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. العروي وعبدهللا البهي حممد عند االستشراق بدراسة البحث هذا يُعىن: املستخلص
 املنهج: البحث منهج. بينهما واملقارنة االستشراق يف آرائهما معرفة: إىل ويهدف

 يف كبرية بصورة مؤثر الفكري املنطلق: البحث نتائج أهم ومن. واالستنتاجي االستقرائي
 ماركسي، منطلق من العروي وعبدهللا ديين، منطلقه البهي فمحمد االستشراق، انقد
 ستشراقاال دراسة أمهية: التوصيات أهم ومن للباحث النقدية الروح يف مؤثر وهو

 .وأثره ووسائله، ودوافعه، لتارخيه، ومشولية مبوضوعية،
 .االستشراق العروي، عبدهللا البهي، حممد: املفتاحة الكلمات
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 املقدمة
 وعلى للعاملني، رمحة بعث من على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد     

 :وبعد الدين، يوم إىل إبحسان تبعهم ومن وصحبه آله
 فهناك وثقافتها، ومرجعيتها مصادرها لتنوع االستشراق نقد يف املدارس ختتلف

 يف والطعن احلقيقة لتشويه أتى اجملال هذا وأن دينية، زاوية من االستشراق ينتقد من
 سياسي واقع أركان ليثبت أتى املستعمر بيد كقوة انقشه من ومنهم اإلسالمي، الدين
 سهام ويوجهون اترة، املستشرقني فينتقدون الوسط يف الوقوف حاولوا وآخرون جديد،
 .املسشرتقني منتقدي إىل النقد

 بعضها، مع األفكار جنمع أن حيسن االستشراق نقاد مناهج لنا يتبني وحىت     
 اخرتت لذلك أصحاهبا؛ منهج وعن عنها، شامل بتصور خنرج حىت متقاربة؛ ونناقشها
 الدكتور: ومها االستشراق، انتقدا العلمي حجمهما هلما شخصيتني موقف عن الكتابة
 .العروي عبدهللا والدكتور البهي، حممد
 :الدراسة أسئلة
 :التالية األسئلة الدراسة تناقش

 الفكر كتابيه خالل من االستشراق من البهي حممد موقف ما .1
 يف واملستشرقون املبشرونو  الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي
 ؟اإلسالم من موقفهم

 كتابيه خالل من االستشراق من العروي عبدهللا موقف ما .2
 .التارخيي والفكر والعرب املعاصرة، العربية األيديولوجيا

 :الدراسة أهداف 
 :يلي ما إىل الدراسة هذه هتدف     

 كتابيه خالل من االستشراق نقد يف البهي حممد ومنهج رأي معرفة .1
 يف واملستشرقون املبشرونو  يب،الغر  ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر
 .اإلسالم من موقفهم
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 كتابيه خالل من االستشراق نقد يف العروي عبدهللا ومنهج رأي معرفة .2
 .التارخيي والفكر والعرب املعاصرة، العربية األيديولوجيا

 :الدراسة أمهية
 :يلي ما خالل من الدراسة أمهية تظهر     
 االستشةةراق، عةةن كتةةاابهتم يف املسةةلمني البةةاحثني منةةاهج معرفةةة أمهيةةة .1

 حةةىت االستشةةراقية، لألفكةةار نقاشةةهم يف والضةةعف القةةوة مةةوا ن علةةى والتعةةرف
 .األفكار تلك يناقش إسالمي علمي منهج إىل الوصول ميكننا

 التجةارب أهم على للوقوف االسشتشراق، نقاد آراء بني املقابلة أمهية .2
 .امليدان هذا يف العلمية

 الشخصةيات مةن العةروي عبةدهللا والةدكتور لبهةيا حممد الدكتور ويعترب .3
 يف آرائهمةةا ومعرفةةة والتحقيةةق، البحةةث يف  ويةةل ابع هلةةا الةةي والفكريةةة العلميةةة

 .العلمية أمهيته له االستشراق
 ومن املعاصرة احلركات مناقشة يف املسلمني الباحثني دور إبراز أمهية .4

 .االستشراق أبرزها
 .واالستنتاجي االستقرائي املنهج:  البحث منهج

 :السابقة الدراسات
 وعبدهللا البهي حممد وآراء مبنهج اهتمت دراسة على الباحث يقف مل     

 .االستشراق يف العروي
 :الدراسة حدود
 لتحليل البحث شخصيات من شخصية لكل كتابني أهم الباحث اختار     

 :هي الكتب وهذه خالهلما، من االستشراق حول آرائهما
 كتابو  الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث إلسالميا الفكر كتاب .1

 .البهي حممد للدكتور ،اإلسالم من موقفهم يف واملستشرقون املبشرون
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 التارخيي، والفكر العرب وكتاب املعاصرة، العربية األيديولوجيا كتاب .2
 .العروي عبدهللا للدكتور

 :الدراسة خطة
 .وخامتة ومبحثني مقدمة على الدراسة اشتملت     
 وحدوه، البحث ومشكلة املوضوع، أمهية على اشتملت: املقدمة 

 .وخطته ومنهجه، وأهدافه،
 : البهي حممد عند االستشراق: األول املبحث

 :مطلبان وفيه
 احلديث اإلسالمي الفكر كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: األول املطلب 

 .الغريب ابالستعمار وصلته
 يف واملستشرقون املبشرون كتابه خالل من شراقاالست يف رأيه: الثاين املطلب
 .اإلسالم من موقفهم
 :العروي عبدهللا عند االستشراق: الثاين املبحث

 :مطلبان وفيه
 العربية األيديولوجيا كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: األول املطلب
 .املعاصرة
 .التارخيي والفكر العرب كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: الثاين املطلب
 .والتوصيات النتائج أبرز وفيها: اخلامتة

 ينفع وأن والسداد، التوفيق وأسأله العمل، وصالح القصد حسن أسأل وهللا     
 الدراسة هبذه

 : البهي حممد عند االستشراق: األول املبحث
 احلديث اإلسالمي الفكر كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: األول املطلب
 الغريب عمارابالست وصلته
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 وصلته احلديث اإلسالمي الفكر كتابه مقدمة يف- البهي حممد يرى
 -الغريب ابالستعمار

 منذ املسلح الصلييب ابالعتداء بدأ اإلسالمي ابلشرق النصراين الغرب بني االتصال أن 
 أصبح القرون هذه وبعد امليالدي، عشر الثالث القرن آخر إىل عشر احلادي القرن هناية

 ظاهرا   كان اإلسالم أثر أن إىل فأشار خمتلفة، صورا أيخذ والغرب الشرق بني لالتصال
 القرن من األول النصف يف لوثر مارتن يد على الغربية للكنيسة الديين اإلصالح يف

