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 ملخص البحث
أتبع الغرب أساليب وغايات عديدة لتدمير العالم اإلسالمي ولفرض ثقافته على الواقع العربي اإلسالمي ، سواء 
أن كان ذلك قسرًا عن طريق االستعمار المباشر، أو االستشراق ،أو من خالل النخبة الوطنية التي تعلمت في 

بناء عليه فأن .  م وتععن في أاالة فرر الغرب واستلهمت نموذجه، وعادت حاملة الوالء له؛ تحارب اإلسال
مشرلة البحث ترمن في التنبيه إلى أن المنهج العدواني المصاحب للمدارس االستشراقية، التي وضعت 
نفسها ضمن مشروع حضاري شمولي؛ إنما يأتي في إطار المركزية األوروبية التي تقو م على مبدأ أهلية وأحقية 

ن والتقد م ، ونفي هذ  القابلية عن غير  ؛ حيث ترمن أهمية البحث في اإلنسان األوروبي وحد  في التمد
أما الهدف فيرمن .تنمي المعرفة باالستشراق وخعورته على مناهج التعليم والثقافة والفرر في العالم اإلسالمي

تشويه  فيها مفرري االستشراق خعًأ أو عمدًا سببت فيتجلية مواطن الخعأ والتزوير والتدليس التي وقع 
منهج األخذ بالنزعة : وهي.أسس ومبادئ الفرر اإلسالمي من خالل إتباعهم مناهج تسئ للفرر اإلسالمي

وللواول لهذا الهدف أستخد م المنهج الوافي . التأثيرية،  القول باالنشعارية، تغريب الفرر اإلسالمي
ب يستعمل كل أسلحته لهد م فرانت أهم نتائج البحث، أن الغر . التاريخي، ومنهج التحليلي والمقارن

اإلسال م، ويباشر سلعته من أجل إفساد المفاهيم اإلسالمية والتراث اإلسالمي، ووسيلته في هذا اإلفساد 
 .تتمثل في المفارقة بين تقد م األمة المسيحية وتأخر المسلمون

 



151-131( 1111) 1مجلة بحوث إسالمية واجتماعية متقدمة   
           

131 
 

 المقدمة 

ركة إحيا  ااملة، وتحيي  ؼبا سدد إن الواقع الفكرّي والعقائدّي لألمة اإلسالمية يؤكد أهنا ُب حاجة ماسة غب
من عقائد وتقوًن ما اعوج من سلوكها، والبد ؽبذه األمة وهي ُب طريقها للتغيَت من مواجهة مؤامرة االحتوا  اليت 
سبارسها األنظمة العلمانية بطرق التمييع وااللتوا  وعرب لغة اغبوار واؼبالئمة  اليت يتم عن طريقها ربويل اإلسالم الواحد 

 دويالت متعددة متفرقة متااحرة، ومججه باألسكار التغريبية من علمانية وماركدية، الحتوا  أباائها والديطرة على إىل
عقوؽبم من خالل الدعوة إىل سحل الدين عن الدولة، وإثارة الشبهات حول القرآن الكرًن والقول بتأثر الثقاسة 

يل ذلك يعملون على انتجاع نحوص معياة من سياق اؼبحادر لتأييد اإلسالمية بالعقلية اإلغريقية والفارسية وهم ُب سب
 .وجهة نظرهم ُب اقااع غَتهم بإثارة التااقضات بُت الاحوص اليت يقتبدوهنا

سقد أثار االستشراق دعوات مدمومة للتشكيك ُب اإلسالم والطعن ُب مبادئه وتشويه حضارته والتقليل من 
ـــية والعلم اأن الشعوب اإلسالمية و وصفهم بأهن ــ م أقل قدرة من اعباس األبيض األوريب ُب ؾبال الدياسة واؼبدن

أثبت لاا تاريخ صراع األسكار واؼبذاهب ُب القرن األخَت ُب اجملتمعات اإلسالمية " وبياما وبدث كل هذا سقد . والفن
وأهنا ال تجال ربتفظ جبوانب من  أن األمة اإلسالمية رسضت ؿباوالت إسقاطها الاهائي أمام األمم األخرى وحضاراهتا،

القوة ُب مقّوماهتا اإلسالمية وخحائحها الذاتية اؼبدتقلة، علي الرغم من غجو اغبضارة الغربية لقيمها وحياهتا وسلوك 
 1"أسرادها 

ساألمة اإلسالمية ال تجال ترى أن اإلسالم هو اؼباهج الذي يبثل خحائحها ووبدد هويتها، ويرسم الطريق 
األمثل إىل أهداسها اغبضارية، سإذا ما تتبعاا تاريخ اغبروب الحليبية على بالد اإلسالم قبد أن أول ضبلة غربية كان ؽبا 

م حىت عام 1797ملة نابليون بونابرت على محر عام خطرها وأثرها اغبضاري على العامل اإلسالمي تبدأ حب
م ، وذلك ؼبا ؽبذه اغبملة من أثر كبَت ُب تكوين عقليات بعض اؼبدلمُت، الذين أصيبوا باالنبهار واإلعجاب 1801

