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موضوع البحث:

مســرة تغــر املفهــوم الغــريب لســرة النبــي  بــن العصــور الوســطى والتاريــخ

احلديــث دراســة حتليليــة لألســباب وتأثريهــا.

هدف البحث:

الوقــوف عــى أســباب تغــر وتطــور مســرة املفهــوم الغــريب للنبــي  وســرته يف

التاريــخ احلديــث .

مشكلة البحث:

مــا األســباب التــي أســهمت يف مســرة التطــور والتغــر الغــريب يف موقفــه مــن النبي 

وسريته؟

نتائج البحث:

 -1التأكيــد عــى توظيــف أوعيــة النــر العلميــة والثقافيــة املؤثــرة يف الغــرب والعــامل بشــكل

عــام يف نــر الصــورة الصحيحــة للنبــي  وســرته باللغــات العامليــة.

 -2تفعيــل املواقــف اإلجيابيــة التــي وقفهــا كبــار كتــاب الغــرب ومفكريــه يف نقــد مواقــف

موروثــات الكراهيــة والتطــرف الغربيــة ،وذلــك برتمجــة مؤلفاهتــم ،ونــر أقواهلــم يف خمتلــف منابــر
احلــوار العامليــة.

الكلامت الدالة (املفتاحية):

الغرب -االسترشاق  -السرية النبوية – العصور الوسطى.
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F
تُعــدُّ معرفــة ســرة النبــي  لــدى غــر املســلم عامــا مهــا يف فهــم اإلســام والوقوف

عــى تارخيــه وأحكامــه ومبادئــه والواقــع االجتامعــي للمجتمــع املســلم ،وبالتــايل تتضــح لديــه معــامل
فكــر اإلســام وأسســه وحضارتــه.

ولســرة النبــي حممــد  أمهيــة عامليــة ،فهــي ليســت مقصــورة عــى املســلمني فقــط،

وذلــك لســببني رئيســيني:

أوالً :لكونــه خاتــم األنبيــاء واملرســلني فهــو آخــر صلــة لــأرض بالســاء يف تلقــي الوحــي

ودعوتــه ،ولكــون ســرته تأكيــد وجتديــد لدعــوة إخوانــه مــن األنبيــاء الســابقني يف إفــراد اهلل تعــاىل

بالعبوديــة.

والســبب الثــاين :هــو مــا أسســه  وحتقــق ألمتــه مــن بعــده مــن حضــارة إنســانية

ملهمــة ،ذات تأثــر بالــغ يف مســرة اإلنســان فكــرا وحضــارة.

وهــذا التأثــر وهــذه الفاعليــة العامليــة جعلــت مســألة ســرة هــذا النبــي العظيــم 

قضيــة حموريــة ومســألة ذات أولويــة وأمهيــة بالغــة لــدى الــرأي العاملــي واملوقــف الغــريب حتديــدا ،إال

أن هــذا املوقــف مل يكــن ثابتـ ًا وإنــا طــرأت عليــه العديــد مــن املتغــرات.

فالغــرب قبــل التاريــخ احلديــث ويف أزمنــة العصــور الوســطى حتديــدا وقــف موقفــا عدائيــا بحتــا

مــن ســرة النبــي  ودينــه ،وقــد أســهمت عوامــل خمتلفــة يف بنــاء وصناعــة املفهــوم الغريب

لســرته حتــى يقــف منهــا هــذا املوقــف العدائــي البحــت كعامــل االختــاف العقــدي ومــا نتــج عنــه
مــن اختــاف فكــري متشــعب وبالــغ التعقيــد ،وعامــل الكراهيــة واحلقــد لــدى كثــر مــن رجــاالت
الكنيســة حينهــا ،إضافــة إىل أن رجــاالت الكنيســة وجــدوا يف هــذا املوقــف مصالــح ومكتســبات
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متعــددة األوجــه ،ولعوامــل أخــرى رســخت موقــف العدائيــة والكراهيــة يف الذهنيــة الغربيــة.
لكــن مــع مــرور الوقــت وبتتبــع ســرة النبــي  يف الكتابــات الغربيــة مــن بدايــة

التاريــخ الغــريب احلديــث وحتــى عرصنــا هــذا نجــد تغــرا ملحوظــا يف املعرفــة الغربيــة بالنبــي
.

وهــذا التغــر وإن كان متفاوتــا داخــل النطــاق اجلغــرايف الغــريب الواســع ومتباينــا بــن العقــول

واملراكــز البحثيــة الغربيــة إال أنــه بشــكل عــام نجــد أن املوقــف العدائــي القديــم قلــت حدتــه ،بــل

ظهــرت العديــد مــن اآلراء واألقــوال يف الغــرب التــي دعــت إىل مراجعــة وتصحيــح املواقف الســابقة،
ومنهــم مــن نقــد املوقــف الــذي صنعتــه أحقــاد كنيســة العصــور الوســطى ،وهبــذه املتغــرات نجــد

أن الغــرب قــد اجتــه يف كثــر مــن احلــاالت نحــو نــوع مــن التقــارب مــع املفهــوم اإلســامي لســرة
النبــي  ،ونظــرة أو مقارنــة بســيطة بــن الكتابــات الغربيــة لســرة النبــي  يف
أزمنــة العصــور الوســطى والكتابــات يف التاريــخ الغــريب احلديــث متتبعــن التسلســل الزمنــي للكُتاب
والباحثــن يف العصــور الوســطى والتاريــخ احلديــث خــر شــاهد عــى هــذا التغــر والتطــور.

والتغــر والتطــور وتبــدل املواقــف وتعديــل القناعــات إنــا هــو أمــر طبيعــي يف مســرة الفكــر

البــري عــى مــدى تارخيــه الطويــل ،بــل يــكاد أن يكــون أمــرا فطريــا يعكــس اإلنســان مــن خاللــه

طبيعــة احليــاة يف هــذا الكــون التــي ال تســتقر عــى حــال ،مــن لــون الشــجر الــذي يتبــدل وفــق تعاقب

الفصــول إىل األرض اجلــرز امليتــة يســوق خالقهــا إليهــا املــاء فتضــج بألــوان احليــاة ،يقــول :

ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [السجدة.]27 :
هــذا البحــث إنــا هــو إجابــة عــن ســؤال جوهــري يتمحــور حــول مــا هــي األســباب التــي

أســهمت يف التطــور والتغــر الغــريب يف موقفــه مــن النبــي  وســرته؟
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وســوف أتوجــه يف هــذا البحــث للوقــوف عــى أســباب هــذا التطــور مســتقرئا الشــواهد

واحلــوادث واملتغــرات التــي كان هلــا الــدور الفاعــل يف تطــور املفهــوم الغــريب ،ومســتنطقا الغــرب

نفســه ،فتفســره وتعليلــه ألســباب وعوامــل التطــور لــه أمهيــة بالغــة كوهنــم األكثــر درايــة بحاهلــم ،إذ

كــا قيــل :أهــل مكــة أدرى بشــعاهبا.

ويلحــظ املتتبــع للفكــر الغــريب يف التاريــخ احلديــث ( )1تغــر وتطــور مفهومــه ورؤيتــه للنبــي

 ، وأن هــذا الفكــر ســواء عــى الصعيــد األكاديمــي املتخصــص املتمثــل يف اإلنتــاج

االســترشاقي أو عــى الصعيــد األديب الفكــري الشــمويل قــد مــر بمراحــل متعــددة وخمتلفــة يف فهمــه

وتصــوره لنبــي اإلســام عليــه الصــاة والســام ،وقبــل أن أبــدأ باحلديــث عــن تطــور وتغــر املفهــوم

الغــريب يف التاريــخ احلديــث أذكــر نبــذة عــن صــورة النبــي  لــدى الغــرب يف العصــور
الوســطى ليظهــر للقــارئ مــدى التغــر مــع بقــاء تأثــر العصــور الوســطى عــى كثــر مــن علــاء

ومفكــري التاريــخ احلديــث ممــن مل يســتطيعوا اخلــروج مــن دائــرة جهــاالت العصــور الوســطى،

وذلــك بعــد احلديــث عــن الدراســات الســابقة.

الدراسات السابقة:
بعــد االطــاع والبحــث يف دراســات االســترشاق وحتليــل خطابــه ،وبخاصــة حتليــل اخلطــاب

االســترشاقي املختــص بالســرة النبويــة مل أقــف عــى دراســة تناولــت هــذا املوضــوع الدقيــق

بالبحــث ،وذلــك أن الباحثــن يف الشــأن االســترشاقي غالبــ ًا مــا يفضلــون الوقــوف عــى مناقشــة

النــص االســترشاقي أو الغــريب املعــرب عــن آرائــه ،وبيــان موضوعيتــه مــن عدمهــا ،والــرد عليــه إن

لــزم.

(( (1يقصــد بالتاريــخ احلديــث الفــرة الزمنيــة املمتــدة مــن أواخــر القــرن اخلامــس عــر امليــادي زمــن اخــراع الطباعــة واكتشــاف
أمريــكا إىل زماننــا.
انظر :تاريخ احلضارة ،لـ شارل سنيوبوس ،تعريب :حممد كردعيل( ،ص ،)4مطبعة الظاهر  -القاهرة.
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أمــا قضيــة دراســة اخللفيــة الغربيــة املرتبطــة بموقــف نحــو اإلســام أو نبيــه 

واألســباب التارخييــة واملجتمعيــة ومتغــرات طريقــة تفكــر العقــل الغــريب املرتبطــة باملوقــف حمــل
الدراســة والبحــث ممــا تــم تصنيفــه وتســميته حديثــا بعلــم (االســتغراب) فــإن ذلــك مــن األمــور

التــي مل تلــق العنايــة الكافيــة وتتطلــب التوجــه هلــا بالبحــث والدراســة وفــق أســس منهجيــة حتقــق

الفائــدة مــن الوقــوف عــى الداخــل الغــريب وحتليلــه (.)1

وقــد وقفــت عــى نصــوص متفرقــة حــول موضــوع البحــث واملتعلــق بأســباب متغــرات مســرة

املوقــف الغــريب مــن النبــي  وســرته ممــا ورد يف املصــادر العربيــة والغربيــة وأفــدت منهــا،

إال أهنــا كانــت حديثــ ًا عابــر ًا أو التفاتــة جانبيــة ،فجمعــت مــا تفــرق يف هــذه املصــادر ونظمتــه يف

سلســلة مــن األســباب آمــل أن تكــون انطالقــة ألبحــاث أخــرى تتعمــق يف هــذه األســباب أو غريهــا،

وكل ســبب ممــا ســرد يف هــذا البحــث يســتحق أن ينــال دراســة وافيــة تبحــر يف أعامقــه.

املفهوم الغريب عن النبي  وسريته يف العصور الوسطى :
عندمــا نطالــع تاريــخ العصــور الوســطى ( )2ونتأمــل املفهــوم الغــريب يف تلــك األزمنــة عــن النبــي

 مــن خــال الكتابــات الغربيــة ومــا ســطره أبنــاء الغــرب أنفســهم نجــد أن صــورة النبــي

 قــد شــوهتها دعايــة الكنيســة الغربيــة املتطرفــة بشــكل كامــل ،فــكان النبــي 

يف دعايتهــم  -وحاشــاه  -الســاحر الــذي هــدم الكنيســة يف إفريقيــا ويف الــرق بالســحر واخلديعــة،

وأنــه أبــاح االتصــاالت اجلنســية ( ،)3كــا وصفــوه بأنــه املســيح الدجــال ،وأنــه صاحــب ديانــة وثنيــة،
وأنــه أداة الشــيطان ،إىل غريهــا مــن االهتامــات التــي يرتفــع أي منصـ ٍ
ـف أو سـ ٍ
ـوي عــن ذكرهــا ومل أورد
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(( (1انظر :االستغراب املنهج يف فهمنا الغرب رؤية تأصيلية ،لـ د.عيل النملة ،املجلة العربية  -الرياض1436 ،هـ.
(( (2يقصد بالعصور الوسطى الفرتة الزمنية من القرن اخلامس امليالدي إىل القرن اخلامس عرش.
املرجع نفسه( ،ص.)4
(( (3الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســامية ،لـــ مكســيم رودنســون ،ضمــن جمموعــة تــراث اإلســام التي وضعها املســترشق
شــاخت ( ،)34/1بتــرف ،املجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافة والفنــون1988 ،م.
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ِ
ِ
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القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
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تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

بعضهــا إال للتوضيــح والبيــان(.)1
وتعــد كتــب ومؤلفــات الالهــويت يوحنــا الدمشــقي (749-676( )Damascus of Johnم)

التــي امتــأت باحلقــد والكراهيــة والتــي تُرمجــت للغــات األوروبيــة ،أحــد أهــم مصــادر التصــور

الغــريب تلــك الفــرة لنبــي اإلســام  ، كــا ال تــزال آثــار احلركــة الكولونيــة الدعائيــة
التــي قادهــا الراهــب بطــرس املحــرم (1156-1092( )Venerable the Peterم) يف العديــد مــن

دول أوروبــا للتحريــض عــى حماربــة املســلمني وشــن احلمــات الصليبيــة ضدهــم بتشــويه صــورة

اإلســام ونبيــه راســخة يف خميلــة الكثــر مــن الغربيــن إىل يومنــا هــذا ،مفرتضــة أن رصاعهــا مــع ديــن

هــذا الرجــل رصاع النــور مــع الظــام ،وال يمثــل هلــا هــذا النبــي ودينــه إال الــر واخلطــر املحــدق
بأوروبــا(.)2

ونجــد متثــل كل تلــك االفــراءات والكراهيــة يف العديــد مــن املالحــم الشــعرية التي كان هلــا تأثري

واســع يف الفكــر الغــريب كوهنــا كانــت متثــل مرسحيــا أمــام مجاهــر غفــرة مــن النــاس مــن خمتلــف

الطبقــات املجتمعيــة ،ومــن أبــرز هــذه املالحــم املغرضــة أنشــودة أنطاكيــة ،وملحمــة ريتشــارد قلــب

األســد التــي امتــأت بــكل مــا يعــر عــن أن هــذا النبــي  أوجــد أمــة مارقــة شــيطانية

جيــب حماربتهــا( ،)3كذلــك أنشــودة روالنــد (778( )Rolandم) التــي تصــور ديــن املســلمني بأنــه دين

وحشــدت بــكل مــا حيــض عــى كراهية
يضــم حممــدا  وأبوللــو الــرب الوثنــي اإلغريقــيُ ،

هــذا الديــن ونبيــه وقتــال أتباعــه ،ولعــل أبــرز مــا يوضــح جهالــة هــذه املالحــم الشــعرية وافتقارهــا
ملعرفــة صحيحــة بالنبــي  ودينــه أهنــا تضمنــت عبــارات عــى لســان املســلمني هــي مــن

صميــم الثقافــة املســيحية وال يمكــن أن تصــدر مــن املســلمني ،فمــن ذلــك" :وقــال املســلمون :نحــن

(( (1انظــر :تأثــر اإلســام يف أوروبــا العصــور الوســطى ،لـــ وليــام مونتجمــري وات( ،ص ،)132طبــع جســور للرتمجــة  -بــروت
عــام 2016م ،ط.1
(( (2انظــر :احلــروب الصليبيــة ،لـــ آرنســت باركــر( ،ص ،)25دار النهضــة العربيــة  -بــروت؛ وانظــر :تأثــر اإلســام يف أوروبــا
العصــور الوســطى ،لـــ وليــام مونتجمــري وات( ،ص" ،)146مرجــع ســابق".
(( (3انظــر :نصــوص هــذه املالحــم يف :املوســوعة الشــاملة يف تاريــخ احلــروب الصليبيــة ،لـــ أ.د ســهيل زكار )286 ،281/9( ،دار
الفكــر  -بــروت.
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ليــس بإمكاننــا حتمــل هــذا العنــاء ،لتحــل لعنــات حممــد عــى أرض آبــاء الفرنســيني"( ،)1لذلــك كان
مــن بدهييــات النقــد املوضوعــي الغــريب هلــذه املوروثــات الحقــا :أن الكثــر مــن هــذه األعــال مل

تســتند إىل مصــادر تعرفهــم بالصــورة احلقيقيــة لنبــي اإلســام أو توضــح هلــم ديــن اإلســام وطبيعتــه
وحضارتــه.

كذلــك يف عمــل دانتــي (1321-1265( )Alighieri Danteم) (الكوميديا اإلهلية)  -أحد أشــهر

األعــال املؤثــرة يف األدب األورويب والفكــر الغــريب بشــكل عــام  -نلحــظ أنــه يضــع نبــي اإلســام

 يف نشــيده الثامــن والعرشيــن يف الدائــرة الثامنــة مــن حلقــات اجلحيــم التســع ،وهــي
دائــرة مظلمــة قريبــة مــن معقــل إبليــس ،وتــأيت هــذه الدائــرة بعــد دائــرة ســابقة امتــأت بالشــهوانيني

واملارقــن واحلاقديــن( )2وقــد كان لكتــاب دانتــي انتشــار وتأثــر واســع يف الغــرب وال يــزال العديــد

مــن املتطرفــن يف إيطاليــا ويف الغــرب عمومــا حيفلــون هبــذا العمــل ليومنــا هــذا ،ويعــد مــن اآلداب

التــي ترســخت يف الذاكــرة الغربيــة.

وكان مــن أبــرز ك ّتــاب الغــرب الذيــن كتبــوا وروجــوا لتصــورات اجلهالــة واحلقــد تلــك الفــرة

بطــرس املحــرم (1156-1092( )Venerable the Peterم) ،رامــون لــول ()Llull Ramon

(1315-1235م) ،ريكولــدو دي مونتــي (1320-1243( )da Monte Riccoldoم) ،وغريهــم

كثــر(.)3
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(( (1املوســوعة الشــاملة يف تاريــخ احلــروب الصليبيــة ،لـــ أ.د ســهيل زكار )106/9( ،وهــو جملــد خــاص باملالحــم أوردهــا مرتمجــة،
"مرجع ســابق".
وانظر :االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق  ،لـ إدوارد سعيد( ،ص ، )126رؤية للنرش ،عام 2008م ،ط.1
(( (2وقــد أرسف دانتــي يف كتابــه بذكــر مــا ال يليــق بالنبــي  ممــا اضطــر مرتجــم الكتــاب مــن االيطاليــة للعربيــة أ.حســن
عثــان حلــذف مــا أورده وتنبيهــه عــى موضــع احلــذف ،فيقــول " :ولقــد حذفــت مــن هــذه األنشــودة أبياتــا وجدهتــا غــر جديــرة
بالرتمجــة وردت عــن النبــي حممــد عليــه أفضــل الصــاة والســام ،وقــد أخطــأ دانتــي يف ذلــك خطــأ جســيام تأثــر فيــه بــا كان
ســائدا يف عــره" ،الكوميديــا اإلهليــة ،لـــ دانتــي  ،ترمجــة :أ.حســن عثــان( ،ص ،)371دار املعــارف ،ط.2
وانظر :االسترشاق ،لـ إدوارد سعيد( ،ص" ،)136مرجع سابق".
وانظر :تأثري اإلسالم يف أوروبا العصور الوسطى ،لـ مونتجمري وات( ،ص" ،)141مرجع سابق".
(( (3انظر :موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص( ،)110ص ،)306املؤسسة العربية للدراسات والنرش2015 ،م.
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لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
احلديث
املفهو ِم الغر
تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

فهــذه نبــذة موجــزة توضــح للقــارئ أن املفهــوم الغــريب لســرة النبــي  يف تلــك

احلقبــة كان ال يمــت للعلــم واحلقيقــة بصلــة ،وإنــا صنعتــه ضغائــن الكنيســة وأحقــاد احلــروب

الصليبيــة مــن قبــل.

املفهوم الغريب عن النبي  وسريته يف التاريخ احلديث:
لقــد ورث الغــرب يف تارخيــه احلديــث الكثــر مــن جهــاالت العصــور الوســطى التــي رســمت

مالمــح شــخصية النبــي  لدهيــم خصوصــا يف بدايــات التاريــخ احلديــث ،ونشــهد ذلــك
جليــا عــى ســبيل املثــال يف عمــل فولتــر املبكــر "حممــد" وهــو عمــل مرسحــي حشــده بأقبــح

األوصــاف للنبــي  فوصفــه بأنــه طاغيــة وماكــر ســافك للدمــاء وغريهــا مــن األوصــاف

التــي تنبــض باحلقــد وتنبــع مــن اجلهالــة ،وإن كان فولتــر قــد تراجــع عــن كل ذلــك يف مؤلفــه الــذي

نــره الحق ـ ًا عــام 1751م بعنــوان (أخــاق األمــم وروحهــا) حيــث عــد فيــه النبــي 

حكيــا بــارزا وأنــه أســس دينــا متســاحما وعــده مــن أعظــم مرشعــي العــامل.

