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أواًل - مفهوم االسترشاق واملسترشقني عامليًا:

لقد اأ�شبح ال�شت�شراق اليوم علمًا له كيانه ومنهجه ومدار�شه وفل�شفته، ودرا�شاته وموؤلفاته 

مفهومه  بتحديد  يقوم  اأن  الباحث  على  يحتم  مما  وموؤمتراته،  ومعاهده  واأتباعه  واأغرا�شه 

والوقوف على معامله البارزة. وقبل اأن نتناول احلديث عن ن�شاأة ال�شت�شراق وتاريخه يجب اأن 

نو�شح ما املق�شود من الكلمتني )ال�شت�شراق( و)امل�شت�شرقون( فـي اللغة وال�شطالح للدللة 

على فهم هذين امل�شطلحني اللذين يرتدد ذكرهما كثريًا فـي التاريخ احلديث. 

املفهوم اللغوي لال�شت�شراق: 

وكلمة   ،
)1(

وا�شتعمالتها ودللتها  ت�شميتها  مو�شحة  )ال�شت�شراق(  لفظة  املعاجم  تناولت 

احليز  هذا  اإىل  وترمز  ال�شم�ص  م�شرق  تعني  وهي  )ال�شرق(،  كلمة  من  م�شتقة  )ا�شت�شراق(  

. وقد وردت عدة اآيات ت�شري اإىل هذا املعنى وتبني اأنه �شد الغرب اأي جهة 
)2(

املكاين من الكون

{ٺٺٺٺ{  )البقرة:115(  ڳ{  گ  {گ  تعاىل:  قال  ال�شم�ص،  غروب 

)البقرة: 142( ثم قال تعاىل:{ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ{)البقرة: 258( اإىل غري ذلك 

 .
)3(

من الآيات الكرمية

اأما اإذا اأ�شيف اإليها الألف وال�شني والتاء اأي )ال�شت�شراق( فهي تعني طلب ال�شرق، اأي علوم 

الغربية  اللغات  فـي  اأما  العربية،  اللغة  معاجم  فـي  �شاملة، هذا  ب�شورة  واأديانه  واآدابه  ال�شرق 

مبعنى  املقرتن  ال�شرق  واإمنا  اجلغرافـي،  ال�شرق  لي�ص  بال�شرق  املق�شود  اأن  يرى  من  فهناك 

جبور عبد النور، املعجم األديب، ط1، دار العلم للماليني )بريوت، 1979(، ص17.  1

محمد الرسويت، تاريخ األندلس والدراسات االسترشاقية اإلسبانية )املغرب، د.ت(، ص56.  2

صابر عبد الرحمن طعيمة، اإللحاد الديني ف�ي مجتمعات املس��لمني، نشأته وتطوره ومذاهبه املعارص، ط1، دار الجيل   3

)بريوت، 2004(، ص278-277.

الف�شل الأول: 

ال�شت�شراق والبنية الثقافـية الن�شرانية 

1
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. وعلى هذا يكون ال�شت�شراق  هو علم ال�شرق اأو علم العامل ال�شرقي.
)1(

ال�شروق وال�شياء والنور

لغته.   فـي  اأهله  وتزين بزي  ال�شرق  اإىل  اأي اجته  الفعل )ا�شت�شرق(  باأنه م�شدر  ف  ُيعرَّ كما 

ثم   ،)Orientalism( ترجمة  من  املحدثون  ا�شتعملها  مولدة  وم�شتقاتها  ال�شت�شراق  ولفظة 

ا�شتعملوا من ال�شم فعاًل، فقالوا ا�شت�شراق ولي�ص فـي اللغات الأجنبية فعل مرادف للفعل العربي. 

واملدققون يوؤثرون ا�شتعمال »علماء امل�شرقيات« بدًل من م�شت�شرقني، ولكن لفظتي: ا�شت�شراق، 

وم�شت�شرق، �شاع ا�شتعمالهما بني النا�ص ول باأ�ص بذلك. عّرف �شاحب معجم منت اللغة كلمتي 

ال�شت�شراق وامل�شت�شرقني بقوله: ال�شت�شراق طلب علوم ال�شرق ولغاتهم، وي�شمى من يقوم بذلك 

)م�شت�شرق(، وجمعه م�شت�شرقون، وما ينجزونه ي�شمى ا�شت�شراقًا.

املفهوم اال�شطالحي لال�شت�شراق:

اإذا اأردنا اأن نحدد املفهوم ال�شطالحي لال�شت�شراق فـيجب اأوًل الرجوع اإىل املعاجم احلديثة، 

ثم اإىل راأي علماء الغرب وعلماء الأمة الإ�شالمية حتى يكون بالإمكان بعد ذلك القيام مبحاولة 

 .
)2(

و�شع تعريف حمدد لهذا ال�شطالح

وقد جاء فـي بع�ص امل�شادر اللغوية احلديثة: »ا�شت�شراق: طلب علوم ال�شرق ولغاتهم )مولدة 

. وقد وجدنا تعريفات عديدة حتدد مفهوم 
)3(

ع�شرية( تقال ملن ُيعنى بذلك من علماء الفرجنة«

ال�شت�شراق وحتاول اأن تغطي اأبعاده. فقد و�شعت تعاريف عدة ومفاهيم خمتلفة ، لكنها ت�شب 

»لرو�ص«  مو�شوعة  فـي  امل�شطلح  ورد  فقد  واحد.  اإطار  �شمن  اأو  واحدة  بوتقة  فـي  الغالب  فـي 

تعريف مبفهوم ال�شت�شراق )Orientaliste( باأنه »العامل امل�شطلع مبعرفة ال�شرق وثقافته واآدابه«. 

وجمتمعاتهم  وح�شاراتهم  وتراثهم  ال�شرق  �شعوب  لغات  يدر�ص  »علم  هو  فال�شت�شراق  اإذن، 

 .
)4(

وما�شيهم وحا�شرهم«

ويرجع م�شطلح ال�شرق هذا اإىل بدايات الع�شور الو�شطى املمتدة اإىل احلقبة التي كان يعتقد 

 اأن البحر املتو�شط يقع فـي و�شط العامل، وكانت اجلهات الأ�شلية تتحدد بالن�شبة اإليه، 
ً
فيها خطاأ

فلما انتقل مركز ثقل الأحداث ال�شيا�شية بعد ذلك من البحر املتو�شط اإىل ال�شمال بقي م�شطلح 

ال�شرق على الرغم من ذلك داًل على الدول الواقعة �شرق البحر املتو�شط. ويبدو اأن م�شطلح 

ال�شرق مل يقت�شر على هذه الرقعة اجلغرافـية فح�شب بل جتاوزها اإىل غرب اجلزيرة العربية 

و�شمال اأفريقيا، وذلك بعد الفتوحات الإ�شالمية، فعدت كل من م�شر واملغرب و�شمال اأفريقيا 

الرسويت، املصدر السابق، ص56.   1

يحيى مراد، ردود عىل شبهات املسترشقني، )د.م، د. ت(، ص24.  2

الشيخ أحمد رضا، معجم منت اللغة، ج3، ص311.  3

وثاب خالد الجعفر، االس��ترشاق بني األزمة والنهاية، مس��تل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، منتديات امللتقى   4

قسم الفكر والرتبية.
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وما تعرف من �شكان هذه الدول من ال�شرق، ف�شملها هذا ال�شم باعتبار دينها الإ�شالمي ولغتها 

غروب  – بلد  املغرب  بالد  – اأي  اأفريقيا  غرب  ب�شمال  اأي�شًاً  ال�شت�شراق  ويخت�ص  العربية.  

.
)1(

ال�شم�ص

وفـي الالتينية تعني كلمة )Orient( )م�شرق(: يتعلم اأو يبحث عن �شيء ما، وبالفرن�شية تعني 

 )orientate(و  ،)Orientation( وبالإنكليزية  اأر�شد،  اأو  اأو هدى  وّجه  )Orienter( )�شرقي(  كلمة 

تعني: توجيه احلوا�ص نحو اجتاه اأو عالقة ما فـي جمال الأخالق اأو الجتماع اأو الفكر اأو الأدب 

نحو اهتمامات �شخ�شية فـي املجال الفكري اأو الروحي. ومن ذلك اأن ال�شنة الأوىل فـي بع�ص 

 )Sich Orientiern( وفـي الأملانية تعني كلمة .)Orientation( اجلامعات ت�شّمى ال�شنة الإعدادية

. اإذًا فال�شت�شراق بهذا املعنى ال�شطالحي مفهوم 
)2(

»يجمع معلومات )معرفة(  عن �شيء ما«

اأكادميية،  اأو�شاط  فـي  ي�شتخدم  زال  ول  اأو�شاط جامعية،  فـي  املفهوم  هذا  ن�شاأ  وقد  اأكادميي. 

الإ�شالم  معرفة  عن  البحث  ال�شت�شراق  معنى  اأ�شبح  فقد  الغالب  الدين  هو  الإ�شالم  كان  وملا 

  .
)3(

وامل�شلمني وبالد امل�شلمني عقيدة و�شريعة وتاريخًا وجمتمعًا وتراثًا...

كما يعرف ال�شت�شراق ا�شطالحًا اأي�شًاً باأنه جهد علمي غربي مو�شول ومت�شل ا�شتمر لقرون 

من الزمان بال انقطاع، فـي تطور م�شتمر حتى انتهى اإىل منظومة فكرية مركبة ومعقدة. وقد 

اأريد بهذا اجلهد اإن�شاء خزانة معرفـية وا�شعة منظمة وهادفة عن ال�شرق عامة والعامل الإ�شالمي 

مقرون  ال�شت�شراق  اأن  الإ�شالمية  الثقافـية  املوؤ�ش�شات  كل  فـي  ال�شائد  العتقاد  وكان  خا�شة. 