ـــية والتقدم العلمي، الذي وصل إليه الغرب وسرندا بالذات  . دبظاهر ما يدمى باؼبدنـ
من العلما  والباحثُت ُب سائر التخححات العلمية، ماها ؾبموعة من  سقد جهج نابليون ضبلته بفريق

اؼبدتشرقُت اؼبتخححُت بالدراسات الشرقية واإلسالمية، وقد ركج اتلون الغربيون، أثاا  إقامتهم ُب العامل اإلسالمي، 
عقيدته وتارىبه وأمته، ٍب  على تشجيع التبشَت، وتربية جيل من أباا  اؼبدلمُت على الفكر والدلوك الغريب وعجله عن

اصطفا  لببة من هؤال  ليحاعهم الغرب على عياه، وبعد أن أسل  ُب اختيار عمالئه وصاائعه من الاخبة الوطاية اليت 
أاربت ُب قلوهبا ثقاسة الغريب، وتربت على يديه،  ونشأت ُب كافه ورعايته والهم مقاليد البالد بعد خروجه ماها 

                                                             
 . 41، ص  اؼبذهبية اإلسالمية والتغيَت اغبضاريؿبدن ،. عبد اغبميد  1
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وسلدفاته الغربية اؽبدامة كالشيوعية، والوجودية، والقومية، والوطاية، واإلباحية، وإلغا  العمل  لعرض أسكاره ونظرياته
 .بالشريعة اإلسالمية

ولقد تبُت من الدراسات الواعية اؼبتعددة مدى خطر االستشراق ُب طرح أسكاره ونظرياته وسلدفاته داخل العامل 
د ححيلة واسعة من مفاهيم اإلسالم بدأها بًتصبة القرآن الكرًن اإلسالمي وال ريب أن االستشراق يعمل على إهبا

واغبديث الابوي الشريف، واؽبدف هو إحكام الرد على ما ُب هذه من قضايا معارضة للمدييية من ناحية أو 
 .معارضة للافوذ األجايب من ناحية أخرى

بروح غَت علمية، تقوم إما على سو  الفهم  -لغته وتارىبه واريعته وتراثه  -ساؼبدتشرقون يدرسون قضايا اإلسالم 
أو سو  الاية، وهم ال يتحورون أي اي  إال ُب حدود مفاهيمهم اؼبدييية وعقليتهم الغربية اليت تعودت على ربط 

ومن هاا كان اإلندان .الظواهر اإلندانية باعباس واللغة القومية والبيئة ُب حدود اؼبفهوم اؼبادي القائم على ادوس
ظاهرة قومية نشأت عن ظروف اقتحادية ومن اأن هذا التحور أن هبعل كل أحكامهم على تاريخ اإلسالم  عادهم

 .واريعته وقيمه خاطئة ومايرسة ألن اإلسالم يقوم على تحور جامع بُت الروح واؼبادة والعقل
 بعرض  وقد آن األوان لدراسة الغرب دراسة جادة من خالل ما يتوسر من محادر معرسية عاهم وذلك

والدكتور ؿبمد ياسُت  1الدراسات اعبادة اليت صدرت من علما  مدلمُت أساضل مثل دراسات الدكتور ؿبمد البهي
 جولدزيهر  رضبهما ا وليدت تلك الدراسات اليت انتهت ماذ طبدُت ساة أو زيادة؛ أي العودة إىل ما قال، 2عرييب

                                                             
معة الدكتور ؿبمد البهي  هو وزير األوقاف اؼبحري األسبق أحد مفكري اإلسالم ُب العحر اغبديث وربحل على درجة الدكتوراه ُب الفلدفة من جا  1

م 1905أغدطس من  3/هـ1323من صبادى اآلخرة  2التابعة ؼبركج ارباخيت دبياسظة البيَتة دبحر يوم " أظبانية"ولد ؿبمد البهي بقرية . هامبورج بأؼبانيا
البهي  هو واحد من مفكري اإلسالم ُب العحر اغبديث دعا إىل اإلصالح .  م عن عمر يااهج سبعة وسبعُت عاماً 1982من سبتمرب  10واسته اؼباية ُب 

الفكرية، متحدياً لألسكار اؽبدامة  الديٍت بالعودة لألصول، وتتبع نشأة الفكر اإلسالمي ماذ بدايته إىل الوقت اؼبعاصر، مقارناً بياه وبُت غَته من اؼبذاهب
وقد ترك هذا العاّلمة ثروة غاية من اؼبؤلفات اليت أثرت الفكر اإلسالمي واؼبكتبة اإلسالمية، وكان أكثرها . وساضياً االستعمار ودوره ُب اجملتمعات اإلسالمية

 . فضل ُب التعريف به كمفكر إسالمي ُب األوساط  العربية  واإلسالميةالذي كان له ال( الفكر اإلسالمي اغبديث وصلته باالستعمار الغريب)أنبية كتابه 
ليبيا، وهو أحد مفكري /م ُب مدياة غريان باعببل الغريب جاوب طرابلس1939\11\15الدكتور ؿبمد ياسُت عرييب مفكر وسيلدوف لييب ولد ُب ساة  2