 الغرب بني االقتصادي االتصال بدأ -أيضا  – القرن هذا هناية ويف  عشر، السادس
 موا ن يتلمس الغرب جعل اإلسالمي ابلعامل شراملبا االحتكاك هلذا ان ويرى والشرق،
 . (1)خالهلا من لينفذ الضعف
 ثقايف وأتثر بتأثري مث بصراع بدأ والغرب الشرق بني االتصال بداية أن البهي يرى وهبذا

 واقتصادي   سياسيا   اإلسالمي العامل على الغرب تسلط إىل األمر وانتهى واقتصادي،
 استمرار يف الغرب غاية لتحقيق وسيلة إال ليست شراقاالست ظاهر أن ويرى وثقافيا ،
 بعد- االقتصادي االتصال واستتبع": املعىن هذا يف فيقول املسلمني وإضعاف تسلطه
 التوجيه على املسيحي الغرب نفوذ هو آخر؛ اتصاال -الغرب يف السفينة صنع تقدم

 . اإلسالمي للشرق السياسي
 حىت عشر التاسع القرن من الثاين النصف منذ لوص حىت ابلتدريج، النفوذ هذا وازداد
 يقف ومل .ضعيف على قوي نفوذ إليه يصل ما منتهى العشرين القرن من األول الربع

 رفع ألجل االقتصادي االستغالل حد عند القوي السياسي النفوذ هذا استخدام
 ختلفه على واحلرص الشرق مستوى وإضعاف جانب من صناعته وتقدم الغرب مستوى

 املاضية، احلروب يف الصليبية اهلزمية عن للتنفيس -أيضا– استخدم بل آخر، جانب نم
 ابشر إن وما! ..اإلسالمية السيادة ظل يف املقدس بيت بقاء على الصلييب احلقد وعن
 التاسع القرن من الثاين النصف منذ اإلسالمي الشرق رقعة يف سلطته الغريب النفوذ

                                 
 .16-15 ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  1)
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  .الصلييب احلقد تنفيس وعلى املسلمني، فختل على يعمل ابتدأ حىت، عشر
 وجعلها احمللية،" التوجيه مادة" تناول سوى الغاية، هذه لتحقيق آخر  ريق هنا له وليس
 والرتاث اإلسالم، سوى اإلسالمي الشرق توجيه يف هناك يكن ومل.. صاحلة غري

 . ( 1) "ريبالغ للمستعمر أول غرض إذن، اإلسالم والرتاث اإلسالم فإفساد اإلسالمي،

 سابق ديين غرض هناك واالقتصادية السياسية األغراض إىل ابإلضافة أنه البهي ويوضح
 خاصة، الكاثوليكية الكنيسة من بوحي أوال قامت" لإلسالم املستشرقني راسةفد هلما،

 من" الكثلكة" مذهب على حرصا تعاليمه، قيم وإهدار اإلسالم تعاليم من لالنتقاص
 تبىن مث! آخر جانب من املقدس بيت" حترير" يف الصليبية اهلزائم عن وتعويضا جانب،

 أبمرها القائمون يقوى حىت نفسها، الغربية اجلامعات يف الدراسة هذه الغريب االستعمار
 أو الثقافة،  الب إىل وترسل تؤلف، كتب صورة يف اإلسالمي الشرق إىل تصديرها على
 مينحون مث هناك، الدراسة على يعانون أو يدعون، اإلسالمي الشرق من  الب صورة يف
 النظرية الكليات يف التوجيه بوظيفة الظفر من هبا يتمكنون ما العلمية األلقاب من

 بني والشراكة التعاون يؤكد آخر مو ن ويف ،(2)"اإلسالمي الشرق يف احلديثة ابجلامعات
 االستشراق لنشأة سالرئي الدافع أن يرى فهو االستشراق، جمال يف واالستعمار التنصري

 بدينهم التبشري يف املسيحيون رغب" فقد املسلمني، تنصري حماولة وهو الديين الدافع هو
 للعامل وإرساهلم الدعاة جتهيز هلم ليتسىن االستشراق على فأقبلوا املسلمني، بني

 عليهم واعتمد هلم، فمكن االستعمار أهداف مع املبشرين مصلحة والتقت اإلسالمي،
 ستكون" املسيحية" أبن االستعمار زعماء املبشرون وأقنع الشرق، يف نفوذه بسط يف

 وبسط مهمتهم للمبشرين االستعمار سهل وبذلك الشرق، يف الغريب االستعمار قاعدة
 أول يف قام االستشراق أن يف السبب هو وهذا والسلطان، ابملال وزودهم محايته، عليهم

                                 
 .17-16 ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  1)

 .19-18 ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  2)
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 يف وحيدا   البهي يكن ومل . (1) "ابالستعمار اتصل مث والرهبان املبشرين أكتاف على أمره
 هناك بل الكنيسة، من ومتابعة وإبشراف الصليبية احلروب بنهاية االستشراق نشأة ربطه
 وحممد حبنكه، وعبدالرمحن اجلندي، أنور أبرزهم ومن الرأي هذا رأوا الباحثني من عدد

 .(2) وغريهم زقزوق،

 الدافع أن يرى أنه إال االستشراق، نشأة يف الديين الدافع يرى البهي كان وإن
 صور أهم من أنه على يؤكد لذلك حاليا ، املستشرقني يقود الذي الدافع هو االستعماري

 املستشرقني من لإلسالم الدارسني عمل وأن اإلسالمية، البالد يف الغريب االستعمار محاية
 :رئيسيتني نزعتني على ينطوي

 سكان بني النفوس ومتهيد اإلسالمية، البالد يف الغريب تعماراالس متكني: األوىل النزعة
 .بواليته والرضاء األوريب النفوذ لقبول البالد هذه

 البحث ثوب لبست الي النزعة تلك اإلسالم، دراسة يف الصليبية الروح: الثانية النزعة
 .(3)العلمي

 فرعية أخرى دوافع له أن يرى فإنه لالستشراق االستعماري الدافع على أتكيده مع إن
 هلم هتيأ الذين الناس بعض عند والشخصية ، والسياسية التجارية، الدوافع يف تتمثل
 يف أو، السفر يف اخلاصة رغباهتم إلشباع وسيلة االستشراق واختذوا واملال، الفراغ

 التنوع هذا السباعي مصطفى الدكتور ويوافق ،(4)القدمي العامل ثقافات على اال الع
 والتجارية، واالستعمارية، الدينية،: دوافع مخسة إىل قسمها فقد االستشراق لدوافع

 بدأ فقد الدوافع، هذه أهم الديين الدافع أن إىل السباعي وأشار والعلمية، والسياسية،
 حماسنه، وتشويه اإلسالم، يف الطعن مههم وكان األمر، بداية يف الرهبان من االستشراق

                                 
 .430ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  1)

-129وخوافيها،ص الثالثة املكر وأجنحة ،76ص اهلدامة، والدعوات واالستشراق التبشري: انظر(  2)
 69-68،صاحلضاري للصراع الفكرية واخللفية واالستشراق ،130

 .43ص البهي، حممد الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  3)