بالتن�شري وال�شتعمار فهو بهذا املعنى �شدر عن مواقف تت�شل  بتكوين موؤ�ش�شات �شاعدت فـي 

.
)4(

منو كل الذين عملوا فـي ال�شت�شراق

اإذًا، فـي احلقيقة ُيعّد ال�شت�شراق الوجه الآخر لعملة التن�شري، وقد تنوعت الأ�شماء وامل�شميات 

والهدف واحد، كما اأن التن�شري ظاهر، وال�شت�شراق نفاق فهو نار حتت الرماد. ومن املعروف 

اأنهم يعدونه اليوم علمًا له حمتويات العلم من منهج وفل�شفة ومدار�ص وموؤلفات واأفاق ومظاهر 

وخ�شائ�ص واأهداف...، ومن الواجب معرفة ماهية هذا العلم والوقوف على معامله بل والأهم 

اآراء واأفكار هوؤلء امل�شت�شرقني عند درا�شتهم لرتاث العامل  من ذلك معرفة البعد الديني فـي 

الإ�شالمي.

عبد الباس��ط عبد الصمد أحمد الش��اوي، الغزو األورويب للفكر العريب اإلسالمي، رس��الة ماجستري )غري منشورة(، كلية   1

الرشيعة، جامعة بغداد، 1987، ص83. 

مازن بن صالح مطبقاين، االسترشاق، )السعودية، د.ت(، ص3.  2

أحمد عبد الرحيم الس��ابح، االس��ترشاق ف�ي ميزان نقد الفكر اإلسالمي، ط1، دار املرصية – اللبنانية )القاهرة، 1996(،   3

ص45. 

رياض هاشم هادي، الحركة االسترشاقية )املوصل، 2008(، ص12.  4
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اأ - اال�شت�شراق فـي نظر علم�ء الغرب:

اأورد علماء الغرب تعاريف متعددة لهذا اللفظ و�شنقت�شر منها على ما ياأتي:

مما يجدر ذكره اأن بني املفكرين من يرى اأن ال�شت�شراق علم يخت�ص بدرا�شة لغة من لغات 

ال�شرق واآدابها والتبحر فـيها من قبل علماء واأ�شاتذة ومفكرين من الغرب، وقد ذهب اإىل هذا 

»اآربري«  جون«.  »اآرثر  الدكتور  الربيطاين  امل�شت�شرق  منهم  امل�شت�شرقني،  من  قليل  عدد  الراأي 

 Arthur John Arberry-1969 اإذ يقول فـي كتابه »امل�شت�شرقون الربيطانيون« عندما 
)1(

 1905

�شاأل قائاًل: ما هو ال�شت�شراق وما كنه امل�شت�شرق؟ ومن اجللي اأن الكاتب حني يعر�ص ملثل هذا 

املو�شوع الوا�شع الذي ما يزال اجلمهور على غري معرفة به، يح�شن به اأن يحاول الو�شول اإىل 

اتفاق بينه وبني قارئيه حتى يتعرفوا موقفهم تعرفًا �شحيحًا. ومما يزيد من �شرورة هذا التفاهم 

اأن ال�شت�شراق ومثله فـي ذلك مثل كثري من فروع العلم الأخرى، قد تخطى حدوده اإىل ميادين 

تنتمي فـي حقيقتها اإىل علوم اأخرى م�شتقلة عنه واإن كانت متجان�شة معه، حتى اإن امل�شت�شرق 

ال�شرف  وعامل  واحلفريات  الآثار  كعامل  عمله  فـي  ي�شارك  له  تنتمي  ل  التي  الأر�ص  هذه  فـي 

  .
)2(

وال�شتقاق والفـيل�شوف وعامل الالهوت واملو�شيقي والفنان

واملدلول الأ�شلي ل�شطالح »م�شت�شرق« كان فـي عام )1683( لأحد اأع�شاء الكني�شة ال�شرقية 

، وفـي عام )1691( يقول امل�شت�شرق الربيطاين »اآربري«: وجدنا »اأنتوين وود« ي�شف 
)3(

اأو اليونانية

»�شموئيل كالرك« باأنه ا�شت�شراقي نابه، يعني بذلك اأنه عرف بع�ص اللغات ال�شرقية، وقد جاء 

فـي تعليقاته »بريون« واإملاعاته الكثرية دللة على ا�شت�شراق عميق. وفـي خالل املجادلة التعليمية 

اأولئك الذين  )1834(، كان امل�شت�شرقون  بالهند التي ح�شمها تقرير »ماكويل« ال�شهري فـي عام 

مس��ترشق انكليزي معروف بالتعصب ضد اإلس��الم واملس��لمني. ومن مح��رري »دائرة املعارف اإلس��المية« ولد ف�ي   1

12مايو 1905 ف�ي مدينة بورتس��موث بجنوب بريطانيا، التحق بجامعة كامربيدج لدراس��ة اللغات الكالس��يكية الالتينية 

واليونانية. وش��جعه أحد أساتذته )منس( عىل دراسة العربية والفارسية. ارتحل إىل مرص ملواصلة دراسته للغة العربية. 

عاد إىل مرص ليعمل ف�ي كلية اآلداب رئيساً لقسم الدراسات القدمية )اليونانية والالتينية( وزار فلسطني وسوريا ولبنان. 

اهتم باألدب العريب فرتجم مرسحية مجنون لييل ألحمد ش��وقي كام حق��ق كتاب »التعرف إىل أهل التصوف«. واصل 

اهتامم��ه بالتصوف وذلك بنرشه كت��اب )املواقف واملخاطبات( للنف��ري وترجمه إىل اإلنكليزية.عم��ل آربري مع وزارة 

الحرب الربيطانية ف�ي أثناء الحرب العاملية الثانية مهتامً بشؤون اإلعالم والرقابة الربيدية. وأصدر كتابه »املسترشقون 

الربيطانيون«)1943( توىل منصب أس��تاذ كريس اللغة العربية ف�ي مدرسة الدراسات الرشقية واألفريقية، ثم انتقل إىل 

جامعة كمربدج ليحتل منصب أستاذ كريس اللغة العربية ف�ي هذه الجامعة. ومن املؤسف أنه أستاذ لكثري من املرصيني 

الذين تخرجوا ف�ي الدراس��ات اإلسالمية واللغوية ف�ي انكلرتا. ومن كتبه: »اإلسالم اليوم« الذي صدر ف�ي عام )1943( 

و »ترجم��ة الق��رآن« وصدر ف�ي عام )1950(، و »مقدمة ف�ي تاريخ التص��وف« وصدر ف�ي عام )1947(. انظر: مصطف�ي 

الس��باعي، االسترشاق واملس��ترشقون مالهم وما عليهم، دار الوراق للنرش والتوزيع )د.م، د.ت(، ص39؛ االسترشاق، 

ج2، إصدارات مركز املدينة املنورة لدراسات وبحوث االسترشاق، ص32.

طعيمة، املصدر السابق، ص282.  2

ت��ريك املغيض، »صورة العرب ف�ي مرآة االس��ترشاق األملاين«، مجلة الكويت )الكويت(، العدد 270، نيس��ان  2006،   3

                              .http://kuwaitmag.com مستل من  شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع
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، بينما �شمي معار�شوهم الذين رغبوا فـي اأن تكون النكليزية 
)1(

نادوا بالتعليم والأدب الهنديني

اأ�شا�ص التعليم بالهند »املتجلنزون«، وما اأنتجه هذا النزاع امل�شهور من احلزازات األ�شق با�شم 

امل�شت�شرق قدرًا من القدح والنقد... اإىل اأن قال: »اأما قامو�ص اأك�شفورد اجلديد فـيحدد امل�شت�شرق 

 .
)2(

باأنه تبحر فـي لغات ال�شرق واآدابه«

هـذا باإيجـاز �شديد هو راأي امل�شت�شرق الربيطاين والـذي يت�شمن اعرتافه باأن هنـاك اأنا�شًا 

 .
)3(

من الغربيني لـهم عناية بدرا�شات كثرية عـن ال�شـرق فـي غري جمـايل الأدب واللغة

اأما  ال�شت�شراق فـي نظر علماء الرو�ص فهو يطلق على كل ما ُيبحث من اأمور البالد ال�شرقية 

البحث  به فـي هذا  الإ�شالمي. ونق�شد  بالإ�شالم والعامل  وثقافتها وتاريخها، ومنه ما يخت�ص 

ح�شارته  ي�شمل  مبا  الإ�شالمي  العامل  عن  املتنوعة  الدرا�شات  فـي  يتمثل  الذي  الفكري  التيار 

.
)4(

وديانته ومذاهبه واآدابه ولغاته وثقافته

.Guidi M-1935 علم ال�شت�شراق قائاًل: »الو�شيلة لدرا�شة 
ويعرف »مكائيل جويدي« 1844)5(

النفوذ املتبادل بني ال�شرق والغرب اإمنا هو »علم ال�شرق« بل ن�شتطيع اأن نقول اإن غر�ص هذا العلم 

الأ�شا�شي لي�ص مق�شورًا على جمرد در�ص اللغات اأو اللهجات اأو تقلبات تاريخ بع�ص ال�شعوب كال، 

بل من املمكن اأي�شًاً اأن نقول: اإنه بناء على الرتباط املتني بني التمدن الغربي والتمدن ال�شرقي 

فعلم ال�شرق لي�ص اإل بابًا من الأبواب التاريخية والروح الإن�شانية... ولي�ص �شاحب علم ال�شرق 

ي�شف  اأن  ي�شتطيع  اأو  املجهولة  اللغات  بع�ص  معرفة  على  يقت�شر  من  هو  اللقب  بهذا  اجلدير 

عادات بع�ص ال�شعوب، بل هو من جمع بني النقطاع اإىل در�ص بع�ص اأنحاء ال�شرق وبني الوقوف 

وامل�شت�شرق من  الإن�شانية.  الثقافة  تكوين  اأثرت على  التي  الكبرية  الأدبية  الروحية  القوى  على 

وجهة نظر »جويدي« هو من تعاطى در�ص احل�شارات القدمية ومن اأمكنه اأن يقدر �شاأن العوامل 

اأو فـي النه�شة احلديثة... وعلم ال�شرق  املختلفة فـي تكوين التمدن فـي القرون الو�شطى مثاًل 

)Sciences de L,esprit( يتعمق فـي در�ص اأحوال ال�شعوب ال�شرقية  هذا علم من علوم الروح 

ولغاتها وتاريخها وح�شارتها ثم ي�شتفـيد من البحوث اجلغرافـية والطبيعية اأن ي�شمى كما �شميناه 

آ. أربري، املسترشقون الربيطانيون، ترجمة محمد السوقي النويهي، مطبعة وأيام كولينز )لندن، 1946(، ص7.  1

طعيمة، املصدر السابق، ص282؛ مراد، ردود عىل شبهات...، ص25.  2

طعيمة، املصدر الس��ابق، ص282-283 . وملزيد من التفاصيل انظر: آ. أربري، املسترشقون الربيطانيون، ترجمة محمد   3

السوقي النويهي، مطبعة وايام كولينز )لندن، 1946(.

