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 ((دوافع االستشراق))

ليس من الميسور ان نشير إلى عامل واحد أو عاملين في تفسير الدوافع التي    
رقين إلى دراسة تاريخ اإلسالم وحضارته, وذلك الن االستشراق ظاهرة حفزت المستش

حضارية تاريخية معقدة تنوعت دوافعها عبر القرون, وتباينت حسب المراحل 
التاريخية, ولكن الحقيقة تبقى واضحة وهي جملة عوامل اشتركت في تحديد معالم 

 هو االستشراق, ولعل من الدوافع البارزة في تحفيز المستشرقين

 الدافع الديني التبشيري اواًل:

يعد هذا الدافع في مقدمة الدوافع التي حفزت حركة االستشراق الذي ظهر بين   
الرهبان في العصور الوسطى, واستمر المبشرون عيونًا لبالدهم التي عملت شتى 

يخيًا ان قيام الدولة العربية ومن المعروف تار  (1)الطرق ألثارة الفتن واالضطرابات
ومثل مشكلة سياسية سالم في العالم قد شكل خطرًا على أوربا إلسالمية وانتشار اإلا

وحضارية عنيدة للغرب االوربي المسيحي الذي اراد ان يجابهها فكريًا وعقائديًا, 
سالم كقوة عقائدية وفكرية وربيين لم يكن كافيًا لمجابهة اإلفالتراث العقدي والفكري لأل

تشعر بمرارة وكانت الكنيسة نفسها  (2)الحضاري والعلمي لإلسالموذلك بسبب التقدم 
ال بعد معركة بالط الشهداء في جنوب حقيقة تجاه الفتح اإلسالمي الذي لم يتوقف إ
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ل في حوار مع الشرق لم تكن مقاصدهم الدخو  (1)م732ه/114اسبانيا عام 
يم صورة مشوهة عن ت غايتهم تقدسالم أو محاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانواإل
سالم لتمكين الكنيسة الغربية من السيطرة على العالم الشرقي دينيًا وكذلك الحيلولة اإل

لى القسطنطينية وفتحها دون دخول اإلسالم الى أوربا ال سيما بعد وصول المسلمين إ
سالم ن الكنيسة حربًا انتقامية على اإلم لذلك ال يبدو غريبًا ان تش1453ه/857عام 
وهكذا كان الفشل السياسي  (2)وع جديد, ال سيما بعد فشل الحروب الصليبيةمن ن

لذلك كانت الخطوة االولى والعسكري العامل االكثر فعالية وراء ظهور حركة التبشير 
وربا وبتأسيس هذه المراكز شاء مراكز علمية لدراسة تاريخ اإلسالم والعرب في أان

ثر لهذه القديس يوحنا الدمشقي ولعل اهم آ هااصحت حملة االفتراء والتشويه التي بدأ
سالمي كما االدعاءات المزيفة عن التاريخ اإلالكتابات هو استقرار الصورة المشوهة و 

سالمي يجب ان يكون بتكثيف حمالت مؤرخ ساثرين بأن مواجهة الخطر اإليؤكد ال
نيسة في ه وقد ظهرت في اوساط الكسالم واهليف واالفتراء على اإلالتحريف والتزي

سالم وعقيدته وقد حققت وبتأثير أوربا حركة تدعوا إلى االستزادة من معرفة تاريخ اإل
م من قبل روبرت 1143ه/538من بطرس الراهب أول ترجمة للقرآن الكريم سنة 

وكان هدف هذه الحركة محاولة الرد على االعداء المسلمين اوف كيتون االنكليزي 
راء شرع رجال الفكر الديني بدراسة اآلها و من خالل نقض عقائدهم وبيان ضعف

راء الكنيسة وذلك من اجل الرد عليها ودحضها وبيان المناهضة آلالفلسفية البن رشد 
 (3)ازيفه
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رية مع بدايات االلف الثانية للميالد لم يان هذه الصورة التي رسمتها االقالم التبش  
سالم تجاه اإلولم تتبدل عبر القرون بل القرون بل ظلت تعبر عن موقف  تغير

 (1)وتاريخه

 ثانيًا: الدافع االقتصادي

يعد الدافع االقتصادي احد اهم المحفزات لالستشراق والتبشير وقد سبق بعهد طويل   
الدافع االستعماري وذلك الن هدف االستعمار هو التسلط على مقدرات الشرق 

فضاًل عن ذلك نجد ان بداية القرن السابع عشر الميالدي برزت حاجة  والتحكم بها
التجارة الشرقية التي دفعت بالتاجر الى تحصيل النفع المادي من عالقته بالشعوب 

