشركات وللقراض، كما أنه معيار ياعتربوا ابتغاء الربح هو اهلدف الرئيس
إضافة إىل معيار االنسجام مع العرف (التصرفات املسموحة للعامل يف القراض 

 ).يالتجار
ارة اليت يوليها احلنفية للعرف عند تفصيلهم أحكام القراض إن الصد" 

والشركات، تذكرنا بالدور املماثل احلاكم الذي كان للعرف يف التقنني التجاري 
 أن النظرية الفقهية - على هذا -فمن العجيب .. الغرىب يف العصور الوسطى 

من أن الشريعة                                ً      ً                  اإلسالمية رفضت اعتبار العرف مصدرا  صحيحا  للفقه، على الرغم 
      ً                                       ت كثريا  من األعراف والتقاليد القانونية السائدة صاإلسالمية يف مراحلها األويل امت
                            ً       ً      ً على أن هذا االمتصاص تضمن حتويال  اسالميا  عميقا  . يف البالد اليت خضعت لإلسالم

 ).٢٥٣ص (         "لتلك األعراف والتقاليد
. ه بني موضوع وآخرلكن هذا التحويل اإلسالمي تفاوتت درجته ومدا 

                 ً                                                    وأرى أنه كان ضئيال  يف كثري من قضايا الشركات والقراض اليت هي موضوع كتابنا 
ومن صور ذلك حترمي (هذا، حيث اقتصر على منع الشريعة لإلثراء دون وجه حق 

 ).٢٥ص (           ، وعلى منع الغرر واجلهالة يف العقود )الربا
قانون "و أحدث صورة وصلتنا عن  هيمما سبق، نستنتج أن الفقه احلنف 

يف الشرق األدىن يف القرون الوسطى، وتعترب ناسخة ملا جنده يف " التجار العريف
 ).٢٥٨ص (املراجع اليهودية والنصرانية والساسانية 

على أننا ال نقصد إىل القول بأن كل تفصيالت الفقه احلنفي كان ميارسها  
فهدف الفقهاء مل يكن . له صدى يف الفقهالتجار، وال أن كل إجراء جتاري قد وجد 

 أمسى من يبل كان هدفهم األساس. تسجيل األعراف التجارية التفصيلة وتقنينها
وهو تفصيل األوامر اإلهلية يف نظام شامل للواجبات الدينية، ليسري كل مسلم : ذلك

ه لكن الفقهاء قدموا يف حتقيق هذا اهلدف ما نعترب). ٢٥٩ص (يف حياته على هديها 
فيمكننا استعمال أجزاء من كتب الفقه على أا مصادر .          ً      ً      ًحنن تقنينا  وعرفا  جتاريا 
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تارخيية أساسية، تعرب عن نوعية احلياة االجتماعية واالقتصادية اإلسالمية يف أوائل 
 .العصور الوسطى

وإذا حنن نظرنا إىل مؤسسات املشاركة والقراض لدى احلنفية نظرة مشولية،  
دوات قانونية مرنة قادرة على حتقيق وظائف اقتصادية متنوعة يف التجارة رأينا أا أ

 .احمللية والبعيدة
ففي التجارة والصناعة احمللية حققت هذه املؤسسات وظيفة عقد العمل  

كما .                                       ً                    الذي كان الناس يأنفون منه ومل يكن شائعا  إال يف األعمال الوضيعة) اإلجارة(
 يف - املهارات من العمال واحلرفيني يها لذوحققت وظيفة صناعية هامة بسماح

 بأن جيمعوا جهودهم يف مؤسسة -املهنة الواحدة واملهن املتكاملة بل وحىت املختلفة 
على أساس [أن جيتمعوا ) أرباب العمل(واحدة، ومسحت للعمال واملستحدثني 

 .يف مؤسسة واحدة] املشاركة
    ً                     ساسا  لتنيم مواجهة املخاطر ويف جمال التجارة البعيدة قدمت هذه العقود أ 

وقدم الفقه . ، ومسحت بتنوع واسع يف توزيع املخاطر واملكاسبيعلى أساس مجاع
           ً                                         ً          اإلسالمي حلوال  ناجحة ملسائل اإلدارة من خالل نظام متطور جدا  للوكالة، 

 والوديعة، ومن خالل إعطاء الشركاء وعمال القراض )٢٦(وبوسائل أخرى كإلبضاع
وهذا يؤكد االنطباع . صرف ولتفويض اآلخرين بصالحيامصالحيات واسعة للت

بأن نشاط املستحدثني املسلمني قد جتاوز قبل اية القرن الثامن للميالد نطاق 
 .الروابط العائلية احملضة

إن صدارة العامل اإلسالمي يف التجارة عند أوائل القرون الوسطى، حتققت  
ساليب التجارية املتاحة فيه، وإن بعض تفوق ومرونة األ) أو أيدها دون ريب(بسبب 

املؤسسات واألساليب املفاهيم اليت بلغت غاية تطورها يف مراجع الفقه اإلسالمي يف 
مل تبدأ بالظهور يف أوروبا إال بعد ]  هـ١٨٣/م ٧٩٩[اية القرن الثامن للميالد 

 ).٢٦١ص (عدة قرون 
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 :تقومي ملضمون كتاب يودوفيتش
 :يتشمزايا كتاب يودوف

أهم مزايا الكتاب فيما أرى، وبعضها ظاهر ملن قرأ اخلالصة السالفة، هي  
) اإلجنليزية(الدقة والتعمق، والبعد عن اخلطأ يف نقل األحكام الشرعية، وسالسة لغته 

 .ووضوح العبارة، مث النجاح يف إظهار احلكمة االقتصادية لكثري من األحكام الفقهية
 هي أبرز -م ا أي إظهار احلكمة االقتصادية لألحك-حسب أن املزية األخرية أو

. ويزيد من قيمتها أننا نفتقدها يف كثري من الكتابات الفقهية املعاصرة. مزايا الكتاب
ومن أمجل األمثلة عليها يف الكتاب ما أبرزه من تنوع وكثرة أدوات اإلئتمان 

 ومن خصائص ،)٦/١٧ص (التجاري يف اإلسالم، ومن أمهية عقد القراض الصناعي 
، واألمهية االقتصادية لذلك يف التجارة )املضارب فيه(القراض وسلطات العامل 

البعيدة، ومن أن السماح حلصص األرباح أن ختتلف عن حصص املسامهة يف رأس 
املال يتيح لعوامل املهارة واخلربة لدى الشركاء أن تأخذ حظها من االعتبار 

 .ياالقتصاد
 اقتباسات عديدة ومطولة من كتب الفقه، وقد تضمن كتاب يودوفيتش 

 .)٢٧(ترمجها املؤلف إىل اإلجنليزية بدقة ووضوح، واخلطأ فيها نادر
 :مآخذ الكتاب

لئن وفق يودوفيتش يف نقل األحكام الفقهية بدقة، وإبراز حكمتها االقتصادية، 
ا                  ً                                               فقد كان أقل توفيقا  يف بعض تفسرياته لتلك األحكام، وتصوره ألسسها ومربرا. 

نقلنا عبارة يودوفيتش ، وخطأ تصوره ألثر السنة النبوية يف فقه املعامالت 
فرضهما " بأن اجلمود والشكلية يف الفقه املتأخر - ومثلها نادر يف كتابه -العنيفة 

 ".االنتصار الكامل للسنة النبوية بوصفها املصدر األول للفقه
عدة من الكتاب يشيد ويتكرر هذا اخلطأ الكبري بصورة ضمنية يف مواطن  

فيها املؤلف بتجاوب الفقهاء مع احتياجات احلياة العملية، إشادة قد يفهم منها أم 
 .بذلك خيرجون عن اإللتزام بالنصوص الشرعية

                                                                  ً وحىت منحص بطريقة عملية مدى صحة قول يودوفيتش إن انتصار السنة كان سببا  
 عن الشركات بني املذهبني جلمود الفقه، سنقارن جمموعة من األحكام التفصيلية

وسبب اختيارنا للمذهب احلنفي يف هذه املقارنة، هو أن يودوفيتش . ياحلنفي واحلنبل
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أعرب يف كتابه مرات عن إعجابه بسماحة هذا املذهب، وبتجاوب فقهائه مع 
 ،حاجات احلياة العملية عن طريق االستحسان الذي خيرجون به عن مقتضى القياس

 -ذهب احلنبلي من جهة أخرى، هو أن اإلمام أمحد بن حنبل وسبب اختيارنا للم
                                ً           ال ينازع أحد يف إمامته يف احلديث فضال  عن الفقه، ) ٢٤١ - ١٦٤ (-رمحه اهللا 

) ألا يف عهده كانت قد تكاملت روايتها وتدوينها(                   ً       وأنه أوسع األئمة مجعا  للسنة 
وسنورد . )٢(الثة الذين سبقوهفاستطاع أن جيد فيها ما مل يصل إليه غريه من األئمة الث

 .نتيجة عامة للمقارنة)      ًثالثا (أمثلة مقارنة بني احلنفية واحلنابلة، مث نستخلص يف 
هناك أحكام كثرية اتفق فيها احلنابلة مع احلنفية، وخالفهما فيها املالكية أو :    ًأوال 

 :الشافعية، ومنها ما يلى
               ً          ني الشريكني، خالفا  للمالكية جواز شركة األبدان حىت مع اختالف الصنعة ب) أ(

 الذي يرى بطالا على ي                                          ً       الذين مل جيوزوها إال بشرط اتفاق الصنعة، وخالفا  للشافع
 .)٢٩(كل حال

، على أن يكون املسلم هو العامل  والنصراينيجواز مشاركة املسلم لليهود) ب(
       ً ذا أيضا  وه. باملال، خشية أن ال يلتزم غري املسلم بأحكام الشريعة يف املعامالت

 .)٣٠(وكره الشافعي ذلك. موقف املالكية
              ً    كأن يدفع قماشا  إىل . جواز االشتراك بني الصانع وبني مالك املواد اخلام) د(

                    ً         أجازه اإلمام أمحد خالفا  للشافعي .                   ً                     خياط ليفصله قمصانا  يبيعها، وله نصف رحبها
    د  على جواز صيغة قريبة منه عنيونص السرخس). ٥/٩ابن قدامه (ومالك 
 .)٣١(احلنفية

: يتفق اإلمامان أبوحنيفة وأمحد على أن الربح إمنا يستحق بأحد ثالثة أمور) هـ(
                               ً                            ً         باملال أو العمل أو بالضمان، خالفا  لإلمامان مالك والشافعي وخالفا  لزفر من 

 .)٣٢(أصحاب أيب حنيفة، الذين ال جييزون استحقاق الربح بالضمان
أي أن يشتركا باملال يعمل فيه (عقد شركة جيوز أن ينضم إىل القراض ) و(

 .)٣٣(                                       ً     ، مع اشتراط تفاضل الشريكني يف الربح، خالفا  ملالك)أحدمها
 .)٣٤(ي                                               ً       جيوز توقيت املضاربة بوقت تنقضى مبجرد انقضائه، خالفا  للشافع) ز(
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جيوز يف شركة العنان اشتراط تفاوت الشريكني يف الربح مع تساويهما يف ) ح(
العكس، أما مالك والشافعي رمحهما اهللا فال جييزان ذلك بل يوجبان املال كما جيوز 

 .)٣٥(توزيع الربح على قدر املالني
 :هناك صور أجازها احلنابلة ومنعها احلنفية، منها:      ًثانيا 

    ً    خالفا  أليب . أجازوا الشركة يف االصطياد واالحتطاب، فوافقوا يف ذلك املالكية) أ(
 -                                 ً         جييز الشركة يف إحراز املباحات، وخالفا  للشافعي  الذي ال - رمحه اهللا -حنيفة 

 .)٣٦(                             ً الذي ال جييز شركة األبدان مطلقا -رمحه اهللا 
                                  ً       ً                         أجاز اإلمام أمحد ما ميكن تسميته قراضا  صناعيا ، وفيه يقدم رأس مال ثابت ) ب(

كمن يعطى دابته أو شبكته آلخر ليعمل عليها أو . من رجل والعمل من رجل آخر
 .)٣٧(ال يصح ذلك: وقال الشافعي واحلنفية. ح بينهماليصيد، والرب

أجاز احلنابلة اشتراط أن يعمل رب املال مع العامل يف املضاربة، ومل جيز ) جـ(
 .)٣٨(احلنفية وال املالكية ذلك

ال يشترط يف املضاربة تنجيزها، بل تصح عن احلنابلة معلقة على شرط أو ) د(
رجح عند احلنفية هو عدم اجلواز، وكذلك ال مضافة لزمن مستقبل، بينما الرأي األ

 .)٣٩(يصح التعليق عند الشافعية
أجاز احلنابلة تفاوت نسب الربح عن نسب املال بني الشركاء يف شركة ) هـ(

، بينما احلنفية يشترطون أن يقسم الربح على قدر األموال )٥/٢٣ابن قدامة(الوجوه 
 ).٢/١٢٨امليداىن(

 هو أمسحها يف يارنوا بني املذاهب أن املذهب احلنبليتفق الفقهاء الذين ق) و(
                    ً               ً                                   الشروط العقدية عموما ، حيث يصحح كثريا  من الشروط اليت متنعها املذاهب الثالثة 

                   ً                     وأمثلة ذلك كثرية جدا  يف مجيع عقود املعاوضات . األخرى وخباصة املذهب احلنفي
 .)٤٠( ذه اإلشارة إليهاياملالية ومنها عقود املشاركة، فنكتف

إن استقراء األمثلة العديدة السالفة وكثري سواها أوصلنا إىل النتيجة املدهشة :      ًثالثا 
 :التالية

                      ً           ات أكثر ما تكون تقاربا  بني احلنفية كإن األحكام الفقهية التفصيلية يف الشر 
واحلنابلة، وال تكاد جتد صورة تطبيقية يف املشاركات قال احلنفية جبوازها أال وهي 
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لكن العكس غري صحيح، فهناك صور عديدة انفرد احلنابلة .  عند احلنابلة        ًجتوز أيضا 
 .باحتهاإب

فلو أردنا ترتيب املذاهب األربعة من حيث تقارا يف أحكامها الفقهية  
تعلقة بالشركات والقراض، ومن حيث توسعها يف تصحيح الصيغ العقدية يف امل

 :)٤١(ذلك، النتهينا إىل الترتيب اآلتى
التشدد أو  (-الشافعي .. املالكي .. احلنفي ..  احلنبلي -)  أو الترخيصالتوسع(

 )التضييق
و " أهل احلديث"أما لو رتبنا املذاهب األربعة من حيث اقتراا من مدرسة  

 : فإننا نصل إىل الترتيب اآلتى)٤٢( حسبما يراه الفقهاء املعاصرون"أهل الرأي"
 ).أهل احلديث (-احلنبلي .. الشافعي .. املالكي ..  احلنفي -) أهل الرأي(

إن مقارنة الترتيبني السابقني للمذاهب تظهر جبالء أن اقتراب مذهب معني  
                                              ً                         من مدرسة أهل احلديث أو أهل الرأي ال صلة له مطلقا  بدرجة التوسع أو التضييق 

وزعم يودوفيتش بأن . يف اجتهاد ذلك املذهب حول موضوع معني كالشركات
 فادح، وخباصة يف موضوع أان مدعاة للجمود يف الفقه هو خطانتصار السنة ك

ورمبا كان من أسباب وقوعه يف هذا اخلطأ أنه استبعد املذهب احلنبلي . )٤٣(الشركات
                                          ً              بينما يقرر الفقهاء الراسخون كابن تيمية مثال ، أن عمق اطالع . صراحة من دراسته

السنة، هو السبب يف مساحة مذهبة اإلمام أمحد، ومتكنه يف اآلثار الثابتة من احلديث و
 .)٤٤(يالتعامل

                    ً                                        وما أصاب الفقه عموما  من الركود واجلمود من منتصف القرن السابع  
 الفقه على يانكباب مريد: اهلجرى، كان يف نظر احملققني من العلماء ألسباب منها

ع                   ً                                ، بعد أن كانوا قبال  يدرسون القرآن والسنة وأصول الشردراسة كتاب فقيه مذهيب
فاالبتعاد عن السنة إذن، وليس االقتراب منها، كان من أسباب . )٤٥( ومقاصده،
 .مجود الفقه

 :مدى أثر اإلسالم يف أحكام القراض
 وبأن ،نقلنا قول يودوفيتش بأن القراض عرف يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم 

ت، كان التحويل اإلسالمي لألعراف السابقة لإلسالم واملتصلة بالقراض والشركا
 .     ً      ًحتويال  حمدودا 
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سنحصر مناقشتنا اآلن بقول يودوفيتش بأن التحويل اإلسالمي يف نطاق  
فاملعايري . واحلقيقة هي يف رأينا خالف ذلك.                          ًالشركات والقراض كان حمدودا 

                                        ً              ً              الشرعية قوية ومؤثرة يف جمال املشاركات عموما  والقراض خصوصا ، وقوة تأثريها 
 من طول عباراا، بل إن تأثريها البعيد نابع من عمقها ليست نابعة من كثرا وال
ولنذكر أمثلة من املبادئ الشرعية األساسية احلاكمة . واهتمامها باألمور اجلوهرية

 .اليت ال خالف فيها
 : يف كافة العقود ومنها القراض واملشاركةيالتراضى الصريح شرط جوهر) أ(

 عامل وصاحب أرض، أن االلتزام          ً                       ويالحظ مثال  يف املشاركات الزراعية بني 
طاع الزراعى مبعناه ق حيول دون انقالب هذه املشاركات إىل نظام لإليمببدأ التراض
، حيث يسلب العاملون على األرض حق تركها واالنتقال ألرض أخرى أو األورويب

 .                              ً     لعمل آخر، وحيولون إىل أقنان رغما  عنهم
 مال يفلو تساو. املشاركاتالبد أن يكون للعمل نصيب من الربح يف ) ب(

الشريكني وانفراد أحدمها بالعمل، مل جيز عندئذ، باتفاق املذاهب، أن تقل حصة 
 .)٤٦(الثاىن عن حصة األول من الربح

 .ال جيوز اشتراط مبلغ مقطو من الربح للعامل أو لرب املال يف القراض) جـ(
). ٤٨ و ٥/٢٨ابن قدامة (وهذا باإلمجاع مبدأ عام يف مجيع املشاركات  

أن ال حيصل ألحدمها نوع من النفع ينفرد به عن "... واألصل يف املشاركات 
 ).٢/٥٦ عبدالوهاب يالقاض(، "اآلخر
وال جيوز حتميل شئ منها على . اخلسارة املالية تلحق برأس املال وحده) د(

. وخيسر العامل عندئذ عمله فقط. العامل، يف أي نوع من املشاركات أو القراض
 ).٢٨ - ٥/٢٧ابن قدامة ( يعرف يف هذا خالف بني أهل العلم، وال
وال يعرف يف هذا . ال جيوز اشتراط أن يضمن العامل رأس املال) هـ(

ألن اشتراط الضمان يقلب رأس املال إىل قرض، ويصبح االشتراك يف . )٤٧(خالف
 .                   ًفتكون بذلك ربا حمرما . الربح منفعة مشروطة على القرض

من منع )      ً آنفا ٣٠ف (سبق، ما صرح به يودوفيتش نفسه أضف إىل ما ) و(
وهلذه املبادئ تطبيقات . الشريعة الغرر واجلهالة واإلثراء دون حق والعقود الربوية

 .        ً                                 كثرية جدا  وبعيدة األثر يف املعاوضات واملشاركات
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          ً                                                       ولنضرب مثال  على أثر عدم االلتزام بالتوجيهات الشرعية يف هذا اال، ما  
 االختالف بني عقد القراض اإلسالمي، وصورة قريبة منه انتشرت يف يالحظ من

 .)٤٨(”Commenda“” كومندا“                                ً      املوانئ اإليطالية مث يف أوروبا عموما  باسم 
، ففيهما رب مال )٤٩(            ً         الرأي شبيها  بالقراضيإن عقد الكومندا يظهر باد 

Commendator من جهة، وعامل tractatorقدم  يقوم وحده باإلدارة وال ي
    ً             قرضا  يقدم لتمويل :  بينهما هو أن عقد الكومندا يعينيلكن االختالف اجلوهر.    ًماال 

 أن رب املال يتحمل خماطر تلف البضاعة  يفيجتارة حبرية، وخيتلف عن القرض العاد
                          ً       وكانت عقود الكومندا أحيانا  تشترط ). ١٢٨ - ١٢٧ميديسى، ص (يف البحر 

                           ً          املال، مع تقدميه ضمانات ورهنا  على أداء ضمان العامل لفائدة إضافة إىل رأس 
، يميديس(جزاء التأخر يف سداد رأس املال % ٢٠كما كان يدفع عادة . مسئولياته

أما العامل فكانت "ومسؤولية رب املال حمدودة مباله، ). ١٢٩ - ١٢٦ص 
 ).٩٣ - ٩٢بريو، ص " (مسؤوليته غري حمدودة

وما ذكرناه من .  وشركةيبوفعقد الكومندا كما يظهر هو مزيج من دين ر 
 .)٥٠(                        ً                  شروطه ال نعلم يف حترميه خالفا  بني املذاهب الفقهية

 شأن كل -ومن النتائج االقتصادية البعيدة املدى للتمويل بعقد الكومندا أنه  
 جيعل املوارد االقتصادية تناسب إىل من لديهم ثروة سابقة - على القرض متويل مبين

 شأن -أما التمويل بالقراض اإلسالمي ). والفوائد ( لضمان سداد رأس املاليتكف
ناء ذوى املشروعات م فإنه ينساب إىل العمال األ-كل متويل مبىن على املشاركة 

املأمول جناحها بصرف النظر عن ثروم السابقة، ألن رأس املال غري مضمون 
ذا فإن هل. عليهم، فال مصلحة ترجى فيه من صرف التمويل إىل األغنياء دون غريهم

نتاجية الربوية إل       ً              وعموما  حترمي القروض ا-حترمي تضمني العمال رأس املال يف القراض 
 يساعد على احليلولة دون أن يصبح التمويل دولة بني األغنياء، مع ما يتبع ذلك -

 .)٥١(من أثر سيئ على توزيع الدخل والثروة يف اتمع
 يف تفاصيل األحكام، فإن وهكذا نرى أنه على الرغم من اختالف الفقهاء 

التوجيهات اإلسالمية اليت اتفقوا عليها طبعت مؤسسات القراض واملشاركات بطابع 
 عميق األثر، بصرف النظر عن البيئات التارخيية واألعراف احمللية اليت يإسالم
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واستنتاج يودوفيتش بأن أثر . ترعرعت فيها تلك املؤسسات قبل اإلسالم أو بعده
 .                       ً                       لقراض والشركات كان ضئيال  هو استنتاج خمالف للواقعاإلسالم على ا

 :تفسري يودوفيتش للحيل واملخارج 
الفقهية، وكان ) املخارج(نوه يودوفيتش مرات بذكر فقهاء احلنفية للحيل  

                                                ً                    يف تنويهه املتكرر باحليل يبدى إعجابه ا ويعدها دليال  على واقعية الفقهاء 
ألحكام الظاهرة إذا اصطدمت باحتياجات واستعدادهم للخروج على مقتضيات ا

 .احلياة العملية
 قد ال -                                                  ً ي أن يودوفيتش قد ضخم مسألة احليل وأعطى فيها انطباعا  روأ 

 بعدم تورع الفقهاء عن -           ً                               يكون مقصودا  ولكنه على أي حال جمانب للحقيقة 
 .تسهيل التملص من األحكام الشرعية، أو على األقل خمالفة روح النصوص

تضخيم يودوفيتش ملكانة احليل يف القراض والشركات إذا أخذنا ويتضح  
احليلة اليت اقترحها الفقهاء : أهم حيلة ذكرها مرات، وال يكاد يذكر سواها وهي

 .جلعل العروض رأس مال يف القراض 
إن اتفاق الفقهاء ابتداء على أن رأس املال جيب أن يكون دراهم أو دنانري  

التمكن من حتديد الربح : ية واقتصادية صرحوا ا وهيله حكمة شرع)         ًأي نقودا (
أو اخلسارة دون التباس وال نزاع عند تصفية القراض، حيث تباع كافة العروض 

 .بنقد، فما زاد على رأس املال فهو ربح، وإن قل عنه فهو خسارة
                                                         ً        واحليلة اليت اقترحها الفقهاء ملن يريد أن يعطى رأس املال عروضا   هي أن  
وواضح أن . ب املال العامل ببيع العروض واختاذ قيمتها رأس مال للقراضيوكل ر

هذه حيلة بيضاء بريئة، هي من نوع املخارج احلكيمة اليت تلىب حاجة املتعاقدين، 
 يف تسهيل احتساب الربح دون جهالة وال يوحتقق يف الوقت نفسه املقصد الشرع

 .نزاع عند تصفية القراض
يغة حىت عن املذاهب اليت تصرح مبنع احليل كاملالكية هلذا نقل جواز هذه الص 
 .، وإن كانوا ال يعدوا حيلة، بل ينصون عليها وحيكمون جبوازها)٥٢(واحلنابلة
ولو تأملنا احليلة اليت نقلها يودوفيتش عن اخلصاف الفقيه احلنفي عن كيفية  

حيلة بيضاء                      ً      رأس مال، لوجدنا أيضا  أا - وليس قيمتها -جعل العروض نفسها 
باملعىن اآلنف، حيث يدخل شخص ثالث يثق به رب املال فيبيعه العروض مث يأمر 
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العامل بشرائها منه، وبذلك تتحدد قيمة العروض بطريقة متنع الرتاع وتسهل 
 .احتساب الربح فيما بعد

وحيسن أن خنتتم الكالم عن احليل بقول الشيخ اجلليل الطاهر بن عاشور  
واحليل .. يل ابراز عمل ممنوع يف صورة جائزة ختلصا من املؤاخذة التح" :رمحه اهللا

               ً                                                    منها أنواع حمرما  تؤول إىل تفويت مقصد شرعى دون تعويضه مبقصد آخر مشروع، 
ومن أمثلة احليل املشروعة .... أو تؤدى إىل إضاعة حق آلخر، إو إىل مفسدة أخرى 

مضان لشدة الصيام عليه يف                                          ً    ما يعطل إلسقاطه غسل الرجلني، وكمن أنشأ سفرا  يف ر
 ).١١٩ - ١١٥ص  ("...احلر، ليقضيه يف وقت آخر هو أهون عليه 
 :تفسريه هلدف الربح يف نظر الفقهاء

 اعتربوا ابتغاء -        ً                   انطباعا  منهم بأخالق عصرهم -نوه يودوفيتش بأن الفقهاء  
 . للشركات يالربح هو اهلدف األساس

فقهاء يعترفون بأمهية ابتغاء الربح،  بكالمه أن العينيفإن كان يودوفيتش  
           ً                                                     وجبوازه شرعا  إذا روعيت يف حتصيله أحكام الشريعة واألخالق اإلسالمية، فمن 

                  ً                                             أن يظن ذلك إنطباعا  منهم بأخالق عصرهم، بل هو اتباع لألدلة الشرعية اخلطأ 
 الكتساب الرزق احلالل، وتعد الربح حينئذ من احلالل يتثىن على السعالكبرية اليت 

" والقيام بكفاية العيال .. االستعفاف عن السؤال " الطيب، بل تعد التجارة بنية
 ).١٨٥القامسى ص . (حسنة يثاب فاعلها

                                           ً                           أما إن كان يعىن بكالمه أن الفقهاء ال يرون بأسا  يف ابتغاء الربح ولو مبخالفة  
حكام                                       ً     ً                 األخالق اإلسالمية، فقد أخطأ إذن خطأ منهجيا  كبريا  بتفسريه تفصيالت األ

 . الذي جيول فيه الفقهاءيالفقهية خارج اإلطار الديين واألخالق
فالفقهاء ال ينتظر منهم أن يكرروا ذكر كليات الشريعة ومؤسساا  

فهذه . االجتماعية ومقاصدها الكربى ونظامها األخالقى عند كل موضوع يبحثونه
    ً            زاما  أو أمهية عن ، وهي ال تقل إل"الشروط امللحوظة"الكليات هي عندهم من قبيل 

وقد . اليت يصرحون ا عند تفصيلهم ألحكام موضوع معني" الشروط امللفوظة"
                  ً                                                اعترب اإلمام أمحد مثال  الشروط العقدية امللحوظة كالشروط امللفوظة، من حيث 

 .إلزامها 
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 أمر فاألمانة، والصدق، ورعاية املقاصد الشرعية الكربى، ووجود ويل 
لى التزام املتعاملني حبدود الشريعة وبأخالق اإلسالم، هذا يعاقب املذنبني ويسهر ع

والفقهاء ال . كله وأمثاله إطار عام يفترض أن يتحرك ضمنه األفراد والشركات
ولنضرب أمثلة حمددة على ذلك اخترنا أكثرها مما قرره . جييزون ابتغاء الربح خارجه

من الفقه احلنفي، كما صرح                                                 ً فقهاء احلنفية، ألن استنتاجات يودوفيتش مستمدة غالبا  
 .هو يف غري موضع من كتابه

ومن صورها أداء اإلنسان ما عليه من التزامات .                              ًفاألمانة واجبة يف التعامل عموما 
لكن مثن . وتكون هذه التزامات عادة مؤيدة بقوة القضاء. والوفاء مبا عليه من شروط

 وجود مانع من مساع الدعوى  كانعدام البينة أو- ي     ً                       أحواال  يزول فيها املؤيد القضائ
فهل جييز أحد من الفقهاء حتقيق الربح عن . ي وال يبقى إال املؤيد الديين األخالق-

                                                 ً                    طريق اإلخالل بالتزام فقد مؤيده القضائى؟ ال نعلم خالفا  يف إجيام على اإلنسان 
 وهذه هي املسألة املشهورة يف التمييز بني حكم القضاء .تنفيذ مثل هذا اإللتزام

 .وحكم الديانة 
وال جيوز ابتغاء الربح بالكذب . والصدق واجب، وهو من أخالق اإلسالم

 :ومن النتائج الفقهية العملية الكثرية لذلك. والغش
                                                         ً أن التغابن يف املبايعات ال يسمح بفسخ البيع من حيث األصل، حفظا  ) أ(

لكن إذا . قى منه                         ً                              الستقرار املعامالت، واعتمادا  على حرص اإلنسان بطبعه على التو
اقترن مع الغنب الكبري خالبة، أي خداع بالقول أو الفعل، جاز للطرف املغبون إبطال 

 .)٥٣(البيع
 ولو دون -أما يف بيوع األمانة فإن كذب البائع يف بيان رأمسال السلعة عليه ) ب(

 جييز للمشترى -غنب للمشترى، بأن كانت قيمتها يف السوق تساوى ما اشتراها به 
كذلك جيوز للمشترى إبطال العقد يف . ا إبطال العقد، أو طلب رد الفرق عليهإم

 أنه اشترى السلعة بثمن - جمرد كتمان دون كذب -بيوع األمانة لو كتم البائع عنه 
مؤجل، ألن العادة أن يكون الثمن اآلجل أعلى من العاجل، فالكتمان هنا فيه شبهة 

البائع هي تكلفة عادية، بينما هي يف احلقيقة إيهام املشترى بأن تكلفة السلعة على 
 .)٥٤( ألجل  مرتفعة ألنه اشتراها 
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                                                     ً         ورعاية املقاصد الشرعية الكربى هي من الشروط امللحوظة ضمنا  يف تقرير  
فهم يالحظون بدقة أن النشاطات االقتصادية . الفقهاء لتفاصيل أحكام املعاوضات

 بالنظر إىل املقاصد الشرعية -لصناعة هي االكتسابية كالبيع واملشاركة والزراعة وا
 فروض كفاية البد منها لتلبية حاجات احلياة االجتماعية السليمة يف نظر -الكربى 
فإن مل يوجد من يستطيع القيام ا إال فرد أو أفراد خمصوصون، صارت يف . الشريعة

أجرة املثل،  األمر أن جيربهم على القيام ا، ويعطون حينئذ ولويل. حقهم فرض عني
وباملقابل فإن هذه ). ٥٩ و٥٥احلسبة البن تيمية ص (وليس هلم املطالبة بأكثر منها 

.  للذين يقومون ايالنشاطات هي يف الوقت نفسه سبل مشروعة لالكتساب الفرد
                                                       ً      فإذا جنمت طوارئ جتعل سعى األفراد لالكتساب ذه املعاوضات معطال  ملقصد 

 للكسب حينئذ مبا يكفل رعاية املقصد ي الفرديلسع، فإن الفقهاء يقيدون ايشرع
 .ي األساسيالشرع

 - من حيث املبدأ -، وال يلزم البائع ياألصل يف البيع هو التراض:     ًفمثال  
ولكن . بربح معني ال يزيد عليه، بل له أن يطلب الثمن الذي يرضى به، قل أو أكثر

ومن . ح كل ما يريده دون قيودالفقهاء نصوا على حاالت ال يباح للبائع فيها أن يرب
 :هذه احلاالت

                       ً بطال العقد مامل يكن غبنا  إيرى احلنفية أن الغنب ارد يف املبايعات ال يسمح ب) أ(
: لكنهم استثنوا.  وصحبته خالبة- أي يتجاوز التفاوت املعتاد يف األسعار -     ً فاحشا  

د يف مال إحدى هذه فالغنب الذي يقع بالتعاق: حقوق اليتيم، والوقف، وبيت املال"
                      ً                                           اجلهات الثالث مردود شرعا  على الغابن ولو مل تصحبه خالبة، ألن هذه اجلهات 

املدخل للزرقاء، ف  ("...الثالث حتتاج إىل مزيد من احلماية عن طريق التشريع 
١٩٠.( 
اضطر الناس إىل ما عنده من الطعام واللباس، فإنه جيب عليه أال يبيعهم "إذا ) ب(

أي ليس له أن ..."  املعروفة بغري اختياره، وال يعطوه زيادة على ذلك إال بالقيمة
 ).٢٩/٣٠فتاوى ابن تيمية ( هذه احلال، يفي يتجاوز الربح العاد

املدخل ". (يبيع القاضي على احملتكرين أمواهلم احملتكرة"ويف حالة االحتكار ) جـ(
 ).٥/١٢٩ وانظر الكاساين. ٥٩٣للزرقاء ف 
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 كما ذهب ".التسعري يف األقوات يف زمن االضطرار"فية جبواز وقد صرح احلن) د(
بعض املالكية وبعض الشافعية، وابن تيمية وابن القيم إىل جواز التسعري العادل يف "

 لإلحاالت ٢/٣٠٢ يالعباد: ر ("األموال واألعمال إذا احتاج الناس إليها
 ).التفصيلية

 املستسلم للبائع ال مياكسه، املشترى املسترسل، أي اجلاهل بسعر السوق) هـ(
 .)٥٥("غنب املسترسل ربا: "حيرم غبنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ووجود ويل أمر يسهل على التزام املتعاملني يف السوق بأحكام الشريعة وأخالق 
ويكفي هنا أن نشري إىل أحكام احلسبة .              ً                        اإلسالم هو أيضا  مفترض بداهة لدى الفقهاء

ت الفقهية العديدة اليت فصلت للمحتسب ما ينبغى أن يلزم به يف اإلسالم واملؤلفا
. أصحاب الصنائع واملتعاملني يف األسواق، رعاية ملصاحل اجلمهور ومقاصد الشريعة

 ).   ً                 مثال ، احلسبة البن تيمية :ر(
          ً                                                       ونالحظ أيضا  يف هذا املقام تصريح كثري من الفقهاء بأنه ال جيوز لإلنسان أن  
 يتعلم األحكام الشرعية األساسية للمعامالت اليت يتعاطاها  السوق دون أنجيلس يف

 ).٥ - ٢أبواألجفان، ص : للتفصيل ر( احلرام من حيث ال يدرى حىت ال يقع يف
                                            ً       ً                     وهكذا نرى أن الفقهاء يعدون ابتغاء الربح هدفا  مشروعا  ما دام يف إطار تتحقق 

ة العامة كاألمانة فيه األحكام الشرعية اخلاصة باملعامالت واألخالق اإلسالمي
والصدق، وتراعى فيه املقاصد الشرعية األساسية، ويوجد فيه ويل أمر يتدخل إذا 

ونضيف إىل ما سبق أن .  األفراد إىل الربح يهدد مقاصد الشريعةيرأي أن سع
الفقهاء بنوا العديد من األحكام الشرعية على الورع أي البعد عن مظنة الوقوع يف 

هم أن يكون عامل القراض غري مسلم، خشية أن يتعاطى الربا احلرام، كما يف كراهت
                 ً                      بل إن اإلمام مالكا  كره دفع املال إىل مسلم . أو خيل بأحكام الشريعة دون علم

وقد نقل يودوفيتش . ”يستحل شيئا من احلرام يف البيع والشراء“     ً        قراضا  إن كان 
 .)٥٦(نفسه ذلك

       ً       ً  معيارا  رئيسيا  "ابتغاء الربح"أما ما ذكره يودوفيتش من أن الفقهاء يعدون  
. لتصحيح تصرفات العامل يف القراض فصحيح ضمن ما قدمناه من قيود أخالقية

ألن العامل . وسبب تأكيد الفقهاء عليه هو أن فيه محاية حلق الشريك صاحب املال
لو أجزنا له التربع أو البيع بأقل من مثن املثل لكان يف ذلك افتئات على حق شريكه 
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إن من كانت : واملبدأ الشرعي العام يف مثل هذا األمر.  إىل تضييع أموال الغريذريعة
له والية على مال غريه، ال جيوز له أن يتصرف إال فيما هو يف مصلحة ذلك الغري 

         ً                                                           فال حيق مثال  لويل اليتيم أن يتربع من مال اليتيم، وال أن يبيعه بأقل من سعر . املالية
 . ال حيق له اإلذن بذلكيبل إن القاض. وقفالسوق، ومثل ذلك متويل ال



 ٦٩٢

 : تقومي ملنهج يودوفيتش
 : يف منهجهإجيابيةجوانب -

 :يف هذا الكتاب مزايا منهجية عديدة جيدر التنويه ا، ومن أمهها 
 .حسن التنسيق ووضوح العرض) أ(
فهو يعزوها إىل مراجعها . التوثيق املستفيض لكل ما يورد من آراء الفقهاء) ب(
 .صلية ومييزها من آرائه بكل وضوحاأل

يظهر من أسلوب الكتاب ومضمونه أن : احلياد واإلنصاف والرصانة) جـ(
الكاتب يسعى جهده لفهم آراء الفقهاء والربط بينها، مث استنتاج نتائج موثقة يقتنع 

وقد خنتلف معه فيما يستنتج، لكننا نالحظ أنه ال يأتى إال املوضوع بفكرة . ا
                                           ً              كما أنه ال يتردد يف إبداء إعجابه مبا يراه جيدا  أو انتقاد ما . سقط هلا األدلةمسبقة يت

طالق إ                       ً                                  يراه غري مقبول وهو عموما  منصف، رصني يف استنتاجاته، وبعيد عن 
 .التعميمات العاطفية غري املقيدة

                 ً                                ينقل املؤلف أحيانا  آراء من سبقه من املستشرقني، لكنه : ياالستقالل الفكر) د(
 وقد نقل يف الفصل األول آراء غري منصفة أو ،ا عند اللزوم بدقة واستقصاءينقده

خاطئة عن التشريع اإلسالمي قال ا بعض من سبقه من املسشرقني، واكتفي هناك 
آنفا ف : ر(على أنه يف الفصل األخري من الكتاب . بالقول بأا حتتاج إىل متحيص

وهذا يؤكد استقالله . خة تلك اآلراءقدم نتائج تنقض بصورة صار)  وما يليها٦/٢٧
 . وعدم حترجه من خمالفة من سبقه من املستشرقنييالفكر
 :مآخذ على منهج يودوفيتش-
 :جتاهله القرآن والسنة بوصفهما مصدر الفقه-

هلي للشريعة إليقع يودوفيتش يف خطأ منهجى أساسى هو جتاهل املصدر ا 
فسري وتعليل األحكام أثر إهلية املصدر، مما                       ً    وهذا جيعله يستبعد عفويا  يف ت. اإلسالمية

 .يضطره إىل تضخيم أثر البيئة التارخيية اليت ظهر فيها اإلسالم وعاش فيها الفقهاء
) مبعىن األحكام الشرعية العملية(ي مواملسلمون يعلمون أن الفقه اإلسال 

 وفعلية، بعضه أحكام ومقاصد صرح ا القرآن العظيم والسنة النبوية املطهرة قولية
فعملية استنتاج . لكن أكثر الفقه استنبطه الفقهاء واستنتجوه من القرآن والسنة

نسانية معرضة للتأثر بظروف الزمان واملكان إاألحكام من القرآن والسنة عملية 



 ٦٩٣

لذلك مل خيتلف فقهاء اإلسالم يف . واألشخاص، على الرغم من إهلية مصدر التشريع
خطأ، مبعىن أنه قد يتسرب إليه تأثري الزمان واملكان، أن استنتاج الفقهية معرض لل

وحمدودية الفهم، والنوازع الشخصية، فال يعرب فهمه عن حقيقة التوجيه اإلهلي يف 
 .موضوع معني

 علماء الشريعة منذ مطلع اإلسالم باكتشاف وحتديد األساليب وقد عين 
ية يف األحكام العملية، املوضوعية اليت تساعد على الوصول إىل حقيقة اهلداية اإلهل

ومن هنا نشأ علم أصول . وتقلل من تأثري العوامل الشخصية أو التارخيية العارضة
 .الفقه ومصطلح احلديث وسوامها من علوم الشريعة إىل جانب علم الفقه

كما أن العقيدة اإلسالمية، والتوجيهات التربوية يف القرآن واحلديث، حتث  
الص هللا، والتجرد من النوازع الشخصية، ودد بأشد العامل باستمرار على اإلخ

 .العقوبة من يدخل عن قصد هذه النوازع يف استنتاجات ينسبها للشريعة
هلذا نرى أن املنهج الصحيح يف النظر إىل الفقه، هو اإلقرار بأن العوارض  

الشخصية والتارخيية قد يكون هلا مدخل إىل استنتاجات الفقيه، لكن هذه العوارض 
    ً                                                                          كثريا  ما تكون متهاترة، يلغى بعضها أثر بعض، بينما العامل املطرد التأثري على فقهاء 

ومن هناك نرى . املذاهب مبجموعهم هو أثر اهلداية اإلهلية املتمثلة يف القرآن والسنة
 .أن جتاهل املصدر اإلهلي للفقه هو جتاهل للعامل األكرب املطرد األثر

 وهو وإن مل يستعمل هذه ، ظاهرة إنسانية حمضةيقدم يودوفيتش الفقه على أنه-
إذ قلما ينقل أدلة الفقهاء . العبارة لكنها مستنتجة من طريقة عرضه وتفسريه لألحكام

                                                                    ً    من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف يف أية قضية يبحثها، وقلما يعلل اختالفا  من 
        ً    بل غالبا  ما .  الشرعيةاختلفات الفقهاء بأنه نتيجة اختالف فهمهم أو تفسريهم لألدلة

إخل، وهو .. يعلله باختالف بيئام االقتصادية، أو مدى اتصاهلم بواقع التجارة العملية
 ." قانون التجار العريف"                                           ً    يرى فئة املشاركات والقراض يف املذهب احلنفي جزءا  من 

     ً                                              نادرا  ما يشعر القارئ للكتاب بأن الفقهاء يف مناقشام : وبعبارة أخرى 
اجام، وما يرون منعه أو إباحته من التصرفات، إم يف كل ذلك يعتربون واستنت

أنفسهم ملتزمني بالتعبري عن اهلداية اإلهلية يف املوضوع، كما تدل عليها نصوص 
 .)٥٧(القرآن والسنة النبوية القولية والفعلية
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 ياع يف تفسري يودوفيتش لدويلنر اآلن بعض النتائج العملية هلذا اخلطأ املنهج 
 على االستحسان والعرف يف استنتاج األحكام -             ً  احلنفية خصوصا  -اعتماد الفقهاء 

. 
نوه يودوفيتش يف مواطن عديدة من كتابه بكثرة اعتماد احلنفية على  

 .االستحسان للخروج على حكم القياس الظاهر ومراعاة حاجات الناس العملية
يف مواطن كثرية من الكتاب واالنطباع العام العذى يعطيه يودوفيتش للقارئ  

 هو أن تأثري األحكام الشرعية األصلية يف هذا املوضوع - مل ننقلها يف خالصتنا -
وأن . كان ينحسر باستمرار أمام ضغط األعراف احمللية واحلاجات العملية للتجارة

 .من خالل مبدأ االستحسان"     ًرمسيا "ذلك االحنسار كان يعترف به 
وضوع من اإلشارة إىل معىن االستحسان وأساسه البد إليضاحات هذا امل 

 .الشرعي عند احلنفية واملالكية خاصة
 )٥٨(إن االستحسان الذي يشري إليه يودوفيتش يسميه احلنفية استحسان الضرورة   
                           ً                                    ً ما خولف فيه حكم القياس نظرا  إىل ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية، سدا  "وهو 

طريق إىل األحكام الصلحية اليت تتفق “ن هنا فاالستحسا. "              ً      للحاجة أو دفعا  للحرج
عندما يلوح يف إطراد القياس بعض املشكالت " مع املنطق الفقهي ومقاصد الشريعة

يرجع يف احلقيقة إىل نظرية املصاحل “وهذا النوع من االستحسان . يف حالة معينة
 .)٥٩(”...املرسلة 

علو "      ً         ، عالجا  ملا أمسوه ، أكثر من احلنفية"االستحسان"وقد توسع املالكية يف 
أي تأديته إىل مشكلة وحرج، فيقفون حكم القياس يف تلك احلالة ويقررون " القياس

 .       ً          ً       ًهلا حكما  استثنائيا  مناسبا 
إذا : االستحسان عند املالكية أن يترك القياس الظاهر ألحد أمور ثالثة"و 

 وهذا ..أو أدى إىل حرج ومشقة .. أو مصلحة راجحة .. عارضه عرف غالب 
 .)٦٠("نظري استحسان الضرورة يف االجتهاد احلنفي

 -وقد حنا االجتهاد احلنبلي منحى االجتهاد املالكي يف اعتبار املصاحل املرسلة  
 .)٦١(    ً                           أصال  يعتمد عليه يف تقرير األحكام-ومنها االستحسان 

 مبقاصد الشريعة ويستهدف رعاية املصاحل يوملا كان االستحسان إمنا يستهد 
                            ً                                           ت االعتبار الشرعي، فليس غريبا  أن نرى احلنفية واملالكية، إذ تعارض االستحسان ذا
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بل إن املالكية .  قدموا االستحسان- ي الذي يعتمد على التجريد املنطق-مع القياس 
                         ً    ومنها النصوص العامة مجيعا  يف -إن املصلحة ختص النصوص غري القطعية "يقررون 

 .)٦٢("                                    ًوهذا على التحقيق هو موقف احلنفية أيضا . ” عند التعارض-نظر املالكية 
نستنتج مما سبق أن مبدأ االستحسان واملصاحل املرسلة باملعىن املتقدم هو يف  

وليس من الصواب واحلالة هذه . نظر ثالثة مذاهب مبدأ يعرب عن موقف الشريعة
تصوير االستحسان وكأنه خصوصية يف املذهب احلنفي، أو وصف تقدمي الفقهاء 

، على أنه تراجع للشريعة أمام يللمصاحل واحلاجات على مقتضيات حكم قياس
ألن الفقهاء يرون أن .                                      ًنقول ليس وصف األمر على هذا النحو صوابا . هجمة الواقع

              ً    قد يؤدى أحيانا  إىل )  غالبا على علة وحيدةوهو مبين(إجراء القياس الظاهر 
: ومن تلك املقاصد املعتربة. االصطدام مبقاصد شرعية أخرى هي أويل باالعتبار

فاملستند العام لالستحسان . يقاعهم يف احلرجإمراعاة حاجات الناس العملية وعدم 
 هو النصوص الشرعية - أي بناء األحكام على املصاحل املرسلة -واالستصالح 
وهذا من . )٦٣("تضافرت على وجوب رعاية املصلحة ودفع احلرج"الكثرية اليت 

ابن (كما وردت يف القرآن والسنة النبوية القولية والعملية، (سالمية مسات الشريعة اإل
 .وليس من ابتكار مدرسة فقهية) ٦٢ - ٦١عاشور، ص 

 :تفسري موقع العرف يف الفقه-
فقد نقلنا رأيه . التبس على يودوفيتش تفسري موقع العرف يف الفقه اإلسالمي 

 طريق االستحسان، وتعجبه بعد بأن األعراف التجارية دخلت إىل الفقه احلنفي عن
 . "                                       ً      ً      النظرية الفقهية ترفض اعتبار العرف مصدرا  صحيحا  للفقه"ذلك من أن 

يضاح موقع العرف من األحكام الشرعية، وسبب اعتبار الفقهاء له يف إلو 
 وهي نظرية واسعة -حاالت دون أخرى، سنجتزىء من نظرية العرف يف الفقه 

 :)٦٤(ع مبالحظات رئيسية أرب-ودقيقة 
                                                   ً          الخالف بني الفقهاء يف أن العرف يف ذاته ال يكون أبدا مصدرا  للتكاليف  :أوال

واحملظورات الشرعية يف اإلسالم، إال أن يدل القرآن والسنة على ذلك، فيكونان مها 
كما أن إقرار القرآن والسنة لعرف سائد يف . يف احلقيقة مصدر التكليف أو احلظر

وعقد القراض نفسه هو من . يعترب قرينة شرعية على إباحتهزمن البعثة بني املسلمني 
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، ٢/٢٣٣ابن رشد " (مما كان يف اجلاهلية فأقره اإلسالم"األمثلة على ذلك، إذ هو 
 ).٢/١٣١وامليداىن 
 كنفقة الزوجة على -على أنه بعد أن يتقرر يف القرآن والسنة وجوب أمر  

 أو النهي عنه -لفقري من مال اليتيم  كجواز أكل الويل ا- أو إباحته -         ً زوجها مثال  
                                 ً     فإن التفاصيل التطبيقية لذلك كثريا  ما - كمنع سؤال الناس، إال ملن أصابته فاقة -

كما يف قول النيب عليه الصالة والسالم لزوجة احتاجت إىل : تتركها الشريعة للعرف
فقى ال حرج عليك أن تن": النفقة على العيال من مال زوجها الشحيح دون إذنه

            ً ومن كان غنيا  (، وكقول القرآن العظيم يف شأن ويل اليتيم )٦٥("    عليهم باملعروف
وكما يف حتديد النيب ] ٦النساء ) [                      ً               فليستعفف، ومن كان فقريا  فليأكل باملعروف
حىت يقول ثالثة من ذوى احلجا .... ": صلى اهللا عليه وسلم للفاقة اليت تبيح السؤال

 ".)٦٦( فاقة             ًقد أصابت فالنا : من قومه
إن السلطان األكرب للعرف يف نظر الشريعة هو يف حتديد تفاصيل وحدود  :     ًثانيا 

االلتزامات املتبادلة بني املتعاقدين يف خمتلف أنواع العقود والتصرفات، وما دامت 
وكثري من اختالف الفقهاء . )٦٧(                                       ًتلك االلتزامات من حيث األصل غري ممنوعة شرعا 

يف (ومثاله اختالفهم يف جواز بيع العامل . رجعه إىل ذلكيف تفاصيل األحكام م
ويبني ابن رشد أن .                        ً              فقد جوزه أبو حنيفة خالفا  ملالك والشافعي. بالدين) القراض

اجلميع متفقون على أن العامل إمنا جيب له أن يتصرف " ألن يهذا االختالف ظاهر
فمن رأي أن التصرف . ل                                     ً             يف عقد القراض مبا يتصرف فيه الناس غالبا  يف أكثر األحوا
). ٢/٢٣٩ابن رشد .." (بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس يف األغلب مل جيزه 

 .ونظري هذا اختالفهم يف أمور أخرى تتصل بصالحيات عامل القراض 
 إىل تبدل احلكم ي عام، فيؤدي                  ً            قد يكون العرف مزيال  لعلة نص شرع :     ًثالثا 
                                 ً فية أم مينعون من بيع وشرط استنادا  ومن أهم تطبيقات ذلك عند احلن. الشرعي

". تعارفه الناس"للحديث الشريف الوارد يف ذلك، لكنهم يبيحون الشرط الذي 
 "منع سبب املنازعة"ومتسندهم يف هذه اإلباحة هو اعتبارهم أن علة ذلك احلكم هي 

 لة                                    ً      ً                             بني املتعاقدين، فإذا تعارف الناس شرطا  معينا ، زالت املنازعة بشأنه، فتزول ع
 .)٦٨(املنع
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ومثل هذا . إن من األعراف ما ينشأ لتلبية حاجة أو مصلحة مشروعة :     ًرابعا 
                         ً      ً     ً                            العرف إذا كان ال يصادم نصا  شرعيا  خاصا  يف موضوعه، وال يعارض عموم نص 

أقوى من القياس فيترجح عليه عند "عام أو إمجاع، هو عند احلنفية واملالكية 
ولعلهم يرون ". )٦٩(..من قبيل االستحسان " وهذا الترجيح هو عندمها. "التعارض

، واحلرج مرفوع ي                                    ً                  أن يف عدم اعتبار مثل هذا العرف إحراجا  للناس بغري موجب قو
 .بنص القرآن العظيم

وسواء أقبلنا رأي احلنفية واملالكية هذا أم اعترضنا عليه، فال يسعنا إال اإلقرار  
بأصوهلم يف االستدالل من تلك بأم يعللون رأيهم مبقاصد الشريعة ونصوصها، و

فمن أكرب الغلط تصور هذا الرأي بأنه جماراة منهم ألعراف ال ميلكون هلا . النصوص
 .    ًدفعا 

باعتبارها مبيحة ألمر، إمنا تنقله من ) أو احلاجة(وواضح أن مراعاة العرف  
املطلوب حيز احملظور بالقياس، إىل حيز املباح أو املعفو عنه، لكنها ال تنقله إىل حيز 

 .    ًشرعا 
وحنن نرى أن يودوفيتش قد التبس عليه التصور العام ملوقع العرف من  

الشريعة اإلسالمية، وأحد أسباب هذا اخلطأ هو جتاهله ملوقف القرآن والسنة من 
املوضوع، وأن الفقهاء يف تعاملهم مع العرف إمنا يعربون عن فهمهم ملوقف القرآن 

 وخباصة يف أحوال يفسرها ما ذكرناه يف -ء به والسنة منه، حيث ظن أخذ الفقها
     ً                                                 دليال  على التراجع أمام ضغط األعراف احمللية، وهذا يف رأيه -"      ًرابعا "و "      ًثالثا "

                                  ً                            يتناقض مع رفضهم العتبار العرف مصدرا  لألحكام األساسية اليت جاءت ا 
 .الشريعة

 :استبعاده املذهب احلنبلي-
األول من كتابه أنه أعرض عن املذهب بني يودوفيتش بصراحة يف الفصل  

 ألنه - مع أنه رجع بدرجات متفاوتة إىل املذاهب الثالثة األخرى -احلنبلي يف حبثه 
ال توجد مراجع منتظمة هلذا املذهب لفترة الدراسة اليت اختارها، وهي أواخر القرن 

ن اإلمام                          ً   وال نرى عذر يودوفيتش مقبوال ، أل. الثاىن اهلجرى وأوائل القرن الثالث
، وحىت لو مل توجد )هـ٢٤١ - ١٦٤(أمحد بن حنبل قد عاش يف تلك الفترة 

 تفصيلية حينئذ، فإن آراء اإلمام أمحد مبينة بوضوح يف كتب يكتب فقه حنبل
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للعالمة عبداهللا بن أمحد بن قدامة ) املغين(و ) املقنع(يب ااملتأخرين من أصحابه، ككت
يودوفيتش حىت يف دراسته للفقه احلنفي مل وإن .    ًمثال )  هـ٦٤٠-٥٤١ (ياملقدس

يتمكن من االقتصار عل كتب الفترة اليت اختارها ككتاب األصل لإلمام حممد بن 
               ً                     ، بل اعتمد كثريا  على كتب متأخرة عنها ) هـ١٨٧ - ١٣٥ (احلسن الشيباين

، ) هـ٥٨٧ت  (وبدائع الصنائع للكاساين)  هـ٤٨٣ت (كاملبسوط للسرخسى 
 . يفعل الشئ نفسه يف املذهب احلنبليفكان يستطيع أن

إن جتاهل يودوفيتس للمذهب احلنبلي يف حبثه أدى به إىل بعض استنتاجات  
وتعميمات خاطئة عن الفقه اإلسالمي ما كان ليقع فيها لوال ذلك، وأمهها يف نظرنا 
ما سلف بيانه حول أثر السنة يف فقه املعامالت، وتفسريه ألخذ الفقهاء باالستحسان 

 .العرفو
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 اهلوامش
م، تلقى دراسته يف ١٩٠٢، ولد عام Joseph Schachtشاخت ) ١(

         ً         ً                    كتب أحباثا  كثرية جدا ، وحرر وترجم العديد . يف أملانيا” ليبزيغ"و " بريسلو "جامعيت
. من الكتب العربية وخباصة يف جمال الفقه، وشارك يف حترير دائرة املعارف اإلسالمية

، )م١٩٣٩ - ١٩٣٤(دن وأكسفورد، والقاهرة            ً            وكان أستاذا  يف جامعات لن
 . ١٩٥٥          ً                             انتخب عضوا  مع اللغة العربية بدمشق عام . وكولومبيا

 ).٧٠ ١٩٦١ ,Who Was Who: انظر(
 أستاذ ورئيس قسم دراسات Abraham L. Udovitchيودوفيتش ) ٢(

 Studiaوحمرر جملة . م١٩٧٣الشرق األدىن يف جامعة برنستون بأمريكا منذ عام 
Islamica م، وعضو هيئة حترير جملة ١٩٧٥ عام International 

Journal of Middle East Studies ١٩٧٥ منذ عام. 
 ).٨١ - ١٩٨٠ ,Who is Who in America:  انظر(
عرفت أنواع من اخلدمات املصرفية يف عدد من احلضارات القدمية ويف ) ٣(

أعمال ( خدمات مؤداه  علىيوهذه األنواع عموما تنطو. احلضارة اإلسالمية
يف  (ي   ً                فضال  عن اإلقراض الربو) الصريفة والتحويل وقبول الصكوك وحفظ األموال

بدأت يف القرن السادس .. ولكن األعمال املصرفية احلديثة ). غري احلضارة اإلسالمية
 على اخلدمات املصرفية السابقة، لكنها تتميز يعشر امليالدى يف أوروبا، وهي تنطو

للتفصيل انظر .      ً                                         أساسا  على الوساطة يف االستثمار املاىل ألموال اآلخرينبارتكازها 
 ).٧٢-٣١سامى محود، ص .د(

                                                              ً     أما األعمال املصرفية اإلسالمية احلديثة فعمرها ال يتجاوز العشرين عاما  إذا  
 - ١٩٦٣(أمحد النجار يف ميت غمر يف مصر العربية . اعتربنا بدايتها هي جتربة د

 نطاق واسع ومستمر فقد بدأت بالبنك اإلسالمي للتنمية يف عام أما على). م١٩٦٧
 .مث منت بقوة وسرعة) م١٩٧٧( اإلسالمي م مث بنك ديب١٩٧٥

 ). شارف-وهلرز (و ) نينهاوس(و ) كارسنت(        ً انظر مثال  ) ٤(
، وهي "مل يعرف يف القرآن وجزء من السنة: "                ً   عبارة شاخت حرفيا  هي) ٥(

ال يف ): " .... ٣٥٨ ورفاقه ص يشنتناو(العربية غامضة لذا وردت يف الترمجة 
 .لكننا رجحنا ما أثبتناه أعاله..". القرآن وال يف احلديث 
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القول بفرضية الزكاة يف السنة التاسعة سببه االستناد إىل حديث ضعيف ال ) ٦(
 بني فرض الزكاة وكان قبل السنة اخلامسة، وبني إرسال سحيتج به، وكذلك االلتبا

، وابن حجر يف ٧١القرضاوي، ص . د. (حصيلها وكان يف السنة التاسعةالعمال لت
 ١٣٩ شرح احلديث رقم ٢٦٦ ص ٣ ج يفتح البار

حيث بني أن ممن ) ٦٣٢ - ٦٢٢القرضاوي، ص : ر(لتفصيل هذه األحكام ) ٧(
من إصابته جائحة أو كارثة ذهبت مباله فهو يستدين وينفق : يشمله وصف الغارم

 .                    ً                          كون سهم الغارمني نوعا  من التأمني اإلجتماعي اإلسالميفبهذا ي. على عياله
.  د مبالحظاته حول اللغات السامية، كما زودينيإبراهيم السامرائ.  دأفادين) ٨(

وبالعديد من ) زاكوت(بتفسري كلمة ) األخصائى باللغة العربية(جعفر عبابنة 
، فله جزيل )٣/٢/١( يف صياغة هذه الفقرة اإليضاحات واالقتراحات اليت أفادتين

 .الشكر
 .معجم منت اللغة، ألمحد رضا: ر) ٩(
كما ) تفسري القرطىب: ر(لفظ الزكاة يف هذه اآلية حيتمل معىن إيتاء املال ) ١٠(

 لشرح دقيق ومجيل، وتفسري يتفسري الطرب: ر(             ً             حيتمل معه أيضا  معىن التطهري، 
. ىن إيتاء املال كما هو ظاهر فال حيتمل إال مع٢١/٧٢، أما يف اآلية السابقة )ياأللوس

 .وكلتا اآليتني مكية
، واإلضافات والشروح بني معقوفتني يبألفاظ متقاربة، واللفظ هنا للنسائ) ١١(

 - ٥٥ ص ٥ج  (ي على سنن النسائي وحاشية السندياستقيناها من شرح السيوط
، شرح ٢٩١ - ٢٩٠ ص ٣ج ( البن حجر، كتاب الزكاة، يومن فتح البار) ٥٦
 ).١٤٢١ث احلدي
 ).ابن حجر(قال ذلك رضا بقضاء اهللا الذي ال حيمد على مكروه سواه ) ١٢(
 مرة، يمن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم ال حتل الصدقة لغين، وال لذ) ١٣(