كــا نجــد أثــر هذه اجلهــاالت يــردد يف مؤلفــات العديــد من مســترشقي التاريــخ احلديــث والذين

مل خيرجــوا مــن دائــرة تأثــر العصــور الوســطى لكــن عــى درجــات متفاوتــة ،وكان مــن أبرزهــم
هنــــــري المنــس ( ،)1()Lammens Henriوفينســـيك( 1939-1882( )Wensinck Arentم) (،)2
وانظر :تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك ،ترمجة :عمر لطفي العامل( ،ص ، )26دار قتيبة1417 ،هـ ،ط.1
(( (1هنــري المنــس (1937-1862() Lammens Henriم) مســترشق بلجيكــي ،وراهــب يســوعي ،يقــول عنــه د .عبدالرمحــن
بــدوي" :شــديد التعصــب ضــد اإلســام ،يفتقــر افتقــار ًا تامــا إىل النزاهــة يف البحــث واألمانــة يف نقــل النصــوص وفهمهــا" ،لــه
عــدة مؤلفــات منهــا( :مهــد اإلســام)( ،مكــة عشــية اهلجــرة)( ،املعابــد قبــل اإلســام يف غــريب اجلزيــرة العربيــة)( ،القــرآن والســنة
كيــف ألفــت حيــاة حممــد)( ،هــل كان حممــد أمين ـ ًا)( ،عــر حممــد وتأريــخ الســرة).
موسوعة املسترشقني( ،ص" ،)503مرجع سابق".
(( (2فينســيك( 1939-1882( )Wensinck Arentم) مســترشق هولنــدي ،كان أول انتاجــه العلمــي رســالته للدكتــوراة عــام
1908م بعنــوان (حممــد واليهــود يف املدينــة) كــا كتــب جمموعــة مــن األبحــاث واملؤلفــات ،منهــا (العقيــدة اإلســامية نشــأهتا
وتطورهــا التارخيــي)( ،أســاطري القديســن الرشقيــن) وغريهــا ،يقــول عنــه أ.د.حممــد البهــي" :عــدو لــدود لإلســام ونبيــه..
نــر فينســيك رأيــه يف القــرآن والرســول مدعيـ ًا أن الرســول ألــف القــرآن" ،املبــرون واملســترشقون يف موقفهــم مــن اإلســام ،لـــ
أ.د .حممــد البهــي( ،ص ،)26مطبعــة األزهــر.
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ودافيــد مرجليــوث (1940-1858( )Margoliouth.Dم)( ،)1وهاملتــون جــب ()Gibb Hamilton

(1971-1895م)( )2وغريهــم.

إال أننــا نجــد أن العديــد مــن العوامــل واملؤثــرات قد أســهمت يف تغري وتبــدل مفاهيــم وجهاالت

العصــور الوســطى لــدى نخــب غربيــة وشــخصيات مؤثــرة يف الغــرب فعندمــا نــر ســايمون أوكيل

( Ockley Simonكتابــه (تاريــخ املســلمني) عــام 1708م أوجــد "صدمــة أليمــة"  -عــى حــد تعبــر

إدوارد ســعيد  -لــدى الغربيــن ،فقــد أوضــح يف كتابــه قيمــة التفــوق العلمــي لــدى املســلمني ووجهــة

النظــر اإلســامية فيــا يتعلــق باحلــروب البيزنطيــة وأن أمــة هــذا النبــي  ليســت أمــة رش
ودم( ،)3كذلــك عندمــا نــر تومــاس كارليــل (1881-1795( )Carlyle Thomasم) كتابه (األبطال)

عــام 1841م والــذي حتــدث فيــه عــن النبــي  يف فصــل خــاص كبطــل يف صــورة رســول،

يقــول خماطبــا الغــرب" :إن الرســالة التــي أداهــا ذلــك الرســول مازالــت الــراج املنــر مــدة اثنــي

عــر قرنــا لنحــو مائتــي مليــون مــن النــاس أمثالنــا خلقهــم اهلل الــذي خلقنــا أفــكان أحدكــم يظــن

أن هــذه الرســالة التــي عــاش هبــا ومــات عليهــا هــذه املاليــن الفائتــة احلــر واالحصــار أكذوبــة
وخدعــة؟"(.)4
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وانظر :موسوعة املسترشقني ،لـ د.عبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)417مرجع سابق".
(( (1دافيــد مرجليــوث (1940-1858( )Margoliouth.Dم) درس يف أكســفورد اآلداب الكالســيكية (اليونانيــة والالتينيــة) ومــن
ثــم انتقــل إىل دراســة اللغــات الســامية ،ويف 1905م بــدأ نــر دراســاته عــن اإلســام فابتــدأ بنــر كتابــه (حممــد ونشــأة اإلســام)،
ويف عــام 1911م قفــى عليــه بكتــاب (اإلســام) ،ثــم ألقــى حمــارضات عــن تطــور اإلســام يف بدايتــه نــرت عــام 1914م لكــن
هــذه الدراســات كــا وصفهــا د.عبدالرمحــن بــدوي" :كانــت تــري فيهــا روح غــر علميــة ومتعصبــة ،ممــا جعلهــا تثــر الســخط
عليــه ليــس فقــط عنــد املســلمني ،بــل وعنــد كثــر مــن املســترشقني" ،موســوعة املســترشقني( ،ص" ،)546مرجــع ســابق" وانظــر:
املســترشقون ،للعقيقــي ،)77/2( ،دار املعــارف  -القاهــرة ،ط.4
(( (2هاملتــون جــب (1971-1895() Gibb Hamiltonم) مســترشق إنجليــزي ،كان مــن حمــرري دائــرة املعــارف اإلســامية ،ومــن
أشــهر مؤلفاتــه( :تفســر للتاريــخ اإلســامي)( ،تطــور نظــام احلكــم يف أوائــل اإلســام)( ،املحمديــة)( ،االجتاهــات احلديثــة يف
اإلســام) ،قــال عنــه د .عبدالرمحــن بــدوي" :نــال يف حياتــه كثــر ًا مــن ألقــاب الترشيــف التــي ال يســتحقها علميـ ًا" ،كــا يقــول عنه
أ.د .حممــد البهــي" :لــه كتابــات كثــرة فيهــا عمــق وخطــورة".
املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم ،لـ أ.د .حممد البهي( ،ص" ،)24مرجع سابق".
(( (3انظر :االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،لـ إدوارد سعيد( ،ص" ،)146مرجع سابق".
(( (4األبطال ،لـ توماس كارليل ،تعريب :حممد السباعي( ،ص ،)54املكتبة التجارية  -القاهرة1930 ،م ،ط.2

الوسطى ِ
صور ِ
بني ِ
ِ
ِ
ِ
والتاريخ ٍ
وشواهدهال ُعيف ِ
لسرية ِ
مسري ُةابن ِ
لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
احلديث
املفهو ِم الغر
تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

اســتمر هــذ التغــر وهــذا التطــور يف الغــرب بشــكل متســارع نســبيا وجــريء يف حــاالت كثــرة،

يقــول الفرنــي إميــل درمنغهــم ( )Dermenghem Emileيف كتابــه (حيــاة حممــد) الــذي ألفــه عــام

1929م" :حتــاط ســرته يف زماننــا بكثــر مــن التحفظــات ،وال ُيــدث اليــوم عــن حياتــه بمثــل مــا يف
كتــب الرتاجــم التــي عرفتهــا فرنســا منــذ مخســن ســنة...

وقــد حالــت األوهــام واألباطيــل دون درس أصــول اإلســام ومبادئــه يف أوروبــا زمنــا طويــا،

ثــم جــد يف البحــث العلمــي بعــض العلــاء يف القــرن التاســع عــر ،ومنهــم كوســان دو برســفال،
ومويــر ،وفيــل ،ومرغليــوث ،ونولدكــه ،وســرنجر ،وســنوك هورغرونجــه ،ودوزي ،ثــم تناولــه

مؤخــرا كايتــاين ،والمنــس ،وماســينيون ،ومونتــه ،وكازنوفــا ،وبيــل ،وهــوار ،وهــوداس ،ومارســيه
وأرنولــد ،وغريــم ،وغولدتســيهر ،وغريهــم ،ومــن املؤســف حقـ ًا أن غــاىل بعــض هــؤالء املتخصصني

يف النقــد أحيانــا فكانــت مؤلفاهتــم عامــل هــدم"(.)1

وإذا مــا تتبعنــا التغــر والتطــور لزمننــا املعــارص نجــد أن الكثــر مــن الباحثــن الغربيــن

واملتخصصــن يف الدراســات الرشقيــة مــن أســاتذة الغــرب قــد رفــض الســياق التارخيــي املــوروث يف

الفكــر الغــريب عــن النبــي  مجلــة وتفصيــا ،ورصح بــا ينقــض كل املوروثــات القديمــة

املتعلقــة بســرته  فالربوفيســور خــوان كــول ( )Cole Juanأســتاذ تاريخ الرشق األوســط

بجامعــة ميتشــيغان أصــدر عــام 2018م كتابــه (حممــد نبــي الســام يف زمــن رصاع اإلمرباطوريــات)
مبينــا حقيقــة أن حممــدا  كان رجــل ســام وأنــه أقــام جمتمعــا عــادال اســتطاع أن حيتضــن

ديانــات وثقافــات أخــرى ،وأن احلــروب التــي خاضهــا إنــا هــي حــروب عادلــة ليســت اضطهــادا أو
ظلــا(.)2

بــل إن املســترشقة الربيطانية املعــارصة كاريــن آرمســرونج ( )Armstrong Karenذهبت إىل أبعد
(( (1حياة حممد ،لـ إميل درمنغهم ،ترمجة :عادل زعيرت( ،ص )7دار العامل العريب – القاهرة2013 ،م ،ط.1
(( (2انظر كتابه:

Juan Cole ,Muhammad :Prophet of Peace Amid the Clash of Empires, Nation Books, New York 2018.
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مــن ذلــك يف كتاهبــا (حممــد نبــي لزماننــا) الــذي تقــول يف مقدمتــه" :يف شــخصية حممــد

النموذجيــة دروس مهمــة ليــس فقــط للمســلمني ولكــن أيضــا للغربيــن ..إىل أن تقوملــن الغرابــة أن
األحــداث التــي جــرت يف شــبه اجلزيــرة العربيــة يف القــرن الســابع ،هبــا الكثــر الــذي نتعلــم منــه

كيــف نواجــه األحــداث التــي جتــري يف وقتنــا هــذا"(.)1

كذلــك نــرى أســتاذ األديــان بجامعــة جــورج تــاون األمريكــي جــون ســبوزيتو

( )John Espositoيقــول يف كتابــه املســمى (مــا حيتاجــه كل واحــد أن يعرفــه حــول اإلســام)" :إن
الوحــي الــذي تلقــاه حممــد  إنــا كان يدعــو إىل اإلصــاح الدينــي واالجتامعــي وأكــد عىل

العدالــة االجتامعيــة ،واهتــم بحقــوق املــرأة واألرامــل واأليتــام ،وصحــح حتريفــات الوحــي اإلهلــي
املوجــودة يف اليهوديــة واملســيحية ،وحــذر الكثرييــن ممــن أعرضــوا عــن رســالة اهلل واألنبيــاء ،ودعــا
اجلميــع إىل مــا يشــر إليــه القــرآن الطريــق املســتقيم يف اإلســام أو طريــق اهلل املوحــى للمــرة األخــرة

ملحمــد آخــر أو خاتــم األنبيــاء"( ،)2كــا بــن يف هــذا الكتــاب الكثــر مــن األمــور التــي تلبســت عــى

املجتمعــات الغربيــة والتــي أثــر حوهلــا الكثــر مــن الشــبهات مثــل قضيــة تعــدد زوجــات النبــي
 التــي تناوهلــا بطــرح موضوعــي أوضــح مــن خاللــه دوافــع تعــدد زوجاتــه التــي أكــدت

إنســانيته ورمحتــه  إذ كان مــن زوجاتــه األرملــة التــي فقــدت زوجهــا وســندها ،كذلــك

التــي أســلمت ودخلــت يف ديــن اهلل وكانــت عزيــزة يف قومهــا وكان لزواجــه هبــا توطيــد للصلــة مــع

قومهــا ،إىل غــر ذلــك مــن األســباب التــي نعلمهــا يف الطــرح اإلســامي الصحيــح ،كــا أوضــح
(( (1حممد نبي لزماننا ،لـ كارين آرمسرتونج ،ترمجة :فاتن الزلباين( ،ص ،)25مكتبة الرشوق الدولية  -القاهرة2008 ،م ،ط.1
(((2

John L Esposito, What Everyone Needs to Know About Islam, New York, Oxford University Press, 2011,
(P9).

"The revelation Muhammad received were calls to religious and social reform. They emphasized social

justice (concern for the rights of women, widows, and orphans), corrected distortions to God's revelations in

Judaism and Christianity, and warned that many had stryed from the message of God and the prophets. They
called upon all to return to what the Quran refers to as the straight path of Islam or the path of Gad, revealed
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one final time to Muhammad, the last or "seal" of the prophets".

الوسطى ِ
صور ِ
بني ِ
ِ
ِ
ِ
والتاريخ ٍ
وشواهدهال ُعيف ِ
لسرية ِ
مسري ُةابن ِ
لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
احلديث
املفهو ِم الغر
تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

مــن خــال طــرح غــريب منصــف واقــع وحقيقــة مــا أتــى بــه النبــي  مــن ترشيعــات

كاحلــدود ،وحقــوق املــرأة ،ومســألة الــرق ،وعالقــة املســلم بغــر املســلم وغريهــا مــن املســائل ممــا

حيــاط يف الغــرب بصــورة قامتــة ،فجــاء الطــرح وفــق منهجيــة علميــة وموضوعيــة قلــا يعــرض يف
الغــرب هبــذا الوضــوح والتجــرد(.)1

هــذا التغــر وهــذا التطــور يف املفهــوم الغــريب بــل والنقــد الــذايت مــن الغــرب نفســه لــه أســباب

ســاقته نحــو نبــذ التصــور الســابق وطرحــه أو تغيــره أو تطويــره أو صهــره ملالءمــة متغــرات
ومعطيــات مســتجدة ،وال يغيــب عــى املطلــع واملتتبــع أن هــذه املتغــرات تســر نحــو اجتــاه تقــارب

مــع املفهــوم اإلســامي ،عــى اختــاف يف درجــة التقــارب بــن مســترشق أو مفكــر وآخــر ،وهــذا

التقــارب هــو مــا خيــول القــارئ املســلم بــأن يصفــه بالتصحيــح أو خطــوة نحــو التصحيــح.

وســنعرض فيــا يــي األســباب التــي شــكلت وقــادت مســرة هــذا التغــر رغــم أن املوروثــات

الثقافيــة يف أمــة مــن األمــم تشــكل هويتهــا وحتــدد مواقفهــا الراســخة املتعمقــة اجلــذور ،فهــي متثــل

قناعــات ذاتيــة يــكاد يســتحيل تغيريهــا ،وتكمــن أمهيــة معرفــة األســباب التــي أدت إىل التغيــر
والتطــور يف مســرة املفهــوم الغــريب يف معرفــة كيفيــة التعامــل مــع املفهــوم الغــريب وتفكيكــه بمعرفــة

عوامــل تكوينــه وعوامــل تغــره ،وربــا أســهمت معرفــة هــذه األســباب يف التأثــر فيــه واألخــذ بــه

لتقــارب أكــر نحــو املوضوعيــة واملنهجيــة التــي نراهــا كمســلمني متحققــة يف املنظــور اإلســامي.

وأؤكــد أن حماولــة الوقــوف عــى أســباب التغــر والتطــور الــذي حصــل بدرجــات متفاوتــة

وخمتلفــة يف املفهــوم الغــريب للســرة النبويــة يف ظــل اختــاف اإليديولوجيــات واملرجعيــات الدينيــة
الغربيــة كاملســيحية واليهوديــة واملاركســية وخمتلــف التيــارات اإلحلاديــة ال يمكــن أن تصل إىل أســباب

قطعيــة شــمولية جلميــع هــذه التيــارات يف إطارهــا الزمنــي واجلغــرايف الواســع ،إال أنــه مــن املقــدور
الوصــول إىل أســباب غالبــة تنطبــق عــى متغــرات االجتــاه الغــريب بشــكل عــام وتوضــح مؤثــرات

(( (1انظر :املرجع السابق( ،ص.)176 ،175 ،15
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التغــر والتطــور يف مســرة الفكــر الغــريب وتصــوره للســرة النبويــة.

أسباب تغري مسرية املوقف الغريب يف التاريخ احلديث عن أزمنة العصور الوسطى:

كــا متــت اإلشــارة ســابق ًا فــإن املوقــف الغــريب مل يتغــر ككتلــة حتولــت مــن اجتــاه إىل

آخــر ،لكــن هــذا التغــر هــو تغري نســبي قــاده نخبــة مــن كتــاب الغــرب ومســترشقيه وكان

لــه تأثــر واســع النطــاق يف الغــرب ،إال أن الكثــر مــن الغربيــن ظــل متمســكا بجهــاالت
العصــور الوســطى األمــر الــذي يوصــف غربيــا عــى صعيــد واســع بالتطــرف وخطــاب
الكراهيــة ،أمــا أهــم أســباب التغــر يف مســرة املفهــوم الغــريب للســرة النبويــة فهــي:
 -1توافر املصادر األولية للسرية النبوية باللغات األوروبية.
يعــد القــرآن الكريــم املصــدر األســاس واألويل يف التعــرف عــى ســرة النبــي  ،وقــد

حتدثــت آيــات القــرآن الكريــم عــن أخالقــه عليــه الصــاة والســام فهــو كــا أخــر القــرآن الكريــم

رحيــم بأمتــه

ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [التوبــة]128 :

بــل

وصفــه بأعظــم صفــات التبجيــل كــا قــال ســبحانه :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [القلــم ،]4 :كــا حتــدث
القــرآن الكريــم عــن الكثــر مــن وقائــع الســرة النبويــة وأحداثهــا منــذ بدايــة اجلهــر بالدعــوة ومــا

القــاه عليــه الصــاة والســام يف مكــة مــن عنــت وأذى مــن قومــه إىل هجرتــه إىل املدينــة وأهــم
غزواتــه ممــا ورد يف آيــات القــرآن الكريــم وال يتســع املقــام لطرحــه.

بــل متيــز هــذا املصــدر الربــاين باحلديــث عــن أمــور مل يطلــع عليهــا صحابتــه  و َمــن

حولــه ،فبالتــايل يعــد القــرآن الكريــم املرجــع الوحيــد ملعرفتهــا واحلديــث عنهــا ،يقــول ســبحانه:
ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ [األنعــام ،]33 :ويقــول جــل ذكــره :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﮊ [األحــزاب ،]37 :ويقــول  :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﮊ [األحــزاب،]53 :
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فتحدثــت هــذه اآليــات الكريمــة عــن أمــور تعــد مــن الشــعور اإلنســاين الــذي ال يطلــع عليــه أحــد،
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فــكان القــرآن الكريــم املرجــع الوحيــد فيهــا.
وقــد ظــل حاجــز اللغــة لــدى الغــرب حائــا دون االطــاع عــى القــرآن الكريــم قرونــا طويلــة،

وتعــد ترمجــة بطــرس املحــرم ملعــاين القــرآن الكريــم إىل الالتينيــة عــام 1143م والتــي طبعــت يف

بــازل (ســويرسا) عــام 1543م أقــدم ترمجــة كاملــة ملعــاين القــرآن الكريــم لكنهــا ترمجــة رديئــة هــي

أقــرب إىل التلخيــص العــام لــكل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم ،وال تلتــزم بالنــص وتتبــع مجلــه،
وكان اهلــدف منهــا هــو خدمــة التنصــر واألهــداف التبشــرية للكنيســة الغربيــة ،كــا يقــول املســترشق
األملــاين يوهــان فــوك (1974-1894( )Fuck Johannم)" :كانــت فكــرة التبشــر هــي الدافــع
احلقيقــي خلــف انشــغال الكنيســة برتمجــة القــرآن فكلــا تالشــى األمــل يف حتقيــق نــر هنائــي بقــوة

الســاح بــدا واضحــا أن احتــال البقــاع املقدســة مل يــؤد إىل ثنــي املســلمني عــن دينهــم بقــدر مــا أدى
إىل عكــس ذلــك..،

إىل أن يقــول ..ظهــرت أول ترمجــة للقــرآن ســنة 1143م وقــد نســبت إىل مؤلفهــا األب بطــرس

املبجــل ..وقــد أقلتــه رحلــة إىل إســبانيا ســنة 1141م ..وجدهــا فرصــة ســانحة للتعــرف عــى احلــوار
القائــم بــن اإلســام واملســيحية واملعــارك الدائــرة بــن املســلمني واإلســبان ..وقــد خــرج مــن ذلــك

كلــه بقناعــة بــأن ال ســبيل إىل مكافحــة (هرطقــة حممــد)  بعنــف الســاح األعمــى ،وإنــا

بقــوة الكلمــة ..لكــن حتقيــق هــذا املطلــب كان يشــرط املعرفــة املتعمقــة بــرأي اخلصــم وهكــذا وضــع
خطــة للعمــل عــى ترمجــة القــرآن إىل الالتينيــة"( )1وقــد كانــت الالتينيــة وقتهــا لغــة العلــم واجلامعــات

يف أوروبــا قبــل االنتشــار الواســع لإلنجليزيــة يف أوروبــا والعــامل.

