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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

  المقدمة:

وسيئات  أنفسنا،من شرور  االله، ونعوذ ونستهديه ونستغفره، ،ونستعني حنمده،إن احلمد هلل 
أشهد أن ال إله إال اهلل  مرشدا،ومن يضلل فلن جتد له وليا  املهتد،من يهده اهلل فهو  أعمالنا،

"ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف األخرة من  القائل:وحده ال شريك له 
 القائل:وصحبه وسلم  آلةأن سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى  ، وأشهد(1)اخلاسرين"

 .(2)" من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
  بعد:أما  

 عزولأن أنال هبذا البحث رضا اهلل  فأرجو وآثاره،االستشراق مفهومه  بعنوان:فهذا حبث 
   رب اغفر يل ولوالدي املصري،ك ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإلي إليه،فهو خري ما أسعى 

 احلساب.وللمؤمنني واملؤمنات يوم يقوم 
 وفيها: البحث:خطة 
 وفيها:المقدمة  أوال:
 املوضوع.أمهية  -1
 املوضوع.أسباب اختيار  -2
 ومنهجه.أهدافه  -3
 فيه.حتديد املصطلحات الواردة  -4

 ثانياً: تمهيد وفيه:
 أهداف االستشراق. -1
 منهج االستشراق. -2
 ومباحث:وفيه فصول  الموضوع:صلب  :ثالثاً 

                                         
 .85ينظر: سورة آل عمران آية  (1)
(، 3/184(، )2697على صلح جور فالصلح مردود برقم ) اصطلحواأخرجه البخاري يف باب إذا  (2)

وابن ماجه برقم  (،4/200)(، 4606برقم ) وبوداود (،3/1334) (،1718بلفظ " من أحدث ...." برقم ) مومسل
(14،) (1/7.) 

 



3 
 

 مباحث:االستشراق وتاريخه ودوافعه وفيه مفهوم  األول:الفصل 
 االستشراق.مفهوم  األول:املبحث  -1
 االستشراق.تاريخ  الثاين:املبحث  -2
 االستشراق وفيه مطالب: دوافع  الثالث:املبحث  -3

 .املطلب األول: الدافع الديين
 املطلب الثاين: الدافع االستعماري.

 الدافع العلمي.املطلب الثالث: 
 املطلب الرابع: الدافع االقتصادي.

 مباحث:آثار االستشراق وفيه  الثاني:الفصل 
 العقدية. آثار االستشراق األول:املبحث  -1
 والثقافية.الفكرية  االستشراقآثار  :املبحث الثاين -2
 االجتماعية. آثار االستشراقاملبحث الثالث:  -3
 واالقتصادية.السياسية  آثار االستشراق الرابع:املبحث  -4
 والتوصيات.وفيها أبرز النتائج  الخاتمة: رابعاً:

 وفيها:الفهارس  :خامساً 
 املوضوعات.فهرس  -1
 واملراجع.فهرس املصادر  -2
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 وفيها:المقدمة  أوال:
  الموضوع:أهمية 

كان العرب يف اجلاهلية ، وقبل ظهور اإلسالم ، وجميء النيب األعظم حممد صلى اهلل عليه 
يأكل الضعيف ، وعرفوا بوأد وسلم يعيشون حياة الوحوش يف الغابات ، القوي منهم  وآلة

جمرد أناس ال   أهنملعار ، وكانت األمم اجملاورة ، تنظر إىلملا يرونه من حلوق اخلزي وا البنات
هدف هلم وال هم سوى مجع الدرهم والدينار حىت ظهر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فغري 
هذه النفوس وهداها إىل رهبا ، وبني هلم احلق والصواب وحثهم عليه ، وكشف هلم طريق 
الزيغ والضالل وحذرهم منه ، مث مست أنفسهم وأصبحت أهدافهم ومهمهم عالية ، وجل 

ف يسود هذا الدين اإلسالمي مشارق األرض ومغارهبا ، مث هنضت الدولة تفكريهم كي
اإلسالمية وظهرت يف أهبى حللها ، وعاش الناس يف ظل الدولة اإلسالمية حياة عدل ، 
ورخاء ، وأمن ، وأمان ، مما جعل األمم اجملاورة تسعى وتتشوف إىل ما يف أيدي األمة العربية 

دهم والتأثر هبم ، ومواكبتهم ، فهرعوا مسرعني إىل دراسة علوم واإلسالمية حماولة منهم لتقلي
األمة اإلسالمية )ما يسمى بعلوم الشرق ( فحاولوا االستفادة منها ، ومن مث حاول هؤالء 
النيل من اإلسالم وذلك بتشكيك الناس يف دينهم ومعتقداهتم ، والقدح يف الكتاب والسنة 

رضوان اهلل عليهم نقلة ومحلة هذا الدين ، وتشويه مصادر التشريع ، والقدح يف الصحابة 
علماء األمة اإلسالمية حفظة هذا الدين وورثة األنبياء عليهم السالم ، ليحدثوا فجوة كبرية 

فيسهل احنرافهم وغزوهم ، فكانت احلاجة ماسة   ويعتقدونبني املسلمني وبني ما يؤمنون به 
ودواعي ذلك الظهور ، ودوافعه ، للوقوف يف ملعرفة االستشراق واملستشرقون وكيف ظهروا 

ن كيد وجه هذه املوجه لتحجيمها ، وتفنيد شبههم ، والرد عليها ، حىت نبقى يف مأمن م
 .الكائدين ، ومكر املاكرين
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  أسباب اختيار الموضوع:
 ظهورهم، وشبههم.زمن معرفة املستشرقني وأهدافهم، و  -1
 ندافعها.الوقوف على دوافع االستشراق ومن مث  -2
 .وقاية النفس من أهواء وضالالت املستشرقني -3
نبوة  ما يقوم به املستشرقون من السعي لتشويه رسالة اإلسالم والتشكيك يف -4

، وزعزعة معتقدات املسلمني، مث قررت اختيار ورسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم
هذا املوضوع ألساهم يف مواجهة هذه املوجة هبذا اجلهد، قاصدا من وراء ذلك 
خدمة ديين، ذلك الدين السمح املتكامل، سائال من اهلل العون والتوفيق 

 والتسديد إىل فعل اخلري والرشاد.
 أهداف الموضوع:

 خطورته.جتلية مفهوم االستشراق وبيان  -1
 تبيني دوافع االستشراق وكيفية التصدي هلا. -2
 توضيح آثار االستشراق على اجلانب العقدي والفكري....اخل. -3
 التحذير من آثار االستشراق على اجملتمع املسلم. -4

 منهج الموضوع:
املنهج العلمي املعتمد يف جامعة اإلمام للبحوث العلمية حيث هنجت اتبعت  -1

 جتميع النصوص واستنباطها.الطريق االستقرائية يف 
عزوت األحاديث واآليات إىل مصادرها حيث أبني رقم اآلية والسورة ورقم  -2

 احلديث واحلكم عليه إذا ذكر يف غري البخاري ومسلم.
 يف احلاشية. 14يف صلب البحث وبنط  18جعلت حجم اخلط بنط  -3
 قسمت املوضوع إىل فصول ومباحث ومقدمة وخامتة حسب الطريقة العلمية -4

 .املعتمدة
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 تحديد بعض المصطلحات الواردة في البحث وبيان معانيها:
 .(1) صرانية ويسميه النصارى )التبشري(التنصري: وهو الدعوة إىل الن -1
التبشري: وهو الدعوة إىل النصرانية وهو تبشري يعتمد على هدم القيم الدينية  -2