 ُب توُب رضبه ا. ربحل على درجيت اؼباجدتَت والدكتوراه ُب الفلدفة من جامعة سريدريخ  سلهم دبدين بون األؼبانية.اإلسالم ُب العحر اغبديث 
وذلك أثاا  حضوره للمؤسبر العلمي الذي تقيمه صبعية كانط  (alHerrama 1998)م بضاحية من ضواحي مدياة سرانك سورت بأؼبانيا  1998\11\3

ئل الكربى ُب وتعد مؤلفات ؿبمد ياسُت عرييب  إبداعا وذبديدًا وتأصياًل لكثَت من اؼبوضوعات واؼبدا. كل ساة، ٍب ووري جثمانه ُب مدقط رأسه بليبيا 
أحباث ( مواقف ومقاصد ُب الفكر الفلدفي اإلسالمي اؼبقارن)سفي كتابه . الفكر الفلدفي على وجه العموم، وُب الفلدفة اإلسالمية على وجه اػبحوص 

وأثبت من خالل تلك .ؼبدلمُت ودراسات مفيدة حاول سيها صاحبها مقارنة كثَت من الاظريات الفلدفية لدى سالسفة الغرب بآرا  ونظريات سالسفة العرب ا
، Humeاليت ندبها الغرب إىل ديفيد هيوم( مثل مدألة العلية أو الدببية)اؼبقارنات أن كثَتًا من اآلرا  الفلدفية اليت ندبها الفالسفة الغربيون ألنفدهم 

هذه وكثَت غَتها ما هي إال ؿباولة  Descartes ارتالذي حددوه على إنه لديك( الكوجيتو)و Leibnizالذي ندبوه إىل ليباتج ( مبدأ الدبب الكاسئ)و
( نقد العقل اض)هذا وقبده يشَت إىل أن كتاب .ماهم إلعادة تركيب الفكر اإلسالمي ، أو قل إعادة صياغة لاظريات مفكري اإلسالم بطريقة غربية
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Joldsehr  ومرجليوثMrgelyot  وااختSchacht  وهاملتون Hamilton  وبرنارد لويس 
Bernard Lewis  وغَتهم، وإن كّاا كبتاج إىل معرسة هؤال  معرسة جيدة سإن أكثر ما يبثه القوم من أسكار هذه

األيام حول اإلسالم واؼبدلمُت ال تكاد زبرج َعَم كتبه هؤال  بل ما يهماا اليوم هو ااوالت اليت أقامها بعض علماؤنا 
رة اإلسالم الحييية، ساضيُت االستشراق وأعوانه الذين وباولون أن ىبضعوا العامل ؽبيماة الفكر الغريب لتوضي  صو 

عن طريق وسائل اإلعالم اليت يبلكون وكاالت أنبائها، وعن طريق الكتب واجملالت والدوريات والحيف اليت 
 .يةيحدروهنا وغَتها فبا كان ؽبا األثر الكبَت على أباا  امتاا اإلسالم

 :االستشراق: المبحث األول

حىت يكون الاظر ُب تاريخ االستشراق وأهداسه ووسائله وأساليبه وغاياته قائمًا على تحور واض  يقتضي أن     
 .ندتهل موضوع الدراسة بالتعرف على مفهوم كلمة االستشراق من الااحيتُت اللغوية واالصطالحية

 :تعريف االستشراق لغة: المعلب األول  

كما " االستشراق " مأخوذ من االذباه إىل الشرق وكلمة Orientalismستشراق تعريب للكلمة اإلقبليجية اال
ارقت الشمس ارقًا واروقًا إذا طلعت، وهي تعٍت مشرق : مشتقة من مادة  ارق  يقال :1وردت ُب القواميس

لمة إىل أصلها لوجدناها مأخوذة من كلمة لو أرجعاا هـذه الك.الشمس، وترمج إىل اغبيج اؼبكاين من الكون وهو الشرق
اليت تعٍت طلب الشرق؛ أي طلب علوم الشرق وآدابه إاراق ٍب أضيف إليها ثالثة حروف هي األلف والدُت والتا   

سأصب  معٌت االستشراق البيث عن علوم اإلسالم ُب بالد اؼبدلمُت عقيدة واريعة وتارىباً  وأديانه بحورة ااملة،
دبعٌت الشروق  -وهااك من ال يرى أن كلمة استشراق ترتبط سقط باؼبشرق اعبغراُب وإمبا تعٍت أن الشرق.اً وؾبتمعاً وتراث

هو مشرق الشمس وؽبذا داللة معاوية بعكس الغروب الذي يعٌت األسول واالنتها ، وقد  -والضيا  والاور و اؽبداية 
ليبيث ُب كلمة ( ؼبانية والفرندية واإلقبليجيةاأل)رجع الديد ؿبمد الشاهد إىل اؼبعاجم اللغوية األوروبية 

تتميج بطابع معاوي "سوجد أنه يشار إىل ماطقة الشرق اؼبقحودة بالدراسات الشرقية بكلمة   ORIENTارق
وتعٍت بالد الحباح، ومعروف أن الحباح تشرق سيه الشمس، وتدل هذه الكلمة على ربول  Morgenland وهو

                                                                                                                                                                                                    

لتطور الفكر اغبديث واؼبعاصر، هذا الكتاب ُب صميمه ؾبرد الذي أايد به كثَتًا وأعترب ؿبطة روحية  Kant 17241804للفيلدوف األؼباين كانط  
 .الغجايلللفيلدوف العريب اؼبدلم ( هتاست الفالسفة)ؿباولة لفهم كتاب 