إملري رفائيل كولييف، كتاب القرآن وعامله للمس��ترشق الرويس يف�ي��م ريزفإن ومزاعمه حول  كتاب الله،  )د.م، د.ت(،   4

ص2.

مس��ترشق إيطايل ولد ف�ي روما وتعلم العربية ف�ي جامعة روما وت��وىل تدريس العربية ف�يها. ودعته الجامعة املرصية   5

لتدريس األدب العريب ف�يها وله العديد من البحوث ف�ي اللغة العربية وآدابها وهو مبس��توى تيودور نولدكه، وس��اهم 

ف���ي نرش مخطوطات ف�ي التاريخ اإلس��المي وعلم اللغة. انظر: املنجد، املصدر الس��ابق، ص123؛ االس��ترشاق، ج2، 

إصدارات مركز املدينة املنورة لدراسات وبحوث االسترشاق، ص32.
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در�ص تاريخ الروح الإن�شاين من وجهة نظر ال�شرق؛ لأن اإظهار قوى الروح وا�شتعدادها يختلف 

.
)1(

باختالف الزمان واملكان

لتاريخ  درا�شته  فـي   
)2(

 Maxime Rodinson 1915 – 2004 رودن�شون«  »مك�شيم  ومي�شي 

ال�شت�شراق قائاًل: »وهكذا ولد ال�شت�شراق وظهرت كلمة م�شت�شرق فـي اللغة النكليزية بحدود 

 ،)1838( عام  فـي  الفرن�شية  الأكادميية  معجم  ال�شت�شراق  كلمة  دخلت  كما   ،)1779( عام 

وجت�شدت فكرة نظام خا�ص مكر�ص لدرا�شة ال�شرق، ومل يكن املتخ�ش�شون بعد ي�شكلون العدد 

اأو  اأو �شعب واحد  اأو جمالت متخ�ش�شة فـي بلد واحد  الالزم بحيث ميكنهم ت�شكيل جمعيات 

ي�شمل  امل�شت�شرقني  هوؤلء  اأفق  كان  ما  كثريًا  الأخرى  الناحية  ومن  ال�شرق،  من  واحدة  منطقة 

بداأ ت�شنيفهم »كم�شت�شرقني«  فـي عمقها، ومن هنا  عديدًا من املجالت بطريقة غري متوازنة 

ال�شرق  وكان  وندوب،  لأ�شرار  كذلك  تعر�شت  اأنها  اإل  كبريًا  تعمقًا  ال�شت�شراق  فكرة  و�شهدت 

.
)3(

ياأخذ مكانه فـي موؤلفات القرن الثامن ع�شر اإىل جانب الغرب فـي اأفق �شمويل

وبا�شتخدام هذا امل�شطلح  فـي القرن التا�شع ع�شر واأوائل القرن الع�شرين، كان »امل�شت�شرق« 

معنًى ثقافـيًا وعلميًا على حد �شواء. فامل�شت�شرقون الثقافـيون، ومن �شمنهم الر�شامون والكّتاب، 

اإلهامهم من ال�شرق. اأما امل�شت�شرقون العلميون فهم املتخ�ش�شون  اأولئك الذين ي�شتمدون  هم 

والثقافات  باللغات  املتخ�ش�شني  »الكال�شيكيني«،  عن  لتمييزهم  ال�شرقية،  والثقافات  باللغات 

الكال�شيكية )الالتينية واليونانية(. ونظرًا لأن مثل هذا امل�شت�شرق هو اأكرث من جمرد متخ�ش�ص 

قة لواحدة اأو اأكرث من ثقافات  باللغات، فقد كان ُيفرت�ص اإن�شانيًا اإنه ميتلك معرفة حقيقية معمَّ

امل�شرق ويكر�ص نف�شه لدرا�شة اللغات والآداب ال�شرقية فـي املا�شي واحلا�شر، ف�شاًل عن املعامل 

الثقافـية الأخرى فـي ميداين الأدب والآثار، وُيفرت�ص كذلك اأن بحثه عن املعرفة الر�شينة مييزه 

م. أ. جويدي، علم الرشق وتاريخه العمراين )د.م،1347(، ص14-11.  1

مس��ترشق فرن��ي من أهم املتخصصني ف���ي تاريخ األديان.ولد ف�ي باري��س من أبوين يهوديني مهاجرين من روس��يا،    2

وتربيته غلب عليها الفكر الشيوعي واالشرتايك.  وقد دخل إىل “معهد اللغات الرشقية” وهناك برع رودنسون ف�ي دراسة 

اللغات: الرتكية، والعربية الفصحى والحبش��ية، كام تعلم اللهج��ات املغربية واملرشقية ,وف�ي عام )1937(، تخرج من 

املعهد وانطالقاً من دراسته، اعترب رودنسون متخصصاً ف�ي علم األلسنية ال مثيل له، كان يلم بأكرث من ثالثني لغة.  ومع 

اندالع الحرب العاملية الثانية التحق بالجيش الفرني  وأرسل إىل الرشق، فكان لبنان أول مكان أو أول لقاء له بالعامل 

الع��ريب. وعن هذه الفرتة، كتب بعد أعوام “الجندي املس��تعرب” الذي وصف ف�يه إقامته ف�ي لبنان. وبعد ترسيحه من 

الجيش فضل البقاء لإلقامة ف�ي لبنان فدّرس اللغة الفرنس��ية ف�ي مدرس��ة تابعة لجمعية املقاصد اإلسالمية ف�ي مدينة 

صيدا. وف�ي لبنان أيضاًً، التقى بالش��يوعيني العرب خاصة ف�ي إس��فاره بهدف توسيع اتصاالته وكان ف�ي حينه يعمل ف�ي 

“دائرة اآلثار” فسافر إىل مرص وفلسطني للبحث عن الكتب القدمية ف�ي بلدان الرشق األوسط.عاد إىل فرنسا عام 1947 

وعم��ل ف�ي املكتب��ة الوطنية ولكن ف�ي دائرة املخطوطات العربية املتخصصة، ث��م انتقل إىل مهنة التعليم ف�ي معهد 

للدراس��ات العليا ف�ي اللغ��ات ف�ي باريس. واىل جانب عمل��ه التعليمي،, كان أهم مؤلفاته “محمد” )1961(، “اإلس��الم 

والرأس��املية” )1966(، “املاركسية والعامل اإلسالمي” )1972(، “سحر اإلس��الم” )1980(. انظر: جريدة الرشق األوسط 

)السعودية(، العدد 9211 ، 7 ربيع الثاين، 2004.

م. رودنسون، صورة العامل اإلسالمي ف�ي أوروبا، دار الطليعة )د. م، 1970(، ص74.  3
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.
)1(

عن غريه من امل�شت�شرقني الثقافـيني، الذين كانوا اأن�شارًا متحم�شني للم�شرق

رات ال�شرق واإخ�شاع  اأن تفكري الغرب نحو ال�شرق كان مبنيًا على ال�شتحواذ على مقدَّ كما 

�شعوبه، يقول الدكتور ادوارد �شعيد عن امل�شت�شرق: » فكل من يقوم بتدري�ص ال�شرق اأو الكتابة عنه 

اأو بحثه، وي�شري ذلك �شواًء اأكان املرء خمت�شًا بعلم الإن�شان »اأنرثوبولوجي« اأم بعلم الجتماع 

اأم موؤرخًا اأم فقيه لغة » فـيلولوجيا »فـي جوانبه املحددة والعامة على حد �شواء فهو م�شت�شرق، 

. وال�شت�شراق فـي النهاية كان يعرب عن روؤية �شيا�شية 
)2(

وما يقوم هو اأو هي بفعله هو ا�شت�شراق« 

للواقع، روؤية روجت بنيتها للفرق بني املاألوف )نحن( = اأوروبا = الغرب، وبني الآخر )هم( = 

باخلوف  م�شوبة  ا�شتعالئية  نظرة  الغربيون  املفكرون  نظر  وقد  وامل�شلمون،  الإ�شالم  ال�شرق = 

واحلذر اإىل ال�شرق واإىل الإ�شالم حتديدًا فاإن الإ�شالم فـي نظرهم �شاعق التاأثري على املخالف 

   .
)3(

له

هذا  لدرا�شة  ولبد   ال�شرق«  تراث  يدر�ص  الذي  »الغربي  هو  فامل�شت�شرق  العتبار  وبهذا 

ال�شرق  لغة  »اإتقان  وهي  امل�شت�شرق  املخت�ص  العامل  فـي  توفرها  الواجب  ال�شروط  توفر  الرتاث 

»الربت  الأملاين  امل�شت�شرق  يرى  لهذا  والعلوم«  والفنون  التاريخ  فـي  اآثارًا  باأبرزها  والتخ�ش�ص 

ديرتي�ص A.Dietrich«  اأ�شتاذ كر�شي الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة غوتنغن اأن امل�شت�شرق: »هو 

، ولكي يت�شنى له ذلك يتوجب عليه درا�شة 
)4(

ذلك الباحث الذي يحاول درا�شة ال�شرق وتفهمه«

اللغات ال�شرقية واإتقانها. ومن ثم اأخذت الكلمة تدل على الإن�شان الذي وهب نف�شه لالهتمام 

مبا يدور فـي ال�شرق من جمالت خمتلفة من حيث الك�شف واجلمع والفهر�شة ومن ثم الدرا�شة 

.
)5(

والتحقيق والنرث والرتجمة والت�شنيف

اأ�شتاذ التاريخ الإ�شالمي بجامعة كاليفورنيا فـي لو�ص اأجنلو�ص »مايكل مورين«: عند  ويقول 

العربية  باللغة  يهتمون  الذين  الغربيني  اأ�شاتذة  هم  »امل�شت�شرقون  خمتلفة.  تعريفات  النا�ص 

والفار�شية والرتكية. وامل�شت�شرقون عند الأمريكيني هم املهتمون بال�شرق الأو�شط والربيطانيون 

.
)6(

يدخلون الهند وال�شني فـي الإطار الفكري لل�شرق الأو�شط«

جان جاك واردنربغ، املس��ترشقون، ترجمة انيس عبد الخالق محمود، منشور عىل شبكة االتصاالت الدولية )االنرتنت(؛   1

إسامعيل عيل محمد، االسترشاق بني الحقيقة والتضليل، ط3 )املنصورة، 2000(، ص10. 