خمتصر تفسري ابن (”  وال لقوى مكتسبينالحظ فيها لغ.. “وقوله " سوى) قوة(
 من ذلك الغين من الفئات األخرى ويستثىن).  من سورة التوبة٦٠كثري، شرح اآلية 

 .                                                                      ً       يف آية الزكاة كالعاملني عليها أو املؤلفة قلوم، أو ابن السبيل إن كان غنيا  يف بلده
ص  (Titheويسكنتزر، املوسوعة اليهودية، كلمة : انظر يف تأكيد ذلك) ١٤(

 - ٧٤١ص  (Tithes؛ فاننج، املوسوعة الكاثوليكية، كلمة )١١٦٢ - ١١٥٦
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؛ )٣٥٠ - ٣٤٧ص (كولوك، موسوعة الدين واألخالق، الكلمة نفسها ؛ ما)٧٤٢
؛ هرشفلد، موسوعة الدين واألخالق، كلمة )٢٢٤ و ١٤١ص (ويرب 

Preisthood (Jewish))  ٣٢٣ص.( 
 يف إيران القدمية كانوا أن رجال الدين الزرادشيت) ١٧١ص (ويؤكد باقر  

والغرامات الدينية اليت يستحصلوا                    ً                      ميثلون طبقة غنية جدا  بسبب ممتلكام الواسعة “
 .”وبعض الضرائب

هذه هي الصورة العامة، وإن أشارت بعض املراجع إىل أن الكنيسة ) ١٥(
دميونت، : ر. (                       ً                              النصرانية التزمت أحيانا  بتخصيص ربع دخلها ألغراض الصدقة

" Chairty, Almsgiving (Chrisian)موسوعة الدين واألخالق، مادة 
 ).٣٨٣ص 
 ).٦٧١ و ٥٧٧ص (؛ بوستان )١٢ص (نظر سبيوال ا) ١٦(

                                         ً                         أن من يتاح له أن يرى ما يف الفاتيكان حاليا  مييل إىل االعتقاد بأن رجال : أقول
 .الكنيسة، هناك على األقل، ال ميكن اامهم بالتقشف

هرشفلد، موسوعة الدين واألخالق، كلمة ): ٢٢٤ص (انظر ويرب ) ١٧(
“Priesthood (Jewish) "٣٢٤ - ٣٢٣ص  (٤ و ٢ الفقرتني وخباصة.( 

وانظر وقائع ومراجع أخرى عن زيادة عدد الرهبان وعن بذخ جبال الكنيسة يف 
  )٢٤٦ و ٢٣٩ص  (يأليب احلسن الندو) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(كتاب 

 إىل هذا املرجع وعلى يالقادر أبوفارس على ارشاد حممد عبد. أشكر د) ١٨(
 الزكاة ما أورده يوانظر يف بيان أصناف أهل الردة ومانع.  الشأنايضاحاته يف هذا
نقال عن نيل األوطار ) ١٣٨-١٣٦ص ( يف األركان األربعة يالعالمة الندو
 ).١٢٠ -١١٩ ص ٤ج  (للشوكاين

نشري بالقصور إىل ما أورده دون أن يوفيه حقه، وبالنقص إىل ما مل يورده ) ١٩(
 .   ًأصال 
، ٢٠ج  (Slaveryم، كلمة ١٩٧٠يطانية، طبعة انظر املوسوعة الرب) ٢٠(

 ).٦٣٠ و ٦٢٨      ً   وخصوصا  ص 
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ويقصدون ا اتفاق اثنني مستاويني فيما ميلكان على أن يكون كل منهما ) [٢١(
    ً                                              ً      وكيال  عن اآلخر يف كافة أنواع التصرف مبال الشركة، وكفيال  لآلخر (     ً مفوضا  

 ].ي    ً                          أيضا ، والربح بينهما على التساو
هانوفر، : حترير جوزيف شاخت(تاب احليل واملخارج ك: اخلصاف) ٢٢(

 .٢٧ص ) م١٩٢٣
.                                        ً                        ذكر يودوفيتش يف مطلع كتابه اهتمامه أساسا  بفقه تلك الفترة الزمنية) [٢٣(

 ].وننبه القارئ إىل أننا سنلنخص أفكاره يف هذا الفصل بضمري املتكلم
. جاري وال حيسن ترمجته بالقانون التLaw Merchantباإلجنليزية ) [٢٤(

           ً                                                          وهو يعىن أصال  جمموعة األعراف واملبادئ املتعلقة بالتجارة ومعامالا، مما تبناه 
التجار بأنفسهم لتنظيم تعاملهم بعضهم مع بعض، وأنشأ له التجار حماكم تطبقه 

                    ً                                       وقد عم أوروبا تدرجييا  وطبقه جتارها بصرف النظر عن اختالف لغام . عليهم
املوسوعة الربيطانية ط : ر(القانون التجاري املعاصر ومنه نشأ يف أوروبا . وبالدهم
ويودوفيتش حياول إضفاء هذا املعىن على فقه الشركات والقراض يف ). ١٩٨١
 ].اإلسالم

اليت اكتشف فيها، ونقل منها ” جنيزة القاهرة“يشري يودوفيتش هنا إىل ) [٢٥(
الدينية واالجتماعية ائق ثإال إجنلترا يف آخر القرن التاسع عشر، كمية كبية من الو

واجلنيزة بالعربية هي مستودع يلحق . م٧٥٠يهود مصر، أقدمها يعود لسنة ل
تالفها ألن إبالكنيسة حتفظ فيه الكتب الدينية اليت مل تعد صاحلة لالستعمال وال جيوز 

 )].Genizah، كلمة ١٩٧١املوسوعة اليهودية، طبعة : ر: (فيها اسم اهللا تعاىل
. أن الربح كله لصاحل املال عطاء مال ملن يتجر به علىإاإلبضاع هو ) [٢٦(

     ً                               وكثريا  ما كان التجار املرموقون يقدمون . فالعامل يف اإلبضاع وكيل متربع بالعمل
هذه اخلدمة إىل الذين ال يستطعيون استثمار أمواهلم بأنفسهم، كما كان التجار 

 ].يتربعون ذه اخلدمة بعضهم لبعض
 عند ترمجته نصا من كتاب املبسوط ٧٢ا وقع يف ص من هذه األخطاء م) ٢٧(

أي مشقة بـ " حرج "ة، حيث ترجم كلم)١٥٩ ص ١١ج (     يللسرخس
“offence” اليت تعىن املخالفة، بينما الصحيح ترمجتها بـ hardship . كما
بكلمة ) أدوات احلرفة:  هناكياليت عىن ا السرخس(” متاع“ترجم كلمة 
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merchandiseسلعة، وكان الصحيح ترمجتها بـ  اليت تعين tools . كما
 slight deceptionبـ ” غنب يسري“ من الكتاب كلمة ٢١٨ترجم يف ص 

وهذا غلط ظاهر، سبق أن وقع فيه جوزيف شاخت يف . اليت تعىن اخلداع اليسري
، ٢٩٨ & ١٧٧ .An Interoduction to Islamic Law, pp: كتابه

ملقام هو جمرد اختالف مثن السلعة بني املتعاقدين عن ألن الغنب املقصود فقها يف هذا ا
فكانت . وهذا االختالف ميكن حصوله دون أي خداع. قيمة مثلها يف السوق

 انظر يف over charging overpricing: الترمجة الصحيحة للغنب هنا هي
 .نتيجة هذا اخلطأ يف الترمجة)  أدناه٥٣احلاشية (

، ) هـ١٧٩ - ٩٥(، واإلمام مالك ) هـ١٥٠ - ٨٠(اإلمام أبو حنيفة ) ٢٨(
 .            ًرمحهم اهللا مجيعا )  هـ٢٠٤ - ١٥٠(واإلمام الشافعي 

، ١١/١٥٥، والسرخسي ٢/٢٤الوهاب  ، والقاضي عبد٤/٥ابن قدامة : ر) ٢٩(
 .     ً آنفا ٦/٦والفقرة 

 ١٢/١٠٧                ً                    ح وما يليها نقال ، عن املدونة لسحنون ٢٢٩يودوفيتش ص : ر) ٣٠(
 وهو الذي نقل كراهة ٥/٣، واملغين البن قدامة ٢٢/١٢٥وانظر أيضا السرخسي 

صرح بأن علة ) ٨٠ و ١٣/٥٩( يف تكملة اموع يلكن املطيع. الشافعي هلا
فعلى . تنتفي إذا كان البيع والشراء بيد املسلم أو حبضوره) عند الشافعية(الكراهة 

اهب األربعة، إذا يب هي حمل اتفاق بني املذاهذا ميكننا القول بأن جواز مشاركة الكت
 .كان املسلم هو العامل باملال

، حيث مسى ديودوفيتش تلك )٢٢/٥٤    ً             نقال  عن السرخسي ٦/١٧ف : ر) (٣١(
   ً               نقل  عن معجم الفقه (            ً       ً                                  الصيغة قراضا  صناعيا ، لكننا فضلنا التسمية املثبتة أعاله 

  لصيغة انفرد احلنابلة"القراض الصناعي"، واحتفظنا باسم )١/٤٨٢احلنبلي، ج 
 .بإجازاا، وسنذكرها بعد قليل

ويف ). ١٨٨٩مادة  (يوالقار) ١٥٨ -١/١٥٧(العزيز اخلياط  عبد .د: ر) ٣٢(
خمالفة مالك والشافعي تفصيل ال يتسع له املقام ويالحظ أن اتفاق احلنفية واحلنابلة 

دأ وخمالفة املالكية والشافعية هلما يف ذلك، ترتكز على قبول األولني ملب) ب(و ) أ(يف 
وانظر عبارة ابن قدامة الصرحية يف .                           ً       استحقاق الربح بالضمان خالفا  لآلخرين
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ويف أن هذا هو أساس لتصحيح شركىت ) ٧ - ٥/٦املغين (استحقاق الربح بالضمان 
 .األبدان والوجوه

، والقاري )٢٤ و ٥/٢٢(، وابن قدامة )٢/٥٩(القاضي عبدالوهاب : ر) ٣٣(
مادة ( أعاله، وجملة األحكام العدلية ٦/٢٦ ، والفقرة)١٨٩٧ و ١٨٤٥املواد (

ومن أصحاب . ويالحظ أن احلنفية بعدون هذه من صور شركة العنان). ١٣٧١
: ر(الشافعي من جييز، بقيود معينة، أن جتمع الشركة واملضاربة يف عقد واحد، 

 ).١٣/٩٧املطيعى 
 اينوامليد) ٥/٥٠(، واملغين البن قدامة )٣/٢٣٥(األم للشافعي : ر) ٣٤(

 ).٢/٢١١ (، والبهويت)١٨٥٨مادة (، والقاري )٢/١٣٣(
 و ١٣/٨٣ (يواملطيع) ٢/٢٥(الوهاب  والقاضي عبد) ٥/٢٣(ابن قدامة ) ٣٥(
 .، لكن املذاهب جممعة على أن اخلسارة ال تكون إال على قدر األموال)٨٦

  )٢/١٢٩ (، وامليداين)٢/٢٤(الوهاب د والقاضي عب) ٥ - ٥/٤(ابن قدامة ) ٣٦( 
 ).١/٢١٦(والسرخسي 

على أن احلنفية قد ). ١١/٢١٩(، والسرخسي )٩-٨/ ٥(ابن قدامة ) ٣٧(
               ً                                                     أجازوا استحسانا  صيغة قريبة من ذلك، وهي أن يتقبل العمل صاحب رأس املال 

ونقل . ، مث يعيه العامل على أن يكون الربح بينهما)           ً        فيصبح ضامنا  لتنفيذه(الثابت 
مام حممد لذلك، مبثله وردت جملة األحكام استحسان اإل) ١١/١٥٩(السرخسي 

وانظر .  من الة١٣٩٦ و ١٣٤٦شرح العالمة على حيدر للمادتني : ر. (العدلية
 ).     ً آنفا ٦/٦ف 
، )٢/٨٩٦(، ومعجم الفقه احلنبلي )٢/١٣٢ (وامليداين) ٥/٢٤(ابن قدامة ) ٣٨(

 ).٣/٥٥ (يواجلزير
. ول تعليق العقود أكثر من غريهمهذا االختالف نتيجة لتوسع احلنابلة يف قب) ٣٩(

 مينعون ذلك وال سيما يف املعاوضات -             ً واحلنفية خصوصا   -بينما مجهور الفقهاء 
. ونقل د). ٢٥١ و٢٥٠ و٢٣٣ف (مصطفي الزرقا، املدخل الفقهي : د. املالية
رأيا لبعض احلنفية جبواز اإلضافة يف املضاربة، وبني أنه خالف ) ١٦٥ص  (ياملصر
 ).١٨٥٨املادة (والقاري ) ٥/٥٣(ة ـظر ابن قداموان. الراجح



 ٧٠٥

 - ٣٢٠ف (     ً     ً                                يضاحا  شامال  حول ذلك يف املدخل الفقهي للزرقاء إانظر ) ٤٠(
٢٣٧.( 
 املبىن على استقراء تفاصيل األحكام يهذا الترتيب يعرب عن فهمنا الشخص) ٤١(

ت وال نستبعد أن يتغري هذا الترتيب يف موضوعا. الفقهية يف موضوع الشركات
 .٧٨ - ٧٧شحاتة ص . د: قارن. فقهية أخرى غري الشركات

ف (هذا الترتيب هو ما يستنتج صراحة مما ذكره الزرقاء يف املدخل الفقهي ) ٤٢(
 .          ً                       ويبدو معربا  عن موقف كثري من الفقهاء)  حاشية٥٨
من أقباط مصر، وكان أستاذا للحقوق يف جامعة (شفيق شحاتة . يقول د) ٤٣(

أنه ال يرى أمهية للتمييز بني أهل الرأي ) دراسة الفقه اإلسالميالقاهرة تعمق يف 
، سواء منها يمجيع املذاهب تلجأ إىل االستدالل العقل".... وأهل احلديث ألن 

 .٧٧ص ) ." إضافة للحنفية(املالكية والشافعية واحلنبلية 
حيث بني أن هذا أيضا هو رأي ) ٢٢٥ف (املدخل الفقهي العام للزرقاء ) ٤٤(
 ).٢٢٨ابن حنبل، ف : يف كتابه(زهرة رمحه اهللا  لعالمة حممد أبوا

 ).٦٥ف (املدخل الفقهي للزرقاء ) ٤٥(
 على كتاب ، وقارن خمتصر املزين)٢/٢٠٩ (، والبهويت)٥/٢٤(ابن قدامة ) ٤٦(

 ).٣/٧٣(األم للشافعي 
 ).٢/٦١(، والقاضي عبدالوهاب )٥/٤٨(ابن قدامة ) ٤٧(
على ) املقارنة بني القراض األورىب والقراض اإلسالمييف هذه (ال نستند ) ٤٨(

على أن هذا االقتباس هو احتمال تارخيى قوى، . القول بأن األول مقتبس من الثاىن
فإن صح فإنه يؤكد حجتنا يف عمق أثر اإلسالم على هذه املؤسسة االقتصادية، ألا 

 .تغريت بصورة جوهرية حينما زال عنها أثر اإلسالم
) ميديسى(مدنا يف تفاصيل عقد الكومندا على حبثني أحدمها لألستاذة اعت) ٤٩(

(Medici) بريوت( واآلخر لألستاذ ((Perrott) ،) انظر قائمة املراجع
 ).اإلجنليزية

 يف كتابه (Commenda)هلذا نرى أن استخدام يودوفيتش كلمة ) ٥٠(
 إىل يقارئ اإلجنليز            ً                     ، ليس مناسبا ، خاصة وأنه مل ينبه ال)املضاربة(مقابل القراض 

مصرف التنمية اإلسالمي للدكتور :           ًوانظر أيضا . الفروق اجلوهرية بني املؤسستني
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وهي صورة (عن االختالف بني شركة التوصية ) ٢٥٠ - ٢٤٥ص  (ياملصر
 .وبني القراض اإلسالمي) معاصرة أساسها الكومندا

ل اإلسالمي ملزيد من التفصيل حول مقارنة اآلثار االقتصادية للتموي) ٥١(
) ٣٠- ٩ص (جناة اهللا صديقى . د: باملشاركة والتمويل الربوى بالقروض، انظر

 ).٥٩ - ٥٣ص (وحممد أنس الزرقاء 
 ، طبعة القاهرة حتقيق عبد٣/٢٥٣(، وموطأ مالك )١/١١٣(اخلياط ) ٥٢(
 يكما أن متأخر). ٥/١٣(، وينقل ابن قدامة رواية عن اإلمام أمحد باجلواز )يالباق
على الرغم من أن احلنابلة مينعون احليل ) ١٨٥٨القاري، مادة (بلة أجازوا ذلك احلنا

وننبه القارئ ). ١١٥ابن عاشور، ص (، وكذلك مينعها املالكية )٤/٣٢ابن قدامة (
، مث ي                                      ً                             إىل أننا ال نرحب باحليل، بل نرى أا غالبا  نتيجة الغلو يف االستنتاج النظر

ولكننا عن أية حال نرى أن يودوفيتش قد . ى حيلةحماولة اخلروج من مآزقه مبا يسم
 .ضخم مسألة احليل يف القراض والشركات

 القارئ يوالبن القيم يف موضوع احليل كالم نفيس وموقف حكيم نوص 
 ).إعالم املوقعني(بالرجوع إليه يف كتابه 

: ر(يف املبايعات فحسبه هو اخلديعة ” الغنب“أخطأ يودوفيتش يف معىن ) ٥٣(
                                                             ُ ، وملا كان الفقهاء ال يبطلون البيوع بالغنب اليسري فقد عد هذا دليال  )     ً آنفا ٢٧ حاشية

على أم جييزون اخلديعة اليسرية، وأورده يف حبثه عن مظاهر تأثر الفقهاء بأخالق 
 .عصرهم

 ٨٣ف (، وعقد البيع للزرقاء )١٨٨ و ١٨٧ف (املدخل الفقهي للزرقاء ) ٥٤(
 طبعة مكتبة ٢/٥٣(ل ابن قدامة يف املقنع نق). ٢/٢١٣(، وابن رشد )٨٦ -

أن )                      ًوهذا قول الشافعي أيضا (ويف رواية أخرى عنه . رواية عن أمحد بذلك) الرياض
 . ليس له رد املبيع، بل يأخذه مؤجل الثمنياملشتر
 يفيض القدير للمناو: ر. سند هذا احلديث جيد) العراقى(قال احلافظ ) ٥٥(

، ج ٩٥٩١احلديث  (ي، وكرت العمال للهند)٤..ج ٤، ص ٥٧٥٧احلديث رقم (
 ).٧٥ ص ٤
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 ٢٢/١٢٥ ي     ً                 ، نقال  عن املبسوط للسرخس٢٢٩ - ٢٢٨يودوفيتش ص : ر) ٥٦(
أو انظر املدونة ومعها مقدمات ابن رشد، طبعة  (١٢/١٠٧وعن املدونة لسحنون 

 ).٥٧ ص ٤ هـ، ج ١٣٩٨دار الفكر ببريوت، 
 ٦/٣١ك ما خلصناه عنه يف ف نذكر من إشارات يودوفيتش النادرة لذل) ٥٧(
 ).    ًآنفا 
وهو غري مقصود يف هذه (والنوع اآلخر من االستحسان عند احلنفية ) ٥٨(

ترجيح "، الذي هو يف احلقيقة "القياس اخلفي"، أي يهو االستحسان القياس) املناقشة
). ١٥املدخل الفقهي العام للزرقاء، ف " (ألحد األقيسة عند تعدد وجوه القياس

 ).             ً                             ًة يعدونه نوعا  من القياس فال يسمونه استحسانا واملالكي
 .١٨ - ١٧املدخل الفقهي العام للزرقاء ف ) ٥٩(
 .٢١املرجع السابق، ف ) ٦٠(
 .٣٠/٤املرجع السابق، ف ) ٦١(
لكن االجتهاد احلنبلي ال يقبل . ٣٣ - ٣٢/٢املدخل الفقهي للزرقاء، ف ) ٦٢(

 ).املرجع السابق. (ملصلحة املرسلةبا) حىت غري القطعية(ختصيص النصوص العامة 
من األدلة املشهورة ما نص عليه القرآن العظيم من نفي احلرج وقصد ) ٦٣(

وما جعل (، ]١٨٥البقرة ) [يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر: (التيسري
ومن األدلة الشرعية االقتصادية على ذلك ]. ٧٨احلج ) [عليكم يف الدين من حرج

 :سنة النبوية    ً     أيضا  يف ال
حلاجة الناس إىل (استثناء بيع السلم من النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان ) أ(

 ).متويل اإلنتاج الزراعى منذ بداية املوس، وهذا هو تعليل إباحة السلم يف نظر الفقهاء
وعلة هذا االستثناء حاجة . استثناء بيع العرايا من النهي عن بيوع ربوية معينة) ب(

وقد وضع ابن رشد تعليل هذا .  إىل أكل الرطب بدل التمر الذي عندهمبعض الناس
 ).٤٦ و ١٣ - ٤/١٢(            ً           ، وانظر أيضا  ابن قدامة )٢١٧ - ٢/٢١٤(االستثناء 

جواز تقدير الواجب يف زكاة الثمار باخلرص أي احلزر والتخمني، وذلك ) جـ(
، ١/٢٥٨ابن رشد (لتيسري تصرف املكلفني مبحاصيلهم دون طول انتظار 

فظاهر من هذه األمثلة أن رعاية احلاجات املشروعة هي من ). ١/٣٨١والقضاوى 
 .مسات الدين اإلسالمي
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يف ..." احلاجة ترتل مرتلة الضرورة"وانظر، يف مراعاة الشريعة للحاجات، قاعدة 
ف (، ويف املدخل الفقهي للزرقاء )٣٢املادة (شرح قواعد الة ألمحد حممد الزرقاء 

٦٠٣.( 
 هذه املالحظات مبنية على ما ورد عن نظرية العرف يف املدخل الفقهي )٦٤(

 .، مع إضافة بعض األمثلة)٩٣٧ - ٨٣٠ص  (٥٥٣ - ٤٧٥للزرقاء، ف 
  )١/٢٣٤ ي من طبعة اسطنبول واملنذر١٣٠ ص ٥ج (٣/٨٢رواه مسلم  ) ٦٥(
 ).١/١٥٤ ي من طبعة اسطنبول واملنذر٩٨ - ٩٧ ص ٥ج (رواه مسلم ) ٦٦(
واألمثلة على ذلك يف عقد ). ٤٩٩ - ٤٩٦ف (دخل الفقهي للزرقاء امل) ٦٧(

             ً حيث يسوغ كثريا  ) ٦٢ و ١٧ و ١٦ ص ٥ج (        ً           انظر مثال  ابن قدامة . القراض كثرية
ألن هذا عادة "من صالحيات العامل يف القراض والشريك يف الشركة بقوله 

 ".التجار
يث النهي عن بيع وينظر حد). ٥٢٧ - ٥٢٤ف (املدخل الفقهي للزرقاء ) ٦٨(

احلديث رقم  (لإلمام ابن حجر العسقالين"بلوغ املرام من أدلة األحكام : "وشرط يف
 ).حتقيق رضوان حممد رضوان.  يف بريوت، طبعة دار الكتاب العريب١٤٤ ٢ ٦٦٥
ومن األمثلة االقتصادية على ذلك أن بعض ). ٥٣١ف (املرجع السابق، ) ٦٩(

أجازوا أجرة السمسار وإن كان القياس عندهم كمحمد بن سلمة (كبار احلنفية 
املدخل إىل نظرية االلتزام للزرقاء، . (يقضى بفسادها، لكثرة التعامل وحاجة الناس

 ). حاشية٩٧ف 
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في  الحضارة اإلسالميةون والمستشرق
 )١(   األندلس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مواقف املستشرقني من :  هذا البحث مأخوذ من دراسة للدكتور مصطفى الشكعة ، بعنوان)١(
  .احلضارة اإلسالمية يف األندلس
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 يف ج من  نفهم االستشراق يف األندلس جيمل بنا أن نعرض ملسريتهلكي 

القصد وسبيل من اإلجياز، فلعل أول من آثار أسبانيا اإلسالمية هو خوان اندرس 
Juan Andres عشر، يف كتابه الكبري عن أصول الثاين القرن مؤرخي من 

 .وتطور اآلداب األوربية
Origen Progresos y estado actual de toda literatura 

ه باللغة اإليطالية ونشره يف مثانية  ولكنه ألف كتابأسباينإن اندرس قس  
جملدات، فجر فيه الكثري من القضايا األدبية والفكرية والتارخيية، ومل يغفل عن ذكر 

 على احلضارة األوروبية، -م يف أسبانيا ه من منطلق تارخي-فضل العرب واملسلمني 
، فكان ذلك              ً                                                 مما سبب فورانا  عند معاصريه فنشطوا للرد عليه وخباصة اإليطاليني منهم

 .      ً                                            مبكرا  يشري إىل العناية باألندلس ودراسة تارخيه اإلسالميإرهاصا
                                                             ً وال يكاد يهل القرن التاسع عشر حىت تصبح الدراسات األندلسية موضوعا   

    ً                                                                هاما  للمباحث االستشراقية، فيكثر عدد املستشرقني الذين توفروا على األندلس 
ني العصبية املطلقة اليت تفرغ مواقف ويشكلون مدارس فكرية تراوحت يف اجتاهاا ب

 .أصحاا من وقار العلم وحيدته، وبني القصد يف األحكام واالعتدال يف املوازين
                 ً     ً                                   كان أشد هؤالء مجيعا  حقدا  على اإلسالم ومحلة على املسلمني رينهارت  
              ً           مل يكن أسبانيا  وإمنا كان ي ومن العجب أن دوزReinhardt Dozy يدوز

                                                   ً  الرغم من تنظيم منهجه يف التاريخ فقد كان احملتوى مفعما         ً      هوالنديا ، وعلى
                                  ً       ً                                 باألحكام الظاملة اليت كان يصدرها سلفا ، مليئا  بالقرارات اخلاطئة اليت يبنيها على 

 . معروفتارخييافتراضات اختلقها هو وليس على سند 
                                               ً       السائد أن كراهية دوزي لإلسالم نبعت من كونه ملحدا  يكره والرأي 
رجاهلا فانسحبت كراهيته على اإلسالم، وحنن من جانبنا ال منيل إال هذا الكنيسة و

                              ً                                 ، فالذي يكره املسيحية ليس مضطرا  بالضرورة يكره بقية األديان، ولكن الرأي
                                         ً                              احلقيقة هي أن الرجل كان مريض التكوين حاقدا  على تلك احلضارة الوافدة من غري 

 .               ً                بالده فكانت سببا  يف رقيهم وتقدمهم
 عند دوزي يف أمور كثرية أمهها تعصبه مللوك الطوائف الرأيلى فساد لقد جت 

وامتداحه هلم وخباصة بين عباد يف أشبيلية، واحلملة على املرابطني ووصفهم بكل 
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شائن من النعوت وكل كريه من األوصاف، مع أن من قرأ تاريخ األندلس بروية 
ؤالء امللوك، وأن شوكة وإقساط يعرف أن دولة اإلسالم فيه بدأت تدول بتنازع ه

اإلسالم عادت لتقوى فيه حني وفد املرابطون إليه عابرين املضيق، حمررين األرض، 
 إىل وحدة األرض أخرى ملوك الطوائف، عائدين باألندلس مرة أيديضاربني على 

 .والناس
 يف حقل الدراسات األندلسية كثرية أشهرها تاريخ يإن مؤلفات دوز 
 الذي نشره Historie des Musulmans d’Espagne أسبانيا مسلمي

، وكتاب جامع تاريخ بين ١٩٣٢، مث أعاد ليفي بروفنسال نشره سنة ١٨٨١سنة 
 .١٨٤٦ الذي نشره سنة Recherches Loci di Abbabidisعباد 

البيان املغرب :  هياألندلسيولقد قام دوزي بنشر عدد من كتب التراث  
اجلزء اخلاص (، واحللة السرياء ياملراكشالبن عذارى، واملعجب لعبد الواحد 

، وشرح قصيدة ابن ي، وقسم من نزهة املشتاق لإلدريساآلبارالبن ) باألندلس
 .عبدون البن بدرون

إن دوزي صاحب جهد كبري يف الدراسات األندلسية اإلسالمية وجهوده  
به طيبة يف نشر ما تعهده من كتب التراث، ولكنه أفسد كل جهده مبا كانت حتفل 

مقدماته من أخطاء، وباألحكام الفاسدة اليت أصدرها ضد احلضار اإلسالمية، 
 .واالستنتاجات اخلاطئة اليت توصل إليها

ولقد عاصر دوزي عدد من املستشرقني األسبان الذين ساروا على دربه إىل  
 يدللوا على ما ألصقوه كياملدى الذي جعلهم خيتلقون األحداث ويلفقون األخبار 

 Isidoro Pacence يمني وقادم من اامات من أمثال ايزودورو الباجباملسل
 وإن كان هذا األخري أقل Jose Antonis Conde يوخوسيه أنطونيو كوند

                                                      ً        ً    عداوة من غريه، فعلى الرغم من أن عنوان أشهر كتبه حيمل امسا  عدوانيا  هو 
 La Dominacian Arabe en Espana"  ألسبانياالعريباالحتالل "
 األندلسي يف عالجه لقضايا التاريخ العلميعلى الرغم من ابتعاده عن النهج و

      ً       ً  موقفا  معارضا  Dozyواملوضوعات احلضارية اإلسالمية فإنه يقف من دوزي 
 .ويصفه باالحنراف ويتهمه بالتلفيق
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 د                       ً      ً                         ونذكر يف هذا السياق أيضا  واحدا  من املستشرقني األسبان مل يشه 
 كراهية اإلسالم واحلقد على املسلمني وعقيدم وحضارم،              ً     االستشراق مثيال  له يف

عمد إىل التعبري عن فكره ببذاءة مل نعهدها فيمن يتصدون للتأليف يف العلوم 
 Franciscoاالستشراقية، هذا املستشرق هو فرانسسكو جافري سيمونيت 

Javier Simonet الذي ألف كتابني كبريين استهدف منهما اهلجوم على 
م واملسلمني وإنكار أية منجزات قام ا املسلمون األندلسيون، الكتاب األول اإلسال

 يضم الكلمات األيبريية Glasoari                      ً         أقرب إىل أن يكون قاموسا  حيمل اسم 
والالتينية اليت كان يستخدمها املستعربون األندلسيون، ويهدف املؤلف من وراء 

ثرين باحلضارة الالتينية أكثر من ذلك إىل إثبات أن املسلمني يف األندلس كانوا متأ
 .١٨٨٨كوم مؤثرين فيها، ولقد نشر هذا الكتاب يف مدريد سنة 

تاريخ املستعربني يف “ خصصه للتعريف باملستعربني وهو الثاينوالكتاب  
، وكتاب ١٨٩٧ مدريد Historia de Los Mozarabes” أسبانيا

 إنكارالم وحضارته مع املستعربني هذا حيمل شحنة كبرية من الكراهية لإلس
ملنجزاا، وسوف خنصه بوقفة يف آخر هذا البحث لنناقش بعض ما جاء فيه من آراء 

 .وأخطاء
غري أن القرن التاسع عشر الذي وقف شاهد إثبات على هذا النفر من  

املستشرقني الذين نصبوا من أنفسهم رماة يرسلون سهامهم إىل صدر احلضارة 
 عايش برمته املستشرق األسباين املتفتح العقل والفكر، اإلسالمية يف األندلس قد

 الذي Pascual de Gayangos ١٨٩٧ - ١٨٠٩ جايا جنوس يباسكوال د
لقد . أعطى بسطة يف العمر، وثروة يف العلم، ومعرفة جيدة لعدد من اللغات احلية

اد  أبع- من خالل حيدته وإجادته التامة للغة العربية - جايا جنوس يفهم باسكا د
الفكر اإلسالمي يف األندلس، ومنجزات احلضارة اإلسالمية يف ربوعه وعلى جنباته، 

 Theوقام بعدة أعمال علمية كان أمهها كتاب تاريخ املمالك اإلسالمية يف أسبانيا 
History of the Mohammedan Dynasties in spain الذي 

 يزيد ولكي. املاضير نشر يف لندن يف أوائل العقد الرابع من القرن التاسع عش
املستشرق الكبري األقطار املتحضرة معرفة بتاريخ املسلمني يف أسبانيا فقد اختار 

 يف األندلس، وهو واألديب الفكري     ً                              واحدا  من أهم وأكرب كتب تاريخ املسلمني 
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كتاب نفح الطيب، فترمجه إىل اللغة اإلجنليزية، وكان األيسر عليه أن يترمجه إىل لغته 
                                                 ً                     ، ولكنه آثر اللغة اإلجنليزية لعلمه أا أوسع انتشارا  وأن االنتفاع بالكتاب األسبانية

 .عن طريقها سوف يكون أمشل، وأعمق وأعم
 وحنن هنا نستعري عبارة - اإلطالقغري أن أهم منجزات جويا جنوس على   

 هي إعداده لطائفه كبرية من تالميذه - مكيصديقنا العامل اجلليل الدكتور حممد 
   ا الدراسات العربية طوال القرن التاسع عشر يف مقدمتهم فرانسسكواخدمو
 Francisco Codera،  )١(كوديرا

                                                         ً         ميثل كوديرا بالنسبة لنا حنن املعنيني بالدراسات األندلسية معلما  من معامل  
، وامسه ١٩١٧ - ١٨٣٦الطريق، فقد أوتى بدوره بسطة يف العمر والعقل واإلنتاج 

، ولقد Francisco Codera Zaydinوديرا زيدين الكامل فرانسسكو ك
أشرب كوديرا حب العرب، ويقال إنه ينحدر من أسرة عربية األصول شأن كثري من 
األسر األسبانية، واختار ألمسه صيغة عربية هي الشيخ فرنسيشكد قدارة زيدين، 

 يف صيغته العربية االسموكان األمري شكيب أرسالن حني يتحدث عنه ينطق 
 ".ةقدير"

كان كوديرا ميثل غرة بيضاء يف جبني االستشراق األندلسي يف القرن التاسع  
عشر، ذلك القرن الذي ناء كاهله باألوزار الثقيلة لعدد ضخم من املستشرقني 

 .األوروبيني املهتمني باألندلس
                    ً     ً                                       لقد اقتىن كوديرا عددا  كبريا  من املخطوطات العربية النفيسة اليت يرتبط  
                               ً     ً                            اريخ اإلسالمي لألندلس، كما مجع قدرا  كبريا  من النقود العربية األندلسية أكثرها بالت

وصفها يف كتاب نفيس، ومل حيل عمله كأستاذ يف جامعة مدريد بينه وبني العطاء 
 Bibliotica Arabicoالوفري الذي متثل يف إصدار ما أمساه باملكتبة األندلسية 

Hispanaريا  مبساعدة تلميذه النابه خليان ريبJulian Ribera الذي سوف 
 . ذكره بعد قليليأيت

، املعجم يف اآلبارالصلة البن بشكوال، التكملة البن : إن هذه الكتب هي 
، الفرضي على الصديف، بغية امللتمس للضىب، تاريخ علماء األندلس البن أيبأصحاب 

 .فهرست ما رواه ابن خليفة عن شيوخه
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التراث األندلسي األصيل اليت ال غىن إا جمموعة جليلة القدر من كتب  
              ً                    منها، هذا فضال  عن كتبه يف التاريخ أيللباحث يف ميادين الدراسات األندلسية عن 
 يف - من اخلطأ وخلت - يف مجلتها -األندلسي اليت تشكل جملدات عديدة برئت 

 . من االحنراف-غالبيتها 
 املسلمني ومتجيد ولعل كوديرا هو املستشرق الوحيد الذي عال صوته مبدح 

أعماهلم، وإعالن فضلهم على احلضارة اإلنسانية وحفاظهم على التراث القدمي، 
 يقصد -إن العرب :  ما نصه١٩١٧ الذي أصدره سنة الثاينفيقول يف الد 

                                              ً                 كانوا أكثر شعوب العصور القدمية والوسطى اهتماما  بالعلم وأغزرهم -املسلمني 
 .      ً                 تأليفا  يف شىت صنوف املعرفة

 - تعريب احلضارة األوروبية أي -وكان كوديرا يدعوا إىل تعريب أوروبا  
" أوربة"إن من اخلطأ العمل على : ويقول يف بعض من ذكره عنه جيمس مونرو

أسبانيا بل الواجب هو تعريب أوروبا وعلى أسبانيا أن تسترد دورها األندلسي القدمي 
د أكرب منصف للحضارة والفكر إن كوديرا بدعوته هذه يع. )٢(يف هذا التعريب

                                  ً                                  األندلسي يف األندلس وقد بدا ذلك واضحا  سواء يف مقدمات الكتب اليت حققها أو 
التاريخ اإلسالمي لنربونه وجرنده وبرشلونه، وكتاب : الكتب اليت ألفها مثل

اضمحالل دولة املرابطني وسقوطها، وكتاب دراسات نقدية حول التاريخ 
 .األندلسي
 كوديرا الكربى اليت تذكر له باحلمد والثناء إجنازات ً    ا  من على أن واحد 

تتمثل يف مدرسته الفكرية األندلسية اليت أشرف على تكوينها ومحلها رسالته 
          ً                                                        وخرجت عددا  من كبار املستشرقني املعنيني بالدراسات األندلسية اإلسالمية وهم 

خنل ، آAsin Placioc، آسني بالثيوس Julian Riberaخليان ريبريا 
 E. Garcia، جارثيا جومص Angel G. Palenciaجنثالث بالنثيا 

Gomes. 
                                                         ً لقد ربطت جمموعة من الوشائج بني هؤالء املستشرقني، أمهها أم مجيعا   

 أطلقواتالميذ كوديرا ومريدوه، فكانوا كاألخوة يف نطاق األسرة الواحدة، ومن مث 
 .موضع سابق                         ً               على مجاعتهم بين كوديرا طبقا  ملا أشرنا له يف 
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ولكن يبدو أن جارسيا جومس مل يتتلمذ على كوديرا بشكل مباشر، فقد  
، ومعىن ذلك أنه ١٩١٧                     ً                        كان عمره اثىن عشر عاما  حني تويف رأس األسرة يف سنة 

ث التراث يتلميذ للفكرة اليت غرسها املستشرق الكبري يف عقول مريديه من ح
 .اإلسالمي يف األندلس والعناية بدراسته

 أننا ال نتردد قيد حلظة يف أن نقرر أن أقرب تالميذ كوديرا إىل نفسه على 
                           ً               ً                              وألصقهم بقلبه وأكثرهم اتصاال  بشخصه والتزاما  بفكره ومتابعة لنهجه هو خليان 

إن ريبريا . ١٩٣٥ - ١٨٥٨ سنيت الذي عاش بني Julian Riberaريبريا 
رية إبان العصر اإلسالمي،  الكباألجماد أنه من مدينة بلنسية ذات أي املولد، يبلنس

                                                      ً                      ومنجبة املفكرين والعلماء والشعراء، لقد عمل ريبريا أستاذا  للغة العربية يف جامعة 
، حيث شعر باحلنني إىل ١٩٢٧سرقسطة، مث انتقل إىل جامعة مدريد حىت سنة 

مسقط رأسه فعاد إىل بلنسية ليعكف على دراساته ويتابع حتقيق الكتب التراثية إىل 
 .أن تويف
ولقد أسهم ريبريا مع أستاذه كوديرا يف إصدار املكتبة األندلسية حسبما مر  

، بل كان ةبنا من حديث، ويف يقننا أن عمله مع كوديرا مل يكن جمرد مساعد
مشاركة فعالة، فلقد كان املستشرق الكبري ميتلك جمموعة من اجلذاذات اليت أعدها 

 لعدد كبري من علماء املسلمني L. Caetani ليون كايتاىن اإليطايلاملستشرق 
 .)٣(األندلس وأدبائهم يف

هذا وقد قام ريبريا بتحقيق كتاب قضاة قرطبة للخشىن، وحقق ديوان ابن  
قزمان، وتاريخ افتتاح األندلس البن القوطية مع ترمجته إىل األسبانية، واهتم بالشعر 

 .                                           ً     األندلسي واملوسيقى األندلسية وأصدر يف ذلك أحباثا  كثرية
 كوديرا حسبما والشخصية الثانية يف مدرسة كوديرا االستشراقية أو بين 

 Asin Placiosاصطلحوا على تسمية أنفسهم هو املستشرق آسني بالثيوس 
 والنصف اآلخر يف القرن املاضيالذي عاش النصف األول من عمره يف القرن 

جال غري أن بالثيوس كان من ر. ١٩٤٤ - ١٨٧١ احلايل امليالديالعشرين 
                        ً                           حيني، أو باألحرى كان قسيسا ، ولذلك فقد كانت اهتماماته يالالهوت املس

االستشراقية منصبة يف أكثر حاالا على دراسة فالسفة املسلمني ومتصوفيهم، 
 Elfiosofo Zaragozano         ً                      فصنف كتبا  عن ابن باجه السرقسطى 
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Avempace وابن مسرة ومدرسته الفكرية Aben Masarray su 
escuela ، عريبوحمىي الدين بن Elmistico Murciano Ben Arabi 

(Monografias y documentos) الديين والفكر القرطيب وابن حزم 
Aben Hazam de Dordoba y su Historia de la ideas 

religiosas. 
ومل يقف نشاط آسني بالثيوس عند التأليف يف حميط الفكر اإلسالمي  

وفة من املسلمني األندلسيني، وإمنا اتسعت دائرة نشاطه والكتابة عن الفالسفة واملتص
 يالبن السيد البطليوس" كتاب احلدائق"لتشمل التحقيق والترمجة والنشر فقد نشر 

كما ترجم كتاب األخالق والسري يف . ، مع مقدمة باللغة األسبانية١٩٤٠سنة 
 .١٩٢٨مداوة النفوس البن حزم، مدريد 

يوس يف نطاق االنتصاف للفكر اإلسالمي ولعل أخطر عمل قام به بالث 
األصول اإلسالمية للكوميديا :  هو كتابهاألورويب املسيحيوأصالة تأثريه يف الفكر 

 La escatalogia musulmana en la Divina Comediaاإلهلية 
 .١٩٤٣، وسنة ١٩١٩الذي نشر أكثر من مرة يف مدريد سنة 

 املعروفة بالكوميديا اإلهلية  وملحمتهلقد ظل األوروبيون يضعون دانيت 
     ً      ً                                                            موضعا  رفيعا  من التقديس والتكرمي، وقد ظنوا أن فكرة امللحمة ونسجها من بنات 

، وما أن نشر آسني بالثيوس كتابه هذا حىت بدأت مكانة دانىت ترتلق من أفكار دانيت
 تتجرد من أصالتها وتتعرى من - برغم سحر أسلوا -عليائها، وأخذت ملحمته 

                                            ً                 فقد أثبت بالثيوس أن امللحمة مأخوذة فكرة وختطيطا  من معجزة اإلسراء . هاقدسيت
 وتشابه البدايةواملعراج، لقد أثبت بالثيوس نظريته من وجوه عديدة، ذلك أن 

املواقف وتسلسل األحداث كلها واحدة يف كل من اإلسراء واملعراج من ناحية ويف 
 .الكوميديا اإلهلية من ناحية ثانية

                  ً      ً               خطوة خطوة، وموقفا  موقفا ، وحركة حركة، ع بالثيوس قصة دانيتلقد تاب 
      ً     مزيدا  من يومعىن معىن، وردها كلها إىل أصوهلا يف قصة املعراج، وكان بودنا أن نلق

 .التوضيح يف هذا الشأن غري أن ضيق املكان ال يسمح بأكثر من ذلك
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 كوديرا، بينوحنن على رسلنا يف احلديث عن مدرسة كوديرا االستشراقية أو  
 Angelنود أن نعرض لثالث األخوة إن صح التعبري، وهو آخنل جنثالث بالنثيا 

Gonzalez Palencia م١٩٤٩ - ١٨٨٩. 
                                                   ً                  لقد نقع جنثالث نفسه يف الثقافة اإلسالمية األندلسية نقعا  على الرغم من قلة  

د إنتاجه من حيث الكم، ولكنه عطاء نفيس من حيث الكيف، إن هذا املستشرق ق
ارتبط بتاريخ بالده أسبانيا ارتباط احملب، ومثلما فعل شيخه وزمياله، كان يرى أن 
                                                          ً           املرحلة اإلسالمية يف تاريخ أسبانيا هي أكثر احلقب وضاءة والتماعا ، وحني أحال 

، جلس جنثالث يف مكانه بقسم اللغة ١٩٢٧األستاذ ريبريا نفسه إىل التقاعد سنة 
 .العربية جبامعة مدريد

وكان البحث . العلمي                ً                   شاط جنثالث مقسما  بني التدريس والبحث كان ن 
           ً                                                           عنده مقسما  بني التحقيق والنشر والترمجة من ناحية، وبني التأليف من ناحية العلمي

 ١٩٣٤ بن يقظان وطبعت يف مدريد حيأخرى، فقد ترجم إىل األسبانية قصة 
) ن يف املنطقه الذتقومي(للفيلسوف الطبيب األديب أيب بكر بن طفيل، ونشر كتاب 

 . يف مدريد١٩١٥ سنة الداين زعبد العزي الصلت أمية بن أليب
تاريخ أسبانيا اإلسالمية : وأما مؤلفاته اليت نعرفها فتتمثل يف كتابيه 

Historie de la Espana Musulmana الذي طبع عدة طبعات كان 
 Historia  يف أسبانياالعريب، وتاريخ األدب ١٩٤٥آخرها طبعة برشلونه سنة 

de laliteratura Arabigo - Easpanola الذي قام على ترمجته مؤرخ 
األندلس اجلليل األستاذ الدكتور حسني مؤنس، ومساه تاريخ الفكر األندلسي، ولقد 
علل الدكتور مؤنس التسمية اجلديدة بأن الكتاب ال تقتصر مادته على األدب 

لفلسفة والتصوف والطب والنبات وحده، ولكنه يشتمل على التاريخ والرحالت وا
 تنطبق عليه صفة الفكر مشويل فهو واألمر كذلك كتاب )٤(والفلك والرياضيات

 .أكثر مما تنطبق عليه مسة األدب وحده
واحلقيقة أن املستشرق جنثالث بالنثيا قد أدى للفكر اإلسالمي يف األندلس  

األفكار مثلما خنتلف مع هدية جليلة، وحنن قد خنتلف مع املستشرق اجلليل يف بعض 
األستاذ ريبريا يف تعليل بعض القضايا، ولكنه خالف ال ينبع من عصبية أو حكم 

 .مسبق من ناحيتهما أو من ناحيتنا
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يبقى بعد ذلك من بين كوديرا املستشرق جارسيا جومس املولود سنة  
إن          ً              عشر عاما ، ولذلك فهو وباثين قبل وفاة شيخ املستشرقني كوديرا أي، ١٩٠٥

          ً                                                                كان تلميذا  ملدرسة كوديرا إال أنه تلميذ مباشر لألستاذ خليان ريبريا، ومثلما فعل 
زمالؤه يف خدمة التراث اإلسالمي يف األندلس والتعريف به وترمجته إىل األسبانية، 

قصائد خمتارة من الشعر األندلسي : فقد فعل جومس الصنيع ذاته، وهذه أهم مؤلفاته
، ترمجة كتاب األخالق ١٩٣٣ يدة املقصورة للقرطاجين، تعليقات على القص١٩٤٠

، حتقيق ونشر كتاب رايات املربزين ١٩٥٣ مدريد القرطيبوالسري البن حزم 
، نشر وترمجة رسالة ١٩٤٢وشارات املميزين البن سعيد مع ترمجة أسبانية مدريد 

 .١٩٣٣ مدريد ييف فضل األندلس للشقند
وعة من املستشرقني األسبان املنصفني إننا نستطيع أن نضيف إىل تلك ام 

                               ً           ً                       للثقافة اإلسالمية يف األندلس مسشرقا  آخر معاصرا  يرى يف أسبانيا اإلسالمية 
وأسبانيا املعاصرة ما قد رآه كل من كوديرا وجايا جنوس من قبل، إنه املستشرق 

 الذي تويف منذ سنوات قليلة وصاحب Americo Castroامرييكو كاسترو 
 La Realidad Historica deحقيقة أسبانيا التارخيية : سالكتاب النفي
Espana. 

 وما دام - حقيقة أسبانيا أي -إن كاسترو يدير حماور كتابه يف هذا االجتاه  
           ً                                                             الرجل منصفا  فإننا نتوقع منه القول الصادق واحلكم العدل، ومن مث فهو يقرر أن 

يف أسبانيا، ولوالهم ملا أصبح  قومياألندلسيني املسلمني هم الذين خلقوا أول شعور 
 من شأا ويسلكها بني األمم، ليس يف تارخيها الوسيط ي متيز يعلأيألسبانيا 

 .                                          ًوحسب، وإمنا ينسحب ذلك على تارخيها احلديث أيضا 
 كان "حقيقة أسبانيا التارخيية"إن كاسترو حني سطر أفكاره هذه يف كتابه  

يد احلياة إبان كتابة هذه السطور يرد على مستشرق معاصر هرم ال يزال على ق
 Claudio Sanchez التسعني من عمره امسه كلوديو سانشيز الربنس متجاوزا

- Albornoz ألف كتابا  عن أسبانيا اإلسالمية جعل عنوانه                                ً          Fuentes de la 
Histora Hispano - Musulmana يهمل فيه شأن العرب واملسلمني 

ة قلم، ويقرر يف عصبية وتشنج أن أسبانيا تقتصر  القرون الثمانية العظيمة جبريويلغ
 .أصوهلا على العناصر الرومانية القوطية الالتينية الكاثوليكية
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إن املستشرقني األسبان من الكثرة مبكان، وإن غري األسبان الذين كتبوا عن  
اإلسالم يف األندلس كثريون، والكتابة عنهم أمجعني أمر ال يتسع له هذا اال، غري 

 أن نغفل ذكر - من هذا البحث الثاين قبل أن ننتقل إىل القسم -ننا ال نستطيع أ
 الذي استطاع أن خيفي مشاعره مبكر Levy Provincalليفي بروفنسال 

 .وذكاء
 من مواليد اجلزائر، ومن مث فهم أقرب ما يكون يهوديإن ليفي بروفنسال  

 وتورطوا يف كثري ي االستشراقإىل بعض العلماء العرب الذين تشربوا أساليب التفكري
مما كتبوه يف اإلساءة إىل اإلسالم والنفور من جمتمع املسلمني، ولعل اللمعان الذي 

 .أصابوه يف جمتمعام قد حتقق هلم عن هذا الطريق
ومهما كان األمر يف شأن بروفنسال من تأييد لثورة اجلزائر يف سنواا األوىل  

، فإنه يعد امتداد لدوزي ١٩٥٧يت انتهت سنة والسنوات األخرية من حياته ال
 .وتلميذا له، واستمرار لنمط تفكريه

                     ً                                        لقد ألف بروفنسال عددا  من الكتب عن أسبانيا اإلسالمية، وحقق ونشر  
:     ً                                                                عددا  آخر غري قليل من كتب التراث اإلسالمي األندلسي، فأما أشهر مؤلفاته فهي

 باريس Historie de l’Espagne Musulmaneتاريخ أسبانيا اإلسالمية 
 L’Espagne امليالدي، وأسبانيا اإلسالمية يف القرن العاشر ١٩٥١

Musulmane au Xe Siecle وشبه جزيرة أيربيا ١٩٣٢ باريس ،La 
Peninsule Iberique وحضارة العرب يف أسبانيا ١٩٣٨ ،La 

Civilisation Arabe en Espagne ١٩٣٢ باريس. 
 البيان املغرب البن عذارى، نشر اجلزء الثالث منه وأما الكتب اليت نشرها فهي

 وكان دوزي قد قام بنشرمها، والثاين األول اجلزأين، مث أعاد نشر ١٩٣٠سنة 
، مجهورة أنساب العرب ١٩٣٦اليدن :  مع ترمجة فرنسيةيوالروض املعطار للحمري

، ١٩٣٤، وأعمال األعالم للسان الدين بن اخلطيب الرباط ١٩٤٨البن حزم القاهرة 
 .١٩٤٨ القاهرة يتاريخ قضاة األندلس للبناه

ومن احلقائق املعروفة أن بروفنسال كان يستعني بتالميذه العرب يف حتقيق  
 .هذه املخطوطات اليت كان حيصل عليها بوسائل بعيدة عن نزاهة العلماء

 :مناذج من أخطاء بعض املستشرقني



 ٧٢٠

رة اإلسالمية يف األندلس إن أخطاء املستشرقني كثرية وجسيمة حيال احلضا 
وجنوب أوروبا، وإن استقصاءها ملما ال يتسع له اال هنا، ألنه حيتاج إىل عدد من 
الدات، ولكننا سوف نعرض لنماذج من أخطائهم راعينا أن تكون متنوعة 
املوضوعات بني تاريخ وحضارة وفكر وعقيدة وإعالم وأدب، وها حنن نقدم هذه 

سكان األندلس، وتشويه تاريخ دولة املرابطني، واختالق األخبار النماذج اليت تتصل ب
وتزييف الوثايق، وحتريف احلقائق، وإنكار وجود بعض الشخصيات اإلسالمية 
البارزة، واإلساءة إىل كبار أئمة املسلمني ومفكريهم، واإلغارة على بعض أنواع 

 . ونسبته إىل قومهمالعريباألدب 
 :أخطاء حول سكان األندلس

حني يتحدث ليفي بروفنسال عن سكان األندلس يف العصر اإلسالمي تبدو  
                                     ً                               أفكاره ظاهرة االضطراب يناقض بعضها بعضا ، فهو يقسم هؤالء السكان إىل أربع 
فئات أو أجناس هم العرب، والرببر وأهل البالد الذين دانوا باإلسالم واليهود الذين 

و باألحرى تقسيماته للسكان من أسلموا، وقد استقى بروفنسال معلوماته هذه، أ
                               ً         مث يعود مرة أخرى فيقسمهم تقسيما  آخر هم )٥( جيهل امسهأندلسيكتاب ملؤلف 

                                           ً                              أبناء األسبان الذين دخلوا يف طاعة املسلمني صلحا  وأسلموا، وأبناء األسبان الذين 
دخلوا يف طاعة املسلمني عنوة فأصبحوا حبكم الفتح أسرى مث أسلموا، وأبناء 

رين الذين أسلموا بعد الفتح، وأبناء أسرى النصارى الذين أتت م الفتوح املستعم
ويؤكد بروفنسال أن هذا التقسيم األخري هو الصحيح . والغزوات مث دانوا باإلسالم

 .)٦(وأنه أكثر مطابقة للواقع مع وجهة نظره
وعلى الرغم من أن ليفي بروفنسال يعترب من كبار املستشرقني الذين توفروا  

                              ً                                       لى الدراسات األندلسية فإنه كثريا  ما يروط نفسه يف أخطاء كان يف غىن عنها لو ع
حترى الدقة والتزم جانب األمانة التارخيية، ذلك أنه يف تقسيمه األول أسقط النصارى 
الذين ظلوا على دينهم وكانوا يشكلون نسبة كربى من السكان، كما أسقط اليهود 

ومتتع الفريقان من أسلم . منهم هي اليت أسلمتالذين ظلوا على دينهم، فإن قلة 
منهم ومن بقى على دينه، حبرية الفكر والعقيدة، وتولوا املناصب الكربى اليت منها 

                  ً                              نسى بروفنسال متاما  العرب والرببر وأسقطهم من مجلة الثاينالوزارة، ويف تقسيمه 
 .السكان األندلسيني
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 الذين أسلموا إىل فريقني، فريق ويتطوع األستاذ بروفنسال فيقسم األندلسيني 
                      ً                                         دخل يف طاعة املسلمني صلحا ، وفريق دخل يف طاعة املسلمني عنوة، مث قرر إن 
                                      ً                              املسلمني فرقوا يف املعاملة بني من أسلم صلحا  ومن أسلم عنوة، وهو حكم مغاير 

 .للحقيقة كل املغايرة
 مؤنس حني لقد تنبه إىل هذا اخلطأ املؤرخ اجلليل األستاذ الدكتور حسني 
                                     ً              األندلس مل يستطيعوا متييز أرض فتحت صلحا  من أرض فتحت مسلميذكر أن 

عنوة يف األندلس، فإن كل من أسلم من األندلسيني متتع بكل احلقوق اليت يتمتع ا 
املسلم الفاتح، وأما الذين مل يسلموا فقد اعتربوا أهل ذمة وطبقت عليهم األحكام 

عة ولقوا من السماحة والعدالة يف املعاملة ما قد تعارفت             ً            اإلسالمية تبعا  لنصوص الشري
 .)٧(عليه أحكام الشريعة السمحة يف هذا السبيل

مثة خطأ آخر وقع فيه املستشرق ليفي بروفنسال حني ذكر أن العرب كانوا  
 خاصة يف األندلس، واحلقيقة أن إيراد اخلرب على هذا النحو أرستقراطيةيشكلون 

                 ً                             لم يكن العرب طبقا  ملا ذهب إليه بروفنسال يشكلون               ً   يشكل خطأ فادحا ، ف
 يف األندلس على الرغم من أن األمري كان منهم، بل إن األمر على أرستقراطية

 احلقيقية، األرستقراطية                 ً                                  العكس من ذلك متاما ، فإن املواىل هم الذين كانوا يشكلون 
 .ون ما يزيد على ثالثة قرأيلك حىت آخر اخلالفة األموية، ذوظلوا ك
لو أن بروفنسال كلف نفسه االطالع على تاريخ ابن القوطية لكان له رأي  

آخر فيما اخترعه من ارستقراطية عربية يف األندلس، فاألخبار يف ذلك كثرية منها 
 حني - أحد أقوى الرؤساء العرب وقادم -على سبيل املثال خرب الصميل بن حامت 

فقة عشرة من رؤساء عرب األندلس ذهب إىل أرطباس كبري عجم األندلس يف ر
                          ً                                            ليطلبوا إليه أن مينحهم شيئا  من األرض، فوهبهم مائة ضيعة حبيث صار لكل واحد 

          ً                                              ومنها أيضا  خرب ميمون العابد الذي ذهب إىل أرطباس يطلب إليه . منهم عشر ضياع
أن يعطيه ضيعة يستغلها ويؤدى إليه احلق عنها، فوهبه أرطباس ضيعة وأيب أن 

 اشر - يعىن إىل ميمون -ادفع إليه :  غلتها، ودعا بوكيل له وقال لهيشاركه يف
 شوش وما فيه من الغنم والبقر والعبيد، وادفع إليه القلعة جبيان، واديالذي على 

 .)٨(وهي املعروفة بقلعة حزم، فملكها
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مل يكن العرب إذن يشكلون طبقة ارستقراطية يف األندلس، ومل يكونوا ذوى  
لى الناس وترفع عنهم، وإمنا كانوا يعيشون بكدهم وكفاحهم، شأم يف استعالء ع

ذلك شأن اآلخرين، ولعل اخلطأ الذي وقع فيه ليفي بروفنسال مرده إىل استنتاج غري 
 يف البالد اليت أرستقراطيةسليم، ذلك أن العرب يف املشرق كانوا يشكلون جمتمعات 

 يكون كذلك يف األندلس فكان هذا فتوحها، فظن بروفنسال أن األمر ال يعدو أن
اخلطأ الذي تردى فيه غري منتبه إىل أن القياس هنا غري جائز، وهو إن جاز يف العلوم 

 .الشرعية والنظريات الرياضية فإنه ال جيوز يف األحداث التارخيية
ومن العجيب أن ليفي بروفنسال مل يكن وحده الذي ذهب هذا املذهب  

ماعات العربية يف األندلس وإمنا شاركه يف ذلك عدد من الظامل يف احلكم على اجل
املستشرقني وزادوا على ذلك فوصفوا العرب بأم كانوا غاصبني مستبدين ويف 
مقدمة هؤالء املستشرقان املتعصبان ايزيدورودى الس كاخيجاس وفرانسيسكو 

 .خافيري سيمونيت
وقه عند حديثه  يقع فيه ليفي بروفنسال يف معرض خرب يستارخييخطأ آخر  

عن فتح األندلس، فيقرر أن العرب الفاحتني كانوا يكرهون انتشار اإلسالم، ألن 
                      ً                            ، واألمر هنا يبدو غريبا  كل الغرابة، ففي الوقت الذي )٩(انتشاره يضر ببيت املال

يذهب فيه أكثر املستشرقني خطأ إىل أن العرب كانوا ينشرون اإلسالم بالسيف، 
 النقيض ويرى أم يكرهون انتشار اإلسالم لكى متتلئ يذهب ليفي بروفنسال إىل

 .اخلزانة باألموال بسبب فرض اجلزية على الذين مل يسلموا
                                                  ً      ً          واحلقيقة أن الفريقني كليهما على خطأ فقد أرسل اهللا حممدا  هاديا  ومل يرسله  

 .     ً                                                   ًجابيا ، واإلسالم ينتشر بأصوله ومبادئه واقتناع الناس ا مجيعا 
 :اريخ املرابطنيدوزي يشوه ت-

عمد املستشرق رينهارت دوزي فيما عمد إليه من تشويه الوجوه اإلسالمية  
 .إىل احلملة على املرابطني وأمريهم يوسف بن تاشفني

إن دوزي مل جيرء على التطاول على امللك العظيم يوسف بن تاشفني مؤسس  
رجنة وخلص الناس دولة املرابطني وموحد األندلس بعد أن حرر أرضه من الغزاة الف

 تصيد عبارات أوردها - أي دوزي -من حتكم ملوك الطوائف وفسادهم، ولكنه 
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 هـ، عندما حتدث عن املرابطني يف كتابه ٦١٨ املتويف سنة املراكشي دعبد الواح
 .الذي نشره دوزي نفسه يف أوائل العقد التاسع من القرن التاسع عشر" املعجب"