: ؿبمود خاطر، القاهرة: أبو بكر ، ـبتار الحياح  ، ترتيب . الرازي. 492معجم اللغة العربية  ، ص : ، بالقاهرة  1، جـ1990اؼبعجم الوسيط ،   1
 1501/  4، دار العلم للماليُت:طار ، بَتوتربقيق اضبد عبد الغفور الع 4الحياح ، ط إظباعيل،. اعبوهري.336لكتاب ، ص يئة اؼبحرية العامة لاؽب
 .2245ـ  2244/ 4ابن ماظور ،  لدان العرب ، .
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إىل الًتكيج على معٌت الحباح الذي يتضمن معٌت الاور واليقظة، وُب مقابل ذلك ندتخدم من اؼبدلول اعبغراُب الفلكي 
ليس القحد ماه : وماهم من يقول  1" وتعٍت بالد اؼبدا  لتدل على الظالم والراحةAbendland ُب اللغة كلمة 

راق من الشرق حيث نجلت الديانات واإلاالشرق اؼبكاين اعبغراُب، وإمبا هو الشرق اؼبقًتن بالشروق والاور واؽبداية، 
  .الثالثة اليهودية والاحرانية واإلسالم

 : تعريف االستشراق في االاعالح: المعلب الثاني  

إن محطل  االستشراق وما يتحل به من الكلمات اؼبشاهبة كبو مدتشرق وغَتها، يعد من التدميات اغبديثة وإن     
لفظة  استشراق ومشتقاهتا مولده استعملها ادثون من : كان مدلوؽبا غَت حديث ويقرر إسياق موسى اغبديٍت أن

ا استشرق وليس ُب اللغات األجابية سعل ٍب استعملوا من االسم سعال سقالو  ORIONTALISMترصبة كلمة 
عرباين : علما  اؼبشرقيات، بدال من مدتشرقُت، ويؤثرون استعمال: مرادف للفعل العريب واؼبدققون يؤثرون استعمال

 2.ولكن لفظ  استشرق ولفظ  مدتشرق هي األكثر ايوعا ARABISTلدراسي اللغة العربية، مقابلة للفظة 

م عادما أطلق على 1630ُب اللغات األوربية يعود إىل عام  ستعمال لكلمة مدتشرقومن اعبدير ذكره أن أول ا
أحد أعضا  الكايدة الشرقية أو اليونانية وقد ظهرت كلمة مدتشرق أول ما ظهرت ُب اللغة اإلنكليجية كبو عام 

 Dictionnaire de l’Académieُب حُت مل تدخل كلمة االستشراق معجم األكاديبية الفرندية 1779
Française 1838.3عام  إال 

وعلى الرغم من التيفظات الكثَتة اليت يواجهها هذان اؼبحطليان اؼبدتشرق واالستشراق، سإهنما اائعان ايوعاً  
م 1978كبَتًا عجزه ظهور طائفة من الكتب ُب االستشراق واؼبدتشرقُت أبرزها كتاب إدوارد سعيد االستشراق عام 

 تقتحر على استخدام اؼبحطليُت بل تشمل داللتهما أيضاً، وعلى حُت يتوسع واغبقيقة أن هذه التيفظات ال
بعضهم ُب هذه الداللة يضيقها بعضهم اآلخر ويقحرها على حقل صغَت من حقول اؼبعاين اليت يبكن أن تشتمل 

 .عليها هذه الداللة

 :معنى مصعلح االستشراق عند الغرب: المعلب الثالث  

                                                             
الداة الدادسة ، اتا  عام ( 22 عدد)ُب االجتهاد  ؾبلة . ، االستشراق وماهجية الاقد عاد اؼبدلمُت اؼبعاصرينم1994الديد ؿبمد،. الشاهد  1
 .191211ص

إسياق موسى .اغبديٍت  30ماشورات دار الفكر العريب، ص :،القاهرة،  سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصرم1998أضبد ،.ظبا يلوسيتش  2
 .26، 25م ، ص 1967مطبعة األزهر ، .  1،ج ، االستشراق نشأته وتطوره وأهداسه

 .26، ص سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصر م،1998،ظبا يلوسيتش   3
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قبل محطل  استشراق ومع أن محطل  االستشراق ظهر ُب الغرب ماذ قرنُت من  لعل كلمة مدتشرق قد ظهرت
الجمان على تفاوت بديط بالادبة للمعاجم األوروبية اؼبختلفة، لكن األمر اؼبتيقن أن البيث ُب لغات الشرق وأديانه 

واؼبدلول "يقول  ُب حبث له ُب هذا اؼبوضوع  Arberryوخباصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثَت، سهذا آربري 
 1691وُب ساة " ألحد أعضا  الكايدة الشرقية أو اليونانية 1638األصلي الصطالح مدتشرق، كان ُب ساة 

بأنه استشراقي بأنه يعٌت ذلك   Samuel Clarke صمويل كالرك  Anthony Woodوصف آنتوين وود
  1"أنه عرف بعض اللغات الشرقية 