 . 430ص البهي، حممد الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  4)
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 كان وقد - اإلسالم أن   الدينية لزعامتهم ختضع الي ماهريهمجل ليثبتوا" حقائقه؛ وحتريف
 وأن   االنتشار، يستحق ال دين - الغربي ِّني نظر يف للمسيحية الوحيد اخلصم يومئذ  

 ويبعدهم اجلسدية، امللذات على دينهم حيثهم دماء، وسف اكو لصوص مُه ج   قوم املسلمني
 بعد احلاضر العصر يف اهلجوم هذا إىل تهمحاج اشتد ت   مث. وخلقي روحي مسو كل عن
 بكل تشك كهم وأخذت الغربي ِّني، عند العقيدة أسس زعزعت قد احلديثة احلضارة رأوا أن  

 من خريا   جيدوا فلم مضى، فيما عندهم الدين رجال عن يتلقوهنا كانوا الي التعاليم
 وكتب عقيدة من دهمعن ما نقد عن الغربي ِّني أنظار لصرف اإلسالم على اهلجوم تشديد
 مث الصليبية احلروب مث األوىل اإلسالمية الفتوحات تركته ما يعلمون وهم مقدسة،

 اإلسالم قوة من خوف من الغربي ِّني نفوس يف ذلك بعد أورواب يف العثمانية الفتوحات
 .(1)"اإلسالمية الدراسات يف نشا ا   وازدادوا النفسي، اجلو هذا فاستغلُّوا ألهله، وكره  
 أكادميي نشاط إىل حتولت فقد االستشراقية الدراسات يف آخر تطور إىل البهي أشارو 

 ليعودوا توجيههم إلعادة املسلمني الطالب ويستقطب العلمية، والكتب البحوث يقدم
 أعواان ووجد املسلمني، إىل نفذ االستشراق أن فريى بلداهنم، يف االستشراق راية حيملون

 املوجه العامل وهو اإلسالمية، الشعوب يف والسياسة والعلم والقلم الفكر أرابب من له
 .(2)الغريب لالستعمار املمالئ اإلسالمي الفكر: يسميه ملا

 كتب  أن إىل فأشار اإلسالم، عن كتاابهتم يف املستشرقني وسائل بعض عن ويتحدث
 أبسلوب" كتبت اإلسالمية، الدير يف املتجولون النصارى الرحالون كتبها الي الرحالت
 وهلا واألمريكية، الغربية املسيحية الشعوب خيال تغذي اخرتاعية، قصصية وروح هتكمي،
 .(3) !"الشعوب هذه على -قوي أثر وهو- واملسلمني اإلسالم تصوير يف السليب أثرها

                                 
 .21-20ص عليهم، وما هلم ما واملستشرقون االستشراق(  1)

 .56ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  2)

 .56ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  3)
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 يف اإلسالمي التصوف متجيد يف" إسرافهم اإلسالم حتريف يف املستشرقني وسائل ومن
 ألهنم وذلك ؛"اإلهلي احلب" يف والفناء احللول عقيدة إىل فيها يدعو الي األخرية فرتته
 فاالعتقاد" هللا سبيل يف اجلهاد" عن للمسلمني صرفا االحندار هذا مثل يف يرون

 . (1) "اجلهاد بينها ومن كلها، التكاليف يسقط" احللولية"بة
 االستشراق اجتاه النمتث دولة؛ ال دين واإلسالم القرآن، بشرية" فكريت أن البهي ويرى
 القرن بداية منذ احلديث اإلسالمي الفكر اتريخ يف اجملددين تفكري يف ونفوذه الغريب

 أو املسيحية دون وحده، اإلسالم على السليب أثرمها ينصب فكراتن ومها العشرين،
 .(2)"الغربيني تفكري يف االستشراقي االجتاه ظاهرة هي وهذه اليهودية،
 عشر، التاسع القرن يف الشرق إىل تسرب الذي املادي أو الوضعي التفكري عن وحتدث
  ابع أخذات مشكلتني يف احلديث وأفاض الشيوعية، فكرة إىل التفكري هذا غلو وانتهى
 :ومها الثانية، العاملية احلرب هناية منذ احلديث، اإلسالمي الفكر يف الرواج

...  التوجيه يف قيمته وإنكار الدين، فةخرا وتتضمن": امليتافيزيقا خرافة" األوىل املشكلة"
 .الشيوعية ظهور على السابق املادي الفكر وليدة وهي

 اإلنسان جمال عن وإبعاده الدين مطاردة وتتضمن": خمدر الدين" الثانية واملشكلة
 . (3) "املاركسية أو الشيوعية شعار هو" خمدر والدين" واجلماعة،
 موقفهم يف واملستشرقون املبشرون كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: الثاين املطلب

 :اإلسالم من
 إىل األوروبية البلدان بعض يف يرجع االستشراق اتريخ أن البهي يرى الكتاب هذا ويف

 أن غري ذلك، قبل فردية حماوالت هناك كانت ورمبا امليالدي، عشر الثالث القرن
 بعض إىل أشارت وإن املوضوع على الكايف الضوء تلقي ال أيدينا بني الي املصادر

                                 
 .172ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  1)

 .228ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  2)

 .228ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  3)
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 بصفة أورواب يف انتشر االستشراق أن على جيمعون املؤرخون ويكاد كأفراد، املستشرقني
 والدامنارك هوالندا يف التاريخ بذلك يشهد كما - الديين اإلصالح فرتة بعد جدية

 الغريب ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر كتابه يف أنه الحظنا ولو ،(1) وغريمها
 عشر الثالث القرن آخر إىل عشر احلادي القرن هناية يف كانت البداية أن يرى

 كتابه يف تفصيال   أكثر كان أنه عن انتج البداية يف هنا االختالف كان ورمبا ،(2)امليالدي
 .الغريب ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر
 أثر هلا كان الصليبية فاحلروب راقلالستش األساس الدافع هو الديين الدافع أن ويرى
 ومنها خمتلفة وسائل  ريق عن اإلسالم حماربة إىل اجتهوا لذلك األوربيني نفوس يف عميق

 عليهم واعتمد هلم، َفمك نَ  االستعمار أهداف مع التقت املنصرين فمصلحة االستشراق،
 ستكون انيةالنصر  أبن االستعمار زعماء املنصرون وأقنع. الشرق يف نفوذه بسط يف

 وبسط مهمتهم للمنصرين االستعمار سهل وبذلك الشرق، يف الغريب االستعمار قاعدة
 أول يف قام االستشراق أن يف السبب هو وهذا والسلطان، ابملال وزودهم محايته، عليهم
 (3) .ابالستعمار اتصل مث والرهبان املنصرين أكتاف على أمره
 :ومها لإلسالم صرانيةالن الكنائس الجتاه سببني البهي وذكر

-النصارى فشعر النصراين الديين اإلصالح حركة" جاءت أن بعد: األول السبب
 وحملاولة الدينية، كتبهم شروح يف النظر إلعادة ضاغطة حباجات -وكاثوليك بروتستانت