وإشاعة األفكار اهلدامة بني ونشر الرذائل والقول بطبيعة العالقات اجلنسية احلرة 
 .(2) املسلمني ومن مث جعلهم لبنة هشة تقبل التشكيل الذي يالئم هذه الفرقة

هو تيار فكري كبري ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية، يرمي : التغريب -3
إىل صبغ حياة األمم بعامة، واملسلمني خباصة، باألسلوب الغريب، وذلك هبدف 

املستقلة وخصائصهم املتفردة وجعلهم أسرى التبعية الكاملة إلغاء شخصيتهم 
 .(3) للحضارة الغربية

هو ظاهرة هتدف إىل سيطرة دولة قوية على دولة ضعيفة وبسط  :االستعمار -4
واالجتماعية والثقافية،  اجملاالت االقتصادية نفوذها من أجل استغالل خرياهتا يف

ب وسلب منظم لثروات البالد املستعمرة، فضاًل عن حتطيم كرامة وهي بالتايل هن
االستعمار على  ثقافة شعوب تلك البالد وتدمري تراثها احلضاري والثقايف، وفرض

 .(4)احلضارة القادرة على نقل البالد املستعمرة إىل مرحلة الوحيدة الثقافة أهنا
أهل اهلند، وليس يف اهلندوسية دعوة ديانة وثنية يعتنقها معظم اهلندوسية: وهي  -5

يعبد، مث قالوا  لهإىل التوحيد، بل إهنم يقولون بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إ
 .(5) وسيفا بوجود آهلة ثالثة من عبد أحدها فقد عبدها مجيعا وهي برامها وفشنو

  

                                         
 (.379ينظر: دراسات يف األديان اليهودية والنصرانية ص: ) (1)
(، والتبشري واالستعمار 635، ص:)2ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج (2)

 ( بتصرف.5يف البالد العربية ص: )
 (.698، ص: )2ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج (3)
 ( بتصرف.914، ص: )2حزاب املعاصرة جينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واأل (4)
 (.712، ص: )2ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج (5)

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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وهي الديانة اليت ظهرت يف اهلند بعد )اهلندوسية( يف القرن اخلامس قبل البوذية:  -6
 امليالد، وهي تدعو إىل التصوف واخلشونة ونبذ الرتف واملناداة بالتسامح، ويعتقد

 .(1)البوذيون أن بوذا هو ابن اإلله عندهم وأنه خملص البشرية من مآسيها
اليت أنزلت على عيسى عليه هي الدين الذي احنرف عن الرسالة النصرانية:  -7

الصالة والسالم، مكملة لرسالة موسى عليه الصالة والسالم، ومتممة ملا جاء يف 
موجهة إىل بين إسرائيل، داعية إىل التوحيد والفضيلة  من تعاليم، التوراة

واضطهادا شديدا، فسرعان ما فقدت أصوهلا،  والتسامح، ولكنها جاهبت مقاومة
فابتعدت كثريا عن أصوهلا األوىل  يد التحريف إليها،مما ساعد على امتداد 

 .(2)وثنية المتزاجها مبعتقدات وفلسفات
هي ديانة العربانيني املنحدرين من إبراهيم عليه السالم واملعروفني اليهودية:  -8

  إليهم موسى عليه السالم مؤيداباألسباط من بين إسرائيل الذي أرسل اهلل
. وهذه واليهودية ديانة يبدو أهنا منسوبة إىل يهود الشعب، ليكون هلم نبيا لتوراةبا

وقد تكون نسبة إىل يهوذا أحد أبناء يعقوب ، بدورها قد اختلف يف أصلها
  .(3)وعممت على الشعب على سبيل التغليب

                                         
 (.712، ص: )2ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج (1)
 (.564، ص: )2واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان (2)
 (.495، ص: )1ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ج (3)
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 ثانياً: التمهيد وفيه، أهداف االستشراق، ومنهجه.
 :(1)أهداف االستشراق 

 ثالثة أقسام:تنقسم أهداف االستشراق إىل 
 هدف علمي مشبوه ويهدف إىل: -أ

التشكيك بصحة رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومصدرها اإلهلي،  -1
 ومساوية القرآن.

إنكارهم أن يكون اإلسالم دينا من عند اهلل وإمنا هو ملفق من الديانتني  -2
 اليهودية والنصرانية.

 ققون.التشكيك يف صحة احلديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا احمل -3
التشكيك بقيمة الفقه اإلسالمي الذاتية، ذلك التشريع اهلائل الذي مل  -4

 جيتمع مثله جلميع األمم يف مجيع العصور.
 التشكيك يف قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي. -5

فاألهداف العلمية هذه اليت سعى هلا املستشرقون هي مبثابة االستعمار الفكري واألديب الذي 
يسعون بكل ما أوتوا للوصول إليه ليتمكنوا من النيل من هذا الدين الرباين السماوي الذي 

 تكفل اهلل جل جالله حبفظه.
 هدف ديين سياسي وتتلخص فيما يلي: -ب

تشكيك املسلمني بنبيهم وقرآهنم وشريعتهم وفقههم، ففي هذا هدفان  -1
 ديين واستعماري.

أيديهم  شك يف كل ما بنيإضعاف ثقة املسلمني برتاثهم، وبث روح ال -2
 من قيم وعقيدة ومثل عليا.

تشكيك املسلمني بقيمة تراثهم احلضاري، فيدعون أن احلضارة  -3
 اإلسالمية منقولة عن حضارة الرومان.

                                         
 (.19،20،21،22،23،24،25ينظر: املستشرقون ماهلم وما عليهم ص: ) (1)
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إضعاف روح اإلخاء اإلسالمي بني املسلمني يف خمتلف أقطارهم عن  -4
اخلالفات طريق إحياء القوميات اليت كانت هلم قبل اإلسالم، وإثارة 

 والنعرات بني شعوهبم.
والتمحيص: وهذا الصنف أهداف علمية خالصة ال يقصد منها إال البحث  -ج

 قليل ونادر.
فالناظر واملتأمل يف املستشرقون وأهدافهم جيد أهنم انطلقوا انطالقة لتمييع الشرق وحموا هويته، 

عوا ولألسف يف وجعلوهم يف احلضيض، بل إهنم عن طريق تلك األهداف العدائية استطا
الذي  -جعل املسلمني ال يهتمون بدينهم وال يفكرون فيها، وجعلوا من شباب اإلسالم 

جمرد أتباع ومقلدين للغرب  –يعول عليهم نصرة هذا الدين والنهوض حبضارهتم واالعتزاز هبا 
 وهذا شأن كل متأخر وضعيف حياول تقليد املتقدم والقوي.
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 منهج االستشراق:
 مناهج االستشراق كثرية ومتعددة منها ما يلي: 

 املطابقة واملقابلة:  منهج -1
، وقد برعوا يف ذلك حيث كانوا جيمعون (1) منهادراسة النصوص والتحقق وهو 

وجيمعوهنا ويقابلون بينها ويطابقوهنا ويرجعون إىل املخطوطات األصلية النصوص 
كانت لديهم فرضيات وأحكام   فإهنم‘أهنا مع ذلك مل تسلم من األخطاء  إال‘