أنفدهم ؽبذا اؼبحطل  سهم أصيابه، ومن هؤال  الغربيُت الذين تااولوا ظهور  ويبكن أن نبدأ بتعريفات اؼبدتشرقُت
الذي أاار إىل أن    Maxime Rodinsonاالستشراق وتعريفه، اؼبدتشرق الفرندي مكديم رودنـدون

  2" إهباد سرع متخحص من سروع اؼبعرسة لدراسة الشرق": محطل  االستشراق إمبا ظهر للياجة إىل
 .اجة كانت ماسة لوجود متخحص للقيام على إنشا  اجملالت واعبمعيات واألقدام العلميةويضيف بأن اغب
علم ىبتص بفقه اللغة خاصة، وأقرب اي  إليه إذن " يرى أن االستشراق هو  Rudi Barthأما رودي بارت 

الشمس وعلى  وكلمة ارق تعٍت مشرق’ ارق’أن نفكر ُب االسم الذي أطلق عليه كلمة استشراق مشتقة من كـلمة 
 3"هذا يكون االستشراق هو علم الشرق أو عـلم العامل الشرقي

من تبّير "يعتمد تعريف قاموس أكدفورد الذي يعرف اؼبدتشرق بأنه  Arberr و اؼبدتشرق اإلقبليجي آربري  
علم من علوم الروح يتعمق ُب درس أحوال الشعوب " ويعرف جويدي علم الشرق بأنه  4"ُب لغات الشرق وآدابه

  5"الشرقية ولغاهتا وتارىبها وحضارهتا 

 : معنى مصعلح االستشراق عند العرب: المعلب الرابع 

                                                             
م،،تعريب ؿبمد الدسوقي 1946، اؼبدتشرقون الربيطانيون، ج . ا . آربري 23، ص ، سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصرم1998،ظبا يلوسيتش   1

  .8الاويهي،  لادن، ص

سلدلة عامل : ، ترصبة ؿبمد زهَت الدمهوري، الكويت الحورة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية،  ، ُب تراث اإلسالمم 1978 جوزيف وكليفورد بوزورث،. ااخت 2
 .27101اؼبعرسة ، ص

الدراسات العربية واإلسالمية ُب اعبامعات األؼبانية، رودي، . بارت.24،ص، سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصرم1998،ظبا يلوسيتش    3
 .11دار الكتاب العريب،ص : ترصبة محطفى ماهر، القاهرة

تعريب ؿبمد  ،  اؼبدتشرقون الربيطانيون م،1946،ج . ا. آربري \ 23، ص سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصر م،1998،ظبا يلوسيتش   4
 .8وليم كولياج ، ص: نالدسوقي الاويهي،لاد

، الجهرا  ،  علم الشرق وتاريخ العمرانهـ ، 1347، .أ.م.جويدي 24، ص ، سلدفة االستشراق وأثرها ُب األدب العريب اؼبعاصرم1998،ظبا يلوسيتش   5
 .1114الربيع األول  ،ص
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راق ماها لو انتقلاا إىل العرب واؼبدلمُت الذين تااولوا هذا اؼبحطل  قبد أن إلدوارد سعيد عدة تعريفات لالستش
 كل من يقوم بدراسة الشرق أو الكتابة عاه أو حبثه، وسوا  كان ذلك اؼبر  ـبتحاً بعلم اإلندان األنثربولوجيا " قوله  

Anthropologyأو بعلم االجتماع، أو مؤرخًا أو سقيه لغة  سيلوعبيا ، Veloljia  ُب جوانبه ادودة والعامة
 .1"و أو هي بفعله هو استشرق على حد سوا  هو مدتشرق، وما يقوم به ه

  2"معظم الوقت وبُت الغرب" الشرق"أسلوب ُب التفكَت مبٍت على سبّيج متعلق بوجود اؼبعرسة بُت " وماها قوله   
   3 "نوع من اإلسقاط الغريب على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق: "ويقول ُب موضع آخر أّن االستشراق

ّدم ؾبموعة من التعريفات لإلستشراق استاادًا إىل العديد من اؼبراجع ُب هذا أما أضبد عبد اغبميد غراب سقد ق
من أهل   – دراسات أكاديبية يقوم هبا غربيون كاسرون  أّن االستشراق:" اجملال، ٍب اختار من بياها تعريفًا واحدًا هو

وحضارة، وتارىباً، ونظمـاً، عقيدة واريعة وثقاسة : لإلسالم واؼبدلمُت، من اـىت اعبوانب  -الكتاب بوجه خاص
هبدف تشويه اإلسالم وؿباولة تشكيك اؼبدلمُت سيه وتضليلهم عاه وسرض التبعية للغرب ... وثروات وإمكانات 

عليهم وؿباولـة تربير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية واؼبوضوعية وتجعم التفوق العاحري والثقاُب للغرب 
 4"المياؼبدييي على الشرق اإلس

 Michael Angelo Gwedeوأما اؼبدتشار على اعبريشه يعرض تعريف اؼبدتشرق ميكائيل أقبلو جويدى
ليس صاحب علم الشرق أو اؼبدتشرق اعبدير هبذا اللقب بالذي يقتحر على بعض اللغات اجملهولة أو "القائل 