وظلــت أوروبــا تعتمــد عــى هــذه الرتمجــة الرديئــة التــي ترمجــت عــام 1143م قرونــا طويلــة

دون أن تظهــر ترمجــة أخــرى ألســباب متعــددة منهــا اجلهــل بالعربيــة ،والتأخــر العلمــي يف أوروبــا
تلــك الفــرة ،ويــرى فــوك أن مــن أبــرز األســباب التــي أســهمت يف ذلــك هــو عــدم رغبــة املســلمني
(( (1تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)14مرجع سابق".
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يف نقــل كتاهبــم املقــدس إىل بــاد ال تؤمــن بــه ،بنــاء عــى اعتقــاد رشعــي يتمســكون بــه ،يقــول:
"بحســب التصــور اإلســامي فــإن كتــاب اهلل طاهــر ال يمســه إال املطهــرون واخلشــية مــن وقوعــه يف
أيــدي الكفــرة محــل املســلمني عــى عــدم محلــه أثنــاء ســفرهم وجتواهلــم يف بــاد األعــداء ..وهكــذا
فقــد بقــي مضمــون القــرآن جمهــوال يف أوربــا لقــرون طويلــة"(.)1

ثــم ظهــرت عــن ترمجــة بطــرس الســيئة ترمجــة أخــرى ملعــاين القــرآن الكريــم باإليطاليــة عــام

1547م ،وقــد أرشف عــى نرشهــا النــارش أريفابينــي ( ،)Arrivabeneوعــن هــذه الرتمجــة اإليطاليــة

ظهــرت ترمجــة أخــرى لألملانيــة عــام 1616م ترمجهــا ســالومون شــفاجير (،)Schwiegger Salomon
وعــن الرتمجــة األملانيــة ظهــرت ترمجــة أخــرى للهولنديــة عــام1641م( ،)2ومــن خــال اعتــاد كل

ترمجــة عــى ترمجــة أخــرى ســابقة وأن منشــأ كل هــذه الرتاجــم هــو ترمجــة بطــرس املحــرم ذات
الصبغــة واألهــداف التنصرييــة نــدرك كيــف كانــت العقليــة األوروبيــة بعيــدة كل البعــد عــن التعــرف
عــى القــرآن الكريــم والوقــوف عــى حقائقــه تلــك الفــرة.

ويف عــام 1647م ُنــرت أول ترمجــة ملعــاين القــرآن الكريــم مــن العربيــة إىل الفرنســية مبــارشةً،

والتــي قــام هبــا دي ريــر ( )Ryer Duولقيــت رواجــا كبــرا حيــث ظهــرت عنهــا ترمجــة أخــرى إىل

اإلنجليزيــة ،وأخــرى إىل اهلولنديــة ،أمــا أول ترمجــة إنجليزيــة ملعــاين القــرآن الكريــم مــن العربيــة

مبــارشة فقــد كانــت ترمجــة جــورج ســيل ( )Sale Georgeعــام 1734م ،وحظيــت بانتشــار واســع

وأعيــد طبعهــا مــرات عديــدة بشــكل واســع يف أوروبــا وأمريــكا ،وأمــا أول ترمجــة مــن العربيــة إىل

األملانيــة فقــد كانــت عــام 1772م وهــي ترمجــة دافيــد فريدريــش ميجرلــن ،وقــد ترمجــت مســمى

(العنــوان مــن القــرآن الكريــم) إىل (الكتــاب املقــدس الرتكــي) وهــذه الرتمجــة هــي الرتمجــة التــي

قرأهــا جوتــه ومنهــا بــدأ إعجابــه واهتاممــه باإلســام( )3ثــم توالــت الرتاجــم باللغــات األوروبيــة
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(( (1املرجع نفسه( ،ص.)18
(( (2موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)441مرجع سابق".
(( (3انظر :موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)438مرجع سابق".
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املختلفــة ولقيــت رواجــا وإقبــاال واســعا.
وقــد كان لتوافــر ترمجــة معــاين القــرآن الكريــم باللغــات األوروبيــة دور مهــم يف التعــرف عــى

حقيقــة هــدي القــرآن ومعرفــة النبــي  وتعاليــم اإلســام بشــكل مبــارش بعيــدا عــن

اإلمــاءات والتصــورات القديمــة التــي توارثهــا الغــرب مــن أزمنــة احلــروب الصليبيــة ومــا تالهــا
مــن أزمنــة العصــور الوســطى ،صحيــح أن الكثــر مــن املســترشقني يــرى أن القــرآن الكريــم مــا هــو

إال كتــاب تارخيــي أو تأليــف بــري ونحــو ذلــك وأن العديــد مــن املســترشقني درســه وفــق مناهــج
ماديــة كمناهــج علــم اآلثــار ،أو منهــج بنيويــة النــص أو التفســر االجتامعــي ممــا نــراه يف كثــر مــن
الدراســات االســترشاقية وهــو ال يتناســب مــع الوحــي وطبيعتــه ،لكــن كل ذلــك ال يلغــي حقيقــة

أنــه كان لتوافــر ترمجــة معــاين القــرآن الكريــم باللغــات الغربيــة دور بــارز يف تقييــم الغــرب ملوروثاتــه
الثقافيــة املتعلقــة بالنبــي  وســرته ودينــه الــذي دعــا إليــه ،وســييل بيــان وتوضيــح ذلــك.

فهــذا بالنســبة لتاريــخ معرفــة الغــرب بالقــرآن الكريــم أمــا بالنســبة لتاريــخ معرفتهــم بمصــادر

الســنة النبويــة فهــو أمــر أكثــر تأخــر ًا فاجلامــع الصحيــح لإلمــام البخــاري  تــم نــره بليــدن
مــن ِقبــل كل مــن كريــل ( )Krehl.Ludolf.Mوجوينبــول ( )Juynboll.W.Thعــام 1862م ،كــا ترمجــه

هــوداس ( )Hondas.Oومارســيه ( )Marcais.Wإىل الفرنســية يف الفــرة (1914-1903م) ،وترجم
راينفريــد ( )Reinfriedقســا منــه إىل األملانيــة عــام 1913م ،ثــم نــره كامــا ليفــي بروفنســال

( )Levi-Provencalمــع ترمجــة فرنســية بباريــس عــام 1928م ومــا بعدهــا ،ثــم نــره كامـ ً
ا برتمجــة

إنجليزيــة كل مــن حممــد أســعد ووايــس ( )Weiss ,ad’As.Mعــام 1935م ،كــا ُنــرت العديــد

مــن كتــب احلديــث النبــوي األخــرى باكــرا ككتــاب أيب داود السجســتاين (املصاحــف) الــذي نــره
جفــري ( )Jeffery.Aعــام 1937م بليــدن(.)1

أمــا باقــي مصنفــات كتــب احلديــث األخــرى كصحيــح مســلم وكتــب الســنن كســنن أيب داود،
(( (1انظر :تاريخ األدب العريب ،لـ كارل بروكلامن )174/2( ،طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب1993 ،م.
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والنســائي ،والرتمــذي وغريهــا فإهنــا مل تتوافــر هلــا تراجــم أوروبيــة حتــى أواخــر القــرن العرشيــن

لذلك شكل ذلك عـــامل عجـــز مـــؤثر فـــي الكتـابـــات الغـــربية عـــن النبـــي  فنجـــد

عـــى سبيــــل املثـــال املستشـــرق البـــريطاين وليـــام مـــونتجمري وات ()Watt Montgomery .W
(2006-1909م) يف كتابــه (حممــد يف مكــة) اعتمــد عــى صحيــح البخــاري كمصــدر ثان بعــد القرآن
الكريــم لكنــه مل يــورد شــيئا مــن كتــب احلديــث األخــرى( ،)1فــإذا ظهــر هــذا العجــز يف كتــب وات

وهــو مــن أبــرز املســترشقني املهتمــن بســرة النبــي  ومــن أكثرهــم تصنيفــا يف الســرة،

فهــذا إنــا يمثــل صــورة واضحــة للحاجــة الغربيــة والعجــز املعــريف يف هــذا اجلانــب ،إال أن مطلــع

القــرن احلــادي والعرشيــن شــهد نشــاطا بــارزا يف ترمجــة كتــب احلديــث إىل اللغــات األوروبيــة عــى
أيــدي املســلمني يف مشــاريع متعــددة خدم ـ ًة للســنة النبويــة.

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذه الرتاجــم التــي قــام هبــا املســترشقون للغــات الغربيــة مــع قيمتهــا

وأمهيتهــا يف املعرفــة الصحيحــة بســرة النبــي  وأقوالــه وأفعالــه ،إال أهنــا حتتــاج إىل حــذر
ودقــة يف التعامــل معهــا ،لعــدم الدرايــة الكافيــة بعلــم احلديــث ودالالت اللغــة العربيــة ممــن قامــوا

هبــذه األعــال ،فضــا عــن الدوافــع الغرضيــة التــي صاحبــت العديــد مــن أعامهلــم والتــي كثــرا

مــا تقــود إىل تأويــات باطلــة ،يقــول املســترشق الفرنــي موريــس بــوكاي ()Bucaille Maurice
(1998 -1920م) عــن مثــل هــذه الرتاجــم" :أصبــح بإمــكان مــن ال يعــرف العربيــة االطــاع عــى

األحاديــث بلغــة أخــرى ،غــر أننــا جيــب أن نحتــاط جتــاه قيمــة بعــض الرتمجــات التــي أنجزهــا
الغربيــون ،بــا يف ذلــك الرتمجــة الفرنســية ،إذ يســتطيع القــارئ أن يكتشــف فيهــا أحيانـ ًا مــا هــو غــر

صحيــح ومناقــض للحقائــق ،ممــا يعتــر تأويــا ال ترمجــة حقيقيــة ،بــل هنــاك أحيانــا حتريفــات كبــرة

للمعنــى احلقيقــي للحديــث"(.)2
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(( (1انظــر :مقدمــة د.عبدالرمحــن الشــيخ لكتــاب حممــد يف مكــة ،لـــ وليــام مونتجمــري وات( ،ص ،)12اهليئــة املرصيــة العامــة للكتاب،
1994م.
(( (2القــرآن والتــوراة واإلنجيــل دراســة يف ضــوء العلــم احلديــث ،لـــ موريــس بــوكاي ،ترمجــة :عــادل يوســف( ،ص ،)306دار األهلية
للنــر  -لبنــان2009 ،م ،ط.1
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ويوضــح لنــا مــدى أمهيــة ترمجــة كتــب الســنة النبويــة للغــات الغــرب يف بنــاء معرفــة صحيحة

بالنبــي  أنــه عندمــا نــر عبــداهلل الســهروردي كتابــا لــه باإلنجليزيــة يتضمــن جمموعــة

كبــرة مــن األحاديــث النبويــة ،اطلــع احلكيــم الــرويس ذائــع الشــهرة عاملي ـ ًا تولســتوي ()Tolstoy
(1910-1828م) عــى هــذا الكتــاب ونــر منــه جمموعــة مــن األحاديــث التــي انتقاهــا وضمنهــا
كتابــه املعنــونِ :
(حكــم النبــي حممــد)  وقــال عنهــا" :إهنــا ال ختالــف يف يشء تعاليــم

الديانــات األخــرى التــي ترشــد إىل احلــق ،وتأمــر باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر"( ،)1وقــد ُطبــع كتابــه

ونُــر بمختلــف اللغــات العامليــة وحقــق انتشــارا وصيتــا واســعا ،وكان مــن مجلــة مــا أورده مــن
األحاديــث التــي متثــل ِحك ـ ًا نبويــة:
حديــث« :انــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا ،فقــال رجــل يــا رســول اهلل :أنــره مظلومــا فكيــف

أنــره ظاملــا؟ فقــال :متنعــه مــن الظلــم فــذاك نــرك إيــاه»(.)2

	-حديث« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه»(.)3
	-حديث« :الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة»(.)4
	-حديث« :ليس الشديد بالرصعة ،إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»(.)5
وغريها من األحاديث النبوية األخرى إال أن جمموعته ال ختلو من األحاديث الضعيفة.
وإضافــة ملــا تــم نــره و ُطبــع باللغــات األوروبيــة مــن مصــادر الســنة النبويــة ،نجــد أيضــا مــا يف

خزائــن املكتبــات األوروبيــة مــن خمطوطــات مصنفــات احلديــث بالعربيــة والفارســية والرتكيــة والتــي
(( (1حكم النبي حممد ،لـ تولستوي ،بعناية وتعليق :د.حممود النجريي( ،ص ،)45مكتبة النافذة  -القاهرة عام 2008م ط.1
(( (2رواه البخاري ،كتاب اإلكراه باب يمني الرجل لصاحبه ،ح(( )6952ص ،)1468دار األرقم  -بريوت.
(( (3رواه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،ح(( )13ص" ،)17مرجع سابق".
(( (4رواه مســلم ،كتــاب الرضــاع ،بــاب خــر متــاع الدنيــا املــرأة الصاحلــة ،ح(( )1467ص ،)595دار الكتــاب العــريب  -بــروت عــام
2004م ،ط.1
(( (5رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب ،ح (( )6114ص" ،)1309مرجع سابق".
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اســتطاع املتخصصــون الغربيــون املتمكنــون مــن العربيــة واللغــات الرشقيــة مــن االطــاع عليهــا
واالستفادة منهـــا ،ومـــن أبـرز هـذه املكتبـات مكتبـــة ليـدن ،ومكتبـة بـرليـــن ،ومكتبة األسكوريال،

وباريــس ،ومانشســر ،وغريهــا ،يقــول املســترشق األملــاين كارل بروكلــان( )Brockelmann Carl

(1956-1868م)" :تــكاد توجــد خمطوطــات صحيــح البخــاري يف كل مكتبــة مــن مكتبــات
العــامل"( ،)1وباالطــاع عــى فهــارس حمفوظــات هــذه املكتبــات نجدهــا زاخــرة بالعديــد مــن مصــادر

الســنة النبويــة ،بــل إن العديــد مــن اإلصــدارات العربيــة هلــذه املصــادر والتــي صــدرت يف العــامل
اإلســامي ُنــرت اعتــادا عــى األصــول املحفوظــة هبــذه املكتبــات.

أمــا بالنســبة أل َّمــات كتــب الســرة النبويــة والتــي تعــد مــن املصــادر األوليــة واملبــارشة يف

التعــرف عــى ســرة النبــي عليــه الصــاة والســام بــا تضمنتــه مــن صحيــح األخبــار واألحــداث

زمــن النبــوة فإنــه قــد توافــر بلغــات الغــرب انطالقــا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر مــن أصــول

كتــب السيــــرة النبويــة مــا مل يتوافـــــر مــن قبــل ،فقـــد نشـــــــر املســترشق األملـــــاين فستنـــــفلد

( )Wüstenfeld Ferdinandســرة ابــن هشــام للمــرة األوىل يف أوروبــا وحتديــدا يف أملانيــا بمدينــة

جيتنجــن عــام 1860-1857م إال أهنــا كانــت بالعربيــة ،كــا نــر فســتنفلد أخبــار مكــة لألزرقــي

وابنــه عــام 1857م بالعربيــة يف ليبتســك ،ويف عــام 1861م صــدرت ترمجتــه باألملانيــة يف ليبتســك

أيضــا ،ويف عــام 1861م نرشكتــاب تاريــخ املدينــة مســتخلصا مــن كتــاب الســمهودي يف جيتنجــن(،)2

ثــم نــرت ســرة ابــن هشــام باألملانيــة يف اشــتوجترت عــام 1864م برتمجــة املســترشق األملــاين

جوســتاف فايــل ،وإن كان فايــل نفســه قــد نــر كتابــا بعنــوان( :حممــد :حياتــه ومذهبــه) والــذي يعــد
مــن أشــد الكتــب االســترشاقية حتامــا وبعــدا عــن املوضوعيــة العلميــة والدقــة التارخييــة عــى حــد

تعبــر د.عبدالرمحــن بــدوي(.)3
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(( (1تاريخ األدب العريب ،لـ كارل بروكلامن" ،)174/2( ،مرجع سابق".
(( (2موسوعة املسترشقني ،لـ د.عبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)400مرجع سابق".
(( (3املرجع نفسه( ،ص. )391
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واملتتبــع ملــا أصــدره املتأخــرون مــن املســترشقني يــدرك كيــف اســتفادوا مــن توافــر املصــادر

اإلســامية ،ومــدى تأثــر ذلــك عــى نتائــج مــا توصلــوا إليــه خمالفــن بــل ناقديــن أحيانــا

كثــرة ألســافهم مــن عمــداء االســترشاق والكتــاب الغربيــن ،يقــول املســترشق إتيــن دينيــه

(1929-1861( )Dinet Étienneم) يف مقدمــة كتابــه (حممــد رســول اهلل) عــن املصــادر التــي

اعتمــد عليهــا" :وقــد اعتمدنــا يف اســتمداد عنارصهــا عــى أقــدم املؤلفــن :كابــن هشــام ،وابــن ســعد،
وســوامها ،ثــم عــى مــؤرخ مــن املحدثــن هــو عــي برهــان الديــن احللبــي[ ..إىل أن يقــول] ولعــل يف

هــذه املالحظــة مــا يكفــي لتنبيــه القــراء إىل أهنــم لــن جيــدوا بــن دفتــي هــذا الســفر شــيئ ًا مــن تلــك
املذاهــب الغربيــة املتغاليــة ،والتــي شــغف هبــا حبــا أولئــك املســترشقون املحدثــون بــا لدهيــم مــن

غــرام وشــهوة بــكل مــا هــو بــاغ مــن الــرأي.

عــى أن دراســة تلــك املبتدعــات قــد أتاحــت لنــا أن نكشــف عــن أهنــا كانــت أحيانــا وليــدة

كراهيــة شــديدة لإلســام يصعــب التوفيــق بينهــا وبــن العلــم ،وال تليــق بعرصنــا هــذا "(.)1

كذلــك نجــد واشــنطن إيرفينــج (1859 -1783( )Irving Washingtonم) ســفري الواليــات

املتحــدة لــدى إســبانيا عــام 1842م( )2والــذي صنــف سلســلة مــن الكتــب عــن املــدن اإلســبانية
ذات احلضــارة اإلســامية خصــص منهــا كتابــا مطــوال بالتعريــف عــن مؤســس ديــن اإلســام

ويف بدايــة هــذا الكتــاب الــذي انتــر انتشــارا واســعا ومؤثــرا يف الغــرب (حممــد وخلفــاؤه)

( )Successors his and Mahmetيتحــدث مقــدم الكتــاب عــن مصــادر إيرفينــج يف كتابــه فيقــول:

"بعــد عــدة ســنوات وخــال اإلقامــة بمدريــد أصــدر املؤلــف سلســلة مــن اإلصــدارات التــي توضــح

وتتحــدث عــن إســبانيا فــرة حكــم العــرب ،وكان مــن املفــرض أن يتــم تقديــم ذلــك مــن خــال
(( (1حممــد رســول اهلل ،لـــ إتيــن دينيــه ،ترمجــة :د.عبداحلليــم حممــود ود.حممــد عبداحلليــم( ،ص )61دار الكتــاب اللبنــاين  -بــروت،
1985م.
(( (2انظر :ترمجته يف املوسوعة الربيطانية ،سرية بعنوان :واشنطن إيرفينج كاتب أمريكي ،كتبها :هيئة حترير املوسوعة.
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رســم توضيحــي حليــاة مؤســس اإلســام ،ومعظــم التفاصيــل اخلاصــة بذلــك مســتمدة مــن خــال
مصــادر إســبانية ،ومــن خــال ترمجــة غانييــه للمــؤرخ العــريب أبــو الفــدا ،والتــي عثــر املؤلــف عــى
نســخة منهــا مــن مكتبــة اليســوعيني يف ديــر القديــس إيســيدرو بمدريــد"( ،)1لذلــك نجــد املؤلــف يف

هــذا الكتــاب يعتمــد اعتــادا كبــرا عــى القــرآن الكريــم يف حديثــه عــن النبــي  وحياتــه

باإلضافــة إىل اعتــاده عــى تاريــخ أيب الفــدا يف كثــر مــن األحــداث والغــزوات والفتوحــات زمــن

النبــي  وبعــد وفاتــه ،إال أن قلــة املصــادر العربيــة وعــدم توفرهــا جعلــه أيضــا يعتمــد

عــى مصــادر غربيــة أخــرى كــا يتضــح ملطالــع الكتــاب.