 .(2) صحتهامسبقة، وكانوا حياولون إثباهتا بتطويع النصوص للربهنة على 
 منهج األثر والتأثري: -2

بذلك أن اإلسالم ما هو إال دين ملفق من اليهودية والنصرانية، وقد ويعنون 
تسيهر وشاخت على أن اإلسالم مستمد حرص أكثر املستشرقون أمثال جولد 

 .(3) فيهامن اليهودية وتأثريها 
 املنهج التارخيي: -3

وهو عبارة عن ترتيب وقائع تارخيية واجتماعية وترتيبها وتبويبها مث اإلخبار عنها، 
 .(4) ذاهتاوالتعريف هبا باعتبارها الظاهرة الفكرية 

 املنهج اإلسقاطي: -4
الباحث إىل هواه وعدم استطاعته التخلص من يتمثل هذا املنهج يف خضوع 

وعدم جترده من األحكام املسبقة  االنطباعات اليت تركتها عليه بيئته الثقافية
املتعلقة مبوضوع حبثه، وهو يعين تفسري التاريخ بإسقاط الواقع املعاصر املعاش 
م على الوقائع التارخيية الضاربة يف أعماق التاريخ فيفسروهنا يف ضوء خرباهت

ومساعرهم اخلاصة، وما يعرفونه من واقع حياهتم وجمتمعاهتم، وهم بذلك حياولون 

                                         
 .2014ديسمرب  18ينظر: مناهج املسرتقني يف دراسة اإلسالم ألجماد الربعية نشر بتاريخ  (1)
 .ف( بتصر 160 -1ينظر: الظاهرة االستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية ) (2)
 (.21ينظر: املستشرقون ما هلم وما عليهم ) (3)
 (.166،167)الدراسات اإلسالمية  ها يفينظر: الظاهرة االستشراقية وأثر  (4)

 



11 
 

إثبات الصور املرسومة، واملفاهيم العالقة يف أذهاهنم حىت وإن استحال وقوعها 
  .(1) أذهاهنموينفون احلقائق الواقعة اليت ال تتصورها 

                                         
 ( بتصرف.208، )79عددالجملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت، ينظر:  (1)
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  مطلبان:وفيه  االستشراقمفهوم  األول:المبحث 
 لغة. االستشراقتعريف  األول:المطلب 

وهرري تعررين مشرررق س إذا طلعررت شرررقت الشررم يقررال:( )شرررقمررأخوذة مررن  لغررة: االستشررراقف
 .(1) الشمس
كالطلوع، وشرق يشرق شروقا، ويقال لكل شيء طلع مرن   الغرب، والشروقخالف  والشرق:

 .(2) املشرققبل 
ومغررررب. وشررررقوا: ذهبررروا إىل والتشرررريق: األخرررذ يف ناحيرررة املشررررق. يقرررال: شرررتان برررني مشررررق 

 .(3) الشرق أو أتوا الشرق. وكل ما طلع من املشرق فقد شرق
 الشرق.رمز إىل ذلك احليز املكاين من الكون وهو إذا ي فالشرق

  

                                         
 بتصرف.( 1/164خمتار الصحاح ) ينظر: (1)
 (.25/493وتاج العروس ) (،10/173ولسان العرب ) (،5/38كتاب العني )  ينظر: (2)
 (.10/174لسان العرب ) ينظر: (3)
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 اصطالحا: االستشراقمفهوم  الثاني:المطلب 
هو اجتاه فكري يعىن بدراسة اإلسالم واملسلمني ويشمل ذلك كل مرا  اصطالحا: فاالستشراق

يصدر عن الغربيني من دراسات تتناول قضايا اإلسالم واملسرلمني يف العقيردة والسرنة والشرريعة 
 .(1) االت الدراسات اإلسالمية األخرىمن جم والتاريخ، وغريها

ذلرررك التيرررار الفكرررري الرررذي يتمثرررل يف إجرررراء الدراسرررات املختلفرررة عرررن  بررره: إن املقصرررودويقرررال 
الشرق اإلسالمي، واليت تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاتره وثقافتره. ولقرد أسرهم هرذا التيرار 
يف صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعرن العرامل اإلسرالمي بصرورة خاصرة، معررباً عرن 

 .(2) ابينهمري اخللفية الفكرية للصراع احلضا
به الغربيون من دراسة لتاريخ الشرق  مما يقو  باالستشراقأن املراد  قميحة:قال الدكتور جابر  

 .(3) وأساطريهوأممه وعلومه وعاداته ومعتقداته 
هرررو ذلرررك الفكرررر الرررذي اعترررىن بدراسرررة علررروم  االستشرررراق:سررربق أن  خرررالل مرررايل مرررن  يتضرررح

 .املختلفةبشىت أنواعها  سالميالشرق اإل

  

                                         
 (.2يف موقف حممد أركون من القرآن الكرمي )ص االستشرايفاألثر  ينظر: (1)
( 1/9(، واملستشرقون والسنة )2/687املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) ينظر: (2)
 بتصرف.

 (.15على الشباب املسلم )ص واالستشراقآثار التبشري  ينظر: (3)
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 تاريخ االستشراق  الثاني:المبحث 

ا بالدراسررات الشرررقية وال يف أي وقررت كرران ذلررك    ال يعرررف بالضرربط مررن هررو أول غررريبل عاررين 
يف إبررران عظمتهرررا وجمررردها، « األنررردلس»ولكرررن مرررن املؤكرررد أن بعرررض الرهبررران الغرررربيني قصررردوا 

والكترررب العربيرررة إىل لغررراهتم، وتلمرررذوا وتثقفررروا يف مدارسرررها وجامعاهترررا، وترمجررروا معررراين القررررآن 
بعررد أن عرراد مث رياضرريات. واللعلرروم، وال سرريما الفلسررفة والطررب لعلمرراء املسررلمني يف خمتلررف ا

املعاهررد   هررؤالء الرهبرران إيل بالدهررم ونشررروا ثقافررة العرررب ومؤلفررات أشررهر علمررائهم، أسسررت
األديررررة واملررردارس الغربيرررة ، وأخرررذت  العربيرررة« برررارودي»مدرسرررة  – للدراسرررات العربيرررة أمثرررال

تررردرس مؤلفرررات العررررب املرتمجرررة إىل الالتينيرررة، وهررري لغرررة العلرررم يف مجيرررع برررالد أوروبرررا يومئرررذ، 
واسررتمرت اجلامعررات الغربيررة تعتمررد علرري كتررب العرررب، وتراهررا املراجررع األصررلية للدراسررة قرابررة 

العربيرة، وترمجروا معراين  ستة قرون، ومل ينقطع منذ ذلك احلني وجود أفراد درسوا اإلسالم واللغة
وهررو – القرررآن الكرررمي، وبعررض الكتررب العربيررة العلميررة واألدبيررة، حررىت جرراء القرررن الثررامن عشررر
، فررإذا -العصررر الررذي برردأ فيرره الغرررب يف اسررتغالل العررامل اإلسررالمي، واالسررتيالء علرري أراضرريه
علري   ريونبعدد من علمراء الغررب ينبغرون يف االستشرراق، ويصردرون جمرالت متخصصرًة، وياغر