                           ً      ً ري املسلمني بعد اخلمسمائة اختالال  شديدا  اختلت حال أم: ييقول املراكش 
فظهرت يف بالده مناكر كثرية وذلك الستيالء أكابر املرابطني على البالد ودعواهم 

وأمري ... واستوىل النساء على األحوال وأسندت إليهم األمور ... االستبداد 
 وما يرفع  ضعفه وقنع باسم إمرة املسلمنيياملسلمني يف ذلك كله يتزيد تغافله ويقو

إليه من اخلراج وعكف على العبادة والتبتل، فاختل عليه لذلك كثري من بالد 
 .األندلس وكادت تعود إىل حاهلا األوىل

 إذ من - املراكشي دعبد الواحيلتقط دوزي هذه العبارات اليت أمالها  
 يف شأن على بن يوسف بن تاشفني فيجسمها -املعروف أنه أملى كتابه من ذاكرته 

نفث فيها مسومه ويسم دولة املرابطني كلها بالرببرية والتخلف، ويصف السلطان وي
 ي يف العصر املرابطالعريب ويتباكى على الشعر "الرجل التافه"عل بن يوسف بـ 

فيقول إنه انتقل من القوة وخلو البال واخلفة واللهو إىل اجلنب واجلفاف واحلزن 
 .)١٠(والتدين

من وجهة نظر املستشرق الكبري صفتني تدفعان هكذا تكون اخلفة واللهو  
 إىل متجيد عصر ملوك الطوائف، وتكون صفتا احلزن وبالتايلالشعر إىل مرتبة القوة 

 إىل التشهري باملرابطني وبالتايلوالتدين ظاهرتني ويان بالشعر إىل مرتبة الضعف 
 .واحلملة عليهم والنيل من مروءم

ك كل االختالف فلقد جمد دوزي ملوك الواقع أن األمر خمتلف عن ذل 
                  ً            وحماربة بعضهم بعضا  واالستعانة السياسيالطوائف بسبب كوم من واقع ضعفهم 

  ً                         اال  حتت أقدام األمة اإلسالمية يف زبالفرجنة يف هذه احلروب قد زلزلوا األرض زل
األندلس، وحيمل دوزي يف الوقت نفسه على املرابطني ألم وحدوا صفوف 

رأبوا صدعهم وهزموا أعداءهم وخلصوا املسلمني من هؤالء امللوك املسلمني و
 .الضعفاء
ليس املنطق وحده هو الذي يقرر ذلك وال االستقراء الرتيه للتاريخ فقط هو  

                               ً                                        الذي يؤكد هذه احلقيقة، ولكن عددا  من املستشرقني األسبان هم الذين تولوا الرد 
 .على دوزي فنقضوا دعواه وسفهوا أفكاره
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                                                    ً  املستشرق األسباين جرسيا جومس يف وصف ملوك الطوائف مناقضا  يقول 
 النصارى يف الشمال والرببر يف اجلنوب، وقف ملوك الطوائف ناريبني : "دوزي

وقد وهن أمرهم، وأضعفهم الترف والبذخ، ال يكاد سلطان أحدهم يتخطى حدود 
ادت عصرهم بلده، فكانت دويالم أشبه جبمهوريات إيطاليا يف ثياب شرقية وس

كله روح البذخ املسرف واإلجرام السافر من املطامع والرتوات ومن اخلناجر 
 .)١١(”والسموم
أما املستشرق آخنل بالنثيا فيقرر أن انتثار عقد األندلس وتفرق أمره يف دول  

ن هذه الدويالت الصغرية كانت الطوائف كان يف ذاته سبب ضياع األندلس، أل
تطع معها أن تثبت هلجمات النصارى الذين وحدودا على حال من الضعف مل تس

                                                  ً                      قواهم أمام املسلمني الذين مل تتوقف اخلصومات بينهم أبدا ، بل لقد أصبح الفونسو 
 هـ يف مركز مكن له من أن يعني ٤٧٨السادس بعد استيالئه على طليطلة سنة 

بعض ملوك الطوائف على بعض، ويتدخل يف شئون مملكة بلنسية، وعظمت قوته 
وزاد خطره على املسلمني حىت خافه املعتمد ودخل يف والئه وزوجه إحدى بناته 

 ).كذا(
 يتجهون - وقد رأوا اإلسالم ينحسر مده ويتقلص ظله -هنا بدأ الفقهاء  

 على -إىل أفريقية الستصراخ يوسف بن تاشفني سلطان املرابطني، فشد الرحال إليه 
 بطليموس وغرناطة والوزير أباب بكر  وفد يضم قضاة-الرغم من معارضة امللوك 

 فلىب السلطان املرابطى دعوم، واستجاب -بن زيدون ولد الشاعر الكبري أيب الوليد 
الستصراخهم، وعرب إىل األندلس ثالث مرات، وحقق انتصارات كبرية على 
الفونسو واجليوش املتحالفة معه، ووحد األرض والشعب، وحني تبني للفقهاء 

آفة األندلس هي ملوكه لتفرق كلمتهم وعجزهم عن صد اجليوش املسلمني أن 
 فدخل األندلس كله مرحلة )١٢(الطوائف  النصرانية، أصدروا فتوى بعزل ملوك 

جديدة من القوة حتت حكم يوسف بن تاشفني سلطان املرابطني وصارت اململكة 
 . أفريقيةمشايلاإلسالمية تشمل األندلس مجيعه ومساحة كربى من 

ولكن يبقى ، آراء مستشرقني كبريين يف الرد على دوزي ونقض آرائههذه  
 فهل كان يوسف بن "بالرجل التافه"بعد ذلك وصف دوزي يوسف بن تاشفني 
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         ً      ً    ً                                                   تاشفني رجال  تافها  فعال ، وهل يليق برجل يدعى العلم وينتسب إىل طبقة املستشرقني 
 .أن يكون الشتم والسب إحدى وسائله لكتابة التاريخ

           ً                                                يكون تافها  من يستنجد به ملوك الطوائف الالهون املتخاذلون فيليبوهل  
 إىل األندلس ويكتسحها ويهزم جيوش يمراكشدعوم، ويزحف جبنوده من 

 ٤٧٩النصارى يف موقعة بعد موقعة، مث جيهز عليهم يف وقعة الزالقة املشهورة سنة 
 .عباداليت كان أحد فرساا امللك الشاعر املعتمد بن 

           ً                                  ً               يكون تافها  من يسارع إىل مبايعته ثالثة عشر ملكا  ويسلمون عليه وهل 
 .بأمري املسلمني وكان يلقب قبل ذلك فقط باألمري

عاد يوسف بن تاشفني إىل مراكش وبقى على اتصال باألندلس، مث مل يلبث  
 عبد اهللاأن سري اجليوش إليه ودخل غرناطة يف السنة نفسها وفيها آخر الصنهاجني 

 .نيبن بلك
لقد مت البن تاشفني اكتساح مدن األندلس وملك اجلزيرة كلها، فشمل  

ملكه املغربني األقصى واألوسط وجزيرة األندلس، فهل مثل هذا امللك العظيم يكون 
 .حسبما وصفه دوزي"    ً      ًرجال  تافها "

إن دوزي مل ينل من يوسف بن تاشفني، وإمنا نال من نفسه، وأما املؤرخون  
 العزمية ماضي         ً      ً       كان حازما  ضابطا  للنفس : صفوا ابن تاشفني بقوهلمالصادقون فقد و

 .أمسر اللون رقيق الصوت
ولعل الذي جعل دوزي يفقد توازنه فيقع فيما تردى فيه من خطيئة هو ما  

ال إله إال اهللا "                     ً      كان أحد الوجهني مكتوبا  عليه : كتبه يوسف بن تاشفني على ديناره
             ً                             غري اإلسالم دينا  فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من ومن يبتغ "و " حممد رسول اهللا

              ً      ً                                        كان دوزي ملحدا  خمادعا  لإلسالم واملسلمني، فلم يطلق أن يقرأ شعارات " اخلاسرين
 .أمري املسلمني املكتوبة على ديناره، ومتخض غضبه عن تلك السقطة الكبرية

خر  والتأالفكريوأما بالنسبة الامات دوزي عصر املرابطني بالتخلف  
 فإن املستشرق بالنثيا يستعري آراء استاذه خليان ريبريا يف الرد على دوزي، األديب

استقرت يف عقول : يقول ريبريا من مقال طويل كتبه عن ابن قزمان الزجال املشهور
لة، لشعب ص صورة من نسج اخليال، ال متت للواقع بيالناس عن العصر املرابط

هاد الناس، فلقد كان شعر ابن قزمان حيمل متعصب عدو للفلسفة، منصرف إىل اضط
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           ً      ً                                                          إلينا نسيما  جديدا ، فهو غريب يف روحه، ينقل إلينا نفحات من أجواء اتمع العليا 
                                      ً             ً                        منها والدنيا، هذا اتمع الذي كان مدركا  لقيمته فخورا  بثقافته األدبية املهذبة، 

فكرين والشعراء وأهل وعظماء من هذا الطراز من امل:                        ًوميضى املستشرق ريبريا قائال 
 والدفاع عن السياسياألدب ورجال العلم، على الرغم من أن الشعب ترك قيادة 

 الوحيد الذي األورويبوملا كان األندلسيون هم الشعب . أرضه إىل األفارقة املرابطني
                                                           ً      ً      ازدهرت عنده الفنون بشىت صنوفها واآلداب والفلسفة وغريها ازدهارا  عظيما ، فقد 

، وسوق مثرات الفكر الذي إليه يقصد طالبوا املعرفة، حيتذيثل الذي أصبحوا امل
 عشر الثاينوحينما ضت أوروبا ضتها الفلسفية والعلمية واألدبية يف القرنني 

                                     ً            كان األندلسيون من أكرب شعوب أوربا أثرا  يف الفلسفة امليالديوالثالث عشر 
 .)١٢(والفلك والطب والقصص وشعر املالحم وما إىل ذلك

                                                         ً           مث يعود جنثالث بالنثيا فيعقب على كالم أستاذه ويقرر أن فنونا  أدبية كربى  
     ً                متاما  على النقيض مما -وصلت إىل أرفع درجات تطورها خالل عصر املرابطني 

 ظهر الفتح بن خاقان وابن بسام، ويف األديب ففي ميدان النقد -ذهب إله دوزي 
، ومن كتاب التراجم ابن خري، ويف والضيبالتاريخ ظهرت مؤلفات ابن بشكوال 

، ويف الفلسفة ابن باجه، وبرع يف ياجلغرافية أبو حامد الغرناطى واإلدريس
، ويف الطب نبغ يالرياضيات ابن مسعود وابن سهل الضرير وجرب بن أفلح اإلشبيل

 وابن باجه ومعاونه سفيان األندلسي، كما بدأ جنم بعض بين زهر الداينأبو الصلت 
ويف علوم الفقه ظهر ابن أيب اخلصال . هر أبو مروان وأبو العالء ابنا زهريلتمع فظ
 عياض، ويف النحو ي والقاضي عياض بن موسى، ويف احلديث ظهر الرشاطيوالقاض

 .العريب بن رأبو بكابن الباذش ويف علوم الدين 
 اوتأليفهإننا نقرر أن ذكر هذه األمساء جمردة عن إجنازاا العلمية والفكرية  

الوفرية النفسية ليعطى الصورة الثقافية احلقيقية لعصر املرابطني، فإذا عرفنا ما قدم كل 
 لإلنسانية علمي ألمته وما أنتج من حصاد عقليفرد من هؤالء األعالم من زاد 

أدركنا أن عصر املرابطني مل يكن بالصورة املشوهة بل املختلفة اليت صورها 
 .املستشرق دوزي

ا نستطيع أن نضيف إىل الشعراء الذين ذكرهم بالنثيا ابن وحنن من جانبن 
 الذي كان من شعراء املعتمد بن عباد، ورافقه إىل منفاه يف أغمات الصقليمحديس 
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           ً                                            ً             مث صار واحدا  من شعراء املرابطني، وابن عبدون الذي كان شاعرا  لبين األفطس مث 
تب بين األفطس وشاعرهم مث  بن القبطورنة كازعبد العزيالتحق باملرابطني، وأبا بكر 

ولقد حفل .  بن سارة الشنتريينعبد اهللا         ً                          صار كاتبا  ليوسف بن تاشفني، وأبا حممد 
                                ً                                  عصر املرابطني باإلضافة إىل هؤالء مجيعا  بأشهر شعراء األندلس يف وصف الطبيعة 
                                               ً                         وهو ابن خفاجة وابن أخته ابن الزقاق، وال بأس أيضا  من ذكر أيب الصلت أمية بن 

 . برغم كثرة أسفاره إىل املشرقزعزيعبد ال
ومن املؤرخني نستطيع أن نضيف أبا بكر حيىي بن حممد املشهور بابن  

          ً                          وكان كاتبا  أليب حامد بن تاشفني، واملؤرخ " أخبار ملتونة"الصرييف صاحب كتاب 
وكتاب " فضائل أهل املغرب "كتايبليسع بن عيسى بن حزم الغافقى صاحب 

 هـ ٥٦٠وقد ألف كتابه األخري حني زار مصر سنة " رباملغرب يف حماسن املغ"
أبو  عصر املرابطني مؤرخي            ً       ، ومنهم أيضا  أي من األيويبهداه إىل صالح الدين أو
كتاب يف ملوك األندلس واألعيان والشعراء " حممد بن حيىي بن ينق صاحب رعام
 ."ا

بن  نعبد الرمح يف طبقات الرجال نذكر أمحد بن التأليفومن أصحاب  
أنوار األفكار فيمن دخل جزيرة " اخلزرجى صاحب كتاب األنصاريالصقر 

 ."األندلس من الزهاد واألبرار
ومن رجال احلديث نذكر اإلمام أبا على بن سكره الصديف وأصحابه  

ومن . وتالميذه الذين كانوا ميثلون أكرب جتمع لرجال احلديث يف العامل اإلسالمي كله
 ألفوا يف علوم احلديث أبو احلسن رزين بن معاوية بن عمار العلماء احملدثني الذين

أخبار مكة "و " جتريد الصحاح الستة: "             ً               وقد ألف عددا  من الكتب منهايالعبدر
 واملوطأ والبخاريكتاب يف مجع ما يتضمنه كتاب مسلم "و " واملدينة وفضلهما

ن سليمان  حممد بن خلف برأبو بك          ً ومنهم أيضا  . "ي والترمذوالنسائيوالسنن 
أوهام "على كتاب االستيعاب، و " الذيل"املعروف بابن فتحون األوريوىل صاحب 

وأبو العباس أمحد بن معد بن عيسى التجيىب املعروف بابن . ”كتاب الصحابة
 ".النجم من كالم سيد العرب والعجم"اإلقليشى صاحب كتاب 

، وأما كبار  غالب بن عطيةقعبد احلومن كبار املفسرين ومشهوريهم نذكر  
فقهاء املسلمني فكانوا من الكثرة حبيث ال يتسع اال لذكر أمسائهم، ويف ميدان 
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” كتاب احلدائق“ الفيلسوف صاحب النحوي يالفلسفة نذكر ابن السيد البطليوس
 ".حماسن االس" وكتابه يويف التصوف يربز اسم أيب العباس بن العريف الصنهاج

دد من كبار علماء الرياضة والفلك، يف كما حفل عصر املرابطني بع 
، وجابر بن أفلح اإلشبيلي، وابن سهل الضرير يمقدمتهم ابن مسعود اإلشبيل

 الذي ابتدع نظرية جديدة يف علم يالغرناطى، وأبو اسحاق نور الدين البطروج
 .Alpertragioالنجوم، وقد عرفه العلماء األوروبيون باسم 

ر ختلف ومجود حسبما ذهب دوزي وإمنا مل يكن عصر املرابطني إذن عص 
 عصر ازدهار يف خمتلف ميادين اآلداب والفلسفة والعلوم - على قصره -كان 

 .والرياضيات
 :اختالق األخبار وتزييف الوثائق واحلقائق-  

ذهب كثري من املستشرقني املعنيني بتاريخ املسلمني يف األندلس إىل اختراع  
سلمني من قادة وفاحتني وعلماء، ومتادوا يف ذلك إىل األخبار لإلساءة إىل أعالم امل

 .املدى الذي جعلهم يهامجون كل ما يتصل باإلسالم واملسلمني
جتمع كتب التاريخ على أن القائد الفاتح موسى بن نصري ومساعده القائد طارق 

 مع أخالقيات احلروب، فمىت استسلمت بن زياد مل يعمدا يف فتوحاما إىل ما يتناىف
ينة ما، كان األمان بكل معانيه ومبادئه يطبق عليها، فإذا ما قاومت عمد القائد مد

الفاتح إىل الوسائل احلربية املشروعة حىت ينال النصر، ومن املعروف أن املدن 
واحلصون كانت تتهاوى حتت سنابك اخليول اإلسالمية يف سرعة مذهلة باستثناء 

، وحىت تلك اليت فتحت حبد السيف بعض البلدان اليت قاومت ففتحت حبد السيف
 .                         ً                 كانت ال تلبث أن تعامل طبقا  لألخالقيات اإلسالمية

          ً                                                    غري أن عددا  من املستشرقني يعمدون إىل اختالق أحداث بعينها لإلساءة إىل  
                                             ً      ً                   هذا أو ذاك من قواد املسلمني دون أن يذكروا مصدرا  واحدا  اعتمدوا عليه فيما 

 .أوردوا من أخبار
 يذهب إىل أن موسى Isdoro Pacenseايزيدورو الباجى إن املستشرق  

بن نصري مل يفتح مسرقسطة إال حبد السيف، ومل يذكر مصدره يف ذلك، مث ميضى 
                           ً     ً                                   فأنزل بأهلها من الويالت شيئا  كثريا ، ذحبهم بالسيف وأشعل النار يف البلد، :     ًقائال 

 .)١٤( املنطقة كلها باحلراب، ونشر اخلراب واجلوع يفعوقتل الشبان واألطفال والرض
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ليس مثة شك يف أن هذا اخلرب مكذوب من أساسه، ذلك أن املسلمني يف  
فتوحام مل يعرف عنهم أن عمدوا إىل هذا السلوك، وهم ملتزمون بأحكام إسالمية 

بكر يف رسالة إىل يزيد بن أيب سفيان وطبقها  ثابتة حددا األحكام وشرحها أبو
 واحد، أو عريب، ومن الناحية العلمية مل يشر مرجع املسلمون يف مجيع فتوحام

 فيما نعلم، إىل هذا الذي ذكره ايزيدورو، وقد كان املؤرخون املسلمون أجنيب
 .يلتزمون األمانة يف كل ما أوروده من أخبار وكل ما سجلوه من أحداث

وعلى النهج نفسه من اختالق األخبار واام موسى بن نصري مبا مل يصدر  
تاريخ " ولويس فياردو فيما كتبناه عن يضى كل من املستشرقني خوسيه كوندعنه مي

 قطلونية ونربة بنواحيفيذهبان إىل أن موسى بن نصري قد أنزل ” العرب يف أسبانيا
وأرغون اساءات شديدة ألن أهلها قاوموه مقاومة شديدة، ومل يشر أي من 

                 ً     ً     الذي جعل مستشرقا  كبريا  هو املستشرقني إىل املصدر الذي استقى منه أخباره األمر
 .كوديرا يكذما ويشك يف اخلرب ويعتربه مبالغة غري حممودة

مل تكتف الفئة احلاقدة من مستشرقى أسبانيا على اختراع األخبار لتزييف  
التاريخ وتشويه مواقف املسلمني، بل متادوا يف حقدهم إىل املدى الذي جعلهم 

 ملا يكتبون، وقد يعتمدون على نصوص اختلقها                            ًخيتلقون وثائق مث جيعلوا مصدرا 
                                    ً                           غريهم فيسارعون إىل تصيدها وجعلها مصدرا  هلم على الرغم مما يعرفون من 

 .حقيقتها
 الداخل وهي كتاب أمان ألهل نعبد الرمحلقد اختلقوا وثيقة ونسبوها إىل 

الذي قشتالة، وهذه الوثيقة واضحة التزييف من واقع حمتوياا، ومن طبيعة الظرف 
 الداخل مل يكن الرجل اهلني حبيث جتمع نعبد الرمح                ً       كتب فيه، هذا فضال  عن أن 

                                                ً              ً          املصادر التارخيية العربية املوثوق ا على أن مل خربا  من أخباره فضال  عن وثيقة 
 .صدرت عنه وعهد تعهد به

إن الذي أورد هذه الوثيقة هو أشد املستشرقني األسبان محلة على العرب  
   كراهية لإلسالم واملسملني، إنه فرانسسكوا مسيونيت، وأما الوثيقة وأكثرهم 

 :)١٥(فتقول
 للبطارقة نعبد الرمحبسم اهللا الرمحن الرحيم، كتاب أمان امللك املعظم " 

والرهبان واألعيان والنصارى األندلسيني أهل قشتالة ومن تبعهم من سائر البلدان، 
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هده ال ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة كتاب أمان وسالم، وشهد على نفسه أن ع
آالف أوقية من الذهب، وعشرة آالف رطل من الفضة، وعشرة آالف رأس من 

 ومثلها من الرماح يف كل ةخيار اخليل ومثلها من البغال مع ألف درع وألف بيض
 ."عام إىل مخس سنني، كتب مبدينة قرطبة ثالثة من صفر عام اثنني وأربعني ومائة

يقة واضحة الزيف من أول مجلة فيها فما كان صقر قريش يلقب هذه الوث 
 .بامللك وما كان لريضى بذلك

                                        ً     ً              ويشكل أهل الذمة ومعاملة املسلمني هلم موضوعا  هاما  عند املستشرقني  
                       ً                                       ً   األسبان وهم يتخذونه سبيال  إىل الطعن يف اإلسالم واملسلمني، ويذهبون أيضا  يف 

زيفة، وال يتحرجون من استقاء معلومام من وثيقة ذلك إىل االعتماد على الوثائق امل
 Belinيالن بهم يعلمون أا موضوعة ومنسوبة إىل سيدنا عمر، نشرها املستشرق 

يف الد الثامن والعشرين من العدد الرابع من الة اآلسيوية وقد أطلق على هذه 
وتلزم هذه الوثيقة ”  اهللا عنه للنصارىيعهد عمر بن اخلطاب رض"الوثيقة املزيفة، 

النصارى بارتداء مالبس مثل القلنسوة والعمامة وعدم ركوب اخليل وغري ذلك مما ال 
                                                               ً       يتصور صدوره عن اخلليفة العادل العاقل العظيم عمر بن اخلطاب هذا فضال  عن أن 

 مل - حسبما يذهب األستاذ اجلليل الدكتور حسني مؤنس -بعض هذه املالبس 
 .)١٦( يف أيام سيدنا عمر رضى اهللا عنهيكن املسلمون يعرفوا

إن هذا النص وما رتبه عليه بعض املستشرقني من إصدار أحكام يربأ اإلسالم  
منها يدفعنا إىل تصحيح املفاهيم اخلاطئة اليت أشاعها بعض هؤالء عن معاملة املسلمني 

 .ألهل الذمة يف األندلس
 :عهود القواد الفاحتني وتساحمهم-

ملسلمني لنصارى األندلس منذ أيام الفتح األوىل تنم عن رقى كانت معاملة ا 
 الذي غرسته العقيدة اإلسالمية يف  غري مسبوق، وتشري إىل اجلانب اإلنساينحضاري

معتنقيها حىت وهم خيوضون غمار احلروب، ولسوف نعرض لنصوص عهود ثالثة 
هلزائم اليت كانت عقدت بني املسلمني الفاحتني وقادة نصارى األندلس إثر القتال وا

فأما النص األول فهو قطعة باقية من عهد موسى بن نصري ألهل ماردة . تلحق م
 -فذهبوا أي أهل ماردة ... “: بعد أن فتحها، وهو نص مترجم عن األسبانية يقول

يف القتال بينه (إليه وقالوا أم يتركون له كل ما كان مل مات منهم ومن جرح 
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ائس وما فيها، وكذلك ما حتويه من األحجار الكرمية وغريها وممتلكات الكن) وبينهم
من األشياء الطيبة، وكل ممتلكات رجال الدين، وبعد أن مت التوقيع على ذلك يف 
عهود صحيحة فتحوا له األبواب وأدخلوه البلد وأسلموه إياها، ومل ميس املسلمون 

لد منهم فتركوه ميضى من أقام يف البلد من النصارى بأذى، وأما من أراد ترك الب
 .)١٧(...دون أذى 

إننا هنا نريد أن ننبه إىل أمور ثالثة، أوهلا أن هذا النص مأخوذ عن املستشرق  
 ر جاياجنوس يف لغته األسبانية، ويف تصورنا أن النص يف لغته العربية أكثيباسكوال د

موا إىل      ً                                                          وضوحا  وإبانة عما هو يف صيغته هذه، وثانيهما أن القوم هم الذين تقد
موسى ذا العرض؛ أي أنه مل يفرضه عليهم، وثالثهما أنه ورجاله مل يسموا من أقام 

، كما مل يتعرضوا ملن أراد االرحتال بضرر، وهنا نود أن ييف البلد من النصارى بأذ
ننبه إىل الفارق الكبريين ما صنعه موسى بن نصري وقادته وجنوده من ترك نصارى 

، وبني ما فعله األسبان النصارى ي يف سالم دون أذ- إبان احلرب -األندلس 
                                                                ً باملسلمني حني سقطت األندلس من أفعال تقشعر هلا األبدان مما هو مدون تفصيال  

 .           ً         يف كتبهم فضال  عن كتبنا
مثل آخر عن مساحة القائد املسلم املنتصر مع القائد األندلسي املغرور املاكر،  

 فهو أحد النصراينم طارق بن زياد، وأما القائد أما القائد املسلم فهو الفاتح العظي
رجال لذريق على مدينة استجه، لقد كانت معركة استجه من أشد املعارك شراسة 
يف القتال، وقد كثر القتل واجلراح يف املسلمني، حىت أن املؤرخني يقولون إن 

رها جبنوده،                            ً                                   املسلمني مل يلقوا بعد ذلك حربا  مثلها، وظلت املدينة ممتنعة وطارق حياص
مث تصادف أن خرج قائدها إىل شاطئ النهر لبعض حاجته وكان طارق قد خرج 
ملثل ذلك، فاستراب يف أمره ووثب عليه يف املاء وجاء به إىل مقر عسكره، ومل يلبث 

فصاحله طارق على ما : املقرييقول . القائد األسري أن اعترف لطارق بأنه أمري املدينة
 .)١٨( وخلى سبيله فويف مبا عاهد عليهأحب، وضرب عليه اجلزية

وبني أيدينا وثيقة ثالثة مل يشك مستشرق واحد يف صحتها وإن كانوا قد اختلفوا 
يف فهمها، فترمجها كل مستشرق حسب مدى ما يتقن من العربية، إا وثيقة الصلح 

 بن موسى بن نصري لتدمري بن غبدوس حني التقى اجليشان زعبد العزيالذي كتبه 
 :)١٩(ا هو نص الكتابوهذ
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 : إىل تدمريزعبد العزيبسم اهللا الرمحن الرحيم، من (
إنه نزل على الصلح، وإنه له عهد اهللا وذمته أن ال يرتع عنه ملكه، وال أحد  

أوالدهم وال نساؤهم، وال : من النصارى عن أمالكه، وأم ال يقتلون وال يسبون
بد وما نصح، وإن الذي اشترط عليه يكرهون على دينهم، وال حتترق كنائسهم ما تع

أوريوله، وبلنتله، ولقنت، وموله، وبقسرة، وانه، ولورقة، : أنه صاحل على سبع مدائن
                          ً             ً                       لنا عدوا، وال خيون لنا آمنا ، وال يكتم خربا  علمه، وأنه عليه وعلى يوإنه ال يأو

     ً  اط طال ، أصحابه دينار كل سنة وأربعة أمداد قمح، وأربعة أمداد شعري، وأربعة أقس
 .وأربعة أقساط خل، وقسط عسل، وقسط زيت، وعلى العبد نصف ذلك

 .كتب يف رجب سنة أربع وتسعني من اهلجرة 
 ي وحبيب بن عبيدة الفهري عبدة القرششهد على ذلك عثمان بن أيب 
 ).، وأبو قائم اهلذيلي بن ميسرة الفهموعبدا هللا
 واحد يف يومل يتعرض ذم زعبد العزي                      ً         لقد ظل هذا العهد ساريا  مل ينقضه  

 .تلك املنطقة ألذى يف نفسه أو ماله أو دينه
 :                      ًتسامح املسلمني كان مشوليا - 

فإذا ما انتقلنا من مساحة املسلمني مع احملاربني إىل مواقفهم من عامة الناس  
 احلقوق ي                   ً                 ً                   ً    وجدنا من أمرهم لفطا  يف املعاملة وحفاظا  على العهود وإنصافا  لذو

 .لك، بل وجدنا املسلمني ينصفون النصارى من إخوام النصارىومساواة يف التم
                                          ً               إن املسلمني مل يتعرضوا لسواد نصارى األندلس فضال  عن سادم بشكل  

زوجة لذريق قد صاحلت " أيلونا"من أشكال اإلساءة أو األذى أو املصادرة حىت إن 
 وأقامت - ي حسب رواية املقر-عن نفسها وأمواهلا وقت الفتح وباءت باجلزية 

 .)٢٠(على دينها يف ظل نعمتها
 بن موسى فحظيت عنده وتسمت زعبد العزيإن ايلونا هذه هي اليت تزوجها  

وقيل إنه سكن ا كنيسة يف إشبيلية، غري أن الشئ اجلدير بالعناية هو " بأم عاصم"
أا عاشت على النحو الذي ذكره املؤرخون يف ظل نعمتها قبل أن يفكر عبدالعزيز 

 . البناء ايف
       ً                                                إن عددا  من املسشرقني وعلى رأسهم فرانسسكو سيمونيت وازدورو  
 الس كاخيجاس ال يفتأون ينددون باحلكم اإلسالمي يف األندلس بسبب ما يورود
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يزعمونه من سياسة االضطهاد اليت اعتمدها املسلمون جتاه نصارى األندلس، وبسبب 
 سيمونيت قد خطط كتابه الضخم  يف املعاملة اختلقوه حىت أن"متييز ظامل"
 .على هذا األساس الفاسد" املستعربون"

                                        ً                  احلقيقة أن األمر كان على العكس من ذلك متاما ، فقد كان النصارى  
                                                ً                         يشكلون طبقة من األغنياء، ولقد أتيح لكثري منهم قدرا  من التملك والثراء مل يتح 

 .لكثري من أعالم املسلمني وقوادهم وقادم
 وهو واحد من أعالم املسلمني يف األندلس وقد مر خربه -العابد إن ميمونا  

 يقصد أرطباس بن غيطشة يطلب منه أن يعطيه ضيعة من ضياعه يزرعها مناصفة -
ال، :  يقول له- الذي كرمه املسلمون وحفظوا عليه ضياعه -معه، ولكن أرطباس 

 إليه اشر الذي ادفع: مث قال لوكيل له. واهللا ما أرضى أن أعطيك ضيعة مناصفة
 وهي - شوش وما فيه من الغنم والبقر والعبيد، وادفع إليه القلعة جبيان يعلى واد

 .")٢١( فملكها-املعروفة بقلعة حزم 
لقد كان ميمون يف حل من أال يفعل ذلك، ولكن دينه وخلقه اللذين  

هذا                                                    ً              يفرضان عليه احلفاظ على أموال أهل الذمة والكتاب، فرضا  عليه أن يسلك 
 . يقابله بتصرف غاية يف النبل والكرمأرطباسالنهج الكرمي الذي جعل 

                  ً           ً       ً                    ً         على أن أمامنا مثاال  أكثر وضوحا  وبيانا  من ذلك مر ذكره أيضا ، إنه مع  
أرطباس نفسه، والذي يقصد إليه هذه املرة الصميل بن حامت رأس القيسية يف 

سالم فيها أكثر من مخسة                     ً                        األندلس والذي ظل ممسكا  بزمامها وتوجيه احلرب وال
 الداخل بتوليه أمر األندلس نعبد الرمحعشر عاما إىل أن أمخل ذكره وأمخد حياته 

 .مجيعه
                                        ً      ً        ً         لقد كان الصميل شخصية فذة فظة، وكان فارسا  مظفرا ، وجوادا  مباله إىل  

               ً       ً                ً      ً                             غري اية، وأميا  جاهليا  أكثر منه مستنريا  مسلما ، وهو صاحب احلادثة اليت يتداوهلا
كثري من الناس دون أن يعرفوا بطلها، فقد مر على مؤدب يعلم الصبية آيات من 

نداوهلا : (فقال الصميل) وتلك األيام نداوهلا بني الناس: (القرآن الكرمي يف قوله تعاىل
إىل آخر ) هكذا نزلت اآلية؟: (فقال الصميل) بني الناس: (فقال املؤدب) بني العرب

 .القصة
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 وقوته العسكرية، مل القبلي ووزنه السياسيل ثقله حىت هذا الصميل بك 
                  ً                                               حياول أن يغتصب شيئا  من أمالك أرطباس حني كانت احلاجة تدعوه إىل ذلك، بل 
ذهب إليه يف عشرة من أعوانه الرؤساء وطلب إليه أن مينحهم بعض األرض 

جرى ذلك يف حوار بديع بني أرطباس والصميل أورده ابن القوطية . ليزرعوها
 .، فوهبهم أرطباس مائة ضيعة بواقع عشر ضياع لكل منهم)٢٢(     ًتفصيال 

إن مثل هذه األمثلة توضح كيف كان املسلمون والنصارى يباشرون شئوم  
 .يف غري ما تشاحن أو عسف، ويقضون أمورهم دومنا جتاوز أو حيف

وأما يف نطاق نصارى األندلس أنفسهم فقد ترك هلم املسلمون حريتهم  
 ي                                              ً              ضائية واالجتماعية، وكانوا يفصلون يف قضاياهم طبقا  للقانون القوطالدينية والق

 وبقيت عالقام بكنائسهم على ما Forum Judicumالقدمي املعروف باسم 
إن الذي يقرر هذه احلقائق هو فرانسسكو سيمونيت ألد . كانت عليه قبل الفتح

روف باحنرافه من أعداء اإلسالم واملسلمني وصاحب أقذع أسلوب بني الفريق املع
                       ً                                       املستشرقني الذي ميضى مقررا  أن أمور اجلماعات املسيحية الكبرية يف املدن 
واألرياف كان يقوم على إدارا رجال من نصارى عجم األندلس يعرفون 

                                   ً                           سة وواحدهم قومس، وهو لقب كان مقصورا  على القوط فلما أزاح العرب مبالقما
ن الفتح اإلسالمي قد رد إليهم اعتبارهم من القوط صار القماسة من أهل البالد فيكو

 .)٢٣(هذه الناحية
 :كفالة حرية الفكر لنصارى األندلس-

                                                              ً    ومن احلقائق التارخيية أن اإلسالم مبا كفل من حرية الفكر قد أنقذ كثريا  من  
 من االضطهاد فقد كانت الكنيسة يف أسبانيا قبل الفتح اإلسالمي متارس املسيحيني

 الكاثوليكي تفرض املذهب لكيعاياها وتستعني بسلطان امللوك االستبداد على ر
بالقوة، وكان كل من خيالف املذهب الكاثوليكى يوصم باملروق واخليانة، وكانت 
شقة اخلالف واسعة بني اامع األرثوذكسية والكاثوليكية وكل منهما يكفر اآلخر، 

 يف كثري من القضايا اليت بل إن اخلالفات كانت على أشدها داخل الكنيسة اإلسبانية
، مثل مسألة الرؤيا، ومركز كنيسة روما، وقداسة التعميد، والطبيعة املسيحييهتم ا 

والطبيعتني، وكانت جمامع طليطلة املتتابعة تفرض آراءها بالقوة والعنف، فنفر كثري 
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                                                                  ًمن الناس منها، ووقعوا حتت مهوم احلرية والشك، فوجد كثري منهم يف اإلسالم حال 
 .)٢٤(لشكوكهم   ملشاكلهم واية 

 بني املسيحيني أنفسهم يف أسبانيا الديين                 ً         لقد وضع اإلسالم حدا  لالضطهاد  
                                    ً  يفصح عن رأيه يف شئون دينه غري ملق باال  املسيحيفكفل هلم حرية العقيدة، فصار 

 للكنيسة أو لرجال الدين الذين مل يستطيعوا يف ظل احلكم اإلسالمي تطبيق ما كانوا
يطبقونه قبل الفتح على خمالفيهم من أذى واضطهاد وسجن وتشريد وعقاب ويصل 
إىل حد القتل، وكل الذي استطاعوا فعله هو اادلة واحلوار، وهو موقف اإلسالم 
يف املسائل اخلالفية حيث ال مكن لالنتقام وال سبيل إىل األذى، ولكن جدال باليت 

ق من مساحة القول وكانت الدولة هي أحسن يف سياج من أدب احملاجة ونطا
اإلسالمية األندلسية حني حتمى حرية االعتقاد بني أصحاب املذاهب واآلراء املسيحية 
                      ً                                              املتخالفة، ال تنصر فريقا  على فريق، وإمنا تقف من هؤالء وأولئك موقف احلياد 

 .الكامل
  يف التسامح بل-       ً                وخصوصا  أمراء بين أمية -بل لقد ذهب حكام املسلمني  

                      ً      ً                       ً                    التساهل والتهاون مذهبا  بعيدا  إىل املدى الذي جعل راهبا  مثل الربو القرطىب حيض 
بعض النصارى على التحرش بالعقيدة اإلسالمية والطعن يف القرآن والتعريض 
                                                    ً                  بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكان ألربو القرطىب هذا راهبا  شديد التعصب، زاد 

                                      ً        ً بلون على اللغة العربية دراسة واستيعابا  واتقانا  من عصبيته أن رأي أبناء النصارى يق
وهم يف الوقت نفسه يعزفون عن القراءة بالالتينية ومن مث يهملون قراءة الكتب 
املقدسة لديهم، فعمد إىل هذا املركب اخلشن بتشجيع قومه على الطعن يف اإلسالم 

فعلة احلمقاء لو مل ومل يكن الراهب الربو أو غريه ليقدم على هذه ال. ورسوله وكتابه
 .يكن موقف حكام املسلمني كما قدمنا

ومل يكن املسلمون يعتدوكن على الكنائس أو يوقعون أذى برهباا وذلك  
 . اإلسالميالديينمن منطلق األساس 

ويف هذا املوقف يشذ املستشرق األسباين املتعصب، سيمونيت عما درج عليه من 
                                       ً  مل يسموا الكنائس بأي ضرر، ويذكر أن كثريا  اختالق االامات ويقرر أن املسلمني

                                                       ً                من األساقفة تركوا اسقفيام وهربوا أمام اجليوش اإلسالمية ظنا  منهم أن املسلمني 
سيفتكون م، وجلأوا إىل بالد الشمال، وقد عاد الكثريون منهم إىل كنائسهم بعد 
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م أبقوا على كل أن رأوا أن املسلمني ال يعتدون على الكنائس أو رجال الدين وإ
 .)٢٥(املنشآت الدينية من كنائس وأديرة وبيع

لقد ظل نصارى األندلس آمنني على شعائرهم وعقائدهم طاملا كانوا  
يعيشون يف ظل احلكم اإلسالمي، فلما احنسر احلكم اإلسالمي عن بعض البالد 
 ما ووقعوا حتت حكم امللوك النصارى، عادت إليهم متاعبهم، ولقوا من االضطهاد

يعىن النصارى الذين (لقوا، ونشب صراع كبري اشترك فيه أنصار الشعائر املستعربية 
وأنصار الشعائر الرومانية، ويف ذلك الصراع سالت ) عاشوا حتت احلكم اإلسالمي

 .دماء وزهقت أرواح
 : الروادةالتخبط حول حقيقة القضا-

، يرار البشر                        ً       ً               القضاء يف اإلسالم يشكل ركنا  أساسيا  من أركان االستق 
                                                     ً                   ودعامة راسخة من دعائم العدالة اليت يعيش حتت لوائها آمنا  كل من الغىن والفقري 

، ولقد ترجم عمر بن اخلطاب والكتايبوالكبري والصغري، والقوى والضعيف واملسلم 
 أيب( بن قيس عبدا هللاعن أسس القضاء يف اإلسالم من خالل رسالته الشهرية إىل 

 ).يموسى األشعر
ما حلت جيوش املسلمني كان يرافقها قاض أو أكثر يسمى قاضى وحيث 

اجلند، وحني يتجمع املسلمون ويكثر عددهم ويستقر جمتمعهم كان يطلق على 
 . الذي يفصل يف منازعام قاضى اجلماعةالقاضي

 أال تشذ حال األندلس منذ افتتاحها عن غريها من البالد املفتوحة وطبيعي 
ضاء فيها إىل واحد من الذين هم مؤهلون لذلك، إذ من من حيث إسناد منصب الق

 .                               ً                                 املعروف أن الشارع قد اشترط شروطا  بعينها فيمن يلى أمور قضاء املسلمني
                                                     ً       وكعادة املتعصبني من املستشرقني كلما رأوا وجها لإلسالم مشرقا  عمدوا  

ادم مع                                   ً                    ً          إىل تشويهه بوسائل تند عن الذوق حينا ، وجتفل عن املنطق حينا  آخر، وتتص
                      ً      ً                                                    الروايات التارخيية حينا  ثالثا  فيعمدون مرة إىل االنكار ومرة ثانية إىل التحريف وثالثة 

 .إىل التزييف وهكذا ال يعدمون حيلة وال ينقصهم تدبري
لقد وىل قضاء األندلس يف فترة ما قبل دولة اخللفاء األمويني األندلسية قضاة  

يف احلكم والبالغة يف القول والتقوى فيما عظام عدول، بلغ ثالثة منهم قمة العدالة 
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بينهم وبني اهللا، وهؤالء الثالثة هم مهدى بن مسلم، وعنترة بن فالح ومهاجر بن 
 .نوفل القرشى

 أي األندلسيني الذين دخلوا -فإما مهدى بن مسلم فهو من أبناء املساملة  
 جاج السلويلاإلسالم وقد عرف بالدين والعلم واألدب والورع، وكان عقبة بن احل

 - أي عهد القضاء - لنفسك اكتب عهدك عين: واله قضاء األندلس وقال له
              ً      ً                                                 فكتب مهدى عهدا  فريدا  يف بالغته وحمتواه، استمد أحكامه من رسالة سيدنا عمر 
إىل أيب موسى األشعري اليت سلفت اإلشارة إليها وجعل يالئم بني أحكام سيدنا 

يدة اليت مل يكن مجيع أهلها قد برعوا يف اللغة العربية عمر وطبيعة البيئة األندلسية اجلد
 .بعد

              ً      ً                 بن مسلم منوذجا  رفيعا  لعهود القضاء يف يوقد عد العهد الذي كتبه مهد 
 :)٢٦(                    ً                    األندلس، وهذا نصه نقال  عن قضاة قرطبة للخشين

 بسم اهللا الرمحن الرحيم"
عهد . ضاءهذا ما عهد عقبة بن احلجاج إىل مهدى بن مسلم حني واله الق 

                                                                 ً           ً إليه بتقوى اهللا وإيثار طاعته واتباع مرضاته يف سر أمره وعالنيته مراقبا  له مستشعرا  
              ً                              ً            ً                     خلشبة اهللا معتصما  حببله املتني وعروته الوثقى موفيا  بعهده متوكال  عليه واثقا به متقيا 

 ).إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون(منه فـ 
 ي                                   ً     سنة نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم إماما  يهتدوأمره أن يتخذ كتاب اهللا و" 

 ما، فإن فيهما هدى من كل يء            ً                         بنورمها وعلما  يعشو إليهما، وسراجا يستض
           ً                  ً                                   ً ضاللة، وكشفا  لكل جهالة، وتفصيال  لكل مشكل، وإبانة لكل شبهة، وبرهانا  

 .لمؤمنني     ً       ً      ً        ً      ً                               ساطعا ، ودليال  شافيا ، ومنارا  عاليا ، وشفاء ملا يف القلوب وهدى ورمحة ل
وأمره أن يعلم أنه مل خيتره ملصاحل العباد والبالد، وتولية القضاء الذي رفع " 

اهللا قدره، وأعلى ذكره، وشرف أمره، إال لفضل القضاء عند اهللا جل جالله، ملا فيه 
وإجراء احلدود جماريها على من وجبت . من حياة الدين، وإقامة حقوق املسلمني

جبت له، وملا رجا عنده فيما ميضيه ويتقدم فيه وحيكم به عليه، وإعطاء احلقوق من و
من إيثار حق اهللا عز وجل، وطلب الزلفي لديه والقرىب إليه، وأن حياسب نفسه يف 
. يومه وغده فيما تقلد من األمانة، الثقيل محلها، الباهظ عبؤها، فإنه حماسب وموعد

ظه واستماعه، وأن يفهم وأمره أن يواسى بني اخلصوم بنظره واستفهامه ولطفه وحل
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من كل أحد حجته وما يدىل به، ويستأىن بكل عيي اللسان ناقص البيان، فإن 
                                             ً                   ً      استقصاء احلجة ما يكون به حلق اهللا تعاىل علية قاضيا ، وللواجب فيه راغبا ، فقد 
يكون بعض اخلصوم أحلن حبجته، وأبلغ يف منطقه، وأسرع يف بلوغ املطلب، وألطف 

                      ً                           أذكى ذكاء، وأحضر جوابا  من بعض، وإن كان غري الصواب حيلة يف املذهب، و
مرماه، وخالف احلق منهاه، فإن مل يتعاهد القاضى مثل هذا وجيعله من القربات إىل 
اهللا عز وجل بالتحفظ والتيقظ واالسترابة واالحتراس من أهل اخلب واللدد، والعناد 

يف واقتطع حقه والتلبس بشهادات الزور، وحتيف احلقوق، أهلك القوى الضع
ويف تقدم القاضى يف النظر يف ذلك واملراعاة له واحتساب ثواب اهللا فيه . وغلب عليه

وأمره أن يكون وزراؤه وأهل ).                    ًإن الباطل كان زهوقا (اثبات احلق وازهاق الباطل 
مشورته واملعينون له على أمر دنياه وآخرته أهل العلم والفقه والدين واألمانة ممن 

كاتب من كان يف مثل هذه احلال املرضية ممن يف غري ناحيته، وياقبل آراء قبله، وأن ي
فإن اهللا جل ثناؤه يقول يف كتابه الناطق . بعضهم ببعض، وجيهد نفسه يف إصابة احلق

وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل (على لسان نبيه الصادق حممد عليه السالم 
ستظهر به على ما هو بسبيله أهل وأن يكون حجابه وأعوانه ومن ي). على اهللا

الطهارة والعفاف، والطلب ألنفسهم والبعد من الدنس، فإن أفعاهلم منسوبة إليه، 
 .ومنوطة لديه، فإذا أصلح ذلك مل يلحقه عيب، ومل يعلق به ريب، إن شاء اهللا

وأمره أن يدمي اجللوس والقعود ملن استرعاه اهللا أمرهم وقلده شأم، وأسند " 
كم هلم أو عليهم، ويقل السآمة منهم، والتربم م ويصرف إليهم قلبه وذهنه إليه احل

.                                          ً        ً                وشغله وفكره وفهمه ولسانه مبا يوسعهم به عدال  وانصافا  واصالحا واستصالحا
                                            ً                             فإن يف ذلك قوة ملنتهم، واحياء لتأميلهم، وحتقيقا  جلميل ظنوم، وثقة منهم بورعه 

ف عن التودد والزمن الثقيل، وعليه يف كل ونزاهته وطيب طعمته، فإن فيهم الضعي
                ً                                                      وقت التعهد ووهنا  ألهل التلدد والفجور والتقحم يف ملتبسات األمور، وأن يكون 
قعوده هلم وتصرفه يف النظر بينهم بنشاط وقلة فتور، ليكون ذلك أقوى له وأتقن ملا 

هود وأمره أن يسمع من الش. حيكمه ويربمه من سياستهم وتدبريهم إن شاء اهللا
شهادام على حقها وصدقها ويستقصيها حىت ال يبقى عليه شئ منها، ومن املزكني 

يتهم، ويكثر البحث والفحص عن أمورهم أمجعني، ويسأل عنهم أهل الصالح كتز
والدين واألمانة والثقة والدعة ممن يعرفهم ويبطن أحواهلم، وال يعجل بإمضاء حكم 
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يهم، ويضرب هلم اآلجال، ويوسع فيها  حجج اخلصوم وبينام ومزكيحىت يستقص
                   ً فإذا أتى عليها علما  .  له حقائق أمورهم، وتنكشف له أغطيتهايعليهم حىت تنجل

              ً                                                             وأيقنها إيقانا  مل يؤخر احلكم بعد اتضاحه وظهوره وثبوته عنده وعند من يشاوره من 
يما أشكل وأمره أن يطالع بكتبه يف احلوادث اليت حيتاج فيها إىل املؤامرات ف. فقهائه

 لريد عليه منه ما القاضيإبراهيم بن حرب : عليه واستغلق له واحتاج إليه يف النوازل
يعمل به وميتثله ويقتصر عليه ويصري إليه لتكون موارد أموره ومصادرها ومبتدأ 

 .فواحتها بالتسديد، مقرونة خوامتها بالتأييد إن شاء اهللا
 إليك ما يما أسنده، وتفويض إليك ي إياك واسنادي إليك وأمرعهديهذا " 

                       ً                     ً                              فوضت، فإن تعمل به مؤثرا  لرضا اهللا وطاعته قائما  باحلسبة، مؤديا حق األمانة، يكن 
                 ً                                                 حجة بني يديك وظهريا  لك، وإن مل تعمل به يكن حجة عليك، وإذن أسأل اهللا أن 
يعنيك ويقويك ويرشدك،ـ ويوفقك ويسددك، إنه خري موفق ومعني، وصلى اهللا 

 ".له وصحبهعلى حممد وآ
 والتقى، ومن بالورع فهو عنترة بن فالح، الذي عرف  الثاينالقاضيوأما  

إذا أفرغت أهواءك :                              ً                          أخباره أنه استسقى بالناس يوما  فقال له رجل من عامة الناس
 أشهدك أن مجيع ما حواه اللهم إين: كمل استسقاؤك، فقال القاضى على الفور

طى كل ما ادخر يف بيته للناس، فلم يلبث مث أع.  من املأكول صدقة لوجهك،ملكي
 .       ً                       إال قليال  حىت أغيث الناس من يومهم

 العابد الورع، وكان أمره القرشي الثالث فهو مهاجر بن نوفل القاضيوأما  
                     ً                                                  من املتقاضني لديه غريبا ، فقد كان يذكرهم اهللا وخيوفهم إياه وما يلحق املبطل من 

 من وجوب القاضيلقيامة، مث يذكر ما يلزم سخطه وعقوبته، وموقفه بني يديه يوم ا
 واالجتهاد، مث يأخذ يف النوح والبكاء، وما أن يرى املتقاضون ذلك حىت يالتحر

 .ينصرفوا عنه باكني خائفني وقد تعاطوا احلقوق بينهم
هذا الطراز من القضاة مل يرق يف نظر بعض املستشرقني، فما كان منهم إال  

ن السبب يف ذلك أم ضنوا على اإلسالم بأن يكون أن أنكروا وجودهم، رمبا كا
فأما املستشرقون موضع حديثنا فهم .                               ً      قضاته من هذا الطراز الفريد عدال  وتقوى

 .رينهارت دوزي وآسني بالثيوس، وخليان ريبريا وليفي بروفنسال
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فأما املستشرق دوزي فيطعن يف صحة أخبار القضاة الثالثة ألن املصدر  
، )٢٧(هو أمحد بن فرج بن منتيل" تاريخ قرطبة" يف كتابه  اخلشينالذي اعتمد عليه

 وهو أنه كان يسنب إىل ي               ً                             ويتلقف دوزي خربا  عن ابن منتيل أورده ابن الغرض
                            ً       وملا كان ابن مسرة يعترب زنديقا  يف رأي . القرطيب )٢٨(ابن مسرة          مذهب 

 .ابن منتيل تكون ملفقة، فإن كل الروايات اليت أوردها )٢٩(بعض فقهاء األندلس
هكذا وبكل بساطة يسقط دوزي ثالثة من كبار قضاة املسلمني يف أول  

العهد باألندلس، ألن مصدر خربهم عامل نسبه البعض إىل الزندقة، نقول نسبه البعض 
وال جنزم بزندقته، فإذا صح أن كل زنديق كاذب فيما يكتب من تاريخ وما يروى 

يستحق الطعن فيما كتب ألنه مل ينكر أنه ملحد من أخبار كان دوزي أول من 
 .زنديق

       ً                        زنديقا  حقيقة، إن األمر الذي ال القرطيبولكن هل كان حممد بن مسرة  
شك فيه أن الرجل كان صاحب فكر وفلسفة، ولقد وصفه جنثالث بالنثيا بأنه أول 

ءه وراء ر آراتإنه كان يس:                    ً اإلسالمي مث يضيف قائال )٣٠(مفكر أصيل أطلعه األندلس
والذي ال شك فيه : نسكه ومييل إىل مذهب االعتزال، مث يقول بالنثيا يف موضع آخر

وأا كانت تشبه الطرق الصوفية اليت سار عليها ذو " طريقتها"أنه كان هلذه اجلماعة 
 .املصريالنون 

واملعروف أن الفقهاء ال يقرون مذهب املعتزلة كما ال يوافقون الصوفية على  
كارهم، ولقد نسب ابن مسرة وتالميذه كذلك، إىل االعتزال حينا وإىل جهم وأف

           ً                 ً                                                التصوف حينا  آخر، فكان طبيعيا  أن حيمل عليه الفقهاء، وقد محل عليه بالفعل الفقيه 
 . املشهوراللغوي يبكر الزبيد حممد بن يبقى قاضى قرطبة وأبو

ىل ابن مسرة، غري أن الذي خيفف من ثقل االام الذي وجهه بعض الفقهاء إ 
بل رمبا يبدده، أنه قد تكونت حول منذر بن سعيد البلوطى، قاضى قرطبة وإمام 
مسجد الزهراء وكبري وعاظ عبد الرمحن الناصر مجاعة تقول قول ابن مسرة، وما 

 فضال - )٣١( وكانا متعاصرين-كان القاضى منذر بن سعيد ليسكت عن ابن مسرة 
هة احنراف عن العقيدة، كما أن ابن مسرة حني عن رضاه عن مذهبه، لو كان فيه شب

 .حترام من خصومه وإجالل من تالميذهإوافته املنية شيع إىل قربه ب
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ومل يكتف دوزي بالطعن يف ابن منتيل، ولكنه وجه هجومه إىل العامل اجلليل  
وامه بعدم الدقة وبأنه حاطب ليل، وهو اام " قضاة قرطبة" مؤلف كتاب اخلشين

 . االلتفات إليهينبغيرخيص ال 
      ً          ً     ملحدا  وال زنديقا  وال - خرب القضاء الثالثة راوي -إذن مل يكن ابن منتيل  

صاحب طريقة منحرفة، ومن مث تتحقق صدق روايته وتبطل تعلة دوزي ويسقط 
 .اعتراضه
                               ً                               وأما آسني بالثيوس فإنه يذهب مذهبا  أبعد مدى من ذلك الذي ذهب إليه  

 أن أمحد بن فرج بن منتيل قد اخترع أخبار -رأة عجيبة  جب-دوزي، يرى بالثيوس 
هؤالء القضاة الثالثة اختراعا، لكى يؤيد مذهبه ومذهب أستاذه ابن مسرة، وأن هذا 
                  ً                   ً      ً       ً      ً        ً        املذهب مل يكن فلسفيا  وإمنا كان ميثل اجتاها  دينيا  سياسيا  قوميا  أندلسيا  يستهدف 

    ً             ً         تبعا  لذلك أن أحدا  من هؤالء مناهضة سلطات الفقهاء يف األندلس، ويرى بالثيوس 
                                                 ً                       القضاء مل يوجد على االطالق، وإمنا هي أمساء ألفت تأليفا  وترمز إىل غايات معينة، 

 أسباين دان باإلسالم، وهو رمز الجتاه لنصراين                             ً فمهدى بن مسلم البد أن يكون امسا  
دم أراد ابن منتيل من خالله القول بأن األسبان تولوا القضاء يف األندلس من أق

 .العصور
ويفعل بالثيوس بالقاضيني اآلخرين فعله مبهدى بن مسلم من حيث كون  

امسيها رمزين ملعان بذاا، فعنترة رمز لرجل شجاع، وأما فالح فقد قرأها بالثيوس 
، وفرق كبريين اسم فالح مبعىن جناح )٣٢(مشددة الالم فصار معناها زارع األرض

             ً                                العربية متاما  ومن مث ال نستغرب أن يقعوا يف مثل وفالح املشددة، إن القوم ال يعرفون
تلك األخطاء اليت تبدو بسيطة ألول وهلة ولكنها جسيمة يف حقيقة أمرها، إم 
يقرأون النصوص بغري ضبط أللفاظها ومن مث يقعون يف تلك األخطاء اليت جيرحون 

 .ا أنفسهم ويشوهون ا تارخينا
 ا فإنه يعارض دوزي يف تقييمه للخشين خليان ريبري"الطبيب"وأما الرجل  

ومحلته عليه، ويرى أن اخلشين مؤرخ موثوق بأخباره، أمني يف روايته، ولكنه يؤيد 
املذهب الذي انتهي إليه آسني بالثيوس مع إسراف يف تصوراته إىل مدى بعيد حبيث 

 .الواقعيةصار رأيه أقرب إىل التخيالت واألوهام منه إىل احلقائق التارخيية واألحداث 
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وأما ليفي بروفنسال فقد كذب زمالءه الثالثة يف املقدمة اليت كتبها لكتاب  
 . احلسن النباهي، وقرر أن أخبار القضاة الثالثة صحيحةأليب" تاريخ قضاة األندلس"

واحلقيقة اليت نقررها أن القوم مهما قرأوا صفحات من تارخينا، ومهما  
رية تظل مستغلقة على أفهمامهم ألن مفاتيحها غائبة                            ً   أوغلوا يف استنطاقه فإن أمورا  كث

عنهم، ونعىن ذه املفاتيح كنه العقيدة اإلسالمية اليت ال يؤمنون ا، أم فيما يتعلق 
                                                         ً              مبهدى بن مسلم البد أن يكونوا قد فغروا أفواهم دهشة واستغرابا  حني قرأوا عهد 

، إذ بة بن احلجاج السلويلالقضاء الذي كتبه لنفسه بتكليف من القائد الفاتح عق
 ودستور عمله، ي هذا التصور اجلليل للقاض- أعىن لدى جمتمعام -ليس لديهم 

وهم يضنون علينا بأن يكون لدينا شئ من ذلك، وفيما يتعلق بعنترة بن فالح ال 
يلبثون أن يعتورهم اخلبل حني يقرأون خرب استسقائه، إن صالة االستسقاء عندنا 

اء متطر بعد الصالة، والناس يغاثون بعدها، ولكن القوم ال يؤمنون حقيقة، وأن السم
بذلك، ومن مث فإن عنترة بن فالح الذي أغيث الناس بصالته البد أن يكون اسطورة 

 .غري حقيقية
، إم القرشي مهاجر بن نوفل بالقاضيواألمر ال خيرج عن ذلك فيما يتعلق  

رهم بالعذاب ملن ظلم وباآلخرة لكل                   ً                 ال يتصورون أن قاضيا  يعظ املتقاضني ويذك
، ويتبع ذلك بالبكاء، فيبكون وينصرفون وقد تصاحلوا وتعاطوا احلقوق بينهم، حي

       ً                                                            ً هذا فضال  عما نسب إىل الرجل من كرامات حني هيل عليه التراب بعد موته طبقا  
 .للرواية اليت جاء ا اخلشين

غتنا وال يعيشون ثقافتنا حنن إن أحسنا الظن م قلنا إم ال يفهمون كنة ل 
وعقيدتنا فتلتوى تعليالم وال تستقيم تسويغام، وإن حنن أسأنا الظن فال علينا يف 

 .ذلك فإن مشاهد كثرية تدل على ذلك
 : املفكرين املسلمنياإلساءة إىل-

لقد تعددت إساءات بعض املستشرقني إىل املفكرين املسلمني وتنوعت  
                                 ً            أقواهلم يف هذا السبيل جيد نفسه غارفا  يف طوفان من أساليبها، وإن الذي يتابع 

املغالطات وفيض من األخطاء اليت يبدو أا اقترفت عن عمد وارتكبت عن سبق 
                                   ً                    ً             إصرار، ومن املضحكات املبكيات أم كثريا  ما يعارض بعضهم بعضا  يف موقفهم من 

 .القضايا اإلسالمية ومن علماء املسلمني إىل حد الكتذيب والتسفيه
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 هـ يعد واحدا من ٤٨٧ - ٤٣٢ ي البكرزعبد العزيإن أبا عبيد عبداهللا بن  
أملع العقول اإلسالمية األندلسية عمق ثقافة وأصالة فكر ونفاسة تأليف، له عشرات 
الكتب اليت منها كتاب املسالك واملمالك، وكتاب النبات، وكتاب معجم ما 

 . من مؤلفاتي عن البكراستعجم، وإن هذا الكتاب األخري هو أشهر ما أثر
وقد احتفل بعض املستشرقني من ذوى االهتمامات األندلسية بشخصية  

البكري العلمية فإعجبوا جبهده وأثنوا على مؤلفاته، فاملستشرق آخنل جنثالث بالنثيا، 
إن البكري أكرب : ، ويقول دوزي)٣٣( جليل الشأنييقول عنه إنه جغرايف أندلس

وطبيعى أن كال من جنثالث ودوزي مل يصدر فيما قاله عن جغرايف أجنبته األندلس، 
، يمنطلق جماملة، وخباصة هذا األخري املعروف بعصبيته حيال كل اجناز إسالم