أيضــا نجــد أن املســترشق اإلنجليــزي وليــم مويــر (1905-1819( )Muir Williamم) وهــو

أحــد كبــار موظفــي احلكومــة الربيطانيــة وكانــت لــه صــات مبــارشة مــع إرســاليات اجلمعيــات
العاملــة يف اهلنــد اســتفاد ممــا صــدر يف اهلنــد مرتمجــا لإلنجليزيــة مــن املصــادر العربيــة ،ففــي ذلــك

الوقــت صــدرت عــام 1856م بكلكتــه ترمجــة موجــزة ملغــازي الواقــدي عــى يــد املســترشق الربيطاين
فــون كريمــر (1889-1828()kremer Vonم) ،كــا صــدر يف الوقــت نفســه كتــاب اإلصابــة البــن

حجــر العســقالين وكتــاب طبقــات ابــن ســعد بتحقيــق وليــم ناســؤليز ()Lees Nassau William

عميــد املدرســة العاليــة بكلكتــه ،وبالتزامــن صــدرت ترمجــة وســتنفلد ( )Wustenfeld .Fبأوروبــا

لســرة ابــن هشــام عــام 1859م ،فاســتفاد منهــا مويــر يف كتابــة عــدة مقــاالت عــن الســرة النبويــة
فأصــدر( :مولــد حممــد وطفولتــه)  Mahomet of Childhood and Birth Theومقــاال بعنــوان:
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)1(Washington Irving, Mahomet and his Successors, New York, The Knickerbocker Press 1896, P v.
"�Many years since, during a residence in Madrid, the author projected a series of writing il
lustration of the domination of the Arabs in Spain. These were to be introduced by a sketch
of the life of the founder of the Islam faith, and the first mover of Arabian conquest. Most of
the particulars for this were drawn from Spanish sources, and from Gagnier's translation of
the Arabian historian Abulfeda, a copy of which the author found in the Jesuit's Libraryof the
."Convent of St. Isidro, at Madrid
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(حيـ�اة حممـ�د من شـ�بابه إىل سـ�ن األربعـي)نfor� his to youth his from ,Mahomet of Life The 1
 tieth yearrوآخــر بعنــوان( :اعتقــاد حممــد يف الوحــي إليــه) inspi� his in Mahomet of Belief

 ، rationوقــد أدرك مــن خــال هــذه املقــاالت أمهيــة املصــادر األصليــة ملعرفــة صحيحــة عــن النبــي

 ،لذلــك نــرى تأكيــده عــى مســألة املصــادر األصليــة يف عنــوان مؤلفــه الكبــر الــذي

صــدر بعدهــا عــام 1859م يف أربعــة أجــزاء والــذي عنونــه( :حيــاة حممــد مــن املصــادر األصليــة)

 Sources Original the from Mahomet of Lifeإال أن غرضيــة مويــر يف هــذا الكتــاب أوقعتــه

يف كثــر مــن املوروثــات التقليديــة القديمــة ،وجعلتــه يطعــن يف كثــر مــن صحيــح مرويــات هــذه
املصــادر(.)1

كذلــك نجــد املســترشق الفرنــي إيميــل درمنغــم

()Dermenghem Emile

(1971 -1892م) يقــول يف مقدمــة كتابــه (حيــاة حممــد) موضحــا أهــم املصــادر املوثوقــة يف التعرف

عــى النبــي " :وأهــم املصــادر لتبيــان حيــاة حممــد هــو القــرآن وكتــب احلديــث والســرة،
والقــرآن أصــح هــذه املصــادر وإن كان أوجزهــا ،وكتــب احلديــث ..وليــس مــن الســهل يف كل وقــت
أن تُســتنبط احلقيقــة مــن األحاديــث التــي يــكاد عددهــا ال حيــى ،وإن مل يكــن ذلــك مســتحيال إذا

اســتطاع الباحــث أن يقــف عــى أســباب الوضــع فيهــا ،فــإذا حــذف مــن األحاديــث مــا يأبــاه العقــل
ومــا هــو منتحــل ومــا أمــاه الغــرض ،بقــي عــدد كبــر منهــا قريبــا مــن الصــدق ،إن مل يكــن صحيحــا

صحــة احلقائــق الرياضيــة التــي ال عهــد للتاريــخ بمثلهــا إال قليــا ،قــال ســنوك هورغرونيــه" :إن ممــا
يناقــض كل هنــج قويــم دحــض احلديــث الــذي مل يقــم دليــل عــى أنــه وليــد الغــرض والــذي مل يوجــد

ســبب تارخيــي ينقضــه» ويف كتــب الســر ،ومنهــا ســرة ابــن هشــام  -املقتبســة مــن ابــن إســحاق
والتــي هــي أمههــا يف نظــري  -ويف مؤلفــات الواقــدي وابــن ســعد واحللبــي وأيب الفــداء والطــري
واملســعودي إلــخ ،مــا يف األحاديــث مــن ضعــف ،وفيهــا يشء مــن الصحــة مــع ذلــك"(.)2

(( (1انظر :االهتامم بالسرية النبوية باللغة اإلنجليزية ،ملحمد مهر عيل ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 2013 -م.
(( (2حياة حممد ،لـ إيميل درمنغم( ،ص" ،)8مرجع سابق".
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ويريــد درمنغــم بإيــراده كالم هورغرونيــه نقــض نظريــة جولدتســيهر ()Goldziher

(1921-1850م) باعتقــاد عــدم صحــة األحاديــث النبويــة املســندة والتــي تزعمهــا جولدتســيهر،

ومــن بعــده شــاخت 1969-1902( Schachtم) وال يــزال تأثريهــا بــارزا يف الدراســات الغربيــة

املعــارصة رغــم أنــه قــد تصــدر للــرد عــى هــذه الفريــة بمختلــف أشــكاهلا وأطروحاهتــا العديــد مــن
املســترشقني فضــا عــن املتخصصــن مــن علــاء املســلمني(.)1

وال نغفــل يف حديثنــا عــن مصــادر الســرة لــدى الغــرب اإلشــارة إىل الــدور الــذي تؤديــه

املوســوعات العلميــة الغربيــة ،فهــي تشــكل يف التاريــخ الغــريب احلديــث أحــد أهــم املراجــع العلميــة

ملعرفــة النبــي  وســرته ،ويــأيت يف طليعتهــا دائــرة املعــارف اإلســامية ،ودائــرة املعــارف
الربيطانيــة.

ودائــرة املعــارف اإلســامية هــي األكثــر انتشــار ًا وتأثــر ًا وقــد ظهــرت للوجــود بنــاء عــى فكــرة

قدمهــا املســترشق اإلنجليــزي روبنســون ســميث يف مؤمتــر املســترشقني التاســع الــذي عقــد بلنــدن

عــام 1892م ،و ُأقــرت فكرتــه عــى أن يتحمــل املســترشقون احلــارضون مهمــة حتقيقهــا لتنفيــذ أضخم

عمــل اســترشاقي حــول اإلســام ،ورشع بعــد ذلــك جمموعــة مــن املســترشقني باملهــام وتنفيذهــا حتت
إرشاف املســترشق اهلولنــدي هوتســا إىل عــام 1934م ثــم حــل حملــه اهلولنــدي فنســك.

وقــد طبعــت يف أول األمــر باللغــات األوروبيــة الثالثــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة ،ثــم

تُرمجــت و ُطبعــت بلغــات عامليــة متعــددة ،فابتــدأ صــدور الرتمجــة العربيــة للدائــرة عــام 1933م

بالقاهــرة إال أهنــا مل تكتمــل وتوقفــت عنــد مــواد حــرف "العــن" ،ثــم اكتملــت ترمجــة الدائــرة إىل
العربيــة عــام 1418هـــ بطبعة أخــرى أصدرهــا مركز الشــارقة لإلبــداع الفكــري ،وحتظى هــذه الدائرة

بموثوقيــة عاليــة لــدى الدوائــر العلميــة والبحثيــة يف الغــرب( ،)2وقــد كتــب مــادة "حممد"
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(( (1ولعــل أبــرز دراســة مفصلــة ومطولــة يف الــرد عــى اهتامــات جولدتســيهر حــول الســنة النبويــة ،تلــك الدراســة التــي أصدرهــا
الدكتــور مصطفــى الســباعي بعنــوان( :الســنة ومكانتهــا يف الترشيــع اإلســامي).
(( (2انظر :املسترشقون ،للعقيقي" ،)372/3( ،مرجع سابق".

الوسطى ِ
صور ِ
بني ِ
ِ
ِ
ِ
والتاريخ ٍ
وشواهدهال ُعيف ِ
لسرية ِ
مسري ُةابن ِ
لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
احلديث
املفهو ِم الغر
تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

بالدائــرة كل مــن املســترشق ف .بــول ( ، )Buhl.Fواملســترشق ت .ولــت ( )Welt.Tوقــد اعتمــدا يف

كتابــة هــذه املــادة عــى القــرآن الكريــم وعــدد مــن املصــادر اإلســامية كصحيــح البخــاري وصحيــح
مســلم ،وســرة ابــن إســحاق التــي هذهبــا ابــن هشــام وتاريــخ الطــري ،كــا اعتمــدا عــى عــدد مــن
املصــادر الغربيــة ككتــاب مونتجمــري وات ( 2006-1909( )Montgomery Wattم) (حممــد يف

مكــة) وكتابــه اآلخــر (حممــد يف املدينــة) وكتــاب تــوم أندريــه (حممــد وإيامنــه) وغريهــا مــن املؤلفــات

الغربيــة(.)1

أمــا دائــرة املعــارف الربيطانيــة والتــي صــدرت يف طبعتهــا األوىل عــام 1771م يف أدنــرة ثــم

أعيــد حتريرهــا وطباعتهــا ملــرات عــدة وكانــت طبعتهــا اخلامســة عــر واألخــرة عــام 1952م،
وتعــد أيضـ ًا مرجعــا مهـ ًا لــدى اجلامعــات الغربيــة والدوائــر العلميــة بشــكل عــام يف الغــرب ،وقــد
كُتبــت مــادة (حممــد النبــي ورســالته) حتــت املوضــوع العــام (اإلســام) يف مخــس صفحــات كتبهــا

املســترشق الربيطــاين مونتجمــري وات بمعاونــة آخريــن ،وقــد أوردت املوســوعة العديــد مــن
املصــادر اإلســامية التــي اعتمــد عليهــا يف كتابــة املــادة ،منهــا( :القــرآن الكريــم) و(ســرة ابن هشــام)

و(مغــازي الواقــدي) باإلضافــة للمصــادر االســترشاقية ككتــاب وات (حممــد يف املدينــة) و(حممــد يف

مكــة) باإلضافــة لغريهــا مــن املصــادر الغربيــة(.)2

وقــد ابتعــدت املوســوعتان يف مــادة (حممــد) عــن املوروثــات القديمــة للفكــر األورويب عــن النبي

 إال أهنــا مل تســلم مــن املناهــج االســترشاقية الغربيــة احلديثــة التــي تقــوم عــى التشــكيك

يف الوحــي ومــا يتصــل بمســألة النبــوة ،إضافــة إىل التفســر املــادي والســيايس لوقائــع الســرة النبويــة

وانظــر :بحــث بعنــوان :القــرآن الكريــم يف دوائــر املعــارف االســترشاقية ،لـــ د.محيــد احلميــد( ،ص ،)8ضمــن أبحــاث نــدوة
القــرآن الكريــم يف الدراســات االســترشاقية والتــي أصدرهــا جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف.
(( (1انظــر :دائــرة املعــارف اإلســامية ،ملجموعــة مــن املســترشقني ،مــادة "حممــد" ( )9158 ،9112/29طبــع مركــز الشــارقة لإلبــداع
الفكــري1998 ،م ،ط.1
(( (2انظــر :الســرة النبويــة يف دائــرة املعــارف الربيطانيــة دراســة حتليليــة ملــا كتــب حتــت مــادة (حممــد :النبــي ورســالته) ،لـــ د .وليــد
بليهــش العمــري ،دون اإلشــارة إىل دار نــر.
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وأحداثهــا العظيمــة ،كــا طبقــت عــى الســرة النبويــة  -التــي قوامهــا الوحــي والرســالة  -املعايــر
النقديــة الغربيــة التــي تطبــق عــى الفكــر اإلنســاين وهــو مــا يتعــارض مــع املنهجيــة العلميــة التــي

تقتــي التناســب بــن املنهــج واملوضــوع الــذي يدرســه(.)1

 -2العناية الغربية باملصادر العربية الفكرية واألدبية والتارخيية (الرتاث العريب).
فقــد حظــي الــراث العــريب بعنايــة بالغــة لــدى الدوائــر االســترشاقية الغربيــة وحتــت مظلــة

اجلامعــات الغربيــة مــن خــال أقســام الدراســات الرشقيــة والــرق أوســطية وأقســام الدراســات
اإلســامية ،وقــد تعــددت مظاهــر هــذه العنايــة مــن نــر نصــوص الــراث إىل التحقيــق والدراســة
بــل إىل الرتمجــة باللغــات األوروبيــة ،ومــن أبــرز املصــادر واملؤلفــات التــي عنــي هبــا الغــرب دراسـ ًة
وترمج ـ ًة مــا استشــهد بــه أ.د .عاصــم محــدان مــن اهتــام جامعــات الغــرب ومؤسســاته بمؤلفــات

الباقــاين ،وابــن رشــد ،والغــزايل ،واملحاســبي ،وابــن حــزم ،وأســامة بــن منقــذ ،وابــن شــهيد ،وأيب
حيــان التوحيــدي ،وابــن الطفيــل ،وغريهــم( ،)2ولــو تتبعنــا جهــود املســترشقني يف هــذا اجلانــب ملــا

وســعنا جملــدات ،وقــد اجتهــد العقيقــي يف كتابــه املســترشقون بمتابعــة ذلــك فــكان كتابــه يف ثالثــة
جملــدات مل تســتوف كل مــا نرشتــه الدوائــر العلميــة الغربيــة.

وقــد ُنــر يف األوســاط الغربيــة العديــد مــن املصــادر الرتاثيــة العربيــة الفكريــة واألدبيــة قبــل أن

تنــر يف الــرق ،بــل إن البــاد اإلســامية مل تعــرف الكثــر مــن هــذه املصــادر العربيــة إال مــن خــال
النــرات االســترشاقية الغربيــة ،والتــي أعيــد طباعــة الكثــر منهــا يف البــاد اإلســامية اســتنادا عــى
مطبوعــات ليــدن ،واليزبــج ،وبريــل ،وباريــس ،ورومــا ،ولنــدن وغريهــا.

ويوقفنــا املســترشق األملــاين يوهــان فــوك يف كتابــه (تاريــخ حركــة االســترشاق) عــن بدايــات

مجــع الغــرب هلــذه املصــادر العربيــة يف أوروبــا ومــن ثــم نرشهــا وطباعتهــا يف الغــرب ،فيتحــدث عــن
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(( (1املرجع نفسه.
(( (2انظر :األدب العريب يف مدونات املستعربني ،لـ أ.د.عاصم محدان( ،ص ،)36نادي املدينة املنورة األديب2017 ،م ،ط.1
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رحلــة اســترشاقية قــام هبــا املســترشق يعقــوب جوليــوس عــام 1624م بمنحــة مــن جملــس جامعــة

ليــدن دامــت أربــع ســنوات تنقــل فيهــا جوليــوس بــن مــدن العــامل اإلســامي ،ومتخضــت هــذه
الرحلــة عــن مجــع جمموعــة علميــة مــن املصــادر العلميــة واألدبيــة املخطوطــة منتقــاة بحنكــة ودرايــة
فائقــة بلغــت  250خمطوطــا كانــت نــواة قســم الدراســات الرشقيــة بجامعــة ليــدن ،ثــم تلتهــا جمموعــة

أخــرى بلغــت  1000جملــد خمطــوط مجعهــا تلميــذه ليفينــوس فارنــر(.)1

وقــد أمــدت مكتبــة ليــدن الباحثــن األوروبيــن املهتمــن بالعربيــة والــرق بنفائــس املصــادر

العربيــة األدبيــة والفكريــة املتنوعــة فكانــت الميــة العــرب أول جتربــة مطبوعــة يف أوروبــا مــن األدب

الشــعري العــريب ،ثــم خطبــة ابــن ســينا ،ثــم املقامــة األوىل مــن مقامــات احلريــري ثــم قصيــدة أليب
العــاء املعــري ،ثــم تــواىل طباعــة الكتــب واملصــادر العربيــة فعمــل جوليــوس عــام 1636م عــى

طبــع نــص مــن كتــاب ابــن عربشــاه (عجائــب املقــدور) وبعــد هــذا الكتــاب وقبــل وفاتــه عمــل عــى
إنجــاز كتــاب الفرغــاين يف احلــركات الســاوية.

وبعــد وفــاة جوليــوس تــم نــر العديــد مــن املصــادر التــي حوهتــا جمموعتــه املخطوطــة بجامعــة

ليــدن فنــر كتــاب أســاس البالغــة للزخمــري ،وجممــل اللغــة البــن فــارس ،ومعجــم ياقــوت
اجلغــرايف ،وكتــاب ابــن البيطــار (األدويــة) ،ومقدمــة األدب للزخمــري ،وغريهــا الكثــر ،وعــى حــد

تعبــر فــوك" :إنــه مــن خــال جوليــوس يكــون جانــب مهــم مــن األدب اإلســامي قــد وفــد عــى
الواجهــة االجتامعيــة األوروبيــة باللغــة العربيــة"(.)2

وهنــاك عــى الطــرف اآلخــر مــن أوروبــا وحتديــدا يف جامعــة أكســفورد بربيطانيــا قــام إدوارد

بوكوكيــوس عــام 1637م برحلــة أيضــا إىل الــرق جلمــع املخطوطــات ،وبعــد عودتــه مــن رحلــة
اجلمــع هــذه شــغل منصــب األســتاذية بكــريس الدراســات العربيــة والعربيــة بأكســفورد ،ويف عــام

(( (1تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)84مرجع سابق".
(( (2تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)85مرجع سابق".
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1650م أصــدر كتابــه (ملــع مــن أخبــار العــرب) ضمنــه جمموعــة مــن أجــزاء مهمــة مــن املصــادر

العربيــة ،فمــن ذلــك مقتبســات مــن (طبقــات ابــن ســعد) وقائمــة تتضمــن أبــرز التواريــخ حــول
حيــاة النبــي  ،كذلــك شــواهد مــن كتــب الغــزايل وأخــرى مــن كتــب الشهرســتاين،

وعــى حــد تعبــر فــوك" :قــدم للمــرة األوىل نظــرة شــمولية يف وثنيــة العــرب مــن جهــة ،كــا أنــه
جلــب الكثــر جــدا مــن املصــادر اجلديــدة"( ،)1مــع حتفظنــا البالــغ عــى املصطلــح الــذي اســتخدمه

(وثنيــة العــرب).

ثــم تــواىل وتنامــى االهتــام األورويب بــاآلداب العربيــة ومصــادر العــرب األدبيــة والفكريــة

وبــرزت أســاء أوروبيــة المعــة يف االهتــام هبــذا املجــال ،كان مــن أبرزهــا املســترشق األملــاين يوهــان
رايســكه(1774-1716( )Reiske Johannم) الــذي يعــد عالمــة بــارزة يف تاريــخ نــر املصــادر

العربيــة يف الغــرب ،وقــد عمــل عــى نــر وطباعــة العديــد مــن املصــادر العربيــة بالعربيــة وباألملانيــة

وبالالتينيــة أيضــا ،وقــام بنــر محاســة البحــري ،واملعلقــات ،وديــوان اهلذليــن ،وشــعر املتنبــي ،وأيب
العــاء ،واجلــزء األول مــن املختــر يف أخبــار البــر أليب الفــداء ،ومدخــل عــام إىل تاريــخ اإلســام

اســتناد ًا إىل حاجــي خليفــة وغريهــا( ،)2ومل يكــن اهلــدف مــن نــر هــذه املصــادر هــو اللغــة واألدب يف

ذاهتــا وإنــا كان ذلــك طريقــا ألهــداف أخــرى تتعلــق بمعرفــة أعمــق بالــروح الرشقيــة التــي صنعهــا

اإلســام وصنعهــا النبــي الكريــم  ،يؤكــد ذلــك األملــاين فــوك إذ يقول عــن رايســكه" :قد

بحــث وعثــر عــى املدخــل إىل كنــوز اآلداب العربيــة واإلســامية ،ودل غــره عــى الطريــق كذلــك،

لكــن دراســة اللغــة مل تكــن يف حــد ذاهتــا هدفــا لديــه ،بــل اختذهــا هدفــا لبحوثــه التارخييــة ،وبالنظــر
إلدراكــه ألمهيــة اإلســام بالنســبة للتاريــخ األورويب ،فلــم يقــرأ نصوصــه العربيــة كعلــم لغــة ُيكتفــى

منهــا فقــط بفهــم القصــد الــذي يرمــي إليــه املؤلــف ،بــل كمــؤرخ يصنــف التاريــخ اإلســامي يف
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(( (1تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)93مرجع سابق".
(( (2املسترشقون ،للعقيقي (" ،)354/2مرجع سابق"
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إطــار التاريــخ البــري العــام ويتخــذ منهــا موقــف املفــر"(.)1
وهــذا اهلــدف الــذي حتــدث عنــه فــوك والــذي امتطــى إليــه رايســكه طريــق اآلداب واللغــة

يفــر لنــا النتائــج البحثيــة التــي واجــه هبــا رايســكه األعــراف األوروبيــة التقليديــة الســائدة عــن

النبــي  ونجــاح دعوتــه ،فهــو كــا يقــول األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي" :إنــه يــرى أن

ظهــور (النبــي)  حممــد وانتصــار دينــه مهــا مــن أحــداث التاريــخ التــي ال يســتطيع
العقــل اإلنســاين إدراك مداهــا ،ويــرى يف ذلــك برهانــا عــى تدبــر قــوة إهليــة قديــرة"(.)2

وهــذه املصــادر العربيــة الرتاثيــة ســواء الفكريــة منهــا أو األدبيــة أو التارخييــة تتنــاول شــخصية

النبــي  وســرته إمجــاال وفــق األصــول املرجعيــة اإلســامية التــي تقــرر الثوابــت
الصحيحــة ،وتطــرح مــا مل يثبــت عنــه  ،مــع مــا نعلمــه مــن وجــود بعــض مــا ليــس لــه

أســاس مــن الصحــة يف الــراث العــريب ،إال أنــه كان لتوافــر هــذه املصــادر واالنشــغال هبــا يف الدوائــر
العلميــة الغربيــة دور فاعــل يف تصحيــح الكثــر مــن املفاهيــم واألخطــاء الفادحــة مــن موروثــات
العصــور الوســطى.