 الي اجلديدة التطورات أساس على تفهمها وحملاولة الدينية، كتبهم أساس على تفهمها
 هبم أدت وهذه العربانية، الدراسات إىل اجتهوا هنا ومن اإلصالح، حركة عنها متخضت

 ما وخاصة األوىل، لفهم ضرورية كانت األخرية ألن فاإلسالمية؛ العربية، الدراسات إىل

                                 
 .11ص اإلسالم، من موقفهم يف رقونواملستش املستبشرون(  1)

 .16-15 ص الغريب، ابالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر(  2)

 .11ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  3)
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 حىت الشرقية الدراسات نطاق اتسع الزمن ومبرور. اللغوي ابجلانب متعلق ا منها كان
 .(1)"العربية وغري سالماإل غري وثقافات ولغات أديان   مشلت
 االستشراق على فأقبلوا املسلمني بني بدينهم التبشري يف املسيحيون رغب: الثاين السبب
 .(2)"اإلسالمي للعامل وإرساهلم الدعاة جتهيز هلم ليتسىن
 التجارية، كالدوافع االستشراق لنشأة فرعية أخرى دوافع هناك أن على ويؤكد

 الناس بعض عند" الشخصية الدوافع وهو إليه يشري ل ماق دافعا   ذكر كما والسياسية،
 السفر يف اخلاصة رغباهتم إلشباع وسيلة االستشراق واختذوا واملال الفراغ هلم هتيأ الذين

 ميدان دخلوا الناس من فريق ا أن ويبدو القدمي، العامل ثقافات على اال الع يف أو
 أو العادية، العيش سبل مهب ضاقت عندما الرزق عن البحث ابب من االستشراق

 يف العلماء مستوى إىل الوصول عن الفكرية إمكانياهتم هبم قعدت عندما هاربني دخلوه
. املسيحية جمتمعاهتم يف املباشرة الدينية مسؤولياهتم من خَتَلُّص ا دخلوه أو األخرى، العلوم
 لعجزهم وتغطية ين،الد يف إخواهنم أمام الدينية لذمتهم تربئة االستشراق على هؤالء أقبل

 من غريه يف منه أقل اجملال هذا يف التنافس أن إذ العيش لقمة عن حبث ا وأخري ا الفكري،
 .(3)"الرزق أبواب
 وإجياد الروحي، التخاذل خلق" يف -تنوعها مع- تركزت االستشراق أهداف أن ويرى

 الرضا على يقالطر  هذا من ومحلهم عامة، والشرقيني املسلمني نفوس يف ابلنقص الشعور
 .(4)"الغربية للتوجيهات واخلضوع

 دربوا وقد االستعمار، عمالء ابهنم ويصفهم املستشرقني عمالء خطر إىل البهي يشري
 التنديد وعلى األمة، هذه ماضي يف والروحية والثقافية التارخيية املقومات إنكار على"

 اإلنكار هذا يُصوُغوا أن   إىل االستشراق ُكت ابُ  وجههم الذين وهم هبا، واالستخفاف
                                 

 .11ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  1)

 .12ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  2)

 .12ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  3)

 .13ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  4)
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 يف والنقاش اجلدل أسلوب من أساس وعلى البحث، صورة يف واالستخفاف والتنديد
 (1) "اإلذاعة أو احملاضرة  ريق عن اإللقاء أو الكتابة

 صورة أخذ االستشراق" أن ذكر فقد واالستشراق التنصري بني تفريقه معرض ويف
 حدود يف التبشري دعوة بقيت بينما كادميي،األ العلمي الطابع لبحثه واد عى البحث،
 .الشعبية العقلية وهي العامة العقلية مظاهر

 اجلامعة، يف التدريس وكرسي العلمية، اجملالت يف واملقال الكتاب: االستشراق استخدم
 .العامة العلمية املؤمترات يف واملناقشة

 واملراحل األ فال وريض احلضانة دور يف املدرسي التعليم  ريق سلك فقد التبشري أما
 اخلريي العمل سبيل سلك كما. السواء على واإلانث للذكور والثانوية االبتدائية
 ومل واللقطاء، اليتامى ودور للكبار، واملالجئ الضيافة، ودور املستشفيات، يف الظاهري
 "(2) .غايته إىل الوصول يف الصحافة وعمل والطباعة النشر استخدام يف التبشري يقتصر

 والشرق مصر يف االستعمار دعامة" واالستشراق التنصري كال أن  على ويؤكد
 الفصحى، العربية اللغة من والغض اإلسالمية، القيم توهني إىل دعوة فكالمها اإلسالمي،

 احلاضرة، اإلسالمية الشعوب بني وكذا العربية، الشعوب بني الُقرىب أواصر وتقطيع
 .(3)"العاملية ليةالدو  اجملاالت يف هبا واالزدراء

                                 
 .1ص اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  1)

 .2ص ، اإلسالم، من موقفهم يف واملستشرقون املستبشرون(  2)

 .1ص اإلسالم، من فهمموق يف واملستشرقون املستبشرون(  3)
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 :العروي عبدهللا عند االستشراق: الثاين املبحث
 :املعاصرة العربية األيديولوجيا كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: األول املطلب

 للقضية النظر هو لالستشراق نقاشه يف العروي عبدهللا منه ينطلق الذي العام املنطلق إن
 اترة جنده لذلك حمايدة؛ نظره وجهة تكون أن اولوحي والشرق، للغرب املراقب زاوية من
 يف أوقعته أهنا إال جادة كانت وإن التفكري يف زاوية وهذه العرب، ينقد واترة الغرب ينقد
 عندما: " املوقف هذا عن معربا   فيقول االستشراق، موضوع دراسة يف املغالطات بعض
 حيصل قد إذ شيء يف يهم ال طالبسي املادي مبعناه التماس فإن آبخر، ما جمتمع يتصل

 احلال هذا مثل يف املهم. اآلخر يرى أن بسا ة بكل يرفض املتماسني اجملتمعني أحد أن
 ( .1)"اآلخر يدرك أن جمتمع كل يستطيع ماذا ابلضبط حندد أن هو

 قرون ملدة" فكانوا الزمان، لتغري وفقا متغري وأنه العرب عند اآلخر مفهوم العروي أوضح
 لديهم هو الذي الغرب يعنون واليوم أورواب، سكان اإلفرنج عنوا مث صارى،الن يعنون
 الصحيح املفهوم يستنتج آخر موضع ويف ،(2)"الوقت نفس يف وبني   غامض مفهوم
 لواقع مطابق تعريف إلدراك:" فيقول اجتماعية بنية أبن -نظره وجهة من– للغرب
 مث الطبيعة على سيطرة مث سياسي يمتنظ مث دين أنه على ابلتوايل إليه نظر إذ الغرب،
 سلوك، أبنه الغرب عر ف -القومية الدولة نطاق يف– وأخريا   لإلنسان، وتشويه استغالل