" كتاب معجم ما استعجم“ولكنهما فعال ذلك عن بينة ودراسة واطالع، ذلك أن 
قة وأوضحها             ً                                                ال يزال معتربا  حىت زماننا هذا من أوثق املصادر اجلغرافية وأكثرها د

إننا بينما جند غريه من :  فيه إذ يقولي     ً                              تناوال ، وليس مثة ضري يف أن نردد رأي دوز
اجلغرافيني يف خطأ بعد خطأ ويناقضون أنفسهم بني موضع وموضع، إذا بنا جند 

 .إا صادقة: معلومات البكري واضحة ناصعة، وكتاباته توصف بعبارة واحدة
 حضاريعمة نفسه باحلقد على كل اجناز ولكن املستشرق سيمونيت املف   

 عبد اهللا  ال يرتاح له بال حىت يقلل من شأن العامل اجلغرايف اجلليل أيبيسالمإ
                              ً               ً                   البكري، فيضن عليه أن يكون أصيال  يف علمه، مبتكرا  يف جه، فيضرب بكالم 

معجم ما "زميليه دوزي وجنثالث عرض احلائط، ويهون من شأن الكتاب النفيس 
 أن البكري البد أن يكون قد عرف كتاب -    ً         رمجا  بالغيب - ويزعم "استعجم

                       ً                 ً  ال يزيدور اإلشبيلي مترمجا  إىل العربية، معلال  Etimologiasأصول الكلمات 
 .)٣٤(يزيدورو متاثل أوصاف البكري هلاإ يف كتاب النواحيزعمه بأن أوصاف بعض 

لتقليل من قيمة ذا الزعم السقيم الواضح االفتعال يذهب سيمونيت إىل ا 
 جاد لعامل مسلم قد غطى مبؤلفاته العديدة األصيلة، مساحة كبرية من علميعمل 

 .ميادين املعرفة اإلنسانية
يبقى أن نضيف إىل سقم استنتاج سيمونيت، أن زعمه قائم على غري أساس  
 سالف ييزيدور اإلشبيلإ ألن األمر الثابت هو أنه مل توجد ترمجة عربية لكتاب علمي

     ً                                                          وكثريا  ما يتجاوز بعض املستشرقني نقد الكتب أو انكارها أو التشكيك يف ، لذكرا
قيمتها العلمية وعالقتها مبؤلفيها إىل النيل من أعالم أئمة املسلمني وعلمائهم، مثلما 
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 نعبد الرمح جوزيف شاخت مع اإلمام اجلليل أيب عمرو صنع املستشرق األملاين
 .ياألوزاع

       ً                       ً            معاصرا  لإلمام مالك، وكان صديقا  له، غري أن يكان اإلمام األوزاع 
                                                                  ً  كان إمام الشام ومقره بريوت احلالية، وكان مالك إمام دار اهلجرة، وكثريا  ياألوزاع

ما كانا يلتقيان يف موسم احلج ويتناظران يف القضايا الفقهية، وملا فتح املسلمون 
          ً           كان طبيعيا  أن يتبعوا األندلس وكانت طالئع اجلند يف اجليش الفاتح من الشوام، ف
، وقد ظل مذهب ياملذهب الذي أقاموا عليه يف بالدهم، وهو مذهب األوزاع

 بأن تكون - إثر قصة معروفة -      ً                               مطبقا  يف األندلس إىل أن أمر األمري هشام ياألوزاع
 .الفتيا على مذهب مالك

 معقول إىل ي جوزيف شاخت، يذهب بغري سند تارخيإن املستشرق األملاين 
، غري أن الذي يقرأ سرية )٣٥(اإلمام األوزاعي تأثر يف فقهه بالتشريع الروماىنأن 

اإلمام األوزاعي ويلم بفقهه يقطع بأنه أبعد ما يكون عن أن يتأثر بأي مصدر غري 
 .                             ً                 الشريعة اإلسالمية اليت يعد واحدا  من أئمتها الكبار

أثر بالقانون  شاخت بأن اإلمام األوزاعي قد تإن قول املستشرق األملاين 
 بغض النظر عن النتائج اليت العلمي         ً                          يتايف أصال  مع املبادئ املنهجية للبحث الروماين

                 ً      ً                              يصدر الباحث حكما  صائبا  يف قضية ما البد له من أن يكون فلكيتوصل إليها، 
أن يلم بفقه األوزاعي " شاخت"    ً                                        ملما  بتفاصليها جامعا ألطرافها، ومن مث كان على 

           ً     ً         ً                              ى يصدر حكما  كليا  أو جزئيا  عليه، وهو ما مل يفعله املستشرق           ً   مجلة وتفصيال  لك
                                                 ً                       األملاين بالقطع، ذلك ألن فقه اإلمام األوزاعي مل يكن ماثال  بني يديه لتفرقه يف مئات 
كتب التفسري واحلديث والفقه واألصول والتشريع وعلم الكالم والسري والتراجم 

املتنوعة املوضوعات املتشعبة والتاريخ واألنساب وغري ذلك من مئات الكتب 
 هـ، حىت يومنا هذا، فهل كان هذه ١٥٧ - ٨٨املباحث منذ عصر األوزاعي 

 شاخت حني أصدر حكمه على فقه اإلمام يديالكتب مجيعها أو بعضها بني 
                            ً                                     ً    اجلليل، إن اإلجابة بالنفي طبعا ، ومن مث يكون احلكم الذي توصل إليه جمرحا  من 

 .                ً              حيث املنطق، فاسدا  من حيث احلقيقة                 ً    حيث املنهج، مبتورا  من 
                       ً                                      إن فقه األوزاعي ظل مفرقا  يف مئات كثري من الكتب املخطوطة واملطبوعة  

 مبحاولة جادة جلمعه من شتاته، وتقدم ياهللا حممد اجلبور إىل أن قام الدكتور عبد
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جبهده إىل جامعة األزهر ونال به درجة الدكتوراه قبل بضع سنني فقط، مث طبع يف 
 .)٣(١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧دين كبريين ببغداد سنة جمل

لقد عاش األوزاعي يف عصر الفتوحات العظمى، فتوح املشرق واملغرب  
واألندلس، وكانت هناك دار اإلسالم ودار احلرب، وما استتبع ذلك من نشوء 
مشاكل جديدة ومواقف مستحدثه، فتصدى اإلمام األوزاعي لذلك كله، وأصدر 

جد من أمور، وانتهي إىل أحكام يف كل ما استحدثته الفتوح فتاواه يف كل ما است
األمر الذي جعل بعض الفقهاء املتأخرين يطلقون على فقهه صفة احلرب فقالوا أنه 

 .عسكريفقه 
عاجل اإلمام األوزاعي األحكام العامة املتعلقة باحلرب وأفاض فيها وعرض  

 اجلهاد واملبارزة، وحتريق املشركني             ً      ً                         جلزئياا عرضا  دقيقا ، فمن األحكام العامة أحكام
ورميهم باملنجنيق، والتحريق والتخريب يف بالد العدو، ) وهي احلرب احلديثة(بالنار 

، )الصلح املؤقت(وأحكام األمان، وأحكام املهادنة، ومهادنة املسلمني أهل احلرب 
، وأسرى احلرب من املشركني، واملفاداة، وأحكام الغنائم، وأحكام عقد الذمة

 .والصلح الدائم، وغري ذلك من القضايا الكربى
 - وهذه أمثلة سريعة -ومن األحكام التفصيلية عرض اإلمام األوزاعي  

جلهاد الولد وهل يتوقف على إذن أبويه، ونقل نساء املسلمني والذرية إىل الثغور، 
 وحكم قتال املشركني إذا تترسوا بنسائهم أو بصبيام أو بأطفال املسلمني أو
بأسرارهم، وحكم رمى احلصن وفيه أسرى املسلمني، وعقوبة األسري، وأمان األسري، 

 إذا أسلما، وأموال من أسلم يف دار احلرب، وأسر الزوجني واحلريبوأمان املستأمن 
 مع أبويه، وحكم االستعانة باملشركني يف    ً                              معا ، وأسر أحد الزوجني، والطفل املسيب

 .ملستردة من دار احلرب وغري ذلك كثريالقتال، وحكم أموال املسلمني ا
                                                        ً   لقد وددنا لو اتسع اال لذكر مناذج من هذه األحكام، فهي مجيعا  ال  

 وحسب، ولكنها تصطدم معه، ألا أحكام مستمدة من الروماينختتلف مع القانون 
عقيدة السماء، مقتبسة من شريعة الرمحن وما من حكم أصدره األوزاعي إال وهو 

عن الكتاب العزيز أو أثر من السنة الشريفة أو قائم على اجتهاد أو قياس موثق بآية 
 - واحلال كذلك - للمستشرق شاخت على أحكام شرعية اسالمية، فكيف تأيت

 .الروماينالقول بأن فقه األوزاعي متأثر بالقانون 
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 أو ملمح روماينإنه فقه اسالمى البناء، سلفي األصول، ليس فيه شبهة قبس  
أو غري ذلك من تشريعات الشعوب الوثنية، فإن يف فيض العقيدة اإلسالمية،  يفارس

وخصوبة عقول فقهاء املسلمني، وصائب اجتهادهم، وثراء تفكريهم ما يسد احلاجة، 
 .ويشفي الغلة، ويغنيهم عن األخذ من هذا التشريع أو ذاك

ليد حممد وأما موقف املستشرقني من املفكر املسلم الكبري الفيلسوف أيب الو 
 هـ، فإنه ال يشكل إساءة إىل الرجل الكبري ٥٩٥ - ٥٢٦بن أمحد بن رشد 

 إهانة للمسلمني وحسب، وإمنا يشكل إهانة له يف سريته وفكره وعقيدته، وبالتايل
 .أنفسهم من منطلق النيل من أحد كبار فقهائهم ومفكريهم

 املستشرقني لقد ظن بعض أصحاب النوايا الطيبة من الدارسني املشارقة إن 
قد أكرموا ابن رشد فترمجوا كتبه إىل لغام وأذاعوا امسه يف اخلافقني وطريوا صيته 
كل مطار ومنحوه اسم شهرة أعجمى هو أفريوس بل واحتفظوا بأمساء بعض كتبه 
بعناوينها العربية مثل كتاب الكليات يف الطب الذي أمسوه كتاب كوليجت 

Colliget. 
 من غري -   ً                           اذا  يف إحدى كليات اآلداب املصرية لقد مسعت ذات يوم است 

 يتحدث عن احلضارة اإلسالمية يف األندلس ويذكر أن حرية الفكر -أقسام الفلسفة 
يف تلك البالد كانت مكفولة إىل أبعد احلدود حىت إن الفيلسوف ابن رشد كان يعلن 

ألته أين  ما مسعت من هذا الزميل وسروعينولقد . نكار البعث ومل يتعرض لألذىإ
قرأ هذا؟ ويف أي مؤلف من مؤلفات ابن رشد أنكر البعث واحلياة األخرى، فكانت 

أنه قرأ فيما كتبه املستشرقون عن هذا الفيلسوف ففطنت إىل املدى السحيق إجابته 
 فيه بعض املستشرقني حني جردوا الرجل من دينه، ونسبوا إليه عكس ما ىالذي ترد

ند بعض قومهم، وكانت اإلساءة أكرب عند قومه قال وما قرر، فأساءوا إليه ع
 .                      ً              ً          املسلمني حني صوروه منسلخا  عن دينه منبتا  من عقيدته

إن جنثالث بالنثيا وهو من املستشرقني األسبان املعروفني باالعتدال، البعيدين عن 
                                  ً     إن أفكار ابن رشد مل تكن تأتلف متاما  مع :"الفكر األندلسي"الغلو يقول يف كتابه 

 أي إىل -ونسبت إليه : ، مث يعود جنثالث فيقول يف موضع آخر)٣٧(العقيدةحرفية 
 كذلك نظرية القول حبقيقتني، إحدامها احلقيقية الدينية واألخرى احلقيقة -ابن رشد 

 .)٣٨(الفلسفية، وأنه قال أما متناقضتان فيما بينهما ولكن كال منهما صحيحة
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 واحلصافة حبيث مل يقرر هذه وحنن نالحظ هنا أن جنثالث كان من الدقة 
 .االامات بنفسه وإمنا نسبها إىل قول آخرين مل يفصح عن أمسائهم

وأما دى وولف فيذكر أن ابن رشد ينكر اخللود عن النفوس اجلزئية مث يعدل  
 .)٣٩(مفهومه ليقرر أن األرواح اجلزئية متوت ولكن اإلنسانية خالدة

الفادحة يف تصوير فكر ابن رشد، وهناك تعليل أو تسويغ لتلك األخطاء  
 وهي الترمجات اليت اعتمد -ذلك أن ترمجات كتب الفيلسوف الكبري إىل الالتينية 

 كانت تشوا األخطاء بسبب متسك -عليها دارسوه من املستشرقني والغربيني 
 .                             ً مما جيعل فهم آراء ابن رشد عسريا - والكالم هنا جلنثالث -أصحاا حبرفية النقل 

 الطامة الكربى على أم رأس الفيلسوف العظيم حني يرسم له يءوجت 
                     ً           سطورية يرى فيها خارجا  عن الدين، أاألوروبيون ابتداء من القرن الرابع عشر صورة 

وزعموا ) كذا(وينسب إليه كتاب مل يره أحد، وإن كان الكالم عليه يف كل مكان 
اليهودية : طالن األديان الثالثة اليت تقول بب"الدجالني الثالثة"أنه حتدث فيه بنظرية 

 .)٤٠(واإلسالم   والنصرانية 
     ً                                     نصافا  البن رشد هو آسني بالثيوس الذي توفر على إولعل أكثر املستشرقني  

 مل يربئ ساحة ابن رشد كلها جزئينصاف إ                    ً              دراسة فكره وقرأ كثريا  من كتبه، وهو 
 .من شبهة االحنراف ومن أن الرجل برئ مما يزعمون

يوس أن ابن رشد حاول أن يوفق بني القول حبدوث العامل وبني يرى بالث 
النظرية املشائية اليت تقول بقدمه والتوفيق بني اإلثنني من وجهة نظرنا مستحيل، 

 -فحدوث العامل أمر ال جدال فيه، وحمدثه هو اخلالق األعظم سبحانه وتعاىل 
 املسلم يف أنه القرطيب إن الفضل يرجع إىل هذا الفيلسوف:                    ًويستطرد بالثيوس قائال 

أمت أول حماولة يف هذا الباب نالت التقدير، وأنه متكن من الوصول إىل نظرية يف 
                                                      ً                 العالقة بني احلكمة والشريعة كان هلا من القيمة ما جعل مفكرا  مثل القديس توما 

 .)٤(     يعمد إىل االستفادة منهااألكويين
ظرية احلقيقتني الدينية والفلسفية مث يدفع بالثيوس عن ابن رشد مة القول بن 

                                                                    ً     اليت سلفت اإلشارة إليها ويقرر أن ابن رشد مل يقل بنظرية احلقيقتني هذه أبدا ، بل 
هو على العكس من ذلك حاول أن يوفق بني الدين والعقل، وأما القول باحلقيقتني 

 .عريب الدين بن يفيمكن أن تؤخذ من آراء حمي
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ئ ساحة بن رشد يف نطاق اإلميان، ولكن لقد حاول آسني بالثيوس أن يرب 
 خيتلف بطبيعة احلال عن مفهومه عند -             ً وقد كان قسا -مفهوم اإلميان عند آسني 

 وفكر وكتب، عنشأ وترعراملسلمني الذين إليهم ينتسب ابن رشد، وعلى عقيدم 
  يرد هنا إىل املفكروهو ما حناول أن نوضحه يف إجياز، لعل بعض االعتبار اإلمياين

 .الكبري املفترى عليه
 اجلماعة يف قرطبة يإن أبا الوليد حممد بن أمحد بن رشد هو حفيد قاض 

 الوليد حممد بن حممد بن رشد، إن اسم احلفيد الذي نشأ يف بيت وكبري فقهائها أيب
 يفرق املؤرخون بني ولكيالعلم والفقه مطابق السم جده حىت يف كنيته، 

الكبري بصفة اجلد فيقولون ابن رشد اجلد، وعرفوا الشخصيتني فقد عرفوا ابن رشد 
 . بابن رشد احلفيد- موضوع هذا احلديث -ابن رشد الصغري 

مل يكن ابن رشد احلفيد على الصورة اليت رمسها له املستشرقيون وفالسفة  
       ً                       إن شيئا  من هذا مل يعرف يف بيته، . الغرب من ثورة على الدين ومترد على العقيدة

يب بكر بن طفيل، وال يف أكرب تالميذه أيب احلجاج يوسف بن حممد وال يف شيخة أ
 هـ، الذي جلس للناس يقرئهم القرآن أربعني ٦٢٠ - ٥٥٩ يبن طملوس الغرناط

 .    ًعاما 
                                                              ً صحيح أن بعض الفقهاء اموا ابن رشد باملروق، ولكن ذلك ال يقوم دليال   

 ما عضهم دون أن تعينعلى زيغه ألن مثل هذه التهم توجه من بعض الفقهاء إىل ب
 .يفهمه منها من مل يألف مناهج الفقهاء وتصرفهم يف اللغة

 البن رشد اعتباره واستقدمه إىل بالطه يلقد رد املنصور أبو يعقوب املوحد 
بعاد استمرا أربعة أعوام، وما كان أبو يعقوب ليصفح عن إيف مراكش بعد قطيعة و

 .ابن رشد لو كانت مة الزندقة صحيحة
 ابن رشد احلفيد يف احلقيقة واحد من قضاة املسلمني وفقهائهم، إن 

 قضاء إشبيلية وهي مدينة عظيمة ال يلى قضاءها إال كبار ومفكريهم، لقد ويل
 .الفقهاء

 يف الفقه "بداية اتهد واية املقتصد"ولقد ألف ابن رشد كتابه الشهري  
املدونة "الذي قدم به " تاملقدما" وهو يف ذلك مقلد جلده مؤلف كتاب ياملالك
 .يبرواية سحنون وابن القاسم املصر" الكربى
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على أن أهم كتب ابن رشد يف اإلميان والدعوة إليه واإلقناع به هو كتابه  
، وتعريف ما وقع فيها حبسب هالكشف عن مناهج األدلة يف عقائد املل"العظيم 

         ً     ً     ً       مل عنوانا  كبريا  طويال ، لعله ، إن الكتاب حي"التأويل من الشبه املزيفة والبدع املضلة
                                                             ً         من أطول عناوين الكتب املعروفة، ولكأمنا يعمد ابن رشد إىل ذلك عمدا  حىت يعلن 
على الناس أنه ليس جمرد مفكر مسلم مؤمن وحسب، ولكنه حيذر املسلمني الشبهات 

 .والبدع اليت تنتهي بالناس إىل الضالل
 عدة فصول، حتمية وجود اإلله يبني ابن رشد يف كتابه هذا الذي قسمه إىل 

رسال الرسل باحلق هداية للناس وحجة إاملعبود، مث ينتقل إىل برهان وحدانية اهللا مث 
عليهم، ويف آخر الكتاب يعرض املفكر املسلم الكبري للبعث والنشور ويثبت أما 
حق، ويؤكد على أن البعث سيكون باألرواح واألجسام، وليس باألرواح وحدها 

ن كان له حتفظ يف البعث باألجسام من حيث إهب فريق من املعتزلة، وحسبما ذ
يرى أنه يكون بأجسام غري تلك اليت عاش الناس ا حيام الدنيا واهللا سبحانه قادر 

 .على كل شئ
كانت جرمية كبرية تلك اليت ارتكبها املستشرقون يف حق ابن رشد حني  

كره من كتبه اليت عىن فيها بتقريره  صنعوا، وغاب عنهم أن يقرأوا فاصنعوا به م
                               ً      ً                      ً      ً  وتسجيله من حيث كون يؤمن باهللا ربا  واحدا  ال شريك له، ومبحمد نبيا  ورسوال ، 

 .              ً                                    وبالقرآن كتابا ، وباملالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر
  :"املستعربون"املستشرق سيمونيت وكتابه -

ذين وقفوا من ذكرنا فيما سلف من صفحات أمساء عدد من املسشرقني ال 
احلضارة اإلسالمية يف األندلس مواقف عدائية متجاهلني املنهجية العلمية متطاولني 
                                         ً                        على الشخصيات التارخيي، ولكن شرور هؤالء مجيعا  مبا فيهم دوزي الذي تنضح 

ا قورنت م                                                  ً     ً     كتاباته مسا ومراراة ضد اإلسالم واملسلمني ال تشكل إال حجما  قليال  إذا 
 ضد Francisco Javier Simonet خافيري سيمونيت مبا كتبه فرانسسكو

 .اإلسالم واملسلمني يف األندلس
 يء شديد العصبية لقومه بذيإن سيمونيت مستشرق أسباين كاثوليك 

اللسان، عميق احلقد على اإلسالم واملسلمني، وحيمل كتاباته شحنة مكثفة من 
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ت هذه احلضارة الرفيعة الكراهية الشديدة لإلسالم وحضارته مع إنكار كامل ملنجزا
 .اليت شهد بفضلها أعداؤها قبل أصدقائها

أوهلما جعل عنوانه :  وألف كتابني كبريينيعاش سيمونيت يف القرن املاض 
Glasario وموضوعه الكلمات األيبريية والالتينية اليت كانت ١٨٨٨ نشر سنة 

اولة إثبات أن  من وراء ذلك حمفمستخدمة بني املستعربني واألندلسيني، وقد استهد
املسلمني يف األندلس كانوا مـتأثرين باحلضارة الالتينية أكثر من كوم مؤثرين 

 عنوانه تاريخ املستعربني يف أسبانيا - وهو موضوع حديثنا -وثاىن الكتابني . فيها
Historia de los Mozarabes de Espana يهاجم اإلسالم من خالله 

، ومل يتعفف عن استخدام يءمال التعبري البذأعنف مهامجة، وال يتردد يف استع
 .اللفظة النابية

واملستعربون الذين جعلهم سيمونيت موضوع كتابه هم نصارى أسبانيا  
                                                ً                           اإلسالمية الذين عايشوا املسلمني واختذوا العربية لسانا ، والتزموا ج حياة املسلمني، 

ن جعلوا طقوسهم الكنسية وتزيوا بزيهم وتسموا بأمسائهم، بل إنه زادوا على ذلك بأ
تسمى الطقوس املستعربية، وكان اختالطهم باملسلمني واغتراقهم من معني ثقافتهم 

 .جعل بعضهم يدين باإلسالم ويربع يف العربية والعلوم الدينية
ويرجح األستاذ الدكتور حسني مؤنس أن استعمال هذه التسمية مل يبدأ يف  

ارى على بالد فيها نصارى مستعربون يف أوائل أسبانيا إال عندما استوىل ملوك النص
، وإن كان سيمونيت قد تناول بالدراسة نصارى )٤٤( عشر امليالديالقرن احلاد

األندلس منذ السنوات األوىل للفتح، ومن مث يكون املستعربون الذين يعنيهم هم 
 .نصارى األندلس يف كل العهد اإلسالمي

 -عربني وإن تسموا باألمساء العربية على أن الذين أسلموا من هؤالء املست 
 احتفظ عدد كبري منهم باألمساء القدمية مثل بين اجنلني - يوهذا أمر طبيع
Angelino وبين شربيق Savaricoلنق  اإلشبيليني، وبين Longoوبين ، 

 .)٤٥(Kabturnoالقبطرنة 
                                                  ً            لقد ضمن سيمونيت كتابه مقدمة طويلة واثنني وأربعني فصال  حافلة كلها  

إذا : "بالكذب املتعمد والتزييف الصارخ يقول سيمونيت يف بعض فصول مقدمته
 أخضعوا الشام ومصر وغريمها من بالد الشرق مل يستطعيوا أن نكان العرب الذي
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يدخلوا أية ثقافة ذات قيمة حبكم كون نصارى هذه البالد كانوا أرقى منهم يف 
                         ً قادرين على أن يقدموا شيئا  ، فإم من باب أوىل مل يكونوا ياملستوى احلضار

 .)٤(لنصارى بالد املغرب ورثة احلضارة الرومانية
 االامات دون أساس من التاريخ أو يألن نقل إن الرجل حاد اللسان يلق 

وإذا كان أهم ما قدمته احلضارة اإلسالمية لتاريخ : "                           ًسند من احلقيقة؟ ويستطرد قائال 
سية من ضة فلسفية وعلمية، فإنه علينا أن البشرية هو ما مت يف ظل اخلالفة العبا

نذكر أن هذه النهضة إمنا متت بفضل الرهبان النصارى الذين قاموا بنقل علوم 
 ".اإلغريق وفلسفتهم وثقافتهم إىل العربية

إننا ال نريد أن نتعجل على هذا الرجل، ذلك أن الرد على أغاليطه املتتابعة  
كانت احلقيقة ال تكون كذلك إال إذا قيلت حيتاج إىل بضعة جملدات، ولكن إذا 

    ً            عددا  من الرهبان أن                                   ً         ً        كاملة غري منقوصة يكون سيمونيت كاذبا ، إن أحدا  ال ينكر 
، وكان يقاموا على ترمجة عدد من كتب التراث اإلغريقى يف مستهل العصر العباس

ه بداع، ألن الذين استنطقوا هذ           ً                             عملهم قاصرا  على الترمجة وحدها وليس على اإل
 الفيلسوف الطبيب العريب ياملادة املترمجة هم علماء املسلمني ويف مقدمتهم الكند

 نفسه كان يف مقدمة املترمجني يصليبة، املسلم عقيدة، املعاصر هلم، بل إن الكند
احلذاق، وكان جييد أربع لغات، وكان بني املترمجني املسلمني البارعني باإلضافة إىل 

هذا ومل تكن النهضة العباسية . ابن الفرخان وأبناء شاكرالكندى عدد غري قليل مثل 
 املعرفة من كل مورد وتنهلها من يتستعني بالثقافة اليونانية وحدها وإمنا كانت تستق

أي مصدر، فإن عدد ما ترجم من الكتب الفارسية ال يكاد حيصى حىت إن ابن املقفع 
ه الذين نقلوا عن الفارسية                                 ً              وحده قد ترجم عشرات منها، هذا فضال  عن الكثريين غري

 أن نغفل عن يوغمسوا أنفسهم يف مكتبات مرو ونيسابور وغريمها، كما ال ينبغ
أولئك الذين ترمجوا عن احلضارة اهلندية ذات اإلسهام الطيب يف حضارة اتمع 

 .اإلسالمي
لقد تناسى سيمونيت ذلك كله، بل تناسى أن املسلمني مع انتفاعهم ذه  

 الوجه  األصول والسمات، عريبيد ظل صلب حضارم إسالماحلضارات فق
 .واللسان
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 إىل - يف مقدمته -على النهج نفسه من االختالق واملغالطة ينتقل سيمونيت  
بفضل املستعربني األندلسيني عرفت األندلس : "احلديث عن املستعربني فيقول

      ا عامة الشعب اإلسالمية العلوم الرياضية والفلكية والطبية اليت كان يكرهه
وذا يعترف الكتاب واملؤرخون املسلمون : " يف تقولهيمث ميض) كذا(، )٤٧(املسلم

                            ً                                    أنفسهم، فيقول ألنه تصيد موقفا  للمنصور بن أيب عامر جتاه بعض املشتغلني 
                                 ً إن سيمونيت ميضى يف محلته ما مساه دليال  . بالفلسفة، مث عمم احلكم على املسلمني

 على ذلك أن الكتب اليت وصلتنا يف الفالحة والطب وغري ذلك من والدليل: "ويقول
الفنون واحلرف كان يقوم عليها يف ظل اخلالفة األندلسية كثري من النصارى 

 -إن أشهر أطباء عبد الرمحن الناصر : " ويف حاشية يقول سيمونيت)٤٨(املستعربني
 ارتد بعد ذلك، ودان                         ً            كان من املستعربني نصرانيا  بالوالدة، مث-سحاق إحيىي بن 

 ".بديانة املسلمني
 مرتدين على - وهم ماليني كثرية -هكذا يعد الذين أسلموا من األندلسيني  

رأسهم العلماء الكبار الذين نعتهم بأم أصحاب نفوس ضعيفة أغراهم املال وأضلهم 
 .السلطان
رعوا بغض الطرف عن أمساء علماء املسلمني األندلسيني الذين يإن سيمونيت  

يف الفنون اليت ذكرها واليت مل يذكرها من فالحة وطب وفلسفة ورياضة وحساب 
 وسوف خنتم هذا -وفلك وهندسة وجرب وفيزياء وكيمياء، وهم يعدون باملئات 

 وهو يركز على عامل بذاته مثل حكيم فادس وامسه -الفصل باحلديث عن فريق منهم 
، وصاحب كتاب الفالحة ي امليالداين من علماء القرن الثكولوميال، وهو روماين

الذي ترجم إىل العربية وضاعت أصوله األوىل، ومثل باولوس هورشيوس صاحب 
تاريخ الدولة الرومانية الذي قام على ترمجته عامل مسلم فقيه حمدث هو قاسم بن 

                 ً           ، وصف بكونه بارعا  يف الوثائق ي من كبار علماء القرن الرابع اهلجرأصبغ البياين
 األمانة يف ي                                      ً            ام، وكان العامل اجلليل قاسم بن أصبغ حرصا  منه على توخواألحك

الترمجة قد استعان بأحد أساقفة قرطبة حني ترجم كتاب هورشيوس، ومن األمور 
 للعامل الكبري أمحد بن حممد بن احلباب الشهري  ًا                      ً          اجلديرة بالذكر أن قامسا  كان أستاذ

     ً              ستاذا  للفقيه األديب أان بدوره وهذا األخري ك)  هـ٤٠٠ -٣١٨(بابن اجلسور 
 .املفكر األندلسي ابن حزم
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وحني يعرض سيمونيت للفتح اإلسالمي يهمل احلديث عن بطوالت  
الفاحتني املسلمني واستبساهلم يف هذا الفتح املبني الذي ليس له مثيل يف التاريخ قدميه 

يغض . ني اثننيوحديثه، فقد فتحت شبه جزيرة أيربيا من أقصاها إىل أقصاها يف عام
                                                             ً      ً  سيمونيت الطرف عن هذا كله وجيسم موقف اليهود من الفتح ويسبهم سبا  شديدا ، 

                                                       ً     يتهم املسلمني الفاحتني بالتعصب والعدوان على النصارى، منكرا  أن يمث ينتقل لك
الفاحتني تركوا احلرية الدينية لألسبان وحافظوا على التقسيم الكنسى، ومل يهدموا 

                                            ً    ا يف بناء بعضها وتنمية بعضها اآلخر، ويضرب صفحا  عن الكنائس، بل أسهمو
العزيز بن موسى بن نصري،  املعاهدات اليت أبرمها األمراء الفاحتون مثل معاهدة عبد

ومعاهدة طارق بن زياد، وهي وثائق عظيمة لتسامح املسلمني يف األندلس، وقد 
كر أن هناك إن سيمونيت ينكر ذلك كله، ين. عرضنا لذلك فيما سلف من صفحات

وعلى فرض أن الذين عقدوا : "     ً                                    تساحما  من جانب املسلمني ويقول يف مغالطة ظاهرة
 نوايا حسنة، فإنه مل يهذه املعاهدات من زعماء العرب وأمرائهم كانوا خملصني وذو

. )٤٩("يكن بوسعهم أن يطبقوا ما جاء بفقراا اليت يدل ظاهرها على التسامح
العزيز بن موسى بن نصري معاهدة  هد به هو خرق عبد                  ً     ويتصيد سيمونيت مثال  يستش

فنهب هذه املدينة ومنطقتها بعد )                     ً         كوينربا املعروفة حاليا  بالربتغال(أبيه مع أهل قلنربية 
 .أربع سنوات من توقيع املعاهدة

إن سيمونيت يذكر نقض املعاهدة ولكنه ال يذكر سبب نقضها، على أن  
علومة ليست موجودة يف أي مصدر عرىب من األمر األكثر خطورة هو أن هذه امل

مصادر تاريخ األندلس، وليس هناك جمال للشك يف أمانة املؤرخ املسلم ودقته مهما 
 .كانت األحداث يف غري صاحل قومه

                                          ً                   العجيب يف أمر هذا املستشرق أنه يقرر هنا أمرا  ويقرر عكسه يف مكان  
من أخبار، ففي هذه القضية آخر، ويناقض نفسه فيما رواه من أحداث وما أورده 

 جنده يقول العكس يف صحفة - قضية إنكار تسامح املسلمني  أعين-اليت زيفها 
 حيث يقرر أن الكثريين من األساقفة والقساوسة عادوا إىل كنائسهم بعد أن ١٢٢

 .رأوا أن املسلمني ال يعتدون على الكنائس أو رجال الدين
 أن كنيسة أبيط اجلامعة قد  من كتابه يقرر سيمونيت٢١١ويف صفحة  

عمرت وكان أصلها بيعة صغرية، وقد نقل إليها الكثري من األشياء املقدسة اليت 
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طلة قد ي يذكر أن كنيسة طل٢٠٧ويف صفحة . انتثرت من الكنائس اليت دمت
ازدهر شأا وتوىل أمرها حرب جليل امسه شيشيليا كان حيرص على سالمة عقيدة 

 وكان يعمر ما ينهار من الكنائس، ومل متس الكنائس بسوء رعيته من الكاثوليك،
 . اليت كانت واقعة بني أيب اخلطار والصميل بن حامتسأثناء احلرب الضرو

 - كان البد له أن يفعل -                      ً                   إن سيمونيت مل يقرأ شيئا  عن اإلسالم، ولو فعل  
ة عليهم وعلى لعرف أن العقيدة اإلسالمية تلزم أصحاا باحترام أهل الكتاب واحملافظ

 .أماكن عبادم
ويف الفصل الثالث من كتاب املستعربني يتصيد سيمونيت بعض ألوان  

 والتشميت هو أن تقول ملن -التعامل مع املسيحيني مثل عدم تشميتهم إذا عطسوا 
 ويقول إن الذمى مل يكن حييا بتحية املسلمني ومل يكن -يرمحك اهللا : يعطس
 إىل اإلسالم، مع أن األمر مل يذا السلوك االجتماع، وينسب سيمونيت ه)٥٠(يكىن

، يخيرج عن اجتهاد بعض الفقهاء ألن اإلسالم الذي يسمح للمسلم أن يؤاكل الذم
ويلزمه حبسن معاملته واحلفاظ عل جواره وماله وعرضه ال مينع حتيته يف النطاق الذي 

 والتراحم بني يتمشى مع مساحته واحلرص على بنية اتمع على أساس من التواد
 .املسلمني والكتابيني

وعلى : األمر العجيب أن سيمونيت وهو حيمل محلته هذه ال يلبث أن يقول 
الرغم من هذه املعاملة القاسية اليت كان املسلمون يعاملون به املسيحيني، فإم مل 

 وهذا:                 ً                                                 ًيكونوا يرون بأسا  باصطناع بعض أعيادهم مثل عيد الشعانني، مث يردف قائال 
 .)٥١(دليل على تفوق احلضارة املسيحية

إن سيمونيت بذكره احتفال املسلمني ومشاركتهم املسيحيني يف أعيادهم  
مثل عيد الشعانني إمنا يشيد بروح التسامح واملودة، وهو بذلك ينقض اامه السابق 
اخلاص بسوء معاملة املسلمني للذميني، واملعروف أن جماملة املسلمني جلريام 

يحيني يف أعيادهم مل تقتصر على سواد الناس فقط، وإمنا كان بعض اخللفاء يفعل املس
              ً        ، كان يرتل ديرا  يف إحدى يذلك، وتذكر املراجع اإلسالمية أن املأمون العباس

رحالته يف منطقة اجلزيرة وتصادف أن حل عيد الشعانني فاحتفل الرهبان به على 
 .وسار يف موكبهم داخل الديرعادم فشاركهم اخلليفة املسلم احتفاهلم 
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ويف هذا الفصل نفسه من كتاب املستعربني يعلق سيمونيت على عقوبة  
                                   ً                               الذي أسلم مث ارتد، ويرى أن ذلك ضربا  من الوحشية، مث يقارن بينه وبني ياملسيح
 .)٥٢( الذي يدين باإلسالم فال يوقع عليه جزاءياملسيح

           ً             والغفلة معا ، ألن اإلسالم يف إن سيمونيت مبوقفه هذا يصم نفسه بالغباء  
 الذي أسلم مث ارتد، وإمنا قصد املسلم يتشريعه عقوبة املرتد مل يقصد بذلك املسيح

 يف ذلك املسلم الذي ولد على اإلسالم، واملسلم الذي حتول يأيا كان مشربه، يستو
                                                                     ًإىل اإلسالم من أية عقيدة، بل املسلم الذي مل يكن على دين، فهو حني صار مسلما 
ال ينظر إليه إال أنه كذلك، فإذا ما حتول عن اإلسالم إىل دين آخر، وقع عليه حد 

إن سيمونيت يريد أن يشكل العقيدة اإلسالمية وأحكام الشريعة على . املسلم املرتد
 .النسق الذي يريده والشكل الذي يرضاه، وتلك هي الغفلة بعينها

لرابع عشر الذي اختذ له ومن الفصول الغريبة من كتاب سيمونيت، الفصل ا 
                         ً إن حركة االستشهاد متثل نوعا  ). املستعربون على مذبح االستشهاد(      ً     ً    عنوانا  مثريا  هو 

 درجة من درجات من االنتحار يقدم عليه بعض الذين بلغ م التعصب الديين
اهلوس، فقد كان بعض النصارى يدخلون املساجد يف قرطبة وغريها من مدن 

صلني ويسبون الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فيكون الرد األندلس وهي غاصة بامل
 . إىل املوتي من جانب املسلمني القصاص منهم بالضرب الذي قد يؤديالتلقائ

                                ً      ً                     إن سيمونيت حيتفل ذه احلركة احتفاال  شديدا ، ويرى أن هؤالء املرضى  
       ً اك عددا  ذا اهلوس الديىن ميثلون قمة التدين املسيحى وصفائه، ومن الغريب أن هن

                                               ً                         من الكتاب املسيحيني يف العصور الوسطى قد ألفوا كتبا  باللغة الالتينية عن حركة 
، وقد استمرت بضع Martirioاالستشهاد هذه اليت كانوا يطلقون عليها لفظ 

 .عشرات من السنني
ويأتى سيمونيت مبثال ملا كان حيدث من بعض املتعصبني من املسيحيني  

           ً               وكان راعيا  إلحدى الكنائس Perfectorبرفكتور فيذكر قصة قس كان يدعى 
 هـ، وكان ٢٣٨ - ٢٠٦ قرطبة يف أيام األمري عبدالرحن األوسط ييف ضواح

القس برفكتور جييد العربية شأنه يف ذلك شأن كثري من األندلسيني غري املسلمني، 
 يراه  مناقشة املسلمني يف أمور العقيدة، فسأله بعض حماوريه من املسلمني عمايويهو

بشأن حممد واملسيح، فقال إنه يعتقد بألوهية املسيح، وأما حممد فإن هناك آية يف 
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اإلجنلي تقول إنه سيظهر يف آخر الزمان عدد من مدعى النبوة، فال تنخدعوا باتباع 
                         ً                                           كثري من الناس هلم، وإن حممدا  ليس إال واحدا من هؤالء، وكان القس برفكتور يف 

 . املزيف وصفات أخرى كثرية من هذا القبيل بأنه النيبأثناء احلوار يصف الرسول
وميضى سيمونيت يف ذكر قصة برفكتور الذي يرى أنه أحد أبطال املسيحية 

 تركوه ميضى، وقدموا - على الرغم من غيظهم الشديد -العظام فيقول إن املسلمني 
كم                      ً                                          شكوى للقاضى بأن واحدا  يلعن نبيهم، فعقدت حماكمة لربفكتور انتهت باحل

الرمحن األوسط يف ذلك ا لوقت خصى امسه نصر،  عليه بالسجن وكان يف بالط عبد
          ً                                                         كان مسيحيا  وأسلم، وصل بفضل ملقه ونفاقه لصاحب العرش إىل أن يكون حظيه 

 كراهية شديدة، ألنه -والكالم ال يزال لسيمونيت  -وأثريه، فكان يكره النصارى 
           ً  ليصدر حكما  يفسعى نصر لدى القاضكان منهم وترك ديانته إىل ديانة سادته، 

 .)٥٣(باعدام برفكتور، ونفذ احلكم وعلقت رأسه على باب قصر اخلالفة
                              ً                               لقد جعل سيمونيت من برفكتور بطال  من أبطال الكنيسة، وصاغ قصته يف  

 أبريل ١٨قالب درامى مثري، وقال إن الكنيسة حتتفل بيوم إعدام برفكتور وهو 
 .وتسميه يوم سان برفكتور

إننا نردد ما سبق أن ذكرناه من أن مثل هذا التصرف الذي صدر من  
برفكتور أو غريه بدل على عصبية مقيتة وهوس غري حمدود، ولكن اهلوس هذه املرة 
جتاوز هؤالء الناس إىل سيمونيت نفسه، ألنه يريد من قومه أن يهامجوا املسلمني يف 

ب، إن هذا الفريق من الناس مساجدهم ويسبوا نبيهم مث يكونوا مبنجاة من العقا
يصنفون بأم خارجون على القانون، وكل اخلارجني على القانون من مسلمني 

 . كانت تضرب رؤوسهم وتعلق على باب قصر اإلمارةىونصار
 أن نذكر أن املعلومات اليت ساقها سيمونيت يف هذه القصة ال تقوم يبق 

، مما ينال من شأن املؤلف ي وال تعتمد على أي مصدر تارخييعلى أي أساس علم
 .وشأن الكتاب كله

فهذه القصة لو خضعت ملنطق التاريخ، وحللت أحداثها من واقع سيادة  
    ً     فضال  عن يالقضاء واستقالله يف األندلس، واستحالة تدخل األمري نفسه لدى القاض

 بالقصر، لكان احلكم الوحيد أا مكذوبة وملفقة حىت ولو استعان الكاتب يخص
 من مصدر، فما هو احلكم إذن إذا كان املؤلف يأتى مبثل هذه القصص املثرية بأكثر
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 فإمنا يدل على يءإن هذا الفصل إن دل على ش. يدون توثيق علمى أو سند تارخي
                                                             ً          أن سيمونيت هذا الذي يتمتع باحترام كبري عند األسبان ليس إال واحدا  من أولئك 

وانتقلت إليهم محى اهلوس فأصابت الذين ضربوا يف التعصب الكريه بسهم وافر، 
         ً                                                            منهم مقتال ، فقد خصص سيمونيت ستة فصول كاملة من كتابه هلذه احلركة العجيبة 

 .من اخلامس عشر حىت العشرين
 والعشرون ظاهرة احلقد األعمى الذي جعل من يوميثل الفصل احلاد 

سيمونيت عورة قبيحة من عورات املستشرقني، فقد خصص هذا الفصل للقس 
وإميانه، وكان " فضائله" م وحتدث فيه عن ٨١٠سون الذي ولد يف قرطبة سنة مس

القس مسسون صاحب قلم وله بعض املؤلفات أحدها عنوانه ابولوخيتيكو 
Apologeticoاجلدل “ يعين”. 

وكان مسسون حاد اللسان، مضطرب املزاج، عنيف األلفاظ، والشك يف أن  
س سيمونيت، ألنه ال يكتب إال كل قد صادف هوى يف نف" اجلدل"موضوع كتاب 

 .     ً      ً عمقا  سحيقا ياملسلمني بأساليب بلغت من السقوط والتردوما يسيء إىل اإلسالم 
إن القس مسسون يتحدث يف كتابه عمن أمساهم املسيحيني املارقني الذين  

تأثروا بعادات اإلسالم، وتارة أخرى يقول أم تأثروا بالعادات والعبادات اإلسالمية 
 ً                                           ً                         ا  يف تعبريه إىل أسلوب الشتم والسباب، غري ملق باال  ملا ينبغى أن يتسم به رجل عامد

الدين من وقار، ذلك أنه ختلى عن مبادئ احلياء حني يقرر أن هؤالء املسيحيني الذين 
 .يتأثروا بعبادات املسلمني قد أخذوا عنهم كذلك الشذوذ اجلنس

ما بلغه مسسون هذا ومعه وإذا كان احلقد يصيب بعض الناس باهلوس، فإن  
 األندلس يأخذون الشذوذ يسيمونيت قد جتاوز كل حد إذ كيف يتصور أن مسيح

 عن املسلمني، وهم يعلمون أن هذه اآلفة مستقرة يف أسبانيا من وقت طويل ياجلنس
     ً                   ً              طبقا  ملا هو معروف تارخييا  آفة رومانية يقبل الفتح اإلسالمي، ألن الشذوذ اجلنس

ن أباطرة الرومان كانوا مهتمني بالشذوذ، ولقد خضع األسبان قدمية، وكثري م
            ً     ً                                                       للرومان وقتا  طويال ، ليس فقط قبل أن يفتح املسلمون األندلس، ولكن قبل أن يظهر 
                                     ً                                     اإلسالم ويعم بنوره البالد اليت رضيته دينا ، أما املسلمون فهم بريئون من هذه اآلفة 

 وقت متأخر عند بعض حبكم دينهم وأعراف جمتمعهم، وإن كانت ظهرت يف
 .املنحرفني وجاءت عدواها إليهم من الطريق نفسه الذي وصلت به إىل األسبان
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إننا حيثما جال بنا النظر يف كتاب سيمونيت ال نقع إال على خطأ واضح أو  
 .افتراء ظاهر أو تزييف ألحداث التاريخ

ن، إن سيمونيت خيصص الفصل الثالث والعشرين من كتابه لعمر بن حفصو 
                          ً    كان عمر بن حفصون ميثل مصدرا  من . )٥٤(اخلارج على القانون املتمرد على اخلالفة

                                                   ً                 مصادر القلق للخالفة اإلسالمية يف األندلس، فما وقع اتفاقا  إال نقضه وال أعطى 
    ً                                                                 عهدا  إال خانه ومع ذلك فإن سيمونيت ال يعتربه كذلك على الرغم من اتفاق مجيع 

ة وأوروبية على احلكم عليه باملروق وخيانة العهد، وإمنا املصادر التارخيية من إسالمي
ذا ذهب سيمونيت هذا ا        ً      ً                                    يعده بطال  عظيما  ميثل القومية األسبانية املسيحية، أما مل

املذهب اخلاطئ، فألن ابن حفصون قد ارتد عن اإلسالم وتنصر يف آخر أيامه، لقد 
لفصل من معلومات غري لوى سيمونيت أعناق احلقائق التارخيية مبا حشا به هذا ا

موثقة، فجعل حركة ابن حفصون دينية مع أا مل تكن كذلك يف قليل أو كثري، 
فكل احلركات اليت متردت على اخلالفة يف األندلس كانت حركات سياسية قام ا 

ن، وأما القرائن اليت تنقض ما ذهب إليه سيمونيت من أن حركة ومسلمون متمرد
ورها أن ابن حفصون مل يتنصر إال يف آخر حياته ولقد ابن حفصون كانت دينية فمح

الرمحن الناصر  عارضه بعض أبنائه يف تنصره، وظلوا على إسالمهم، وقد قرم عبد
                                ً                                   إليه، وإن مما يلفت النظر هنا أيضا  أن سيمونيت قد أسرف يف احلديث عن ابن 

صل الثالث             ً      ً                                          حفصون اسرافا  شديدا  وأفرد له سبعة فصول من كتابه ابتداء من الف
 .والعشرين إىل الفصل التاسع والعشرين

ويف مضمار نسبة كل متدن وفكر إىل نصارى األندلس أي املستعربني، يعقد  
 وخيصصه لربيع بن زيد األسقف، - هو الفصل الثالثوكن -           ً     ً سيمونيت فصال  كامال  

 على ي والعلميوجيعل منه أي من ربيع بن زيد، السبب الرئيسى لالزدهار الفكر
                                       ً                        الرمحن الناصر، فهل هذا الكالم صحيح تارخييا ، وهل يتصور أن يقوم هذا  أيام عبد

                                         ً                  العميق الرحيب واملد الثقايف املتدفق متمحورا  على شخص واحد هو يالنشاط الفكر
 .ربيع بن زيد األسقف

إن سيمونيت يذكر ربيع بن زيد األسقف على أنه ريكيموندو  
Recemundo وهو حسب ) مان ومصاحل األبدانتفصيل األز( صاحب كتاب
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فيه ذكر منازل القمر وما يتعلق بذلك مما : " لهيالوصف الذي جاء به املقر
 .، وهو تقومي يف الفالحة)٥٥("يستحسن مقصده وتقريبه

 أن - حىت اآلن - بدء أنه ليس هناك ما يثبت يونود أن نوضح بادئ ذ 
                     ً      ثانية هي أنه يشك كثريا  يف أن      ً                                        ربيعا  األسقف هو نفسه ريكيموندو، هذه واحدة، وال

إن سيمونيت نفسه واحد من الذين . يكون األسقف ربيع هو صاحب التقومي
 .أظهروا هذا الشك

 م كاتب احلكم ٩٨٠ - هـ ٣٦٩إن غريب بن سعد القرطىب املتويف  
                       ً                                                   املستنصر كان قد ألف عددا  من الكتب التارخيية والطبية والفلكية والفالحية اشتهر 

، وعريب بن ٩٦١التقومي الذي وضعه وأطلق عليه دوزي تقومي قرطبة لسنة من بينها 
                                           ً                      ً سعد ذه املناسبة مسلم أبا عن جد وليس نصرانيا  كما ظن سيمونيت، ونظرا  
الشتراك التسمية بني كتاب عريب وكتاب ربيع أو باألحرى الكتاب املنسوب إىل 

وضع عريب : )٥٦( النحو التايلربيع فقد قام دوزي بعملية متابعة يلخصها بالنثيا على
م، وقد ضاعت نسخه العربية، ومل ٩٦١/ هـ٣٤٩بن سعد تقوميه املعروف يف سنة 

فقرأها ) وإن كانت عربية اللغة(نعثر إال على صورة منه مكتوبة حبروف عربية 
 .٩٦١دوزي، واستطاع أن خيرج منها النص العريب للتقومي ومساه تقومي قرطبة 

وقبيل ذلك بقليل وجد جريمولبريى نسخة من الترمجة :  ًال وميضى بالنثيا قائ 
تاريخ العلوم : "                                            ً                الالتينية لتقومي األسقف ربيع بن زيد، فنشرها ذيال  على كتابه املسمى

م، وقارن دوزي بني هذا النص وتقومي عريب املذكور ٩٣٥يف إيطاليا سنة " الرياضية
بن زيد ليس إال ترمجة لتقومي عريب  املنسوب إىل ربيع     ً                     آنفا ، قتبني أن النص الالتيين

 .مع بعض الزيادات، وقد أيد هذا االستنتاج أدواردو سافدرا وخافيري سيمونيت
إن سيمونيت يأتى بالشئ ونقيضه، إنه ينسب التقومي إىل ربيع بن زيد، فيتبني أنه 
لغريه ويعترف بذلك، وقبل ذلك يقرر أن ربيع بن زيد هو ريكيموندو مث ال يقدم ما 

 من هذا التناقض يف أمر شخص يستحيثبت أن األمسني لشخص واحد، وهو ال ي
 الناصر، وال نعبد الرمح والعلمي يف أيام الفكريبذاته فينسب إليه سبب االزدهار 

         ً                                                       ينسب شيئا  ملن ثبت أنه صاحب تقومي نفيس موجود يف املكتبات وهو عريب بن 
ـ أي قبل وفاة اخلليفة  ه٣٤٩سعد الذي عاش أيام الناصر وألف تقوميه سنة 

 . إال ألنه من أسرة أندلسية كانت مسيحية مث دانت باإلسالمءلشياألعظم، ال 
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تبقى بعد ذلك قضية االزدهار الفكري والعلمي يف عهد الناصر وهل قامت  
  املستعربني وعلى رأسهم ربيع بن زيد؟أيديعلى 

     ً           فاضال ، وقد كان                                                  ًليس هناك ما مينع من أن يكون ربيع بن زيد األسقف عاملا  
                                                               ً             الناصر حيتفل بالعلماء من كل فن ودين ويقرم إليه، فقرب إليه ربيعا  األسقف وعينه 

       ً          جيد حرجا  يف أن يعني   الناصر ملنعبد الرمح    ً                               سفريا  له لدى هوتو ملك أملانيا، بل إن 
ي بن اسحق بن عزرا بن دا                    ً       ً               يف منصب الوزارة طبيبا  يهوديا  هو أبو يوسف حس

 يف منصب السفارة مسيحي يف منصب الوزارة وآخر يهوديق أن تعيني شربوط واحل
ال يعود الفضل فيه إىل عبد الرمحن الناصر بقدر ما يعود إىل مساحة اإلسالم، فالناصر 
كان خليفة املسلمني يف األندلس، ومستشاروه من العلماء املسلمني، معروفون 

صراحتهم العارية، وإن مواقفهم بعلمهم الواسع وفقههم الرصني وشجاعتهم املطلقة و
منه ال حتصى، ونقدهم لبعض تصرفاته من الكثرة مبكان، ونستطيع أن نذكر أمساء 

 والفقيه املشاور أبو إبراهيم، وأمحد بن مطرف، إن الفتح بن البلوطياملنذر بن سعيد 
مل يرتع للورع عن مرقب، وال "خاقان يصف املنذر بن سعيد على هذا النحو 

وناهيك ) الناصر( قضاء اجلماعة بقرطبة أيام عبد الرمحن  وال احتقب ويلاإمثاكتسب 
من عدل أظهر، ومن فضل أشهر، ومن جور قبض، ومن حق رفع، ومن باطل 
               ً      ً                                          خفض، وكان مهيبا  صارما  غري جبان وال عاجز وال مراقب ألحد من خلق اهللا يف 

 .)٥٧(استخراج حق ورفع ظلم
 من عبد الرمحن الناصر أعظم حاكم إن للمنذر بن سعيد مواقف صارمة 
 وواحد من أعظم ملوك الدنيا، كان املنذر وزمالؤه من العلماء يتدخلون يف أندلسي

الشئون اخلاصة للخليفة ويوجهون إليه النقد الذي يصل يف تشدده إىل درجة التوبيخ 
 .)٥٨(      ً                                         وخصوصا  عندما أسرف يف بناء القصور واختطاط الزهراء

 نقد اخلليفة يف شئونه اخلاصة يقدرون على نقده يف إن الذين يستطعيون 
     ً  سفريا  نصراين                                                ً              الشئون العامة، ولقد فعلوا، ولو وجدوا أن مثة مانعا  حيول دون تعيني 

      ً                                                       وزيرا  ما ترددوا يف مواجهة اخلليفة الناصر بذلك، وتلك حجة أخرى يهوديوآخر 
 أهل الذمة نسوقها لسيمونيت يف مواجهة ااماته للمسلمني بالعصبية ضد

 .واملستعربني
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       ً                                ي وزيرا  لعبد الرمحن الناصر ملدة طويلة من القد استمر أبو يوسف حسد 
                     ً                                               الزمان كان فيها موضعا  للتكرمي، وقد متكن حسد أي بفضل اقترابه من اخلليفة 
وشيوع التسامح مع أهل الكتاب من بعث الدراسات التلمودية يف قرطبة مث تبع ذلك 

 .العربية العربية يف األندلس وبعدها األدب نشاط الدراسات اللغوي
 .لنعد مرة أخرى إىل سيمونيت وإىل مقولتيه غري الصادقتني 
إن االزدهار الفكري والعلمي أيام عبد الرمحن الناصر يرجع الفضل فيه إىل : األوىل

 الذي مساع البعض ريكيموندو ونسبوا إليه التقومي املسمى )٥٩(ربيع بن زيد األسقف
 ." الزمان ومصاحل األبدانتفصيل"

 عرفت األندلس اإلسالمية - يعىن النصارى-بفضل املستعربني األندلسيني ": الثانية
 .")٦٠(العلوم الرياضية والفلكية والطبية اليت كان يكرهها عامة الشعب املسلم

أما بالنسبة لألسقف ربيع بن زيد فقد سبق مناقشة أمره قبل صفحتني أو  
    ً                                                     أحدا  مل يستطع إثبات أن ربيع بن زيد هو ريكيموندو بشكل قاطع     ً         ثالثا  وتبني أن 

من  تأليفه، ” تفصيل الزمان“حىت اآلن، كما مل يستطع أحد أن يثبت أن كتاب 
 مناخي فلكي أي تقومي -وإن دوزي قد وقعت يف يديه نسخة يف املوضوع نفسه 

ا التقومي الذي فإذا ” تفصيل الزمان" مكتوبة باحلروف العربية وظنها - زراعي
وضعه الفلكى الطبيب املسلم عريب بن سعد، وإن كال من إدوارد وسافادرا 

إن الشخصية الثقافية العلمية لربيع . وفرانسسكو خافيري سيمونيت قد أيد هذا املوقف
بن سعد األسقف واحلال كذلك البد أن يصيبها االهتزام وحييط ا الضباب الذي 

 أن ينبغي وبالتايلالفكرية الكبرية اليت أحاطها ا سيمونيت، جيردها من اهلالة العلمية 
ينتفي الفضل الذي خلعه عليه سيمونتت جبعله حمور االزدهار الثقايف يف أيام عبد 
الرمحن الناصر، وأن أي واحد من العلماء الكثريين الذين عاشوا يف بالط اخلليفة 

كان مثة ضرورة لبلورة الزعامة األندلسي العظيم أحق من ربيع ذا الفضل فيما لو 
 .الفكرية حول شخصية واحدة

جتئ بعد ذلك املقولة الثانية اليت تنسب كل فضل لنشر العلوم الرياضية  
 .والفلكية والطبية للعلماء النصارى وجتريد املسلمني من كل فضل
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العلوم الرياضية والفلكية : لقد حدد سيمونيت ميدانني فقط حلواره مها 
      ً             ً               غالبا  ما كان فلكيا  والعكس صحيح، فالرياضيطتني بعضهما ببعض، بتوكانتا مر

 .والعلوم الطبية
                                ً                                  إننا سوف نقدم يف إجياز شديد تعريفا  بالعلماء املسلمني يف هذين امليدانني يف  

األندلس قبل أن يولد ربيع األسقف ويف عصره، ولو قد ذكر سيمونيت ميادين 
لفيزياء واهلندسة لكان قد دفع بنا إىل التعريف أخرى كالفلسفة واألدب والكيمياء وا

بالعلماء املسلمني وجهودهم وتأليفهم وجتارم يف هذا الشأن، ولكنه مل يفعل، ليس 
 فالرجل يقول أي شئ ما دام هذا القول ينال من املسلمني -عن قصد فيما نرجح 

نا سوف  ولكن لغفلة ونسيان وإن- إجناز حققوه أووجيردهم من أي فضل أصابوه 
نغفل ذكر العلماء النصارى، ليس لنكران فضلهم أو جحود جلهدهم، ولكن لتصحح 
املقولة اخلاطئة اليت افتراها سيمونيت وصدقها بعض املخدوعني من الدارسني غري 

 .العرب املسلمني
إن عدد العلماء املسلمني الرياضيني الفكليني يف األندلس كثري وهم أصحاب  
 حىت عهد قريب، فمن الغريبات نفيسة انتفع ا العامل  عظيمة ومؤلفإجنازات

 "املساحة اهولة"  هـ وهو صاحب كتاب ٣٣٢روادهم أمحد بن نصر املتويف سنة 
 .)٦١(الذي ذاع صيته واشتهر أمره

 املتويف ي العظيم فخر األندلس مسلمة بن أمحد اريطالرياضيومنهم العامل  
وكان يلقب باقليدس األندلس وهو ) يد احلاليةنسبة إىل جمريط وهي مدر( هـ ٣٩٤

                                       ً                           صاحب مدرسة رياضية فلكية عظيمة أجنبت عددا  من كبار الفلكيني والرياضيني 
 عدد من املؤلفات النفيسة اليت يالذين سوف نعرض هلم بعد قليل، وملسلمة اريط

 صطرالب، ومثار العدد، وتعديل الكواكب، كما انه ترجم قبةألأشهرها رسالة ا
 .الفلك لبطليموس إىل العربية، مث ترمجت الترمجة العربية إىل الالتينية

                                                 ً                    أما ريادته للعلوم الرياضية والفلكية اليت أمثرت عددا  من التالميذ العلماء  
تالميذ جلة مل ) مسلمة(العظام فإن صاعدا األندلسي يعرب عن ذلك بقوله وقد أجنب 

 .)٦٢(ينجب عامل باألندلس مثلهم
 أصبغ بن حممد املعروف بابن السمح مأبو القاسميذ مسلمة فمنهم وأما تال 

                                                  ً    هـ كان ابن السمح كما يقول عنه صاعد األندلسي متحققا  يف ٤٢٥املتويف سنة 
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                         ً                                         علم العدد واهلندسة، متقدما  يف علم هيئة األفالك وحركات النجوم مع عناية 
اب مثار العدد املعروف بالطب، وأما مؤلفاته فمنها كتاب املدخل إىل اهلندسة، وكت

 على ألفه       ً  له زجيا  أنصطرالب، كما أل       ً                                باملعامال ، وكتاب طبيعة العدد، وكتابان يف ا
 .نسق كتاب السند هند

 بن عمر املشهور بابن الصفار، وهو عبد اهللا أمحد بن مأبو القاس          ً ومنهم أيضا   
السنة اليت  هـ وهي ٤٢٥من أهل قرطبة لكنه رحل إىل مدينة دانية وتويف ا سنة 

 .)٦٢(    الذي مر ذكرهالفلكي الرياضيتويف فيها ابن السمح 
                                           ً                     وابن الصفار بدوره صاحب مدرسة كبرية أجنبت عددا  من العلماء الرياضيني  

، والبن الصفار عدد من يمن أهل قرطبة يعدون حفدة علميني ملسلمة اريط
يج الذي عمله على مذهبه صطرالب، والزألاملؤلفات النفيسة منها كتاب يف العمل با

                            ً          ً       ً      ويذكر صاعد يف ترمجته أن له أخا  يسمى حممدا  مشهورا  بعمل . السند هند
 .)٦٤(                                 ً       صطرالب مل يكن باألندلس قبله أمجل صنعا  هلا منهألا