ادوارد س��عيد، االسترشاق – املعرفة – السلطة – اإلنشاء، ترجمة كامل أبو ديب، ط1 )بريوت، 1981(، ص38؛ طعيمة،   2

املصدر السابق، ص284.

الكيالين، املصدر السابق، ص3.   3

الشاوي، املصدر السابق، 1987، ص83.   4

تريك املغيض، صورة العرب ف�ي مرآة االسترشاق األملاين، مجلة الكويت، العدد 270، نيسان  2006، مستل من  شبكة   5

http://kuwaitmag.com :املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع

طعيمة، املصدر السابق، ص283.  6
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التي تربط بني  التاريخية  العالقة  ب�شبب  بالهند  له عالقة  العقل الربيطاين  فالإ�شالم عند 

بريطانيا وبني الهند، لأن هناك حوارًا م�شتمرًا بني الهنود اأنف�شهم م�شلمني وغري م�شلمني من 

جهة والهنود مع الربيطانيني من جهة اأخرى، ثم يقول: »ال�شت�شراق عندي در�ص اللغة والأدب 

غري  نف�شي  اأعترب  قائاًل:  ي�شرح  ثم  والتاريخية«.  والقت�شادية  الجتماعية  الدرو�ص  ل  خا�شة 

درا�شات  فـي  فاملتخ�ش�ص  العلمي؛  التخ�ش�ص  على  مبني  فتعريفـي  موؤرخ،  لأنني  م�شت�شرق 

 .
)2(

، م�شت�شرق واإن كان عربيًا م�شلمًا، ودرا�شة الإ�شالم داخلة فـي ذلك
)1(

»ال�شرق الأو�شط«

ب - اال�شت�شرق فـي نظر علم�ء االأمة االإ�شالمية:

اأما علماء العرب فقد ذهبوا اإىل مفاهيم عديدة لفهم ال�شت�شراق ن�شري اإىل بع�شها فـي هذه 

الكلمة:

اأحمد دياب  الباحثون امل�شلمون نظرة الغربيني لهذا املجال املعرفـي، فذكر حممد  مل يغفل 

به  امل�شتغلون  به  قام  ما  ننكر  ول  واأهدافه،  ومقوماته وخططه  اأ�شوله  له  »علم  ال�شت�شراق  اأن 

من بحوث ودرا�شات فـي امليادين العلمية املختلفة وفـي العلوم الإ�شالمية بخا�شة فقد كان لها 

دورها الإيجابي وقيمتها العلمية كما كان لها اأي�شًاً دورها ال�شلبي« . ولكنه مع ذلك يرى اأن »علم 

ال�شت�شراق اإمنا هو حرب الكلمة التي �شنها الغرب امل�شيحي على ال�شرق الإ�شالمي منذ القرن 

اأثوابًا خمتلفة على مر  لب�شت  واإن  الآن،  ي�شتخدمها �شدنا حتى  زال  وما  للميالد  الثامن ع�شر 

.
)3(

الع�شور حتت �شعار املو�شوعية واملنهجية كي يحقق اأهدافه«

اأن  عامر   بني  اأمني  حممد  يقول  ذلك  ومع  �شعوبة،  فـيه  الكلمة  هذه  مفهوم  حتديد  اإن 

ال�شرق  لغات  در�شوا  وملحدين  ويهود  م�شيحيني  الغرب، من  علماء  »امل�شت�شرقني«: جماعة من 

من عربية وفار�شية وعربية و�شريانية وغريها، وقد اأنكب كثري منهم على درا�شة اللغة العربية 

الإ�شالم من  فـي  للطعن  و�شيلة  الدرا�شة  الوا�شع على علومها ومعارفها، لتخاذ هذه  والطالع 

اأجل التهوين من �شاأن الدعوة الإ�شالمية والتقليل من اأثرها فـي احلياة، وفـي الرتفاع بامل�شتوى 

اإىل  الظلمات  واإخراجها من  العبودية،  الإن�شانية، وحتريرها من  اإنقاذ  فـي  وبدورها  الإن�شاين 

.
)4(

النور

إن تعبري مصطلح الرشق األوس��ط قد اس��تخدم ألول مرة عام )1902( من قبل ضابط بحري هو الكابنت »الفرد ماهان«   1
صاح��ب نظري��ة »القوة البحرية« ف�ي مقال له ن��رش بعنوان »الخليج الفاريس والعالق��ات الدولية« ف�ي إحدى املجالت 
الربيطاني��ة ف���ي طهران عام 1902. بيد أن معظم الطروحات بصدد مضمون هذا املصطلح تتفق عىل املنطقة الواقعة 
بني الهند وشبه جزيرة العرب، )1902( العريب، ويشمل هذا املصطلح الكيانات السياسية اآلتية: مرص والعراق وسوريا 
ولبنان واألردن وهذه الدول متثل قلب هذا النظام. ملزيد من التفاصيل انظر: حامد يوس��ف حامدي، »التسوية وطبيعة 
 Encyclopedia ال��رصاع مع العدو الصهيوين« مجل��ة الحكمة )بغداد(، العدد 19، الس��نة الرابع��ة، 2001، ص15-16؛
Birtannic , Vol , 150 , pp.407-408 إياد عيل الهاش��مي، بواكري النش��اط األمرييك ف�ي العراق حتى عام )1921(، رسالة 

ماجستري )غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة املوصل، 2001، ص11.
طعيمة، املصدر السابق، ص284-283.  2

م��ازن صالح مطبقاين، االس��ترشاق ومكانته بني املذاه��ب الفكرية املع��ارصة )د.م، د.ت(، ص5؛ محمد أحمد دياب،   3
أضواء عىل االسترشق واملسترشقني، دار املنار )القاهرة، 1989(، ص7. 

محمد أمني حسن محمد بني عامر، املسترشقون والقرآن الكريم، ط1، دار األمل )األردن، 2004(، ص16.  4
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بها  قام  وبحوث  درا�شات  »هو  جمماًل  ال�شت�شراق  تعريف  اأن  اإىل  عجك  ب�شام  حتدث  كما 

غربيون.. تهدف اإىل درا�شة العامل ال�شرقي ول�شيما الإ�شالمي، دينًا وتاريخًا وح�شارة وعادات 

الغربي،  العامل  فـي  �شنة  األف  من  اأكرث  منذ  ن�شاأت  وقد  الإ�شالم،  فهم حقيقة  بهدف  و�شعوبًا، 

ومازالت موجودة حتى يومنا هذا، اإل اأنها فـي الفرتات الأخرية بداأت تاأخذ اأ�شكاًل اأخرى فـي 

الظهور، با�شم م�شت�شارين اقت�شاديني اأو �شيا�شيني اأو لغويني يتبعون وزارات اخلارجية والقت�شاد 

واملال واحلربية فـي العامل الغربي، ومهمة هذه الدرا�شات فهم طبيعة العامل الإ�شالمي وتوجهات 

.
)1(

امل�شلمني، وذلك من اأجل التعامل الغربي معهم«

وا�شع  ا�شم  »امل�شت�شرقون  فـيقول:  ال�شت�شراق  اأ�شحاب  اللبان  املجيد  عبد  اإبراهيم  وي�شف 

العلوم  يدر�شون  فهم  املختلفة،  ال�شرقية  الدرا�شات  ميادين  فـي  تعمل  متعددة  طوائف  ي�شمل 

من  وغريهم  واليابان،  وال�شني  والفر�ص  والهند  الإ�شالمي،  العربي  بالعامل  اخلا�شة  والآداب 

.
)2(

بلدان ال�شرق«

تاريخه  وفـي  عاملية  كموؤ�ش�شة  ظهوره  منذ  ومت�شابكة  معقدة  فكرية  ظاهرة  فال�شت�شراق  

. وجاء تعريفه فـي مو�شوعة املذاهب والأديان: باأنه هو ذلك التيار 
)3(

التاأ�شي�شي وجذوره العميقة

الفكري الذي متثل فـي الدرا�شات املختلفة عن ال�شرق الإ�شالمي والتي �شملت ح�شارته واأديانه 

واآدابه ولغاته وثقافته، ولقد اأ�شهم هدا التيار فـي �شياغة الت�شورات الغربية عن ال�شرق عامة 

 .
)4(

وعن العامل الإ�شالمي ب�شورة خا�شة، معربًا عن اخللفـية الفكرية لل�شراع احل�شاري بينهما

هذا ومن خالل ا�شتقراء املراجع والدرا�شات التي تناولت هذا املو�شوع، يالحظ اأن امل�شت�شرق 

لبد اأن يكون غربيًا، ول فرق بني اأن يكون ن�شرانيًا اأو يهوديًا اأو م�شلمًا، اأو ملحدًا ينكر الدين 

