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 شملت ابحاث المستشرقين سبعة محاور رئيسية :

      : هذا الجانب يوضح اهتمام الستشرقين في القيام بهذه الدراسات االسالمية.1

الدراسات , والتي تنشر في مؤتمراتهم ومنشوراتهم ودورياتهم الكبرى , وما اعدوه 

من فهرس للمخطوطات والمطبوعات والمكتبات العربية وغيرها وهنا البد ان نشير 

امثال بروكلمان وجب وبرنارد لويس الى مجموعة من المستشرقين المتمرسين 

وكلود كاهين وجبرايللي وغيره الذين استوعبوا في دراساتهم الكليات في مجرى 

التريخ االسالمي ورسموا الخطوط العامة التي تضم الجزئيات وتحويلها . وهذا 

   .ة هذا المنهج في الكتابه التاريخيمانفتقر اليه في دراساتنا فلم يعني اال القليل منا ب

                                                                     

: قدم المستشرقون ضمن هذا المحور تصورات ثم الدين االسالمي كعقيدة .2

درسوا سيرة الرسول الكريم وفق ما جاء بكتب السيره والتاريخ من تراثنا العربي 

بالمزاوجة بين ما يكتبون وبين ما ورثوه من عهد الالهوت كما تناولوا  ثم بداوا

القران الكريم بالدرس على شكل قراءات او تفاسير او ترجمات الى لغاتهم , وفي 

هذا كله ال ينسون التجريح بنقدهم , وهذا ما قادهم الى دراسات ال تعد حول الجدل 

 (1)الكالم والتصوف والغلو الديني .الديني والعقيدة واالتجاهات المختلفة لعلم 



 

: وفي هذا المجال نجد هناك اتجاهين : اتجاه يساير الحاجة الماسة االسالم كشريعة .3

لالستشراق في عصر الالهوت المضاد لالسالم , واخر يتفق موعصر االستعمار 

المضاد للعروبة وحركات النهضة االسالمية ودراساتهم للشريعة تنحصرفي بيان 

رها , ودراسة الفقهاء واتجاهاتهم والعمل على تعميق الخالفات في اجتهاداتهم مصاد

الذنوب  سواء كانت في الفتاوى او المواقف من اهل الذمة او الموقف الشرعي من

والحدود وتفاصيل ذلك , كما عملوا على تعميق الخالفات في آالفاق المذهبية الخاصة 

والملكية واالوقاف وهدفهم من ذلك الوصول الى فتناولوا موضوعات العبودية والشهادة 

 (2)جزئيات تتصل بصلب الحياة الشرعية للمسل واشغالهم بها وابعادهم عن األصول.

 

 : ركزالمستشرقون همهم ووجهوا دراساتهم الىريخ العربي االسالمي االت.4

بعضهم كتب التاريخ ونشرها وبيان أصولها ومصادرها وأحداثها , والذي يرمي اليه  

تقديم صور مشوهة عن المجتمع االسالمي اجتماعية وسياسية واقتصادية , يكمن في 

, او تنكيل العرب , ولذلك  بعضها تزوير لحقائق واضحة , او تحريف لظواهربارزة

جاءت دراساتهم في هذا المحور قائمة على تقسيمات اقليمية, ومذهبية وطائفية وعنصرية 

 امتيازاً خاصاً ومية البربرية أو الفارسية أو التركية واعطائها كما نشاهد من ابرز دور الق

. وهذا ال يعني وجد فئة من (4).وهذاكله يؤدي الى تفكيك وتمزيق االمة تاريخياً (3)

المستشرقين الذين درسوا التاريخ االسالمي دراسة جادة بعيدة عن الغرض سوى العلم 

 والوصول الحقيقة.

المستشرقون في هذا االتجاه اصول اللغة العربية  درس .اللغة العربية وادابها:5

وعالقتها باللغات السامية , وقاموا بدراسات مقارنة الظهار اآلثار الحامية والسامية 

اعدها وعلم المتداخلة في أصول اللغة العربية ولذلك اتجه بعضهم لدراسة فقه اللغة وقو

ت االخرى في األلفاظ وأسماء العروض والمعجمية العربية واقتباس اللغة من اللغا

االشخاص , وهذا يدعو االستشراق لكي يوضح الغة الحديثة فيدرس اللهجات المحلية 

واالقليمية وبيان الفولكلور على انه قابل للنمو ليحل محل الخصائص العامة المشتركة في 

ب مقومات العروبةواالسالم ووفق هذا الطريق جاءت بعض دراسات المستشرقين في االد

العربي , فتناولوا ادب وسير االدباء والشعر والشعراء ونوازعهم وأصولهم ومؤثراتهم 



وعقائدهم , وكان هدف بعضهم الوصول الى فرضيات في علم االعراق 

 .(5)بولوجيانثرواال

 

لقد تناول المستشرقون في دراساتهم . علوم الحضارة والنظم العربية االسالمية : 6

والحساب والفلك والتنجيم واالنواء والكيمياء وعلم االحياء  مختلف العلوم كالفلسفة

المعادن والطب والفنون وغيرها من صنوف المعرفة التي شاعت  والطبيعة والري وعلم

في عصر ازدهار الحضارة العربية االسالمية , وبفضل ما يمتلك المستشرقون من  قدرة 

وا ربط هذه العلوم باالصول في هذه المحاوالت ومنهجية علمية استطاععلى البحث 

اليونانية , وأحياناً بأصول غير عربية ساسانية وبيزنطية معبرين عن اتجاههم العام الذي 