 املتويف ي سعيد بن حممد بن البغونش الطليطلنأبو عثماومن تالميذ مسلمة  
ومال إىل دراسة الطب، وقد توفر  هـ الذي مجع بني الفلسفة والرياضة ٤٤٤سنة 

    ً                        ً                                       أيضا  على كتب املنطق وضبط كثريا  منها، كما توفر على كتب جالينوس فجمعها 
                     ً     ً                                            وصححها وبذل فيها جهدا  كبريا ، ولكنه آثر يف آخر حياته أن يلزم داره ويتفرغ 

 .)٦٥(لقراءة القرآن الكرمي حىت تويف عن عمر قدره مخس وسبعون سنة
، وكان رو بن عبد الرمحن بن أمحد املشهور بالكرماينومنهم أبو احلكم عم 

 العدد واهلندسة، وهو من أهل قرطبة، وبعد أن درس على علميمن الراسخني يف 
                                                                 ً مسلمة اجته إىل املشرق ووصل إىل حران حيث تعلم الطب وعاد إىل األندلس حامال  

اوز  هـ وقد جت٣٨٥خوان الصفا املشهورة، وتويف بسرقسطة سنة إمعه رسائل 
 .)٦٦(التسعني
 بعد ذلك جيل آخر من الرياضيني األندلسيني املسلمني الذين من يءوجي 

 هـ الذي يقول عنه ٤٧٢ املتويف سنة أشهرهم أبو إبراهيم بن حيىي الزرقايل
 إنه يعد من أعظم أهل الفلك العرب، Sancher Perezاملستشرق سانشر برييز 

 .)٦٧(العصور القدميةوإنه من طبقة أكابر علماء هذا الفن يف 
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 نظريات جديدة عن الكواكب السيارة، كما اخترع وقد ابتكر الزرقايل 
 .Osfeaاليت تسمى يف الغرب " الصفحية"و " الزرقالية"أجهزة دقيقة مثل، 

ومن كتبه اليت اعتربت أصيلة يف موضوعها كتاب األفق، ورسالة يف العمل  
كب السبعة وأفالكها، لذلك فإن صطرالب لرصد الكواأبالصفيحة، وطريقة عمل 

الفرجنة يعدون الزرقاىل من طبقة الرواد الذين وضعوا هلم أمساء التينية وعرفوه باسم 
 .إزراقيل

وحىت ملوك املسلمني يف األندلس قد أغرموا بالفلسفة والرياضيات وعلم  
ـ،  ه٤٧٣الفلك ويف مقدمة هؤالء املقتدر باهللا بن هود أمري سرقسطة املتويف سنة 

ولقد أورث املقتدر ولده امللك املؤمتن هوايته العلمية هذه، فغاص يف علوم الرياضة 
قال عنه " بكتاب االستكمال"                                  ً      ً     والفلك حىت أذنيه وألف يف الفلك كتابا  نفيسا  عرف 

موسى بن ميمون إنه جدير بأن يدرس بنفس العناية اليت تدرس ا كتابات أقليدس 
 .طليموسب ليوكتاب اسط

ه ال يزال يف جعبة الببلوجرافيا األندلسية عدد آخر من عظماء الرياضيني إن 
 العلمي يف واإلجنازالفلكيني املهندسني املسلمني الذين أكملوا مسرية اإلار الفكري 

األندلس، ولكن هذا القدر الذي ذكرناه يكفي لتأكيد رأينا يف مقوالت سيمونيت 
 .يف حق املسلمني

وم الطبية اليت أنكرها سيمونيت على املسلمني يقول ننتقل إذن إىل العل 
أزهر علم : املستشرق األسباين آخنل جنثالث بالنثيا ما نصه دون زيادة أو نقصان

ويف يقيننا أن هذه اجلملة تكفي . )٦٨( األندلسمسلمي           ً      ً    الطب إزهارا  عظيما  بني 
 .مون الطبية اليت حققها األطباء األندلسيون املسلباإلجنازاتللتعريف 
وكأي بلد مبتدئ يف علم ما عمد املسلمون املهتمون بتعلم الطب إىل  

ابتعاث أوالدهم إىل أفريقية أو املشرق للتعلم والتدرب مث العودة خلدمة أهليهم 
 .ومواطنيهم

وملا رأي أهل األندلس أول طبيب مسلم يفد إليهم من املشرق وهو يونس  
ئهم إىل اخلارج الكتساب هذا العلم، فتوجه  أبناإرسال سارعوا إىل بن أمحد احلراين

 ابن اجلزار وأخذ عنه ي إىل القريوان ليدرس الطب على يدعمر بن حفص بن بريت
 إىل اجلبلي، وارحتل حممد بن عبدون )٦٩(يف عالج األمراض” زاد املسافر“كتاب 
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 ٣٦٠مصر والبصرة وتعلم فيهما وتدرب يف مارستنيهما وعاد إىل األندلس سنة 
ومنهم الكرماىن الذي مر ذكره فقد ارحتل إىل حران حيث درس الطب . )٧٠(هـ

 .وعاد من املشرق ومعه نسخة من رسائل إخوان الصفا
وبعد أن وقف علم الطب على قدم ثابتة يف األندلس بدأ األطباء يدرسون يف  

 أخيوطنهم وال يرحتلون إال خمتارين، فمن هؤالء األطباء سعيد بن عبد ربه، ابن 
                                              ً      ً       ً      ً     د بن عبد ربه صاحب العقد الفريد، كان سعيد طبيبا  حاذقا  وشاعرا  أديبا  وقد أمح

 .)٧١(ابتكر طريقة جيدة يف عالج احلميات كان يستعمل فيها املربدات
 بن إسحاقومن األطباء البارعني أصحاب اخلربة والتأليف عبد الرمحن بن  

تمام يف األدوية املسهلة اهليثم طبيب املنصور بن أيب عامر، له كتاب الكمال وال
 .واملقيئة، وكتاب االكتفاء بالدواء من خواص األشياء

 وأخوه عمر اللذان ارحتال إىل املشرق ومنهم أمحد بن يونس بن أمحد احلراين 
                                                     ً              حيث بقيا عشرة أعوام مث عادا إىل األندلس ومل يعمر عمر طويال ، أما أمحد فقد 

وكان له ) الصيدلة(التطبيب وحتضري األدوية أحلقه املستنصر خبدمته، وكان جيمع بني 
             ً                                                          اثنا عشر صبيا  من الصقالبة درم على حتضري األدوية، وقد سن أمحد هذا سنة طيبة 
فجعل من الطب مهنة إنسانية فكان يواسى بعمله وفنه اجلار والصديق واملسكني 

 .والضعيف ويصرف الدواء باان للمحتاجني
 يف عامل الطب والنبات وهو رأس مدرسة وحيتل ابن جلجل مكانة رفيعة 

كتاب الترياق وكتاب تاريخ األطباء، ومن األطباء الناني : كبرية مرموقة، ومن كتبه
عريب بن سعد الذي مر ذكره عند احلديث عن ربيع بن زيد األسقف، وقد وضع 

و ، وه)خلق اجلنني وتدبري احلباىل واملولود: (          ً                   عريب كتابا  يف طب األطفال عنوانه
 .                   ً                موجود وال يزال خمطوطا  مبكتبة األسكوريال

 نسبة إىل - يومن مفاخر الطب واألطباء املسلمني أبو القاسم خلف الزهراو 
 الذي استفاضت شهرته عند القدامى واحملدثني من مسلمني -مدينة الزهراء 

وأوروبيني، وهو أحد أصحاب التماثيل يف كلية الطب بباريس ويعرفه األوروبيون 
 بني اجلراحة والتطبيب وطب ي وقد مجع الزهراوAbulcacis أبو لكاسيس باسم

العيون، وكان يصنع آالته اجلراحية بنفسه، وأجرى العمليات الكربى اليت ال تزال 
 يتعد من العمليات الصعبة اخلطرية يف عصرنا احلديث، ومن مث فإن مكانة الزهراو
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، )٧٢(لم من طبقة ابقراط وجالينوسرفيعة عند األطباء وهم يعدون هذا الطبيب املس
التصريف (وللزهراوى أشهر كتاب يف الطب عند الفرجنة والعرب على السواء وهو 

 املصري الطبيبوقد ترجم إىل كثري من لغات العامل وقدم عنه ) ملن عجز عن التأليف
العامل الدكتور حممد كامل حسني دراسة نفيسة نشرا املنظمة العربية للتربية 

 . هـ٤٠٣ - ٣٢٤  بني سنيتيقافة، ولقد عاش الزهراووالث
ومن كبار األطباء املسلمني األندلسيني الفيلسوفان الكبريان ابن باجه وابن  

وأما ابن ) كتاب التجارب(رشد لقد اشترك ابن باجه مع سفيان األندلسي يف تأليف 
 اإلشارة وقد سبقت) الكليات(رشد فله الكتاب املشهور يف الطلب املعروف باسم 

إليه عند احلديث عن عقيدة ابن رشد فيما مضى من صفحات، والكتاب جيمع بني 
 .التشريح ووظائف األعضاء واألمراض وأعراضها واألدوية واألعذبة والعالج

ولعل أسرة بين زهر من األسر اليت استأثرت بشهرة كبرية يف األندلس يف  
 بن زهر املتويف سنة كعبد امللن  الطب والشعر، وهم مع التسلسل أبو مرواميداين
عبد  بن أيب مروان عبد امللك بن زهر، مث أبو مروان ءأبو العال هـ، مث ابنه ٥٢٥
إن أبا مروان .  بن أيب العالء بن زهر، وهو حيمل اسم جده وكنيته على السواءكاملل

يف  يستوي                                    ً                         احلفيد يعد أعظم الثالثة، كما يعد واحدا  من أعظم األطباء األندلسيني 
وأليب مروان عدد من املؤلفات النفيسة منها كتاب . ذلك املسلمون واملسيحيون

 وكتاب يف األغذية واألدوية، وكتاب آخر يسمى -            ً  يف الطب طبعا  -) االقتصاد(
وقد أهداه البن رشد وكانا متعاصرين يوصف بأنه خري ما ألف العرب يف ) التيسري(

 .الطب العلمي
األطباء إىل املناداة بفصل اجلراحة عن الطب وكان أبو مروان من أسبق  
 .)٧٢( للطبيب أن يقوم بتحضري األدويةينبغي وعن الصيدلة، وكان يرى أنه ال الباطين

فإذا ما عدنا مرة أخرى إىل كتاب املستعربني لسيمونيت وجدناه يسري يف  
 الفصول األخرى على النهج نفسه الذي اختطه لنفسه من اختيار املوضوعات اليت
حياول خالهلا مصارعة احلضارة اإلسالمية يف األندلس واإلساءة إىل املسلمني بعامة 

 .ونسبة كل مكرمة إىل نصارى أسبانيا وكل نقيصة إىل مسلميها
ولعل الصورة الوحيدة اليت بدا فيها سيمونيت غري شتام هي تلك اليت قدمها  

، وهو متفق فيه مع عن ملوك الطوائف الذين خصص هلم الفصل الثالث والثالثني



 ٧٦٧

 أن سيمونيت ال يطيق أن تبقى صورة ىدوزي، ألما يشربان من معني واحد، عل
ملوك الطوائف على النحو الذي ال خيلو من الغمز، فال يلبث أن يعلل حتسن حال 
املستعربني آنئذ بأم هم الذين فرضوا أنفسهم بقوة شخصيام على هذه اإلمارات 

 .الضعيفة
فنكرر ما سبق أن قررناه يف شأن هذا الكتاب، وهو أنه ال يصمد إننا نعود  

، ألنه قائم من أوله إىل آخره على منهجية مريضة تعمد إىل املوضوعيأمام النقد 
اختالق األخبار وتزييف األحداث واالفتراء على احلقائق التارخيية، وتستهدف 

 .كل خاص إىل اإلسالم واملسلمني بشكل عام ويف األندلس بشاإلساءة
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 اهلوامش
 
 بشوقيالعدد األول من الد الثالث اخلاص : شوقي حبث األندلس يف شعر -١

 .، جملة فصول٢٣٤ - ٢٠٠ص        وحافظ، 
 ).الفصل املكتوب عن كوديرا( اإلسالم والعرب يف دراسات العلماء األسبان -٢
 .ي يف أعالم الزركل مادة ليونه كايتاين-٣
 .من املقدمة) و(حة  الفكر األندلسي صف-٤
ذكر مشاهري أهل ( حقق األستاذ الدكتور حسني مؤنس اسم الكتاب وهو -٥

 بن األمحر إمساعيلأيب الوليد :                         ً        ورجح أن يكون مؤلفه واحدا  من اثنني) فاس يف القدمي
 املتويف ي الفاسرعبد القاد هـ أو ٨٠٧املتويف سنة " روضة النسرين"صاحب كتاب 

 ).٤٣٣، ٤٣٢ر األندلس، هامش صفحيت انظر فج( هـ ١٠٥٠سنة 
٦- Historie de L’Esagne Musulmane lll ١٧٣-١٧٢       

                            
 .٤٣٦ فجر األندلس -٧
 .٤٠، ٣٩ تاريخ افتتاح األندلس ص -٨
٩-  Historie de L’Espagne Musulmane  Edition ١/٧٤ 

                          
 ٢٠كر األندلسي لبالنثيا ترمجة الدكتور حسني مؤنس صفحة  تاريخ الف-١٠
 .٧٨، ٧٧ تاريخ الفكر األندلسي ص -١١
 .١٨، ١٧ تاريخ الفكر األندلسي ص -١٢
 .، عن مقال ريبريا عن ابن قزمان٢٢، ٢١ جنثالث بالنثيا ص -١٣
 .٨/٢٠٤ عن موسوعة كوديرا ٢٤٣ فجر األندلس هامش -١٤
 .٤٤٥ فجر األندلس هامش -١٥
 .٤٤٣ فجر األندلس ص -١٦
 . جاياجنوسي عن النص األسباين عن باسكوال د٤٤٢ فجر األندلس ص -١٧
 .١/٢٤٣ نفح الطيب -١٨
 .٢٥٩ بغية امللتمس صفحة -١٩
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 .١/١٧٨ نفح الطيب -٢٠
 .٣٩ ابن القوطية صفحة -٢١
 .٤٠ تاريخ افتتاح األندلس صفحة -٢٢
 .١٠٦ سيمونيت صفحة -٢٣
 وما ٤٧٩فات الدينية املسيحية يف فجر اإلسالم صفحة  تراجع فقرة اخلال-٢٤
 .بعدها
 .١٢٢ سيمونيت صفحة -٢٥
 . وما بعدها٩ قضاة قرطبة صفحة -٢٦
 عن حبث دوزي عن ٦٤٠ فجر األندلس للدكتور حسني مؤنس ص -٢٧

 .املراجع العربية لفتح األندلس
 .١٢٧ تاريخ علماء األندلس الترمجة -٢٨
 .١٢٠٢ة  املصدر السابق الترمج-٢٩
 .٣٢٦ تاريخ الفكر األندلسي صفحة -٣٠
 ٢٧٢ هـ، وعاش منذر بن سعيد بني ٣١٨ - ٢٦٩ عاش ابن مسرة بني -٣١

 .هـ٣٥٥ -
 .٦٤٣ فجر األندلس صفة -٣٢
 .٣٠٩ تاريخ الفكر األندلسي صفحة -٣٣
 .٣١٠ املصدر السابق صفحة -٣٤
٣٥- The Origins of Mohammedan Jurisprudence. 
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قامت بنشره وزارة األوقاف العراقية ) أول تدوين( فقه اإلمام األوزاعي -٣٦
 . هـ١٣٩٧بغداد 
 .٣٥٥ تاريخ الفكر األندلسي صفحة -٣٧
 .٣٦٩ املصدر نفسه صفحة -٣٨
 .٣٦٠ نفسه صفحة -٣٩
 .٣٦٩ نفسه صفحة -٤٠
 .٣٦١ نفسه صفحة -٤١



 ٧٧٠

 . بعدها وما١٤٣ تاريخ الفكر األندلسي صفحة -٤٢
 .١٥٦، ١٥٥ املصدر السابق صفحة -٤٣
 .٤٢٦ فجر األندلس صفحة -٤٤
 .٤٣١ املصدر السابق صفحة -٤٥
 .٤٤ املستعربون صفحة -٤٦
 .٤٥ سيمونيت ص -٤٧
 .٤٦ املصدر السابق ص -٤٨
 .٦٧ املستعربون ص -٤٩
 .٧٩ املستعربون ص -٥٠
 .٤٨فحة ص املصدر نفسه -٥١
 .٨٨ نفسه صفحة -٥٢
 .٣٨٧ - ٣٨٥ربون صفحة  املستع-٥٣
 . وما بعدها٥١٣ املستعربون ص -٥٤
 . بن حزم يف فضل األندلسبعبد الوها من رسالة ٤/١٧٦ نفح الطيب -٥٥
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 :حممد السويسي بعنوان  :هذا البحث مأخوذ بتصرف من دراسة للدكتور) ١(



 ٧٧٣

 
  من العلم العريب اإلسالمي)١(املستشرقنيض عموقف ب
 الغرب العامل العريب اإلسالمي تصورات خمتلفة متباينة حبسب العصور،تصور 

فكانت له منه أوال صورة عامل معاد، يف تصادم معه ، وتأثرت هذه الصورة خبرافات 
فة أشيعت بني الناس ، وشوهتها اخلالفات املذهبية الدينية مث أعقبتها صورة سخي

حضارية المعة، روجتها الترمجات الالتينية ملؤلفات ابن سينا وغريه يف الفلسفة 
والطب والعلوم الطبية وما إليها، وتلتها أخريا صورة منطقة اقتصادية ذات بال 

 . .ر ومطامع أصحاب رؤوس األموال توجهت شيئا فشيئا حنوها أنظار فئة التجا
أمم  ومنذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر للميالد جرى التعامل والتبادل بني

وأصبحت "الغرب واألمة اإلسالمية العربية على غري جمرى التبادالت الطبيعية القدمية 
حركات التبادل الثقايف ذات شكل هجومي عنيف ، وصارت مستندة حتما إىل 

ت املادية، منها تستمد نفوذها، وبفضلها تبسط سلطتها، دون مراعاة ألفضلية القوا
 .)٢(مفضولية فكرية، وال

  م  ه  وصار وتبع هذه اهليمنة املادية خلط خطري، حىت لدى العلماء وأهل الفكر
 - ويف حقل احلضارة العربية، اإلسالميات يف ميدان األخصائينيمن الكتاب  كثري

ن عرفوا باملستشرقني ، إمنا يتمثل يف العمل على طمس كل ما أي مسعى العديد مم
ه أن يوحي مبا كان للعرب املستعمرين املستغلني من آيات احلضارة ومن أنمن ش

 . .معامل الثقافة 
كما غرسوا يف األذهان صورة مشوهة عن األمم املستضعفة صار مبوجبها العريب 

 ي قد اقتصرضن عمله املاإم ، بل مجود وختلف ، ال نصيب له يف جمال العل عنصر
على احلفاظ على التراث اليوناين إىل أن قيض اهللا له أدمغة يف أوروبا استثمرته 

حسب  -االستثمار الالئق ومنته وأفسحت جمال نتائجه ، وهكذا كان العلم العريب 
 علما أجنبيا، عمل على مجعه قلة من األفراد مل يكن هلم شأن وال أثر -هذه النظرة 

 . .يف العامل العريب ، كما مل يكن هلم يف العلم أي إنتاج أصيل طريف يتميزون به 
 ، عربوا عن رأيهم هذا تعبريا صرحيا واضحا وإن كان فيه مارقنيشوليت كل املست

ونعد له ما أمكننا من اجلواب  فنكون منه على حذر. . فيه من املناوأة والعداء
 . .طأصالح ما فسد وتصويب ما كان خإل



 ٧٧٤

.  والدسيسة املغرضة واإلطراءولكن بعضهم يواجهنا مبقال متأرجح بني املدح 
فنقف يف حرية ال ندري أي سبيل نسلك وبأي حكم سنخرج يف النهاية خاصة وأن 

التأثر الالشعوري باألفكار (وبعدم االنسياق مع ) حبب الفهم (الكاتب يعلل حتليله 
ونقع يف  ها،ينز موضوعيا موقفا ننتظر لنافقد يستهوينا ذلك جبع) العنصرية املسبقة

 .)٣(الفخ وال ننتبه، وما هو إال السم قد دس يف الدسم 
 وال يسعنا إال أن نشاطره الرأي -، )٤(ف قوتيي . ومن هذا النوع ما يصرح به أ

 من "العربية"ليس غرضنا أن نقيم ما للمسامهة : فيقول  -من تعبريه  فيما يظهر
وقد يكون من العمل . . نها وبني املسامهة اهللينية أو األوروبية ن نقارن بيأأمهية، و

حداها على البقية، وهذا عمل الغ إلالصبياين أن نفكر يف إسناد جائزة تفوق 
وإننا ال نتصور تصورا حقا معيارا ثابتا من شأنه أن يستخدم هلذا التقييم .. خطري

وجب ما لألفكار املسبقة من على أنه لو وجد ميزان لذلك الختل امليزان بسهولة مب
  ...تأثري ال شعوري 

 ولكننا عازمون على التنظري بني هذه احلضارات الثالث املتعاقبة بقدر ما يكون
، تلك اخلصوصيات اليت "العربية" ، مربزين خصوصيات احلضارة اإلمكانذلك يف 

ذاتيتهم تكون جذورها حتما كامنة يف سلوك العرب اخلاص ، يف نزعام العميقة، و
 .الفريدة الشاذة 

 على أنه يعترف )٥("وحنن إمنا نعتزم صراحة أن نسعى إىل اإلدراك والفهم "
تتلعثم يف عباراا ) األوروبية(مرت فترة من الزمن كانت فيها النهضة : )٦(قائال

 نظرة )٧( من سبات توحشها، ناظرة إىل احلضارة السراسينيةظاألوىل، وأوروبا تستيق
وكانت األيدي منها تسقط من اليأس ملا تلمس يف هذا النمط . .. حتراممثقلة باال

 . . .من آيات تعجز عن تقليدها ومسايرا 
وبالطبع فإننا اليوم نقع يف الطرف املعاكس ، ومن احلق أن نعيب على أنفسنا "

: مث يسوغ موقفه يف النهاية بقوله "  آراء مسبقةىعقوقنا األخرق املرتكز عل
 " .ت كالشعوب ، إا ال تعرف االعتراف باجلميل واحلضارا"

 قوتيي أحيانا مبا يف موقفه إزاء العرب واملسلمني عامة من حتيز، فريدد، وقد يشعر
ما نبذل من جهود يف سبيل احلياد ويف سبيل  إننا ال ننكر: "قد وخزه  وكأن الضمري

ن شئت إ أو -مواطن النقد الدقيق ، ومع ذلك فإننا إمنا نكتب التاريخ دوما بقصد 
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خبالف ذلك  وليس يف اإلمكان أن يكون األمر - ينتمي إىل وطن معني قارئبقصد 
 ص إىل حد بعيد ، فال ميكنه أن يتخلباإلنسانالئط ) العلم الظريف املتواضع(، فهذا 

  .)٨("متام التخلص من األهواء البشرية
 ن يف تقييمه لعمل العربويشعر الكاتب أيضا مبا يف مغامرته من جمازفة، إذ مل يك

طالء "يف امليدان العلمي ليستند إىل وثائق عربية أصيلة، حيث مل يكن لديه سوى 
 . . . من املعرفة بالعربية )٩("شديد السطحية

والعرق . على أن عنصرية قوتيي تبدو للعيان يف أحكامه على اجلنس العريب 
 "ر، األشق)١٠(املستطيل الرأس بالتفوق البيولوجي للجنس العظيم "الرببري إذ يصرح 

 وقد )١٢( السامي أو السامي البدائي اإلنسان" اآلريني على )١١(هل أوروباأي أل
 ". من الدم الزجني شيءرايينه شن شك ، يف وجرى، د

فإذا ما كانت رومة تستفظع "فعقليتا الشرقي والغريب ختتلفان أساسا، يف نظره ، 
 تقنع منها بأقل من تدمريها تدمريا مطلقا، فما قرطاجنة وتكرهها كراهية نكراء، ومل

كان ذلك إال رد فعل ال شعوري إزاء بنيات عقلية مباينة هلا مباينة جذرية وأوجه 
 " .حساس تتناقض متاما معهاإتفكري و

 والعرب ، يف رأي قوتيي ، عاجزون عن أن يتمكنوا ، هم أنفسهم ، من استثمار"
ائقة، ومن تأليفها ضمن نظرية عامة فاء، ومبهارة مجعوا من نتائج بعد طول العن ما

 ...".شاملة فسيحة
والعرب ورثوا عن الكلدان انشغاهلم بالتنجيم وباستطالع الغيب، وهذا االنشغال "

رقي غلبة الروح التجارية االنتفاعية شمشرقي أساسا، كما أن من مسات الفكر امل
 .)١٣(" الذات   وحدة األنانية وحب 

بالغا  ن الفكر العريب يعوزه بعض الشيء حني حيلقإ ":مستنتجاقوله وخيتم قوتيي 
تأصل ومنا يف  نتيجته النهائية بكيفية واضحة ساطعة أي يعوزه أمر األوج، حىت يربز

اتمعات الغربية فحسب ، أعين ما ميكن أن يدعى فضوال جمانيا ال انتفاعيا، أو 
 .)١٤("نية ال دينيةخياال تأمليا مولدا للفرضيات ، وتلك خصلة مد
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سادت   اليتاإلمربياليةإال نقل متطرف للنظرة العنصرية ) القوتية(وما هذه األحكام 
والشرقي ي يف أوروبا يف القرن التاسع عشر فأصبح من مفاهيمها أن العريب والرببر

 .بصفة عامة ميثلون جنسا متميزا خاصا ال شبه له باجلنس ا ألورويب) اآلسيوي(
ويرد قوتيي " الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا: ")١٥(كيبلنغ  فيقول رودوار

ما هؤالء، على الرغم من كل شيء ، إال أناس بيض : "بول بورد إذ يقول  على
 ، ولكنهم ليسوا طنعم هم بيض، جماورون للبحر األبيض املتوس: "فيعلق " مثلنا

 فتئوا يكونون كتلتني ، بعد مضي قرن كامل ، ما)١٦(مثلنا، فاألوروبيون واملسلمون 
متجاورتني متباينتني ، ومن يعش بقرما يشعر يف احلال أن هناك حاجزا مسيكا 

 .)١٧("يفصل بينهما
نظرية التطور البيولوجي وما أدت إليه من اهتمام  وزاد هذه النظرة تركزا ظهور

 وعمل الوضع ، هلا من صفات خاصة متميزةضومبا افتر، بتصنيف األجناس العرقية
لدويل االقتصادي والسياسي على دعم دعوى التفوق اآلري األورويب وصور ا

 اإلسالم وما صاحبه من دعوات تبشريية، ،ر املهيمن على البالد اإلسالميةمااالستع
 .وأهله بأبشع الصور وأحقرها وأزراها 

ورمى فيلسوف العلمانية، أرنست رينان ، الدين اإلسالمي بالتحجر والتعصب 
فيه سذاجة الفكر السامي املفزعة، املقلصة للمخ البشري ، مغلقة منافذه ف"والرجعية 

منطقي ، جاعلة إياه وجها   رقيق وكل تأمل ونظرإحساسفة وكل ييف وجه كل لط
فمنذ القدم كان الفكر السامي ، . ")١٨("مرة ة اهللا هو اهللا تلوجه مع حلقة مفرغة مس

اعترب البحث عن ) أيوب( ويف سفر )١٩(" بطبيعته ، مضادا للفلسفة رافضا للعلم 
 .العلة من قبيل اإلحلاد والزندقة

) العلم العريب(د القول عن دكثريا ما ير: "ه إىل أن يقول سويتابع رينان درو
قرنني من  ن العرب كانوا أساتذتنا فيهما طيلة قرن أوإ، وفعال )الفلسفة العربية(و

 ...ريثما حنصل على األصل اليوناين  ، ولكننا ما جلأنا إىل ذلك إال طالعصر الوسي
فهذا العلم العريب ، وهذه الفلسفة العربية مل يكونا إال نقال حقريا للعلم والفلسفة 
اليونانيني ، ومىت تركزت اليونانية احلق أصبحت هذه النقول الداهشة عدمية 

 ...النهضة حربا صليبية شعواء مر ما شن عليها علماء اللغة يف عصراجلدوى، وأل
وان ... يء عريب فيه شجند أن العلم العريب ال  عنا يف كل هذه اآلثارمتهذا إىل إننا إذا 
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ا العلم غري ذبيكن لتحوى من التفكري العلمي احلق أضعاف ما يف ه صفحة من روجر
نه ال أكمله ، فهو دون شك حلقة حمترمة من حلقات التراث إال بأاألصيل يف 

 . )٢٠( "من الطرافة يشتمل على شيء وافر
وال   للعرب واإلسالم قوة وحقدا يف بداية القرن العشريناملناوئوازداد هذا التيار 

قيام احلركات التحريرية يف عدد من البلدان مما  سيما بعد احلرب العاملية األوىل وإثر
 زعزع ثقة احلضارة األوروبية بنفسها فأصبحت يداخلها الشك وصارت حتس حبتمية

تصاعد مد اللون ضد التفوق ( اجلديد حىت تقاوم )٢١(د العامل الدفاع عن النفس ض
اإلسالم ( شيء مما جاء يف كتاب ضونكتفي، كأمنوذج، بعر) العاملي للبيض

فيي وقد حرر مقدمته العنصري ر للمسمى أندري س)٢٢()وسيكولوجية املسلم
حلضارة إن ما يدعى با  ":يقول الكاتب.  برترانيساملتحيز، املسيحي املتعصب ، لو

 أنشأهاالعربية ال وجود له البتة كظاهرة مربزة للعبقرية العربية، فهذه احلضارة إمنا 
شعوب أخرى كانت هلم مدنيات قائمة قبل أن تستعبد قهرا من قبل اإلسالم ، 

 ...فاستمرت خصاهلا القومية يف منو برغم ما صب عليها الفاتح من ألوان االضطهاد 
 )٢٣(فالكندي ...  فيها إال مبقدار هزيل يكاد ال يذكرومل يساهم العنصر العريب"
، وقد كان له صيت عظيم يف القرون الوسطى ولقب بالفيلسوف مل يكن سوى   ًثال م

يهودي من الشام اعتنق اإلسالم وما كتبه الرياضيات واهلندسيات والطبية والفلسفية 
نسب استنباط اجلرب وكثريا ما ... وشراحه  وغريها إال جمرد نقل واقتباس من أرسطو

 ديوفانطس ئلم مل يكونوا إال نسخة عملوا على نقل رساأإىل العرب والواقع 
 ويف الطب أيضا ال جند ... الذي كان حيا يف القرن الرابع للميالد اإلسكندري

وثالثتهم من أصل  -وابن البيطار  طرافة وال ابتكارا، ورسائل أيب القاسم وابن زهر
ة بعض املطابقة لألصل، أعين ملؤلفات جالينوس وهارون وأطباء نسخ مطابق -أسباين 

 .، وقد مت نقلها عن طريق السريانية اإلسكندرية
 دعي سوى القليل من اخليال كالتاريخستوما برع العرب إال يف امليادين اليت ال ت

 ...واجلغرافيا 
 .. .أسباينوابن خلدون ، املولود يف تونس ، كان من أصل 
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 يف اجلغرافيا كتبا ال شك طريفة، ومكنتهم قوة مالحظتهم من وأبقى العرب
 النفيسة، فنقلوا الواقع نقال أمينا وفيا، وكانت معظم اإلرشاداتتسجيل عدد من 

  .)٢٤("روايام صحيحة دقيقة
 ا تستند إىل العديد من الوثائقأ املوضوعية وتزعم يإذن نزعة كهذه تدعسادت 

 )٢٥(ية البيولوجيةرمية فتركز اهتمامها على التطوروبولوجية علثنأوإىل نظرة 
وتصنيف األجناس العرقية، واستخدم أهل الغرب هذا الطالء ) االنتقاء الطبيعي(و

العلمي لدعم آرائهم املسبقة وبث أحكامهم املغرضة، كل ذلك يف لغة بسيطة يف 
 .عدت لقبوهلات العادي ، مما ساعد على نشرها يف تربة اساإلنسانمتناول 

ات حني استخدمت النازية ي النظريات التطورية هذه أشدها يف الثالثينثريوبلغ تأ
 ).اجلنس العايل(و) للدم الغايل( الداروينية لتسويغ مفهومهم مبادئ

املدخل لدراسة الفلسفة ( كتابه )٢٦(وأما فيما يهم موضوعنا فقد وضع ليون قوتيي
قلية السامية العربية والعقلية الع( الفصل األول منه ملوضوع صوخص) اإلسالمية
فلها ميل إىل األطراف وهي تضع املتباينات ، " أما العقلية السامية ...) اآلرية

وباألحرى املتشاات ، الواحد جبوار اآلخر جمرد وضع مث متر فجأة من أحدها إىل 
 ألضدادابينما تتمثل الصفة الغالبة على العقلية اآلرية يف التقريب التدرجيي بني ر اآلخ

فهي الوحدة يف التعدد والتنوع ، "والتأليف بينها ، مبتوسطات ختتارها برباعة، 
 ".بالدرجات املتتالية ضمن تسلسل حمكم الترتيب  والشعور

التأليف  ويقابل يف الفصل الثاين بني عقلية التفريق والتباعد والفصل السامية وعقلية
  .)٢٧(يةرواجلمع واالدماج اآل
لرجل  حني أمكنهم أن يتبنوا رأيا) بالسعادة(ستشرقون وكم شعروا وكم ابتهج امل

الرمحن بن خلدون ،  فكر مسلم، املؤرخ اجلليل والفيلسوف االجتماعي احلكيم عبد
ن يؤولوا ظاهره مبا يتالءم مع نزعتهم العنصرية املستهجنة للجنس العريب ، فتهافتوا أو

 عليه مدلوال مضادا للتفكري العام عليه مرددين لفظه ، عازليه عن سياقه ، مضفني
 :اخللدوين 

  محلة العلم يف امللة اإلسالميةأنمن الغريب الواقع " )٢٨( :يقول ابن خلدون
أكثرهم العجم ، ال من العلوم الشرعية وال من العلوم العقلية، إال يف القليل النادر، 
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 أن امللة عربية ن كان منهم العريب يف نسبته فهو عجمي يف مرباه ومشيخته ، معإو
 " .وصاحب شريعتها عريب 

) ويل للمصلني (:على ترديد قوله تعاىل وعند هذا يقف املرددون شأن من يقتصر
إن ما عرف بالعلم العريب ما هو إال إنتاج الفرس ، " )٢٩(لفيزعم سرييل القو ،
إذا حذفنا من علوم العرب ما : "يخ الفرسرستشهد بقول براون يف كتابه عن تاي
بل يتجاوزه بول " )٣٠(ن من إنتاج الفرس حذفنا منها أجل ما حوت من مادةكا

 ، مما يضطر)ولو سامى واحد(نه ال يوجد من بني العلماء املسلمني أالقارد إذ يزعم 
 .)٣١(نفسه إىل االعتراف بأن يف ذلك تطرفا وجتاوزا للحدود ولدزيهرج

 .ية ف قوتيي ابن خلدون وجيعل منه عبقرية غرب. ويتبىن أ
 بروح النقد، ومما يلوح لألعني من أول نظرة أن ابن خلدون كان له اهتمام كبري"
 أن نوقن اإلمكانأليس يف ... ن هذا الشرقي كان يتصور التاريخ تصورا غربيا أأي 
، من خالل )٣٢( الغربية إىل روح ابن خلدون الشرقيةضتناقد بلغت نفحة من  أنه

 مثال، فابن خلدون األندلسباإلسالم ، عن طريق خرق يف اجلدار السميك احمليط 
 ".)٣٣(ا الشخص املسلم ذوتلك خاصية غربية وجدت عند ه)  يفهم(يريد أن 
  اية هذا االستعراض ميكننا أن نلخص فيما يلي ، أهم عناصر احلملة اليتويف 
حة إما صرا -شق من املستشرقني على العلم العريب والفكر العريب بصفة عامة  .شنها

  .وإما دسا وتلميحا
 املطلق بني عقلية العرب نالقول بالتفاوت الفطري بني الشعوب ، بل بالتباي) ١(

 .بينيروني األوريوالساميني عامة وعقلية اآل
 وعن هذا املوقف تتفرع استنتاجات خطرية صارت يف منطق بعض أهل

 :االستشراق مبثابة البديهيات 
 .على ابتداع أي جديد يف احلقل العلمي  إن العرب ال يقوون بطبيعتهم -أ 

جمرد نقل عن اليونان واهلند وغريمها من ) بالعلم العريب (مى لذا كان ما يس-ب 
 طريف يف هذا العلم فال بد أن يكون له أصل يف العلوم على أمر األمم ، فإذا ما عثر

 .القدمية 
ات وال يرتفع  ولذا أيضا كان نقلهم مشوها ضعيفا، يكتفي بادراك اجلزئي- جـ

حال "إىل مستوى القضايا والقوانني العامة ، وهذا العجز اخللقي عن بلوغ الغاية 



 ٧٨٠

دوم ودون اكتشاف أمريكا واكتشاف حركة الكواكب والسالح الناري 
 . وقد كانوا قاب قوسني أو أدىن منها مجيعا"والطباعة

، وإمنا منت احلضارة  من بني العلماء إال القليل من العرب د ولذا أخريا ال جن-د 
 . السياسي والعسكري بعن الرك) العريب(العربية وازدهرت عندما أزيح 

 :ما ذهب إليه ابن خلدون يف قوله  عندئذ يعتنق عدد من املستشرقني ظاهر) ٢(
إن العرب إذا تغلبوا على : "أو قوله " إن محلة العلم يف اإلسالم أكثرهم من العجم "

 " .ب ع إليها اخلرارأوطان أس
عثرة يف وجه العلم وحرية النظر العقلي ومجد أهل  إن القرآن وقف حجر) ٣(

 .السنة احلياة الفكرية بتعلقهم مببدأ القضاء والقدر، واإلسالم رفض للعلم واحلضارة
يلون إىل االنشغال بالتنجيم وميإن العرب بطبيعتهم يتأثرون باألوهام ) ٤(

 .وبالسيمياء 
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 املستشرقني ىالرد عل
  هذه أهم العناصر اليت اشتملت عليها احلملة على العرب وعلى العلمكانت إذن

 ضلن جنيب عنها عنصرا عنصرا بل سنتعر -إذ نشرع يف مناقشتها  -لعريب ، وحنن ا
يال، إذ تتداخل جذورها وتشتبك فروعها وتشترك أغراضها، تفصهلا، مجلة و

اء العرب أنفسهم يف املوضوع فسنحاول أوال أن ندقق املفاهيم، مث سنستفيت علم
 !وسنسجل آراءهم بأمانة، وأهل مكة أدرى بشعاا

 وقد -ما أراد ابن خلدون بقولته املرددة،  وستكون لنا باخلصوص وقفة لتحرير
، ووقفة أخرى للتحري عن موقف اإلسالم من العقل ومن البحث -أريد ا شرا 

ون من املفكرين ريإىل ذلك كثالعلمي ، ولن نطيل القول يف ذلك، إذ قد سبقنا 
العرب وأهل النظر والرأي من األجانب ، فتصدوا للعديد من املغالطات وفندوها 

 ...باحلجة والربهان 
خراجه للناس وبني وإذ حنن كثريا ما نالحظ ما بني النظرية وما عقد عليه العزم إل

راء العلماء آالنتائج والواقع امللموس من بون شاسع وفروق جسيمة فإننا سنشفع 
 العلمي الطريف ومبختارات مقتضبة ذات داللة إنتاجهمالعرب النظرية بنماذج من 

 ضمما سامهوا به من مبتكرات واكتشافات وحلول يف سبيل التقدم العلمي والنهو
 .ريةشباملرتلة الب

ما  ولعلنا بذلك نزيح عن العرب والعلم العريب شيئا مما ألصق ما من م على أننا
ا يف بداية املطاف، وطريق احلق طويل وعر، وما زالت القناطري املقنطرة من فتئن

املخطوطات العلمية مكدسة يف الزوايا املهجورة، أو على رفوف املكتبات املتباهى 
 ...ومل تزح عنها أستار ا، مل ينفض عنها غبار

 :)٣٤( والعربن وابن خلد
ولة اليت تبىن منطوقها عدد من ولنتوقف حلظة لنتفهم ما قصد ابن خلدون من الق

مث " من الغريب الواقع أن محلة العلم يف امللة اإلسالمية أكثرهم العجم : "املستشرقني 
 "...ع إليها اخلراب رإن العرب إذا تغلبوا على أوطان أس: "

 اإلنتاجفهل كان ابن خلدون مستهجنا للجنس العريب ، مستخفا بقدرته على 
؟ وهل نلمس من أقواله آراء )العرب(ابن خلدون بلفظ العلمي؟، وما كان يقصد 

 .التحيز والعنصرية؟
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 أي أن ابن خلدون.. . ) ومن الغريب الواقع  (:فال ننسى بداية القولة املشهورة
نفسه يستغرب هذا الوضع املشاهد يف عصره وال يرى فيه شكال طبيعيا، فالعرب 

عارف ، وابن خلدون يتأمل من هذا جنسا، بطبيعته، رافضا للعلم خاليا من امل ليسوا
الوضع ، يف قرارة نفسه ، وال ميكن أن يكون خبالف ذلك ، وهو عريب حضرمي ، 

سباين كما يقول قوتيي ، وال هو بربري كما ينعته بعض العرب أال من أصل 
، )األعراب(والعرب الذين يقصدهم بالذات هم طائفة . املقلدين ألهل االستشراق

املتقلبون يف األرض ، " الرتياد املسارح واملياه حليوانام"، الظعن أهل البدو الرحل 
اتة نوز وهؤالء هم العرب ، ويف معناهم ظعون الرببر: "فيقول باحلرف الواحد 

، وإىل هذا املعىن تفطن املستشرق "باملغرب واألكراد والتركمان والترك باملشرق 
صطلحات اليت استخدمها ابن الفرنسي البارون دي سالن إذ درس بدقة معجم امل

البدو والرحل "خلدون وضبط مدلوالت ألفاظها، فذكر أن ابن خلدون إمنا قصد 
وفعال هو يفرق بني ". عراب من سكان البادية الذين كانوا يقيمون يف اخليام واأل

أهل البدو وأهل احلضر، بل وحىت بني من يتخذون بيوت الشعر والوبر وبني سكان 
الرحلة والتقلب ، "فغاية األحوال العادية عند هؤالء البدو . .. املدرالقرى واجلبال و

وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له، فهؤالء أمة استحكمت عوائد 
هلم خلقا وجبلة، وكان عندهم ملذوذا ملا فيه من  التوحش وأسبابه فيهم، فصار

العرب الذين إذا تغلبوا " هم وهؤالء" اخلروج من ربقة احلكم وعدم االنقياد للسياسة
 " ...ع إليها اخلراب رعلى أوطان أس

وهذا إذن وضع اجتماعي ظريف فرضته احلياة الريفية يف زمن من األزمنة وهذا 
 نن ابن خلدو إالوضع ال يفيد أن أفراده  بفطرم األوىل قاصرون عقال وعلما، بل

قاصرة  نفوس البدوظن أن "يصرح بكل وضوح، رادا على من يعتقد ذلك الذي 
نا جند يف أهل البدو من هو أعلى رتبة إبفطرا وجبلتها عن فطرته، وليس كذلك، ف

كما يرد على من يظن من رحالة أهل املغرب " يف الفهم والكمال يف عقله وفطرته 
أشد نباهة وأعظم كيسا بفطرم األوىل وأن نفوسهم الناطقة ) أن أهل املشرق(

 أهل املغرب ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم يف حقيقة ا من نفوسفطرأكمل ب
 ، ويتشيعون لذلك ويولعون به ملا يرون من كيسهم يف العلوم والصنائع،اإلنسانية

 ...)٣٥(وليس كذلك 
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 .ف . ويف هذه النظرة اخللدونية الكرمية التفاؤلية ما ميكن أن نرد به أيضا على أ
   ")٣٦( البدوية ال حتمل يف غضوا بذور احلضارةإن القبائل ":قوتيي وأتباعه حني يردد 

ال (وميكن أن نقرر أنه ال وجود لعرق متفوق وال لعرق وضيع ، فالكل له مزية و
إال بالسعي والعمل الصاحل، وال وجود لدم غال وال لدم )  أعجميىفضل لعريب عل

ر احلياة رخيص، فالدماء تتكافأ قيمتها، مهما كان لون حامليها، والدم دوما عنص
  ...واإلبداعالروح ورمز احلركة واخللق ) حامل(و

  :علم العريبالاملقصود ب
) العريب العلم(لنا أن نرفع لبسا وأن نزيل خلطا وقع فيه بعض من حتدث عن وبقى 
والتجديد يف جمال العلم حىت قيل إن العلم  قصور اجلنس العريب عن االبتكار وعن

مث عمل على إحيائه  صل قد نقل عن علوم القدماءالعريب كله أجنيب ، فهو يف األ
 .أفريقياودعمه أعالم من الشرق األدىن ومن قسم من 

 علما كتبت مادته باللغة العربية وأسهم يف تقدمه) بالعلم العريب (فنحن نقصد 
تدين لسلطان العرب، عرب وعجم مسلمون  أقوام عاشوا يف البالد العربية أو

ارتبطوا مبصري واحد ومجعوا تراثا مشتركا، وتذوق ومسيحيون ويهود وصابئة، 
لئن أهجى بالعربية أحب إيل من أن أمدح : "(مجيعهم العربية حىت قال قائلهم 

 ")٣٧(بالفارسية
ما  وبواسطتها نشر، فإذا والعلم ال ينسب جلنس من األجناس بل للغة اليت ا حرر

وأوقليدس، ) املصري(طليموس واستشهد بأعالمها أمثال ب) املعجزة اليونانية(ذكرت 
) اإلسكندري(وثاون ) اإلسكندري(، وأبلونيوس باإلسكندريةمدرس اهلندسة 

) املصري(وأفلوطني ) ملالطي، من آسيا الصغرىا(وطاالس ) لصوريا(وفرفوريوس 
مادة علمهم  ا هؤالء العلماء واحلكماء أمل يركز أساسا على اللغة اليت نشر

) البولونية األصل( العاملة الفرنسية ماري كوري وإذا ما ذكرت وحكمتهم ؟
) ريةيساملولود مبدينة جينيف السو(والكاتب الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو 

وأوبنهامير، أحد املسؤولني األمريكان عن الربامج الفضائية، أكان االعتداد جبنسية 
 .ائج حبوثهم ؟هؤالء األصلية أم كان املهم واألساس هو اللغة اليت ا نشروا نت

له  للعيان بعد الفتح اإلسالمي، كانت ويف النهاية إن العلم العريب نتاج جمتمع ظهر
دار اإلسالم وطنا مشتركا، والعربية لغة، وامتزجت فيه الثقافات، وانصهر علم 
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 اليونان حبكمة فارس واهلند وبتعاليم اإلسالم فأجنب أمة وسطا، مجعت بني النظر
إذا أضاف املرء إىل العلم العمل ، فقد نال : "التطبيق، فقال قائلهموالعمل بني العلم و

 " .األمل ورحل إىل زحل ومسا إىل السماء وحلق باملأل األعلى
أميا أفضل العلم أم العمل ؟ فقال العلم ملن جهل ، والعمل : "وسئل ابن شهاب 

 ".علم  ملن
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 :)٣٨(اإلسالم والعلم
حسبنا أن  ا عن إعمال الرأي كاحبا للعقل ؟كان اإلسالم رافضا للعلم عائقهل 

اقرأ باسم ربك الذي : (ريل الكرمي، نزوال هي قوله تعاىلننذكر أن أوىل آيات الت
ن أول تعاليم اإلسالم ركز تركيزا مؤكدا على مشكل أ ، أي ]١: العلق [) ... خلق

 ...العلم  املعرفة ودعا دعوة ملحة إىل سلوك طريق 
 كالم اهللا ومعرفة احلكم الشرعي،) بقراءة(يتعلق  ة على ماهذه الدعو ومل تقتصر
 ، وقال ]١٢احلشر [) فاعتربوا يا أويل األبصار (:ن الكرمي آردد القر بل كثريا ما

تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع   أخرجكم من بطون أمهاتكم الواهللا (:تعاىل
يف باب احلث على  ، وقال تعاىل ]٧٨النحل [) واألفئدة لعلكم تشكرون واألبصار

: ، وقال جل من قائل ]١٢مرمي [) حيىي خذ الكتاب بقوة يا: (العلم واجلد والطلب 
  .]٩الزمر [) يعلمون  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال(

" و "العلم فريضة على كل مسلم طلب: " عليه وسلم  صلى اهللاوقال رسول اهللا
وقرن العلم ". ظن أنه قد علم فقد جهلالرجل عاملا ما طلب العلم، فإذا   يزالال

 .إحياءدوما يف النظرة اإلسالمية بالطلب والسعي ومل يكن نيله توقيفا جمردا أو 
 بنسبية املعرفة وهو مبدأ يقر" العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه  ":وقال قائلهم

 ".أكثر من أن حياط به  ":، فالعلم، حسب قول ابن سرييناإلنسانلدى بين 
  نظر– بصر وبصرية -رؤية ورأي "علم يف نظر املسلم مشاهدة وتأمل عقلي وال

وأطلق علماء اإلسالم على هذه االزدواجات لفظ االعتبار أو " مادي ونظر عقلي 
واالقتران بني عنصر املعرفة املادي وعاملها  التجربة، وفيه اجلمع بني احلس والنظر

 أصل إىل احلق إال من آراء يكون عنصرها فرأيت أنين ال: "العقلي ، يقول ابن اهليثم 
إن الشريعة حتث : " ويقول ابن رشد )٣٩("األمور احلسية، وصورا األمور العقلية

 ".ة العقل طوطلب املعرفة بواس على النظر يف الكائنات واالعتبار
   يف اإلسالم عالقة تعاضد ال عالقة ضدية واإلميانإذن العالقة القائمة بني العلم 

 ...ارب وتض
 أن يشد أزر العامل يف ميدان املعقول، ومن شأن العلم، اإلميانوكان من شأن 

، ويشد كل ذلك اعتقاد لإلميانبكشفه عن بعض أسرار الطبيعة، أن يأيت مؤيدا 
ممكن بال اية، وليست  راسخ بأن التقدم حنو احلق ليس فحسب ممكنا، بل هو
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بتة قارة، بل هي جمال يبعث فيه اهود  نقطة ثااإلنساناحلقيقة اليت يف متناول 
 مدققا حمتمالته، إمكاناته به، سابرا اإلحاطةالبشري نورا يعمل أكثر فأكثر على 

ار من راحة ر من األسروما يتبع استجالء س التعطش إىل النور وعن ذلك ينشأ ذاك
 .بال وفرحة تكاد تكون صبيانية

طالب علم وطالب : ال يشبعان اثنان  ":قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وغشيين : "ار الطبيعةرا من أسرقول البريوين واصفا شعوره عند اكتشافه سوي" مال

، تلك كانت نظرة العامل العريب يف "من الفرح ما يغشى الظمآن من رؤية السراب 
ظل اإلسالم، العامل العامل اتهد الطموح املتواضع، العارف حق املعرفة مبرتلة 

 ىة وحدودها فهو يسعى مبا أويت من قوة، متحمال مسؤولياته إىل أقصريشالب
حدودها حبرية كاملة، ولكنه يزن الوضع البشري حق وزنه ويوقن بنسبية املعرفة 

يؤمن أن من وراء املنطق والعقل،   سجني املعرفة الطبيعية، وهوفاإلنسان "اإلنسانية
 ودي اإلنسان تسري نشاط توجد قوى أخرى) سالسل العلل املطوية(ومن وراء 

خطاه حنو اكتشاف ما جد من العناصر، قوى خارجية، قوى متسامية، كاحلدس 
ودون شك أن هذا مما آخذ به فريق من . اخلالق والصدفة والعناية الربانية 

املستشرقني العلم العريب وعلى رأسهم زعيم الفلسفة العلمانية رينان إذ يدعي أن 
 ".اهللا هو اهللا :  وجها لوجه مع حلقة مفرغة مستمرة اإلنسانجيعل "اإلسالم 

 العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية ال":  )٤٠(ولكن ابن خلدون يرد عليه بقوله 
خرة وحقيقة النبوة كذب فيها، غري أنك ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد واآل

ل ذلك  فإن ذلك طمع حمال، ومثا،وحقائق الصفات اإلهلية وكل ما وراء طوره
 ".زن به الذهب فطمع أن يزن به اجلبال و امليزان الذي ييرجل رأ

 اإلحاطةمن أنه مقتدر على  وال تثقن مبا يزعم لك الفكر "(:ويضيف قائال
بالكائنات وأسباا والوقوف على تفاصيل الوجود كله، واعلم أن الوجود عند كل 

 يف نفسه خبالف ذلك،  رأيه منحصر يف مداركه ال يعدوها واألمربادئمدرك يف 
 ". واحلق من ورائه

ذلك  يسبل أل"  إدراك اإلدراكالعجز عن  ":ستشهد مبا نقل عن بعض الصاحلنيوي
 : الباحث يف الفيزياء بوصيته الشهريةىن، إذ أوصتمدلول العبارة املأثورة عن نيو هو
 ".)٤١( مما وراء الطبيعة أيتها الطبيعة حذار"
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 فيه غورا مستمرا،  الكون، وإمنا هي تعرف الواقع بالغورفاملعرفة العلمية ال تدرك
هي تتعلق بالكائنات دون أن تعلم كنهها، وعلى الرغم من التطور العجيب وتقدم 

فهل حيق . ..التقنية اخلادمة للعلم، وأن العلم املعاصر ال نفاذ له إىل كنه الكائنات 
 الذي من شأنه أن يبحث فيه حينئذ أن يعاب العامل العريب إذا ما رسم حدودا للحقل

ل؟ فهده احلدود إمنا هي اعتراف بنسبية املعرفة البشرية وخبصوصية املرتلة البشرية عقال
 تعلقت مهة ابن آدم مبا وراء لو "ـومل تكن عرقلة وقمعا للعقل ولسعي اإلنسان ف

 ونقارن بني أمور بل األمر، كل األمر، أن نتجنب اخللط وأال ننظر" العرش لناله 
 .بني الوضع البشري ومقام اإلله ركة، وأن حنسن التمييزتليس هلا وحدة قياس مش

مشروعا مجاعيا يف املدينة املسلمة وبذلت كل  - على هذا األساس -وصار العلم 
اجلهود جلعل املعرفة يف متناول كل الناس، مهما كانت أرومتهم، ومهما كانت 

واستخدمت الطاقات مجيعا هلذا  ... طبقتهم االجتماعية، بل ومهما كانت ديانتهم
 فهل يالم العرب إذن إن كان عندهم للناس أمجعهم، مسلمهم وغري ضالغر

مسلمهم، عربيهم وعجميهم، نفاذ إىل العلم وان شجع الباحثون عامتهم على 
   ميون حظوة وجاها يف بالطات اخللفاء ذن لقي العلماء األعاجم والإالبحث و
 ؟)٤٢(واألمراء

ر املعرفة بني بين البشر، ش فسيحة وسلوكا قصد منه نإنسانيةانت نظرة بل هي ك
تها وبثها يف صدور الناس، حىت إذا ما فارق العامل هذه يوالعمل على دعمها وترق
 .أثره  تمريسالدنيا ال ينقطع عمله و

العرب  وإذا ما قال أهل اهلند بتناسخ األرواح فإن التناسخ احلقيقي يف نظر علماء
 التناسخ العقلي الثقايف الذي يستفيد به كل جيل مما حصل عليه اجليل السابق هو هذا

من نتائج ومكاسب، وتكون البشرية وأجياهلا املتعاقبة هكذا مبثابة عمالق حيمل على 
 . كتفيه قزما، فيشاهد القزم ما ال يرى حامله، وما كان لرياه لوال أنه محله العمالق

 خر الكته ألسن مجاعة من املستشرقني وهو أنآويف هذه الصورة رد على قول 
ما هو إال نقل عن علوم القدماء، وخاصة اليونان، أي ) إن وجد(العلم العريب، 

  .اجلنس اآلري الغريب
 ن أقوامهم انطلقواأفهل يزعم هؤالء الزاعمون أن صرح العلم يقام على العدم و

 .مهرولني يف حلبة املعرفة؟ من الصفر
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نقلت من موطن إىل   وفرعها يف السماء، فإذا ماضلها يف األرشجرة املعرفة أص
ذوت ولوت رأسها وتساقطت أوراقها ما مل تكن التربة اليت نقلت إليها أرضا  آخر

زكية كرمية بعثت فيها من حرارا ومن نداها، وإذا ما افترشت عروقها متباعدة عن 
ماق أرضها مكسبا األصل باحثة عن الغذاء فجذرها األصلي يغور غورا يف أع

 .الشجرة دعما وقوة 
عمل  ولكن أيدل ذلك على أن العلم العريب تقيد بالنقل والتقليد وهل اقتصر

  حفظ أقوال املتقدمني ؟ىالعلماء العرب عل
  العلوم وأصوهلا،مبادئ استقوانعم إم كانوا جيلون مصادرهم اليت من مناهلها 

جتمع لديهم يف ميدان  هود الستقراء ماوكانوا يقدرون للقدماء ما قاموا به من ج
 .يهةزاملعارف وينوهون مبا حتلوا به من روح علمية زكية ن

 ولكن علماء العرب اعتربوا هذه اخلصال بالذات هلم أساسا ولعلمهم منطلقا،
فألزموا النفس باستقراء الكائنات وتعقب أحواهلا والبحث عما يلوح بينها من األمور 

لف وال تتغري، فقدروها تقديرا، وضبطوا أحواهلا ضبطا دقيقا عسريا املطردة اليت ال ختت
فما ثبت لديهم باخلربة ال اخلرب، وصح عندهم باملشاهدة والنظر، ادخروه كرتا "
نفسه عن االستعانة بغريه فيه سوى اهللا غنيا، وما كان خمالفا يف ) كل(يا، وعد سر

ن كان إاملاهية، للصواب والتحقيق، والقوى والكيفية، واملشاهدة احلسية يف املنفعة و
 ناقله أو قائله عدال فيه يف سواء الطريق، نبذوه ظهريا وهجروه مليا، وقالوا لناقله أو

 " .)٤٣(يارف قائله لقد جئت شيئا
 وإمنا فعلت ما هو واجب على كل: "ويف املعىن نفسه يقول أبو الرحيان البريوين 

تهاد من تقدمه باملنة وتصحيح خلل إن عثر  أن يعمله يف صناعته من تقبل اجإنسان
وقرنت بكل عمل يف كل باب من علله وذكرت ما توليت من ... عليه بال حشمة 

مل عن تقليدي فيه، ويفتح باب االستصواب ملا أصبت فيه، أو أعمله، ما يبعد به املت
 .)٤٤("اإلصالح ملا زللت عنه أو سهوت يف حسابه 

  وجالينوس وإن،واحلس أقوى دليال من السمع " :ويقول عبد اللطيف البغدادي
 فيما يباشره وحيكيه إال أن احلس أصدق ظكان يف الدرجة العليا من التحري والتحف

 ".)٤٥(منه 
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 ومجيع ما حكيناه مما  ":، ويقول"القول يقصر عن العيان : "ويقول أيضا
 " .هشاهدنا
 لذاته فليس يعيناحلق مطلوب لذاته، وكل مطلوب  ":قول ابن اهليثم كذلكي

  ..."طالبه غري وجوده
 فالناظر يف كتب العلماء، إذا استرسل مع طبعه، وجعل غرضه فهم ما ذكروه"

وغاية ما أوردوه، حصلت احلقائق عنده وهي املعاين اليت قصدوا هلا، والغايات اليت 
 .للواخل  علمهم من التقصريىأشاروا إليها، وما عصم اهللا العلماء من الزلل، وال مح

ولو كان ذلك كذلك ملا اختلف العلماء يف شيء من العلوم، وال تفرقت آراؤهم "
يف  الناظر فطالب احلق ليس هو. شيء من حقائق األمور، والوجود خبالف ذلك يف

كتب املتقدمني، املسترسل مع طبعه يف حسن الظن م بل طالب احلق هو املتهم 
ي هو ذقول القائل ال تبع احلجة والربهان، الاملتوقف فيما يفهمه عنهم، امل لظنه فيهم،

 .)٤٦( اخل. .." إنسان، املخصوص يف جبلته بضروب اخللل والنقصان 
جمرد (ملا ألصقه بعضهم من مة بالعلم العريب من كونه  أبقي مع هذا معىن أو أثر

موقف العامل احلديث ذاته  أمل يكن موقف العامل العريب هو! ؟)نقل عن علوم األوائل
 ؟)الشك بني قدمي احلقيقة(منذ أن جعل بيكن وديكارت 

وصار السؤال املهم إذن يتعلق مبا صنع علماء العرب مبا اعتمدوا من أصول 
قة وصهروها يف بوتقة بومصادر وبالكيفية اليت ا ألفوا بني خمتلف الثقافات السا

 ار الكونرحضارة طريفة طلعت على بين اإلنسان بسبل نرية الستكشاف أس
 . العلم العريب ومب ساهم يف بناء صرح املعرفة؟إنتاجفما كان . واستكناه احلق
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 مناذج من إنتاج العلم العريب اإلسالمي
 الرياضيات والفلك:    ًأوال 

 :قصة الصفر 
  م وتلقب٩٩٩وقد انتخب بابا برومة سنة (اجلدير باملالحظة أن جربرت من 

واستعمل للداللة على األرقام التسعة اشتهر خاصة بصنع العدادات ) بسلفستر الثاين
 تشابه األرقام الغبارية، إال أنه مل يستخدم رمزا للصفر الدال Apicesصورا تسمى 
 .على الفراغ

 واملقابلة كانا أول ى اخلوارزمي يف احلساب وكتابه يف اجلربسوكتاب حممد بن مو
 العشري املعروف  اجلرب وباحلساب املستند إىل النظاممببادئ لإليطالينيما أوحى 

  .Algorithmeعندهم باسم فن اخلوارزمي 
 حيث نقلت أزياج ٧٧٣وأول ما استخدم هذا النظام عند العرب حوايل سنة 
 .اهلند للعربية واستخدمت فيها رموز اهلند، ومعها الصفر

وين والكندي ، مث ليونارد البيزي يف القرون الوسطى ريؤكد اخلوارزمي والبيو
ووبك  ) ١٦٨٥بلندن  (Wallis وكذلك فعل - الصفر هندي  أن أصلبأوروبا

)٤٧( . 
          العرب، ومنهم ليونارد نالصفر عم نقلوا أويعترف أجل العلماء يف الغرب 

وكذلك ) o Quod Arabice Zephirum Apellaturالبيزي 
Tartaglia اإليطايل Kobleنه أر آخرون على وصفهم إياه بص األملاين، بينما يقت

 barbaras اهلولندي إذ يقول So Vossius أمثال Barbaric) أجنيب(
numeri notas) ( ١٦٥٠أمستردام.( 

 أن اسم الصفر ورمزه منقول عن العربية A.T.H Vincent )٤٨(وبزعم 
)Tsiphra  (أو ) تاجCiphraوكذا يدعي الكاتب اليهودي املعاصر )  عدC. 