من اأ�شله. واإن كان ال�شواد الأعظم ممن ركب حركة ال�شت�شراق هم من غري امل�شلمني، املهم اأنه 

.
)5(

عامل غربي يطلب درا�شة علوم ال�شرق، خا�شة ال�شرق الإ�شالمي العربي

الغزو  اأ�شاليب  من  اأ�شلوب  هو  اإمنا  امل�شلمني  الباحثني  من  كثري  عند  ال�شت�شراق  اأن  كما 

اأ�شاليب الغزو الفكري  الفكري، فقد كتب حممد عبد الفتاح عليان حول ذلك قائاًل: »من بني 

كان ال�شت�شراق مغلفًا خطورته ب�شكل علمي وا�شعًا �شمه فـي ع�شل املنهج، واجلديد فـيه غري اأن 

خلق امل�شلم يقت�شينا اأن نقرر اأن ا�شتغالل ال�شتعمار لال�شت�شراق لي�ص معناه اأن ال�شت�شراق كله 

غادة الجوابرة، االسترشاق واإلسالم بني املوضوعية والتزييف، مستل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع:   1

http://www.islamweb

إبراهيم عبد املجيد اللبان، املسترشقون واإلسالم، مجمع البحوث اإلسالمية )د.م، 1975(، ص5-4.  2

رعد ش��مس الدين الكيالين، االسترشاق التكوين – الوس��ائل – األهداف، ديوان الوقف السني مركز البحوث والدراسات   3

اإلسالمية )بغداد، 2006(، ص3. 

املوسوعة امليرسة ف�ي األديان واملذاهب املعارصة، الندوة العاملية للسباب اإلسالمي، ط2 )الرياض، 1989(، ص33.   4

محمد، االسترشاق بني الحقيقة والتضليل...، ص13-12.  5
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جملة وتف�شياًل دار فـي هذا الفلك، اإذ مل نعدم من اأدى به اإن�شافه اإىل بيان احلقيقة، واإْن كان 

هوؤلء قد نقلوا من حقيقة احل�شارة الإ�شالمية اأ�شالتها واأفادوا بها الغرب فـي نه�شته فاإن هذا 

.
)1(

قد اعرتف به من�شفون منهم واإن قلُّوا

كما يعرفه الأ�شتاذ اأنور اجلندي بقوله: » وملا كان ال�شت�شراق هو امل�شنع الأ�شا�شي ملخططات 

فـي  العلم  »ا�شتخدام  هو:  لال�شت�شراق  تعريف  اأ�شدق  فاإن  اأداته،  هو  التب�شري  بينما  التغريب 

خدمة ال�شيا�شة«، ثم يقول »ومادة ال�شت�شراق هي اأعظم معطيات التب�شري عن طريق املدر�شة 

.
)2(

وال�شحيفة وفـي جمال التعليم لدعم خططه. واإثارة عوامل اخلالف وتوريث ال�شبهات«

وي�شري ح�شني الهراوي اإىل علم ال�شت�شراق ويقول: » وعندي اأن ال�شت�شراق مهنة وحرفة كالطب 

والهند�شة واملحاماة، وهو اأقرب ال�شبه اإىل مهنة التب�شري، ول يخفـي عليك اأن التاريخ الإ�شالمي 

ينق�شم اإىل ق�شمني: الأول منه هو الإ�شالم من حيث هو دين وعنا�شره: القراآن واحلديث وحياة 

النبي حممد - �شلى اهلل عليه و�شلم -، والق�شم الثاين منه هو تاريخ الدولة العربية التي ن�شاأت 

وعا�شت فـي الإ�شالم، وقد خدم امل�شت�شرقون هذا الق�شم حقًا، لأنه نوع من املباحث التاريخية 

احلرة، اأما الق�شم الأول منه، فهو بيت الق�شيد ول يت�شدى له كل امل�شت�شرقني والذين يت�شدون 

له يكون كالمهم مملوءًا بالت�شكيك وال�شتنتاج اخلاطئ والغمز واللمز، هذا اإن مل يكيلوا التهم 

.
)3(

جزافًا، ويرموا الدين الإ�شالمي مبا �شاءت عقائدهم اخلا�شة وفائدتهم املادية«

كما يتناول عدنان الوزان ال�شت�شراق »على اأنه اجتاه فكري ُيعنى بدار�شة احلياة احل�شارية 

ناحية  من  يتناوله  خا�شة.كما  ب�شفة  الإ�شالم  ح�شارة  ودرا�شة  عامة  ب�شفة  ال�شرقية  لالأمم 

ال�شتعماري  الغزو  فكرة  هي  واحدة  فكرة  من  ال�شت�شراق   انطلق  فقد  ال�شت�شراق،  اأهداف 

احل�شارة  على  ال�شيطرة  من  املادية  امل�شيحية  الغربية  احل�شارة  متكني  »بق�شد  والعقائدي 

واإلغاء دورها فـي احلياة الجتماعية وال�شيا�شية والأخالقية والقت�شادية وت�شكيك  الإ�شالمية 

اأخرى  فـي مواقع  الأمر  الوزان هذا  ويوؤكد  اإبعادهم وغريهم عنه«.  بدينهم وحماولة  امل�شلمني 

من كتابه اإذ يقول فـي مو�شع اآخر: »اإن من اأهداف امل�شت�شرقني الوقوف فـي وجه ال�شعوب التي 

ل تدين بالإ�شالم ملنعهم من الدخول فـي دين احلق الدين الإ�شالمي مبا يقومون به من ت�شويه 

ب�شورة حمرفة  الإ�شالم  اإظهار  واإن  الدين احلنيف.  لهذا  لل�شورة احلقيقية  وتغيري  لالإ�شالم 

 .
)4(

م�شتكرهة اأمام ال�شعوب غري امل�شلمة يق�شد اإىل �شدهم عن �شبيل اهلل وما نزل من احلق«

مطبقاين، املصدر السابق، ص5.   1

بني عامر، املصدر السابق، ص15.  2

حس��ني الهراوي، » نحن واملس��ترشقون » مجلة املعرفة )مرص( العدد 34، يوليو 1932م ؛ يحيى مراد، معجم أس��امء   3

املسترشقني، )د.م، د. ت(، ص15-14.

بني عامر، املصدر السابق، ص5.   4
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ولقد قّدم اأحمد عبد احلميد غراب جمموعة من التعريفات لال�شت�شراق ا�شتنادًا اإىل العديد 

 « التعريف هو:  وهـذا  واحد  تعريف  فـي  بينها  اأن يجمع  اختار  ثم  املجال  فـي هذا  املراجع  من 

درا�شات »اأكادميية« يقوم بها غربيون كافرون - من اأهل الكتاب بوجه خا�ص- لالإ�شالم وامل�شلمني 

واإمكانات...  وثروات  ونظمـًا  وتاريخًا  وح�شارة   وثقافة   و�شريعة  عقيدة  اجلوانب:  �شـتى  من 

للغرب  التبعية  فـيه، وت�شليلهم عنه، وفر�ص  امل�شلمني  ت�شكيك  الإ�شالم وحماولة  ت�شويه  بهدف 

وتزعم  واملو�شوعية،  العلمية  تدعي  ونظريات  بدرا�شات  التبعية  هذه  تربير  وحماولـة  عليهم، 

الدكتور  يعرف  .كما 
)1(

الإ�شالمي.«  ال�شرق  على  امل�شيحي  للغرب  والثقافـي  العن�شري  التفوق 

حممد خليفة ح�شن: )ال�شت�شراق على اأنه من اأقدم احلركات الفكرية الغربية امل�شتخدمة للعلم 

وامل�شتغلة له، كو�شيلة لدرا�شة ال�شرق من ناحية، وحتقيق تغريبه وفر�ص الهيمنة عليه من ناحية 

 .
)2(

اأخرى(

هذا هو ال�شت�شراق مبفهومه الوا�شع، وهناك مفهوم خا�ص ُيعنى بالدرا�شات املتعلقة »بال�شرق 

على  ويطلق  عام،  بوجه  وح�شارته  وت�شريعاته  وعقائده  وتاريخه  واآدابه  لغته  يتناول  الأو�شط«، 

.
)3(

الذين يقومون بتلك الدرا�شات )بامل�شتعربني(

وكان هدف الغربيني من هذا الإطالق العام لال�شت�شراق الذي ي�شمل ال�شرق وال�شرقيني كلهم 

-  م�شلمني اأو غري م�شلمني - اأن يكون غطاء للهدف احلقيقي، الذي هو فـي حقيقة اأمره درا�شة 

كل ما يتعلق بالإ�شالم وامل�شلمني خلدمة اأغرا�ص التن�شري من جهة، واأغرا�ص ال�شتعمار الغربي 

لبلدان امل�شلمني من جهة اأخرى، ثم لإعداد الدرا�شات الالزمة ملحاربة الإ�شالم وحتطيم الأمة 

   .
)4(

الإ�شالمية والعمل على جتزئتها وتفتيت وحدتها

وعليه فاإن العالقة وثيقة بني التعريفـني اللغوي وال�شطالحي، فقد اأطلق على الدرا�شة التي 

تعني بالعامل ال�شرقي م�شطلح ال�شت�شراق، واأطلق على الغربيني الذي يقومون بتلك الدرا�شات 

بامل�شت�شرقني وعرفهم الباحثون »باأنهم جماعة من املوؤرخني والكتاب الأجانب الذين خ�ش�شوا 

جزءًا من حياتهم فـي درا�شة وتتبع املوا�شيع الرتاثية والتاريخية والدينية والجتماعية لل�شرق 

. وعرفهم اآخرون اأي، امل�شت�شرقني )كل من جترد من اأهل الغرب فـي درا�شة بع�ص 
)5(

الإ�شالمي«

تاريخها  ال�شرقية من حيث  الأمم  اأمة من  �شوؤون  ملعرفة  اآدابها طلبًا  وتق�شي  ال�شرقية  اللغات 