 السلوك أن والقول التدقيق يف زيدة مع احلقيقة، إىل األقرب هو التعريف هذا أن يبدو
 بنية: لتحليلا خالصة يف هو إذن الغرب معني، جمتمع عن نتجت وهذا تربية، عن تول د

 أحد وهو– سعيد إدوارد يطرحه للغرب آخر تعريف إىل نظران وإذا ،(3)"اجتماعية
 املالحظة اجلد مأخذ أنخذ أن وعلينا:" فيقول -والشرق الغرب بني ابلعالقة املهتمني
 ما وإن اترخيهم يصنعون الذين هم البشر إن تقول والي" فيكو" أبداها الي الثاقبة

                                 
 .61 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا(  1)

 .35 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا(  2)

 .82 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا(  3)
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 اجلغرافية، احلقائق على املالحظة هذه نطبق وأن صنعوه، مبا حمدود فوهيعر  أن يستطيعون
 اجلغرافية والقطاعات" املنا ق" و" احملليات" ويصنعون صنعوا الذين هم البشر أن فندرك

 كياان   بكونه انهيك ثقايف، جغرايف كيان منهما فكل" الغرب"  أو" الشرق" أمثال من
 له مستقل كيان كونه وبني اجتماعية بنية الغرب كون بني الفرق يظهر وهنا ،(1)"اترخييا  
 حماولة هو فحسب اجتماعية بنية أبنه الغرب عن التعبري ذلك إىل أضافة واترخيه، ثقافته
 وثقافية دينية اختالفات فهناك والشرق، الغرب بني اجلوهرية االختالفات إلذابة

 .واترخيية وجغرافية وسياسية
 هو الظاهر فالغرب حامل، وغرب ظاهر، غرب إىل الغرب ىلإ يقسم العروي نرى هلذا

 أن إىل الظاهر غرب دائما   يطمح"و وأهدافه، آماله فهو احلامل الغرب أما الواقعة، حقيقته
 العليا القيم غرب احلامل، غرب لكن..  متعالية متماسكة كوحدة علينا نفسه يفرض
 يلوم القسم هذا على وبناء ،(2)"وفنونه علومه هبا توحي الي تلك العريضة، واآلمال
 العدل وابسم احلافل، ماضيه ابسم الظاهر الغرب حارب أنه على العريب العامل العروي
 .(3)مراده يفهم ومل احلامل، الغرب نداء إىل يصغِّ  مل كما والروح،
 الشيخ،: وهي أساسية، تيارات لرؤية وفقا   الغرب من للموقف عاما   إ ارا   العروي وضع
 العريب اجملتمع يف املشكالت أم أن"  يفرتض األول التيار أن فريى والتقين، سي،والسيا
 العلمي ابلنشاط والثالث السياسي، ابلتنظيم والثاين ابلعقيدة، تتعلق احلديث

 قراءة إىل جتاوز بل العريب اجملتمع مشكالت عن حديثه يف يقتصر ومل ،(4)"والصناعي
 ينفك ال" نظره وجهة من فالشيخ منه، التيارات هذه ملواقف وفقا   الغرب من املوقف
 النصرانية بني كنزاع أي التقليدي، إ اره يف والغرب الشرق بني التناقض يرى

                                 
 .48 ص االستشراق،(  1)

 .83 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا(  2)

 .84-83 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا: أنظر(  3)

 .39 ص املعاصرة، العربية األيديولوجيا(  4)
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 عن ابحلديث ابستمرار الشيخ يستفز الغرب أن إىل العروي ومييل ،(1)"واإلسالم
 إىل ويصل مسيحية، كانت اإلسالم أرض وأن ابلثأر، األخذ وعن الصليبية احلمالت

. اخلاشعني األولياء صمت الشيخ فارق ملا االستفزازية االدعاءات هذه لوال"  أبنه قناعة
 أسباب عن يبحث يئسة، معركة خلوض فيتهئ جييب، أن عليه تعني   احلال هذه يف لكن
 يسل م ال الفهم وهذا. (2)"األلفاظ سوى جيد ال وابلطبع النص إىل فيعود والفشل، القوة

 بسبب ينشأ مل الغرب من الشرعي املوقف به يقصد والذي لشيخا فموقف للعروي
 أن املسلم وابعتقاد والنصارى، اليهود من املوقف يف النبوة بداية منذ بدأ بل استفزازات

 يف اجلهد مضاعفة إال لالستفزاز وليس ملتهم، نتبع حىت عنا يرضى لن النصارى الغرب
– هللا شرعه كما ابق   فهو األصل يثح من املوقف أما اإلسالم، عن االفرتاءات رد

  .سنته يف -وسلم عليه هللا صلى– نبيه وأوضحه كتابه يف -تعاىل
 يعطف بل الشيخ، ويهاب حيرتم" الغرب أن يرى جعلته العروي عند املراقب نظرة إن

 النهاية يف..  واجلحود الكفر فيه عم   عامل يف اإلميان ليحيي جيتهد يراه إذ  أحياان   عليه
. (3)"العنيف العنيد املغاير الرجل مبظهر يظهر الشيخ فيبقى القومي اهلاجس بيتغل

 تزكية نوع وفيه للشرق، الغرب نظرة يف التناقض إظهار هذه العروي رؤية يالحظ
 أتى انتقاده وأن الشيخ احرتام من غربيا   عاما   موقفا   الواقع يف يوجد ال إذ الغريب للموقف

 واملواقف االنغالق هي الشرعي للعامل العامة لرؤيةا إن بل قومي، جانب من فقط
 .ا واره كل يف الغريب اإلعالم يؤكده ما وهذا والتعصب املتشنجة
 منه جتعل أو التاريخ تؤول الي التصورات عن حتدث الوضعي التاريخ: عنوان وحتت
 ماماهت أي يوليها أن يرفض -املستشرقني لسان على - الغرب إن: " وقال يُعبد، صنما  
 املاضي ألغاز وحتل وأانة بصرب األخبار تتقصى الي- هو بطريقته استبداهلا إىل ويدعو
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 الصناعي احلديث الغرب قواعدها أرسى الي الطريقة وهي -واحليطة التواضع من بكثري
 كانرتل يقول. وضعانية نقل مل إن وضعية، وإما نقدية إما وتسمى املاضي القرن أثناء
 حبث منهج منه أكثر دفاعي سالح املعاصرة العربية الثقافة يف ريخالتا علم إن: مسيث
 كتابه خامتة يف جيب هاملنت الشهري اإلجنليزي املستشرق كتب وقبله الوقائع، وتقصي

 يف النظر أعاد إذا إال العصر مع اإلسالم يتصاحل لن: اإلسالم يف احلديثة االجتاهات
 هذه من -للعروي واحلديث– نستخلص. خييالتار  املنهج قواعد ضوء يف الفكري موروثه
 إن: فيها الفصل ومت جوانبها مجيع من درست القضية أن -جدا   كثري ومثلها -األقوال
 برصانتهم املعروفون الدارسون هؤالء يرجع ال - التاريخ معىن يفقهون ال العرب