Levias هو الذي أدخل هذا ) ٨٠٠املتويف سنة ( إذ يزعم أن ما شاء اهللا اليهودي
 .للعربية الرمز
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 أن Charles Karpinskiو   David Eugene Smithويرجح 
 ) . . حسب، عد Sepher( عربية اللفظ مشتق من ال

املهم  مصطلحا ورمزا ، على أن  املتعلقة بأصل الصفراآلراءعرضنا فيما سبق أهم 
بل الفكرة الثرية اخلصبة اليت استخدمت  رمزمن الوجهة العلمية ليس هو اللفظ أو ال

وابتكرت صفتني للرقم، قيمة له يف حد ذاته وقيمة ثانية حبسب موقعه يف  هذا الرمز
ربت قيمته يف عشرة، وهذا حقا هو أساس  ضالعدد حبيث إذا نقل مرتلة إىل اليسار

 قوية النظام العشري، وذلك جوهر االبتكار العريب الذي أسدى للعلم عامة أداة
 .ذكري بعظيم مزاياهلتناجعة هي النظام العشري، مل يعد اإلنسان يف حاجة اليوم إىل ا

  :احلساب و اجلرب
اليونانية  تضلعهم يف األرمثاطيقي امليادين الرياضية اليت اهتم ا علماء العرب إثرمن 

 ىقصتوسعوا فيه إىل أ) األعدادنظرية (ويف حساب اهلند والكلدان ميدان عرف باسم 
 .)٥٠(حد متجاوزين ما وصل إليه القدامى من نتائج 

كتاب (خصص كتابه  فمن ذلك أن ابن كامل شجاع بن اسلم، من أهل مصر
 حلل عدة مشاكل، من أصل صيين أو هندي، حال خمالفا )٥١(الطرائف يف احلساب 

ل  الصحيحة، فتكون املشاكل قابلة حلاألعدادلطريقة اهلند، يؤول اجلواب فيها إىل 
 .واحد أو حللول متعددة أو تكون مستحيلة 
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أي صحيحة أو (كما يربهن الكرجي أنه يستحيل أن يوجد ثالثة أعداد منطقية 
 وتلك هي احلالة اخلاصة ٣ ج= ٣ب + ٣أ ج حبيث يكون -ب  -  أ     )كسرية

ويتعرض ابن اهليثم إىل حل مسألة  Fermatفيما بعد مبشكل فرما  األوىل مما اشتهر
أو  ٥، ٤، ٣، ٢ ويكون باقي قسمته على ٧ل يف تعيني عدد قابل للقسمة على تتمث
 ).١ (لـ مساويا ٦

.. وال شك أن هذه املسألة عرضت له عند تعيني أوائل أيام األسبوع يف سنة ما
 برهن قبل - ر للميالدـيف القرن العاش - أن ابن اهليثم )٥٢( دـويثبت رشدي راش

إذا كان ن عددا أوليا،  : عرف بنظرية ولسن   عما) م١٧٧٠( Wilsonن ـولس
 قابل ١ ) + ١ -ن ( أو ١ ) + \ -ن  (× .. × ٣ × ٢فإن اموع  مهما كان
 كان الباقي دوما ١ -ن  .. ٣، ٢ن ، وإذا قسم على أي من األعداد  للقسمة على

)١.( 
 .ودرس علماء العرب خواص املتواليات العددية واهلندسية وتوسعوا فيها

لعديد من املخطوطات جند قواعد جلمع القوى املتجانسة من أعداد املتوالية ففي ا
 .خ ـــال+ .. ٣ ٣+  ٣ ٢ +  ٣ ١+ .... ٣ ٣+  ٢ ٢ +  ٢ ١:العددية الطبيعية 

اليت يعرضها ) املسألة السبتية(خدم ابن غازي املكناسي هذه النتائج حلل يستو
 .))٥٣(بغية الطالب يف شرح منية احلساب (ضمن خمطوطة 

 إبراهيمالبن احلسن أمحد بن ) الفصول يف احلساب اهلندي (سجل لنا كتاب ي  
حبث يف التكعيب ويف اجلذر من أول )  بدمشق ٣٤١كان حيا سنة (القليدسي ا

خالفا ملا سبق أن (وعلى ما نعلم هو أول من حبث يف الكسور العشرية . التكعييب
 Stevinوعلى كل قبل سطيفن ) ن الكاشييأولية يف ذلك غيات الد أسند من

 . . بستة قرون )  م١٥٨٦(
 )٥٤()١٣٢١ - ١٢٥٦/ هـ ٧٢ ١ -هـ  ٦٥٤(ي شكتشف ابن البناء املراك  وي 

) تلخيص أعمال احلساب(، وخيصص فصوال من كتابه ٧ لقابلية القسمة على       ًقانونا 
كامل  جمموعة األعداد املنطقة ب                            ًويتابعه يف ذلك القلصادي متمما  لتصنيف الكسور

 .جهازها وبشىت عملياا 
 ).)٥٥(ذوات األمساء(وللقلصادي رسالة خاصة باألعداد الصماء وبالعمليات على 
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والبن البناء رسالة خمصصة لألعداد الناقصة والتامة والزائدة واألعداد املتحابة وله 
 .  بتكوين كل نوع من هذه األعدادصقانون خا

 ) م٩القرن (ملوضوع هي رسالة ثابت بن قرة يف ا على أن أول رسالة عربية وضعت  
 اخلوارزمي من عمل طريف يف ىبه ما قام به حممد بن موس ومما جيدر التذكري

كتاب اجلرب واملقابلة، وهو أول من استعمل هذين املصطلحني حلل املعادالت 
، وهو اجلرب، واألجناس اآلخرفالطرف ذو االستثناء يكمل، ويزاد مثل ذلك على "

 ".منها، وهي املقابلةط ية يف الطرفني تسقواملتسا
    حوايل سنة-) مفاتيح العلوم(عرف حممد يف أمحد بن يوسف اخلوارزمي يف يو
واملقابلة صناعة من صناعات احلساب  اجلرب"واملقابلة بقوله   علم اجلرب-م  ٩٧٠

وتدبري حسن الستخراج املسائل العويصة يف الوصايا واملواريث واملعامالت 
طارحات، ومسيت ذا االسم ملا يقع فيها من جرب النقصانات واالستثناءات ومن وامل

 " .لقائها إو   املقابلة بالتشبيهات 
إذا  صناعة يعرف ا اهول من قبل املعلوم هو: "وحيده ابن البناء املراكشي بقوله 

 حىت الدرجة(ف اخلوارزمي املعادالت صنوي" كان بينهما عالقة تقتضي ذ لك 
سميها املقترنات، وبقيت صوره الست يسميها املفردات ومركبة يإىل بسيطة  )الثانية

 .وأمثلتها العددية هي عينها املستخدمة يف الغرب يف القرون الوسطى
ويفسح عمر اخليام اال إىل املعادالت من الدرجة الثالثة مصنفا إياها تصنيفا 

 عحلوال هندسية تتمثل يف تقاطمستعمال حللها طرقا جربية حمضة أو مستخدما 
 ٣ ب=س  ٢ ب+ ٣س: ع املكافئة أو الزائدة مثاله حل ومنحنيات كالدوائر والقط
  .٢ ب= ٢ص  +٢) ب -س ( ب ص والدائرة = ٢سئ باستعمال القطع املكاف

يف ) ١٦٠٣ - ١٥٤٠ (Vieteوكثريا ما نسبت األولوية يف الغرب إىل فيات 
 .دالت ذات املعامالت العددية مهما كانت درجتهااستنباط طريقة عددية حلل املعا

وما ) مقدمات زيج ألغ بك(عن )  ا٨٤٧ يسبار(ره سيديو ووبك شولكن ما ن
، وما )١٨٥٤ ( أمن مناقشات حول أسلوبني عربيني لتعيني قيمة تقريبا جلا  دار

، كل ذلك زعزع )١٩٤٨(قدمه لوكي من دراسة مستفيضة معمقة ألعمال الكاشي 
رشدي راشد بني أن أعمال الكاشي عن . التقليدية السابقة، خصوصا وأن د الفكرة 

املعادالت العددية والكسور العشرية كانت ناجتة عن تطور مستمر جتدد به اجلرب يف 
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للميالد على يد علماء العرب إذ قام مجاعة منهم  القرنني احلادي عشر والثاين عشر
، كما تقدم )٥٧(لوا إفساح مفهوم العددوحاو بتطبيق قوانني علم العدد على اجلرب

، وبرهن رشدي راشد أن الطوسي كان )٥٨(اهلندسة     عن طريق ربغريهم باجل
بإقامة الدليل  متمكنا من طريقة هي يف أساسها طريقة فيات، على أن الطوسي يتميز

النظري على وجود جذر أو عدة جذور للمعادالت العامة اليت ال متثل املعادالت 
ية سوى مناذج منها، يف حني أن فيات مل ينشغل إال مبا بني يديه من معادالت العدد

 .عددية دون االرتقاء إىل مستوى النظرية العامة 
ويف هذه املقارنة البسيطة ما فيها من معىن للرد على اخلرافة اليت عملت آراء رينان 

صروا على الصيغ وطنري وغريمها على نشرها من أن علماء الرياضيات العرب إمنا اقت
 التطبيقية والوجوه العملية االنتفاعية بينما متيزت يف نظرهم ، الرياضيات اهللينية

  .)٥٩(وأعمال عصر النهضة بالطابع النظري باألساس الربهاين املنطقي 
 طومن أطرف ما يؤثر عن املدرسة املغربية العربية يف الرياضيات امليل إىل تبسي

 ابن البناء املراكشي مث أيب احلسن علي بن حممد بن علي املسائل، فنجد يف مصنفات
، وحممد بن أمحد بن )١٤٨٦ - ١٤١٢/ ٨٩ ١ - ٨١٥ ()٦٠(القرشي القلصادي 

 أول أثر يف احلساب ٠)١٥١٣ - ١٤٣٧/ ٩١٩ - ٨٤١(غازي املكناسي من بعده 
على واجلرب الختصار العمليات واملعادالت وأول استعمال للرموز والعالمات الدالة 

 الثالث إعجازه نقط ىني ، وأحيانا علسالعالقات وااهيل ، فاقتصروا على حرف ال
للداللة على الشيء ، وهو العدد اهول ، كما استعملوا حرف امليم للمال ، وهو 
مربع اهول وحرف الكاف للمكعب وحرف الالم للداللة على املعادلة وحرف 

 . اجليم للجذر
 وية والكرويةحساب املثلثات املست

كل  أهل العلم مقتنعون اليوم مبا كان لوضع حساب املثلثات من كبري األثر يفكل 
وهذا العلم، يف  .وغريها تقدم العلوم الدقيقة عامة، من رياضيات وفلك وفيزياء

 قواعده وأسسه عباقرة إرساءأصوله وفصوله، من استنباط الفكر العريب، عمل على 
/ ٣٠٦ - ٢٦٤رصاده من سنة إقام ب( بن سنان البتاين حممد بن جابر  من أمثال 

وأيب الوفاء ) ٩٢٢/ ٣١٠ت (وأيب العباس الفضل بن حامت التربيزي ) ٩١٨ - ٨٧٧
 ٨٢٩ / ٢٨٩ - ٢٢١(وثابت بن قرة ) ٩٩٨ - ٩٣٤/ ٣٨٨ - ٣٢٣(البوزجاين 
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وابن يونس ،  ) ١٠٤٨ - ٩٧٢ / ٤٤٠ - ٣٦٢(وين ريوأيب الرحيان الب) ٩٠١ -
 - ٥٩٧(ونصري الدين الطوسي ) م ١٠٠٧ و ٩٩٠بني (زيج احلاكمي صاحب ال

١٢٧٤ - ١٢٠١ / ٦٧٢. ( 
ل مرة مثلثا كرويا قائم الزاوية علم ضلعه والزاوية اسمة ووحل جابر بن أفلح أل

 ااورة 
للميالد وصل بطريق تقريبية  إىل أن أبا الوفاء يف القرن العاشر وجيدر أن نشري      

 ) .من مائة مليون جزء أي جزء( ٨ – ١٠ بتقريب ٣٠ إىل حاسب جا
 مث إن كتاب الشكل القطاع لنصري الدين الطوسي وصل حبساب املثلثات الكروية

 ). م١٤٦٤(يو منطانوس فيما بعد جي حدوده وكان له أقوى األثر على رىىل أقصإ
 الفلك
  يف معظمهايات القرآنية اليت تشري إىل الطبيعة تتعلقإن اآل: "حسني نصريقول 

 إىل ميل العرب باإلضافة اإلسالميةكيد من قبل أقدس املصادر تأبالسماء، وهذا ال
الرحل الطبيعي إىل النظر يف السماء أثناء جتواهلم يف أغوار الصحراء مبساعدة النجوم، 

، كما أفردا اإلسالميةهذان العامالن حركا علم الفلك بدفعة قوية منذ بداية احلضارة 
ة هلذا العلم وما يلحق به، من بني العلوم العقلية، حىت إن الفقهاء وعلماء مكانة رفيع

الدين املعارضني لبعض هذه العلوم استثنوا علم الفلك، بل إن األمر بلغ ببعضهم إىل 
 ".)٦٣(أن أحلوه مكانا رفيعا
من األعالم يف استنباط الطرق لتعيني مست القبلة، وعنوا بعلم  واجتهد الكثري

 . . .لتحديد أوقات الصالةامليقات 
 إنكاروأمجع الفقهاء واملتكلمون، وباألحرى أهل احلساب وعلماء الفلك، على 

 التنجيم  فحصر أعالمهم عملهم يف رصد النجوم الثابتة والكواكب السيارة وتقدير
وأعادوا ) األزياج املمتحنة(حركة الكواكب وصنع آالت الرصد املدققة، وحرروا 

 القدامى وتقديرام، ومن ذلك أن املأمون اطلع على دور كرة النظر يف قياسات
 ىفأراد أن يقف على حقيقة ذلك، فسأل بين موس"الكتب القدمية  األرض حسب

آت طوو عنه وكلفهم بتحريره، فقاسوا الدرجة األرضية بصحراء سنجار) بن شاكر(
 .)٦٤( "الكوفة فكانت النتيجة ستة وستني ميال وثلثني

 صاد ومجعت النتائج، فمن أهم التدقيقات اليت متت على يد العرب ماوتوالت األر
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 :يلي
 )وهو ميل فلك الربوج على خط االستواء(ضبط قيمة امليل الكلي  - ١
موسى ببغداد وأبو  ، ورصده بنو)ْ ٢٣َ   ٥١ً   ٢٠(قاس القدماء هذا امليل فوجدوه (

ازن بالري فوجدوه مقدارا احلسني بن الصويف بشرياز والبتاين وأبو الوفاء ببغداد واخل
، ْ ٢٣ َ ٣٢ ً ٢١واخلوجندي بقدر ) ْ ٢٣ َ ٣٣ ً ٣٠(مبقدار ) بن قرة(أقل، وضبطه ثابت 

 .)٦٥()ْ ٢٣  َ ٣٠(باملراغة بقدر ) نصري الدين(ي سوالطو
هذا مثال مما ألزم به علماء الفلك العرب أنفسهم من احملنة والعناء قصد التمحيص 

 .والتدقيق
 ٢٧ املدققة اليت ضبط ا الفلك احلديث امليل الكلي هي وحنن نالحظ أن القيمة

 .)٦٦( سنة١٢٨دقيقة واحدة كل  ، ونشري إىل أن هذا امليل ينتقص مبقدارْ ٢٣
 Precession des تدقيق حركة االعتدالني إىل خالف التوايل- ٢

equinoxes " الكواكب الثابتة على رأي بطلميوس ومن كان أقدم منه تقطع يف
من فلك الربوج، كما يسفر عن ذلك ) أي درجة واحدة(جزءا واحدا  نةكل مائة س

 . سنة٣٦٠٠٠إمنا حيصل يف  تصفح املقالة السابعة من كتاب اسطي ، فتمام الدور
رجة فيتم الدور يف د وستني سنة ستوأما على رأي املتأخرين فتقطع يف كل 

 . سنة ٢٣٧٦٠
يف   سنة درجة فيتم الدور٧٠وقوم من حمققي احملدثني وجدوها تقطع يف كل 

  .)٦٧("  سنة ٢٥٢٠٠
 .)٦٨( سنة٢٥٨٠٠يف  يتم حسب التقدير املعاصر  نالحظ أن الدورأنناعلى 
 ثا ١٢  دق٥٥ سا٥ يو ٣٦٥ ـشمسية بلبطلميوس السنة ا قدر -٣
 ثا ٢٤  دق ٤٠  سا٥ يو٣٦٥ :ب البتاينسوح

 اث ١١ دق ٩ سا ٦ يو ٣٦٥:  قرةنوحسب ثابت ب
 ثا ١٣ دق ٩ سا ٦ يو ٣٦٥ :نيوعند احملدث

ميال وثلثان وامليل يقارب  ٥٦قياس الدرجة األرضية حسب بين شاكر  - ٤
 . م ٨٧٧ م فتفوق الواقع بقدر ١١١٨١٥ =مترا إذن الدرجة  ١٩٧٣

 .%, ٧أي أن اخلطأ النسيب 
 :ويف هذا السياق ال بد أن نشري إىل طريقة اختص ا البريوين وهي اآلتية 
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 وين لقياس نصف قطر األرض،طريقة البري
 :)٦٩(أو طريقة احنطاط األفق املرئي

  إذ قاس ارتفاع)٧٠(وهي طريقة من استنباطه، مل يسبق إليها، استخدمها بناندا
انقص قليال "اجلبل القريب منها مث صعد إىل قمة اجلبل وقاس احنطاط األفق فوجده 

 واستخرج عمود اجلبل فأخذه أربعا وثالثني دقيقة، " َ ٣٥ "من ثلث وربع جزء 
بأخذ ارتفاع ذروته يف موضعني، مها مع أصل العمود على خط مستقيم، فقاربت 

 وببطاح الكوفة، سنجارنتيجته ما وصل إليه علماء املأمون، بنو شاكر يف صحراء 
 .)٧١( "طريقتهفاطمأن إىل 

 شمس،يشري البريوين إىل خطأ وقع فيه بطلميوس إذ مل يتنبه إىل حركة أوج ال - ٥
إن السنة هي عودة الشمس يف فلك الربوج إذا ): "٩ - الباقية ص اآلثار(يقول يف 
وهذه ...  خالف حركة الكل إىل أي نقطة فرضت ابتداء حركتهاىحتركت عل

العودة عند بطلميوس متساوية، إذ مل جيد ألوج الشمس حركة، وهي عند غريه من 
 أدت إليه أرصادهم من وجود حركة أصحاب السند هند واحملدثني غري متساوية، ملا

 .."...هلا
نيوتن ، من خمترب الفيزياء التطبيقية جبامعة جوهن هبكينس . بل إن أحباث األستاذ ر

مباريالند، قد جتعلنا حنترز احترازا كبريا إذا ما تعرضنا ألرصاد بطلميوس، بل أن 
رصاد مل يتم البتة قام به من األإن ما زعم بطلميوس  ما"حسابات نيوتن تشري إىل أن 

ومل جيره بطلميوس مطلقا، بل إنه صنعها قصدا كي تبدو نظرياته موافقة ألشهر 
. .."  وباجلملة إن أرصاد بطلميوس كاذبة -أرصاد الفلكيني املتقدمني عنه يف الزمن 

  هي األرصاد الوحيدة املفيدة اليتواإلسالميةتكاد تكون األرصاد البابلية "ويضيف 
الفلك قبل بداية النشاط العارم يف هذا امليدان من قبل أوروبا حوايل سنة قام ا أهل 

١٣٠٠.. .  
      البريوين ) ٩٢٠(البتاين : وأهم املؤلفني املسلمني الذين مت استغالل نتائجهم هم 

 ). . .١٠٠٨(ابن يونس ) ٨٨٠ت (ثابت بن قرة ) ١٠٢٥(
  واملنقلبني ولتسعةوهذا األخري قد سجل نتائج عشرة أرصاد لالعتدالني  
  .)٧٢(فات كسو
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   املبادئجامع (كتاب  لعل قمة ما بلغه التأليف العريب يف الفلك هو - ٦
/ هـ ٦٨٠كان حيا بعد سنة (ي شالبن علي احلسن بن علي املراك )والغايات 
سنة   إذ يوجد يف كتابه جدول يتضمن مطالع مجلة من الكواكب الثابتة آلخر١٢٨١
ي وصفه املدقق ملختلف آالت الرصد ش ما أبقى لنا املراكومن أهم) هـ ٦٨٠

املستعملة عند العرب وكيفية وضعها والعمل ا، ومن بينها الكرة واالسطرالب 
الكري والشاملة والصفيحة الزرقالية وأنواع األرباع املتعددة كربع الدستور واحلفري 

وب املتناسب ومتكن من وهي اليت تؤدي إىل املطل" اجليبية واآلالتوساق اجلرادة 
معرفة الوقت احلقيقي، ليال وارا، دون حساب، ومبجرد الرصد الرتفاع الشمس أو 

إذا أردنا أن : "ويقول يف هذا الصدد أميدى سيديو" الكوكب تعلم مطالعه وبعده 
كتاب  نقف على شروح تقنية طيبة ومعلومات إجيابية فالواجب أن نويل وجهنا شطر

 .)٧٣("احلسن املراكشي 
 ويبقي لنا املراكشي عددا كبريا من اجلداول املتعلقة حبركات الكواكب أمجعها

 أطوال البلدان وأعراضها، صاثياا الفلكية، ومن أهم هذه اجلداول ما خيوبإحد
 إرشادات قاطبة، جند من بينها اإلسالممكونا شبكة مترابطة األطراف متتد على دار 

سالمي وعن منطقة البحر األبيض يب من العامل اإلجغرافية رياضية عن اجلناح الغر
  .)٧٤(املتوسط 

 ومن املعلوم أن هذه النتائج تعني عمليا اجتاه اخلط الرأسي يف كل هذه البلدان،
وسط الفضاء، أي العمود على سطح األرض يف تلك النقط وستمكن هذه املعلومات 

 أي ما ٠)٧٥(رض احلقيقيفيما بعد العلماء والباحثني من تدقيق تصورهم لشكل األ
يقارب السطح الناقص الدوراين املفلطح العمودي على جمموعة هذه اخلطوط 

إن هذا املصنف أهم ) : " والغاياتاملبادئجامع (ويقول جورج سارتن عن . الرأسية
 بل وحىت خارجها، يف كل اإلسالممسامهة للجغرافيا الرياضية، ال فحسب يف أرض 

 ".مكان 
       / ٤٢٧و هـ  ٤٢٢بني ) (القانون املسعودي(يف كتابه )٨٦(وينري ينتقد الب- ٧
فنجد فيه هذه  -ستة قرون قبل غليلو -بطليموس  آراء) ١٠٣٦م و ١٠٣٠و 

 هي مركز العامل ضا أنه ليس من احلتمي أن تكون األر املالحظة املهمة اليت يقرر
 ليست بقادحة يف وإن حركة األرض دورا: "بطلميوس فيقول بنصه  كما اعتربها
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من احملدثني  الفضالء وقد أكثر. .. علم اهليئة شيئا، بل تطرد أمورها معها عل سواء 
 يف هذا الباب، ونظن أنا قد أربينا عليهم من املعاين ال الكالم، يف ضبعد القدماء اخلو
 ويبلغ نقد النظام البطلمي أوجه يف األندلس، إذ يرى الزرقايل أن" يئةكتاب مفتاح اهل

 .رأي ثوري يف عصره مدار عطارد بيضوي ال مغلق أي إن حركته حلزونية وهو
 أونبذ مبد)  م٤٠٨ - ٣٥٥(وحياول البتروجي الرجوع إىل نظرية اودكسوس 

 .املركزية لألرض والقول بأن الكواكب السيارة هلا املركز نفسه
من بعد أأن الزهرة وعطارد )  م١١٥٠/ هـ٥٤٥حوايل (واعتقد جابر بن أفلح 

 .الشمس
رأي يف )  م١٣٧٥/ هـ ٧٧٧ت ( وابن الشاطر الدمشقي يولنصري الدين الطوس

 .حركة الكواكب اردة بشبه نظرية كوبرنيكوس
 ترتكز على مبدأ وأا الرئيسية للرصد اآللةسطرالب هو  من املعلوم أن األ- ٨

لنظر يف  اسم للكرة السماوية عل مستوى خط االستواء باختاذ نقطة ااإلسقاط
 .القطب

عن القطبني ) أي نقطة النظر(حامد الصغاين رأس املخروطات  بوأوقد نقل "
فتشكلت خطوطا مستقيمة  و خارجها على استقامة احملورأوجعله داخل الكرة 

، ومل يسبق إىل هذا التسطيح أرادهاكيف . طوعا نواقص ومكافآت وزوائدقوائر وود
صحاب أحدا من أن أ يب ل، ومل يتصسطوايناألنوع مسيته ) التسطيح(العجيب، ومن 

 ما يف الكرة من الدوائر والنقط خطوط ىز علو، وهو أن جييهذه الصناعة ذكره قبل
وسطوح موازية للمحور فيتشكل يف سطح معدل النهار خطوط مستقيمة ودوائر 

  .)٧٧( ٠٠٠وقطوع ناقصة فقط  
تسطيح الكرة على ) جريالقرن اخلامس اهل(وابتكر العامل األندلس علي بن خلف 

 إسحاقبو أوابتكر ) الصفيحة الشاملة(مستوى عمودي عل فلك الربوج، وهو مبدأ 
 اإلسقاطاملعروفة بامسه جاعال نقطة النظر يف االعتدالني ومستوى ) الصفيحة(الرزقايل 

 .الدائرة الكربى املارة من املنقلبني
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 : العلوم الطبيعية:ثانيا
 :يات  البصرم عل:  الفيزياء-أ

ما أوىل  عند استعراض مصنفات احلسن بن اهليثم يف العلوم الطبيعية يلفت النظرمما 
 . واإلبصاروءمن اهتمام خاص بقضايا الض

 :فمن هذه املصنفات 
 ١٧١٤,١١ عاطف ٧٣٤,٤، املكتب اهلندي ٦٠١٨ مقالة يف الضوء، خ برلني -

 يف J. Baarman م ط ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧حيدر آباد .  ط ٣٤٣٩,٦فاتح 
ZDMG  اإلجنليزية ترمجها إىل ١٩٣٦القاهرة . ط) . ١٨٨٢(      ٢٦مج 

 .رايدي  األستاذ علي ناصر
 وهي مقالة مهمة يسجل ٧٤٣,١٥,٩ مقالة يف ضوء القمر، خ املكتب اهلندي -

 واأللوان واحلركات وءفيها ابن اهليثم آراءه يف بعض الظواهر الطبيعية كالض
 .السماوية

  .١٧١٤,١٤ قزح واهلالة، خ عاطف  مقالة يف قوس-
  .١٩٢,٦ معجم روزن ٧٣٤,١٩ مقالة يف اختالف املنظر، خ املكتب اهلندي -
دار .  خ باإلسكندريةالقمر، خ املكتبة البلدية ) وجه( مقالة يف األثر الذي يف -

  .١٩٢٥ ، هانوفرC.Schoyة ترمجها يالكتب املصر
تتمة معاين القلة األوىل (بطلميوس ويف كتايب أوقليدس و  تلخيص علم املناظر-

 ).املفقودة من كتاب بطلميوس
/ هـ ١٣٥٧ آباد ط حيدر ١٧١٤,٩ مقالة يف املرايا احملرقة بالدوائر خ عاطف -

 . م ١٩٣٨
  ط حيدر آباد١٧١٤,٩,٦ مقالة يف املرايا احملرقة بالقطوع ، خ املكتب اهلندي -

 ضمن W.Wiedemann J.L. Helberg ا م ترمجه١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧
 - ٢٠١ص ) ١٩١٠ (Bibliotheca Mathematica املكتبة الرياضية

٢٣٧. 
  .٣٤٣٩,٤ مقالة يف الكرة احملرقة خ عاطف -
  .١٩٢,٢ مقالة يف صورة الكسوف ، معجم روزن -
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، ٥٦٦٨ برلني ١٧١٤,٢، عاطف ٣٤٣٩,٩ مقالة أضواء الكواكب، فاتح -
  .٧٣٤,٣اهلندي  املكتب

 .على طريقة بطلميوس  يف املناظر  مقالة-
على حد   كتاب املناظر، وهو أهم كتب ابن اهليثم يف العلوم الطبيعية وقد صار-

 املرجع املعتمد عند أهل أوروبا حىت القرن السادس عشر(تعبري مصطفى نظيف 
 : ملا جاء يف مقاالت هذا الكتابصودونك تلخي) . للميالد
بحث العلمي مث يليها حبث عن  مقدمة، وهي من أجل ما كتب يف مناهج ال- ١

 بني البصر والضوء، ضخواص البصر، وخواص األضواء، وكيفية إشراقها وما يعر
 .لإلبصار وآالت البصر ومنافعها ، والعلل الالزمة اإلبصارالبصر، وكيفية  وهيئة
 .وكيفية إدراكها   الصفات اليت يدركها البصر- ٣
 .وأنواعها  أخطاء البصر- ٣
 .كيفية انعكاس الصور -واسطة االنعكاس  باإلبصار - ٤
 . القول يف اخليال - ٥
 .. . البصر الناشئة عن االنعكاس اخل أغالط - ٦
 .دراسة االنعطاف. بواسطة االنعطاف من وراء األجسام املشفة  اإلبصار– ٧

ومن املسائل اليت اشتهرت باسم احلسن يف الغرب، املشكل الذي حيلله يف املقالة 
هب نقطتني أوب على : "ويتمثل يف النص التايل) Alhazenشكل م(اخلامسة 

حميط دائرة مركزها م وشعاعها ش ، املطلوب تعيني نقطة ن على الدائرة إذا انطلق 
 ."ة الدائرةآبنقطة ب بعد انعكاسه فيها على سطح مر ضوء من أ إليها مر شعاع

  بواسطة تقاطعوآل حل احلسن إىل معادلة من الدرجة الرابعة توفق إىل حلها
 .الدائرة والقطع الزائد 

 هنا إىل سلوك ابن اهليثم الفكري ومنهجه الطريف البديع يف وال بد أن نلفت النظر
البحث العلمي، وال سيما عند فضه ائيا للخالف العظيم الذي فرق طويال بني 

 .فيما خيص كيفية اإلبصار الفالسفة وعلماء املناظر
 أصحاب التعاليم مجيعا كانوا متفقني على أن اإلبصارفهذا اقليدس وبطلميوس و"
إىل املبصر، كأن العني ميتد منها شيء حىت يلمس  خبروج شعاع من البصر هو

 فهذا الشعاع اإلحساساملبصر، ومىت يلمس هذا الشيء، املمتد من العني املبصر، يقع 
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قرون (شرات  يف احلاألحياءما يسميه علماء  هو يف زعمهم، نظري اخلارج من البصر
، وهو اإلنسان يشبه - بعد ابن اهليثم بقرون -، ولقد كان ديكارت )االستشعار

 يتحسس احملسوسات من حوله الذييبصر املبصرات بعينيه االثنتني، بالكفيف 
 ".)٧٨(وين ميسكهما يف يديه ضبع

 ،- مستأنفا إياه يف مبادئه ومقدماته -يعيد ابن اهليثم النظر يف علم البصريات، 
 وجيري التجارب املتعددة يف الظروف املختلفة ومع أضواء متنوعة من ضوء مباشر

مستندا إىل جتارب "وضوء شعاع منعكس ومن خيال بشاهد بواسطة االنعطاف 
صحيحة واعتبارات حمررة بآالت هندسية ورصدية، وقياسات مؤلفة من مقدمات 

 ."رثلج الصدنتهى إىل احلق الذي به يوا" برد اليقني "فوجد " صادقة
 موجودة يف حد  أن ظاهرة النور-وله ترجع األولوية يف ذلك  -وبقر ابن اهليثم 

ذاا، متميزة عن خمتلف الظاهرات الطبيعية بقطع النظر عن الشخص املبصر، فليس 
 .صفة من صفات العني وخاصة من خواصها الوظائفية  النور

 أبا(يثم ، ولذا حق له أن يدعى والنور، ككائن طبيعي ، ولد على يد احلسن بن اهل
 أن يدرس عامل النور يف حد اإلمكانوصار يف ).. .  علم البصريات منشئ(و) النور

ذاته وأن يقارن بني شىت ظواهره وأن حيشر الشبه مع شبهه والقرين مع صنوه وأن 
، وحترى اإلحساسال يشتبه من كيفية  وظاهر مطرد ال يتغري قراء ما هوتيلتقط باس

، وكانت النتيجة اآلراءما ميزه وانتقده طلب احلق ال امليل مع  هليثم يف سائرابن ا
بلوغه القوانني العامة يف ظاهرة االنعكاس والوقوف على القانونني األولني يف 

ية االنعطاف ليست مناسبة و الثالث منه إذ أثبت أن زاناالنعطاف وحتسس القانو
 . مناسب جليب زاوية السقوط أن جيبهااآلنية السقوط، وحنن نعلم ولزا

 إن كان جسم الضوء ألطف من املخالف كان انعطاف الضوء: "يقرر ابن اهليثم 
 :ويضيف"  فإىل خالف جهته ظعن استقامته إىل جهة العمود، وإن كان أغل

 على سطح املخالف عمودا عليه يف املخالف وسطحا وءلنتوهم من موقع الض"
وموقعه قائما على سطح املخالف، يعين على السطح  وءمستويا مارا بنقطيت مبدأ الض

املستوي املماس لسطح املخالف فيكون العمود املذكور فيه وكذا اخلط الذي عليه 
  .)٧٩(" املخالف             ينعطف الضوء يف 

جل أن الشفق يبدأ يسويفسر ابن اهليثم تضخم قرص الشمس قرب األفق، و
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 . درجة ١٩ زاوية تساوي وينتهي إذا كونت الشمس حتت األفق
كون فيما بعد أساس نظرية هوجينس املعروفة ت ابن اهليثم مالحظة سظويالح

ن ما كان من أ العمود أسهل وأقوى وىإن احلركة عل: "فيقول ) باملسافة النورية(
 إذا صادف جسما وءاملائلة أقرب إىل العمود كانت احلركة عليه أسهل مما بعد، فالض

غلظه ميانعه من النفوذ من جهة حركته، وليست املمانعة يف غاية  فإنه بظمشفا أغل
 ".القوة فليس يعود يف اجلهة اليت يتحرك منها
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 )أو السيمياء يف بداية األمر( الكيمياء -ب
 النار: العرب يف البداية إىل ما ورثوه عن اليونان من فكرة العناصر األربعة استند 

احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، وإىل :  األربع واهلواء واملاء والتراب ، والطبائع
أن من األشياء ما تكون فيه هذه الطبائع بالقوة وال تكون بالفعل فيمكن تفصيلها 

عمل الكيمياء يقصد منه البحث عن  وتدبريها حىت خترج من القوة إىل الفعل، وصار
وتتمثل أعمال .. ا غريهوإظهاربعض هذه الطبائع وحتويلها  أجسام متكن من تغيري

الباحثني يف هذا السبيل يف حل األجسام إىل أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطري، 
 .مهاء الصلب بالقهرأجتميد الذائب منها بالتكيس و

 )٨٠(بن حيان الصويف  وكان كل الباحثني يف الكيمياء عالة على أيب موسى جابر
الوصول إىل "ة الكيفية للطبائع بل يرى أنه ال ميكن أن نصل إىل معرفة املاهي وهو

، "معرفة الطبائع ميزاا، فمن عرف ميزاا عرف كل ما فيها وكيف تركبت 
فمن كان دربا كان عاملا حقا، : "فاملعرفة تتعلق إذن بالكم وحنن نبلغها بالتجربة 

 " .ومن مل يكن دربا مل يكن عاملا، وحسبك بالدربة يف مجيع الصنائع 
 ما توصل إليه بتجربته الشخصية فما صح"اخلواص انه سيذكر ويقول يف كتاب 

 والعلم يبلغ )٨١("ن ما استخرجه سيقابله على أقوال غريهأأورده، وما بطل رفضه، و
على الوالء والدوام ، خرج العلم " أسباا ستباملثابرة، فإذا مجعت التجارب ودر

 " .منها وانقدح 
ولذا عرفت الكيمياء  ياء إىل جابر،يموينسب برتلوجل ابتكارات العرب يف الك

 ) .علم جابر( باسم
ومن الثابت أن العرب استحضروا عددا من املركبات اليت تعد من أركان علم 

) H NO٣حامض األزوتيك (الكيمياء يف العصر احلديث ، ومن ذلك ماء الفضة 
نيترات البوتاس (وملح البارود ) H٢ SO٤ احلامض الكربيتيك(الزاج  وزيت

NO٣ K (  والزاج األخضر) سلفات احلديدSO٤ Fe (  وروح النشادر
)NHنيترات الفضة (جهنم  وحجر )٣NO٣ Ag (  كما عرفوا الصود الكاوي

 ).Kallium = Kالقلي ، ومنه جاء الرمز الكيميائي (والبوتاس 
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 عند إضافة حملول Ag Clب كلوريد الفضة سما حيدث من را  جابرظوالح
 ، وأعلن أن مركبات Ag No٣ حملول حجر جهنم  إىلNa Clملح الطعام 

 .)٨٢(ق رالنحاس تكسب اللهب لونا أز
م رفضوا السحر أهو  ولعل أهم ما ساهم به هؤالء العلماء يف ميدان الكيمياء

 . ال يسلمون إال مبا تثبته التجربة من حقائقبأموالتنجيم وجاهروا 
  النباتم عل-ج

  وبقيت تقاليدضالقدم معرفة بالفلح وخدمة األرألقوام العامل العريب منذ كان 
كتاب  الفالحة متوارثة يف وادي الرافدين ويف املغرب العريب، خصوصا من خالل

الفالحة النبطية الذي نقله ابن وحشية بعد ختليصه مما كان يشوبه من أساطري 
أليب زكريا حيىي ) كتاب الفالحة األندلسية( ، وخصوصا أيضا بفضل يذوتعاو
ومنا علم النبات على يد العرب وال سيما منذ عهد  . األندلسيعروف بابن العوام امل
الرمحن الناصر بقرطبة إذ أنشأ ا حديقة نباتية عظيمة وخصصها للنباتات  عبد

نباتات جديدة، وجلب   إىل كل البلدان للبحث عن بذورباإلرسالياتالطبية، وبعث 
 األخصائيونار عكف على دراستها أنواعا من املزروعات وأصنافا من األشج

    وسجلوا نتائج جتارم املتعلقة بغراستها يف احلدائق واحلقول وخواصها الغذائية 
واستخدم العرب يف دراسام التجربة ) ١٢٤٩/ ٦٤٦ت  ()٨٣(والعالجية

 بأقطارنتقل يف البالد من األندلس إىل الشام مارا  يواملالحظة، فنشاهد ابن البيطار
صفها بدقة، بل إن رشيد الدين ير مسجال كل ما يعاين من النباتات ص ومباملغرب

يستصحب مصورا فنانا يصور النباتات يف لوحات ) ١٢٤١/ ٦٣٩ت (الصوري 
 . ملونة بلوا الطبيعي متثل مجلة مراحل تطورها ومنوها 

 وقد أغىن العرب علم النبات مبسائل كثرية ومستحضرات متعددة وأنواع من
  .)٨٤( ربة والدهون واملراهم والكحول واللعوق اخلش كاألاألدوية

 ر امليالدي على يد القاسم بن حممدشوبلغ علم النبات األوج يف القرن السادس ع
 الوزير الغساين، طبيب السلطان السعدي املغريب أمحد املنصور، وبقي لنا منه خمطوط

، امتاز مبحاولة طريفة ))٨٥(حديقة األزهار يف شرح ماهية العشب والعقار(بعنوان 
 .لتصنيف النباتات كانت األوىل من نوعها
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ويفرعه حسب الصفات العامة ، فهو يقسم النباتات تقسيما ابتدائيا يسميه اجلنس
ا يسميه النوع، وأحيانا تقسيما يماجلوهرية أو العرضية اليت يتصف ا العشب مث تقس

نس الشجر الصغري وجنس وج جنس الشجر نه يعتربأثالثا هو الصنف فمن ذلك 
وال من البقل بل يلحق بالشجر  ب تعريفه ليس من الشجرسالتنماس ، وهو ح

، "املتولد من حبته ، املستأنف كل سنة"يعرف البقل والصغري كاليامسني والنسرين ، 
 .ويستعرض الغساين ما يعرض للساق والورق والثمر من أعراض

وجنس اللبالب ) وال ساق لهنبت يفترش األرض  وهو(فهذا جنس اليقطني 
املعرش وجنس القصب وجنس الديس وجنس الكلوخ، مث هو يذكر اهلدبات، وهي 
ماله أوراق مستطيلة قليلة العرض، واملترسات، ذات األوراق املستديرة، واأللسن 

  .ر، والكفوف كاخلروع اخلثوكلسان احلمل ولسان ال
ساين لصيغ اجلموع لتصنيف ومن االستعماالت اللسانية الطريفة استعمال الغ

فكرة الفصيلة اليت   اخل وتلك خطوة أوىل حنوواألقاحي  الشيحات والكلوخ :النبات
 ...مجع فيها ما تشات صفاته من النباتات 

 De إىل أن أول تأليف أورويب يف تصنيف النبات هو كتاب اإلشارةوجتدر 
plantis اإليطايل ملؤلفه Andrea Cesalpino حوايل سنة  وكان وضعه
  .١٥٦٣ وطبع بفيزنزا سنة ١٥٢٤
 الطب -د

 سالمي علم الطب فعمل مجعأول ما اهتم به العرب من العلوم بعد الفتح اإلمن 
 إسحاق وابنه) ٨٧٣ - ٨٠٩( العبادي إسحاقلنقلة، ومن أشهرهم حنني بن امن 

 عسم وثابت بن قرة وغريهم كثريون، عملوا كلهم على ترمجة حبيش األأختهوابن 
أصوله وفروعه من أمهات الكتب اليونانية واهلندية، واستخلصوا مادة هذه الكتب 

 .فايورتبوها وبوبوها فصارت كتبهم بذلك أوضح عرضا وأجلى تصن
وليس يف اإلمكان ، ولو يف عرض موجز، أن نقوم بتقدمي أطباء العرب الذين بلغوا 

 آثارهم يف خمتلف البلدانالقمة يف العلم وطبق صيتهم اآلفاق ، وتناقلت األجيال 
 قد نقشت على األعالم، حىت إن أمساء مجع من هؤالء اإلسالمية وغري اإلسالمية

 . أو غريها من معاهد العلم بأوروبايسبوابة كلية الطب ببار
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 ما زال خمطوطا مل يدرس حمتواه ومل حتقق وذلك أن معظم ما بقي لنا من املصادر
من األخطاء يف  نها إىل الالتينية دخلها كثريمما ترجم م مادته، كما أن الكثري

 .املضمون والشكل
وأخريا إن األصول اليونانية واهلندية وغريها اليت نقل عنها العرب قد تالشت 

فال يكون من اليسري أن حنكم حكما قطعيا كامال على مدى ما ساهم به . وفقدت
 .. .م املتصلة بالطب العرب يف حقل الطب وأمهية ما تقدموا به من أعمال يف العلو

عصر  أضف إىل ذلك أنه لن يكون لعصر من العصور أن يزن مبيزانه اخلاص إنتاج
إذن . ختتلف وال جتمع بينها وحدة القياس ، واملعايرين، فالظروف تتبايى وانقضىمض

 مناذج مما ثبت من طرائف ما ابتكر أطباء العرب ورائع ضسنقتصر على عر
 م اليت اسهمواا يف تقدم صناعة الطب نظريا وعمليااكتشافا. 

 :وسننطلق من سؤالني يشتركان يف صيغة اجلواب 
 هل اكتفى أطباء العرب مبجرد التتلمذ ألطباء اليونان واهلند ومجلة من نقلوا - ١

 .عنهم املادة الطبية؟
ح يريح جلثث املوتى وهل بقوا يف باب التشرش هل تقيد أطباء العرب حبرمية الت-٢
 .حة عالة على جالينوس وبقراط وغريمها؟ واجلرا

إىل تصويبات أطباء العرب ملا كان خطأ يف كتب  يف هذا الصدد أن نشري وحسبنا
م مارسوا هم أجالينوس لنوقن أم اعتمدوا أوال وبالذات على جتربتهم الشخصية و

 . احليوانات أو على جثث املوتىىأنفسهم التشريح سواء عل
القرن السابع (يقات عالء الدين املعروف بابن النفيس ويكفي أن نذكر بتعل

  :ونقده جالينوس وابن سينا مصرحا) ح القانونيرح تشرش(يف كتابه ) للهجرة
 ".والتشريح يكذما"

 Harveyباكتشافه للدورة الدموية الرئوية، قبل هاريف  وال بد أن نذكر
 Vesalius وفيساليوس Servetciosقبل شرفتسيوس  بل) ١٦٢٨(

 .ن و بقرCesalpino وسيزلبينو Colomboوكوملبو
أن الدم يتشكل يف الكبد حيث "فأما رأي جالينوس والقدامى فكان يتمثل يف 

إليه الوريد البايب األغذية من األمعاء بعد هضمها وحتضريها فتتحول فيه إىل دم  ينقل
 .زع الدم بواسطة األوردة على أجهزة اجلسم وأعضائه والكبد يت ، ومن
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 وكان قسم من الدم يصل إىل القلب األمين بواسطة الوريد األجوف ، ويف البطني"
خن ويرقق مث يعود يس هذا الدم مما يكون قد علق به من شوائب وصاألمين يتخل

قسم من الدم  ميرومطهرا بعد العملية التحضريية إىل األوردة ومنها إىل األعضاء، 
بني  مرئية كائنة يف احلجاب احلاجز نافذ غريم عرب رساملسخن املرقق إىل البطني األي

 من الرئتني بواسطة الشرايني اآليتخيتلط الدم مع اهلواء  رسالبطينني ويف البطني األي
، ومن هذا اخلليط تتولد الروح يف البطني األيسر الذي )أي األوردة الرئوية(الوريدية 

٨١(ريوزعها بدوره على اجلسم كله بواسطة األ(. 
 . ..ه النظرية مل يكن للرئة من وظيفة سوى تربيد الدم املرتفع احلرارة فحسب هذ

ال "  أو"هذا هو الرأي املشهور، وهو عندنا باطل: " ويأيت ابن النفيس فيقول 
 " .هذا ظاهر البطالن "أو " هذا عندنا من اخلرافات : "أو" البتة يصح

 أعلم ، إن القلب ملا كان والذي نقوله حنن ، واهللا:" فيقول صمث يديل برأيه اخلا
تكون من دم رقيق جدا شديد املخالطة جبرم  ي إمناهمن أفعاله توليد الروح ، و

هوائي ، فال بد أن حيصل يف القلب دم رقيق جدا وهواء ليمكن أن حتدث الروح من 
من جتويفي  يف التجويف األيسر اجلرم املختلط منها، وذلك حيث تولد الروح، وهو

 رسطف الدم يف هذا التجويف، فال بد من نفوذه إىل التجويف األيوإذا ل. القلب
ولكن ليس بينهما منفذ، فإن جرم القلب هناك مسمت ليس فيه . حيث مولد الروح

يصلح لنفوذ هذا الدم، كما ظنه  ظاهر منفذ ظاهر، كما ظنه مجاعة، وال منفذ غري
د وأن يكون هذا فال ب. جالينوس، فإن مسام القلب هناك مستحصفة وجرمه غليظ

ين إىل الرئة لينبت يف جرمها وخيالط اهلواء ياالدم إذا لطف نفذ يف الوريد الشر
من  رسريان الوريدي ليوصله إىل التجويف األيشويصفي الطف ما فيه وينفذ إىل ال

جتويفي القلب، وقد خالط اهلواء وصلح ألن تتولد منه الروح، وما بقي منه أقل 
 .)٨٧(" غذائهالطافة تستعمله الرئة يف

يح على اجلثث وذلك ما يصرح رولدينا مثال ثان يثبت ممارسة أطباء العرب للتش
كتاب (يف كتابه ) هـ ٦٢٩ - هـ٥٥٧(اللطيف البغدادي  موفق الدين عبد به

نه أإذ يذكر )  مصرض واالعتبار يف األمور املشاهدة واحلوادث املعاينة بأراإلفادة
فشاهدنا من شكل : "ويواصل قائال قي مقربة من املقابرية روجد تال من اهلياكل البش

العظام ومفاصلها وكيفية ايصاهلا وتناسبها وأوضاعها ما أخذنا علما ال نستفيده من 
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يكون ما شاهدناه   سكتت عنه أو ال يفي لفظها بالداللة عليه، أوأاالكتب، أما 
لينوس، وإن كان يف خمالفا ملا قيل فيها، واحلس أقوى دليال من السمع، فإن جا

 " .، فإن احلس أصدق منه هكيوحيالتحري والتحفظ فيما يباشره  الدرجة العليا من
 وثيق صلبأن عظم الفك األسفل عظمان مبف: "ويرد على جالينوس إذ يصرح 

والذي شاهدناه من حال هذا العضو انه عظم واحد ليس فيه : "فيقول " احلنك  عند
يد عن زاه ما شاء اهللا من املرات يف أشخاص كثرية تمفصل وال درز أصال، واعتربن

 )٨٨("ألفي مججمة بأصناف من االعتبارات، فلم جنده إال عظما واحدا من كل وجه 
باملساعدة وضعنا  هذه، ولئن مكنتنا املقادير وكذلك يف أشياء أخرى غري: "ويضيف 

 ".مقالة يف ذلك حنكي ا ما شاهدنا وما علمناه من كتب جالينوس 
  غنمت غنما كبريا مما سبق أنأافبالطبع ) أو العالج باحلديد(وأما اجلراحة 

ذكرنا من ممارسة للتشريح، وكان أكرب جراحي العرب أبا القاسم خلف بن العباس 
) Abulcasisاملعروف يف أوروبا باسم ) ( م١١٠٥ - ١٠٣٠(      الزهراوي 

 صم األثر يف الغرب، وقد خصعظي) ف ملن عجز عن التأليفيالتصر(وكان لكتابه 
منه للجراحة وتعرض فيه ألمهية التشريح، ومنفعة الكي وتوسع يف  القسم األخري

استعماله يف فتح اخلراجات واستئصال السرطان، وفضله على استعمال املشرط، 
 ).اليونان خمالفا بذلك تعاليم(

 رب برطالواستخدم أبو القاسم ربط الشرايني، قبل أمربوازباري بقرون ويعت
Portal نه أول من استعمل السنانري يف استئصال العنبية أ)Polype ( وأجرى

 .صبة اهلوائية على أحد خدمه وجنح فيهالقعملية شق ا
ومن أعلى أوجه الطرافة ما حلى به الزهراوي كتابه من رسوم ملختلف اآلالت 

 . ما أجرى من عمليات جراحية متنوعةإلجراءاليت استنبطها 
ال  طريفة ئج هذا البحث العلمي العارم هذه التجارب املتعددة املختلفة مثارومن نتا

  .ىحتص
 االختصاص يف الطب

 ناعة الطب مبالصولعل من أهم ما ميكن أن يعزى للعرب يف هذا امليدان تنظيمهم 
 بني فروع االختصاصات مجيعها، فتمكن بذلك أهل الذكر أرسوا من قواعد للتمييز

 .والتقدم على درب املعرفةمن تدقيق البحوث 
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وهو  هو الذي خيتص باسم الطبائعي مبروده،.. . الطبيب : "يةز اجلويميقول ابن ق
عه، وهو اجلرائحي، ومبوسه، وهو اخلاتن، وبريشته، وهو الفاصد، بضمبالكحال، و

 إنسانومبكواته، وهو الكواء، وبقربته، وهو احلاقن، وسواء كان طبه حليوان يم أو 
. " 

 ٣٥٠ - هـ٢٨٥ (القريواينا أبو جعفر أمحد املعروف بابن اجلزار الطبيب وهذ
لسياسة الصبيان (خيصص مصنفا لطب املشايخ وكتابا )  م٩٥٢ - م ٨٩٨/ هـ

، وهو يف علمنا، أول كتاب عريب ظهر يف هذا االختصاص، بل إن ظاهرة )وتدبريهم
لديه أول تفريق بني جلية عنده أيضا، إذ نشاهد  بني االختصاصات تبدو التمييز

الطب والصيدلة، يف احملل والشخص املشرف، إذ كان جعل يف سقيفته غالما له 
يدعى رشيقا وكلفه بصرف األدوية للمرض، على أنه يقوم هو بنفسه بتفقد ما نفد 

 .أو ما تقادم صنعه فيحضره من جديد
 أو )٨٩( ومن االختصاصات اليت برع فيها العرب وتقدموا ا أشواطا طب العيون

مصدر  ويعترب) كتاب املسائل يف العني( كتاب رائد فيه إسحاقالكحالة، وحلنني بن 
كل الدراسات العربية يف املوضوع وما عقبها من دراسات خارج الوطن العريب، 
واشتمل الكتاب على تشريح العني وأسباب األمراض وأعراضها وعالجها، وبقيت 

ذ ترجع إليه املصطلحات املستخدمة حىت اليوم بصمات حنني واضحة يف هذا امليدان إ
 ...من شبكية وصلبة وقرنية اخل 

 احملل األرفع وعاصر علي سىلعلي بن عي) تذكرة الكحالني (وكان أيضا لكتاب 
املنتخب يف عالج (عيسى جراح عبقري، هو عمار بن علي املوصلي صاحب  بن
بواسطة مصه ) كتركتا(ني ويصف فيه طريقة عملية لقدح املاء بالع)  العنيضأمرا

 اإلبرة صإذ قد مت"بابرة جموفة، ويالحظ أن ثابت بن قرة كان يعارض هذه الطريقة 
 ".أغشية أخرى

 ميةمو الصحة العمتنظي
أولو   إىل الظاهرة التنظيمية احملكمة يف حقل الصحة العمومية، فاهتموجتدر اإلشارة

 خمتلف احلوافر، وأجروا عليها  البيمارستانات وإقامة املستشفيات يف بإنشاءاألمر
األرزاق وحبسوا األوقاف وعينوا املشرفني عليها واملتطببني فيها بواسطة امتحان 

 ... صل الفائز على رقعة مبا يطلق له من الصناعة وحيجيرى على املرشحني 
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، وفيها أقسام خمصصة لإلناثوكان يف كل مستشفى جناح للذكور وجناح 
وية، وصيدلية تضم أنواع الشراب واملعاجني واملراهم واجلبائر للمالبس والطعام واألد

. وكان من رسم البيمارستانات أن يعاجل فيها امللي والذمي .. اخل  والسفوفات 
وعينت السلطة أطباء يطوفون يف احلبوس ويدخلون إليها ويعاجلون من فيها من 

تضم املتطببني وخزانة  ")٩٠( أنشأت نوعا من املستشفيات املتنقلةإابل : ىضاملر
لألدوية واألشربة، يطوفون يف السواد ويقيمون يف كل صقع منه مدة ما تدعو احلاجة 

 ".فيه من املرض ،مث ينتقلون إىل غريه  إليه ، ويعاجلون من
 أصحاب األمراض املعدية كاجلذماء وكانت إليواءوخصصت بيمارستانات 

كانت يف غالب األحيان توجد خارج ، و)الدمثة( بدار اجلذامة أو بأفريقيةتعرف 
 :ب البلدان وعرب العصورسمن املستشفيات ح ومما اشتهر. )٩١(املدن 
 ) .٩٨٣ - م ٩٤٩أنشأه عضد الدولة ابن بويه ( البيمارستان العضدي -
 م مث ٨٧٢/ هـ ٢٥٩ والبيمارستان العتيق مبصر، أنشأه أمحد بن طولون -

 . م ١٢٨٤املارستان املنصوري أنشأه قالوون 
 . م ١١٥٤كي ن وبدمشق املارستان النوري ، أنشأه امللك العادل نور الدين ز-
 / ٨٣٧ - هـ٧٩٦(فارس عبد العزيز   وبتونس املارستان احلفصي، أسسه أبو-

١٤٣٣ - ١٣٧٤. ( 
 م وكان ١٦٦٢/ هـ١٠٧٣ومستشفى العزافني، أسسه محودة باشا املرادي سنة 

 .أيضا مدرسة لتعليم الطب
 ) .هـ١٢٩٦(فى الصادقي واملستش

 - ١٧٥٩ / ١١٩٩ - ١١٧٢(ومستشفى القرسطوق ، أسسه علي باي 
١٧٨٣.( 

احلركة العلمية والنشاط الطيب يف  ما سبق أن عرضنا يكفي للداللة على استمرار
البلدان العربية، كما تربهن النماذج اليت قدمناها على ما يف هذا العمل من ابتكار 

 . وطرافةوإبداع
 من املسامهات اليت ساهم ا العرب يف هذا امليدان،  فإننا سنغفل الكثريوبالطبع

ا وقد كفانا لوكالرك وبراون وبرطال  فإن هلا من الشهرة ما يغنينا عن التذكري
إىل   الطيب العريب، من لفت ابن سينا النظراإلنتاجونة العرض لطرائف ؤوغريهم م
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 التهاب الرئة وخراج الكبد رغم قرب ومن متييزه بني بصاروظيفة الشبكية يف اإل
مواضع األمل فيهما ومن اكتشافه لطفيلية الدودة املستديرة ومن تفطنه أن الفئران 

للرازي وإىل ) احلاوي(وباء الطاعون، وحنن لن نتعرض إىل أمهية كتاب  تنشر
 املشاهدات السريرية املسجلة فيه اليت مجع مريهوف عددا منها وعلق عليه، ولن نشري

اليت كانت أول كتاب عرف فيه بدقة ما بني هذين ) اجلدري واحلصبة(إىل رسالة 
 ... .املرضني من فرق 

 البن اجلزار القريواين) وقوت احلاضر زاد املسافر(بقيمة اإلشعار ولن نتوسع يف 
اختالف   والعالج لطبيعة العباد والبالد مراعيا قدر،به من مالءمة الطب وما امتاز
حبسب اختالف عروض  دون قطر وتأثري األدوية يف قطر تبار األقطارواع الطبائع

 ) :٩٧١/ ٣٦١(وقدميا قال فيه كشاجم شاعر الرملة . . . والعادات     األقاليم 
 من الناظرين العارفني زحاما             عندنا  رأيت على زاد املسافر

 اـمتام )تمامال( مسى ملا حينا   ه ـلوقت كان حيا فأيقنت أن لو        
من خواص للعلم  وجدنا وأن نلخص ما من آراء سبق أن قدمنا  لنا أن جنمع ماآن
) أدب العلماء(لكتابنا عن  ا مهدنا من كلمة كنا وسنقتبس أهم مستنتجاتنا العريب،
ص للرازي وابن اهليثم وابن سينا، خمتصرين هذا التمهيد، مشريين إىل الصفات صاملخ

 :يب يف خمتلف أطواره وشىت االختصاصات وهناك قلنا املميزة للعلم العر
قليدس إحوت العربية طب بقراط وجالينوس وفلك بطلميوس وهندسة "

 وأبولونيوس وأرمثاطيقي ديوفانطس وحيل ايرن وحكمة أفالطون وطبيعيات أرسطو
على أن علماء العرب مل يقتصروا عل وظيفة .. . ذلك من املعارف والعلوم  وغري

رحوا الكتب شوعلى املوقف السليب ومل يكتفوا مبجرد النقل والتبليغ بل هم الوساطة 
املنقولة ووضحوا أساليبها وحرروها وناقشوها وعرضوها على حمك التجربة املدققة 

 . ..والعقل احلصيف 
أن "وهم وقفوا مما اقتبسوا من املفاهيم العلمية القدمية موقف احلزم علما منهم 

عصم اهللا العلماء من الزلل، وال محى علمهم  ما"وأنه " لشبهاتاحلقائق منغمسة يف ا
  .)٩٢("من التقصري واخللل 

عان ما تزامحت نتائج البحوث العلمية العربية يف خمتلف االختصاصات روس
مضبوطة مدققة، وكان من شأن مكتشفات العرب الدفع بالعلم خطوات شاسعة إىل 
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يل الظواهر الطبيعية وتفسري وم املتقنة تأياجهم املمتحنة وجداوهلزاألمام، وسهلت أ
املشاهدات الفلكية تفسريا صحيحا موفقا ملتصقا أمت االلتصاق بالواقع ، وكان 
تصورهم للعامل وتقديرهم حتركات الكواكب وأبعادها النسبية وأحجامها وقيسهم 

ذلك من النتائج غنيمة ذات بال هدت  وغري. . للميل الكلي وللدرجة األرضية 
 .. .حنو قوانينه املشهورة براهه ووجهت كبالر صاد طيكوأر