وعلومها وديانتها وغري ذلك. وامل�شت�شرقون ا�شم وا�شع ي�شمل طوائف متعددة تعمل فـي ميادين 

مطبقاين، املصدر السابق، ص6.   1

رجب عبد املريض عامر، الرؤية االسترشاقية لألحرف السبعة والقراءات القرآنية، ص5.  2

فاروق عمر فوزي، االسترشاق والتاريخ اإلسالمي )القرون اإلسالمية األوىل(، منشورات األهلية )عامن، 1998(، ص30.   3

عبد الرحمن حسن حنبكة امليداين، أجنحة املكر الثالثة وخواف�يها، ط8، دار القلم )د.م، 2000(، ص120.   4

فوزي، املصدر الس��ابق، ص30؛ عبد الجبار ناجي، تطور االسترشاق ف�ي دراسة الرتاث العريب، منشورات دار الجاحظ   5

)بغداد، 1981(، ص23.
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وال�شني  والفر�ص  بالهند  اخلا�شة  والآداب  العلوم  يدر�شون  فهم  املختلفة،  ال�شرقية  الدرا�شات 

. ويقول العقيقي » قد نال امل�شت�شرقون اهتمامًا 
)1(

واليابان والعامل العربي وغريهم من اأمم ال�شرق

بامل�شت�شرقني  �شلتهم  احلكام  وطد  فقد  الغربية،  احلكومات  لدن  من  خا�شة  وعناية  متزايدًا 

فـي  وانتدبوهم �شفراء وقنا�شل وتراجم وموظفـني  لأ�شرارهم،  اأمناء  اإىل حا�شيتهم  ف�شموهم 

�شلكي اجلي�ص وال�شيا�شة اإىل بلدان ال�شرق العربي الإ�شالمي. ومنحوهم األقاب ال�شرق الفخمة 

املجامع  ع�شوية  ومنحوهم  اجلامعات،  اأ�شهر  فـي  التدري�ص  مقاعد  وولوهم  وكونت(  )كبارون 

   .
)2(

الكربى، واأنفقوا على مطبوعاتهم وبعثوهم للقيام برحالت عديدة اأمواًل طائلة«

وميكننا تعريف ال�شت�شراق بكل ما ي�شدر عن الغربيني والأمريكيني من اإنتاج فكري واإعالمي 

وتقارير �شيا�شية وا�شتخباراتية حول ق�شايا الإ�شالم وامل�شلمني فـي العقيدة، وفـي ال�شريعة، وفـي 

الن�شارى  يكتبه  بال�شت�شراق ما  نلحق  اأن  الفن، وميكننا  اأو  الفكر  اأو  ال�شيا�شة  وفـي  الجتماع، 

العرب من اأقباط ومارونيني وغريهم ممن ينظر اإىل الإ�شالم من خالل املنظار الغربي، ويلحق 

وتبنوا كثريًا من  امل�شت�شرقني  اأيدي  تتلمذوا على  الذين  امل�شلمون  الباحثون  ين�شره  ما  اأي�شًاً  به 

.
)3(

اأفكار امل�شت�شرقني

يتجلى ذلك  اإذ  ال�شت�شراق  فـي م�شرية  وا�شح  املارونيني  الن�شارى  العربي من  اإن احل�شور 

قي املدر�شة املارونية فـي روما، والتي قامت الكني�شة البابوية بتهيئة خريجي هذه املدر�شة التي 

كان تالميذها يجيدون اللغة العربية، لأنهم جميعًا لبنانيون، حيث اأ�شهم هوؤلء اإ�شهامًا فاعاًل 

فـي خدمة املوؤ�ش�شات التن�شريية وفـي بع�ص الأعمال املهمة فـي ميدان ال�شت�شراق، وريادتهم 

املعلومات  تقدمي  جمال  فـي  اأو  الأوروبية.  املكتبات  فـي  ال�شرقية  املخطوطات  فهر�شة  ميدان 

عن ال�شرق العربي الإ�شالمي، اأو فـي جمال قيامهم بالتدري�ص فـي ما يخ�ص ال�شرق من اأديان 

، وكان لعائلة )ال�شمعاين( من بني هوؤلء ن�شيب، فقد ا�شُتهر نفٌر منهم بتدري�ص 
)4(

ولغات وتاريخ

اللغة العربية وال�شريانية، اإذ كانوا غالبًا ما يتعلمون فـي روما ويعملون فـي بالدهم، ثم يعودون 

من  لالإفادة  فر�شًة  امل�شت�شرقون  يجد  حيث  وال�شتقرار،  للعمل  روما  اإىل  جديد  من  اأدراجهم 

.
)5(

مواهبهم، والتي يبدو اأنها كانت مطلوبة فـي دوائر ال�شت�شراق فـي اأوروبا

الشاوي، املصدر السابق، ص84.  1

دريد عبد القادر نوري وآخرون، املس��ترشقون والدراسات اإلس��المية، ط1، دار ابن األثري )املوصل، 2008(، ص199-  2

 .200

مازن صالح مطبقاين، االس��ترشاق والتاريخ اإلس��المي، ص2، مستل من ش��بكة االتصاالت الدولية )االنرتنت(، املوقع:   3

مركز املدينة املنورة لدراسات وبحوث االسترشاق.

وعد س��عيد األعرجي، أثر الداف��ع الديني ف�ي توجه القوى الغربية إىل الرشق العريب اإلس��المي 1500-1914، أطروحة   4

دكتوراه )غري منشورة(، معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي للدراسات العليا، بغداد، 2005، ص99.

رشا الخطيب، إسهامات عربية ف�ي مسرية االسترشاق األورويب، مستل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع:   5

 http://www.voiceofarabic.net
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اإدارتها  كانت  اأوروبا  فـي  ن�شئت 
ُ
اأ التي  ال�شرقية  املطابع  من  عددًا  اأن  اإىل  امل�شادر  وت�شري 

اأ�ش�شها  من ن�شيب بع�ص الن�شارى العرب، ومنها على �شبيل املثال: »املطبعة ال�شريانية« التي 

ميخائيل الطو�شي واإبراهيم الغزيري فـي روما عام )1696(، و »املطبعة ال�شرقية الغربية« التي 

اأ�ش�شها يعقوب قمر فـي روما 1595. و«املطبعة املديت�شية« التي توىل بطر�ص مبارك اإدارتها فـي 

القرن ال�شابع ع�شر.

فـي م�شرية  اأنف�شهم  العرب  الن�شارى من  اإ�شهامات  على  مثاًل  م  تقدِّ الأعمال وغريها  هذه 

مها  قدَّ التي  الأعمال  معظم  اأن  املالِحظ  عني  عن  يغيب  ل  مما  واإنه  الأوروبي،  ال�شت�شراق 

الن�شارى العرب فـي م�شرية ال�شت�شراق الأوروبي قد �شدرت عن اأبناء الطوائف امل�شيحية فـي 

املجتمع العربي، والذين كانت اإ�شهاماتهم متجهًة �شوب �شوؤون تلك الطوائف التي اأولْتها الكني�شة 

 .
)1(

الأوروبية اهتمامًا خا�شًا

اأنهم  عن  درا�شتهم  فـيجب  ال�شت�شراقية  للنظرة  املخل�شني  امل�شت�شرقني  تالميذ  عن  اأما 

اأتباع لال�شت�شراق، ويالحظ اهتمام امل�شت�شرقني واأق�شام الدرا�شات العربية الإ�شالمية ومراكز 

البحوث واأق�شام ال�شرق الأو�شط بدعم اإنتاج تالميذهم فقد قامت كربى دور الن�شر اجلامعية 

والتجارية بن�شر اإنتاجهم ومن الأمثلة على ذلك: كتب عزيز العظمة، و�شادق العظم، وفاطمة 

 .
)2(

املرني�شي، نوال ال�شعداوي وحممد عبد احلي �شعبان وغريهم

كان ال�شت�شراق ومازال يهتم بال�شعوب ال�شرقية عمومًا والتي ت�شم الهند وجنوب �شرق اآ�شيا 

بداأت  املناطق  اأن هذه  ال�شت�شراقية جند  الن�شاطات  مراجعة  وعند  وكوريا.  واليابان  وال�شني 

الدرا�شات  اأو  الهندية  الدرا�شات  اأو  ال�شينية  الدرا�شات  مثل  بها،  خا�شة  بدرا�شات  �ص  تخ�شّ

اليابانية، اأما فـي الأ�شل فكانت كلها ت�شم حتت م�شطلح واحد هو )ال�شت�شراق(.

ومن هنا يتبني لنا اأن ال�شت�شراق هو درا�شة الغرب لعقائد واأخالق ال�شرق واإن كان قد اقت�شر 

فـي الآونة الأخرية على ال�شعوب امل�شلمة ودرا�شة الناحية الدينية من اأجل الق�شاء على الإ�شالم 

واأهله. 