فقــد كان هلــذه املصــادر التــي تُرمجــت إىل اللغــات األوروبيــة تأثــر فكــري وأديب واســع عــى

الثقافــة الغربيــة فالكثــر مــن األعــال الغربيــة التــي صــدرت متزامنــة مــع انتشــار هــذه املصــادر

العربيــة تضمنــت اإلشــارة إىل هــذه املصــادر ومــا تناولتــه مــن أفــكار وآراء يف خمتلــف املياديــن،
واصطبغــت الكثــر مــن األعــال العلميــة والفكريــة يف الغــرب بــا أثــر يف الــرق ويف العــامل

اإلســامي مــن نظريــات واجتاهــات فكريــة وفلســفية خمتلفــة ،فقــد حتدثــت املســترشقة مارجريــت

ســميث( )Smith Margaretيف الفصــل األخــر مــن كتاهبــا (املحاســبي صــويف بغــداد القديــم) عــن

تأثــر احلــارث املحاســبي عــى املفكريــن يف أوروبــا ،وأوضحــت فيــه عــن أهــم األفــكار الرتبويــة

(( (1تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)126مرجع سابق".
(( (2موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)300مرجع سابق".

35

والروحيــة التــي كان للمحاســبي دور بــارز يف وجودهــا يف الفكــر الغــريب( ،)1كــا كان لرتمجــة ســايمون

أوكيل(  )Okley Simonلرســالة ابــن الطفيــل (حــي بــن يقظــان) عــام 1708م "تأثــر بالــغ عــى

التكويــن العقــاين والذهنــي يف الغــرب عمومــا وانجلــرا خصوصــا عــى حــد تعبــر أ.د .عاصــم

محــدان"(.)2

وهــذا التأثــر العــام املجمــل يتضمــن أيضــا جانبــا مهــا يف قضيــة تصحيــح املفاهيــم املتعلقــة

بشــخصية النبــي  ،حيــث تضمنــت هــذه املصــادر نــاذج مــن حديثــه  ،كــا

اشــتملت عــى كثــر مــن أخبــاره ومغازيــه وأفعالــه وهديــه ،فهــذه املصــادر كانــت رافــدا مهــا يف

حتــوالت الفكــر الغــريب أزمنــة التنويــر وصناعــة أوروبــا احلديثــة فكريــا ،يقــول املســترشق زكاري

لوكــان (" :)Lockman Zackaryونســتطيع أن نــرى كذلــك اســتمرار البدائــل يف الكتابــة األوروبيــة
عــن اإلســام يف القــرن الثامــن عــر ،خصوصــا تلــك العقــود التــي أصبحــت تعــرف بعــر التنوير،
فقــد انتقــد مفكــروا التنويــر ظالميــة الكنيســة وطغياهنــا الفكــري بقــوة...

وألن فكــر التنويــر كان شــامال ومتفائــا فقــد مــال إىل التأكيــد عــى مــا تشــرك فيــه الشــعوب

والثقافــات ال عــى مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض.

وقــد فتــح هــذا املوقــف الطريــق لتوجــه أكثــر موضوعيــة لإلســام يف الدراســات االســترشاقية

التــي أصبحــت باريــس أعظــم مراكزهــا األوروبيــة ،ولتصويــر متعاطــف لإلســام كتبــه بعــض
التنويريــن الذيــن اعتــروه إيامنــا أكثــر عقالنيــة وتســاحما نســبيا وصــوروا حممــدا  يف

معظــم األحيــان باعتبــاره مرشعــا عــادال حكيــا..

(((1انظر:
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Margaret Smith ,Al-Muhasibi an Early Mystic of Bagdad, PHILO PRESS Amsterdam 1974, P269.

(((2األدب العريب يف مدونات املستعربني ،لـ أ.د.عاصم محدان( ،ص " ،)49مرجع سابق".
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إىل جانــب أعــال املســترشقني ومفكــري التنويــر توفــر يف أوروبــا أدب شــعبي ضخــم عــن الرشق

يف القــرن الثامــن عــر ..وقــد أتيــح للجمهــور األورويب أيضــا أن يقــرأ عــددا متزايــدا باســتمرار مــن
قصــص الرحالــة إىل البــاد اإلســامية.)1( " ..

ومــع مــا للمصــادر اإلســامية والعربيــة مــن تأثــر بالــغ عــى كتابــات الغربيــن إال أنــه ليــس

بالــرورة أن كل مــن اعتمــد عــى هــذه املصــادر أو رجــع إليهــا قــد انتهــى إىل نتائــج موضوعيــة
وأبحــاث دقيقــة ،فــإن عوامــل أخــرى بالغــة األمهيــة كســوء الفهــم ،أو قلــب احلقائــق ،أو توظيــف

األلفــاظ والنصــوص يف غــر دالالهتــا ،أو ليهــا لتــؤدي معــاين باطلــة ،قــد صاحبــت الفكــر الغــريب
الــذي تعامــل مــع هــذه املصــادر ،فهــذا املســترشق النمســاوي اشــرنجر (1893-1813م) صنــف

كتابــه (حيــاة حممــد وتعاليمــه) وكان عــى حــد تعبــر األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي»أول كتــاب
أورويب اســتغل معظــم املصــادر العربيــة املتعلقــة بســرة النبــي  إال أن كتابــه هــذا حافــل
باألحــكام املســبقة ،والتصــورات الباطلــة»( ،)2إضافــة ملــا قــد تتضمنــه هــذه املصــادر الرتاثيــة مــن

أباطيــل وأســاطري منشــؤها األحاديــث املوضوعــة ،أو اختــاق أصحــاب التيــارات والفــرق املختلفــة.
كــا جيــدر التنويــه إىل أن احلديــث عــن أثــر الــراث ودوره يف صناعــة املفاهيــم الغربيــة عــن ســرة

النبــي الكريــم  ال يعنــي إقــرار ذلــك كمنهــج ســليم ،فاملســلم يعلــم أن مــا جــاء يف القرآن

الكريــم ومــا ثبــت وفــق منهــج املحدثــن مــن آثــار ومرويــات هــو الطريــق الســليم املــؤدي إىل معرفــة

منهجيــة صحيحــة بســرة النبــي  ،إال أننــا هنــا يف طــور الدراســة الوصفيــة للكشــف

عــن واقــع أســباب التغــر الغــريب يف املوقــف مــن الســرة النبويــة ،هــذا التغــر الــذي مل يكــن شــامال

للموقــف الغــريب بمختلــف أطيافــه ومفكريــه إال أنــه يعــد ظاهــرة مؤثــرة ،يتطلــع الــدارس املنصــف

الوقــوف عــى أســباهبا احلقيقيــة.

(( (1تاريخ االسترشاق وسياساته ،لـ زكاري لوكامن ،ترمجة :رشيف يوسف( ،ص ،)123دار الرشوق  -القاهرة2007 ،م ،ط.1
(( (2انظر :موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)31مرجع سابق".
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 -3تطــور علــم مقارنــة األديــان والبحــث األكاديمــي فيــه واجتاهــه نحــو التجــرد مــن

العواطــف واألحــكام املســبقة.

ولعــل نقطــة البدايــة لتطــور علــم مقارنــة األديــان والبحــث فيــه كانــت يف مؤمتــر فيينــا عــام

1312م حينــا أقــر املؤمتــر مقــرح املســترشق ريمونــد لــول ( )Lull Remondبإنشــاء مخســة أقســام

للدراســات الرشقيــة باجلامعــات الغربيــة هــي جامعــات باريــس ،وأكســفورد ،واجلامعــة البابويــة،
وبولونيــا ،وســلمنكا ،ثــم تتابــع بعــد ذلــك عــد ٌد مــن أهــم اجلامعــات الغربيــة إلنشــاء مثــل هــذه

األقســام ففــي الكولــج دي فرانــس تم تدريــس اللغــة العربية بانتظــام عــام 1587م ،ويف عــام 1613م

بجامعــة ليــدن هبولنــدا ثــم يف كامــردج بربيطانيــا عــام 1632م ،ومــن هنــا ابتــدأت دراســة املصــادر
العربيــة وبــرزت معهــا صــورة النبــي  بشــكل أفضــل مــن نســخة العصــور الوســطى(،)1

وإن كان اهلــدف األســاس مــن هــذا املقــرح هــو متكــن املبرشيــن مــن معرفــة اللغــة العربيــة لتحقيــق

أهدافهــم إال أن كثــر ًا مــن نتائــج تطبيــق املقــرح كانــت خمتلفــة عــن خــط ســر أهدافــه.

وهكــذا انتقــل االهتــام بقضايــا الــرق واملوقــف مــن اإلســام ونبيــه  مــع جمموعة

قضايــا الديانــات األخــرى مــن املراكــز الكنســية ذات الدوافــع التبشــرية واملواقف الســلبية مــن كل ما
يتصــل باإلســام إىل األقســام العلميــة وبــدأت تســتند عــى املناهــج العلميــة ووســائل وطــرق البحث

العلمــي ،فأســهمت أكاديميــا اجلامعــات يف البــدء بتشــكيل نظــرة موضوعيــة بعيــدة عــن املؤثــرات

والعواطــف والعوامــل املختلفــة جتــاه اإلســام ونبيــه .

يقــول اتيــن دينيــه يف كتابــه (حممــد رســول اهلل) حمــذرا مــن أخطــاء املواقــف الســابقة" :جيــب

عــى قرائنــا يف املســتقبل أن حيرتســوا كل االحــراس مــن مقارفــة األغــاط البشــعة التــي اقرتفتهــا
الثقافــات اليونانيــة ،والالتينيــة ،واملدرســية أثنــاء رشوحهــا احلرفيــة لكتــب الــرق املقدســة"( )2فــكل
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(( (1انظر :االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم ،لـ أ.د.حممد الرشقاوي( ،ص ،)84دار البشري2016 ،م ،ط.1
وانظر :تاريخ حركة اإلسترشاق ،لـ يوهان فوك( ،ص" ،)35مرجع سابق".
(((2حممد رسول اهلل ،لـ اتني دينيه ،ترمجة :د.عبداحلليم حممود ود.حممد عبداحلليم( ،ص" ،)63مرجع سابق".
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هــذه املرجعيــات القديمــة كانــت بعيــدة عــن املنهجيــات العلميــة ،وطــرق البحــث الصحيحــة لذلــك
مل توفــق ملعــارف صحيحــة ســواء عــن اإلســام أو غــره مــن الديانــات الرشقيــة.

لقــد فتحــت هــذه األقســام العلميــة بمنهاجهــا العلميــة والتزاماهتــا املنهجيــة آفاقا جديــدة ألوروبا

يف تقييــم موروثاهتــا الثقافيــة والفكريــة التــي كرســت تعظيــم األنــا وحتقــر اآلخــر وجعلــت الغــرب
يف مشــكلة ويف أزمــة يف تعاملــه مــع اآلخــر (اإلنســان) ،فاســتطاع الغــرب مــن خــال هــذه األقســام

التوســع يف تعلــم اللغــات الرشقيــة وبالتــايل تنشــيط حركــة الرتمجــة إىل اللغــات األوروبيــة الالتينيــة
واالنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة وغريهــا ،إضافــة إىل اســتقطاب خــراء الــرق للتدريــس يف برامــج

أقســام الدراســات الرشقيــة والــرق أوســطية ،وقــد ترقــى الكثــر منهــم وأثبتــوا جدارهتــم يف هــذه
األقســام وأصبحــوا مديــري برامــج والبعــض رؤســاء أقســام ،فتعمقــت الصلــة واتضحــت الكثــر

مــن األفــكار املتعلقــة باإلســام ونبيــه  ،وإن كان العديــد مــن هــؤالء ال يمثلــون إال

تأكيــدا لوجهــات نظــر الغــرب ســواء كانــوا مــن األقليــات الدينيــة النرصانيــة أو اليهوديــة املوجــودة
يف الــرق أو ممــن تبنــوا أفــكار العلامنيــة واالشــراكية وغريهــا مــن التيــارات التــي اجتاحــت الــرق

تلــك احلقبــة(.)1

 -4التحول يف موقف الكنيسة الغربية من دين اإلسالم ونبيه .
شــهد موقــف الكنيســة الغربيــة حتــوالت ومنعطفــات متعــددة يف التاريــخ احلديــث جتــاه األديــان

الرشقيــة واآلخــر بشــكل عــام وبــا يشــمل كافــة أطيــاف اإلحلــاد يف العــامل ،فموقــف الكنيســة مــن

اإلســام يف التاريــخ احلديــث ليــس هــو ذاتــه أيــام العصــور الوســطى ،وســواء كان هــذا التحــول

نتيجــة ضعــف ســيطرة الكنيســة عــى خمتلــف أوجــه احليــاة العامــة ،وســقوط ســلطتها الدينيــة التــي

كانــت تفرضهــا عــى كافــة مناحــي احليــاة يف الغــرب أزمنــة العصــور الوســطى ،أو نتيجــة االصــاح
(( (1انظر :حول االسترشاق اجلديد ،لعبداهلل الوهيبي( ،ص ،)46مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان1435 ،هـ ،ط.1
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املســيحي الــذي شــهدته الكنيســة الغربيــة يف التاريــخ احلديــث.
فالكنيســة قــد قســمت التاريــخ الغــريب إىل قســمني اثنــن كــا يقــول بيجوفيتــش" :لقــد قســمت

املســيحية تاريــخ العــامل الغــريب إىل حقبتــن منفصلتــن متعارضتــن كل التعــارض ،مهــا العصــور

الوســطى والعــر احلديــث ،ومهــا يمثــان اختياريــن ال ثالــث هلــا :الديــن والعلــم ..الكنيســة أو
الدولــة"

(.)1

وقــد كانــت التجربــة الغربيــة يف أزمنــة العصــور الوســطى مريــرة مــع ســلطة الكنيســة التــي

أقصــت العلــم والفكــر وحجــرت العقــول والفكــر ،وتســلطت عــى األمــوال واملمتلــكات ،فلــم

تــرك الســلطة وال القضــاء وال التنفيــذ ،ونصبــت حماكــم التفتيــش والتعذيــب لــكل مــن يقــوده العقــل
إىل خمالفتهــا أو معارضــة مصاحلهــا ،وصــادرت األمــوال ممــا زاد مــن ســلطتها فأصبحــت متلــك املــال
والســلطة والفتــوى والقضــاء والتنفيــذ ،وال علــم وال فكــر إال ملــا تــأذن بــه الكنيســة ،وإال ُعــد مــن

وحــورب و ُعــذب باســم الديــن وحتــت رايــة الكنيســة (.)2
الكفــر والزندقــة ُ

وإذا تناولنــا قضيــة ضعــف الســلطة الكنســية وانعــكاس ذلــك عــى كثــر مــن أوجــه احليــاة

الغربيــة والتــي كان أبرزهــا ظهــور الثــورة الفرنســية التــي متخــض عنهــا ظهــور العديــد مــن دعــوات

التحــرر وظهــور عــدة مواثيــق حلقــوق اإلنســان ،والــذي يعنينــا مــن كل ذلــك هــو حتــرر الغربيــن

كتابــا ومؤلفــن مــن الســلطة الكنســية يف بنــاء وصناعــة مواقفهــم مــن اإلســام ونبيــه الكريــم

 ،نجــد أن لســقوط الســلطة الكنســية الغربيــة بالــغ األثــر يف حتــول كثــر مــن اهتاممــات
الكتــاب الغربيــن حــول شــخصية النبــي  وســرته مــن كتابــات تتعلــق بنبوتــه ومــدى

صدقهــا وفقــا ملنظــور كنــي إنجيــي بحــت إىل كتابــات تتعلــق بإنســانيته وســرته وعظيــم أخالقــه
واالنجــازات التــي حققهــا وحتققــت ألمتــه مــن بعــده ،وتقديــر مــا قدمــه  لإلنســانية مــن
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(( (1اإلسالم بني الرشق والغرب ،لعيل عزت بيجوفيتش( ،ص ،)371مؤسسة العلم احلديث  -بريوت1994 ،م ،ط.1
(( (2انظــر :أثــر احلضــارة اإلســامية يف الغــرب ،لـــ د.إســاعيل ياغــي( ،ص ،)30حتــت عنــوان( :أوروبــا يف العصــور املظلمــة) ،مكتبــة
العبيــكان.
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مبــادئ وأخــاق وإصــاح وحضــارة ،فظهــرت مؤلفــات وكتابــات عديــدة ملؤلفــن بارزيــن أمثــال

جوتــه ،ورايســكه ،وايرفينــج ،ورودنســون ،ووات ،وماســينيون وغريهــم الكثــر ممــن أحدثــوا تطــورا
وتغــرا كبــرا يف املوقــف الغــريب مــن اإلســام ونبيــه  ،وإذا تعمقنــا يف البحــث والتحليــل

عــن أثــر هــذه الدراســات عــى التغــر يف الغــرب جتــاه اإلســام نجــد أن تأثــر هــذه الدراســات وصل
إىل الكنيســة الغربيــة ذاهتــا ،بــل إىل قلــب الكنيســة األوروبيــة الفاتيــكان وجعلــه يقــف موقفــا ينحــى

للموضوعيــة مــع اإلســام ونبيــه  ،خمالفــا كل موروثاتــه ومرتكزاتــه التارخييــة ،ومــا
وثيقــة الفاتيــكان الصــادرة عــام 1965م إال دليــل واضــح عــى مــدى هــذا التحــول ،إذ كانــت املــرة
األوىل التــي يبــدي فيهــا جممــع مســكوين موقف ـ ًا إجيابي ـ ًا عــن اإلســام واحرتامــه وتقديــره ويدعــو

إىل رضورة احلــوار البنــاء مــع املســلمني وعــدم البقــاء عــى مواقــف جامــدة مــع اآلخريــن ،وأن عــى

الكنســيني جتــاوز أنفســهم حتــى يكونــوا أصلــح مــن ذي قبــل يف العالقــة املتبادلــة مــع اآلخريــن،

بــل دعــت الوثيقــة املســيحيني إىل اســتبعاد الصــورة الباليــة املشــوهة لإلســام والتــي ورثوهــا مــن
املــايض(.)1

فنجــد أن هنــاك عالقــة أثــر وتأثــر متبادلــة بــن كتــاب التاريــخ احلديــث واملوقــف الكنــي جتــاه

اإلســام ونبيــه  ، فكــا كان لســقوط الســلطة الكنيســة أثــر يف حتــرر الكتــاب والباحثــن
يف الغــرب لصياغــة مفهــوم جديــد عــن نبــي اإلســام  أكثــر علميــة وموضوعيــة نجــد

أن هلــؤالء الكتــاب والباحثــن دور ًا مؤثــرا أيضـ ًا يف تغــر املوقــف الكنــي واألخــذ بــه ملواقــف أكثــر
عقالنيــة ومنهجيــة ،يقــول الدكتــور عبداحلميــد مدكــور عــن أثــر الكتابــات الغربيــة يف حتــول موقــف
الكنســية يف الغــرب" :وقــد كان لبعــض املســترشقني املهتمــن بالدراســات اإلســامية أثــر يف التحــول

املعلــن يف نظــرة الفاتيــكان إىل اإلســام والعــامل اإلســامي ،وكان مــن هــؤالء املســترشق الفرنــي

(( (1انظــر :احلــوار املســيحي  -اإلســامي دراســة إلحــدى الوثائــق ،لـــ د.عبداحلميــد مدكــور( ،ص ،)452ضمــن جمموعــة أبحــاث
مجعهــا ونرشهــا ،د.أمحــد هويــدي بعنــوان (إشــكالية املنهــج يف دراســة األديــان) ،دار الثقافــة العربيــة2018 ،م ،ط.1
وانظر :القرآن والتوراة واإلنجيل دراسة يف ضوء العلم احلديث ،لـ موريس بوكاي( ،ص" ،)11مرجع سابق".
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لويــس ماســينيون الــذي يــرى بعــض الدارســن أن مؤلفاتــه وإســهاماته العلميــة ومنطلقاتــه الروحيــة
ونشــاطاته السياســية مهــدت الطريــق للتحــول الكاثوليكــي اجلــذري بشــأن املوقــف مــن اإلســام..
وقــد أســهم يف تقويــة هــذا االجتــاه بعض علــاء اإلســاميات مــن داخــل الكنيســة الكاثوليكية نفســها،

ويوصــف أصحــاب هــذا املوقــف بأهنــم يمثلــون التيــار الوســط أو املعتــدل يف الكنيســة الغربيــة"(.)1

وهكــذا نجــد أن دائــرة التأثــر كانــت متبادلــة بــن الكنيســة الغربيــة واملجتمــع الغــريب ممثلــة يف

كتابــه وأبــرز مســترشقيه وأخــذت دائــرة التأثــر املتبــادل يف االتســاع منــذ أن حتــرر العقــل الغــريب مــن
قمــع الكنيســة وســار العديــد مــن أطيافــه وباحثيــه يف اجتــاه العلــم واملعرفــة الصحيــح.