 (2)الشرقية, وهذا دافع للمستشرق لدراسة تلك الشعوب والتعرف عليها اكثر

لتجارتهم والستهالك ما  واتخذوا من البالد التي فرضوا سيطرتهم عليها اسواقاً  
ينتجون من مصنوعات وملبوسات االمر الذي ساعدهم على انشاء شركات المقامرة 

 (3)للتجارة والسياسة معاً 

احدث ضجة عند الغرب استسلمت امامها مقدرات هذه االمة ليكون هذا الدافع   
 طريقًا جديدًا لتطويق العالم االسالمي.
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 : الدافع االستعماريثالثاً 

لقد كانت الدول الغربية السباقة في السيطرة على الشرق, وقد حظيت بمكان في   
الشرق العربي على الرغم من المحاوالت الجاهدة للتخلص من تلك السيطرة, وقد 
كانت هذه الدول جادة في الحفاظ على ما رسمته في تثبيت مصالحها والسعي 

 (1)ةلتحقيق اهدافها تحت أي غطاء أو مسميات استعماري

لى االطماع السياسية واالقتصادية والعسكرية للدول االوربية في يتشعب هذا الدافع إ   
الشرق, حيث استعانت الحكومات االوربية ببعض المستشرقين والتي استعانت 

منطقة بخبرتهم وثقافتهم عن البلدان التي يدرسونها, من اجل توطيد سيطرتها على ال
ى اعتبار حركة االستشراق من جانب منها تمثل لوهذا ما جعل بعض الباحثين إ

اهدافًا سياسية تتعلق بالمصالح االستعمارية بتاريخ وحضارة المنطقة وتطبيق مبدأ 
رقين لخدمة اغراضه وتحقيق طائفة كبيرة من المستش فقد جند االستعمار (2)فرق تسد
ة بين وتمكين سلطانه في البلدان المستعمرة وهكذا نشأت رابطة وثيقدوافعه 

االستشراق واالستعمار فاصبحا يمثالن وجهان لعملة واحدة, والدليل أن العديد من 
  (3)لدولهم أو قناصل في بلدان الشرقالمستشرقين عملوا مستشارين لوزارات الخارجية 

ن فئة من المستشرقين تقوم فتصور الشرق في صورة الشعوب المتخلفة فطريًا  وا 
ثم بعد ذلك تحول  الحضاري والفطري عبر العصور وبتقدم الغرب االوربي وتفوقه

ك هذه الدراسات االستشراقية تأصيل نزعة محاكاة الغرب في العقل الشرقي وذل
وربا ثقافة ولغة وتقاليد واالبتعاد عن الهوية الثقافية بتشجيع المثقفين في االرتباط با
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لى تمزيق تهدف إالدراسات االستشراقية التي الحضارية الشرقية وظهرت العديد من 
والنزعات العنصرية وانكرت بحوث اخرى اصالة الوحدة الوطنية وبث الفتن الطائفية 

نظم الحضارات الشرقية ومنها العربية االسالمية وحاولت بشتى الطرق اعادة ال
ولهذا نجد المستشرق بيكر يسمي  (1)زنطينيةو بياالسالمية الى اصول يونانية أ
ويؤكد المستشرق دي بور عدم وجود ما رة العرب حضارة العرب بأسطورة حضا

يسمى بالفلسفة اإلسالمية قائاًل: ))ظلت الفلسفة العربية على الدوام فلسفة إنتخابية 
الصرف من ترجمات االغريق(( ويعترف المستشرق برنارد لويس قوامه االقتباس 

))إن ما بالنيابة عن مثقفي عصره وبكل صراحة ووضوح تستحق التقدير حين يقول: 
تعودنا عليه في الغرب هو أن يزداد تمسكنا بمثلنا الغربية كلما ازداد اتجاه الشرقيين 
بنا فذلك جيد والعكس يعد عندنا شرًا فالتقدم هو في محاكاتنا والتقهقر والسقوط هو 

 (2)في عدم التشبه بنا((

قد ارتبطت  ثم إن سياسة الترابط الثقافي أو ما يسمى بسياسة االستعداد الثقافي   
في العصر الحديث بعقدة محاكة الغرب والتشبه بتقليد اعمى ذلك ألن الظروف 
التاريخية التي اتسمت بها بلدان المشرق عمومًا كانت تتصف بالتدهور والضعف 
بينما كانت أوربا تتكون من كيانات هيمنت على الكثير من مناطق المشرق 