قي ويف نظرية العدد مكنت الدراسات العربية من تنظيم هذه النظرية، يرمثاطويف األ
وترتيب  )حساب الوضع(فالعرب باستعماهلم الصفر استعماال نظاميا وبالوقوف على 

عداد الطبيعية، العمليات األساسية على األعداد قد أقروا مميزات جمموعة األ
واستكملت جمموعة األعداد املنطقية هويتها حني أمت العرب تنظيمها وضبط قواعد 
العمليات عليها والربط بينها وبني اموعة األوىل، جاعلني بينهما تطابقا تقابليا 
بواسطة دراسام يف النسبة واملناسبة، كما مت جتهيز جمموعة األعداد الصماء مبا قام به 

 . ..ابن البناء املراكشي وأبو علي القلصادي من حبوث مكثفة منسقة خاصة 
النور، ككائن طبيعي، قد ولد على يدي احلسن بن (ويف علم البصريات رأينا أن 

 ). .. علم البصريات منشئ(و) أبا النور(م، ولذا حق هلذا العامل أن يدعى يثاهل
نية يعمل ا يف اجلامعات للرازي إىل الالتي) املنصوري(ويف الطب بقيت ترمجة 

األوروبية حىت القرن السابع عشر للميالد، وكان لكتاب احلاوي أيضا أثر بالغ يف 
 . ..أوروبا إىل فجر العصر احلافر

إن كتاب القانون البن سينا كان حبق  "William Oslerويقول الدكتور 
 السابع عشر الطيب باملشرق واملغرب منذ القرن الثاين عشر إىل القرن اإلجنيل
وإىل ما قدمه علماء العرب ) طرافة العلم العريب(وأشرنا، ضمن عرضنا، إىل ". للميالد

من أجهزة استنبطوها وأرصاد قاموا ا، ومشاهدات سجلوها، وعلى ما كشفوا من 
 .. .حجب وأزاحوا من ستر

به ما اتسم به البحث العلمي عند العرب من فلسفة  ولعل أجل ما جيدر أن نذكر
 :نه أ شاملة، فمن أهم مبادئهم إنسانيةصيلة ونظرة عميقة للواقع ونزعة أ

 :نه حق أال يكون احلق إال ما أملت التجربة -١
 واختصرت الطريق اختصارا، مهتديا ":ولذا فقد نبذوا التقليد نبذا، يقول الكاشي

ع ما ومجي": اللطيف البغدادي ويقول عبد" بنور اخلاطر، ال مقتديا مبسطور الدفاتر
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ليس : "وين ريرية، ويقول البيسجل الرازي مشاهداته السروي" حكيناه مما شاهدناه 
رارا يف بدنه ضوهو ال ينقطع عن الرصد والتجربة ولو أنه قاسى منه أ" كالعيان  اخلرب

إن البصر ال يقاوم شعاعها، بل  ":يقول  منذ صغره، ففي رصد الشمس مثال هو
وبصري فسد ... وحتري  بصره إليها امسدراإلنسان أثار ا فإذمنه تأثرا مؤذيا مؤملا، يتأثر

 ".مبثل هذا من رصد الكسوفات الشمسية يف حداثيت 
 :ددع ال علم إال بال-٢

 عى إليهيسحيوم حوله الباحث و.. ك احلق ، واحلق متحول متغريافغاية العلم إدر
 .ن أن يدركه أبداود

 املعطيات وخواصها، ولذا ولذا وجبت زيادة التدقيق والضبط ووجب تقدير
زياج املمتحنة، ودقق ابن سينا ألعلماء العرب القياسات املتعددة ووضعوا ا أجرى

وابن اجلزار وغريمها مقادير األدوية الالزمة ملعاجلة األمراض ضابطني نسبها ووزا 
يف الكيمياء فالتفاعالت ) بامليزان(ضمن وصفام الطبية، والتزم جابر بن حيان 

 .يائية تتبع الكميات املتجاورة من املواد املتفاعلةالكيم
 : ال علم بال عمل ، والعلم جد ومثابرة-٣

ويدعو احلسن بن " كن صبورا ومثابرا وصامتا ومتحفظا: "يقول جابر بن حيان 
اهليثم إىل التريث وعدم التسرع قصد احلصول عل احلكم العام ، وإىل التحري والنقد 

 ".الذي به يثلج الصدر"قق احلق حىت يتح ومعاناة الصرب
 : احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها-٤

راء كلها وتقبلوا النظريات أمجعها، مث نقدوها باحلجة ولذا تفتح العرب لآل
 .)٩٣( أبقوه ، وما كان زائفا ألقوه إبريزاوبالتجربة والعيان فما كان ذهبا  والربهان 

ا به لننال ونبلغ به من املنافع العاجلة  إن اهللا تعاىل أعطانا العقل وحبان-٥
 .)٩٤( غاية ما يف جوهر مثلنا نيله وبلوغه واآلجلة

، مث إن العربة "نرجع يف األمور إليه ونعتربها به ونعتمد فيها عليه "نا إلذا، أوال، 
...  البالد ونفع العباد، واحملل األول للبشر الذي كرمه اإلله إصالحبالعمل إمنا هي 

وأما إذا ما كان العلم ... حلق هو الداعي إىل األمر األفضل وإىل اخللق احلسنفالعلم ا
 .بالناس وللبطش والتدمري فسحقا له وتبا ألهلهلإلضرار مستخدما 

 :  احلق مطلوب لذاته وال يبتغي الباحث من وراء حبثه جزاء وال شكورا-٦
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رسول النعمان القاضي واين أقبل عليه ريفهذا أبو جعفر أمحد بن اجلزار الطبيب الق
ومعه منديل بكسوة وثالمثائة مثقال ، "بكتاب شكره فيه على ما توىل من عالج ابنه 

 فلما قيل له يف ذلك قال "وقرأ الكتاب وجاوبه شاكرا، ومل يقبض املال وال الكسوة
 .)٩٥(" ال كان لرجال معد قبلي نعمةواهللا: "

ما  ن حممد بن حممود النيسابوريوين يروي عنه ياقوت عريوهذا أبو الرحيان الب
أجازه السلطان حبمل فيل من نقده ) القانون املسعودي(وبلغين أنه ملا صنف  ":يلي

 .)٩٦("الفضي، فرده إىل اخلزانة بعذر االستغناء عنه، ورفض العادة يف االستغناء به 
 ي،ضبل إن ياقوت يروي أيضا قصة وفاة أيب الرحيان عن أيب احلسن الولواجي القا

: يقول -روحه العلمية العالية  والقصة فيها ما فيها مما يربز -وين ريصاحب الب
دخلت على أيب الرحيان، وهو جيود بنفسه، وقد حشرج نفسه وضاق به صدره، (

فقلت له ) كيف قلت يل يوما حساب اجلدات الفاسدة؟: فقال يل يف تلك احلال 
 أودع الدنيا وأنا عامل ذه املسألة، أال يا هذا: أيف هذه احلالة؟ قال يل : إشفاقا عليه 

فأعدت ذلك عليه، وحفظه، وعلمين ما  يكون خريا من أن أخليها وأنا جاهل ا؟ 
 .)٩٧(وعد، وخرجت من عنده، وأنا يف الطريق فسمعت الصراخ 
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 امشواهل
هذا بالطبع إننا ال حنشر ضمن املؤرخني واملستشرقني الذين نتعرض هلم يف ) ١(

 وكل أهل االستشراق وحنن واإلسالميةالباب كل من انتمى للدراسات العربية 
األعمال قصد التعريف باحلضارة  رف لعدد كبري منهم مبا أسدوه من جليلتنع

راث ت الإحياءيف  ، فهم سامهوا بقسط وافرص وبالعلوم العربية بوجه خااإلسالمية
ا عجلة البحث يف الغرب والشرق ، وهم حركواإلسالميالفكري واحلضاري العريب 

من  وحتقيق املخطوطات العلمية مما أنشط الفكراآلثار فأكب العلماء على تعقب 
 .عقاله وبعث حركة ثقافية أفاد منها الغرب والشرق على السواء

بل أن أرباب األهواء والنيات املغرضة أنفسهم قد أثاروا موجة من الردود 
املوضوعيني ، وكان هلذا النقاش واجلدل املثار بينهم والتصويبات من قبل املستشرقني 

 .نم للمنهج العلمي عامة وللتعريف بالعلم العريب خاصةغ
 ختاري(فإذا ما اقتصرنا على ميدان الطب والعلوم الطبيعية كان ال بد أن نشري إىل 

 األنباءعيون (، باالستناد إىل )١٨٧٦(تأليف الدكتور لوسيان لوكالر  )الطب العريب
البن أيب أصيبعة وكذلك نذكر أيضا دراسة الطب األندلسي ) يف طبقات األطباء

 وترمجته الفرنسية ١٩٢١ كامربدج) الطب العريب(للدكتور رينو، وكتاب براون 
 ١٩٥٠، Osiris يسودراسات مريهوف ضمن جملة أوزير) ١٩٢٣ ريسبا(لرينو، 

راسة كراوس عن جابر بن البن العوام، ود) لكتاب الفالحة(وترمجة كليمان موللي 
وحتقيقات سيديو يف الفلك واجلغرافيا الرياضية ) ١٩٤٣ - ١٩٤٢القاهرة (حيان 
 سارطن من مصادر ج التوسع يف هذا املوضوع فليقصد ما مجع جوردومن ير

الدوميلي يف كتابه ) ١٩٤٨ - ١٩٢٧بالطيمور )  العلمخملدخله لتاري(ومراجع 
ج ( روين طاطن بإشراف)  العلوم العامختاري (هشرون) ١٩٣٨ليدن ) (العلم العريب (
 ...ومعجم فؤاد للزغني اخل ) ١٩٦٦ يسالعلم القدمي والوسطي بار: ١

  .١٩٤٦) نيسان ( ، افريل ٢٥التونسية عدد) املباحث (جملة ) ٢(
ال حممد كرد علي مبا نوه به أ ف ، قوتيي بالعلم العريب واحلضارة ثاغتر م) ٣(

قواله، وغفل عن استدراكاته املومهة، الزارعة للشك أو احملطمة أ ب فاستشهداإلسالمية
 .٢١٥ ص ١٩٣٤القاهرة )  واحلضارة العربيةاإلسالم(ملا سبق أن اعترف به ، انظر 
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 خترج يف ١٨٦٤أميل فيلكس قوتيي مستشرق فرنسي ولد بكرمان فران سنة ) ٤(
ستاذ أ ١٨٩١ألملانية سنة حرز التربيز يف اللغة اأ و١٨٨٤دار املعلمني العليا سنة 

 : له من الكتب١٩٠٢جبامعة اجلزائر سنة 
 ١٩٣١قرن من االستعمار، دراسات حتت اهر، ) أ 

 ) .وسيكون أهم منطلق لنا( ، ١٩٣٢أخالق املسلمني وعادام ، ) ب 
 ١٩٣٧ عصور املغرب احلالكة، أفريقياماضي مشال ) ج 
 .١٩٣٩ البيضاء، أفريقيا) د 
 ١٩٤٠توىف سنة  *
 ، ما بني ظفرين هكذا يف األصل٢٥٥أخالق العرب وعادام ، ص ) ٥(
 ٢٥١املصدر عينه ص ) ٦(
يف   أطلق هذا االسم من قبل الالتينيني على البدوSarrazinsسراسني ) ٧(

هل أوروبا يف أ أطلق مث) شرقيني(بني النهرين، وقد يكون حتريفا للفظ ا منطقة م
 .األندلس وصقلية  حفوا عليهم منزالفاحتني الذين  على ظالقرون الوسطى هذا اللف

 ٧عصور املغرب احلالكة ص ) ٨(
 ٩أخالق املسلمني ) ٩(
 Dolecocephale ٢٣املصدر عينه ص ) ١٠(
 )١١( I’homo Europoens 
)١٢ (Semite ou protosemite 
 .٢٧٨أخالق املسلمني ص ) ١٣(
 .٢٧٨أخالق املسلمني ص ) ١٤(
، عربت آثاره عن عقلية ١٨٦٥لد ببمباي باهلند سنةكاتب اجنليزي، و) ١٥(
 Rudyard Kiplingنقلوسكسونية مربالية األاإل

  احملتلةئريعين أهل اجلزا) ١٦(
 .٧خالق املسلمني ص أ) ١٧(
مسامهة الشعوب السامية يف تاريخ احلضارة ) ١٨٩٢ - ١٨٣٣(رينان ) ١٨(
 ٢٩ص
 ٢١ه ص ناملصدر عي) ١٩(
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 ط، ١٨٨٣ مارس ٢٩رة ألقيت بالصربونة ضعلم حما والاإلسالم :رينان) ٢٠(
 .١٤ ص ١٨٨٣ سباري
 ١٩٣٠ألمريكي ا Lothrop Stoddardهذا عنوان كتاب ) ٢١(

The rising tide of color against white world 
supremacy (١٨-١٩٢٢) Spengler 

 .لشبنقلر) تدهور العرب (أنظر أيضا كتاب 
 ١٩٢٣ سط باري) ٢٢(
ن من بني الفالسفة والعلماء أباملالحظة  من اجلدير (:ن يف املعىنيقول رينا) ٢٣(

 اإلسالم) املوسومني بالعرب ال يوجد سوى واحد، هو الكندي من أصل عريب
 ١٥والعلم ص 

 إىل بالتسطري لفتنا النظر - ٣٢٢ إىل ص ٣١٣املصدر املذكور من ص ) ٢٤(
 كان أندلسيا كأنه يريد  منهم منةصل العلماء العرب ، وخاصأتأكيد الكاتب على 

اية قوله تصري األمانة  بت أن مواهبهم إمنا هي من خاصيات الغرب ويفثأن ي
  ال يتصرف فيماخواملطابقة للواقع عيبا والوفاء نقيصة تفيد أن الفكر العريب ناقل ناس

 .ينقل
، واكتشف ماندال قوانني ١٨٥٩سنة ) أصل األجناس( كتابه داروينر شن) ٢٥(

من إعادة النظر يف ) السبعينات( وقد مكنت البحوث البيولوجية املعاصرة، يف الوراثة،
 األمريكيني Eldridge, Gould أنظر أعمال(بعض مظاهر النظرية الداروينية 

القومي   املركزإشرافوالبحوث اليت ألقيت يف امللتقى الدويل املنظم أخريا حتت 
 ).دجيون(للبحث العلمي يف مدينة ) الفرنسي (

 )١٨٩٧- ١٨٣٢(كاتب فرنسي ولد مبدينة لوهافر ) ٢٦(
، فكان إهلها الواحد )التوحيد(مة محلت لواء أهل يصح هذا القول يف ) ٢٧(

األحد وكان علمها مؤلفا بني علم اليونان وحكمة فارس واهلند والكلدان ؟ا انظر 
 ١٩٨٢باريس  ) اإلسالموعود (كتاب روجيه جارودي 

)٢٩ (Persian Science: C Elggod ضمن The legacy of 
Persiaر ش نArberry يضاأ أنظر ٢٩٢ ، ص ١٩٥٣ اكسفورد: Les 
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origines de la’Europe et de la civilisation Europeene: 
Christophe Dawson  ١٦٠ص  - ١٩٣٤ س بارياإلجنليزيةمترجم عن 

)٣٠ (A literary history of Persia : E.G. Broowne ١ ج 
 ٢٦ ٠ص 
مساء أالبن الندمي ) تالفهرس(نكتفي للرد على هذه املزاعم بأن ننقل عن ) ٣١(

مجاعة ممن اهتموا بترمجة الكتب العلمية من شىت اللغات ومن أكبوا على الدراسات 
 أوأكانوا مسلمني   ساميون على األقل ، سواءأوالعلمية، وهم كلهم عرب، 

 :مسيحيني أو من دين آخر، ومن هؤالء
ي، هالل بن أيب هالل ص بن ناعمة احلمهللاملسيح بن عبد اا  عبد٣٤١ص 
اصطفن بن باسيل، أيوب الرهاوي، ابن شهدي  ، أبو نصر آوي بن أيوب،صىاحلم

، ثابت، إسحاقحنني،  الكرخي، أيوب بن القاسم الرقي ، قسطا بن لوقا البعلبكي،
عبد   بنإبراهيم ، بن الصلتإبراهيملدمشقي ا نماث بن حيىي، أبو عىحبيش، عيس

 .حيىي بن عدي  ،اهللا
  بن سليمان بن علي اهلامشيإسحاق علي بن زياد التميمي ، ٣٤٢ص 
كهالن بن سبأ بن . ع نسبه إىل فدي، ويرتنلكايوسف يعقوب   أبو٣٥٧ص 

 يشجب بن يعرب
  بن شاكرى حممد وامحد واحلسن بنو موس٣٧٨ص 
ابر بن سنان الرقي  حممد بن جاهللا  العباس بن سعيد اجلوهري، أبو عبد٣٧٩ص 
 .البتاين اخل

 ٩٦ - ٩٥عصور املغرب احلالكة، ص ) ٣٢(
 ١٠١ صاملصدر عينه ) ٣٣(
ة يف سور التوبة واألحزاب واحلجرات ميقارن رأيه مبا جاء يف اآليات الكر) ٣٤(
قالت األعراب آمنا، قل مل تؤمنوا،  (]٩٧التوبة  [)را ونفاقافألعراب أشد كا( اخل 

  .]١٧ – ١٤حلجرات ا[)  يف قلوبكماإلميان وملا يدخل اأسلمنولكن قولوا 
 أنه يطلع على بعض آراء املستشرقني ، للقارئ ، أال خييل ٤٣٢املقدمة ص ) ٣٥(

 .؟بالعرب والشرقيني عامة) أهل املغرب(هل الغرب وبأ )أهل املشرق (بإبداللكن 
 ٢٣٠ وعادام ص  املسلمنيقأخال) ٣٦(
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 ١٢ ص ١٩٧٣ي شة ، كاراتالبريوين كتاب الصيدل) ٣٧(
 إىل ٧نقتبس أهم هذه اآلراء من حبث قدمناه للندوة املنعقدة يف جنيف من ) ٣٨(
ط )  والنظام االقتصادي الدويل اجلديداإلسالم( حول ١٩٨٠) يناير( جانفي ١٠

 ٢٥ - ١٧ م ص ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ نسوتدارسراس ، 
 ١٥١ ص ٣ ج األنباء نأنظر عيو) ٣٩(
  ، وذلك من قبل رينان خبمسة قرون٤٦٠املقدمة ص ) ٤٠(
)٤١ (Physique, grade-toi de la Metaphysique  
        مرتلة العلماء من أهل الذمة يف املدينة املسلمة، الة العربية :مقالنا أنظر )٤٢(

 ٢٣ - ٢٠ ص ١٩٨٢) فرباير(خر شباط ، ربيع اآل١١ عدد ٥السنة 
 )دات األدوية واألغذيةرفاجلامع مل( مقدمة :ابن البيطار) ٤٣(
نشر الدار العربية للكتاب " أدب العلماء"ن املسعودي انظر نومن مقدمة القا) ٤٤(

 ١٠٥ ص ١٩٨٢تونس 
 أنظر أيضا ٦٥لقاهرة ص ا. ىعبد اللطيف البغدادي يف مصر، لسالمة موس) ٤٥(

 ١٩٧٧ ه ، حلب،نعبد الكرمي شحادة ع. د   دراسة 
 ١٩٧١ القاهرة .احلميد صربة دب، حتقيق د عمقالة الشكوك على بطلميوس) ٤٦(
  .٣ص 
املدخل للحساب الغباري (مذكرة عن انتشار األرقام اهلندية وكذلك ) ٤٧(

 )واهلوائي 
Atti dell Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei, 

Vol XIX 
)٤٨ ( Sur l’origine de nos chiffres, notices et extraits 

des mss de Paris, 
١٨٤٧ p ١٥٠-١٤٣ 

)٤٩ ( The Hindu – Arabic Numerals (١٩١١) 
ل ما مثنقتبس البعض مما نتقدم به من أعمال األستاذ أمحد سليم سعيدان ) ٥٠(

علم ( بعنوان ١٩٧١ إبريل، ١ عدد ٢الكويتية مج ) عامل الفكر(جاء يف جملة 
 ١٩١ص ) احلساب عند العرب
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 ١٢١٨ و ١٢١١بني  توجد منه نسخة خمطوطة مؤرخة فيما) ٥١(
)٥٢ (Archive for History of Exact Sciences عدد ٢٢ مج 
٤ Ibnal Haytham et le theoreme de Wilson: Roshdi 

Rashed ٣٢١ – ٣٠٥  ص ٤ ,١٩٨٠. 
للطبع يف معهد  ا عليه، والكتاب جاهزنقمنا بتحقيق هذا املخطوط وعلق) ٥٣(
 .راث حبلبتال

  .١٩٦٩ ط تونس اب،مال احلسانظر حتقيقنا لتخليص أع) ٥٤(
ص  ١٩٧٦، ١٣حتقيقنا هلذه الرسالة، حوليات اجلامعة التونسية عدد  نظرا) ٥٥(
٢٠٩ - ١٩٣ 
  طابت بن قرةث املتحابة، تأليف دحتقيق د أمحد سعيدان لكتاب األعدا انظر) ٥٦(

 ١٩٧٧اجلامعة األردنية 
 .نظر أعمال الكرجي والسموءلا) ٥٧(
 شرف الدين الطوسيو مصنفات عمر اخليام نظر على اخلصوصا) ٥٨(
ظر ان) ٥٩(

  :رشدي راشد
 النشرة اجلديدة، اإلسالميةنظر مقالنا ضمن دائرة املعارف اعن القلصادي ) ٦٠(

 ٣٣ ص ١٩٧٢ سنة ٩يضا حوليات اجلامعة التونسية عدد أنظر ا ووإجنليزيةفرنسية 
– ٤٩. 

رة اجلديدة ش، الناإلسالميةارف يف دائرة املع) علم اهلندسة(أنظر مقالنا ) ٦١(
 ٤١٣ص     سية، نالفر
د من صي فلكي راش ، احلسن املراك١١٤٨ رقم س، خ باري٣٢الفصل ) ٦٢(

ترضه بروكلمان، دون فلذي يا خالقرن السابع للهجرة، تويف دون شك بعد التاري
 . م ١٢٨١/ هـ ٦٨٠سند وهو 

  .٨٧ ص ١٩٧٨ ، نشر تونس اإلسالمالعلوم يف ) ٦٣(

Resolution des equations numeriques et  

Algebre. Sarafad Din al-Tusi, Viete. In “Archive for history of Exact 

Sciences” Vol ١٢, Number ١٩٧٤ ,١٣ p ٢٩٠-٢٤٤.
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 عبد اهللال أيب صالبن خلكان، ف) وفيات األعيان(انظر الرواية كاملة يف ) ٦٤(
 . بن شاكرىحممد بن موس

صري الدين الطوسي خ رقم نل) ةئالتذكرة يف اهلي(ابوري على سعن شرح الني) ٦٥(
 .٣٦ تونس ٢٣٦
 يس بارCosmographie علم اهليئة Danjon، د جنون أأنظر ) ٦٦(

 ١٠٣ ص ١٩٤٨
 : وكانت هذه النتائج حسب التاريخ٣٦نيسابوري املذكور، شرح ال) ٦٧(

 أبو الوفاء ٩٨٠   ً  ٤٦٨   ق م ابرخس١٢٧      
 ٥٤,٥  
  ابن يونس١٠٠٠   ً  ٣٦  م بطليموس١٣٨     
 ٥١,٢ 
   الزرقاىل١٠٨٠   ً  ٥٤,٥   الزيج املمتحن٨٣٠    

 ٥٣,٨٥ 
 نصري الدين ١٢٨٢   ً  ٥٤,٥    البتاىن٨٨٠    
 ٥١,٣ الطوسى

   البغ بك١٤٣٧   ً  ٥٤,٥  عبد الرمحن الصوىف٩٦٠   
 ٥١,٤  

 دجنون املصدر عينه) ٦٨(
 / ـ ليوم بالفرنسية باتعرف ) ٦٩(
ريوين بجيعل ال أميال من ذارياال، غريب باكستان، ٥  بعدى قلعة عل:اندان) ٧٠(

 ش ْ ٣٢َ   ٤٣ي بباكستان ض مصلحة قيس األرابوهي حس(الية  مشْ ٣٢عرضها 
 )رقيةش ْ ٧٣َ   ١٤وطوهلا 

 ٥٢٨ ص ٧ باب ٢أنظر القانون املسعودي جملد ) ٧١(
 جويلية ٢٠ - جويلية ١٤(ية ضحبث قدم للمؤمتر الدويل للعلوم الريا) ٧٢(

 :بباكستان أنظر أيضا) ١٩٧٥
R.R Newton: Ancient Astronomical observations 
and the accelerations of the earth and moon. 

Methode de la depression de l’horizon  
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Baltimore and London ١٩٧٠ The earth’s acceleration 
as deduced formal. Biruni’s solar data Memories of 
the Royal Astronomical Society ١٩٧٢ ,٧٦. The 
anthenticity of Ptolemy’s parallaxdata Part ١٩٧٣ ١ 

Part ١٩٧٤ ١١. 
 )سباري (١١٤٨أنظر تقدميه للمخطوط رقم ) ٧٣(
 اجلغرافية التابعة اإلحداثيات من ١٥٠جلداول ما يفوق ي يف هذه اصحن) ٧٤(

 للمغرب وأوروبا 
)٧٥ (Geoide 
 إبراهيم امحد، إمام.  البريوين تأليف د حممد مجال الفندي ود:ابتأنظر ك) ٧٦(

  .١٢٢ ص ١٩٦٨مصر 
  .٣٥٧ص   الباقيةاآلثار :البريوين) ٧٧(
ملصطفى نظيف ) ةيلبصروفه اشاحلسن بن اهليثم حبوثه وك(نقال عن كتاب ) ٧٨(
م ث ابن اهلي:، أنظر أيضا مصطفى نظيف١٩٤٣ القاهرة ٢، ج ١٩٤٢ القاهرة ١ج 

 .١٩٤٢، ١٠١  مج٣ جوالطريقة العلمية يف البحث ، املقتطف 
يضا مقتطفات كتابنا أنظر اناظر لكمال الدين الفارسي، امل قيح تنظران) ٧٩(

 ١٢٦-١٢٣ ص ١٩٧٩تونس ) دب العلماءأ(
 . م ٨١٣/ هـ١٩٨ كانت حوايل عام وفاتهتمل أن حملا) ٨٠(
ر كراوس كتاب السعبني، كتاب اخلواص ش جابر بن حيان، نئلخمتار رسا) ٨١(

 .ف اخل يالكبري كتاب القدمي، كتاب التصر
P. Kraus: Jabir ibn Hayyan, Contribution a l’histoire 
des idees scientifiques en islam ٢ Vols le Caire ١٩٤٢-

٤٣ 
)٨٢ (  
 
 

E.J. Helmyard: Chemistry to the time of Daltonlondon Oxford 
١٩٢Makers of Chemistry, Oxford ١٩٦٤     Ernst Darmastoedten: the 
Arabic Works of Jabir: engl, by Richard Russel ١٦٧٨    ) London 
١٩٢٨     
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عالم العرب أ من سلسلة ٣د زكي جنيب حممود، جابر بن حيان العدد       
  .١٩٦٢القاهرة 

  ٤٠- ٣٩ ص أسبانياخ الصيدلة والنبات عند مسلمي يانظر مايرهوف تار) ٨٣(
يضا علم الفالحة عند أخ العام تأليف الفيس ورامبو انظر يأنظر كتاب التار) ٨٤(

  .٣٥ندلس جلعفر اخلياط ، ص املؤلفني العرب باأل
 ومت حتقيق خمطوط املكتبة القومية بتونس ١٥٥٣/ ٩٦٠ولد الغساين سنة ) ٨٥(

  .١٩٧٨ - ١٩٧٧ لسنة اآلدابضمن شهادة الكفاءة للبحث بكلية 
 ف ابن النفيس املكتشهوراتعبد الكرمي شحادة رسالة دك. أنظر األستاذ د ) ٨٦(

 األول للدورة الدموية الرئوية 
 . شحادةميالكر عبد. قال عن دن و٦٧ - ظ ٦٦، ٢٩٣٩ رقم سخ باري) ٨٧(
 .٧٤ ، ط الة اجلديدة وجملة املصري ص ىسالمة موس  نشراإلفادةكتاب ) ٨٨(
 ود أمني أسعد ١٩٨١اء العيون العرب بة تاريخ أطننشأت احلمار. د انظر) ٨٩(
 وت ري الطب العريب باهللا خري
 .ان بن ثابت بن قرةنيب سعيد سأترمجة  .٢٠٢ ص ٢ن األنباء ج عيو) ٩٠(
 ١٩٨٠) ى الطب العريب التونسختاري(ينقل احلكيم أمحد بن ميالد يف كتابه ) ٩١(

وان وخارج ريسي وغريمها وجود دمن بالقي وعن املعيار للونشراإلميانعن معامل 
وكان ا ربض (جلوالء  تونس يف عهد األغالبة وبالقرب من سوسة، وبالقرب من

  أهل العاهات واألمراض ال تؤدي باعته وال ما يدخل إليه ظلمالى حدة، لسكىنع
 يسمىرحا من ذلك رققا مبن يسكنه من املبتلني ، ومسمن مكس أو غريه لكونه 

  .١٧٢ص  )ةنذلك الربض بالدم
/ هـ ١٣٩٣ رسائل فلسفية ، الطب الروحاين ، ط بريوت :الرازي) ٩٢(

  ١٩ م ص ١٩٧٣
 ١٦ - ٥ ص ١٩٧٩ الرازي تونس ، أدب العلماءسييد حممد سو) ٩٣(
 ١٧ كتاب الطب الروحاين ، رسائل فلسفية ص :الرازي) ٩٤(
 ٦٠ ص ٣ج  عيون األنباء) ٩٥(
  .١٨١ ص ١٧معجم األدباء ج  ياقوت،) ٩٦(
 .١٨٢ ص ١٧ج  معجم األدباء) ٩٧(
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 )١( المستشرقون والجغرافيا العربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

املستشرقون : هذا البحث مأخوذ بتصرف من دراسة للدكتور صالح هاشم، بعنوان) ١(
 .واجلغرافيا العربية 
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اجلغرافيا والتاريخ مكانة مرموقة بني خرية ما أسهم به العرب يف دب أ  حيتل 
لفرعني من العلوم اذين ههذا ولقد أحدث تراث العرب يف . ملعارف البشريةاميدان 

د فعل شديد على املستشرقني األوروبيني مبجرد تعرفهم عليه، وأقروا منذ البداية أنه ر
دود الزمان واملكان وأن أوروبا الوسيطة دراسة العامل اإلسالمي يف حللوثيق ااملصدر 

 .مل تنتج شيئا ميكن أن يضارع ما أنتجه العرب يف هذين االني
األدب اجلغرايف العريب مل يقتصر على وصف العامل اإلسالمي وحده، بل أمدنا و

ت عمبعلومات من الدرجة األوىل عن مجيع البالد اليت بلغها املسلمون أو اليت جتم
وقد . ت عنها، وذلك بالصورة نفسها اليت وصفوا ا بالد اإلسالملديهم معلوما

حيدث أحيانا أن متثل املادة اجلغرافية العربية املصدر الوحيد أو املصدر األهم يف 
 .معرفتنا بقطر ما خالل حقبة معينة من تارخيه

ن العلوم مرب تقي فهو من ناحية ،جتاهني متميزينابوجه عام سار هذا األدب يف و
 اجلغرافيا والفلك ونقلوه يفليوناين ادقيقة وذلك عندما تعرف العرب على التراث ال

ا رتبط يليت االجتاه الثاين فكان يف جمال اجلغرافيا الوصفية اأما . إىل اللغة العربية
وهذا االجتاه الثاين هو الذي يغلب على . ارتباطا وثيقا قصص الرحالت واألسفار

سبغ عليه طابعه املميز ويعطيه شكله اخلاص به مما يصعب غرايف العريب ويجلاألدب ا
وهذا أمر مفهوم إذا ما أخذنا يف حسابنا . معه إجياد مثيل له يف آداب األمم األخرى

اتساع رقعة العامل اإلسالمي خاصة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني، وحاجة 
كذلك فإن مصاحل . ئها ليت انضوت حتت لواا ةلعديدااخلالفة إىل إدارة األقطار 

ليت أصبحت أكرب قوة عاملية لذلك العهد، حالت دون اكتفائها مبعرفة ا الدولة
أراضيها وحدها ، بل كان من الضروري أن حتصل على معلومات عن األقطار 

 .األجنبية خاصة املتامخة حلدودها مثل بيزنطة
 لذي هو فرض علىالبيت ا أيضا على معرفة املسلمني بدار اإلسالم حج ناوعمما و
كذلك أسهمت التجارة يف كشف الطرق الربية . ل مسلم ما استطاع إليه سبيالك

والبحرية اليت ربطت أرض اخلالفة أقاصيها بأدانيها، بل إن التجارة جتاوزت تلك 
 .كن اإلسالم قد وصل إليهايحلدود فجذبت يف فلكها مناطق بعيدة مل ا

فقبل القرن الثالث . رايف العريب مر حبقب خمتلفةتاريخ األمناط املختلفة لألدب اجلغو
اهلجري مل توجد مصنفات جغرافية قائمة بذاا، إمنا تقابلنا من وقت آلخر معلومات 
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جغرافية متناثرة حفظها لنا األدب اللغوي فيما بعد أو تردد صداها يف الرحالت 
إذ مت فيه التعرف ولقد كان القرن الثالث اهلجري حبق هو عصر االنبثاق،  .اخليالية

على آثار بطليموس وأدى هذا بدوره إىل ظهور الترمجات من اليونانية اليت بدأت ا 
أما القرن الرابع فهو العصر الذي بلغ فيه األدب اجلغرايف العريب . اجلغرافيا العلمية

ه من اهتمامها بيزت متا مبيدان اجلغرافيا مأوجه، وذلك بظهور املؤلفات الكربى يف 
وأيضا بظهور املصورات اجلغرافية أو اخلارطات لدى " املسالك واملمالك  " بوصف
ويف القرنني اخلامس والسادس ظهرت املعاجم اجلغرافية واألوصاف العامة . املسلمني

 .للعامل أمجع
حدهم أبسعته وضخامته حىت قال  ملا تعرف املستشرقون على هذا األدب هاهلمو

فيا يف أكثر من ناحية هي اجلانب األكثر إشراقا يف إن اجلغرا: "وهو تيودورنولدكه 
تساع املعرفة ادى مولقد وضح منذ البداية هلؤالء املستشرقني ". األدب العريب

 يف يباجلغرافية لدى العرب عند مقارنة ذلك مبا عرفه العامل القدمي أو العامل األورو
استثناء بوبا بأمجعها فقد عرف العرب خبالف العامل اإلسالمي أور. العصور الوسيطة 

أقصى مشاليها، وعرفوا النصف اجلنويب من آسيا كما عرفوا أفريقيا الشمالية إىل 
.  مشاال وساحل أفريقيا الشرقي إىل قريب من مدار اجلدي٥ ١٠خـط عـرض 

ار من إسبانيا غربا إىل تركستان ومصب طوترك لنا العرب وصفا مفصال جلميع األق
ميع النقاط املأهولة وللمناطق املزروعة وأماكن جلقيق در السند شرقا مع وصف 

ومل جيتذب اهتمامهم اجلغرافيا الطبيعية والظروف املناخية فحسب بل . وجود املعادن
 .أيضا احلياة االجتماعية والصناعية والزراعية واللغة واألديان 

اوزت ل جتبالد اإلسالم ب تقتصر على ملإن معارف العرب اجلغرافية فكرنا ذ اكمو
 ألخريين بالبالداؤالء هومعرفة . بصورة ملحوظة حدود العامل كما عرفه اليونان

لواقعة إىل الشرق من حبر قزوين كانت ناقصة، كما مل تكن لديهم فكرة ما عن ا
وعلى العكس من ذلك عرف . سيا إىل الشمال من اهلند الصينيةالساحل الشرقي آل

برييا الغربية وعرفوا سواحل آسيا الشرقية إىل لربي الذي يؤدي إىل سيالطريق االعرب 
اليابان، ولكن ورد ذكرها يف خارطة بعرفتهم موال يزال موضع جدال . كوريا مشاال

 مت الكشف عنها يف بداية القرن يتحممود الكاشغري للقرن احلادي عشر امليالدي ال
اليت عرفها ومن احملتمل أنه حصل على معلومات بشأا يف آسيا الوسطى . لعشرينا
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وفيما يتعلق . جيدا، أما عن طريق البحر فمن الثابت أن العرب مل يبلغوا اليابان
مبعرفتهم بأفريقيا فإن أول مرة يظفر فيها جوف أفريقيا بوصف مفصل كان ذلك يف 
مؤلفام، وقد ظلت معلومام متثل القول الفصل عن أفريقيا إىل حني ظهور 

هذا وقد أثبت البحث . بيني يف القرن التاسع عشراملستكشفني اجلغرافيني األورو
ملاليو امهية املعلومات اليت مجعوها حىت عن أقطار نائية مثل أرخبيل أملعاصر االعلمي 

 .واسكنديناوه وجنوب شرقي أوروبا
لوسيطة ا من املتفق عليه أن خري عرض عام ملعرفة العرب بأقطار العامل يف العصورو

ملؤرخ ا) الرابع عشر امليالدي(لنا يف القرن الثامن اهلجري املتأخرة هو الذي يقدمه 
 ٧٣٢-هـ ٦٧٢(  واجلغرايف أبو الفدا عماد الدين امسعيل بن امللك األفضل األيويب

ففيها يبني ". تقومي البلدان"لك يف مقدمته لكتابه ذو)  م ١٣٣١ - م ١٢٧٣= هـ 
نذاك، فان معرفتهم آ روفأنه على الرغم من دور العرب الكبري يف وصف العامل املع

فإن إقليم الصني مع : " ببعض مناطقه كانت ناقصة، وحيدد ذلك باأللفاظ اآلتية 
ري حمقق، غعظمته وكثرة مدنه مل يقع إلينا من أخباره إال الشاذ النادر وهو مع ذلك 

وكذلك إقليم اهلند فان الذي وصل إلينا من أخباره مضطرب وهو غري حمقق، 
غار وبالد اجلركس وبالد الروس وبالد السرب وبالد األولق وكذلك بالد البل

لغريب فإا بالد احمليط اوبالد الفرنج من اخلليج القسطنطيين إىل البحر ) رومانيا حاليا(
ك عظيمة متسعة إىل الغاية ومع ذلك فان أمساء مدا وأحواهلا جمهولة لكثرية، ومما
ذلك بالد السودان يف جهة اجلنوب فإا ال القليل النادر، وكإذكر منها يعندنا مل 

الزنج والنوبة والتكرور والزيلع وغريهم، وحلبش اأيضا بالد كثرية جلنوس خمتلفة من 
وغالب كتاب املسالك واملمالك .  القليل النادرفإنه مل يقع إلينا من أخبار بالدهم إال

 قيل ما مل يعلم إمنا حققوا بالد اإلسالم ومع ذلك فلم حيصوها عن آخرها ولكن كما
 ".له، فان العلم بالبعض خري من اجلهل بالكلككله ال يترك 

لعريب ا جلغرايفاألدب لاملستعرب الرولس كراتشكوفسكي حيدد العيب األساسي و
ن أن جتارب العرب كثريا ملرغم ا على ، للنظريات املوروثة عن األوائلهيف خضوع

 فهم. حىت إىل صرف النظر عنهاما أدت إىل استكمال النظريات وتعديلها، بل و
بعوا اليونان يف زعمهم أن املعمور من األرض هو ربعها فقط وذلك يف النصف ت

، كما اعتنقوا الرأي القائل " الربع املعمور "مالشمايل منها وهو ما عرف باس
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وإذا كان اعتناق . حلرارة أو القارسة الربودةالشديدة البالد اباستحالة احلياة يف 
أوروبا الوسيطة هلذه النظرية األخرية له مايسوغه يف عدم إملامهم بالبالد وليونان ا

د عرفوا قم البحرية حالرلعرب بفضل االستواء فإن االواقعة إىل اجلنوب من خط 
أوا رأي العني عددا من رجلهات من أفريقيا مثل زجنبار ومدغشقر حيث الك تيدا ج

ائشة بني علعقيمة ا استمرت تلك النظرية النقاط املأهولة، وعلى الرغم من هذا فقد
 .عديلتون أدىن دهرانيهم ظ

قهم لرأي اليونان امثة فكرة أخرى عاقت تقدم النظرية اجلغرافية لديهم، هو اعتنو
 الشمال إىلجلنوب ارتبة من مريضة ع وهي أحزمة ،بتقسيم املعمورة إىل سبعة أقاليم

هذا التقسيم وضعه اليونان . لتقريبايف موازاة خط االستواء ومبتدئة منه على وجه 
باليونانية (لشمس على خط االستواء او ميل أعلى أساس الطول النسيب للنهار والليل 

 ").كليماتا"ومجعها " كليما"
على الرغم من هذا فان املستعرب الروسي الكبري اضطر إىل االعتراف يف اية و

علمية والتنوع الكبري يف فنونه جلغرايف العريب يدهش بقيمته الااألمر بأن األدب 
الرياضيات ، كما تقابلنا الكتب ولعلمية يف الفلك اففيه تقابلنا الرسالة . "وأمناطه
وهو يقدم متعة . مجهرة املسافرين ولدواوين ا اليت وضعت من أجل عمال ةالعملي

. ذهنية كربى إذ نلتقي فيه بنماذج أدبية فنية رائعة، صيغت بالسجع أحيانا
جلفاف اني بفات املوضوعة من أجل مجهرة القراء يتراوح فيها العرض واملصن

والصرامة من جهة واالمتاع واحليوية من جهة أخرى، وهنا تبدو مقدرة العرب 
ولقد أثار هذا األدب اهتماما بالغا بسبب تنوعه . الفائقة وبراعتهم يف فن القصص

لى السواء، عأسطوري وعي اقوهو طورا ووغىن مادته، فهو تارة علمي وتارة شعيب، 
يه الفائدة لذا فهو يقدم لنا مادة دمسة متعددة اجلوانب فكمن تتكمن فيه املتعة كما 

وقد أثبت البحث العلمي . عاصر للعربما يف أدب أي شعب هل ل يوجد مثيال
لعريب أبعد من أن تكون قد استوفت حقها من املعاصر أن مادة األدب اجلغرايف ا

بل الواقع أا أخذت اآلن فقط تدخل . اء حىت يف أيامنا هذهالدراسة واالستقص
ر صدق هذا صوسنب". بعض الشيء يف نطاق البحث العلمي املعاصر بصورة أوسع

 .القول فيما سيلي من حبثنا هذا 
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رعة س طوار خمتلفة ومبستوياتأألورويب باجلغرافيا العربية على العلم اعرفة ممرت 
الستعراب، وملا ا وفقا للمستوى العام للعلم وحلالةمتفاوتة، كما خضعت لتغريات 

فهوم مهتمامهم إىل اجلغرافيا عند العرب كان اوجهون يبدأ املستعربون يف أوروبا 
لقول إن ا وإذا صح. نذاك خيتلف اختالفا كبريا عن مفهومه اآلنآاجلغرافيا لديهم 

رية فإن هذا يصدق مجيع العلوم قد غريت من مناهجها وأهدافها يف مائة العام األخ
 .اصةخجلغرافيا بصورة اعلى 
 على األقل يف الفترة األوىل من بداية ،مل يشتهر املستشرقون كجغرافينيو
لقرن التاسع انتصف مدأ يف بجلغرافيا احلديث ان علم ألهذا أمر طبيعي و. الستعرابا

) ١٨٥٩ - ١٧٦٩(لكسندر مهبولت ات العاملني األملانيني اهودجمعشر بفضل 
ريقيا فومن املالحظ أن ريتر يف وصفه املفصل أل). ١٨٥٩ - ١٧٧٩(يتر  رارل وك

جلغرافية المصادر لملستشرقون املها عليت اوآسيا قد اعتمد كثريا على الترمجات 
 .العربية
 ملستشرقني آنذاك على نشر املتون وترمجتها والتعليقالقد اقتصرت جمهودات و
وقد . الزجياتو) الفلك(     ً              موجها  إىل كتب اهليئة  أول األمر يفهتمامهم اوكان . ليهاع

من طويل من نشأة زند العرب قبل عغرافيا الفلكية اجللى عوروبا اتعرفت 
الهتمام اخذ ألعربية املباشر باألصول اتصاله اوملا بدأ العلم األورويب . الستعرابا

طبع بإيطاليا  ١٥٩٢ففي عام . لوصفية يعادل االهتمام باجلغرافيا الفلكيةاباجلغرافيا 
الدريسي، ويف القرن الشريف اأول منت يف اجلغرافيا الوصفية وهو موجز كتاب 

) ١٦٦٧ - ١٥٩٦(السابع عشر نشر املستشرقى اهلولندي ياكوب غوليس  
اجلداول الفلكية للفرغاين، وذا وضع أول لبنة يف أساس دراسة األدب اجلغرايف 

 بداية القرن التاسع عشر ظهر حبثان ممتازان ويف. العريب اعتمادا على مصادره األصلية
للطيف اصر لعبد مقيمتهما، أحدمها ترمجة وصف بتفظني حم اليوم إىل يزاالن ال
، ) ١٨١٠(ام ا املستشرق الفرنسي الكبري سلفستر دي ساسى قلبغدادي اليت ا

الن رين لرسالة ابن فضفريستيان ك) األملاين األصل(واآلخر ترمجة املستشرق الروسي 
ُ                                       وقد ع د  البحثان حجر زاوية يف بداية الدراسة ال) ١٨٢٣( لمية لألدب اجلغرايف ع    

 .العريب
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 يف منتصف القرن التاسع عشر اشتدت احلاجة إىل مصنف عام جيمع شتات ماو
رف إىل تلك اللحظة، لذا فقد نال أمهية غري عادية كتاب املستشرق الفرنسي رينو          ع
 يف األصل وضع مقدمة من أجل طبعة علمية متكاملة ملصنف الذي أراد به) ١٨٤٨(

غري أن البحث ما لبث أن استفاض وجتاوز حدود ". ومي البلد أنقت"أيب الفدا 
آداا لدى وستقل لتطور علم اجلغرافيا م صورة عرض عام اتخذمموضوعه 
ا الهلخفحة تنعكس صكثر من أربعمائة ومخسني أفرا يف سميثل الكتاب و. املسلمني

ان خطوة كربى يف كو. اجلغرافيا الوصفية والفلكية عند العرببعرفة املؤلف اجليدة م
دراسة املوضوع ومل يأخذ مكانه مصنف آخر إىل ظهور كتاب كراتشكوفسكي 

 .لعشرينا الضخم يف منتصف القرن
لى ع نركز اهتمامناسفيا العربية، اجلغرا جمال يفملستشرقني ايف حتليلنا إلسهام و
اشا يف القرن ع اثنان منهم ،ستغرق جوانب املوضوعتربع أوشكت أن أ خصياتش
 لتاسع عشر وركزا اهتمامهما يف نشر النصوص اجلغرافية، ومها األملاين فرديناندا
أما اآلخران فهما املستعرب الروسي الكبري . ستنفلد واهلولندي ميشيل دي خويهف

للذان ركزا ايكيل م اندريه اغناطيوس كراتشكوفسكي واملتسعرب الفرنسي املعاصر
جمهودمها يف دراسة تاريخ األدب اجلغرايف العريب وقدما لنا يف السنوات التالية للحرب 

خلوض يف أي اود يالعاملية الثانية سفرين ضخمني يف هذا الصدد ال يستغين عنهما من 
 .مسألة تتعلق باجلغرافيا عند العرب
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 )١٨١١ - ١٨٠٨(فرديناند فستنفلد ) أ ( 
  جلبت إىل أوروبا من الشرق قد منا بصورةدد املخطوطات العربية اليتعكان 

وممن . ملحوظة يف القرن التاسع عشر، مما حفز العلماء إىل فهرستها مث نشرها بالتايل
كانت له يد طويل يف هذا امليدان املستعرب األملاين فرديناند فستنفلد الذي درس 

رة خاصة يف ووقد تركز نشاط فستنفلد بص. لنياللغات السامية جبامعيت جوتنجن وبر
اجلغرافيا، وكان ونشر األصول العربية لعدد من املصنفات اهلامة يف ميداين التاريخ 

أول من زود نشراته بالفهارس املفصلة مما سهل على الباحتني اخلوض فيها دون عناء 
لنقول مساء األعالم واألماكن وإرجاع اأقيق حتكبري ، كذلك بذل جهده يف 

 .واالستشهادات إىل مصادرها األصلية 
يف جزئني يف عامي ) ابن هشام(ه بنشر سرية ابن إسحاق لدين نيف جمال التاريخ و

ه أيضا بنشر جمموعة تواريخ مكة، ووفيات األعيان لدين ن ، كما ١٨٦٠ و ١٨٥٨
أما يف جمال اجلغرافيا فندين له بأعمال . ملقريزياالبن خلكان، وبعض مصنفات 
 ٦٢٦ -هـ٥٧٥(لياقوت احلموي " ملعجم البلدان "هعظمى يأيت يف مقدمتها نشر

ويرى البعض أن نشر فستنفلد ملعجم ياقوت يف ستة ). ١٢٢٩ - ١١٧٩= هـ 
 كان أكرب عمل يضطلع به مستشرق مبفرده ١٨٧٣ إىل ١٨٦٦أجزاء يف الفترة من 

 .وأنه قدم ذا خدمة للعلم ال تقدر بثمن 
 إمنا كان يهدف) ١٢٢٤( هـ ٦٢١عام  عجمهمسويد تذي أمت لك أن ياقوت الذ

جلغرايف لدى العرب إىل التصنيف اإىل مجع املادة اجلغرافية اليت تراكمت منذ بداية 
ولقد كان . منتصف القرن السادس اهلجري ليوفر على القارئ البحث عن مظاا

 تاليت وجدت حتياقوت حمقا يف هذا، فقد حدث فعال أن هلك قسم كبري من املادة 
تصرفه وذلك يف خضم الكارثة الكربى اليت اجتاحت العامل اإلسالمي بعد أعوام 

 .قليلة من تأليفه للمعجم، أال وهي كارثة الغزو املغويل للعامل اإلسالمي
هو أضخم عمل جغرايف بقوم به مؤلف " معجم البلدان"يتفق الباحثون على أن و

عن حجمه يكفي أن نذكر أن املنت املطبوع وإلعطاء فكرة . إسالمي على اإلطالق
يضم ثالثة آالف ومثامنائة وأربعا وتسعني صفحة، متثل مجاع املعرفة اجلغرافية لدى 

 .املسلمني على مر القرون الستة األوىل للهجرة
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 ،لرائعا على الرغم من أن فستنفلد قد طوق عنق االستعراب العاملي ذا اهودو
يس من لال بالنسبة حلاجة عصرها عستوى مقفت على  أن طبعته هذه وإن والإ

غري أن . شأا أن تستويف مجيع املطالب احلالية فيما يتعلق بتحقيق النصوص ونشرها
مساء أقيق حتفستنفلد واحلق يقال قد بذل كل ما أمكنه من جهد يف سبيل 

ما يقرب من ثالثة آالف من  الشخصيات التارخيية الواردة باملعجم، كما حقق
الشواهد الشعرية من املصادر األخرى واليت يبلغ عددها يف املعجم بني صغريها 

ليس ذلك فحسب بل أفرد اجلزء السادس حباله للفهارس . وكبريها مخسة آالف
توا بعده اخلوض يف ألذين افقدم بذلك خدمة أخرى جليلة للعلم بأن سهل للباحثني 

 .لياقوت"  البلدانمعجم"ي األطراف الذي ميثله مذلك اخلضم املترا
ذا وقد اضطلع السيد حممد أمني اخلاجني صاحب دار النشر املعروفة بالقاهرة ه

 هـ ١٣٢٤ - هـ١٣٢٣بنشر طبعة أخرى للمعجم يف مثانية أجزاء ظهرت يف عام 
 ١٣٣١وراجع متنها العالمة الشهري أمحد أمني الشنقيطي املتوىف عام ) . ١٩٠٦(

ال ميكن اعتبارها سوى طبعة ثانية وديد جب مل تأت غري أن هذه الطبعة). ١٩١٣(هـ 
أما الطبعة البريوتية . لطبعة فستنفلد، وإن كان يقابلنا فيها أحيانا قراءات أفضل

 .األخرية فهي خلو من أية قيمة علمية 
طلع به ضجلغرافيا العربية الذي اايدان مألمهية يف ايث حلثاين من العمل اأما و

=  هـ ٤٨٧املتوىف عام (لبكري اجلغرايف أليب عبيد اهللا ام هو نشره للمعجففستنفلد 
كما قال دوزي ، والذي حيمل " أكرب جغرايف أخرجته األندلس قاطبة) " ١٠٩٤
وعلى الرغم من هذا العنوان ". معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع "عنوان 

جلزيرة الها على ككن ينصب معظم مادته إن مل تعجم املالذي أعطاه إياه املؤلف فإن 
لعربية بوجه خاص ، ألن املؤلف أوىل اهتمامه ألمساء املواضع الواردة يف القرآن ا

واحلديث والشعر اجلاهلي ومغازي الرسول، وهلذا السبب قدم ملعجمه مبقدمة طويلة 
ثل احلجاز وامة ملعربية ومناطقها ونواحيها اجلزيرة اتعاجل الكالم على حدود 

القسم الثاين من املقدمة يعاجل الكالم على القبائل املستوطنة يف اجلزيرة ويف . واليمن
 .وعن ترحاهلا

 هذا وقد اجتذب اهتمام فستنفلد ما أغدقه العالمة دوزي من ثناء على املعجم
  حبثااتعمق يف دراسته، وأدهشته مقدمته فنقلها كلها إىل األملانية ودبج عل أساسهف
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مث اجتهت عنايته إىل نشر املعجم . ١٨٦٩ربية ظهر عام لعاجلزيرة ااما عن قبائل ه
فشرع يف مقابلة املخطوطات املختلفة وهي خمطوطات مكتبات ليدن وكمربدج 

نشرها يف وتبها بيده كألربع صورة النسخ اذه هن مولندن وميالن ، واستخلص 
مة ن القطع املتوسط بلغ جمموع صفحاا مع املقدمبريين كلدين جمطبعة حجرية يف 

 وتاله الثاين ١٨٧٦ صدر الد األول منها عام ،فحةصوالفهرس أكثر من تسعمائة 
ولقد بذل فستنفلد قصارى جهده يف الضبط والتحري واالستقصاء  . ١٨٧٧عام 

وأضاف إىل الكتاب فهرسا شامال للمواضع اليت وردت قصدا يف . عن األصول
صفحة كما قدم له مبقدمة يف أماكنها وعرضا يف غري أماكنها فشمل سبعا ومخسني 

 . اثنيت عشرة صفحة
غري أن النسخ اليت اعتمد عليها فستنفلد مل تكن أفضل النسخ، لذا وقع يف مطبوعه 

ولعله تعجل يف نشره حىت .  بل الزيادة والنقص،التحريفوالكثري من التصحيف 
سوغ ظهور نشره تفضل أطوطات خممنه أهل البحث حلني العثور على  يستفيد

بعية، كذلك مما يعيبه أنه أبقى املعجم على ترتيبه الذي وضعه عليه املؤلف، وهو طم
حلروف اهلجائية يف املغرب عنها يف ارتيب تأمر غري مألوف لدى املشارقة الختالف 

 . املشرق 
تتبع ف عالمة املصري مصطفى السقا باملعجملويف خالل احلرب العاملية الثانية اهتم ا

عثر على ثالث نسخ، اثنتني بدار الكتب املصرية والثالثة مبكتبة خمطوطاته مبصر حىت 
وقد اتضح له بعد دراستها أا أقدم زمنا وأحسن ضبطا وأمت تفصيال من . األزهر

ترتيبه وتاب كلاتحقيق بالنسخ اليت اعتمد عليها فستنفلد، فشمر عن ساعد اجلد وقام 
  .١٩٥١ - ١٩٤٥حىت أخرجه يف جملدين يف طبعة قشيبة عام 

 ١٨٤٦ وذلك يف عام -من املعلوم أن فستنفلد قد أخرج قبل نشره للمعجمني و
أي انه مبثابة " املشترك وضعا واملفترق صقعا" بعة ملصنف آخر لياقوت بعنوان ط -

ملؤلف يف املقدمة أنه امعجم للمواضع اليت تشترك يف االسم، ويتضح من ألفاظ 
ومادته مقتضبة إىل أقصى . عند املراجعة ملعجم الكبري ليكون أسهل ااستخرجه من 

صادرها ملى عحيانا أحد ، كما أسقطت منه مجيع تلك االستطرادات اليت تضفي 
إلمكان ايز حضحى يف أملعجم الكبري فقد اونظرا ألنه مت تأليفه عقب . مهية خاصة أ

رجوع ليه غري موجودة باملعجم ، األمر الذي جيعل من املفيد الإة غريصفاصيل تإضافة 
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أما من ناحية الكم فمادته هو أيضا واسعة جدا إذ يورد . إليه يف أمثال تلك احلاالت 
فيه ذكر ألف وواحد وتسعني امسا تعاجل الكالم على أربعة آالف ومائتني وواحد 

 .وستني موضعا جغرافيا
إخراجه للمعجم يف نشر املصنفني املشهورين لزكريا  ستنفلد قبلفشط نكذلك 

وذلك " آثار البالد"ومها )  م١٢٨٣ - ١٢٠٣=  هـ ٦٨٢ - هـ ٦٠٠(لقزويين ا
ولقد متتع كتابا  . ١٨٤٩وذلك يف عام "  ، وعجائب املخلوقات ١٨٤٨يف عام 

ربا إىل قلوب قلكتب ا وكانا أكثر اإلسالميلعامل ارواج كبري يف ب زكريا القزويين
ائما بأمساء كبار درتبط ت ملاآلثار األدبية ب ذلك أن معرفة مجهرة القراء ،جلماهري ا

لك املصنفات احملببة إىل نفوسهم تصيب ن أغلب األحيان من يفانت كالعلماء بل 
امنا يواليت تتجاوب مع رغبام ، مما يشابه إىل حد كبري الروايات والقصص على أ

 .هذه 
لعل السبب يف رواج مصنفات زكريا القزويين هو أنه كان أكرب كوزموغرايف و
والكوزموغرافيا هي ذلك الفرع من . م من بني مؤلفي املسلمنيلعلولمبسط و

اجلغرافيا الذي يهتم بالظواهر الطبيعية والغرائب فهي ذا تقرب كثريا من منط 
لقزويين أمحد طوسي وبعده الدمشقي وابن اوقد عاجل الكتابة فيه قبل . العجائب 

 يصوغ مادته بالكثري من الوردي ، غري أن القزويين امتاز عليهم يف أنه استطاع أن
وقد كان القزويين يف الواقع بتمتع مبقدرة فائقة . املهارة حبيث ال تنفر القارئ العام 

 كما أن أسلوبه بوجه ،اضحة وطريقة جذابة بعقيدا وذلك تكثر الظواهر أبسيط تيف 
 .التنوعولبساطة اع بني مجام ع

 لناسالط خيد قاللذين ذين املصنفني هلى عقوم تشهرة القزويين كما ذكرنا و
غري أن . ينهما يف مصنف واحد، وإن وجب االعتراف بأما يرتبطان ارتباطا وثيقاب

تستند على خمطوطة " لعجائب املخلوقات "شري إىل أن طبعة فستنفلد تألحوال اقرائن 
معدلة ليست من عمل القزويين ، بل ترجع إىل القرن الثامن عشر ، وقد زاد فستنفلد 

 املسألة بإسقاطه لقطع منها واستعانته مبسودات أخرى للكتاب مللء من تعقيد
 الواقع منت يقوم على أساس حتكمي وال يعكس يفيدينا أني بوجد يالفجوات ، وذا 

ن هذا يتضح أن فستنفلد مل يتفهم منهج طبع م. صورة مسودة الكتاب األصلية
جيد طريقه إىل عامل ه العذر يف هذا ألن ذلك املنهج مل ل النصوص ، وقد جند
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االستشراق إال بعد أعوام عديدة من ذلك عندما دققه وهذبه املستعرب اهلولندي 
لكل هذا فإن احلاجة ال تزال ماسة إىل إخراج طبعة علمية لكتاب . الكبري دي خويه

 .لقزويين هذاا
فهو معروف " جغرافيا"ما مصنف القزويين اآلخر والذي يطلق عليه جتاوزا اسم أ

 هـ ٦٦١وترجع أيل عام " عجائب البلدان "ايتني حتمل إحدامها عنوان يف رو
، ويرجع تارخيها "آثار البالد وأخبار العباد"، بينما حتمل األخرى عنوان ) ١٢٦٣(

وهي ختتلف عن األوىل اختالفا كبريا وتضم زيادات  )١٢٧٥( هـ ٦٧٤إىل عام 
 .وتعتمد طبعة فستنفلد على الرواية الثانية. هامة
ه العلم لفستنفلد يف نشر آثار القزويين فمما الشك فيه أن بن يلى الرغم مما يدعو

ليت مل استنفلد فنها تفوق طبعات ميدة ج حاجة إىل نصوص يف يزالون الالباحثني 
وقبل أن خنتتم حديثنا عن فستنفلد ينبغي . تعد وافية ملطالب البحث العلمي احلديث

إن وجب االعتراف بأن هذا ويق فحسب  يكتف بالنشر والتحقملذكر أنه ن أن
ذه هني بجغرافية، ومن ووث تارخيية حبدوين تاول أيضا ح بل ،لرئيسياميدانه 
 حاول ١٨٤٢وقبل ذلك يف عام ) . ١٨٧٤" (لبحرين وااليمامة " ن عثه حباألخرية 

وضع موجز ببليوغرايف لألدب اجلغرايف العريب، معتمدا يف هذا اعتمادا كليا على 
مساء مائة وستة وعشرين مؤلفا ، أأورد ف. ليفة خحلاجي " لظنون اكشف " كتاب 