يدتطيع إن يحف عادات بعض الشعوب، بل إنه من صبع بُت االنقطاع إىل درس بعض ارباد الشرق وبُت الوقوف 
إلندانية، وهو من تعاطي درس اغبضارات القديبة على القوة الروحية واألدبية الكبَتة اليت أثرت على تكوين الثقاسة ا

"5  
فّكرَْين بإن االستشراق يعٍت

ُ
وتلك كانت بدايته واغلب الظن إنه  ... تعلم علوم الشرق : "مؤيدًا هبذا أقوال اؼب

كانت بعد أن ست  الغرب عيايه مع الفت  اإلسالمي أو على الفت  اإلسالمي، وبعد ما انتقلت حضارة اؼبدلمُت 
  6"هم إىل الغربوعلوم

هو كل عامل غريب يشتغل بدراسة الشرق كله أقحاه ووسطه " ويأٌب ؿبمود ضبدي زقجوق ليحف اؼبدتشرق بأنه

                                                             
 .38لديب، بَتوت، صكمال أبو ا: ،ترصبة2،ط  (اإلنشا  –الدلطة  –اؼبعرسة )، االستشراق إدوارد .سعيد   1
 2.كتب عتيقة ،  ص: نيويورك  .االستشراق .م، 1979إدوارد، .سعيد   2
 .92،ص  االستشراق .م، 1979إدوارد، .سعيد   3
 . 7ص ( اؼباتدى اإلسالمي: بَت ماجهام) ، 2، طرؤية إسالمية لالستشراقه، 1411أضبد عبد اغبميد ، .غراب   4
 .15دار الوسا  ، ص: ،اؼباحورة4ط  االذباهات الفكرية اؼبعاصرة،م ، 2007على ،. جريشه  5
 .15،ص4ط  االذباهات الفكرية اؼبعاصرة،م ، 2007جريشه ،  6
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الدراسات : " ، متأثر بتعريف أساتذة لإلستشراق، سيعرف االستشراق بأنه1"وأدناه ُب لغته وآدابه وحضاراته وأديانه
  2"لغاته وآدابه وتارىبه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه عامالغربية اؼبتعلقة بالشرق اإلسالمي ُب 

 الُمفّرَرْينتعريف االستشراق عند : المعلب الخامس 

وُب .. حبوث ودراسات ُب قضايا الًتاث اإلسالمي ُب العقيدة : " يعرف الدكتور ؿبمد البهي االستشراق بأنه
اخل  قام هبا ..وُب االجتماع .. وُب الفلدفة .. األمانة واػبالسة  وُب.. وُب التاريخ الدياسي .. وُب الشريعة .. الفقه 

مشَتًا إىل   3"قداوسة والهوتيون بتكليف من الكايدة أو من وزارات اػبارجية للدول الغربية أو الشرقية على الدوا 
أو الدولة، لتعلم اللغة إن االستشراق ُب بدايته عبارة دراسات وأحباث قام هبا القداوسة والهوتيون تدعمهم الكايدة 

العربية ودراسة اإلسالم ولكن سرعان ما امتدت هذه الدراسات إىل اعبامعات لتأخذ اكال مغايرا للبيث العلمي 
بالطعن ُب اإلسالم والدين اإلسالمي من قبل أاخاص تتلمذوا على أيدي اؼبدتشرقُت  تدسعهم أهوا  الغرب اغباقدين 

دخل االستشراق اآلن من ليدوا قداوسة أو الهوتيُت  وإمبا متخرجون ُب اعبامعات : "للديطرة على العامل، قائالً 
مفرقاً بُت معٌت االستشراق والتبشَت حىت يبعد االلتباس على سهم   4"ومدَتون ُب حبوثهم طبقاً ؼباهج االستشراق العام

تشراق أخذ صورة البيث ، و هو أن االس -ويقحد االستشراق والتبشَت  –أن الفرق بياهما : " سهم القارئ قائالً 
 5"ادعى لبيثه الطابع العلمي األكاديبي بياما بقيت دعوة التبشَت ُب حدود مظاهر العقلية العامة وهي العقلية الشعبية

دبعٌت إن االستشراق استخدم الكتاب، واؼبقال ُب اجمللة العلمية، وكرسي التدريس ُب اعبامعة، واؼبااقشة ُب  5"الشعبية
ا التبشَت سقد سلك طريق التعليم اؼبدرسي ُب دور اغبضانة ورياض األطفال واؼبراحل االبتدائية من أم. اؼبؤسبرات العلمية

التعليم، كما سلك العمل اػبَت الظاهري ُب اؼبدتشفيات ودور اغبضانة ودور اليتامى ومالجئ اؼبداُت، ُب سبيل 
 .الوصول إىل غايته

ال ىبالف الدكتور ؿبمد البهي ُب تعريفه لإلستشراق، بل إنه  وُب هذا اؼبقام قبد أن الدكتور ؿبمد ياسُت عرييب
االستشراق مغاطيس اغبضارة : " يشَت إىل قطبُت سار عليهما االستشراق الغريب ُب الايل من األمة اإلسالمية قائالً 