يجانب الحقيقة فدرست جماعة منهم انتقال العلوم العربية الى الغرب بطريقة توحي بال 

اث العبري  عن طريق العربية , أو الحياء الترشك عن رغبتهم الحياء التراث اليوناني 

ما يوضح بجالء قصدهم ويبين مدى تعامل المستشرق مع  , وهذاعن طريق العربية 

العلوم العربية االسالمية التي حاولوا ان يثبتوا بأنها ال تمت الى العصر الحديث عصر 

. بينما  أبانت جهود االستاذ فؤاد سيزكس وغيره من العلماء (6)الحضارة االوربية بصلة 

مستشرقين مدى أهمية التراث الحضاري العربي ودوره في النهضة المسلمين وال

 .االوربية

 

لقد قام العديد من المستشرقين ومنذ عهد مبكر . تحقيق التراث العربي االسالمي : 7

مدفوعين بدوافع عديدة بعضها علمية  بتحقيق ونشر المصادر العربية االسالمية االصيلة

موضوعية وبعضها دينية وتبشيرية  أو سياسية ومن اجل تحقيق األهداف المرسومة من 

قبل اصحاب القرار السياسي  أو الديني أ االقتصادي كل حسب ارتباطاته .وال ينكر أن 

ا والتي تشمل المسلمين استفادوا من هذه المخطوطات المحققة تحقيقا علميا دقيق الباحثين

على ان بعضها أعيد تحقيقه عدداً كبيرا ومهما من المصادر التاريخية العربية االصيلة . 

من قبل المحققين العرب والمسلمين بصورة اكثر دقة وحرص خاصة وأن المحققين 

 العرب أكثر تفهما للنصوص العربية .

 

بجامعة لندن االستاذ بيرس واالفريقية والبد ان نذكر ان مدير مكتبة الدراسات الشرقية 

 -1906وضع فهرساً عاماً للمقاالت المنشورة عن االسالم في المجاالت التي صدرت من 

م وضم ستاً وعشرين الف مقالة . ثم اتبعه بمالحق االول منها 1958نشر سنة   1955



وععدها اكثر من سبعة  1960 – 1956م ويتضمن المقاالت المنشورة بين 1962سنة  

م وعددها 1965 – 1961ويتضمن المقاالت من  ربعمائة مقالة والملحق الثاني آالف وا

اكثر من ثمانية آالف مقالة . وتدل االرقام اعاله على تزايد مايكتب عن االسالم 

 والمسلمين في اللغات االجنبية .

كتاباً بعنوان ) مقدمة لتاريخ الشرق االسالمي ( يضم عناوين كما نشر سوفاجيه الفرنسي 

م ثم صدرت للكتاب نفسه طبعة جديدة مزيدة 1942الكتب والمراجع عن االسالم سنة  

م . وكتب األستاذ برناردلويس فصالً خاصاً عن المراجع 1965باللغة االنكليزية سنة 

 م .1961المتعلقة بتاريخ االسالم بعنوان العالم االسالمي سنة  

ة تضمنت أشهر ماكتب من مراجع وكتب ايرا البيدس في مقدمة احد كتبه قائمة طويل

مقاالت علمية مهمة عن االسالم والمسلمين حتى تاريخ صدور الكتاب سنة حديثة و

 م.1994

ومن المعروف أن كل المقاالت في دوائر المعارف والكتب المرجعية تحتوي في نهاية 

المعتمدة كل مقالة على ثبت بالمصادر األصلية والمراجع الحديثة والمقاالت العلمية 

 للموضوع.

إنه لمن الصعوبة بمكان إصدار حكم عام على المستشرقين في دراسة التاريخ والتراث 

متنوعة , كما وان العوامل المؤثرة  , فالمستشرقين ليسوا فئة واحدة ونزعاتهماالسالمي 

عليهم مختلفة , ولذلك تغايرت أحكامهم حول الظاهرة الواحدة فهي تختلف من مستشرق 

 خر . بل أن احكام المستشرق ذاته قد تتغير او تتعدل من فترة الى اخرى .الى آ

والواقع ان االوربيين انفسهم ومنهم المستشرقين قد كتبوا وانتقدوا منهجهم في دراسة 

االسالم وتاريخه قبل أن ينتقده الباحثون العرب والمسلمون نذكر منهم : هاملتون جب في 

لويس في ) مساهمات البريطانيين في الدراسات العربية ( كتابه ) المحمدية ( . برنارد 

 م .1941لندن , 

م 1983ريتشارد ساثرن في ) صورة االسالم في اوربا العصور الوسطى ( بيروت , 

م ( .وغيرهم الكثيرين قائمة يطول شرحها 1960,نورمان دانيال في ) االسالم والغرب ( 

 نكتفي بمن ذكرناهم اعاله .

نقد المستشرقين الراء بعضهم البعض اآلخر في الكتب المخصصة التي هذا وال ننسى 

يصدرونها اوفي المجالت التاريخية كما فعل مولدكة في نفده ل ال منس وكما فعل وات 

لباتريشيا كرون وكما في نقده لكل من المنس وباترشيا كرون وكما فعل سارجنت في نقده 

ما فعل كازانوفا في نقده ل ال منس وكما فعل فعل مارغيلوث في نقده ل كامينيه وبوهل وك

 .(7)غيرهم كثير
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