فقد هذا البحث  وقد. عتباره يف االونة احلافرة وافيا بالغرض ا ميكن الوهو عدد 
قيمته العلمية قبل وقت طويل من كتابه األخر عن املؤرخني العرب الذي فرغ من 

  ) .١٨٨٢( لعلمية اتأليفه يف أواخر سين حياته 
 )١٩٠٩-١٨٣٦(، ميشيل دي خويه ) ب(

ت  للمصنفاان األملاين فرديناند فستنفلد هو أول من اهتم بنشر طلعات جيدةكإن 
د بلغ القمة ذا قي خويه د العربية يف ميداين التاريخ واجلغرافيا فإن اهلولندي ميشيل

 .لعربية وطبعها اشر النصوص نبعاته متثل األوج يف جمال طزال تالفن ، وال 
لد يان ميشيل دي خويه ثالث مثانية أطفال لقس هولندي فقري ، اهتم بتعليم و

لقومية واللغة اوقد أجاد يان لغته  . ب العمل والتعاونحلوم قأطفاله وأشرب 
لفرنسية منذ نعومة أظفاره ، ويف صباه شرع يف دراسة الالتينية وقفاها باإلجنليزية ا
باه لدى صنذ معمل يدأ بذا للصيدلة اان يرس ديوكان من املزمع أن . األملانية و
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 اليت انضم إليها يف -دينتهم ، األمر الذي مل حيل بينه وبني متابعة دراسته مبيديل ص
 خاصة ،ذا اجلهد املضين أضر بصحتههغري أن .  اللغة اليونانية أيضا - ١٨٥١عام 

حىت يضمن لنفسه  لذا فقد حتول إىل دراسة الالهوت ،طبيعتهبوأنه كان ضعيف البنية 
وهو العام  ١٨٥٤امعة ليدن يف عام جبي خويه دالتحق و. لدينيةاخلدمة امستقبال يف 

ومل يلبث الشاب . فيه أبوه ، فانتقلت األسرة حباهلا إىل تلك املدينة  نفسه الذي مات
سا ، قفسه عزوفا عن الالهوت وأنه ليس لديه ميل ألن يصبح نأن اكتشف يف 

 .للغات السامية حيث سحرته اللغة العربية دون غريها ااختار التخصص يف ف
 نهارت دوزي ليتعمقيبعد عامني يف اجلامعة اتصل باملستعرب اهلولندي الكبري رو
وكان دوزي آنذاك يف قمة جمده . خرينآ دراسة العربية اليت استمر فيها عامني يف

 وعندما تتلمذ .العلمي ، فقد حصل على مسعة علمية بدراساته عن مسلمي أسبانيا 
تاريخ "صنفه الكبري مشر نصوص عربية ويدون نان يعمل يف كويه خعليه دي 

طالع مع تالمذته النصوص اليت خدمت كمصادر لذلك  ، لذا فقد" مسلمي أسبانيا
 .املصنف التارخيي املشهور 

من األحداث ذات األمهية يف حياة دي خويه كانت زيارة املستشرق األملاين و
 يف دراسة ١٨٥٨ - ١٨٥٧مضى شتاء أيدن حيث لورنولدكه ملدينة الشهري تيود

ويه إال بأشهر خكرب دي يولدكه نومل يكن . ملدينةاك لطوطات وارنر بتخمجمموعة 
 ميدان يفريضة عستطاع منذ ذلك الوقت أن يضع األسس لسمعة امعدودة ، ولكنه 

كاتبان من عام وقد توطدت العالقات بني االثنني وظال يت. الدراسات السامية 
 . إىل موت دي خويه ١٨٥٨
لعربية ا ممثلة يف اللغة -ات العربية سذا ولقد اقتنع دي خويه منذ البداية بالدراه

 يضارعهما تاريخ الللذين ا ويف التاريخ واألدب العريب ،ن تطور ومنو موما لقيته 
حجر وأدب شعب آخر يف ثرائهما وتنوع أمناطهما، مما جعل الدراسات العربية 

 فبدال من ،لعلم ا وكان اقتناعه هذا يف مصلحة -لدراسات السامية ا صرح يفالزاوية 
هوده يف دراسة اللغات السامية بدرجة واحدة ركز اهتمامه األساسي جمن يوزع أ

 .على العربية وآداا، وكان هلذا نتائج رائعة يف تاريخ االستعراب األورويب 
عراب األورويب مل يكن قد تقدم كثريا آنذاك ن الذهن أن االستعغيب يجيب أال و

يدي أ الشرق بأعداد كافية لتصبح يف متناول يفبعت طد ق تكن مل، ألن املتون 
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أضف إىل هذا أن ما نشر منها يف طبعات علمية على أيدي . ملتعلمني والدارسنيا
 ات السمعةذجليدة ان املتون م تكن ملان نزرا للغاية ، ولسبب ما كملستشرقني ا

هلذا فان أي مستعرب كان ينوي القيام بعمل جدي اضطر إىل . األدبية العريضة
اذا كان عدد ملوضح يكل هذا . اإلقامة حيث توجد جمموعات املخطوطات الكبرية

 .املستعربني بأوروبا ضئيال يف ذلك العهد
ومن حسن حظ دي خويه أن أستاذه يف العربية وهو يينبول قد سهل له مهمة 

ستمراره الملراجع الضرورية اارنر الغنية اليت حوت وموعة خمطوطات جمى االطالع عل
همة إدارة مونغ ي الذي كان يتوىل هو واملستشرق دي -حث، ذلك أن يينبول بيف ال
. دى خويه على وظيفة مساعد هنالك لصل حي استطاع أن -لشرقية املخطوطات ا
يتابع دراساته العربية يف العتراف لدى خويه بالشجاعة وقوة العزم أن ظل اجيب و

 .ظروف مالية عسرية ومستقبل ال يبشر بالكثري
 ان من شأاكيشغل وظائف ال بأس ا لرص عديدة فنه عرضت له ألغريب امن و
لذي الطريق ان تسوق إىل حتسني وضعه املايل، غري أنه مل يعبأ هلا وظل سائرا يف أ
ن ذلك عسات العربية لو حتول لدرالوكانت خسارة كربى بالنسبة . نتهجه لنفسها

كراسي االستشراق جبامعة من  إزاء هذا مل يبق له إال أن ينتظر خلو أحد. الطريق
 ليشغل وضعا مثل هذا جبامعة ١٨٦٦امعات هولندا ، فلما سنحت الفرصة عام ج

                                     ً        أقنعوا املسؤولني بتعيينه أستاذا مساعدا  جبامعتهاويدن لاوترخت اجتمع بعض أهايل 
كن يملرتب مل  ان أنموعلى الرغم . ستعرم النابهمول حىت ال يفقدوا رتب معقمب

لدراسات العربية ايدان من ينصرف ائيا إىل أللحظة انذ تلك مكنه مكبريا، إال أنه 
 تعيينه أستاذا باجلامعة مت عندما ١٨٦٩ويف عام . التايل بجرها هفكر يف ييث مل حب

 .ده ولدكه يقول إنه بلغ أقصى مرانكتب إىل 
لبتة ا ن حياته مل مينعهمديدة ععوام ألذا القلق فيما يتعلق مبستقبله والذي الزمه ه

ومل يكن النحو . من مداومة نشاطه العلمي جبد مل يعرف الكلل إىل آخر أيام حياته
نذاك آان االهتمام كوملا . اجلغرافياوا اللذان اجتذباه بل األدب والتاريخ مهاللغة و

طات فقد وقت يف البحث عن املصادر املوجودة مبجموعات املخطمنصبا يف معظم الو
د جيلنصوص وإعدادها للطبع، حىت اقيق حتن يتركز النشاط يف ألطبيعي اكان من 

وقد عمل دوزي من قبل يف نشر عدد من املتون . لباحثون املادة الالزمة لدراساما
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 يكن ملذا العمل الذي ضل أن يقوم آخرون فلكنه والتعليقات واحلواشي ، بملزودة ا
 .لدراسة والبحث اتسهيل لالنسبة له سوى أداة ب

 لنصوصاجهته سجيته إىل حتقيق ون ذلك كان دي خويه الذي ملنقيض اعلى و
نشرها، ووجد تذوقا عميقا هلذا الضرب من العمل فجوده وكانت أعماله التالية و

 ونشاطه يف هذا املضمار وقد ظل يكرس وقته. أكثر دقة واكتماال من أعماله األوىل
عد إىل هذه يل وال يزال بلنصوص يف زمانه لكرب حمقق أ جعلته ةحىت بلغ درجة رفيع

اللحظة األستاذ األول هلذا الفن والقدوة اليت يقتدي ا حمققو النصوص يف أيامنا 
وليس أفضل يف هذا الصدد من أن نسوق ألفاظ املستعرب الربيطاين شارلس . هذه

ولذلك . ملستشرقني يف زمانها أصبح وسيظل يف هذا امليدان أستاذ مجيع وقد: "ليال 
سببان، األول واألهم هو إميانه بضرورة إثبات وتوفري خري النسخ املمكنة للمصادر 

ذلك أن سجل الكشف عن التاريخ . ساسا لكل دراسة دقيقةأاألصلية واختاذها 
تاجات الزائفة والتعميمات واألدب الشرقي حيفل باألخطاء غري املصححة واالستن

ويف هذا الصدد ينبغي أال نغايل يف لوم من ارتكبوا هذه . ليت مل تنضجاالعاجلة 
على أن دي خويه قد . لقليل املعيبااألخطاء، ألنه مل يتوفر هلم من النصوص سوى 

ب أن يسبقه توفري مادة جيإقامته ولسبيل اي صرح يف هذا أللتخطيط اأحس بأن 
 . أدوار حياته كلها يفرس لذلك نشاطه ك مثميسورا، ومن فضل مما كان أ

 أول منت عمل دي خويه على نشره كان قد اختاره له أستاذاه يينبول ودوزيو
للذان نصحاه بأن جيعل موضوع أطروحته منت اجلغرايف الشهري ابن حوقل غري أن ا

ألمد مل يكن اويل طذلك األثر اهلام الذي كان حيتاج نشره يف تلك اآلونة إىل جهد 
 ألطروحة جامعية، وهلذا السبب فقد اختار دي خويه امن شأنه أن يصلح موضوع

وحىت . وقلحبن الاحدا من املصادر األساسية وثل ميليعقويب الذي ا جغرافيا آخر هو
لقسم الليعقويب على " لبلدان الكتاب "ويه يف نشره خذا الصدد اقتصر دي هيف 
، فقام بتحضري منت ذلك القسم وترمجته والتعليق عليه لذي يعاجل الكالم عن املغرب ا

ني بكانة اليعقويب مويف مقدمته حدد . لالتينية اكما قدم له مبقدمة ، كل ذلك باللغة 
 .لعلمي آنذاك البحث اقدر ما مسحت حال بجلغرافيني العرب ا

اصةخ ذا بدأ اهتمام دي خويه بفرع معني من األدب العريب هو أدب اجلغرافيا 
 دموا لنا أفضل وصف للعاملقلذين اي القرنني الثالث والرابع للهجرة يجبغراف
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مما مسعوه من وملختلفة ا مستقني مادم من رحالم وزيارام ألقطاره اإلسالمي
وقد عاجلوا يف كتبهم الكالم على مجيع املسائل املتعلقة بالسكان . غريهم

 .جتماعية واالقتصاديةالية واواملواصالت واحلياة العامة يف صورها السياس
 يف خالل حتضريه ألطروحته مل يتوقف دي خويه عن حتضري طبعات ملصنفاتو
. ه لالنسبة بانت مجة الفائدة كبل ظهورها قام برحلة إىل إجنلترا قلكن وخرى، أ

ليقارن  ) ١٨٦٢بتمرب س -يونيو(فأمضى ثالثة أشهر بأكسفورد وثالثة أسابيع بلندن 
وكانت يف معظمها متثل آثارا . وينسخ بعضها أو أقساما منهاملخطوطات اني ب

" أساس البالغة"تارخيية وجغرافية ، ولكنه نسخ أيضا بأكسفورد املعجم املعروف 
للزخمشري دف نشره مع دوزي، وإن كان هذا مل يتحقق بالتايل ألن ذلك املعجم 

 .طبع باملشرق
 يف تون خمتلفة بغية نشرهامضري وبعد عودته من إجنلترا اجته حبماس أكثر يف حت

املستقبل، وكان يف معظم األحوال يشتغل يف حتضري أكثر من منت مركزا اهتمامه يف 
املنت الذي توجد لديه املصادر لتحقيقه، فإذا ما قابل صعوبة من العسري اجتيازها 

 .تركه لربهة من الزمن منتقال إىل منت آخر
 غه من أطروحته هو قسم مناعد فركان أول أثر جغرايف حيققه دي خويه بو
صنف اإلدريسي، وكان دوزي يفكر يف إقناع بعض املستشرقني للمشاركة يف م

لنور منه إىل تلك ار يإخراج طبعة لذلك األثر الكبري حتت إشرافه، ذلك أنه مل 
ومل يكن . اللحظة سوى القسم من صقلية الذي نشره املستشرق اإليطايل اماري

وقد كلف دي . لى الرضاعبعث تكن تة فرنسية جلوبري مل مجرتيف الكتاب معروفا إال 
 .ضري هذه الطبعةحتبيل سإلجنلترا جبمع املادة املوجودة مبكتباا يف  ثناء زيارتهأويه خ

قتصر العمل على دوزي ودي املشروع حبيث اغري أن معاوين دوزي انسحبوا من 
 فرنسية وتعليقات وشرح ةمجشرا القسم املوكل إليهما مصحوبا بترنللذين اخويه 

 صفة املغرب وأرض السودان"لأللفاظ العويصة وهو القسم الذي خرج حتت عنوان 
 للشريف" نزهة املشتاق يف اختراق االفاق " مأخوذة من كتاب " ومصر واألندلس 

بعد أكثر  ن يرى النور بأمجعه إالأمل يقدر ملصنف اإلدريسي و) . ١٨٦٦(إلدريسي ا
 .حني حتقق احللم الذي داعب خميلة دوزي ومعاونه دي خويه ن قرن من ذلك م
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 )١٨٩٤ - ١٨٧٠(عشرين عاما ودى مخسة مل عي خويه دضطلع اعد هذا ب
، وكان يفكر يف إضافة " مبكتبة اجلغرافيني العرب "نشر األجزاء الثمانية ملا يسمى ب

ما هو معلوم وك.  هذا يفوفق ي ولكنه مل دجزء تاسع يضم األثر اجلغرايف البن سعي
نفوا بالعربية يف صلذين اتضم آثار أشهر اجلغرافيني " مكتبة اجلغرافيني العرب "فان 

 يعدان حبق املع فترة يف -كما ذكرنا  -للذين االقرنني الثالث والرابع اهلجريني ، 
قيق حتيقه ملنهج بولقد بلغ دي خويه حد الكمال يف تط. تاريخ اجلغرافيا عند العرب 

دد فيها حي مبقدمة - كما هي عادته -هذه الطبعات ، وقدم لكل جزء لنصوص يف ا
 :تتكون هذه اموعة من املصنفات اآلتيةو. ل مصنفكمكانة 
  .١٨٧٠ -ألصطخري لاملسالك واملمالك : ألول ا اجلزء - ا
 .١٨٧٨ - البن حوقل) أو صورة األرض (املسالك واملمالك : اجلزء الثاين  - ٢
  .١٨٧٧ -أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم للمقدسي  :  اجلزء الثالث - ٣
التصليحات وملصطلحات، اإلضافات االفهارس، تفسري  :اجلزء الرابع  - ٤

  . ١٨٧٩ -لألجزاء الثالثة األوىل 
  .١٨٨٥ -كتاب البلدان البن الفقيه اهلمداين : اجلزء اخلامس  - ٥
خلراج اكتاب وداذبه ، رخبن الاملسالك واملمالك : اجلزء السادس  - ٦
  .١٨٨٩لقدامة

 ١٨٩٢ –األعالق النفيسة البن رسته، وكتاب البلدان لليعقويب : اجلزء السابع
  .١٨٩٤ -التنبيه واإلشراف للمسعودي : جلزء الثامن ا
 ذه هي أجزاء هذه اموعة الثمينة اليت طوق ا دي خويه عنق االستشراق ،ه

طوطات أجود وأقدم دفعت إىل إعادة طبع بعض ولنستدرك أنه مت بالتايل كشف خم
مثال ذلك أن دي خويه نفسه قد أخرج طبعة ثانية أفضل ملصنف املقدسي . أجزائها 

كما أن املستشرق اهلولندي كراهرس أخرج طبعة ثانية أكمل ملصنف  . ١٩٠٦عام 
  .١٩٣٩ - ١٩٣٨ابن حوقل عام 

رحلة ابن جبري لديدة ج طبعة ١٩٠٧أخرج لنا دي خويه يف عام  خبالف هذاو
وال يفوتنا يف هذا . األندلسي اليت كان نشرها من قبل املستعرب الربيطاين وليم رايت

املقام أن نذكر بأن دي خويه قد دبج عددا من املقاالت حول مسائل متس اجلغرافيا 
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 وأهل الكهف وأسفار السندباد، ،اإلسالم ، مثل حبثه عن يأجوج ومأجوج والسد يف
 .نهر جيحون للقدمي ارى او

ال أ جلغرافية جيبان دي خويه بوصفه ناشرا للنصوص عإذ حنن بسبيل احلديث و
ننسى ما أسداه من خدمات يف نشر املصنفات التارخيية واليت تعد يف الوقت نفسه 

قدم ) ١٨٦٦ - ١٨٦٢(ن ملفترة اففي . يضا أرافيا غلجلذات أمهية كبرية بالنسبة 
للبالذري الذي يعد من " فتوح البلدان " جيدة لكتاب لنا دي خويه طبعة علمية

املصادر األساسية يف تاريخ القرون األوىل لإلسالم، وهو يعترف يف مقدمته للكتاب 
ا من جديد إىل ذ وقد دفعه ه، النحو العريب مل يكن من مصلحتهيفأن عدم متكنه 

لنصوص ابط ضية يف لتالايبة بالنسبة ألعماله طان له نتائج كلتعمق يف النحو مما ا
 ألفضل أجرومية ةديدجه بالتعمق إشرافه على حتضري طبعة لشهد يومما . حتقيقهاو

لذي مات عام اايت رللغة العربية بأوروبا آنذاك وهي املصنف املشهور لصديقه وليم 
)١٨٨٩. ( 

 ؤيته يفرودون يلعرب واملستعربني اان العلماء من كتاب عريب آنذاك ك دوجيمل و
 )  م٩١٥(هـ، ) ٣٠٢(ية مثل تاريخ الطربي الذي وصل به مؤلفه إىل عام بعة علمط

وكان املستشرق األملاين كوسجارتن قد نشر ثالث قطع منه، غري أن دي خويه 
 حتت إشراف دوزي ةاملكبصدد حتضري طبعة ) ١٨٥٨(ام عنذ مولدكه نكاتب 

ويف عام . داعيبذهب تلكن الفكرة مل ونذاك، آعتمد على املخطوطات املعروفة ت
ن الطربي مل يكن ألحد علم ما، ماكتشف دي خويه بأكسفورد جزأين ) ١٨٦٢(

لذا فقد ظلت الفكرة مستيقظة وحفزت عددا من العلماء . وأفاد ذا الدوائر العلمية
الغرب، وكان وكتبات الشرق مطوطات الكتاب مبختلف خمعلى مداومة البحث عن 

يف إمكانية مجع مسودة كاملة ) ١٨٧١(األمل منذ عام نها قد أثار مما مت العثور عليه 
بذل جمهود جديد يف إجراء االتصاالت باملكتبات ) ١٨٧٢(وابتداء من عام . للكتاب

نسخها ومقارنتها، كما مت ليف الشرق والغرب اليت حتوي فقرات من تاريخ الطربي 
الرحى يف وكان قطب . حصر العلماء واملتخصصني الذين سيوكل إليهم أمر النشر

امل عرج الفكرة من خين أن مكن متصربه وهذا هو دي خويه، ومبهارته يف التنظيم 
) ١٨٧٩(ام عملطبعة األول من تاريخ الطربي إىل االقسم بالقول إىل عامل الفعل ودفع 

، جمتازا مجيع ) ١٩٠١( عام يفلسالمة ا بر إىللضخم اذلك السفر بول صجنح بالوو
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ذه الطبعة هلملقدمة الطويلة اصة هذا يف قوهو يفصل . قهريطالعوائق اليت اعترضت 
 .لشكر جلميع من سامهوا يف إخراجهاامبينا دور كل واحد من العلماء ومسديا 

وال دي خويه، الذي فوق ذلك لري أنه من املتفق عليه أن املهمة ما كانت لتنجح غ
طرق عديدة ألكرب من املنت كما راجع وحسن با    ً             خصيا  بتحضري القسم شضطلع ا قد

ملقدمة ومعجم األلفاظ ادوين تجمهود العلماء اآلخرين، وأخذ على عاتقه مهمة 
ملعتادة ابعنايته والصعبة وإىل حد كبري الفهارس أيضا، كذلك نشر دي خويه مبفرده 

وقد قال املستشرق اهلولندي فنسنك يف هذا . لقرطيباعريب لطربي لتكملة تاريخ ا
لدراسات اامة ه ينكر أن هذا العمل إمنا يكلل نأال يستطيع شخص "  :الصدد 

، ليس ذلك فحسب بل إن الكثريين يقرون بأنه أكرب " لتاسع عشر ا العربية يف القرن
 .ون على اإلطالققعمل يف جمال النشر اضطلع به املستشر

إذ خنتتم القول عن هذا املستعرب الكبري وجمهوده الضخم يف نشر النصوص و
متدحوا أخالقه الطيبة الذين اري إىل ما تركه من أثر على معاصريه العربية علينا أن نش

وقد قال عنه املستشرق اهلولندي سنوك هرخرونيه . ومشائله احللوة وإنكاره للذات
اصع وحرارة ننور لطيف بان يشرق كالنتباه ولكن حمياه استرع يإنه مل يتألق ومل "

نا ذكراه أديب مصري هو أمني كذلك حفظ ل" . اللتفاف حوله اببت إلينا حنبيلة 
إرشاد األلباب إىل حماسن "ون كتابا عن زيارته ألوروبا بعنوان دكري الذي ف

ي خويه أمينا د ييف لقكيه ف، حكى )  م١٨٩٢= هـ  ١٣٠٨القاهرة " (أوروبا 
 ".لقاء األصدقاء القدماء"ألزهر يف ليدن ان موأباه ورجلني 

 )١٩٥١-١٨٨٣(اغناطيوس كراتشكوفسكي ) ج(
وسيا، وأحد كبار رجنبته أكرب مستعرب أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي إ

تقديره و وقد عرف عنه حبه للعرب. املستعربني يف تاريخ االستشراق األورويب
للحضارة العربية ومنجزاا، زار األقطار العربية يف بداية هذا القرن وعقد صالت 

عرفته مجيع نواحي احلضارة اإلسالمية ، وسعت م. وثيقة مع األدباء واملفكرين العرب
وقل أن وجد جانب منها مل جير فيه قلمه بالبحث وقام بدور كبري يف تعريف مواطنيه 

لذين اوأولئك العرب . و البحثأواء بالترمجة سا، معاحلديث وباألدب العريب القدمي 
مه باجلغرافيا هلون اهتماجيريب قانوا إىل عهد كلعلمية ان قبل وبآثاره مامسه بعوا مس

 .العربية اليت ترك فيها سفرا جليال يعد العمدة يف دراسة تاريخ األدب اجلغرايف العريب
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 ، ويف سن الثانية ١٨٨٣س عام رلد كراتشكوفسكي مبدينة ولنا يف الرابع من ماو
انتقل مع أسرته إىل طشقند عاصمة إقليم تركستان حيث عني والده مفتشا عاما 

وكانت أوىل اللغات اليت حتدث ا هي األوزبكية ألن . يمللمدارس بذلك اإلقل
وقد عاش ثالثة أعوام هناك فكانت أوىل . انت من أهل تلك البالدكحاضنته 

 وقد ولد هذا يف قلبه االجنذاب ،ن البيئة الشرقيةع ذهنه يفسخت  راالنطباعات اليت
كليا عما عهده حنو الشرق والرغبة يف التعرف على حضارته اليت اختلفت اختالفا 

درستها ودرس مبلتحق الصيب اوملا عادت األسرة إىل ولنا . بالتايل يف بيئته الروسية 
يل واضح حنو اللغات محيث ظهر منه  ١٩٠١ إىل عام ١٨٩٣فيها من عام 

ويف سن السادسة عشرة . لحميت هومريوالدراما اليونانيةمالكالسيكية خاصة 
ملستشرق الفرنسي املشهور اتاب ك نمسخة نملدرسة اكتبة مبلصدفة احض مباكتشف 

 كبدأ يف دراسة العربية مبفرده من ذلوتصفحه ياسي يف دراسة العربية فأخذ سدي 
فلما أمت دراسته الثانوية اختار الدراسات الشرقية موضوعا لدراسته . الكتاب 
 .اجلامعية
  كان كراتشكوفسكي طالبا جبامعة بطرسربغ١٩٠٥ إىل١٩٠١ن ميف الفترة و
. التتارية والعربية واحلبشية وفرغ لدراسة اللغات العربية والفارسية والتركية تيث ح
 حلبة االستشراق الروسي مثل روزن يفلشخصيات اكان أساتذته من أملع و
وقد كان هلذا األخري وهو املؤرخ الشهري أثر كبري عليه مما . بارتولد وككوفتسف و

 " .ملهدي العباسي وفقا للمصادر العربيةخالفة ا"جعله خيتار دراسته النهائية 
قد استمر لعامني بعد ذلك باجلامعة ليتخصص يف العربية وآداا حتت إشراف و
ه رباطا عاطفيا وثيقا برتبط الذي اكتورروزن فرب الروسي الكبري البارون عاملست

نجاح امتحان التخصص يف ب اجتاز كراتشكوفسكي ١٩٠٧ويف عام . حلني وفاته
 ١٩٠٨ويف صيف عام .  الشرق العريبإىلامني عدة ملتقرر إرساله فآداا، والعربية 

للغة العربية احلديثة خاصة ادرس يوصل كراتشكوفسكي إىل بريوت وهناك شرع 
ستمع إىل حماضرات بكلية اوببريوت . لدارجةالغة الصحف، كما تعمق يف دراسة 

وأيضا " املشرق"ر  كما تعرف باألب لويس شيخو اليسوعي حمر،وزيفجلقديس ا
 .صائده وقصصه بالتايل إىل اللغة الروسيةقعض بباألديب الكبري أمني الرحياين وترجم 
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 زار مصر ملدة شهر فتعرف على آثارها ومتاحفها كذلك ١٩٠٩يف بداية عام و
ملخطوطات اطلع على اذه املرة، هلعام نفسه ويف ارة أخرى يف أواخر ذلك م زارها

جرجي زيدان صاحب واشا بأمحد زكي بعرف تألزهر، كما ابدار الكتب ومبكتبة 
. اجلامعة املصريةباملستشرق اإليطايل نالينو الذي كان حياضر آنذاك و" اهلالل"

ذلك زار ك. ألخريايمور وظل يكاتبه إىل وفاة توارتبط بعرى الصداقة مع أمحد باشا 
 كما لسطني، ومن مدن سوريا زار دمشق وحلب ومحص ومحاةفكراتشكوفسكي 

وارتبط بعرى الصداقة مع " القبس"رير حتزار طرابلس بلبنان، وبدمشق زار إدارة 
 .حممد كرد علي 

لعربية اولقد أفادته إقامته هذه بالشرق العريب فائدة كبرية، فتفهم احلضارة  ذاه
هو يف بداية انتعاشته وحلديث اأكثر من ذي قبل، كما تعرف على األدب العريب 

 .نالكهموعات املخطوطات الكربى جملى علع جلديدة، كذلك اطا
حافظا ومعة ا مت تعيينه حماضرا باجل١٩١٠يف صودته إىل روسيا يف ععند و
أملانيا بهاله ويبزج ل زار جامعات ١٩١٤ويف عام . كتبتهامبلشرقية المجموعة ل

ن عشر أطروحته نوعند عودته . يدن ولندا لفحص خمطوطاا الشرقيةلوجامعة 
 أصبح أستاذا للغة العربية بكلية ١٩١٧ام عويف . لوأواء الدمشقي الفرج ا الشاعر أيب
 حىت كان املستعرب األول ١٩٢١ام علشرقية جبامعة لنينجراد، ومل حيل ا اآلداب

حلرب ا اندالع نريان إىليبحث وينشر أحباثه العديدة وبتلك املدينة، وظل حيقق 
ينظم وآلسيوي ات الشرقية وباملتحف وكان يعمل مبعهد الدراسا. لثانيةاالعاملية 

 ١٩٢١ويف عام . باحثني الشبان يف جمال الدراسات العربيةلالربامج الدراسية ويعد ا
مت انتخابه عضوا بأكادميية العلوم السوفيتية بقسم التاريخ واللغات، كذلك مت انتخابه 

وكان . عضوا بامع العلمي العريب بدمشق ومبجمع اللغة العربية بالقاهرة 
. كراتشكوفسكي عضوا باجلمعيات االستشراقية الفرنسية والربيطانية واألملانية

وخالل حصار األملان ملدينة لنينجراد أثناء احلرب العاملية الثانية كان كراتشكوفسكي 
أكادميية العلوم وموعات اجلامعة جملى علحفاظ لقدوة للمواطنني وظل يعمل بنشاط 

ويف . اجلوعوملدينة املستمر واشتداد الربد اصف قغم من لرالعلمية، على ااملعاهد و
وزارها إىل أ مت إجالؤه إىل منطقة موسكو، وعاد بعد أن وضعت احلرب ١٩٤٢ام ع

يدة جأوراقه يف حالة وكتبته ممرته فرحة شديدة عندما وجد غنينجراد حيث لمدينته 
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وافاه األجل  ميسها ضرر، وقد ظل كراتشكوفسكي مداوما لنشاطه العلمي حىت مل
احدا من كبار علمائه، كما فقد ووفييت سالحتاد الا، ففقد  ١٩٥١ناير ي ٢٤فجأة يف 

                     ً      وكان كراتشكوفسكي شخصا  واسع . لكبارايوخه شعامل االستعراب شيخا من 
غة وهلجة  لعشرين وس مخا يقرب من منه كان يعرف إيل قملعرفة االطالع غزير ا
 .تلفةخم
ددها عليت قارب العديدة اثاره آال التحدث عن جمليس هنا فبطبيعة احلال و

وجزة عن ذلك يف مكرة فعطاء إميكن و من كتاب ورسالة ومقالة ونقد، ،اخلمسمائة
 :النقاط اآلتية 

ظهرت بعد ( ترمجة القرآن إىل الروسية -يف جمال احلضارة العربية عامة  - ١
 .ندلسي اخل ، احلضارة العربية باألندلس ، دراسات عن الشعر األ) وفاته
يب العالء ألملالئكة ا رسالة ،واواء الدمشقي ال -امة عيف جمال األدب العريب  - ٢

 ترمجة كتاب االعتبار ،نيفة الدينوريحلطوال أليب العالء، األخبار ايب أعر شاملعري، 
سامة بن منقذ أل ألسامة بن منقذ إىل الروسية، كشف خمطوطة كتاب املنازل والديار

 .اخل . . 
ملعاصر ا األدب العريب يفارخيية تلاالقصة  -حلديث األدب العريب ايف جمال  - ٣
ه ط رمجةتمني، أقاسم لحلديثة املرأة اتطوره، ترمجة وحلديث اشأة األدب العريب ن
ليمان س  حياة،ملهجرا أدباء ،رمجة ميخائيل نعيمة، ترمجة أمني الرحياينتسني، ح

 .اخل .. البستاين 
 اخلمر يف شعر األخطل ، تاريخ أغابيوس –ب رالنصارى العدب أيف جمال  - ٤

 .اخل . . ملأمون اخلليفة ا ترمجة الكتاب املقدس أيام ،املنبجي 
 . األدب العريب بالقوقاز الشمالية اخل -املسلمون بروسيا  - ٥
 ككوفتسف، بارتولد، تاريخ االستعراب بروسيا -تاريخ االستعراب بروسيا  - ٦

 .ييت، مع املخطوطات العربية اخل واالحتاد السوف
لقول ا ، فنبدأ" تاريخ األدب اجلغرايف العريب"ما بصدد احلديث عن مصنفه الكبري أ

أي بعد مرور أكثر من ستة أعوام على وفاة ) ١٩٥٧(إن هذا املصنف ظهر يف عام 
عرفت ف) ١٩٦٥ و١٩٦٣(رمجته العربية يف قسمني يف عامي تمث ظهرت . ؤلفه م
وواقع األمر أن قليال من . علمية خارج االحتاد السوفييت ذا السفر اهلام لدوائر الا
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. ند العربعملستعرب الروسي الكبري بدراسة اجلغرافيا ااهتمام بلم على عان كالناس 
وقد فعل ناقل الكتاب إىل العربية خريا عندما نبه مجهرة القراء إىل هذا، وذلك بقوله 

االهتمام باجلغرافيا العربية مكانة مرموقة يف النشاط شغل  "بيف مقدمة ترمجته للكتا
وقد اهتم . ياتهحن ماما األخرية علعشرين ا خاصة يف ،كراتشكوفسكي لالعلمي 

كراتشكوفسكي باجلغرافيا عامة منذ سين حياته العلمية األوىل فانتخب عضوا يف 
) ١٩٣٩( عام يف رئيسهال  ً با  ئ، وأصبح نا) ١٩٠٩(لروسية منذ عام اجلمعية اجلغرافية ا

هذا االهتمام باجلغرافيا إىل جانب ). ١٩٤٥(واستمر يشغل هذا املنصب إىل عام 
لقيام لخص شنه أنسب معلت جة اإلسالميباحلضارة ولعريب ااألدب بلعميقة اعرفته م
 . اإلسالم يفجلغرافيا الم عذلك العمل اجلبار، وهو كتابه تاريخ ب

ألوىل ا ألدب اجلغرايف العريب منذ سين عملهتمامه بدراسة اهد أ كراتشكوفسكي اب
نظرة عامة إىل األدب اجلغرايف "باجلامعة، فنبصره حياضر طلبته منذ ذلك احلني يف 

" . أدب التاريخ واجلغرافيا عند العرب "و " العريب مع مطالعة نصوص خمتارة منه 
 يف تطور س فترات خمتلفةمتوخبالف هذا ظهر له عدد من األحباث واملقاالت اليت 

و " بداية اجلغرافيا الرياضية عند العرب "اجلغرافيا يف اإلسالم، نذكر من بينها 
اخل " ألنطاكي إىل روسيااكاريوس مرحلة  "و" ليونانيةااجلغرافيون العرب للمدرسة "

وهكذا بالتدريج عن تلك احملاضرات انبعث وترعرع كتابه على مدى نيف . 
لتعديل معتمدا يف ذلك على ايد با بالزيادة ويتناوله ، كان يتعهده خالهلاوأربعني عام
دور فعال يف إماطة اللثام عنها ، بو نفسه هام قاملا طاكتشافات وواد مما جيد من 

 .محد بن ماجد ألراجيز حبرية أمثل اكتشافه ثالث 
 ، مع بعض)١٩٤٥ و١٩٣٨(لكتاب الفترة بني عامي ادوين تقد استغرق و

هي اليت حررها عقب وملؤلف لكتابه ابدو جليا من مقدمة وي. ثناء احلربأ التوقف
لسابع القرن العريب يف اجلغرايف الذي يؤرخ لألدب الثالث والعشرين ا تدوينه للفصل

 الإ. ذه هيامنا أألدب اجلغرايف العريب إىل لارخيه تتابعة مود يان كنه أعشر امليالدي، 
د هو الفصل الرابع والعشرون لواقع بعد املقدمة سوى فصل واحانه مل يظهر يف أ

ألساسية هي اكرة املؤلف فالذي يعاجل الكالم على القرن الثامن عشر يف حني كانت 
 ذلك فصلني أو ثالثة يسوق فيها الكالم على العصر احلديث، ولكن إىلضيف يأن 

ده يوعند وفاته ترك مصنفه يف نسختني إحدامها خبط . األقدار مل تفسح له يف األجل
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لنسخة اوقد تناول املؤلف . لكاتبةانقولة باآللة م صورة طبق األصل منها األخرىو
لكاتبة بيد التصحيح وأجرى قلمه يف حاالت معينة ااآللة بلثانية أي املطبوعة ا

على  وسوى هذا مت العثور أيضا. بإضافات وتعديالت تتعلق يف الغالب باملراجع
ا يف ملراجع اليت استعان اى ثبت جمموعة البطاقات املختصة بالكتاب وهي حتتوي عل

ن مكل هذا مكن العلماء السوفييت من زمالء املستعرب الكبري وتالمذته . ثهحب
. منتخبات آثار األكادميي أ "لرابع من اكونا اجلزء م طبعة قشيبة، يفلكتاب اخراج إ

 و ١٩٥٥(ت يف ستة أجزاء يف  الفترة بني عامي راليت ظه" كراتشكوفسكي . ي 
١٩٦٠(.  
لعريب بني املستشرقني األوربيني بدراسات عامة اجلغرايف ابل حظي األدب قمن و
لفرنسي المستشرق ليست بالقليلة، ابتداء من املصنف املعروف لأحباث خاصة و

ل ملحوظ بفضل كويف خالل النصف األول من القرن العشرين منا اهود بش. رينو
غري . كي وكرامرس ورسكا وفريان وغريهماألحباث املمتازة لنالينووبارتولد ومينورس

 يتهيأ إال ملتات املادة بصورة علمية مترابطة شمع جيضع مؤلف تركييب عام وأن 
خلد امسه بذلك املصنف ومليدان ا ذلك يفلنقص الذي سد ذا الكراتشكوفسكي 

ذا يف شيء فإن املستشرقني الروس عهد فيهم االهتمام  هدهشنايوجيب أال . الكبري
د لقى انتعاشا كبريا يف روسيا قلم اجلغرافيا احلديث عغرافيا، أضف إىل هذا أن باجل

 .مليداناالقيصرية خاصة يف القرن التاسع عشر وترك لنا أمساء المعة يف هذا 
 له أن املنهج هكثر من مرة خالل مصنفه هذا ويف مقدمتأيؤكد كراتشكوفسكي و
ن غرضه كتابة تاريخ علم اجلغرافيا أو لذي اتبعه هو املنهج الفيلولوجي وأنه ليس ما

وعلى الرغم من ذلك فقد تطرق املؤلف . تاريخ االستكشافات اجلغرافية عند العرب
     ً                                                                          مرارا  إىل الكالم عن تاريخ اجلغرافيا العلمية واالستكشافات اجلغرافية العربية فقدم لنا 

 تطوير علم ورهم الكبري يفدلوحة رائعة هلذا الفرع من العلوم عند العرب وبني 
ألوغ وخلوارزمي اثل مخصيات شند كالمه على عاضحا وويبدو هذا . لعامااجلغرافيا 

) لعشريناالفصل (وأمحد بن ماجد ) الفصل التاسع(البريوين و) الفصل الثالث(بيك 
 .غريهمو

دم لنا املؤلف عرضا منظما لألدب اجلغرايف ابتداء من التصورات اجلغرافية قيو
 ا يف أقدم آثار الشعر اجلاهلي، مث يتتبع ميالد اجلغرافيا الرياضية األوىل اليت نلتقي
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يلي هذا فحص مفصل مليالد . اهلنديوليوناين اعند العرب موضحا عالقتها بالعلم 
بقية فروع اجلغرافيا األخرى مثل اجلغرافيا الوصفية والرحالت واجلغرافيا املالحية 

اجتاهاا ومدارسها وكر مراكزها ذمع . خل ا اجلغرافيا اإلقليميةولعامة ااجلغرافيا و
 .ملختلفةاأمناطها و

هو يف خالل ذلك يترجم ملعظم الشخصيات الكبرية وأصحاب األصالة يف هذا و
ونتيجة لتحليله الدقيق . امليدان ويوضح الروابط واملؤثرات اليت تركت طابعها عليهم

راتشكوفسكي أن حيدد كلستني فقد استطاع اربو على يملصنفات اعدد هائل من ل
رجة الثقة اليت تتمتع ا مادم ومدى أمهية تلك املادة كمصدر لدراسة اجلغرافيا د

ت بوحيتوي الكتاب إىل جانب هذا على ث. التارخيية لألقطار اليت تتحدث عنها
لعصور الوسيطة إىل ان مبتداء اكاد يستغرق مجيع املادة املتعلقة باملوضوع يباملراجع 

. لمتون اليت نشرت واألحباث العلمية اليت عملت حوهلالقدير نقدي ته ، مع دهيامنا أ
شر واحلادي والعشرين املفردين عيضا على الفصلني التاسع أذا القول هوينطبق 

لتركي الذي يعاجله املؤلف بالقدر الذي يتالءم مع األدب اجلغرايف الفارسي ول
 .ارتباطه باألدب العريب 

نف الكبري الذي وضعه كراتشكوفسكي قرب اية نشاطه هكذا ، فان هذا املصو
ملادة سواء اعة سن مه بتصف يا مللعلمي االستعراب اريدا يف ميدان فالعلمي ليقف 

وقد كان ظهوره حافز . يت عملت حوهلاليما يتعلق باملصادر األوىل أو األحباث اف
وكما . ان اجلغرافيااملداومة اجلهد يف دراسة نقاط خمتلفة متس منجزات العرب يف ميد

قال الدكتور طه حسني يف حديث له إنه من النادر االلتقاء مبصنف ضخم مثل 
لتفصيل اعاجل فرعا من فروع ا ألدب العريب مبثل ذلك يراتشكوفسكي كمصنف 

واإلملام بأطراف املوضوع ، هذا إىل جانب املهارة يف العرض وطول النفس يف كتاب 
 . فحةصيبلغ األلف 
 ن العرب احملدثني يعلم أن الدكتورمقليل و. دب العريب حمق فيما قاله ألاوعميد 

ه حسني كان يفكر يف جعل األدب اجلغرايف موضوعا ألطروحته بالسربون ، ط
ثر أن يكتب عن فلسفة ابن خلدون آولكن حال دون ذلك عوائق شخصية ف

ك كذلك فإن إعجابه بكراتشكوفسكي يرجع إىل عهد سابق وذل. االجتماعية 
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الفتتاما االثنني بشخصية أيب العالء املعري ، وأيضا ألن أبا االستعراب الروسي 
 .إىل الروسية " األيام "قل كتاب نحلديث ا

وائل الستينات صدى كبري بني أكان لنقل كتاب كراتشكوفسكي إىل العربية يف و
 اماعلعشرين ايف لدوائر العلمية وأثر واضح يف تطوير الفكر اجلغرايف باألقطار العربية ا
ومن املعلوم أن . نامليداألخرية وتوجيهه إىل االهتمام بتراث األجداد يف ذلك ا

لفترة بني احلربني العامليتني أدخله أساتذة ا يفحلديث ا العامل العريب يفجلغرافيا اتدريس 
اجلامعة املصرية ممن تتلمذوا على الغرب، مثل األساتذة مصطفى عامر حممد عوض 

وعلى الرغم من اعترافنا هلم مبا أسدوه . عباس عمار غريهموزين حيمان حممد وسل
يف البحث اجلغراإدخال منهج وجلغرافية اعريب املصطلحات تدمات يف سبيل خمن 

بالتعرف ) باستثناء سليمان حزين( العامل العريب ، إال أم مل يهتموا كثريا إىلاحلديث 
غري أننا نبصر يف األعوام األخرية . م بهالمذتتعريف وعلى األدب اجلغرايف العريب 

 هذا يفرجع يولعل الفضل . اهتماما واضحا نيلهم باألدب اجلغرايف العريب ونشر تراثه
كلنا عيال على ": امل عريب معاصرع حىت قال ،راتشكوفسكيكإىل كشفهم ملصنف 

 " .كراتشكوفسكي 
لقراء يف العامل العريب بعد، فبما أن الكتاب قد نال رواجا منقطع النظري بني او

إا توشك " قال جغرايف عراقي بصددها - ترمجة سلسة يفيديهم أوأصبح يف متناول 
وال يسعنا . ة حاجة لتحليله بالتفصيل يف هذه العجالة  فليس مث-، "أن تكون تأليفا

يف خامتة كالمنا عن كراتشكوفسكي إال أن نعرب عن أملنا يف أن يتابع علماء 
عرب أحباثهم يف ماخلفه األجداد من تراث علمي ، وأن يكون ظهور لااجلغرافيا 

 . العريب بغريهم ليعاجلوا تاريخ الفروع األخرى من األدلافزا حترمجته العربية 
 )م١٩٢٩ولد عام (أندريه ميكيل ) د ( 

 ملستعرب الفرنسي املعاصر أندريه ميكيل الذي يشغل حاليا كرسي اللغةايعد 
من كبار املستعربني )  ا٩٧٦منذ عام (وليج دي فرانس األدب العريب بالكو

 ملوتكاد مسعته يف عا. أديبكوإىل جانب هذا اكتسب الشهرة بفرنسا . األوربيني
اجلغرافيا البشرية للعامل اإلسالمي إىل منتصف "لضخم ااالستشراق تتركز يف مصنفه 

) . ١٩٨٠ و١٩٦٧(القرن احلادي عشر الذي خرج يف ثالثة أجزاء يف الفترة بني 
 وميكيل غري جمهول يف العامل العريب منذ عمله باملعهد الفرنسي بدمشق يف عامي
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رئيسا للبعثة ) ١٩٦٢ و ١٩٦١( يف القاهرة عامي شكما عا). ١٩٥٤و ١٩٥٣(
ني أستاذا عوبعد عودته إىل فرنسا . الثقافية الفرنسية باجلمهورية العربية املتحدة 

 ، إىل انتخابه ١٩٦٨ أستاذا بالسوربون منذ عام جبامعة ايكس جبنويب فرنسا ، مث
 جمال الدراسات العربية أستاذا بالكوليج دي فرانس حيث ال يزال يتابع نشاطه يف

 . واإلسالمية
ما أ .وقد بدأ اهتمامه باألدب اجلغرايف العريب منذ ترمجته اجلزئية ملصنف املقدسي

لعامل ا ادة لوصفجيمثل حماولة ف" ي لبشرية للعامل اإلسالمااجلغرافيا " لكبريامصنفه 
 يفرض ألهم آثارهم ع مع ،لفها لنا اجلغرافيون العربخ وفقا للمادة اليت اإلسالمي
 فيحمل حتت العنوان العام ١٩٦٧أما اجلزء األول الذي ظهر يف عام . هذا امليدان

نذ م  األدب العريبيفاجلغرافيا واجلغرافيا البشرية "نوانا أصغر هو عالذي ذكرناه 
ألدب لملختلفة ا طعرض تاريخ األمنالاولة حموذا ميثل " .  م ١٠٥٠لبداية إىل عام ا
ضافا مويضم الكتاب أربعمائة وعشرين صفحة ، . جلغرايف ممثال يف أنشط شخصياتها

 من مخسني صفحة يف البداية تضم املقدمة وثبتا مفصال بأمساء بإليها ما يقر
هارس فن الكتاب فتشمل مألخرية الصفحات اوأما . مصنفام ولعرب اجلغرافيني ا

 .اء األعالم واملصطلحات األجنبية مفصلة ألمساء املواضع وأمس
 لفصلاأما . ثالثة مالحق وضافا إليها خامتة م تسعة فصول يفجلزء ايقع هذا و
ني العلوم اإلسالمية بيقارن وألول فيعاجل الكالم عل مصادر اجلغرافيا العربية ا
عطاء فكرة عن علم اجلغرافيا إللفصل اهو جيهد يف هذا و. لدخيلة االعلوم و لتقليديةا
 .أقسامها لدى العربو

رعا ف لثالث اهلجري بوصفهاا القرن يفيعاجل الفصل الثاين الكالم على اجلغرافيا و
ملؤلف القول على اجلاحظ وابن قتيبة ألما ميثالن مدرستني اركز يمن األدب، وهنا 

" سالة رثار اجلاحظ اليت متس اجلغرافيا مكلس آليدا ج يقدم لنا حتليال وهو. خمتلفتني
 " .حليوان ا" كتاب و" التدويرولتربيع ا

لكرة املسلمني لتصور اأي حماولة " صورة األرض "موضوع الفصل الثالث هوو
لديهم ) رسم اخلارطات(لكارتوغرافيا اشأة فن نرتبط بذلك من يألرضية، مبا ا
هور األدب اإلداري ودور ظن علكالم ا الفصل اذهكذلك يعاجل يف . تطوره بالتايلو
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مال عأما الشخصيات اليت يتحدث عنها فهم . جلغرافيةانمية املعارف تجارة يف تال
 .كس ابن خرداذبة واجليهاين واليعقويب ملدولة ا

يذكر كتاب فلتجارة مع أقطار الشرق ، او منن عيف الفصل الرابع يتحدث و
 الرحالة الذين فربوايضا أذكر ي كما ،رسالة السريايف وعجائب اهلند لصني واصف و

وال يفوته يف هذا اال الكالم على . صقاع آسيا الداخلية مثل أيب دلف أيف 
أما الفصل اخلامس فيفرده البن الفقيه اهلمداين . الرحالت الواقعية والرحالت اخليالية 

ملؤلفني املوسوعيني ان عالسادس يتحدث ويف الفصل . صنفة مادة ملقيق دليل حتمع 
 مثل ،التأليف بغرافيا سوى فرع من العلوم اليت تناولوها  متثل اجلاللذين اأي أولئك 

غري أن العلماء باملعىن الدقيق مثل اخلوارزمي . ابن رسته واملسعودي وإخوان الصفا
كوفسكي ينما عاجل كراتشبعدودة ، هذا مالبريوين اليظفرون منه إال بصفحات و

انته الكربى يف تاريخ مكبني وصنفاته العديدة محلل والكالم على البريوين بالتفصيل 
 .لعاملي االعلم 
                                                            ً      يف الفصل السابع يتحدث عن املصنفات اخلاصة واملعاجم اجلغرافية مقدما  حتليال و
مث يتكلم عن اهلمداين ووصفه جلزيرة العرب، . مناط األدب العريب املختلفةألريعا س
 يتحدث عن األدب اجلغرايف باألندلس واملغرب، ويف الفصل الثامن يتحدث عما كما

، أي دراسة الكرة "املسالك واملمالك "يصفه بأنه ظهور اجلغرافيا حقا يف منط 
وهنا يعاجل الكالم على كبار اجلغرافيني . األرضية ككل جبميع أقطارها وسكاا 

املهليب ووقل حابن واالصطخري لعنوان مثل اركوا لنا مصنفات ذا تلذين ا
 " .املسالك واملمالك " منط ه، واضعا املقدسي يف قمة ما بلغ واملقدسي

الفصل التاسع مفرد للكالم عن دور التجارة يف توسيع املعارف اجلغرافية ، كما و
لة اجلغرافيا صعن و بل ،جلغرافيا االقتصادية، مث اجلغرافيا السياسيةايه عن فتحدث ي

وهذا الفصل من أقيم فصول اجلزء األول وأكثرها أصالة، ويليه . الدينوباتمع 
خامتة قصرية يف صفحتني وثالثة مالحق األول منها يعقد فيه مقارنة دقيقة بني متين 
االصطخري وابن حوقل ، والثاين حيتوي حتليال جلداول قرطبة، أما امللحق الثالث 

على   حيث يغتنم املؤلف الفرصة للكالمفهو حتليل لألدب اجلغرايف باللغة الفارسية
قارنته بذلك الفصل ممللحق ال ميكن اوهذا . ملؤلف ااهول " لعامل احدود "كتاب 

 .لذكر الفارسي يف مصنفه آنف اجلغرايف األدب لفرده كراتشكوفسكي ألذي اجليد ا
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مل عنوانا خاصا حتت حييكيل مخرج اجلزء الثاين من مصنف ) ١٩٧٥(يف عام و
". األرض واألقطار األجنبية:  وتصورها للعاملةاجلغرافيا العربي"نه العام وهو عنوا

ويتكون هذا اجلزء من سبعمائة ومخس صفحات، حتتوي املائة واخلمسون األخرية 
كيف "منها على فهارس مفصلة، كما حيتوي هذا اجلزء على مقدمة إضافية بعنوان 

كان املؤلف قد نشرها عام " الوسيطة ؟جيب أن يقرأ األدب اجلغرايف العريب للقرون 
 . على هيئة مقال يف دورية فرنسية تعىن بدراسة حضارة القرون الوسيطة) ١٩٧٢(

يتضمن الكتاب أحد عشر فصال يعاجل األول منها الكالم عن األرض كوحدة و
أما الفصل الذي يليه فيعاجل الكالم على . طبيعية كما تصورها اجلغرافيون العرب

 مث ،ليونانالك التقسيم الذي أخذه العرب عن ذرض إىل أقاليم سبعة وهو تقسيم األ
 .تقسيمها إىل ممالك على عادة العرب

لذي ا لعامل اخلارجي أيان علعرب اعارف مللثاين من حتليل الب اجلزء صيتكون و
فيبدأ بالشرق األقصى مفردا له الفصل الثالث، وبعد أن . يقع خارج دار اإلسالم 

 واهلند يقدم خالصة ملعارف العرب عن هذين حالت العرب إىل الصنييتحدث عن ر
شعوا وآلسيوية ان خربة العرب بالقارة عيدة جوهو يعطي فكرة . لقطرين الكبريينا

نباا، ومعرفتهم العميقة باألوضاع السياسية واالجتماعية وحيواا ووثروا املعدنية 
 .الديانات والتقاليد ووالعادات 

ومن املعلوم جيدا أن تلك القارات . الرابع من هذا اجلزء مكرس ألفريقياالفصل و
الغامضة قد سحرت العرب كما سحرت من قبل اليونان والرومان، وكانت مصدرا 

ويبدأ كالمه عن معرفة . لسلع التجارة القيمة كالذهب والعاج واألبنوس والرقيق
م على سكان القارة وفقا للمادة  ملنابعه، مث ينتقل إىل الكالمالعرب بالنيل وتصوره

بعد هذا يفضل القول عن أفريقيا الغربية وقبائلها وولوج . لعربااليت خلفها لنا 
مث ينتقل إىل حتليل معلومام عن بالد النوبة وبالد البجا وعالقتها . اإلسالم إليها
كما دعاه  الزنج داحل أفريقيا الشرقي أو بالسيلي هذا الكالم على . باجلزيرة العربية

وهذا الفصل من الكتاب على وجه العموم فصل حافل باملعلومات ويلقي . العرب
لواسعة بالقارة األفريقية اليت استمرت العمدة يف ا          ً                 ضوءا واضحا  على معرفة العرب 

 . عشرعمعرفة بقية الشعوب ا حلني كشف األوربيني لداخل القارة يف القرن التاس
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املساحات الشاسعة االورالية " مس عن ما ادعاه يتحدث املؤلف يف الفصل اخلاو
، وهو يعين بذلك مناطق آسيا الوسطى الغربية اليت متتد من جبال التاي " اللتائيةا -
نا يف لألقوام من الترك واملغول، وهو يقدم ا                 ً              جبال األورال غربا ، واليت قطنها إىلرقا ش

 انضووا فيما بعد حتت  العرب عن أتراك آسيا الوسطى الذينتهذا الفصل معلوما
ن كبار من أن عددا ملرغم ا وعلى ،ارخيهتلواء اإلسالم وقاموا بذلك الدور اهلام يف 

ارتولد بينهم بذكر من ناريخ آسيا الوسطى عرضا جيدا ترض لنا عد قاملستشرقني 
 خيلو من اليكيل يف هذا الفصل ماشبولر اخل ، إال أن عرض ومينورسكي وبليو و

النسبة للقارئ العام ، أضف إىل هذا أنه مزود خبرائط جيدة تبني بفائدة وطرافة 
 .توزيع القبائل التركية يف القرون الوسيطة

يف الفصل السادس حيلل املؤلف مادة املؤلفني العرب عن أوربا الشرقية وسكاا و
يضا عن رحالتهم الذين زاروا أوهو يتحدث . من البلغار واخلزر والصقالبة وغريهم

. صقاع، كما يبني بالتفصيل معرفتهم الدقيقة مبنطقة القوقاز وشعوا العديدةتلك األ
يضا، وهو أذافريه على هذا الفصل حبصدق يلسابق هلذا الفصل ا بصدد هولعل ما قلنا

لروس املستشرقني الى يد عيدة جد درست دراسة قلرغم من أن هذه املادة الى عأنه 
يف هذا الفصل ال خيلو من فائدة بالنسبة للقارئ غريهم إال أن عرضه هلا والبولنديني و

 .العام
 يف الفصل السابع يتحدث عن معرفة العرب بأوربا الغربية، على حني يفردو
يه فلتاسع فيعاجل اأما الفصل . الدولة البيزنطيةبلى معرفتهم علفصل الثامن للكالم ا
يأجوج ومأجوج لبالد األسطورية مثل بالد اسلمني بصدد ملاكايات حلكالم على ا

وجزائر واق الواق، على حني يتحدث يف الفصل العاشر عن املستعمرات اإلسالمية، 
جلزء بالفصل اوخيتتم هذا . ة يف األقطار األجنبيةاإلسالميألصح اجلاليات اأو على 
حدودها ، و" مملكة اإلسالم "امة عن ععاجل فيه الكالم بصورة يشر الذي ع احلادي

 .هذا" ة مملك"وعن مفهوم لفظ 
 بعنوان صغري حتت العنوان ١٩٨٠ما الد الثالث من هذا املصنف فقد ظهر عام أ

ويقع يف مخسمائة وثالث وأربعني صفحة تضم اخلمسون " البنية الطبيعية"العام هو 
اجلزء الثاين بأمجعه ملعرفة املسلمني بالعامل  ومبا أنه أفرد. األخرية منها الفهارس
ويشمل . زء الثالث على الكالم عن معرفة املسلمني ببالدهماخلارجي، فقد قصر اجل
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هذا اجلزء ستة فصول تعاجل الكالم عن عامل اإلسالم من وجهة نظر اجلغرافيا 
وهلا هجباهلا وسوتضاريسها بالطبيعية، فالفصل األول يعاجل الكالم عن األرض 

املاء العذب، حيث ذلك بملاء، يريد ان علكالم لأما الفصل الثاين فيفرده . صحاريهاو
فرد الفصل الثالث يينما بهذا . النيلكلى األار املعروفة يف العامل علكالم ايرد 

ويف الفصل الرابع بتحدث عن اهلواء ، أي معرفة . للكالم عن البحار والبحريات
 .علم املناخ بوم يلاالعرب ملا يعرف 

حليواين والنبايت اني العاملبيف الفصلني اخلامس والسادس يتحدث عن معرفة العرب و
ويرد يف الفصل عن احليوان ذكر لقصصهم بصدد احليوانات . ومناطق توزيعها

كذلك يتميز الفصل عن النبات بطوله وتفصيله، ففيه يرد الكالم عن . األسطورية
املرجان، وزهار اخل، مث عن أشجار األخشاب، وأخريا العنرب ألالنباتات الغذائية وا
قطاره أبينان تمزود يف آخره خبريطتني كبريتني للعامل اإلسالمي وهذا اجلزء الثالث 

 .ومدنه يف العصور الوسيطة 
بعد فإن هذا ال ميثل سوى عرض سريع ملادة هذا املصنف الكبري الذي ليس و

ومل يبق إال أن نتمىن أن يرى النور يف ترمجة . باالستطاعة إيفاؤه حقه يف هذه العجالة
وقد ترامى إىل مسع . ول دوائر أوسع من القراء العربعربية حىت يصبح يف متنا

كاتب هذه السطور أن بعض الدوائر العلمية بدولة عربية قد دخلت يف اتصال مع 
 املشروع حىت جيد هذا اوكلنا أمل يف أن يتحقق هذ. عامل عريب ليضطلع ذه املهمة

 .ريب مجيع املشتغلني بعلم اجلغرافيا قي العامل العإىلريقه طالكتاب 
ثالن أكرب حبثني ميسان ميميكيل وعلى الرغم من أن مصنفي كراتشكوفسكي و

األدب اجلغرايف العريب ككل إال أما خيتلفان اختالفا واضحا يف عرضهما 
فرع من لفر يؤرخ س يهدف إىل إخراج نفاملستشرق الروسي إمنا كا. ومنهجهما

اء آخرون مع أمناط األدب األدب العريب هو اجلغرافيا، وذلك أسوة مبا فعله علم
أما ميكيل فان هدفه . العريب األخرى مثل التاريخ والفلسفة والنثر والشعر اخل

ملادة اجلغرافية اليت مجعها العرب وصياغتها يف شكل صورة او حتليل هاألساسي 
وهلذا السبب فإن املصنفني يكمل كل . رفوه آنذاكع كاملة للعامل وأقطاره كماتم

إن وجب االعتراف بأن املستعرب الروسي كان أكثر دقة وصرامة يف منهما اآلخر، و
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معاجلته ملوضوعه وأكثر متسكا مبنهج البحث العلمي، على حني متيز مصنف الفرنسي 
 .برشاقة األسلوب وفن العرض 

اآلن وقد بلغنا اية املطاف يف كالمنا عن املستشرقني واجلغرافيا لدى العرب، ال 
وإن حدث وأن التقينا . مبا أسدوه من خدمات يف هذا امليدانيسعنا إال أن نعترف 

بسوء الفهم بل وسوء النية أحيانا فيما يتعلق بشريعتنا السمحة ويف جماالت أخرى 
 إال أنه مل يكن مبستطاعهم إظهار ذلك يف جمال اجلغرافيا ألن ،العقيدة ومثل التاريخ

أضف إىل هذا أن املستشرقني . األخرية علم وصفي يقرب كثريا من العلوم الدقيقة
لحرب لخللق وحببهم ا غالبيتهم بدماثة يفرفوا ع علم اجلغرافيا يفلبحث ااجلوا علذين ا

ن العسري االلتقاء يف مصنفام مبا ميكن أن يشتم منه مهلذا فانه . واحلضارة العربية
 ذلك البغض والتحامل الذي انعكس يف آثار مستشرقني آخرين يف جماالت أخرى من

 .جماالت العلوم اإلسالمية والعربية 
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