الإ�شالمي فـي  الأو�شط  بال�شرق  املتعلقة  الغربية  الدرا�شات  واملعنى اخلا�ص لال�شت�شراق هو 

فلقد ظهرت حمالت  منه.  والنيل  النتقاد  بغية  وت�شريعاته  وتقاليده  وعاداته  واأخالقه  عقائده 

م�شعورة �شد اأمتنا الإ�شالمية وتاريخها امل�شرق يقودها بع�ص املن�شرين، وامل�شت�شرقني وكذلك، 

ولالأ�شف ال�شديد بع�ص من اأبناء الأمة الإ�شالمية الذين رباهم امل�شت�شرقون، ونفثوا ال�شموم فـي 

املصدر نفسه.  1

http://mrs.8k. : مازن مطبقاىن، جولة ف�ي عامل االس��ترشاق، مس��تل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع  2
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ل، اأو حتى دون  عقولهم، اأ�شبحوا يرددون ما يقوله بع�ص اأ�شاتذتهم امل�شت�شرقني دون تروٍّ اأو تعقُّ

.
)1(

بذل قليل من اجلهد للبحث عن احلق وال�شواب

فامل�شت�شرق اإذن هو ابن بيئته ول بد اأن يتاأثر بكل ما كتب عن الإ�شالم وامل�شلمني وما قراأه فـي 

. يقول الدكتور البهي » ل يعرف العقل ول املنطق 
)2(

جمتمعه من �شور باطلة وافرتاءات مزيفة

وثقافته،  الإ�شالم  ملبادئ  وت�شويه  الإ�شالمي  للتاريخ  امل�شت�شرقون من حتريف  به  يقوم  ملا  حدًا 

اأهله، وهم كذلك يجاهدون بكل الو�شائل لينتق�شوا من  واإعطاء املعلومات اخلاطئة عنه وعن 

الدور الذي لعبه الإ�شالم فـي تاريخ الثقافة الإن�شانية. اإن امل�شت�شرقني جميعًا فـيهم قدر م�شرتك 

من هذا اجلانب والتفاوت – اإن وجد بينهم – اإمنا فـي الدرجة فقط فبع�شهم اأكرث تع�شبًا �شد 

لوي�ص«  »برنارد  امل�شت�شــــــرق  يوؤكد  ال�شاأن  هذا  وفـي   .
)3(

الآخر« البع�ص  من  له  وعداوة  الإ�شالم 

اآثار التع�شب الديني الغربي ظاهرة فـي موؤلفات عدد    قائاًل: )ل تزال 
)4(

  Bernard Lewis

  .
)5(

من العلماء املعا�شرين وم�شترتة فـي الغالب وراء احلوا�شي املر�شو�شة فـي البحوث العلمية(

فهو اإذا اخرتاع غربي كانت دوافعه حتيزات الغرب متمثلة فـي م�شاحله واجتاهه العدائي نحو 

ال�شرق  بني  والثقافـي  وال�شيا�شي  الديني  لل�شراع  الطويل  التاريخ  ميثل  فال�شت�شراق  ال�شرق، 

http://www.airssforum. :مازن صالح مطبقاين، االس��ترشاق، مستل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع  1

                           .com

فوزي، املصدر السابق، ص29.  2

نوري وآخرون، املصدر السابق، ص200.   3
يبل��غ من العمر الي��وم 95عاماً، ولد »برن��ارد لويس« ف�ي اململكة املتح��دة. عام )1916(، تابع دراس��ته ف�ي القانون و   4
تخصص ف�ي دراس��ة اإلس��الم. إبان الح��رب العاملية الثانية، خدم ف�ي مصلحة االس��تعالمات التابع��ة للجيش، و ف�ي 
 Royal Institute( املكتب العريب التابع ل�” فريغن أوف�يس”. ف�ي الستينات، صار خبرياً مسموعاً ف�ي املؤسسة الربيطانية
of International Affairs( التي ظهرت كمؤسسة اختصاصية ف�ي التدخل اإلنساين الربيطاين ف�ي االمرباطورية العثامنية 
و آخ��ر املدافع��ني عن االمرباطوري��ة الربيطانية. تحت رعاية الي إي أي )مكتب االس��تعالمات األمريكية( ش��ارك ف�ي 
املؤمتر ألجل حرية الثقافة الذي س��مح له بإصدار كتابه “الرشق األوس��ط و الغرب” وف�ي عام 1974 هاجر إىل الواليات 
األمريكي��ة. عمل كأس��تاذ ف�ي “برانس��تون” وبعد حصوله عىل الجنس��ية األمريكية. صار ف�يام بع��د متعاوناً مع “بيغوين 
بريجنيس��يك “ مستش��ار األمن القومي للرئيس كارتر وعملوا معاً عىل صياغة نظرية “قوس الالتوازن” و وضع قيد العمل 
خطة تفكيك النظام الش��يوعي ف�ي أفغانستان. ف�ي فرنسا، تقلد برنارد لويس منصب عضو ف�ي مؤسسة “سانت سيمون” 
األطلنطي��ة الت��ي أدارها ف�ي عام )1993(، ويعد لويس من أغزر املس��ترشقني إنتاج��اً )وإن كان له قدرة عىل إعادة نرش 
بعض ما سبق نرشه بصور أخرى( وقد تنوعت اهتامماته من التاريخ اإلسالمي حيث كتب عن اإلسامعيلية وعن الحشاشني 
وعن الطوائف املختلفة ف�ي املجتمع اإلس��المي،إىل الحديث عن املجتمع اإلس��المي ولكنه ف�ي السنوات األخرية وقبل 
تقاعده بقليل بدأ االهتامم بقضايا العامل العريب واإلس��المي املعارصة فكتب عن الحركات اإلس��المية)األصولية( وعن 
 C. E. Bosworth, et al.)ed.( The Islamic World From Classical To Modern Times :اإلس��الم والدميوقراطية. انظ��ر
Princeton,1989( p. p. IX-X and Also Who’s Who in the USA 1989(   نقالً عن االسترشاق واالتجاهات الفكرية ف�ي 
التاريخ اإلس��المي، ص 69 وما بعدها ؛ مطبقاين، االسترشاق..، ص24؛ ريتشارد نيكسون، ما وراء السالم، ترجمة مالك 

عباس، )عامن، 1995(، ص5.
رانية عبد الرحمن املدهون، اإلسالم ف�ي الغرب بعد 11 سبتمرب، مقال منشور عىل شبكة االتصاالت الدولية )االنرتنت(.   

.www.ann.net  :املوقع

فوزي، املصدر السابق، ص29.   5



 37  |

.
)1(

والغرب

جـ - نهج حديث مل�شطلح اال�شت�شراق:

ويجب اأن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن ا�شتخدام م�شطلح ا�شت�شراق اأو كما قال 

لوي�ص اإن هذا امل�شطلح قد األقي به فـي مزابل التاريخ. فقد راأى الغرب اأن هذا امل�شطلح ينطوي 

العامل  فـي  املتخ�ش�شني  الباحثني  بو�شف  يفـي  يعد  ومل  �شلبية  ودللت  تاريخية  حمولت  على 

الإ�شالمي. فكان من قرارات منظمة املوؤمترات العاملية فـي موؤمترها الذي عقد فـي باري�ص عام 

)1973( اأن يتم ال�شتغناء عن هذا امل�شطلح، واأن يطلق على هذه املنظمة  )املوؤمترات العاملية 

 .
)2(

 )ICHSANA للدرا�شات الإن�شانية حـول اآ�شـيا و�شمال اأفريقيا

وعقدت هذه املنظمة  موؤمترين حتت هذا العنوان اإىل اأن مت تغيريه مرة ثانية اإىل )املوؤمترات 

العاملية  للدرا�شات الآ�شيوية وال�شمال اأفريقية ICANAS(. وقد عار�ص هذا القرار دول الكتلة 

الدويل اخلام�ص  املوؤمتر  وفـي  ومع ذلك  فلكها(  فـي  تدور  كانت  التي  والدول  ال�شرقية )رو�شيا 

والثالثني للدرا�شات الآ�شيوية وال�شمال اأفريقية الذي عقد فـي عام )1997( فـي بوداب�شت باملجر 

الأوروبيني  اأن  يعني  مما  حتفظات،  اأي  دون  ي�شتخدم  وم�شت�شرقني   ا�شت�شراق  م�شطلح  كان 

لهم  ت�شمح  مناورة  هذه  ولعل  امل�شطلح  هذا  على  اعرتا�شـًا  الأكرث  هم  والأمريكيني  الغربيني 

اإ�شالميون  اأو   )Arabists( واأنهم م�شتعربون اأنهم غري ذلك  ليثبتوا  امل�شت�شرقني  بالتحدث عن 

الدرا�شات  فـي  متخ�ش�شون  اأو   )Humanists( الإن�شانية  العلوم  فـي  باحثون  اأو   )Islamists(

الإقليمية اأو الجتماعية اأو القت�شادية التي تخت�ص ببلد معني اأو منطقة جغرافـية معينة. اأما 

موقفنا نحن من هذا التخ�ش�ص اأو التخ�ش�شات فاإنه ي�شعنا ما و�شع الغربيني فاإن هم اختاروا 

بدرا�شتنا  اهتمامهم  ا�شتمرار  عن  نغفل  ل  اأن  �شريطة  ذلك  من  باأ�ص  فال  الت�شمية  يرتكوا  اأن 

والكتابة حول ق�شايانا وعقد املوؤمترات والندوات ون�شر الكتب والدوريات حول العامل الإ�شالمي 

يكتبونه  ملا  والنتباه  الوعي  عن  ال�شم  تغيري  ي�شرفنا  ل  واأن  ال�شت�شراق.  اأهداف  وا�شتمرار 

.
)3(

وين�شرونه 

وعلى الرغم من هذا النهج اجلديد األ اأن م�شطلح »ال�شت�شراق« �شيظل هو امل�شتخدم اإىل حني 

رغم مزاحمة امل�شطلحات اجلديدة له، ذلك اأن ما اأنتج على مدى القرون املا�شية من درا�شات 

اأن هناك حماولت  اأن يزول ملجرد  له  يتوقع  ا�شم ال�شت�شراق ل  واآراء ونظريات حتت  وبحوث 

معا�شرة لالن�شالخ من امل�شطلح والدخول فـي م�شطلح جديد، بل فـي م�شطلحات جديدة، ل 

توف�يق مرعي وآخرون، دراسات ف�ي التاريخ والحضارة، ط1، )عامن، 1985(، ص240.  1

مطبقاين، املصدر السابق، ص5.  2

املصدر نفسه، ص5.  3
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. وتقول 
)1(

تعدو اأن تكون تغيريًا طفـيفًا على ال�شم بينما امل�شمى باق بكل ما يحمله من دللت 

امل�شت�شرقة الفرن�شية »كلود اأوديري« عن هذا التطور فـي موا�شيع ال�شت�شراق »يتعلق ال�شت�شراق 

اليوم بالتخ�ش�شات، ولي�ص ال�شت�شراق عندهم هدفًا بقدر ما يعد امتدادًا لتخ�ش�شهم الأ�شلي 