من  ربية االستعمارية ومن التحق بركبهاواقتسمتها فيما بينها فكانت الدوائر االو 
لى جعل المشارقة تبعًا للغرب االوربي في الفكر والثقافة فليس المستشرقين يهدفون إ

هناك تبادل بين الثقافات المشرقية واالوربية وليس هناك حوار فكري بل وصاية 
ق ))إن االستشرا :فكرية وغزو ثقافي وفي هذا المعنى يقول الدكتور هشام جعيط
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كان دليل وصاية وأفكاره مستمدة من ضعفنا ووجود االستشراق في حد ذاته 
 (1)فكرية((

 رابعًا: الدافع العلمي

وبدافع مما ال شك فيه أن هناك فئًة من المستشرقين اندفعت برغيه علمية سابقة   
لى احتراف لدراسة الشرق وعلومه ومحاولة التعرف ذاتي وهواية شخصية تطورت إ

المستطاع وحسب جهدها واجتهادها في فهم الوقائع وقد ظهرت من  رالحقيقة قدعلى 
خالل هذا الجهد العديد من الدراسات القيمة التي تقدم الفائدة العلمية في كثير من 
المجاالت العلوم الشرقية, ولكنها في الوقت نفسه ال تخلو من شطحات أو تحريفات 

الجهل أو التقصير في فهم النصوص أو أو تشويهات ولها ما يبررها, بسبب من 
ومما تجدر  (2), وذلك الختالف اللغة والثقافة والبيئة التي عاشوا فيهاالمواد العلمية

وضئيلة ليه ان هذه الدراسات العلمية المتجردة والمحايدة تعد قليلة العدد االشارة إ
حقبة ما بين عامين لى سيل الدراسات االستشراقية التي بلغت في الالتأثير بالموازنة إ

م ستين ألف كتاب تقريبًا تهتم بالشرق العربي وحده, ال سيما إذا ما 1950-م1811
علمنا أن الكنيسة الغربية قد منعت تداول الكتب التي أظهرت عطفًا وتجردًا علميًا 

 (3)على اإلسالم, بل ووضعها في قائمة المحرمات وبطشت بمؤلفيها

ة التي مر بها االستشراق عبر مسيرته الطويلة لم تكن والحقيقة ان الحقب المتتابع  
غالبيتها تخلو من باحثين اوربيين اتسموا بالحيادية الموضوعية فهذا هادريان ريالند 

راء االوربية حول اإلسالم ودعا يصحح في كتابه )الديانة المحمدية( العديد من اآل
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ي الكتب العربية ويرى سالم من مصادره االصلية الموجودة فإلى القراءة عن اإل
))في رأيي ان ذلك الدين الذي  :القارئ بعيونه وليس بعيون االخرين ثم يستطرد قائالً 

ماجنًا سخيفًا كما وربا ايضًا ليس دينًا عيدًا في كل من اسيا وافريقيا و أانتشر انتشارًا ب
د يتخيل كثير من النصارى(( لكن كتابه حرم من قبل الكنيسة الكاثوليكية ويؤك

جوزيف نيد هام على ضرورة ترك الفكرة االوربية التي تؤمن باالستعالء والسيادة 
))ال بد ان نرى أوربا من الخارج... ان نرى نقائض  :والتمحور حول الذات ويقول

أوربا ونجاحاتها من خالل اعين ذلك الجزء الواسع من البشرية الذي يتكون من 
 .(1)شعوب اسيا وافريقيا((

ة اليهود قد تعرفوا على تاريخ واخيرًا وليس اخرًا فأن العديد من المستشرقين وخاص 
سالمي وولعوا به ودرسوه من خالل دراساتهم للترجمة رب والتراث اإلسالم والعاإل

العربية لألصول الفلسفية والعقائدية العبرية القديمة سواًء في المشرق العربي أو في 
باللغة العربية أو بلغة عربية وحروف عبرية امثال  االندلس والتي كتب معظمها

 .(2)مدونات سعدايا الفيومي وموسى بن ميمون القرطبي ويهودا هاليفي الطليطلي

لقد انقلب هؤالء الباحثون في التراث العبري والنصوص الدينية الى مستشرقين   
ين التراث يدرسون التاريخ والحضارة االسالمية, وجاءت بحوثهم دراسات مقارنة ب

العبري والتراث والحضارة اإلسالمية وايجاد الصلة بين الفلسفات والنظم عند 
 (3)الطرفين
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