 سرونهيف بل -اإلسالمي املعتقد  بيعة إىل أو فطري عجز إىل الظاهرة هذه وإنصافهم
 م،19 القرن يف إال الرشد سن وتبلغ تتطور مل التارخيية العلوم إن. نفسه التاريخ مبجرى
 يف وجيه تربير هذا الصعبة، قواعدها على تتدرب حىت العربية اجملتمعات إمهال فيتعني
 منطلق وأن للمستشرقني تزكية هذا كالمه ويف ،(1)"املسألة لب   يتناول ال أنه لوال ظاهره
 العلوم يف العرب لتخلف النقد هذا أتى بل دينية، خلفيات ألي يكن ومل علمي نقدهم
 العرب لواقع املستشرقني نقد يف فالناظر تربيرية، اهنزامية لغة وهذه! ومناهجها التارخيية

 والعنصري الديين الدافع يقينا ليعلم وعاداهتم وثقافتهم ودينهم جنسهم من وانتقاصهم
 .شرقنياملست من املتعصبني لدى
 تثبت ومل ضعيفة مبرويت أخذوا اترخيية قصص يف كتبوا ممن عددا   أن إىل العروي ويشري
 على حنكم أن قبل علينا: أبن ويرى فيها، والطعن انتقادها املستشرقني على سهل لذلك

 إال منصف حكم يتصور ال إذ امليدان هذا يف إجنازاهتم نرى أن املستشرقني انتقادات
 عندما  املستشرقني أن للشك جماال   يدع ال مبا تظهر واملقارنة. الفريقني نتائج مبقارنة
 برسم ينتهون الغريب التاريخ دراسة من املستقرأة القواعد اإلسالم وقائع على يطبقون
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 واثئق وجود لعدم ؛(1)"أيديولوجي استغالل لكل بدوره قابل سليب، أو عكسي اتريخ
 لسوء اإلسالمي العريب التاريخ إن: "فيقول خالهلا من الوقائع على حيكم وكافية حمايدة
 حسب األولية أو األصلية احملايدة، الواثئق أخبا جمموعة شيء كل قبل هو احلظ

 متكن أتشريية قيمة سوى متلك ال فإهنا وجدت إذا وحىت قليلة، فريق، كل اصطالح
 .(2)"احلل بوسائل متده أن دون املشكل معقد معرفة من الدارس
 واإلسالمي، العريب التاريخ عن املستشرقني كتاابت العروي يفسر األساس اهذ وعلى
 اإلقرار إىل وإما أبدا ، يطبق ال حبثي برانمج ختطيط: حالتني إحدى إىل قادهم الواثئق فقلة

 كما فيها، اإلسالم وانتشر نشأ الي الظروف دراسة" األوىل احلالة أمثلة ومن ابلعجز،
 االفرتاضات من سلسلة جند؟ ماذا..  مكة يف حممد كتابه يف واط مونتغومري تصورها

 ابدية ولكنها فعال   جذابة خالصة إىل تقودان الي املنطقية واالستنتاجات والتخيالت
 بتفسريها، يقوم أن دون الي العبارات بعض يطلق العروي أن نلحظ. (3)"التعسف
 التاريخ عن حتدث مكة، يف حممد كتابه ففي واط، مثل مستشرق عن احلديث يف خاصة

 مسلم ملؤرخ ينبغي وال منصفا ، يكون أن حاول وإن كبرية مغالطات وفيه اإلسالمي،
 وزاج عن حديثه املثال سبيل فعلى مغالطات، من فيه ما إىل اإلشارة دون الكتاب يتناول
 واط وشكك منها، وإجنابه -عنها هللا رضي– خدجية من -وسلم عليه هللا صلى– النيب
 كانت إذا فيقول بعد، اخلمسني تبلغ مل أهنا مع العمر، هبذا وهي إجناهبا كانيةإم يف

 عند عمرها من واألربعني الثامنة يف تكون فإهنا:" سنة كل يف ولدا أجنبت قد خدجية
 ألن القابلة األمور من وهو التعليق، يثري غريب ولكنه مستحيال هذا ليس األخري، والدة
 هذا وليس كثرية، واط كتاب يف املغالطات على واألمثلة ،(4)"معجزة بعد فيما تصبح
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 بعبارات واالكتفاء الرجل، هذا مبؤلفات االستدالل أن أردت وإمنا استعراضها، مو ن
 .اب ل وال حق من يعرف ال فضفاضة مومهة
 تالميذ يكتبه فيما"  مثاال   العروي هلا فضرب ابلفشل، االعرتاف وهي: الثانية احلالة أما

 املقارابت من العديد بعد املصادر، متحيص بعد بدر معركة عن غولدزيهر أغنا س
. فقط االسم على احلفاظ مع عمليا   الواقعة نفي إىل األمر هبم ينتهي والتخرجيات،

 شارك من ابلضبط، وقعت أين جيهلون أهنم يقررون أهنم مع املعركة عن الكالم يواصلون
 صراحة يقولون ال وملاذا. منتصرا   منها خرج نم حىت بل اجلرحى، أو القتلى عدد فيها،
 احملمدية؟ الرسالة وضمنها برمتها السرية انكسار إىل يؤدي قد مما اخليال نسج من أهنا

 ال انتقادي حتليل لكل املنطقية النتيجة هي والنفي الشك إىل النزعة هذه أن هو الواقع
 موضوع دراسة على يصر   هوو  آخر، منهج على انفتاح أي يتخيل ال الضيق، حيزه يربح
 .(1)"يالئمه ال

 العمل ألجزاء املؤلفة اجلامعة الفكرة على يقضون ألهنم حبدة املستشرقني العروي وينتقد
 فيقومون املتناثرة، املعارف من كأكداس ظاهرها على األخبار"  أيخذون فهم املدروس،

 يف تصف التقليدي، املعىن يف األخبار هي بسيطة، عناصر إىل وتكسريها حتليلها على
 إىل الطريق نفس ابنتهاجهم املستشرقون  بعا   وينتهي..  احلوادث مفردات ادعائهم
 وبعده احلديث، عن دراساته يف غولدزيهر عنها عرب الي تلك حمزنة، واحدة نتيجة

 وشامل دقيق متحيص بعد االثنان حكم. اإلسالمي الفقه اتريخ عن شاخت جوزيف
 .(2)"منه جزء أي صحة وعدم حديث نم روي ما كل ابنتحال
 :شر ني حيقق أن البد وأتثري تقدير"  يضمن لكي استشراقي عمل أي أن العروي ويرى

 يف. ابالستطراف أمسيه فيما والتدقيق، التحقيق يف الباحث اهتمام ينحصر أن: األول 
 حالة لتحقيق حياته إنسان يوقف كيف: حمددا   مغزى االستطراف يكتسي جمتمع كل
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 حاضرا   يزال ال كان إذا أما فيها؟ ومن الدنيا  لق قد نفسه هو يكن مل إن ميت رجل
..  ابلفعل حمققا   ليكون مؤهالته احلال يف يفقد فإنه مهومه مشاركة إىل تواقا   زمانه، يف