املخطوطرررات العربيرررة يف الررربالد العربيرررة واإلسرررالمية، فيشررررتوهنا مرررن أصرررحاهبا أو يسررررقوهنا مرررن 
املكتبرررررات العامرررررة الررررريت كانرررررت يف غايرررررة الفوضرررررى واإلمهرررررال، وإذا بأعرررررداد هائلرررررة مرررررن نررررروادر 
املخطوطات العربية تنتقرل إىل مكتبرات أوروبرا، وقرد بلغرت يف أوائرل القررن التاسرع عشرر مئترني 

ويف الربرع األخرري مرن القررن التاسرع ،  زال هذا العدد يتزايد حىت اليروم ومخسني ألف جملد، وما
م وتررواىل عقرررد املررؤمترات الررريت تعرررين 1873عشررر عقرررد أول مررؤمتر للمستشررررقني يف برراريس عرررام 

 .(1)بالدراسات عن الشرق وأديانه وحضارته، وما زالت تعقد حىت اليوم

قررد برردأ االستشررراق الالهررومس بشرركل رمسرري حررني صرردور قرررار جممررع فيينررا الكنسرري يقررال بأنرره و 
مل و  وروبيرة،األم وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية يف عدد من اجلامعات 1312عام 

أوروبررا إال مررع هنايررة القرررن الثررامن عشررر، فقررد ظهررر أوالً يف إ لرررتا  يف يظهررر مفهرروم االستشررراق

                                         
صالح  األستاذ:أمنوذجا بقلم  ثملرج ليو مذهب املستشرقني  ودوافعه،االستشراق تارخيه وأسبابه ينظر:  (1)
 ديوبند.حممد الشهاوي جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  رعبد الستا
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وس األكادمييررررررة الفرنسررررررية عررررررام م كمررررررا أدرج يف قررررررام1799سررررررا عررررررام م، ويف فرن1779عررررررام 
 .(1) م1838

أنره مرن الصرعب حتديرد بدايرة االستشرراق فكمرا هرو مالحرظ أن  –واهلل أعلرم  -والذي يظهر 
ومرررنهم مرررن يرجعررره إىل القررررن  األنررردلس،بعرررض املرررؤرخني يعرررودون بررره إىل الدولرررة اإلسرررالمية يف 

لكرررن األهرررم مرررن ذلرررك أن حركرررة  الصرررليبني،ومرررنهم مرررن يعرررودون بررره إىل أيرررام  اهلجرررري،الثررراين 
برل إن  عفويرا،أو أن ظهورهرا كران ظهرورا  غايرة،االستشراق مل تظهر اعتباطا ال هدف هلرا وال 

إىل غرررري ذلرررك مرررن  وتسرررهيله،انطالقتهرررا كررران مرررن باعرررث ديرررين يسرررتهدف خدمرررة االسرررتعمار 
 هبا.ليت نرجي الكتابة عنها يف باالدوافع ا

  

                                         
 (.2/687ينظر: املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة ) (1)
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 لمبحث الثالث: دوافع االستشراق ا
  : الدافع الدينيالمطلب األول

 :(1) منهافالدافع الديين هو أهم الدوافع لالستشراق وأوهلا وذلك ألمور عدة 
 نشأة االستشراق يف أحضان الرهبان. -1
 العناية بتشويه اإلسالم وما يتعلق به من حضارة وأدب وعلم وتراث. -2
عرفته األوساط األوربية بعد فساد احلضارة احلديثة يف العصر اخلواء الروحي الذي  -3

 احلاضر.
طغيان روح االنتقام لدى علماء الغرب بعد احلروب الصليبية والفتوحات  -4

 العثمانية اليت كان احملرك األساسي ملواجهتها دينيا صرفا.
ى وخباصة رجال وهلذا فإن الدافع الديين يعد أهم الدوافع وأوهلا على اإلطالق، فإن النصار 

أن اإلسالم اكتسح املناطق اليت تسيطر عليها اليت كانت ديانتها السائدة  االدين ملا رأو 
النصرانية، وكان هذا اإلقبال على اإلسالم ال لسماحته فحسب، ولكن ألنه بعيد عن 

 .(2) الطالسم والتعقيدات النصرانية، فكان البد أن يقفوا يف وجه اإلسالم ملنع انتشاره
لباعث الديين لالستشراق يف بداية األمر كان لعرقلة تيار التحول من املسيحية إىل اإلسالم، فا

املسلمني أنفسهم يف عقيدهتم وذلك تشكيك طور  مث تطور هذا الباعث من طور العرقلة إىل
 بزعزعة املثل العليا لإلسالم يف نفوس أبناءه من ناحية وإثبات تفوق احلضارة الغربية من ناحية

 .(3) أخرى
ستشراق، كما أن الدوافع فالدوافع الدينية هي السبب الرئيس الذي دعا األوربيني إىل اال

الدينية محلت يف طياهتا أهداف وغايات خمتلفة، وعلى الرغم من ذلك ظل جانبها الرئيس 
 .(4) عرب العصور واحدا، أال وهو مواجهة اإلسالم واهلجوم عليه

                                         
نشر يف بوابة إقليم الفقيه بن صاحل عام  دأبو جهااالستشراق دوافعه وأهدافه خليل  :ينظر (1)

 م.15/5/2011
 (.600 -566 لالستشراق ترمجة مازن مطبقاين ص ) ينظر: املسار الفكري (2)
 ( بتصرف.33،44ينظر: أضواء على االستشراق ص ) (3)
 (.36،37العامل العريب ص )املستشرقون وتوجيه السياسة التعليمية يف ينظر:  (4)
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عاش من تشكيك الناس يف معتقداهتم، والقدح يف الصحابة الكرام املفما نراه اليوم يف واقعنا 
ة هلذا الدافع إال نتيج وما هرضوان اهلل عليهم، ورد للسنة النبوية، والتقليل من حق العلماء 

 الديين لالستشراق.
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 لمطلب الثاني: الدافع االستعماريا
ظاهرها حروب دينية لكنها كانت يف ملا انتهت احلروب الصليبية هبزمية الصليبني كانت يف 

حقيقتها حروب استعمارية مل ييأس الغربيون من احتالل العرب وبالد املسلمني فسعوا إىل 
دراسة هذه البالد يف كل شؤوهنا، فتعرفوا على مواطن القوة وسعوا جاهدين إلضعافها، 

العسكرية والسياسية وتعرفوا على مواطن الضعف وسعوا الستغالهلا، فلما متكنوا من السيطرة 
علينا كان من دوافع تشجيع االستشراق إضعاف املقاومة الروحية واملعنوية يف نفوسنا، فقاموا 
بتشكيكنا عن ما يف أيدينا من تراث، وما عندنا من عقيدة، وقيم، فنفقد ثقتنا يف أنفسنا، 

 .(1)ونرمتي يف أحضان الغرب
ذات ، ورابطة تارخيية عالقة عميقة هلا جذورهاالستعمار العالقة والصلة بني االستشراق واف

  .(2) مصاحل وأهداف مشرتكة
فاملالحظ أن االستشراق سعى إىل تشكيك املسلمني يف قيمهم، وأهدافهم، ومبادئهم، 

ألصول، واملقومات، من األمور السهلة، وال جتد أدىن ذه اقداهتم، فلما كان املساس هبومعت
مصراعيها أمام استنكار، كان من السهل والطبيعي أن تفتح أبواب البالد اإلسالمية على 

 االستعمار وثقافته.
  