.
)2(

ومتعلقًا به. واأ�شك اأن مفهوم ال�شت�شراق الكال�شيكي مازال موجودًا باملفهوم احلديث«

ع��يل بن إبراهيم الحمد النملة، املس��ترشقون والتنص��ري، ط1، ] ضمن مجموعة كتب من موقع اإلس��الم، ترقيمها غري   1

http://www.al-islam.com :مطابق للمطبوع، مستل من شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، املوقع

محمد بش��ارى، األقليات اإلس��المية دوافع االس��تقرار – عوامل التأقلم حقوق املواطنة، )اإلس��الم والغرب املايض –   2

الحارض – املس��تقبل(، بحوث ووقائع املؤمتر العام التاس��ع للمجلس األعىل للش��ؤون اإلس��المية، )القاهرة، 1998(، 

ص505-504.
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ثانيًا - التكوين التاريخي لالسترشاق )النشأة والتطور(:

موقعهما  لطبيعة  وهذا  التاريخ،  ع�شور  اأقدم  منذ  والغرب  ال�شرق  بني  العالقة  ن�شاأت  لقد 

اأن يهتم بالآخر،  اجلغرافـي ومركزهما اخلطري فـيه، وب�شبب هذه العالقة كان لبد لأحدهما 

وتاريخه  اخلالدة  وعظمته  الروحي  ل�شحره  العناية  من  مبزيد  ال�شرق  يظفر  اأن  عجيبًا  ولي�ص 

اآداب وولدت  احلافل بالأجماد والبطولت، ففـيه ن�شاأت ح�شارات وتاأ�ش�شت ثقافات، وابتدعت 

�شيا�شات فكان ومل يزل منطقة  ور�شمت  اأديان وو�شعت نظم،  ونزلت  ثورات،  فل�شفات وقامت 

�شراع عنيف دائم وم�شرحًا لالنقالبات ال�شيا�شية والفكرية والجتماعية. 

ال�شت�شراق  ن�شاأة  هو  املبحث  هذا  فـي  يهمنا  الذي  فاإن  العالقة،  تلك  اأهمية  تكن  ومهما 

واأطواره؛ فال�شت�شراق ميثل حركة متوا�شلة احللقات، يحاول فـيها الغرب التعرف على ال�شرق 

علميًا ودينيًا وفكريًا واأدبيًا، ثم ا�شتغالله اقت�شاديًا وثقافـيًا وا�شرتاتيجيًا وجعله منطقة نفوذ له 

.
)1(

ي�شيطر بها على العامل باأ�شره

اأ - اآراء فـي حتديد ن�ش�أة اال�شت�شراق: 

ن�شوء ال�شت�شراق  تاريخ  التي تبحث فـي  والدرا�شات  الكتب  الفاح�ص ملا احتوته  املتتبع  يرى 

وبداياته التكوينية والأدوار التي مر بها، ومن خالل درا�شته من قبل الباحثني تبني فـي م�شامينه 

باأنه غالبًا ما يك�شف عن وحدة الراأي فـي طبيعة الن�شوء و�شبغته، من اأنه ن�شاأ وبداأ تب�شرييًا فـي 

روحه واأهدافه، اإل اأنهم يختلفون فـي زمان ن�شاأته وبدايته باملعنى امل�شطلح.

اآراء متباينة فـي حتديد تاريخ حركة ال�شت�شراق ومن�شئها؛ لأنها مل تبداأ ب�شورة  وللباحثني 

منظمة اأو بتخطيط �شابق، بل كانت فـي البداية جهودًا فردية وعفوّية؛ من هنا كان �شعبًا على 

الباحثني التعرف على التاريخ بالدقة والتحديد.

وبعد اأن ظهرت هذه احلركة �شيئًا ف�شيئًا وات�شحت اأفكارها عند اأهلها وقويت �شوكتها، اأ�شبح 

. لكن من يحاول اخلو�ص فـي 
)2(

لها م�شار خم�ش�ص، ومنهج ممّيز، وكوادر ومنظمات وموؤ�ش�شات

معرفة بداية ال�شت�شراق يجد نف�شه يخو�ص فـي عباب بحر تتالطم فـيه اآراء متناق�شة اأحيانًا، 

وال�شبب الأ�شا�شي يعود اإىل تباين مفهوم ال�شت�شراق نف�شه لدى املعنيني بالأمر، واختالف زوايا 

. و�شوف اأقوم بتق�شيم الن�شاأة على �شوء ت�شارب الآراء والأقوال 
)3(

الروؤى والطروحات الفكرية

ن�شاأة  على  الباعث  ال�شبب  اأذكر  ثم  عليها،  الإجماع  يقع  مل  التي  التواريخ  من  خالية  فـيها، 

مراد، ردود عىل شبهات...، ص42.  1

محم��د أرشف عيل املليباري، أهداف الرتجامت االس��ترشاقية ملعاين القرآن الكري��م ودوافعها، ندوة    القرآن الكريم   2

للدراسات االسترشاقية، )اململكة العربية السعودية(، ص7.

محسن محمد حسني، االسترشاق بروية رشقية، ط1، دار الوراق )بغداد، 2011(، ص63.  3
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ال�شت�شراق، واإن كانت اأ�شبابه متعددة اإل اأنني �شاأركز على ال�شبب الديني، لأنه يقف على بواعث 

ن�شاأة ال�شت�شراق.

فـي  – ولكن  الآن  تزال حتى  التي ل  ال�شت�شراق  بدايات ظهور  الباحثني حول  اآراء  اختلفت 

عليه  اهلل  �شلى  حممد-  الر�شول  لقاء  يوم  اإىل  ترجع  بدايته  اأن  البع�ص  فـريى  خمتلفة،  �شور 

 ،
)1(

اإىل احلب�شة الأوىل  امل�شلمني  اإىل عهد هجرة  يرجعه  ومنهم من  بن�شارى جنران،  و�شلم- 

وحتول النجا�شي ملك احلب�شة من الن�شرانية اإىل الإ�شالم، وكانت الفر�شة الثانية فـي تعرف 

الن�شارى على الإ�شالم حينما بعث الر�شول - �شلى اهلل عليه و�شلم - ر�شله اإىل امللوك خارج 

كان  ال�شت�شراق  بداية  اأن  يقول  راأيًا  اأن هناك  كما   .
)2(

الإ�شالم اإىل  يدعوهم  العربية  اجلزيرة 

مع اأول احتكاك ع�شكري بني الإ�شالم والن�شرانية خالل حترك القوة الإ�شالمية ال�شاربة اإىل 

�شمال جزيرة العرب فـي غزوة موؤته عام )629م(، وملا كانت الغلبة لالإ�شالم، كانت النتيجة 

ت�شكل  اجلديدة  الفرتة  هذه  اأن  الغربيون  راأى  اإذ  واأهله  الإ�شالم  على  حقدهم  زيادة  احلتمية 

. بينما يرجعه كثريون اإىل اأيام الدولة الأموية 
)3(

تهديدًا خطريًا لل�شعوب التي ل تدين بالإ�شالم

فـي القرن الثاين الهجـــري.

وقد ن�شط  فـي ال�شــــام بوا�شطة الراهب يوحنا الدم�شـــقي John of Damascus 676-749م 

 الذي در�ص الإ�شالم فـي كتابني، الأول: »حياة حممد«. والثاين: »حوار بني م�شيحي وم�شلم«. 
)4(

. حتى يدروؤوا بهما دعوة الإ�شالم »اجلديدة«، 
)5(

وكان هدفه اإر�شاد الن�شارى فـي جدل امل�شلمني

محمد وقيع الله أحمد، اإلسالم ف�ي املناهج الغربية املعارصة، بحث مقدم لنيل جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود   1
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عبد الرحمن عمرية، اإلسالم واملسلمون بني أحقاد التبشري وضالل االسترشاق، ط1، دار الجيل )بريوت، 1999(، ص92.  3

أحد أكرب آباء الكنيس��ة األرثوذكس��ية، وبس��بب قيمته الدينية الكربى نال لقبني ذوي ش��أن فلقب “ يوحنا الدمشقي “ أو   4

 Iohannes :باالتيني��ة ،Ιωάννης Δαμασκήνος Iôannês Damaskênos :القدي��س يوحن��ا الدمش��قي )باليوناني��ة“

Damascenus( ول��د باس��م منصور بن رسج��ون التغلبي عام 676 ف�ي دمش��ق خالل حكم الدول��ة األموية، من عائلة 

مس��يحية . وبحك��م كونه ف�ي خط الرصاع األول ضد اإلس��الم فقد س��ارع بالعكوف عىل القرآن الكريم تفلية ونبش��اً، 

راً إتقانه العربية، وموظِّفاً إملامه بالبيئة الثقاف�ية اإلسالمية التي يعيش ف�ي رحابها ويعايش أعىل مستوياتها العلمية  مسخِّ

والس��لطوية إذ كان وال��ده يعمل وزيًرا ف�ي ب��الط الخالفة األموية وكذلك كان يعمل جده رئيس��اً لديوان الجباية املالية 

ف�يها. وقد ش��غل يوحنا الدمشقي نفس��ه هذه الوظيفة فرتة من الزمن، ومن ثم دخل إىل دير القديس سابا قرب القدس 
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املختلفة خصوًصا ف�يام يتعلق بتكريم األيقونات. يعترب يوحنا الدمشقي آخر آباء الكنيسة الرشقية بإجامع الباحثني. وقد 

شكلت مؤلفاته مرجًعا مهاًم لجميع الهوتيي القرون الوسطى حتى أن القديس »توما اإلكويني« يستشهد به ف�ي مؤلفاته، 

كام ألف عدًدا من الرتانيم الكنس��ية التي ال تزال مستعملة ف�ي طقوس الكنيسة البيزنطية حتى اليوم. انظر: عبد الرايض 

محمد عبد املحس��ن، الغارة التنصريية عىل أصالة القرآن الكريم )د.ت، د. م(، ص29؛ أس��عد مفرج، موس��وعة عامل 
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