 كما -سيدخل إذ العقيدة، مسائل إىل يرتامى وال األدب إ ار يف يبقى أن: الثاين الشرط
 سالح إىل م،19 القرن يف كان ما إىل احلني يف حتول فعل إن. له مالئم غري جماال   -قلنا

 تكاد ال بكيفية يتحول. ومستقبلهم وماضيهم أنفسهم يف املسلمني تشكيك وظيفته
 عاجزة تعطيلية نقدية هتجمية دعوة إىل هامدة مادة يشرح حمايد وصفي منهج من تضبط
 .(1)"إجيابية فائدة أية إحراز عن

 :قسمني إىل االستشراق رويالع ويقسم
 .ابلتحقيق متيز والذي الفرنسية مث األملانية املدرسة .1
 جمرد إىل الظاهر يف متيل" والي واألمريكية األجنلوساكسونية املدرسة .2
 يف احملدثني العرب جتادل تنفك ال أهنا رغم تدعي، كما نقصان وال زيدة بال الوصف،
 يعتربه الذي جيب هاملنت أعمال على لبةالغا الصفة وهي. وسياسة عقائدية مسائل
 .(2)"االستشراقية الدراسات جمدد مربر بدون البعض
 يلزم ملاذا: املستشرقني بعض يطرحه الذي السؤال هذا -حادة بلغة- العروي ويناقش
 أنفسهم على يطرحوا أن األوىل وكان" العصر؟ مع يتصاحلوا لكي الوقت هذا كل العرب
 حاالت من وثورات حروب من كم الغرب؟ يف املصاحلة نفس تمت كيف: التايل السؤال
 أين. وتكافؤ؟ توازن من اليوم به ينعم ما إىل الغرب يصل أن قبل وضياع، وفشل انتحار
 ال العرب هلؤالء ما: أعينهم وتالميذه جيب يفرك هذا؟ كالمهم يف واملنطق العدل

 عظمائه من أي احتفظ امل الغرب على املبتسر منطقهم  بق لو حال؟ على يستقرون
 مهلة وبوشكني وغوته، بلزاك، من لكل منح. وتبصر حكمة من هلم ينسب مبا وعباقرته

 حبزم منهم فيطلب العرب أما. غريه إىل استحال عامل يف نفسه يسرتجع لكي مهلة وأي
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 مقدور يف يكن مل. واستقرارهم توازهنم معدودات عقود غضون يف يستعيدوا أن وإحلاح
 مل ما وهذا الضيقة، ليرباليتهم من التحرر دون العربية التجربة ينصفوا أن الهوأمث جيب
 .(1)"أسف بكل وسعهم يف يكن

 :التارخيي والفكر العرب كتابه خالل من االستشراق يف رأيه: الثاين املطلب
 املستشرق أفكار انقش عندما االستشراق من موقفه عن بوضوح العروي عبدهللا حتدث
 من يتخذوا أن املسلمني مصلحة من هل الكثريون يتساءل قد: "وقال ،غرونباوم فون
 النقد هلذا السلبية النتائج أن الواقع. شؤوهنم يف للتكفري منطلقا   املستشرقني أعمال نقد

 يتعدى ال األحيان غالب يف النقد ألن سجى تذهب جبارة ذهنية جمهودات إن. كثرية
 جمتمعات على الغريب العلم تطبيق ليس راقواالستش. السطحي األيديولوجي املستوى
 املستشرقني تكوين منها: شىت أسباب إىل يرجع األفق يف ضيقا   فيه نالحظ بل الشرق

 حتد الوضعية وهذه..  لتخصصهم احملددة واألهداف االجتماعي، وانتماؤهم أنفسهم،
 ندماع فاملسلمون. اخلاص جماهلم يف جديدة منهجية  رائق إبداع على قدرهتم من

 رفضها أو بشروط لقبوهلا املنهجية أصوهلا تعرية إىل يتجهون ال أعماهلم النتقاد يتصدون
 ويربطوهنا حرفيتها، على وأوصاف وأحكام حتليالت ابنتقاء يكتفون وإمنا  حتويرها، أو

 بني يفرق فهو ،(2)"قروان   دام الذي الديين ابلصراع أو القائم السياسي ابلنزاع مباشرة
 ابالستشراق نقدهم ربط عدم إىل املسلمني ويدعو املستشرقني، نشاط وبني غريبال العلم
 من الغرب عند مما االستفادة يف اخللط من شيء هنا ويظهر والديين، السياسي ابلنزاع
 الرد ميكن ال وإنتاجاته ووسائله بدوافعه فاالستشراق االستشراق، نقد وبني انفعه، علوم
 دور أييت وهنا نشرها، الي والشبهات  رحها الي املسائل ىعل الرد خالل من إال عليها

 هذا يف العروي يطلبه ما أما والشبهات، االفرتاءات هذه على األدلة بيان يف املسلمني
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 وصرف املسلمني معتقدات يف وأثر الشبهات انتشرت وإال واقعا، تطبيقه ميكن ال الباب
 .اإلسالم عن املسلمني غري
 مسألة لكل العقلي النقاش منهجيته ومن غرونبام، لفون تقاداتان عدة العروي وجه

 وقل ل اإلسالمية، العلوم أمهل غرونبام أن ذكر: املثال سبيل فعلى غرونبام، على انتقدها
 أساس أن ابعتبار شأهنا، يف البحوث نتائج أمهية من وحىت اإلسالمية العلوم قيمة من
 منجزاهتما، عرض يف ظاهري   العلماء توافق وإن احلديث العلم أساس غري هو العلم هذا

 كانت وإمنا جديدة، حقائق الكتشاف  رائق تكن مل" -غرونبام عند– اإلسالمية فالعلوم
 للمحافظة البشر بعض عند ومودعة القدم منذ منز لة أبسرار فردية بكيفية التمتع تعين
 معروف هو ما لتقرير وإمنا املعروف غري الكتشاف ليس اإل ار هذا يف البحث.. عليها
 .(1) .."جيدد وال حيافظ العلم هذا مثل األوئل، لدى
 النظر خالل من املسلمني والعلماء اإلسالمية العلوم من غرونبام موقف على العروي ورد
 معرفية نظرية على يقوم -أيضا  – كان عشر السابع القرن آواخر حىت أورواب يف العلم إىل

 والتنجيم العلوية اآلاثر يف يعتقدون كانوا علمائهم ضوبع احلديثة، للنظرية خمالفة
 وأن املسلمني، لعلماء نسيب استقالل هناك أن إىل وأشار الكون، وأسرار والسحر
 .(2)احلقيقة يف نظريتهم والنساك الفقهاء يشارك ال بعضهم
 الي اخللفية وأن العقلي، النقاش هو العروي عليه يقف الذي األساس أن بوضوح نرى
 بعض يف عليه الرد له حيمد كان وإن فهو الشرعي، املنطلق عن متاما   ختتلف منها طلقين