                                         
 بتصرف. (17) ص ماهلم وما عليهم ينظر: االستشراق واملستشرقون (1)
 (. 138ينظر: نشأة االستشراق مراحله ودوافع املستشرقني ص ) (2)
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 المطلب الثالث: الدافع العلمي 
ديدا من عاش الشرق اإلسالمي مرحلة تارخيية بالعلم واملعرفة، فقد شهد خالل هذه املرحلة ع

املراكز، واملدارس، واجلامعات اليت كانت مبثابة منارات فكرية وعلمية ومعرفية شاخمة، بينما  
 .(1) كانت تعيش أوربا ذلك الوقت يف عصور اجلهل والظالم

فكانت تلك احلضارة اليت مر هبا الشرق اإلسالمي دافعا للغرب لتعلم علوم الشرق ليلحقوا  
املستشرقني نفر قليل أقبلوا على االستشراق بدافع من حب  منو  .بتلك احلضارة الزاهية

االطالع على حضارات األمم وأدياهنا وثقافتها ولغاهتا، وهم أقل من غريهم خطأ يف فهم 
أحباثهم أقرب إىل احلق  اإلسالم وتراثه، ألهنم مل يكونوا يتعمدوا الدس والتحريف، فجاءت

ولذا جتد أحباثهم والنتائج املستخلصة منها موضوعية وتتسم باألمانة العلمية  (2)والصواب 
والباحثون عن العقيدة الدينية الصحيحة من هؤالء هم أناس ساورهتم الشكوك يف ، (3)

عقيدهتم اليت ولدوا عليها، لذا  دهم عند حبثهم ودراستهم انطلقوا من مبدأ معرفة احلق وهذا 
 .(4)حيث ساقتهم أحباثهم إىل اهلداية والرجوع إىل الدين احلنيفما نلمسه من أكثرهم 

  

                                         
 ( بتصرف. 155) :ينظر: نشأة االستشراق مراحله ودوافع املستشرقني ص (1)
 (.19ينظر: االستشراق واملستشرقون ماهلم وما عليهم ص: ) (2)
 (.46ينظر: أضواء على االستشراق ص: ) (3)
 ( بتصرف.46،47)ينظر: أضواء على االستشراق ص:  (4)
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 المطلب الرابع: الدافع االقتصادي
فالدافع االقتصادي من الدوافع اليت كان هلا أثرا يف تنشيط االستشراق، رغب الغرب يف 

األمثان، لرتويج بضائعهم، وكانوا يشرتون مواردنا الطبيعية اخلامة بأخبس التعامل مع الشرق 
ومن خالل تروجيهم لبضائعهم وشرائهم ملواردنا قاموا بقتل صناعتنا احمللية اليت كانت هلا 

 .(1) مصانع قائمة مزدهرة يف خمتلف بالد العرب واملسلمني
واملسلمون  –على وجه اخلصوص  –لذا  ح املستشرقون  احا اقتصاديا، وجعلوا منا العرب 

حىت أتفه أمة مستهلكة ال منتجة، فتجدنا نستورد كل ما حنتاجه  –على وجه العموم -
 اء، وهذا ما جعلنا يف آخر الركب.األشي

  

                                         
 ( بتصرف.18ص: ) ينظر: االستشراق واملستشرقون ماهلم وما عليهم (1)
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 الفصل الثاني: آثار االستشراق
لقد قدم االستشراق للغرب النصرراين خردمات كبررية يف حتقيرق أهدافره ودوافعره الريت مرن أجلهرا 

ة، أو اسرررتعمارية، أو اقتصرررادية، أو نشرررأ وقرررام، سرررواء كانرررت تلرررك األهرررداف دينيرررة، أو علميررر
سياسية، أو ثقافية، فلما أستغىن الغرب عن مصطلح االستشراق أنشأ أقسام دراسرات الشررق 
األوسررط، ومراكررز حبرروث خمتلفررة، بينمررا ال زلررت تلررك األهررداف القدميررة موجررودة، ويف الوقررت 

قديررة، والفكريررة والثقافيررة، نفسرره أثررر االستشررراق أثرررا سررلبيا يف العررامل اإلسررالمي يف اجملرراالت الع
 واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، وسأكتب يف هذا الفصل عن آثار االستشراق.

 المبحث األول: آثار االستشراق العقدية
 لقد أثر االستشراق تأثريا سلبيا يف اجملاالت العقدية ومن أبرز هذه اآلثار ما يأمس:

ظهور تيار من املفكرين والعلماء والسياسيني واملثقفني وحىت عامرة النراس العراديني  -1
ونرررادوا بفصرررل الررردين عرررن احليررراة، وقصرررروا جمرررال الررردين يف الشرررعائر التعبديرررة، ومرررا 
يتعلق باهلل واإلنسان، أما شؤون احلياة األخرى فال عالقة للردين هبرا، بينمرا رسرالة 

باإلميرران برراهلل عزوجررل، وبالتصررور العررام الررذي  اإلسررالم ربطررت كررل جمرراالت احليرراة
جراء برره اإلسررالم للخررالق سرربحانه وتعرراىل وللكررون واإلنسرران، وقررد أثررر االستشررراق 
يف هررذا اجملررال عررن طريررق البعثررات العلميررة الرريت انطلقررت مررن العررامل اإلسررالمي إىل 

يف  فرنسررا، قررال الشرريخ حممررد الصررباد: )إن فسرراد الطلبررة املبتعثررني مل يكررن ليتحقررق
الريت خرجرت مرن الثرورة بلد من البالد األوربية كما كان ميكن أن يتحقق يف فرنسا 

حىت -ي تسبح يف حبور من الفوضى اخللقية والفكرية واالجتماعية... الفرنسية وه
 .(1)من أجل ذلك كانت فرنسا حمل البعثات -قال

الريت ابتعردت عرن االهتمام املبالغ فيه من قبل املستشرقني بالصوفية، وخباصرة تلرك  -2
الكترررب والسرررنة، وجيرررذبون أبنررراء املسرررلمني ملثرررل هرررذه االهتمامرررات، كمرررا أن مرررن 
اهتمامرراهتم الرريت ترردعوا إىل الريبررة اهتمررامهم بررالفرق املنحرفررة كاإلمساعيليررة والرافضررة 
وغريها، فيعطوهنم من وقتهم ومن دراساهتم ما جتعل الغريب عن اإلسالم يظن أن 

ببرردعهم وخرافرراهتم وضررالالهتم ظنررا منرره أنرره يف االجترراه  هررذا هررو اإلسررالم، فيررؤمن
                                         

 (.29،30ينظر: االبتعاث وخماطره ص: ) (1)
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الصررحيح، ومل يتوقررف األمررر إىل هررذا احلررد، بررل ببررالغ االستشررراق يف الرردور الررديين 
للفررررق، فيعتربهرررا مسرررئولة عمرررا يسرررميه بتطرررور العقيررردة يف اإلسرررالم وتطرررور الررررؤى 

ل تعررردد العقديرررة، ممرررا يعترررربه االستشرررراق مرررن بررراب إثرررراء اإلسرررالم فكريرررا مرررن خرررال
املررذاهب والفرررق، وقررد اجترره االسررتعمار حررديثا ومبسرراعدة التنصررري واالستشررراق إىل 
تكرروين واسررتحداث فرررق دينيررة جديرردة يف اجملتمررع اإلسررالمي هبرردف زيررادة عوامررل 
الفرقررة بررني املسررلمني والعمررل علررى خلخلررة الترروازن يف اجملتمررع اإلسررالمي، كمررا أنرره 