 -5ظهور حركة التنوير الفلسفية وجتديد روح التفكري العلمي يف الغرب.
لقــد ظهــر يف الغــرب الكثــر مــن املفكريــن الذيــن أسســوا ملناهــج جديــدة يف التفكــر والنظــر

العقــي جتــاه الكــون واإلنســان واملنظومــة األخالقيــة واملجتمعيــة معارضــن وخمالفــن ملــا أسســته
الكنيســة أزمنــة العصــور الوســطى ،هادمــن كذلــك ملــا فرضــه املنطــق اليونــاين القديــم عــى العقــل
األورويب.

وكان مــن أبــرز هــؤالء املفكريــن الذيــن أحدثــوا أثــرا كبــرا يف التحــول الغــريب يف طريقــة التفكري

واالســتنباط واالســتدالل الفيلســوف اإلنجليزي روجر بيكــون (1294-1214( )Bacon Rogerم)

والــذي تأثــر كثــرا باملفكريــن املســلمني خاصــة ابــن ســينا الــذي يعــده مــن عظــاء الفالســفة ،وقــد

صنــف كتابيــه (النهــوض بالعلــم) ،و(األورجانــون اجلديــد) داعيــا لالســتفادة مــن املنهــج التجريبــي
وطريقــة االســتقراء لــدى املفكريــن العــرب باعتبارهــا الطريــق الصحيــح للمعرفــة ،وقــد عانــى

بيكــون بســبب أفــكاره ومــا اقتبســه مــن املفكريــن املســلمني مــن اضطهــاد الكنيســة أزمنــة العصــور
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(((1احلــوار املســيحي  -اإلســامي دراســة إلحــدى الوثائــق ،لـــ د.عبداحلميــد مدكــور( ،ص ،)452ضمــن جمموعــة أبحــاث مجعهــا
ونرشهــا ،د.أمحــد هويــدي بعنــوان (إشــكالية املنهــج يف دراســة األديــان)" ،مرجــع ســابق".
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ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

الوســطى معانــاة شــديدة ومل ُتــدث كتاباتــه وأفــكاره تأثريهــا املطلــوب إال بعــد وفاتــه بقــرون عندمــا

أتــاح ضعــف الســلطة الكنســية ألوروبــا البحــث عــن مفاتيــح لنهضــة علميــة.

أيضــا مــن هــؤالء املفكريــن املؤثريــن :فرانســيس بيكــون ()Bacon Francis

(1626-1561م) ،ورينيــه ديــكارت (1650-1596م) ،وجــون لــوك ()Locke John
(1704-1632م) ،وجــان جــاك روســو (1778-1712( )Rousseau Jacques Jeanم)،

وآدم ســميث( 1790-1723( )Smith Adamم) ،وجــون اســتيوارت مــل( )Mill Stuart John

(1873-1806م) ،وهربــرت ســبنرس (1903-1820( )Spencer Herbertم) ،وبرنــارد شــو

(1950-1856( )Shaw Bernardم) ،وغريهــم الكثــر ممــن غــروا منهجيــة التفكــر لــدى الغــرب

واســتفادوا ممــا وضعــه العلــاء املســلمون مــن أســس املنهــج التجريبــي فأحدثــوا ثــورة فكريــة وعلمية

الزال الغـــرب ينعـــم بثامرهـــا حتــى اليــوم ،لذلــك تقـــول املســـترشقة األملانيــة زيـــغريد هـونكــــه

(1999-1913( )Hunke Sigridم)" :قــدم العــرب أثمــن هديــة وهــي طريقــة البحــث العلمــي

الصحيــح التــي مهــدت أمــام الغــرب طريقــه ملعرفــة أرسار الطبيعــة وتســلطه عليهــا اليــوم"

(.)1

هــذه املنهجيــة العلميــة وهــذه الطريقــة يف التفكــر أحدثــت فارقــا يف موقــف الغــرب مــن نبــي

اإلســام  إذ حتــرر مــن القيــود القديمــة وأصبــح يبحــث عــن املوضوعيــة والعمــل يف

تقــي احلقائــق لبنــاء موقفــه مــن اآلخــر إذ شــكلت طــرق التفكــر اجلديــدة باعثــا للفكــر الغــريب يف
بنــاء مواقفــه عــى أســس علميــة وحقائــق ثابتــة عمومــا ،إال أن هــذا ال يعنــي بطبيعــة احلــال اخللــو
التــام مــن الغرضيــة وســيطرة الكراهيــة يف كثــر مــن األعــال الغربيــة الصــادرة يف العــر احلديــث
وحتــى يومنــا هــذا.

وقــد حتــدث العديــد مــن املتخصصــن الغربيــن عــا أحدثــه التنويــر األورويب يف تغيــر وتقييــم

املوقــف الغــريب جتــاه اآلخــر بــل جتــاه اإلســام حتديــدا ،يقــول األملــاين أ.د .شــتيفان فيلــد" :يف القرنني
(( (1شمس العرب تسطع عىل الغرب ،لـ زيغريد هونكه( ،ص ،)402دار صادر  -بريوت.
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الســابع عــر والثامــن عــر للميــاد كانــت األبحــاث التــي كتبــت عــن القــرآن تتســم بأهنــا أوال

صــادرة عــن جهــل ،وبقصــد الطعــن احلــاد ثانيــا ،وثالثــا بأهنــا صــادرة عــن خــوف عميــق ،ذلــك
اخلــوف الــذي أثارتــه الكنائــس املســيحية..

واعتبــارا مــن القــرن الثامــن عــر ،أي يف عــر التنويــر ســادت بالتدريــج وبســبب النــزاع الدائم

بــن املثقفــن والكنائــس مواقــف متســاحمة جتــاه القــرآن ،فلقــد حــاول يوهــان جوتــه يف مؤلفــه الشــهري

(الديــوان الغــريب -الرشقــي) عقــد مصاحلــة بــن األدب والشــعر يف أوروبــا ونظريهيــا يف الــرق عــى
أســاس التكافــؤ ،منطلقــا يف ذلــك مــن مبــدأ تكافــؤ الثقافــات ،..وقــادت روح التنويــر هــذه إىل أن
اإلجابــة عــن الســؤال املتمثــل يف أي األديــان هــو الديــن الصحيــح ،كانــت إجابــة شــخصية ،ومل يكــن

مــن املمكــن عدهــا إجابــة عموميــة ،وطبقــا هلــذا الرأي عــدت الديانــات كلهــا متكافئــة إىل حد مــا"(.)1
فلــم يــرث العــر الغــريب احلديــث مــن العصــور الوســطى يف صناعــة موقفــه مــن اإلســام

ونبيــه  إال مــا كان صــادرا عــن خــوف عميــق مــن الكنيســة ،فتعاملــوا معــه عــى

أســاس أنــه عــدو مرتبــص ،إال أن ذلــك أخــذ بالتغــر كــا ســبق اإلشــارة إليــه ،وكان هلــؤالء املثقفــن
واملفكريــن الذيــن تولــدت لدهيــم شــجاعة مكنتهــم مــن خمالفــة موروثــات العهــد الكنــي ووصفــوا
الحقــا بالتنويريــن دور مؤثــر يف صناعــة هــذا التغيــر.

 -6عــدم مالءمــة العديــد مــن مناهــج البحــث التــي اســتخدمها الغــرب يف دراســة

الســرة النبويــة.

فبعــد أن ثــارت أوروبــا بمفكرهيــا وعلامئهــا عــى الكنيســة وأقصوهــا مــن دائــرة التأثــر عــى

العقــل والفكــر بــل جعلــوا دورهــا ال يتجــاوز بــاب الكنيســة ،عندهــا توافــر لــدى الغــرب مناهــج
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(( (1مالحظــات عــى مســامهات املســترشقني يف الدراســات القرآنيــة ،لـــ أ.د .شــتيفان فيلــد( ،ص ،)2منشــور ضمــن أبحــاث نــدوة
القــرآن الكريــم يف الدراســات االســترشاقية ،طبــع جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف2006 ،م.
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ماديــة بحثيــة قائمــة عــى التجريــب والنقــد اســتفادوها مــن خــال احتكاكهم بأمــم الــرق وطوروها
واســتولدوا منهــا مناهــج وطرقــا بحثيــة عديــدة وقــد كانــت بحــق رس النهضــة األوروبيــة الصناعيــة
ومفتــاح االستكشــافات واالخرتاعــات واالنتــاج إال أهنــم بعــد أن رأوا ثمرهتــا ونفعهــا يف عــامل احلــس
واملــادة ،طبقوهــا عــى كل يشء ســواء كان ماديــا أم غيبيــا أو روحيــا أو غــر ذلــك ،وأعوزهتــم حداثــة

التجربــة حينهــا إدراك أمهيــة مالءمــة املنهــج البحثــي للموضــوع الــذي يتناولــوه فحكَّمــوا املنهــج
املــادي التجريبــي الــذي جمالــه املحسوســات والعلــوم الطبيعيــة عــى قضايــا مــا وراء املــادة ،ومــا

يعنينــا منهــا هنــا عــى وجــه اخلصــوص قضيــة النبــوة والوحــي ،فكانــت النتيجــة أن كل مــا ال خيضــع

للتجربــة ليــس حقيقيــا وغــر ثابــت علميــا وإنــا هــو خيــال أو عبــث ،متامــا كــا فعــل املاركســيون
حينــا طبقــوا العامــل االقتصــادي عــى حركــة التاريــخ اإلنســاين ،وأرجعــوا مســرة احليــاة اإلنســانية

وتطورهــا إىل العوامــل واملؤثــرات االقتصاديــة.

أيضــ ًا حينــا حكــم الفرويديــون العامــل اجلنــي يف العالقــات اإلنســانية وجعلــوا العالقــات

اإلنســانية ومســرة التاريــخ اإلنســاين قائمــة عــى العامــل اجلنــي وحــده ،ومــن قبلهــم اإلرشاقيون يف

الــرق حــن حكمــوا املنهــج الروحــي يف عــامل املــادة فأتــوا بنتائــج ال يقبلهــا العقــل كمســألة االحتــاد

واحللــول ووحــدة الوجــود وغريهــا ،بينــا الصــواب أن لــكل حقــل معــريف منهــج يالئمــه ويتناســب

معــه ،فالبحــث يف الطبيعــة يالئمــه املنهــج التجريبــي ،والبحــث يف الروايــات واألخبــار يالئمــه املنهــج

التارخيــي وهكــذا (.)1

وحينــا نطالــع مــا كتبــه املســترشقون عــن النبــي  بعــد أزمنــة العصــور الوســطى

وتزامنــا مــع انطالقــة الثــورة املاديــة يف الغــرب والتــي رســمت معــامل كل مناحــي احليــاة الغربيــة ســواء

الفكريــة أو العلميــة أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة نجــد أن الكثــر ممــن كتــب يف الســرة النبويــة يف

الغــرب يســتهل دراســته وبحثــه بأنــه ســيأيت باجلديــد وبــا مل ُيســبق إليــه متصــورا أن املنهــج الــذي
(( (1انظر :مناهج البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم ،لـ أ.د.حلمي صابر( ،ص ،)16طبعة إجييبت ستار2000 ،م ،ط.2
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ســيتبعه ســيخلق لــه تصــورات ونتائــج مل يعرفهــا رواة الســرة النبويــة أو أخطــأوا معرفتهــا وتصورها،
نظــرا جلــدة املناهــج البحثيــة التــي سيســتخدمها أو إذا صــح التعبــر إلتباعــه تغــر املوضــة البحثيــة.

يقــول املســترشق مونتجمــري وات" :شــعر الدارســون لإلســام منــذ فــرة ،وبخاصــة املهتمــون

بالتاريــخ ،باحلاجــة إىل صياغــة جديــدة حليــاة حممــد "عليــه الصــاة والســام" ،ومل يكــن ذلــك
الكتشــافهم مــادة جديــدة -بالرغــم مــن أن ليــون كايتــاين(1935-1869( )Leone Caetaniم)
مثــا عندمــا كتــب عــن حممــد "عليـــه الصـــاة والســـام" يف كتـابـــه (( )Islam, dell Annaliنــر

عــام 1905م) ،مل يكــن قــد اطلــع عــى جمموعــة ابــن ســعد لرتاجــم املســلمني األوائــل يف كتابــه
(الطبقــات الكــرى) وإنــا لتغيــر اهتاممــات واجتاهــات املؤرخــن خــال نصــف القــرن املــايض ،فقــد
أصبحــوا أكثــر وعيــا خاصــة بالعوامــل املاديــة التــي يقــوم عليهــا التاريــخ ،وهــذا يعنــي أن املــؤرخ

مــن منتصــف القــرن العرشيــن  -مــع عــدم إمهــال اجلوانــب الدينيــة والفكريــة للحركــة التــي بدأهــا
حممــد "عليــه الصــاة والســام" أو التقليــل مــن شــأهنا  -يريــد أن يســأل أســئلة كثــرة عــن اخللفيــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية ،وحتــى أولئــك الذيــن ينكــرون (وأنــا منهــم) أن هــذه العوامــل

هــي وحدهــا التــي حتــدد جمريــات األحــداث يعرتفــون بأمهيتهــا ،لــذا ،فــإن الســمة اخلاصــة هلــذه
الســرة ملحمــد "عليــه الصــاة والســام" هــي أهنــا ال تنقــب يف املصــادر املتاحــة بدقــة أكثــر فحســب،

بــل إهنــا تعطــي اهتاممــا أكثــر هلــذه العوامــل املاديــة وحتــاول اإلجابــة عــن أســئلة مل تثــر مــن قبــل»(.)1
وإن املنطــق العلمــي واألســس املنهجيــة الســليمة ال تقبــل أن ختضــع الســرة النبويــة لتطبيــق
املناهــج املاديــة البرشيــة عليهــا لعــدم املالءمــة ،فهــي ليســت مســألة تارخييــة ِصفــة قابلــة ألن ختضــع

ألدوات النقــد والتحليــل كــا فعــل العديــد مــن املســترشقني الذيــن أخضعــوا خمتلــف املناهــج املاديــة

عــى مــادة الســرة ،فمنهــم مــن طبــق منهجيــة األثــر والتأثــر فانتهــى هبــم إىل إفــراغ الســرة مــن
الوحــي واملصــدر اإلهلــي لرســالة النبــي  وإحالتهــا للمصــادر اليهوديــة واملســيحية.
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(( (1حممد يف مكة ،لـ مونتجمري وات ،ترمجة :عبدالرمحن الشيخ( ،ص" ،)41مرجع سابق".
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كذلــك نجــد أن منهــم مــن اتبــع منهجيــة اإلســقاط بإســقاط الواقــع املعــارص عــى الوقائــع

التارخييــة ،كــا جلــأ البعــض إىل تطبيــق منهــج التشــكيك الديــكاريت ممــا أدى لنفــي ثوابــت ووقائــع

الســرة النبويــة ،وغريهــا ممــا ال يتســع املقــام حلــره أو ذكــر شــواهده (.)1

يقــول املســترشق الفرنــي إتيــن دينيــه" :إن اخلطــأ األســايس الــذي يقــع فيــه بعــض مســترشقي

العــر هــو حماولتهــم اســتخالص معنــى حــريف وعلــل مقصــودة مرتبطــة بعــرى املنطــق الغــريب مــن

أقــوال األنبيــاء وأفعاهلــم ،عــى حــن أن األنبيــاء هــم جبابــرة اإلهلــام الذيــن يــكاد الوحــي وحــده
ينــوب لدهيــم عــن كل تدليــل عقــي ،ويف هــذا كفايــة لبيــان أن ســلوك طريقــة النقــد يف درس تاريــخ

األنبيــاء غــر منطقــي ،فلننقــد هــذا النقــد الضــال يف غــر ســبيله ،ولنذكــر أوال عــى وجــه التعميــم
ضآلــة النتائــج التــي أدى إليهــا هــذا األســلوب يف درس ســرة النبــي حممــد .)2(" 

ولألســف نجــد أن العديــد مــن هــذه املناهــج املاديــة الغربيــة ُصــدرت للــرق وتلقفهــا أبنــاء

املســلمني ممــن تلقــوا تعليمهــم عــى أيــدي بعــض املســترشقني أو تأثــروا بأفكارهــم فأخــذوا بتطبيــق

هــذه املناهــج وانتهــوا إىل ذات النتائــج التــي توصــل إليهــا هــؤالء املســترشقني مــن قبــل ،يف حــن أن
العديــد مــن هــذه املناهــج ثبــت لــدى الغــرب نفســه عــدم صحــة اســتخدمها مــع النصــوص الدينيــة

والتارخييــة ،ودعــوا إىل إبطاهلــا كــا أشــار إليــه نــص دينيــه الســابق.

فهــذا الســبب املتعلــق باقتبــاس الغــرب املنهجيــة التجريبية مــن املســلمني وتوســعهم يف تطبيقاهتــا املادية
كان عامــل تطــور للغــرب يف خمتلــف جوانــب حياهتــم املاديــة ،لكنــه يف إطــار التعامــل املنهجــي الصحيــح

مــع الســرة النبويــة مل يفــض لتطــور وإنــا خــرج بنتائــج بعيــدة عــن املوضوعيــة نظــرا هلــذا اخللــل املنهجــي.
(( (1انظــر :االســترشاق يف الســرة النبويــة دراســة تارخييــة آلراء (وات  -بروكلــان  -فلهــاوزن) ،لعبــداهلل النعيــم( ،ص ،)33املعهــد
العــايل للفكــر اإلســامي1997 ،م ،ط.1
وانظر أيضا :موقف االسترشاق من السرية والسنة النبوية ،لـ د.أكرم ضياء العمري ،دار إشبيليا1417 ،هـ ،ط.1
كذلك :املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي ،لـ د.عبدالعظيم الديب ،مطابع مؤسسة اخلليج1411 ،هـ ،ط.1
(( (2الــرق يف نظــر الغــرب ضمــن جمموعــة بعنــوان آراء غربيــة يف مســائل رشقيــة ،لـــ إتيــن دينيــه ،تعريب :عمــر فاخــوري( ،ص،)89
دار الكتــاب العريب  -بــروت1955 ،م.
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 -7ظهور حركة النقد الذايت يف التاريخ الغريب احلديث واتساع دائرهتا.
إن التصــورات واملفاهيــم التــي صــدرت مــن كبــار املســترشقني ظلــت متثــل قناعــات غربيــة ال

ُيقبــل التشــكيك فيهــا أو خمالفتهــا ،خاصــة وأنــه قــد صــدرت يف ســرة النبــي  جمموعــة

مــن املؤلفــات الغربيــة التــي كتبهــا أعالم الغــرب واملؤثــرون يف فكــره وتوجهاتــه ،إال أن هــذه املؤلفات

عــى انتشــارها ومكانــة مؤلفيهــا نالــت نصيبــا وافــرا مــن النقــد داخــل البيــت الغــريب نفســه ،والــذي
بــن ووضــح خطــأ مناهــج هــذه املؤلفــات وبعدهــا عــن احلقيقــة واتبــاع مؤلفيهــا اهلــوى وســيطرة
مشــاعر الكراهيــة والبغــض عليهــم.

وتعــد دراســات نقــد الــذات أو (نقــد األنــا) الصــادرة عــن الغربيــن أنفســهم مــن أهــم العوامــل

املؤثــرة يف تغــر املفاهيــم الغربيــة عــن اإلســام عمومــا وعــن نبيــه الكريــم  بشــكل

خــاص ،وقــد توســع هــذا الشــكل أو هــذا النمــط مــن الدراســات يف الغــرب فــرز فيــه العديــد مــن
األعــام الغربيــة كمونتجــري وات ،ومكســيم رودنســن ،وهنــري ســتوب ،وإتيــن دينيــه ،وغريهــم

الكثــر بــل إن األملــاين فلهــاوزن جتــاوز يف ذلــك إىل نقــد أســفار التــوراة يف كتــاب ســاه (تأليــف
األســفار الســتة ،واألســفار التارخييــة يف الكتــاب املقــدس) ثــم أصــدر عــدة كتــب يف نقــد األناجيــل،

منهــا كتــاب (إنجيــل مرقــص) و(إنجيــل لوقــا) و(إنجيــل متــى) ،أمــا فيــا يتعلــق بنقــده املوقــف

الغــريب املغــرض مــن اإلســام فإنــه قــد اســتفاد اســتفادة عظيمــة مــن تاريــخ الطــري الــذي أرشف
عــى نــره دي خويــه يف ليــدن وصــدرت أجــزاؤه ابتــدا ًء مــن عــام 1879م ،فكتــب كتابــه (املدينــة
قبــل اإلســام) وكتــاب (تنظيــم حممــد للجامعــة اإلســامية يف املدينــة) وغريهــا مــن الكتــب عــن

اإلســام والــرق.

ومــن أبــرز الدراســات النقديــة الغربيــة مــا كتبــه الفرنــي دينيــه يف نقــد املســترشق البلجيكــي

والراهــب اليســوعي ذائــع الصيــت يف الغــرب المنــس( ،)1وقــد أصــدر دينيــه عــددا مــن املؤلفــات
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(( (1يعــد هنــري المنــس 1937-1862( Lammens Henriم) مــن أســوء مــن كتــب يف الســرة النبويــة مــن املســترشقني حيــث مل
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املتعلقــة بســرة النبــي  ، كان منهــا دراســة مفصلــة يف الــرد عــى كتابــات المنــس بعنــوان
(درس انتقــادي ملؤلفــات المنــس) ُنــرت ضمــن جمموعــة دراســات لدينيــه بعنــوان( :آراء غربيــة يف

مســائل رشقيــة) ،يقــول فيهــا دينيــه عــن أســاليب وطــرق المنــس يف الكتابــة" :أمــا الصبغــة العلميــة

التــي يرجــو األب المنــس أن يوهــم هبــا هبــذا األســلوب الســاذج الــذي كان رائجــا يف العصــور
اخلاليــة املظلمــة ،ويســر حتتهــا حقيقــة مقاصــده ،فصبغــة مصطنعــة ال يــكاد يلمســها النــور حتــى

تتصــل..