اية واليت أقام سالسفة الغربية الذي يتيدد قطُبه اؼبوجب ُب ربليل الفلدفة اإلسالمية اؼبًتصبة إىل اللغة العربية والالتي
الغرب على لبااهتا وهيكلها نظرياهتم العلمية ومااهجهم التجريبية ومذاهبهم الفلدفية، وخاصة ُب القرنُت الدابع عشر 

                                                             
 .22مكتبة الشروق الدولية ،ص: ، القاهرةاالستشراق واػبلفية الفكرية للحراع اغبضاريم،  2008ؿبمود ضبدي،. زقجوق  1
 .22، صواػبلفية الفكرية للحراع اغبضارياالستشراق م،  2008زقجوق ،  2
 .30مكتبة وهبة ،ص:،القاهرة  اإلسالم ومواجهة اؼبذاهب اؽبدامة،م، 1981ؿبمد ،.البهي 3
 .30، ص اإلسالم ومواجهة اؼبذاهب اؽبدامةم، 1981البهي، 4
 .418هبة ،صمكتبة و : ،القاهرة11، طالفكر اإلسالمي اغبديث وصلته باالستعمار الغريبم، 1985.البهي  5
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 .والثامن عشر اؼبيالديُت
أما القطب الدالب سيتمثل ُب ربليل آيات القرآن اؼبًتجم للغة الالتياية والذي أدى ربليل معانيه إىل ربالف 

 1"الثالوث الدالب ونعٍت به ظاهرة التبشَت واالستعمار والحهيونية 
قطب موجب يتمثل ُب ربليل الفلدفة اإلسالمية اؼبًتصبة من العربية إىل : ؿبدداً هبذا وظيفة االستشراق ُب قطبُت 

هجها التجريبية دون االعًتاف إىل اللغة األوروبية، واالستفادة من نظرياهتا العلمية، وماا 2الالتياية والعربية والقشتالية
دبشاركة اؼبدلمون ُب باا  هذا الفكر؛ حيث عمد اؼبدتشرقون إىل وصف الفكر اإلسالمي على إنه ؾبرد وسيلة لفهم 

وقطب سالب يتمثل ُب ترصبة آيات القرآن . الًتاث اليوناين، وبالتايل التقليل من دور اؼبدلمُت ُب اعبانب اإلبداعي
ألوروبية الذي كان الدكتور ؿبمد ياسُت يأمل إن يقدم سيه حبثًا ااماًل لًتصبة معاين القرآن بالقدر الكرًن إىل اللغات ا

الذي يباس تغريب العقل التارىبي لكن حال القدر دون ذلك، مؤكد هبذا رأي الدكتور ؿبمد البهي بإن االستشراق 
 .من اجل الايل من الدين اإلسالميهو دراسة العامل اإلسالمي وعلومه وحضارته ال من اجل الفائدة بل 

باا  عليه يبكن القول بأن االستشراق ُب االصطالح علم أو اذباه سكري يُعٌت بدراسة اإلسالم واؼبدلمُت ويشمل 
ذلك كل ما يحدر عن الغربيُت من دراسات تتااول قضايا اإلسالم واؼبدلمُت ُب العقيدة والداة والشريعة والتاريخ، 

ويليق باالستشراق ما تبثُّه وسائل اإلعالم الغربية من كتابات . الدراسات اإلسالمية األخرىوغَتها من ؾباالت 
ساالستشراق إذن اذباه سكرّي يُعٌت بدراسة حضارة األمم الشرقية بحفة . وبرامج تتااول اإلسالم واؼبدلمُت وقضاياهم

هوره على دراسة اإلسالم واللغة العربية ٍب عامة وحضارة اإلسالم والعرب بحفة خاصة وقد كان مقتحرًا ُب بداية ظ
اتدع ليشمل دراسة الشرق كله بلغاته وتقاليده وآدابه ساؼبدتشرقون هم علما  الغرب الذين اعتاوا بدراسة اإلسالم 

 .واللغة العربية ولغات الشرق وأديانه وآدابه

 المبحث الثاني أعال م االستشراق ومناهجهم 

ربتاج دراسة أعالم االستشراق إىل حبث مدتقل؛ سال يبكن ؼبادة كتبت ُب موسوعة علمية كموسوعة  اؼبدتشرقون 
صفية أو موسوعة اؼبدتشرقُت للدكتور عبد الرضبن بدوي 1700لاجيب العفيفي اليت قد ذباوزت الدبعمائة وألف

صفية من اغبجم الكبَت إن نفيها حقها  640 ست مائة وأربعُت -م 1993يوليو  –اليت بلغت ُب طبعتها الثالثة 
سمن الحعب اإلحاطة بكل من له تأثَت كبَت ُب هذه الدراسات ولكن حدباا أن نشَت إىل أن االستشراق نال حظاً 

                                                             
 .59ص. ماشورات صبعية الدعوة اإلسالمية العاؼبية: طرابلس . 2ط. تأمالت ُب باا  اجملتمع اإلسالمي. م1990ؿبمد ياسُت، .عرييب  1
يعتقد بأهنا نشأت ُب كورديَتا، ُب مشال إسبانيا ،و ُب القرون الثامن والتاسع  .(Castellano) و أظبها القدًن ( Española)القشتالية هي اللغة االسبانية القديبة   2