يف تشجيع الدراسات اخلاصة ببعض الفررق من املعروف أن االستشراق لعب دورا 
القدمية مثل: الشيعة واملعتزلة، واحلماس الشديد املوجه لدراسة التصروف، واهلردف 
من هذا احلماس العلمي إحياء هذه الفرق القدمية، وخلق مكان جديرد هلرا داخرل 
الفكرررررر اإلسرررررالمي، والعمرررررل علرررررى تفتيرررررت الوحررررردة الدينيرررررة والفكريرررررة للمجتمرررررع 

وذلك من خرالل متزيقره إىل عردة جمتمعرات داخليرة يفتلرف يف العقيردة اإلسالمي، 
واملذهب والفكر، ولزاما أن نتطرق إىل بعرض أسرباب االهتمرام الكبرري الرذي أواله 

 االستشراق للدراسات اخلاصة بالتصوف منها:
تشررجيع املتصرروفة والعمررل علررى مسرراعدهتم يف إحيرراء طرررقهم الصرروفية مررن  -أ

مشرراعر الدينيررة عنررد املسررلمني وإظهررار اجملتمررع أجررل مزيررد مررن التفتيررت لل
 اإلسالمي يف صورة اجملتمع املفكك دينيا.

مررن  أن التصروف عنرد املسررلمني مترأثر بأشركال التصرروف املعروفرة يف عردد -ب
 .ية، والبوذية، والنصرانية، واليهوديةالديانات األخرى مثل: اهلندوس

ألخررى، كمرا أن أن التصوف عامل تقريرب هرام برني اإلسرالم والرديانات ا -ت
التصررروف يعتررررب مرررن املنرررابع اهلامرررة للتصررروف عرررن املسرررلمني، فاملستشررررقون 
يشجعون قيام الطرق الصوفية والعمل على انتشارها حىت ينتهي األمر إىل 

 .(1)جتزئة اإلسالم دينيا 
  

                                         
 ( بتصرف.21،22،23آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ص: )ينظر:  (1)
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 المبحث الثاني: آثار االستشراق الفكرية والثقافية
التررأثري يف احليرراة الثقافيررة والفكريررة يف العررامل اإلسررالمي، حقررق املستشرررقون  احرراً كبرررياً يف لقررد 

فبعد أن كان القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة وتراث علماء هرذه األمرة الرذين فهمروا هرذين 
املصدرين فهماً جيداً، أصبحت املصادر الغربية تدخل يف التكوين الفكري والثقايف هلذه األمة 

كتررراب اهلل وسرررنة نبيررره صرررلى اهلل عليررره وسرررلم، أم للفقررره أم لعلررروم سرررواًء كررران ذلرررك يف نظرهترررا ل
ويهررردف الغرررزو نهجيرررة هرررذه املصرررادر والتعامرررل معهرررا، الشرررريعة األخررررى، أو مرررا يتعلرررق بفهرررم م

 الفكري اإلستشراقي للثقافة اإلسالمية إىل حتقيق العديد من األهداف منها:
قرراموا بنشررر اآلراء والنظريررات حيررث تشررتيت اجلهررود الفكريررة والثقافيررة للمسررلمني:  -1

الغربيررة الفاسرردة الرريت ال تصررلح للمجتمررع املسررلم وإشررغال املفكرررين املسررلمني بررالرد 
عليها، وقراموا خبلرق حالرة مرن الفوضرى هردفها إبعراد علمراء املسرلمني عرن التفكرري 
يف القضررررايا اإلسررررالمية األساسررررية الرررريت يواجههررررا العررررامل اإلسررررالمي وعررررالج هررررذه 

أسررراس املرررنهج اإلسرررالمي، مث سرررعوا جاهررردين إىل طررررح العديرررد مرررن القضرررايا علرررى 
البدائل العلمانية، واحللول الغربية بدعوى عجز الفكر اإلسرالمي عرن إجيراد حلرول 
للمشاكل احلديثة اليت يتعرض هلا اجملتمع املسرلم، وبردعوى ربرط التخلرف بالردين، 

عزلره، واعترربوا الردين وبدعوى أن الغرب مل يتقدم علمياً إال بعرد أن هجرر الردين و 
أمرراً شخصررياً يتعلررق بشررخص اإلنسران جيررب أن ال يكررون لرره دور يف تنظرريم وإدارة 
شرررئون اجملتمعرررات، مث قرررالوا علرررى اجملتمرررع املسرررلم إن أراد التقررردم والتفررروق العلمررري 

وطررررق  ومواكبرررة األحرررداث ومعاجلرررة املشررراكل احلديثرررة فعليررره أن يسرررري علرررى خطرررى
 . (1)الغرب

ربيررررررة: سررررررعى االستشررررررراق إىل نشررررررر القرررررريم الغربيررررررة يف اجملتمعررررررات نشررررررر القرررررريم الغ -2
اإلسررررررالمية مررررررن خررررررالل الرررررردعوة إىل االجتاهررررررات األدبيررررررة والفنيررررررة الرررررريت ال تالئررررررم 
اجملتمعررات اإلسررالمية والرريت تعكررس قيمرراً غربيررة خالصررة، فقررد بررالغ املستشرررقون يف 

سرلبية يف بعرض االهتمام بذلك فقاموا بنشر وحتقيق مناذج مرن النصروص األدبيرة ال
املصادر األدبية، بل اعتربوا ما تقدمه من مناذج حلياة منحرفة فاسدة على أهنرا مرن 

                                         
 ( بتصرف.89،90ينظر: آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ص: ) (1)
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طبيعة احلياة اإلسالمية، مث إن بعض املستشرقون سعوا إىل نشر االجتاهات األدبية 
والفنية الغربية وبعضها يدعوا إىل االبتذال واالحنالل والفساد باسرم األدب والفرن، 

جتاهرررات تعكرررس قيمررراً غربيرررة خالصرررة تعررررب عرررن مشررراكل الغررررب ومعظرررم هرررذه اال
وأزماته، وال تصلح أبداً للتعبري عن قضايا اجملتمرع اإلسرالمي املختلرف عرن اجملتمرع 
الغريب يف طبيعتره وأسسره، واحلقيقرة أنره مرع الغرزو الفكرري للمجتمعرات اإلسرالمية 

دون أن يفكرررروا يف  انتقلرررت هرررذه االجتاهرررات وتلقفهرررا األدبررراء والفنرررانون املقلررردون
ومنحلررة ال تصررلح  مناسرربتها للمجتمررع اإلسررالمي، أو فيمررا حتتويرره مررن قرريم فاسرردة

 . (1)لإلنسان املسلم
  

                                         
 ( بتصرف.93،94،95ينظر: آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ص: ) (1)
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 المبحث الثالث: آثار االستشراق االجتماعية
تعترب اآلثار االجتماعية من أخطر اآلثار الريت مرازال االستشرراق حريصرا علرى حتقيهرا يف العرامل 

املستشرررقون بدراسررة اجملتمعررات اإلسررالمية ومعرفتهررا حررق املعرفررة مررن عررادت اإلسررالمي، فرراهتم 
وقررررريم ومبررررراد  وأخالقيرررررات لكررررري يتمكنررررروا مرررررن الترررررأثري فيهرررررا بنجررررراح، ولقرررررد تركرررررزت جهرررررود 
املستشررررقني يف اجملرررال االجتمررراعي علرررى عرررزل املسررررلم عرررن جمتمعررره وعادتررره وتقاليرررده احلميرررردة 