 .التنظري يف املغرقة والتوفيقية االهنزامية اللغة عليه أنخذ فإننا اجلوانب،
 انتقائية بكيفية األصلي اإلسالم منط تركيب على يربهن" أنه غرونبام على مالحظاته ومن

 واألحكام، واألقوال، واملواقف، واحلوادث، األشخاص، األمثلة من خيتار– مفر ة
 ومالبساهتا أزماهتا عن ومفصولة اثبت نسق بدون -الفقهية واألحكام واألحاديث،
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 يقتنع مل وإذا القارئ، اقناع على يعني ال لكن واسعة ثقافة على يدل هذا كل. وممهداهتا
 قراءة مبثابة كله العمل بحيص املقصد، وفرز األصلي النمط ختطيط يف ابلتحري القارئ

 .(1)"الدقيقة املناقشة توجب ال شخصية
 املستشرقني ألحد صريح ونقاش له، يُقد ر الكتاب هذا يف العروي قد مه الذي اجملهود إن

 الذي املعاصرة العربية األيديولوجيا الكتاب يف منهجه خالف على ظاهر، وانتقاد
 .سابقا   انقشناه
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 :اخلامتة
 والةةدكتور البهةةي، حممةةد الةةدكتور بةةني اجلوهريةةة املنهجيةةة الفروقةةات أهةةم  ىلإ أشةةري وفيهةةا
 :يلي ما وهي االستشراق، نقد يف العروي عبدهللا
 العةروي عبةدهللا بينمةا لالستشراق، نقاشه يف ديين منطلق من البهي حممد ينطلق .1

 املستشةةةرقني علةةةى وحاكمةةةا مراقبةةةا   يكةةةون أن فيهةةةا حةةةاول خمتلفةةةة زاويةةةة مةةةن يناقشةةةه
 .لالستشراق نقده يف كبري أثر املاركسي لتوجهه وكان ومنتقديهم،

 املةؤثرة الةدوافع أهةم مةن لالستشةراق واالسةتعماري الديين الدافع أن البهي يرى .2
 املستشةرقني، مةن املتعصةبني يف تكمةن املشةكلة أن العةروي يةرى بينما امليدان، هذا يف

 قةةةيم ابعتبارهةةةا الغربيةةةة حلداثةةةةا قةةةيم تبةةةين إىل يةةةدعو إنةةةه بةةةل العةةةرب، مةةةن واملتشةةةددين
 .الغربية احلضارة زخم أمام اهنزامية الروح وهذه إنسانية،

 مسةلماته تتعةرض الةذي املسةلم روح لالستشةراق البهي حممد لنقد الباعثة الروح .3
 االنتمةاء روح لةذلك ؛ للنهةب واقتصةاده لالسةتعمار، أرضه وتتعرض للخطر، الشرعية
 عنةةد غائبةةة الةةروح هةةذه جنةةد بينمةةا لالستشةةراق، دهنقةة يف حاضةةرة عنةةه والةةدفاع للةةدين

 ال وأنةةةه إليةةه، وصةةةلت ومةةا وقيمهةةةا الغربيةةة ابحلضةةةارة االعجةةاب روح أن بةةةل العةةروي،
 .الرتاث مع املعرفية ابلقطيعة إال العرب لتطور سبيل

 الةدفاع موقةف أيخذ األخري جعل للشيخ، الغرب من االستفزاز أن العروي يرى .4
 فةريى البهةي أمةا املستشةرقني، يف رأيةه يف خيطةئ جعلةه ممةا رب،الغة من القطيعة وإعالن

 والةديين التةارخيي البعةد بةل االسةتفزاز هةو األسةاس سببه يكن مل الغرب من املوقف أن
 .له العروي رؤية من وأعم أمشل لالستشراق البهي فرؤية واالقتصادي، والسياسي

 استحقاق مع علميا   دا  نق كان واترخيهم للعرب املستشرقني نقد أن العروي يقرر .5
 ديدن هو التعصب أن البهي يرى بينما التارخيية، العلوم يف لتخلفهم النقد هلذا العرب

 دينةةةتهم ومصةةةاحل مصةةةاحلهم حتفةةةه كةةةان بةةةل موضةةةوعيا   نقةةةدهم يكةةةن ومل املستشةةةرقني
 .ودوهلم
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 :املراجع
 يةلوحتل دراسةة:االسةتعمار–االستشةراق–التبشةري:وخوافيهةا الثالثةة املكةر أجنحة .1

 .هةة1420 ،8ط القلم، دار:حبنكة،دمشق حسن وتوجيه،عبدالرمحن
 ،1رؤيةةةةةةةة،ط دار:عناين،القةةةةةةةاهرة حممةةةةةةةد:ترمجةةةةةةةة سةةةةةةةعيد، إدوارد االستشةةةةةةةراق، .2

 . م2006
 زقةةةةةزوق، محةةةةةدي ،حممةةةةةد احلضةةةةةاري، للصةةةةةراع الفكريةةةةةة واخللفيةةةةةة االستشةةةةةراق .3

 .م2008 ،1ط الدولية، الشروق مكتبة:القاهرة
 دار: بةةريوت السةةباعي، مصةةطفى علةةيهم، ومةةا هلةةم مةةا واملستشةةرقون االستشةةراق .4

 .والتوزيع للنشر الوراق
 العةةةةةةريب، الثقةةةةةةايف املركةةةةةةز العةةةةةةروي، عبةةةةةةدهللا املعاصةةةةةةرة، العربيةةةةةةة األيةةةةةةديولوجيا .5

 .م2،1999ط:بريوت
 .األنصار دار: اجلندي،القاهرة أنور اهلدامة، والدعوات واالستشراق التبشري .6
 العةةةةةةةةةريب، الثقةةةةةةةةةايف املركةةةةةةةةةز وي،العةةةةةةةةةر  عبةةةةةةةةةدهللا التةةةةةةةةةارخيي، والفكةةةةةةةةةر العةةةةةةةةةرب .7

 .م4،1998ط:بريوت
: القةةةاهرة البهةةةي، حممةةةد الغةةةريب، ابالسةةةتعمار وصةةةلته احلةةةديث اإلسةةةالمي الفكةةةر .8

 .م4،1964ط وهبة، مكتبة
 الدكتور :واط،ترمجة مونتجمري ويليام مكة، يف وسلم وآله عليه هللا صلى حممد .9

 الشةةةةةةليب، أمحةةةةةةد. د :عليةةةةةةه وعلةةةةةةق راجعةةةةةةه الشةةةةةةيخ، هللا عبةةةةةةد الةةةةةةرمحن عبةةةةةةد
 .1415للكتاب، العامة املصرية اهليئة :القاهرة

 البهةةةةي، حممةةةةد اإلسةةةةالم، مةةةةن مةةةةوقفهم يف واملستشةةةةرقون املستبشةةةةرون .10
 .األزهر مطبعة: القاهرة
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