أحر بالنتائج التي جينيها هذا األسلوب أن تكون مدعاة اهلزء والسخرية..
هبــذا األســلوب كتــب األب المنــس كل مؤلفاتــه بــل كتــب بعضهــا بأســلوب أبعــد أيضــا عــن

اللباقــة ،وليــس جيــري قلمــه بألفــاظ اللطــف والتــأدب إال مــع خصــوم النبــي"(.)1

كذلــك كتــب املــؤرخ اإليطــايل دانكونــا (1914-1835()Danconaم) دراســة بعنــوان:

(أســطورة حممــد يف الغــرب) بــن يف هــذه الدراســة كيــف زور القــوم يف أوروبــا ســرة النبــي

 وكيــف بــدأ وضعهــا كبــار املبتدعــن األوروبيــون مثــل شــمعون الســاحر أو الشــاس
نقــوال يف قوالــب أســطورية خاصــة ،وأن أصــل واضــع األســطورة الغربيــة هــو املــؤرخ البيزنطــي

ثيوفانــس ( )800-760( )Theophanesالــذي أكمــل التاريــخ الــذي وضعــه صديقــه جورجيــوس

ســنكلوس.

فقــد خلــط ثيوفانــس ســرة النبــي  بمفاهيــم ومعــارف انتزعهــا مــن ســر الرهبــان
يلتــزم باألمانــة العلميــة ،وكانــت كتاباتــه نتــاج كراهيــة وبغــض مل تلتــزم بأمانــة النقــل وســامة املنهــج ،يقــول األســتاذ عبدالرمحــن
بــدوي" :حتامــل المنــس عــى الســرة النبويــة حتامــا شــديدا ،زاعــا أن القــرآن وحــده هــو املصــدر الــذي يعتمــد عليــه يف بيــان
ســرة النبــي  ،وأن كتــب األحاديــث كلهــا موضوعــة ..وأبشــع مــا فعلــه خصوصــا يف كتابــه (فاطمــة وبنــات حممــد)
 هــو أنــه كان يشــر يف اهلوامــش إىل مراجــع بصفحاهتــا ،وقــد راجعــت هــذه اإلشــارات يف الكتــب التــي أحــال إليهــا
فوجــدت أنــه إمــا أن يشــر إىل مواضــع غــر موجــودة إطالقــا يف هــذه الكتــب ،أو يفهــم النــص فهــا ملتويــا خبيثــا ،أو يســتخرج
إلزامــات بتعســف شــديد يــدل عــى فســاد الذهــن" ،موســوعة املســترشقني ،لـــ عبدالرمحــن بــدوي( ،ص" ،)504مرجــع ســابق".
(( (1درس انتقــادي ملؤلفــات المنــس ،لـــ إتيــن دينيــه ،ضمــن جمموعــة بعنــوان (آراء غربيــة يف مســائل رشقيــة) ،تعريب :عمــر فاخوري،
(ص ،)99دار الكتــاب العــريب  -بريوت1955 ،م
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الذيــن كانــت ت ُعدهــم الكنيســة مبتدعــة ،وأســقط األحقــاد بــن أطيــاف الكنيســة الغربيــة عــى الســرة
النبويــة ليفــر هبــا ظــروف نشــأة اإلســام(.)1

فالغــريب املنصــف عندمــا يتحــرر فعــا مــن قيــود املوروثــات الثقافيــة ،وإذا مــا نظر بعــن البصرية

يف حمفوظاتــه التارخييــة والقوالــب الفكريــة النمطيــة ،وعندمــا َيســلم فع ـ ً
ا مــن مؤثــرات الكراهيــة

واألحقــاد التارخييــة ،فإنــه ال يقبــل بــا ســطرته أقــام التشــويه والتزويــر ،وهــذا ليــس مرتبطــا فقــط

بالدعــوات احلديثــة واملعــارصة للتحــرر الفكــري أو التقــارب بــن األديــان أو مســاعي املؤسســات

احلقوقيــة فقــد ألــف اهلولنــدي أدريانــوس ريلنــد ( )Relandus Adrianusعــام 1705م كتابــا

بالالتينيــة ترمجــة عنوانــه( :يف الديانــة املحمديــة) فحــص فيــه عــن بعــض اآلراء الباطلــة املنتــرة يف

أوروبــا منــذ العــر الوســيط حتــى القــرن الســابع عــر عــن اإلســام والقــرآن والنبــي 

وحــاول تصحيحهــا اســتنادا إىل القــرآن والســنة ومؤلفــات املســلمني ،وبــن يف كل فريــة أول مــن

قــال هبــا يف الــرق أو يف الغــرب ،وقــد عــده األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي أول أورويب حــاول تربئــة
اإلســام مــن التهــم الباطلــة(.)2

كــا كشــف أســتاذنا أ.د.حممــد الرشقــاوي عــن وثيقــة تارخييــة غربيــة مهمــة ترجــع لعــام 1705م

أيضــا ،وهــي كتــاب املســترشق اإلنجليــزي هنــري ســتوب (1676-1632( )Stubbe Henryم)

(قصــة انبثــاق املحمديــة وتطورهــا مــع ســرة حممــد  وتربئتــه وديانتــه مــن افــراءات

املســيحيني) فقــد قــدم ســتوب نفســه هبــذا الكتــاب مدافعــا عــن احلــق وبــكل موضوعيــة ضــد

عواصــف عاتيــة مــن اجلهــاالت تنبــض بالكراهيــة ،ويف فــرة عصيبــة مــن التاريــخ الغــريب ،فــكان
ذلــك بمثابــة جمازفــة بنفســه ،أو انتحــارا إن صــح التعبــر ،ولعــل بقــاء الكتــاب خمطوطــا ألكثــر مــن
مائتــن وثالثــن عامــا يؤكــد لنــا مــدى خطــورة مــا فعلــه ســتوب ،وقــد تضمــن كتابــه عــرة فصــول

هتــدف لبيــان أخطــاء املفهــوم الغــريب عــن النبــي  ودعوتــه ،ولعــل أهــم هــذه الفصــول
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(((1موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص )243بترصف" ،مرجع سابق".
(( (2انظر :موسوعة املسترشقني ،لعبدالرمحن بدوي( ،ص" ،)307مرجع سابق".
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وأخطرهــا تلــك الفــرة هــو الفصــل العــارش (عدالــة احلــروب اإلســامية ،وتربئــة حممد 

يف موقفــه مــن املســيحيني ،وأنــه مل ينــر ديانتــه بالســيف) ،وقــد دافــع يف فصــول كتابــه عــن احلــق
الــذي علمــه مــن خــال املصــادر التــي رجــع إليهــا ككتــاب ابــن كثــر ،وكتــاب أيب الفــداء ،وغريهــا
ووصــف االهتامــات واملزاعــم الغربيــة بأهنــا ســاذجة وســوقية وأهنــا مثــرة للســخرية(.)1

وإذا اســتعرضنا أســاء أبــرز املؤلفــات الغربيــة التــي ُصنفــت لغــرض النقــد والتصحيــح وهلــدف

بنــاء معــريف صحيــح عــن ســرة النبــي  نجــد العديــد مــن هــذه املؤلفــات التــي قامــت

عــى أســاس هنــج نقــد الــذات ،فمنهــا:

(-1دفــاع عــن حممــد والقــرآن) ( ، )Koran the and Muhammad for Apology Anجلــون

دافنبــورت ( ، )Davenport Johnوالــذي صــدر بلنــدن عــام 1869م.

(-2دفــاع عــن حممــد) ( ، )Mohammad for Apologyغ هيجنــس ( ، )G. Higginsصــدر

عــام 1929م.

(-3حممد يف أوروبا ألف سنة من صناعة األساطري)  ،م ريفس ،صدر يف لندن عام 2000م.
بــل صــدر مــن الغــرب نفســه دراســة نقديــة لكتــاب حممــد حســن هيــكل (حياة حممــد) بعنــوان:

الســرة العربيــة احلديثــة ملحمــد  دراســة نقديــة لكتــاب حيــاة حممــد ،لـــ أ.ويســلس

( ،)Wessels Aوصــدرت بليــدن عــام 1982م

(.)2

وقبـ�ل أن انتقـ�ل إىل سـ�بب آخـ�ر أنقـ�ل نصـ�ا مـ�ن كالم املسـ�ترشق الفرنـسي بوالنفالييـ�ه �Bou

1722-1658( )lainvilliersم) والــذي يصفــه األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي بأنــه أول فرنــي يبــدي
(( (1انظر :االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب ،لـ أ.د .حممد عبداهلل الرشقاوي( ،ص" ،)51مرجع سابق".
وانظر كتاب هنري ستوب نفسه:

Henry Stubbe ,An Account of the Rise and Progress of Mahometanism :With the Life of Mahomet and a
Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians, ) Nabu Press ) 2010 .

(((2انظر :االهتامم بالسرية النبوية باللغة اإلنجليزية عرض وحتليل ،ملحمد مهر عيل( ،ص" ،)16مرجع سابق".
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إعجابــا شــديدا بالنبــي  وباإلســام ومبادئــه ،يقــول بوالنفلييــه يف كتابــه (حيــاة حممــد):

"حممــد هــو ذلــك الــذي أعانــه اهلل اخلالــق املطلــق لــكل مــا جيــري يف الطبيعــة:

أوال :من أجل القضاء عىل وفضح املسيحيني األردياء يف الرشق الذين أفسدوا الدين بمنازعاهتم.
ثانيــا :مــن أجــل تدمــر مغانــم الرومــان واليونــان ،وانتــزاع هــذه البــاد اجلميلــة منهــم ،التــي

اســتغلوها يف حتقيــق أطامعهــم وملذاهتــم..

ثالثا :من أجل إخضاع الفرس ..ومن أجل عقاهبم عىل ما ارتكبوا يف املايض من فظائع.
وأخــرا :مــن أجــل نــر توحيــد اهلل مــن اهلنــد حتــى إســبانيا ،والقضــاء عــى كل عبــادة أخــرى

غــر عبادتــه ،وإهنــا إلنجــازات رائعــة ،ال تتفــق مــع الفكــرة التــي أعطونــا عــن حممــد نفســه ،فكــرة
أنــه دجــال كريــه خبيــث"(.)1

فــكان بوالنفلييــه مــن أوائــل مــن رفــض التلقــن والفكــر املــوروث ونقــده يف زمــن كان ُيعــد فيــه

النقــد أو املخالفــة بابـ ًا موصــد ًا ال حيــق ألحــد طرقــه.

 -8احلــرج الغــريب الشــديد مــن املوروثــات القديمــة والــرؤى الباليــة التــي تنبــض

بالكراهيــة واجلهــل.

ليــس مــن الســهل عــى اإلنســان أن يتــادى يف التمســك بأفــكار وآراء ال يســندها دليــل،

بــل ويعارضهــا العلــم والتطــور املعــريف ،خصوصــا إذا مــا كانــت هــذه اآلراء تكشــف عــن حقــد

يف النفــوس وكراهيتهــا الغــر مــررة لآلخــر ،فاالعــراف باخلطــأ وتصويــب أخطــاء املــايض التــي

أصبحــت تشــكل هويــة فكريــة غربيــة واجتاهــا عامــا يتطلــب شــجاعة وقــوة ومتســكا باحلقيقــة وبعــدا
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(( (1موســوعة املســترشقني ،لعبدالرمحــن بــدوي( ،ص )143ترمجــة عــن خمطوطــة كتــاب بوالنفلييــه املحفوظــة يف املكتبــة الوطنيــة
بباريــس حتــت رقــم (  )bis 156.O2gوقــال عــن هــذا الكتــاب" :حبــذا لــو قــام أحــد الدارســن بتقديــم رســالة عــن كتــاب
(حيــاة حممــد) هــذا ،نظــرا ألنــه أول كتــاب أورويب تعاطــف مــع النبــي حممــد وأعجــب بمبــادئ اإلســام".

الوسطى ِ
صور ِ
بني ِ
ِ
ِ
ِ
والتاريخ ٍ
وشواهدهال ُعيف ِ
لسرية ِ
مسري ُةابن ِ
لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
غريب
يبيف
هشا ٍم
منهج
ابن ِ
احلديث
املفهو ِم الغر
تغري
َ 
ُ
(ت218:هـ) ّ
َ

عــن اهلــوى والذاتيــة ،إال أن األشــد مــن ذلــك هــو الوقــوف يف وجــه هــذه املوروثــات ووصفهــا بأهنــا

جهالــة ال يســندها دليــل وأهنــا إنــا تعــر عــن أحقــاد وكراهيــة ال متــت للعلــم بصلــة.

لذلــك غالبــا مــا نجــد احلديــث عــن احلــرج واخلجــل مــن املوروثــات القديمــة يف موقفهــا مــن

النبــي  يف مفهــوم كالم املســترشقني والغــرب عمومــا ويف مســتلزم حديثهــم ،وال نــكاد

نجــده رصحيــا وواضحــا إال لــدى قلــة مــن الشــجعان الذيــن غلبــوا جانــب املوضوعيــة والصــدق

عــى املــوروث الثقــايف الــذي بــات يشــكل األنــا والــذات ،انظــر إىل حديــث املســترشق الفرنــي
مكســيم رودنســون وهــو يتحــدث عــن تغــر املوقــف الكنــي الغــريب مــن النبــي ،

يقــول" :الثــورة يف التفكــر جعلــت التقييــم املســيحي ملحمــد مســألة حساســة ،فلــم يعــد بإمكاهنــم

الزعــم الــكاذب بأنــه "حمتــال" كــا كان عليــه احلــال يف العصــور الوســطى"

(.)1

فكــا وصــف رودنســون زعــم العصــور الوســطى يف حــق النبــي  بأنــه كــذب بــكل

شــجاعة وقــوة ،نجــده يصــف احلــرج واخلجــل مــن هــذا املوقــف بأنــه "مســألة حساســة" وأنــه "مل

يعــد باإلمــكان الزعــم "..فمفهــوم القــول واضــح وكاف يف اإلشــارة للحــرج واملوقــف املخجــل
الــذي يســتحيل التمســك بــه أو إظهــار تبنيــه.

ونجــد اإلشــارة إىل هــذا احلــرج أكثــر وضوحــا ورصاحــة وشــجاعة يف كالم املســترشق الفرنــي

هنــري دي كاســري (1927-1850م) إذ يقــول" :ولســت أدري :مــا الــذي يقولــه املســلمون لــو

ـوال مــن املســيحيني! فجميــع
علمــوا أقاصيــص القــرون الوســطى ،وفهمــوا مــا كان يــأيت يف أغــاين ال ُقـ ً
أغانينــا حتــى التــي ظهــرت قبــل القــرن الثــاين عــر -صــادرة عــن فكــر واحــد ،كان الســبب يف
احلــروب الصليبيــة ،وكلهــا حمشــوة باحلقــد عــى املســلمني ،للجهــل الــكيل بديانتهــم"(.)2

(( (1الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســامية ،لـــ مكســيم رودنســون ،)95/1( ،ضمــن جمموعــة أبحــاث بعنــوان تــراث
اإلســام تصنيــف :شــاخت وبــوزورث" ،مرجــع ســابق".
(( (2اإلسالم خواطر وسوانح ،لـ املسترشق الفرنيس هنري ديكاسرتي( ،ص ، )30مكتبة النافذة2008 ،م ،ط.1
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كــا نجــده بشــكل أكثــر وضوحــا وشــجاعة يف كالم ســابقه املســترشق تومــاس كارليــل

(1881-1795( )Carlyle Thomasم) الــذي يعــر بــكل رصاحــة عــن خجلــه من هــذه املوروثات،
فيقــول" :لقــد أصبــح مــن أكــر العــار عــى أي فــرد متمــدن مــن أبنــاء هــذا العــر أن يصغــي إىل مــا

يظــن مــن أن ديــن اإلســام كــذب وأن حممــدا خــداع مــزور وآن لنــا أن نحــارب مــا يشــاع مــن مثــل

هــذه األقــوال الســخيفة املخجلــة"(.)1

فهنــا نــرى أن البعــض مــن القــوم مل يســتطع كتــم هــذا احلــرج وأشــار إليــه بــا يؤكــد خجلــه مــن

هــذا اخلــزي واالفــراء ،وهــو مــا يســتحق اإلشــادة والوقــوف مــع هــذا املوقــف الشــجاع حتــى نجــده
أكثــر تكــررا وانتشــارا يف الغــرب ،ولنكــون إعالمــا ومنصــة للنــر تضغــط عــى مــن ظــل يتمســك

بمــوروث احلقــد والكراهيــة جتــاه نبــي اإلســام  والــذي ال زال جيــد يف الغــرب كل دعــم

مــن وســائل اإلعــام ،وخاصــة اإلعــام اجلديــد وقنواتــه.

 -9تأثــر تغــر موازيــن القــوى العامليــة ،وانخفــاض القــوة العســكرية واالقتصاديــة

الغربيــة والتــي كانــت عامــل هيمنــة واســتعالء غــريب.

فــإذا مــا نظرنــا للغــرب يف لغــة خطابــه مــع اآلخــر أزمنــة القــوة واالســتعامر والســيطرة وإحــكام

النفــوذ الكامــل عــى الــرق ومــا صحبهــا مــن اســتخفاف باآلخــر ومعتقداتــه ومقدســاته ،وقارنــا

كل ذلــك مــع األزمنــة بعــد ســقوط االســتعامر وانخفــاض اهليمنــة العســكرية نجــد هــذه اللغــة يف
اخلطــاب وهــذه األفــكار قــد أخــذت بالضعــف والتخفيــف مــن احلــدة شــيئا فشــيئا.

فاألفــكار والتصــورات التــي تصــدر مــن عقليــة املســيطر واملهيمــن والتــي ظهــرت أزمنــة

االســتعامر العســكري ويف ظــل جيــوش غربيــة حتكــم قبضتهــا عــى دول الــرق وشــعوبه ،كانــت

جتــد اجلــرأة يف التطــاول عــى ديانــة الــرق ومقدســاته ،وقــد تغــذت هــذه القــوى بموروثــات فكريــة
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(( (1األبطال ،لـ توماس كارليل ،تعريب :حممد السباعي( ،ص" ،)54مرجع سابق".
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ِ
ِ
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لسرية ِ
تفسريالن َّب ّي ِ
إسحاق
هتذيبه
القرآن
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َ 
ُ
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َ

واعتقاديــة مغرضــة جعلــت حاجــزا بينهــا وبــن قيــم الــرق الدينيــة واخللقيــة ومــا صنعــه اإلســام
ونبيــه  مــن حضــارة إنســانية عظيمــة يف خمتلــف جوانبهــا ،خاصــة بعدمــا أثبتــت احلربــن

العامليــة األوىل والثانيــة هشاشــة املنظومــة الغربيــة االجتامعيــة واخللقيــة بــل ضعــف املنظومــة القانونيــة
الغربيــة أيضـ ًا ( ،)1يقــول املســترشق الفرنــي مكســيم رودنســون" :أدت حــرب 1918 -1914م إىل
زعزعــة ثقــة احلضــارة األوروبيــة بنفســها مــن حيــث إيامهنــا بالتقــدم غــر املحــدود يف االجتــاه الــذي

كانــت تســر فيــه وبــدأ تزعــزع التعصــب العرقــي األورويب..

وقــد نــر شــبلنجر ( )Spengler.Oبعيــد احلــرب كتابــه املذهــل "تدهــور الغــرب"  ..وكتــب

لوتــروب ســتودارد األمريكــي ( )Stoddard Lothropكتابــا بعنــوان ذي مغــزى (العــامل اجلديــد
لإلســام)"(.)2

فقــد أوقفــت هــذه احلــروب الغــرب أمــام نفســه ،وجعلتــه يراجــع مواقفــه جتــاه اآلخــر ،وأخذت

بــه نحــو تقييــم هــذه املواقــف ومــا اســتندت عليــه مــن اســتعالئية وذاتيــة انكشــف بريقهــا املزيــف،

يقــول الدكتــور بنســامل محيــش" :يف القــرن العرشيــن وباألخــص طيلــة عقــوده الثالثــة األوىل بقــي
االســترشاق عامــة متأثــرا باملركزيــة األوروبيــة املبنيــة عــى االعتقــاد بمحوريــة النمــوذج احلضــاري
األورويب ،وعــى هتميــش أو ازدراء مــا ســواه ..ونشــطوا يف مناهضــة اإلســام باألدلــة القروســطوية

ومــا شــاهبها ،ممهديــن الســبل إىل متســيح املســتعمرين وهدهيــم إىل ديــن الكنيســة..