  األسرررية االجتماعيررة لرردى اجملتمررع اإلسررالمي، فحرراولوا جاهرردين علررى التشرركيك  يف املبرراد
ومررن مث قرردموا اجملتمررع الغررريب بصررورة مثاليررة، مث ردوا التخلررف املوجررود يف اجملتمعررات اإلسررالمية 
إىل قرريم اإلسرررالم الثابترررة اجلامرردة الررريت ال تتغرررري وجعلوهرررا السرربب الررررئيس يف يفلرررف اجملتمعرررات 

إظهرار حماسرنه، ومتجيرد احلريرات الغربيرة واعتبارهرا اإلسالمية، ومن مث سعوا إىل متجيرد الغررب و 
أساساً للتقدم يف الغرب وكانوا يتعاملون مع مرا يظهرر يف الغررب مرن مسراو  بسياسرة التعتريم، 

 فمما يشاهد ويالحظ أن الغرب أثر تأثرياً سلباً يف اجملال االجتماعي منها:
 سلمة:تغريب اجملتمع املسلم من خالل التأثري على قيم األسرة امل -1

نظررراً ألن األسرررة هرري أسرراس اجملتمررع املسررلم فقررد عاجلررت الدراسررات االستشررراقية 
االجتماعيررررة األسرررررة وانتقرررردت القرررريم املتحكمررررة يف العالقررررات األسرررررية، وهامجررررت 
السرررلطة الررريت يتمترررع هبرررا األب داخرررل األسررررة واعتربهترررا مرررن أسرررباب يفلرررف األسررررة 

و تغيرررري القررريم األسررررية، وتفكيرررك املسرررلمة، واهلررردف احلقيقررري لتلرررك الدراسرررات هررر
العالقررات األسرررية وايفرراذ النمرروذج الغررريب للحيرراة االجتماعيررة داخررل األسرررة، وممررا 
جيرب التنبيرره إليرره أن مرن مسرراو  هررذا النمروذج األسررري الغررريب الرذي يررراد تصررديره 
إىل اجملتمررررع اإلسررررالمي ضررررياع قيمررررة الررررزواج االجتماعيررررة كعامررررل أساسرررري يف بنرررراء 

ليمة اجتماعيررا، ومررن الواجررب أيضرراً اإلشررارة إىل أن بعررض هررذه القرريم األسرررة السرر
 .(1)الغربية انتقلت إىل األسرة املسلمة بتأثري من الفكر اإلستشراقي

 اهلجوم اإلستشراقي على املرأة املسلمة: -2
امتداداً للهجوم اإلستشراقي على نظام األسررة فقرد ركرز االستشرراقيني علرى دراسرة 

األسرة وخارجها فاهتموا املرأة بأهنرا أسررية الرجرل، وأهنرا ال تتمترع وضع املرأة داخل 
                                         

 ( بتصرف.59،60،61ينظر: آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ) (1)
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بأي حقروق أو حريرات، وأهنرا ليسرت هلرا شخصرية مسرتقلة عرن الرجرل، واعتربوهرا 
عضررو عاطررل داخررل اجملتمرررع املسررلم طاملررا أهنررا ال تتمترررع حبقرروق العمررل واألنشرررطة 

ى ضررورة املسراواة برني املتاحة للمرأة يف الغررب، ومرن مث ركرز النقرد اإلستشرراقي علر
 .(1) الرجل واملرأة

مكانررة املرررأة يف اإلسررالم تشررويه لررذا نالحررظ مررن املستشرررقني الضرررب وبقرروة علررى 
، ونشرررر املرررزاعم عرررن التقليرررل مرررن شرررأهناوأهنررا مهضرررومة احلقررروق وذلرررك مرررن خرررالل 

اضطهاد اإلسالم للمرأة وما نراه اليوم من محالت إعالمية مهدفة ومركزة ومنضرمة 
ومنضرربطة للمطالبررة حبقرروق املرررأة ومسرراواهتا بالرجررال ونشررر اإلخررتالط خررري شرراهد 

 وبرهان.
  

                                         
 ( بتصرف.59،60،61ينظر: آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ) (1)
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 المبحث الرابع: آثار االستشراق السياسية واالقتصادية
يررزعم الغربيرررون أن الدميوقراطيرررة هررري أفضرررل نظرررام يتوصررل إليررره البشرررر حرررىت اآلن، ولرررذلك فهرررم 
يسررعون بكررل مررا أوترروا ليسررود هررذا النظررام العررامل أمجررع مبررا فيرره الرردول اإلسررالمية، لررذا  رردهم 
حرراوهلم انتقرراد اخلالفررة اإلسررالمية، وحرراولوا االفرررتاء علررى اخللفرراء الراشرردين، وقررد تررأثرت بعررض 

لعربيررة الرريت خضررعت لالسررتعمار الغررريب بررالفكر السياسرري الغررريب بررأن قامررت باسررترياد الرردول ا
النظررام الربملررراين دون أن يرررتم إعررداد الشرررعوب العربيرررة ملثررل هرررذه األنظمرررة فكانررت كمرررا قرررال   

 .(1)بأن العرب استوردوا برملانات مغلفة دون ورق التعليمات  –برنارد لويس 
 أما في المجال االقتصادي: 

االشررررتاكي والرأمسرررايل وذلرررك مرررن أجرررل فرررإن الغررررب سرررعى إىل نشرررر الفكرررر االقتصرررادي الغرررريب 
حماربرررة النظرررام االقتصرررادي ، برررل مل يكتفررروا بتقررردمي النظرررريتني فقرررط برررل سرررلكوا طريرررق التأصررريل 
الشرررعي هلررا وجيعلوهنررا ال متثررل اخلررروج علررى النظررام االقتصررادي اإلسررالمي ، وتررربز بعررض تلررك 

حيث لعرب االستشرراق دوراً كبررياً يف هرذا الغرب يف تدهور االقتصاد اإلسالمي اآلثار يف دور 
فقرراموا بنقررد النظررام االقتصررادي اإلسررالمي وأنرره عرراجز عررن حررل املشرركالت االقتصررادية، ويف 
حينهرررا اهرررتم املستشررررقون الغربيرررون بشررررح النظريرررة الرأمساليرررة، واملستشررررقون الشررريوعيون بشررررح 

مررل علررى نشرررها يف الرربالد اإلسررالمية الرريت وقعررت حتررت نفرروذهم، وهررذا النظريررة االشرررتاكية والع
التدهور االقتصادي اإلسالمي يف املاضي مل يكن سببه خلل أو ضعف يف النظرام االقتصرادي 

لكنه يعود إىل احلرب االقتصادية اليت شنها الغرب على العامل اإلسالمي، ونتج عن اإلسالمي 
 رب يف اجملال االقتصادي ونتج عنه أيضاً ما يلي:ذلك التدهور التبعية الكاملة للغ

 ضياع الوحدة بني املسلمني. -1
 تعطيل املؤسسات االقتصادية اإلسالمية. -2
الغررريب والقضرراء  بيررة واملبرراد  املتحكمررة يف نظررام السرروقنقررل القرريم االقتصررادية الغر  -3

 على القيم اإلسالمية اليت حتكمت يف االقتصاد اإلسالمي.