ومل يتخلــص املســترشقون بوجــه عــام مــن هــذه األفــكار واألحــكام املســبقة إال بفعــل عوامــل

مؤثــرة نذكــر منها:احلــرب العامليــة األوىل فالثانيــة اللتــان كان مــن مضاعفــات هوهلــا اإليديولوجــي
والتدمــري أن أضعفتــا ثقــة اإلنســان الغــريب بتفوقــه احلضــاري والعقــي وبثتــا فيــه إحساســا بنســبية

(((1انظر :حول االسترشاق اجلديد ،لعبداهلل الوهيبي( ،ص" ،)44مرجع سابق".
(( (2الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســامية ،لـــ مكســيم رودنســون ،ضمــن جمموعــة بعنــوان( :تــراث اإلســام)( ،ص،)90
"مرجــع ســابق".
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مواقعــه وقيمــه ،فلحــق االنشــقاق والتناقــض أنظمتــه االجتامعيــة واالقتصاديــة والعســكرية"(.)1
ونحــن نشــهد اليــوم يف الواقــع املعــارص مزيــدا مــن تبــدل وتغــر موازيــن القــوى العامليــة وظهور

قــوى عســكرية واقتصاديــة جديــدة تضــارع قــوى الغــرب إن مل تكــن تفوقــه ســواء يف روســيا أو يف
الصــن ،باإلضافــة لظهــور وبــزوغ قــوى أخــرى مــن الــدول الرشقيــة ككوريــا واهلنــد وغريهــا ،ممــا

يضغــط عــى مواقــف الغــرب مــع اآلخــر ويضعــف حــدة خطابــه معــه ،وحيتــم عليــه مراجعــة مواقفــه
وأفــكاره خاصــة يف القضايــا بالغــة احلساســية والتــي متــس املعتقــدات املقدســة ،كســرة نبــي يتجــاوز

أتباعــه اليــوم مليــار إنســان يف خمتلــف أنحــاء العــامل.

 -10ظاهرة اإلسالموفوبيا وتنامي التشوية والتخويف من اإلسالم
وهــذا العامــل كــا ســرى القــارئ يســر باملوقــف الغــريب إىل عكــس اجتــاه العوامــل الســابقة

ليعيــده إىل نقطــة البدايــة ويســر بــه إىل مواقــف العصــور الوســطى.

فاإلســاموفوبيا ظاهــرة عامليــة غربيــة عــى وجــه اخلصــوص هتــدف إىل بــث اخلوف من اإلســام

كديــن رسيــع االنتشــار يفــرض نفســه بالقــوة والســاح عــى اآلخــر وفــق منظورهــا ،ممــا يشــعر اآلخر
والغــرب حتديــدا بتهديــد حلضارتــه وهتديــد لثقافتــه وتعــرض مصاحلــه خلطــر اإلســام ،وبالتــايل فــإن

الشــعور باخلــوف واإلحســاس بالرعــب جتــاه اإلســام كديــن وكأجنــدة دمويــة وإقصائيــة ولــد

شــعورا بالكراهيــة والبغــض لنبيــه حممــد .

ولــن يعــوز متطرفــو الغــرب ممــن تبنــوا ومحلــوا عــى عاتقهــم الدعايــة والرتويــج لإلســاموفوبيا

دليــا أو ســببا لبــث الكراهيــة والرعــب ضد نبــي اإلســام  ودينــه ،فالتقليــب يف خملفات

وجهــاالت العصــور الوســطى كفيــل بــأن يمدهــم بــكل مــا حيقــق مصاحلهــم وأهدافهــم ،وقــد أرشت

يف بدايــة البحــث إىل يشء مــن هــذه اجلهــاالت والضــاالت ،لذلــك ســأكتفي باإلشــارة إىل بعــض
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(( (1العرب واإلسالم يف مرايا االسترشاق ،لـ بنسامل محيش( ،ص  ،)41دار الرشوق  -القاهرة2011 ،م ،ط.1
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الدعــوات الغربيــة املتطرفــة التــي خرجــت عــن إطــار البحــث العلمــي ،وتغــذت يف منابــع احلقــد
والعنرصيــة والكراهيــة ،وقامــت بحمــات وكتابــات لتشــويه صــورة النبــي الكريــم ،

وحتــض عــى معــاداة أتباعــه ،ممــا ملســنا أثــره يف الصــور املســيئة للنبــي  ،وحــوادث القتــل

واالغتيــال ضــد ملســمي الغــرب مــن املدنيــن واألبريــاء بــل ممــن كان هلــم أدوار فاعلــة يف النهضــة

الغربيــة املعــارصة.

ومــن أبــرز كتــاب الغــرب الذيــن هلــم جهــد كبــر يف صناعــة الرعــب (اإلســاموفوبيا) جتــاه

اإلســام ودينــه روبــرت ســبنرس() Spencer Robertاملعمــد يف الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة ،وقــد

ألــف العديــد مــن الكتــب التــي حتــض عــى الكراهيــة والتشــويه لســرة النبــي  ،منهــا
الكتــاب الــذي نــره عــام 2002م (احلقيقــة حــول حممــد) والــذي يتهــم فيــه النبــي 

بالتحريــض عــى قتــل اليهــود وخــرق اتفاقيــة صلــح احلديبيــة والتســبب يف أزمــات عامليــة ال تــزال إىل
اليــوم وأن دينــه مــن أقــل األديــان تســاحما يف العــامل ،ويف كتابه(كشــف اإلســام)()Unveiled Islam

لــذي بنــاه عــى األكاذيــب واخللــط والتشــويه عقــد عــدة فصــول لتشــويه اإلســام ،فمنهــا:
	-فصل :هل اإلسالم دين سالم؟
	-فصل :هل حيرتم اإلسالم حقوق اإلنسان؟
	-فصل :هل حيرتم اإلسالم املرأة؟
	-فصل :هل اإلسالم متسامح مع غري املسلمني؟

وبعــد مــلء كل هــذه الفصــول بالتلفيــق والتدليــس واخللــط يســوق فصـ ً
ا ختاميــا بعنــوان :هــل

الغــرب حقــا ليــس لديــه مــا خيشــاه مــن اإلســام؟

?Does the West Really Have Nothing to Fear from Islam
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وبعــد أن مــارس التشــويه لصــورة اإلســام يف هــذا الفصــل وأتــى باألكاذيــب وأســقط اجلامعات

اإلرهابيــة عــى اإلســام نفســه يقــول يف ختــام الفصــل والكتــاب" :وســواء أصبــح اإلســام مهيمنًــا

يف أوروبــا الغربيــة أو يف أي مــكان آخــر يف األرايض املســيحية الســابقة ،فــإن احلــروب لــن تنتهــي"

(.)1

كذلــك القــس إرويــن لوتــزر ( )Lutzer W Erwinالــذي نــر عــرات مــن الكتــب التــي

تضمنــت التخويــف مــن اإلســام وانتشــاره يف الغــرب عــى وجــه اخلصــوص ،يقــول يف كتابــه الــذي
صــدر عــام 2013م بعنــوان( :الصليــب يف ظــل اهلــال)" :إذا كانــت أوروبــا فطنــة ،فيمكننــا أن نتوقــع

هجمــة مــن القيــود التــي ســتفرض علينــا نحــن غــر املســلمني ألننــا نســعى الســتيعاب ديــن هدفــه

املعلــن هــو غــزو العــامل ،بســام إن أمكــن ،وإال فبالقــوة واإلرهــاب إذا لــزم األمــر"

(.)2

فهــذه أمثلــة معــارصة لظاهــرة (اإلســاموفوبيا) ،ومــا هــي إال نــاذج لتوضيــح كيــف تدفــع

األصوليــة الغربيــة املتطرفــة يف إثــارة األحقــاد وتشــويه صــورة اإلســام ونبيــه  ،وإال

فمثــل هــذه النــاذج كثــرة ومتعــددة ،وال هيــدف البحــث إىل اســتقصائها.

(1) Robert Spencer, Islam Unveiled, Encounter Books,2003, P176. (Whether or not Islam ever becomes
dominant in Western Europe or elsewhere in the former lands of Christendom, the wars will not end).

(2) Erwin W Lutzer, The Cross in The Shadow of The Crescent, harvest House, P221.(If Europe is instructive,
we can expect an onslaught of restrictions that will be imposed upon us non-Muslims as we seek to

accommodate a religion whose stated goal is to conquer the world, peacefully if possible, but by force
and terrorism if necessary).
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A
إن ســرة النبــي الكريــم  هــي منحــة ربانيــة للبــر كافــة ،مــن أراد منهــم اهلــدى

والرشــاد ،وقــد أخــر ســبحانه :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ [الشــورى ،]52 :فهــو هيــدي إىل
االســتقامة بقولــه وفعلــه وشــائله وصفاتــه ،وهــو األنمــوذج املثــايل ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال
اإلنســان يف أخالقــه ومعامالتــه وســائر شــؤونه ،ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [األحــزاب.]21 :

وقــد ســعى املغرضــون مــن الغــرب والــرق إىل النيــل مــن ســرته وحماولــة تشــويه صورتــه

قرونــا طويــا وبذلــوا جهــودا مضنيــة يف ســبيل ذلــك تأليفــا ورســا وحتريضــا بكافــة الســبل ،فــكان

هنايــة جهــود التشــويه والتزويــر والــر أن انكشــف كل ذلــك أمــام العــامل أمجــع ،وزاد أتباعــه وحمبــوه،
ذلــك أن اهلل  قــد تكفــل  -وهــو القــادر -بكفايتــه ،كــا أخــر ســبحانه يف التبيــان احلكيــم:

ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﮊ [احلجــر.]95 :

وأخــرا أشــر إىل أن هــذا البحــث قــد تضمــن أقــواال مــن أعــام الغــرب واملؤثريــن يف فكــره

قادهتــم املنهجيــة العلميــة ،وســاقهم التجــرد واملوضوعيــة إىل وصــف احلقيقــة ونبــذ الباطــل والبهــت،
إال أن ذلــك ال يقتــي التســليم هلــم يف مجيــع مــا صــدر عنهــم مــن مســائل أخــرى ربــا جانبهــم فيهــا

الصــواب أو أعيتهــم الرباهــن والبحــث.

التوصيات:

-1التأكيــد عــى أمهيــة ترمجــة املصــادر األوليــة للســرة النبويــة ،وكتــب الســرة الصحيحــة إىل

اللغــات الغربيــة وعمــوم اللغــات العامليــة حتــى يتمكــن الغــرب والعــامل مــن االطالع عــى الســرة النبوية

الصحيحــة ،والتــي ُســطرت وفــق أوثــق املناهــج البحثيــة يف نقــل اخلــر الصحيــح عنــه .

-2التأكيــد عــى توظيــف أوعيــة النــر العلميــة والثقافيــة املؤثــرة يف الغــرب والعــامل بشــكل

عــام مــن جمــات وصحــف ومواقــع الكرتونيــة يف نــر الصــورة الصحيحــة للنبــي 
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وســرته باللغــات العامليــة ،بحيــث تطــرح ســرته  بشــكل صحيــح أمــام مجيــع الثقافــات

والشــعوب يف العــامل ،وال يــرك املجــال جلهــة مبغضــة أو طائفــة متطرفــة لتقــوم بتشــويه صــورة هــذا

النبــي الكريــم  بمســمى التعريــف بــه أو غــر ذلــك مــن املســميات لتحقــق بذلــك

تطلعــات ذاتيــة أو أيديولوجيــات متطرفــة.

-3دعــوة املوســوعات العلميــة الغربيــة جتديــد النظــر فيــا احتوتــه موادهــا العلميــة املتعلقــة

بالنبــي  ،فالعلــوم واملعــارف هــي دائــا بحاجــة للتجديــد والتقويــم والتصحيــح ،حتــى

تتواكــب مــع املنهجيــات الســليمة والصحيحــة يف البحــث ،ولتعــر عــن واقــع معــريف صحيــح،
وتطــرح مــا أصبــح معلومــا لــدى الباحثــن واملثقفــن بأنــه ال يمــت إىل احلقيقــة والصــواب بصلــة.

-4التمســك باملنهجيــة العلميــة واملوضوعيــة يف التعريــف بســرة املصطفــى ،

وحماولــة البعــد عــن العواطــف ومؤثــرات اخللفيــة الدينيــة يف الطــرح التعريفــي بالســرة النبويــة أمــام
اآلخــر ،ألن حديــث املســلم عــن نبيــه  ،هــو موضــع التشــكيك والتجريــح عنــد غــر

املســلمني ،ويف ظــل متســك غــر املســلم بدعــوى املنهجيــة واملوضوعيــة فــإن املنهجيــة العلميــة تصبــح
مطلبــا ملح ـ ًا وليــس خيــار ًا.

-5تفعيــل املواقــف اإلجيابيــة التــي وقفهــا كبــار كتــاب الغــرب ومفكريــه يف نقــد ونبــذ مواقــف

الكراهيــة واجلهــل والتطــرف الغربيــة املبنيــة عــى املوروثــات القديمــة ،وذلــك برتمجــة ونــر

مؤلفاهتــم ،ونــر أقواهلــم يف خمتلــف وســائل اإلعــام ومنابــر احلــوار العامليــة ملــا هلــم مــن مكانــة يف

الغــرب ،ولكوهنــم يمثلــون اهلويــة الغربيــة املنصفــة.

واهلل أســأل أن جيعــل هــذا العمــل يف رضــاه ،وأن يوفقنــا مجيعــا لصالــح القــول والعمــل ،وصــى

اهلل وســلم وبــارك عــى ســيدنا ونبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه.
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األبطال ،لتوماس كارليل ،تعريب حممد السباعي ،املكتبة التجارية بالقاهرة عام 1930م ،ط.2

 -2األدب العــريب يف مدونــات املســتعربني ،لـــ أ.د.عاصــم محــدان ،نــادي املدينــة املنــورة األديب عــام
2017م ،ط.1

 -3االســترشاق يف الســرة النبويــة دراســة تارخييــة آلراء (وات  -بروكلــان  -فلهــاوزن) ،لعبــداهلل
النعيــم ،املعهــد العــايل للفكــر اإلســامي1997 ،م ،ط.1

 -4االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ،لـ إدوارد سعيد ،رؤية للنرش2008 ،م ،ط.1
 -5االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم ،لـ أ.د.حممد الرشقاوي ،دار البشري2016 ،م ،ط.1
 -6اإلســام بــن الــرق والغــرب ،لعــي عــزت بيجوفيتــش ،مؤسســة العلــم احلديــث –ببــروت،
1994م ،ط.1

 -7اإلسالم خواطر وسوانح ،للمسترشق الفرنيس هنري ديكاسرتي ،مكتبة النافذة2008 ،م ،ط.1
 -8االهتــام بالســرة النبويــة باللغــة اإلنجليزيــة ،ملحمــد مهــر عــي ،نــر جممــع امللــك فهــد لطباعــة
املصحــف الرشيــف2013 ،م.

 -9تاريخ األدب العريب ،لـ كارل بروكلامن ،طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب1993 ،م.
 -10تاريــخ االســترشاق وسياســاته ،لـــ زكاري لوكــان ،ترمجــة :رشيــف يوســف ،دار الــروق -
القاهــرة 2007 ،م ،ط.1

 -11تأثــر اإلســام يف أوروبــا العصــور الوســطى ،لـــ وليــام مونتجمــري وات ،طبــع جســور للرتمجــة
– بــروت2016 ،م ،ط.1
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 -12تاريخ حركة االسترشاق ،لـ يوهان فوك ،ترمجة :عمر لطفي العامل ،دار قتيبة ،ط1996 ،1م.
 -13تاريخ احلضارة ،لـ شارل سنيوبوس ،تعريب :حممد كردعيل ،مطبعة الظاهر -القاهرة.
 -14احلروب الصليبية ،لـ آرنست باركر  ،دار النهضة العربية  -بريوت.
 -15حكــم النبــي حممــد ،لـــ يوتولســتوي  ،بعنايــة وتعليــق د.حممــود النجــري ،مكتبــة النافــذة -
القاهــرة2008 ،م ط.1

 -16احلــوار املســيحي  -اإلســامي دراســة إلحــدى الوثائــق ،لـــ د.عبداحلميــد مدكــور ،ضمــن
جمموعــة أبحــاث مجعهــا ونرشهــا :د.أمحــد هويــدي بعنــوان( :إشــكالية املنهــج يف دراســة األديان)
 ،دار الثقافــة العربيــة2018 ،م ،ط.1

 -17حــول االســترشاق اجلديــد ،لعبــداهلل الوهيبــي ،مركــز البحــوث والدراســات بمجلــة البيــان،
1435هـ ،ط.1

 -18حياة حممد ،لـ إميل درمنغهم ،ترمجة :عادل زعيرت ،دار العامل العريب  -القاهرة 2013م  -ط.1
 -19صحيــح البخــاري املســمى اجلامــع املســند الصحيــح املخترص مــن أمور رســول اهلل 

وســننه وأيامــه ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة بــن َب ْر ِدز َبــه اجلعفــي البخــاري
(ت ، )256:دار األرقــم  -بــروت.

 -20دائــرة املعــارف اإلســامية ،ملجموعــة مــن املســترشقني ،طبــع مركــز الشــارقة لإلبــداع الفكــري،
1998م ،ط.1

 -21درس انتقــادي ملؤلفــات المنــس ،لـــ إتيــن دينيــه ،ضمــن جمموعــة بعنــوان آراء غربيــة يف مســائل
رشقيــة ،تعريــب :عمــر فاخــوري ،دار الكتــاب العــريب – بــروت1955 ،م.

 -22الســرة النبويــة يف دائــرة املعــارف الربيطانيــة دراســة حتليليــة ملــا كتــب حتــت مــادة (حممــد :النبــي
ورســالته) ،د .وليــد بليهــش العمــري.
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 -23الــرق يف نظــر الغــرب ضمــن جمموعــة بعنــوان آراء غربيــة يف مســائل رشقيــة ،لـــ إتيــن دينيــه،
تعريــب :عمــر فاخــوري ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت1955 ،م.

 -24شمس العرب تسطع عىل الغرب ،لـ زيغريد هونكه ،دار صادر  -بريوت.
 -25صحيــح مســلم (املســند الصحيــح املخترص بنقــل العدل عــن العدل إىل رســول اهلل ،

ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،دار الكتــاب العــريب -

بــروت2004 ،م ،ط.1

 -26الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســامية ،لـــ مكســيم رودنســون ،ضمن جمموعــة تراث
اإلســام التــي وضعهــا املســترشق شــاخت ،املجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافــة والفنــون،

1988م.

 -27العرب واإلسالم يف مرايا االسترشاق ،لـ بنسامل محيش ،دار الرشوق  -القاهرة 2011م ،ط.1
 -28القــرآن الكريــم يف دوائــر املعــارف االســترشاقية ،د.محيــد احلميــد ،ضمــن أبحــاث نــدوة القــرآن
الكريــم يف الدراســات االســترشاقية والتــي أصدرهــا جممــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف
الرشيــف.

 -29القــرآن والتــوراة واإلنجيــل دراســة يف ضــوء العلــم احلديــث ،لـــ موريــس بــوكاي ،ترمجــة :عادل
يوســف ،دار األهليــة للنــر – لبنــان2009 ،م ،ط.1

 -30الكوميديا اإلهلية ،لـ دانتي أليغيريي ،ترمجة :أ.حسن عثامن ،دار املعارف ،ط.2
 -31املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم ،لـ أ.د .حممد البهي ،مطبعة األزهر.
 -32حممــد رســول اهلل ،لـــ إتيــن دينيــه ،ترمجــة :د.عبداحلليــم حممــود ،ود.حممــد عبداحلليــم ،دار
الكتــاب اللبنــاين – بــروت1985 ،م.
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 -33حممــد يف مكــة ،لـــ وليــام مونتجمــري وات ،ترمجــة :عبدالرمحــن الشــيخ ،اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب1994 ،م.

 -34حممــد نبــي لزماننــا ،لـــ كاريــن آرمســرونج ،ترمجــة :فاتــن الزلبــاين ،مكتبــة الــروق الدوليــة –
القاهــرة2008 ،م ،ط.1

 -35املسترشقون ،لـ نجيب العقيقي ،دار املعارف – مرص ،ط.4
 -36مالحظــات عــى مســامهات املســترشقني يف الدراســات القرآنيــة ،لـــ أ.د .شــتيفان فيلــد ،منشــور
ضمــن أبحــاث نــدوة القــرآن الكريــم يف الدراســات االســترشاقية طبعــة جممــع امللــك فهــد

لطباعــة املصحــف الرشيــف2006 ،م.

 -37مناهــج البحــث العلمــي وضوابطــه يف اإلســام ،لـــ أ.د.حلمــي صابــر ،طبعــة إجييبــت ســتار،
2000م ،ط.2

 -38املنهــج يف كتابــات الغربيــن عــن التاريــخ اإلســامي ،لـــ د.عبدالعظيــم الديــب ،مطابــع مؤسســة
اخلليــج1411 ،هـ ،ط.1

 -39املوسوعة الشاملة يف تاريخ احلروب الصليبية ،لـ أ.د سهيل زكار ،دار الفكر -بريوت.
 -40موســوعة املســترشقني ،لـــ عبدالرمحــن بــدوي ،املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر – بــروت،
ط2015 ،5م.

 -41موقــف االســترشاق مــن الســرة والســنة النبويــة ،لـــ د.أكــرم ضيــاء العمــري ،دار إشــبيليا،
1417هـــ ،ط.1
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