                                         
 (.77ينظر: الغرب والشرق األوسط ترمجة نبيل صبحي ص: ) (1)
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. (1)عرقلة الربامج االقتصادية اإلسرالمية واجلهرود التنمويرة للمجتمعرات اإلسرالمية  -4
فمررا نررراه اليرروم مررن تررأخر لألمررة اإلسررالمية وجعلهررا يف آخررر الركررب هررو بعرردها عررن 

 منهجها ومبادئها السامية فكانت النتيجة التبعية واالرهتان للغرب.
  

                                         
 ( بتصرف.82،81،80،79ينظر: آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعات اإلسالمية ) (1)
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 ترابعاً: الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيا
 أبرز النتائج:: أوالً 

أن منرراهج االستشررراق كثرررية ومتعررددة منهررا: املررنهج التررارخيي، واملررنهج اإلسررقاطي،  -1
 ومنهج املطابقة واملقابلة، ومنهج األثر والتأثري.

أن املرررراد باالستشرررراق ذلرررك الفكرررر الرررذي اعترررىن بدراسرررة علررروم الشررررق اإلسرررالمي  -2
 بشىت أنواعها املختلفة.

عديرردة منهررا: الرردافع الررديين، والرردافع االسررتعماري، والرردافع أن لالستشررراق دوافررع  -3
 العلمي، والدافع االقتصادي.

أن االستشرررررررررراق أثرررررررررر ترررررررررأثرياً سرررررررررلبياً يف اجملرررررررررال العقررررررررردي، والفكرررررررررري والثقرررررررررايف،  -4
 واالجتماعي، والسياسي واالقتصادي.

 أهم التوصيات:ثانياً: 
تعرررررررري أعمرررررررال  نوصررررررري مراكرررررررز األحبررررررراث العلميرررررررة باالهتمرررررررام بالدراسرررررررات الررررررريت -1

 املستشرقني.
نوصي اجلامعات أن تقوم بتدريب طالب الشريعة بطرق وسبل الرد علرى شربهات  -2

 املستشرقني وتفنيدها.
نوصرري اجلمعيررات واحلكومررات املسررلمة بتأهيررل عرردد كررايف يعرررف لغررة املستشرررقني  -3

 ويرتجم ما يغزونا به ويرد بالطريقة العلمية الرصينة.
  واحلمد هلل رب العاملني. واهلل املوفق لسواء السبيل
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 .، وفهرس الموضوعاتالمراجعالمصادر و  فهرسخامساً: الفهارس وفيها 
 أواًل: فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الكرمي. -1
 صحيح البخاري. -2
 صحيح مسلم. -3
 سنن أيب داوود. -4
 سنن الرتمذي. -5
 سنن ابن ماجه. -6
 القرادر عبرد برن بكرر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الدين زين: ، تأليفالصحاح خمتار -7

 الررردار - العصررررية املكتبرررة: الناشرررر، حممرررد الشررريخ يوسرررف: حتقيرررق، الررررازي احلنفرري
 .م1999/  هر1420 اخلامسة،: الطبعة، صيدا – بريوت النموذجية،

 الفراهيررردي متررريم برررن عمررررو برررن أمحرررد برررن اخلليرررل الررررمحن عبرررد أبرررو: ترررأليف، العرررني -8
 ومكتبررة دار: الناشررر، السررامرائي إبررراهيم د املخزومرري، مهرردي د: حتقيررق، البصررري
 .اهلالل

 ابررن الرردين مجررال الفضررل، أبررو علررى، بررن مكرررم بررن حممررد: تررأليف، العرررب لسرران -9
 .هر 1414 - الثالثة: بريوت، الطبعة – صادر دار: الناشر، األنصاري منظور

ررررد: تررررأليف، القرررراموس جررررواهر مررررن العررررروس ترررراج -10 ررررد بررررن حممل  الرررررزلاق عبررررد بررررن حممل
احملققرررني،  مررن جمموعررة: حتقيررق، الزَّبيرردي مبرتضررى، امللقلررب الفرريض، أبررو احلسرريين،
 .اهلداية دار: الناشر

: النردوة العامليرة ترأليف، املوسوعة امليسرة يف األديران واملرذاهب واألحرزاب املعاصررة -11
 الناشرر:، إشراف ويفطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهرين، للشباب اإلسالمي
 .هر 1420الطبعة: الرابعة، ، للطباعة والنشر والتوزيعدار الندوة العاملية 

ن القررررآن الكررررمي للررردكتور حممرررد برررن ستشرررراقي يف موقرررف حممرررد أركرررون مررراألثرررر اإل -12
 سعيد السرحاين.
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لردكتور جرابر قميحرة رابطرة العرامل ستشراق علرى الشرباب املسرلم لالتبشري واال آثار -13
 .م1991ر  ه 1412، العام116اإلسالمي، السنة العاشرة، العدد 

 منوذجراً أ مقالرة )مرذهب املستشررقني( ملرجليروث ستشراق تارخيه وأسبابه ودوافعرهاال -14
الشرهرية الصرادرة  جملرة الرداعي األسرتاذ صرالح عبرد السرتار حممرد الشرهاويبقلم: 

م، ينرررراير 2011هررررر س ديسررررمرب  1433صررررفر  –رم ، حمررررديوبنررررد عررررن دار العلرررروم
 .36: ، السنة2-1العدد: ، م2012

املستشرررقون وتوجيررره السياسررة التعليميرررة يف العرررامل العررريب مرررع دراسررة تطبيقيرررة علرررى  -15
دول اخللرريج "دول جملررس التعرراون" تررأليف: نررايف بررن ثنيرران بررن حممررد آل سررعود، 

ه حقررررروق الطبرررررع حمفوظرررررة 1414الناشرررررر: دار أميرررررة للنشرررررر والتوزيرررررع، ط األوىل 
 للمؤلف.

دار  الفترراح عليرران، الناشررر: عبرردأضررواء علررى االستشررراق تررأليف: الرردكتور حممررد  -16
 م.1980 -ه1400البحوث العلمية، ط األوىل 

االستشررراق واملستشرررقون مرراهلم ومررا علرريهم، تررأليف: مصررطفى السررباعي، الناشررر:  -17
 م.1979 –ه 1399سالمي، ط الثانية اإلاملكتب 

الناشر: الظاهرة اإلستشراقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية، تأليف سامي احلاج،  -18
 مركز دراسات العامل اإلسالمي، ط: الثانية.

االبتعررراث وخمررراطره، ترررأليف: حممرررد الصرررياد، الناشرررر: املكترررب اإلسرررالمي دمشرررق،  -19
 م.1978ه  1398

آثار الفكر اإلستشراقي يف اجملتمعرات اإلسرالمية، ترأليف: د. حممرد خليفرة حسرن  -20
ألوىل أمحرررررد، الناشرررررر: عرررررني للدراسرررررات والبحررررروث اإلنسرررررانية واالجتماعيرررررة، ط: ا

 م.1997
اخللررف،  زدراسررات يف األديرران اليهوديررة والنصرررانية، تررأليف: سررعود بررن عبررد العزيرر -21

 م.2004ه  1425الناشر: مكتبة أضواء السلف بالرياض، ط: الرابعة 
التبشرررري واالسرررتعمار يف الررربالد العربيرررة، ترررأليف: د. مصرررطفى خالديرررة و د. عمرررر  -22

 م.1983الثانية فروخ، الناشر: املكتبة العصرية ببريوت، ط: 
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