 .مثل العربيةاؼبيالدي بعد حروب االسًتدادية، توسعت اللغة القشتالية إىل اعباوب كله تقريبا وحلت ؿبل اللغات اليت يتكلمها اؼبغاربة ُب اؼباطقة، 
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جيدًا من الدراسة ُب اعبامعات العربية واإلسالمية ومن قبل بعض الباحثُت اؼبدلمُت واؼبدتشرقُت أنفدهم؛ سهذا مثالً 
 62م فبا يتعلق بالشرق األدىن يتجاوز 1950م و1800عيد يبُت أن ؾبموع ما ألفه اؼبدتشرقون بُت عامي ادوارد س

وهو ما يدل على استيالة اغبديث عن أعالم االستشراق وأهم مؤلفاهتم وإسهاماهتم ُب حيج ضيق   1ألفاً من اجمللدات
أن يدتقى ماها تعريف أوسع هبؤال  األعالم  كهذا، ولكن حدباا أن نشَت ُب هذه البيث إىل اؼبحادر اليت يبكن

 .وغَتهم

 : المبحث الثالث منهج المستشرقين في دراسة العالم اإلسالمي  

لقد تعددت مااهج اؼبدتشرقُت ُب دراستهم للعامل اإلسالمي بتعدد أعالمهم وحُباثهم لذا من الحعب أن قبمع 
ن واحداً ُب كل األزمان واألوقات وُب كل اؼبوضوعات اليت اؼبدتشرقُت كلهم ُب بوتقة واحدة، ونجعم أن ماهجهم كا

تااولوها، ولكن طبيعة دراستاا ربتم علياا بيان ماهاجهم وطريقة تااوؽبم لقضايا العامل اإلسالمي ، وتدهياًل ؽبذا األمر 
لعلوم اإلسالمية على يبكااا إصبال هذه اؼبااهج اليت يشًتك سيها عدد كبَت من اؼبدتشرقُت قديبًا وحديثًا ُب تااول ا

 : الايو التايل

 
 . منهج األخذ بالنزعة التأثيريةالمعلب األول 

هي نجعة دراسية يأخذ هبا الكثَت من اؼبدتشرقُت الذين اعتادوا رد كل عااصر ماظومة اإلسالم وُب مقدمتها 
يلتفت أحد ماهم إىل كيفية صَتورة دون أن ؛ القرآن الكرًن، بعد ذبجئتها إىل اليهودية أو الاحرانية أو إليهما معاً 

اإلسالم دياًا مدتقاًل ذا ماظومة ااملة ومتااسقة العااصر، محرين على إن اعباس العريب ليس من صفاته التعمق ُب 
ومن هؤال  اؼبدتشرقُت ماركس هورتن األؼباين ورياان الفرندي اللذان يبالغان ُب اغبكم على .التفكَت وال االبتكار

وُب اؼبقابل  . اإلسالمية على التفلدف سيدلبان كل أمر علمي عقلي أنتجته عقول مفكري اإلسالمقحور العقلية 
  2جولد زيهر اجملري، ودي بور اؽبولادي، وكارا دي سو الفرندي ىبففون من هذا الغلو: كان

 -طة هبذا اؼباهج هذه الاجعة التأثَتية تشكل خطورة كبَتة على وحدة الفكر اإلسالمي، واألحكام التعدفية اؼبرتب
تكون حاضرة ُب كتابات اؼبدتشرقُت كلما وجد تشابه بُت األسكار اإلسالمية وغَتها من  -ماهج الاجعة التأثَتية 

 .األسكار األجابية مهما كان التشابه كاذباً ملفقاً وغَت حقيقي

                                                             
 .110مكتبة وهبة ،ص:، القاهرة أوروبا ُب مواجهة اإلسالم، الوسائل واألهداف، م 1993عبد العظيم إبراهيم ؿبمد ،.اؼبطعٌت   1
 .18مكتبة وهبة، ص: القاهرة. 6ط. اعبانب اإلؽبي من التفكَت اإلسالمي. م1982.البهي   2
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خبحوصيات الفكر ومن خالل هذه األحكام ًب تطبيق هذا اؼباهج على الفكر اإلسالمي دون أدىن اكًتاث 
 .اإلسالمي ذي األصول واألسس الواضية اؼبؤسدة على معايَت دياية وبيئية أصيلة مدتمدة من القرآن والداة الابوية

اغبق أن هذه : "سهذا ديالسى أولَتى يتيدث ُب مقدمة كتابه الفكر العريب ومكانه ُب التاريخ عن العقلية العربية قائالً 
ها وَب جوهرها جج  من اؼبادة اؽبيلياية الرومانية، بل إنه حىت علم التوحيد اإلسالمي قد الثقاسة اإلسالمية ُب أساس

ولكن اإلسالم ظل مدة طويلة ماعجاًل عن : "ٍب يااقض أولَتى نفده سيقول". سبدد وتطور بواسطة ماابع هلياية
ذهب ؛ حيث 1"أجابيًا عاهااؼبدييية، وحدث تطوره ُب بيئات زبتلف عاها سباماً، حىت ليبدو غريبًا عليها، 

من وجهة نظر عرقية أي الاظر إىل العرب الذين أنتجوا ذاك الًتاث بأهنم اإلسالمي الًتاث اؼبدتشرقون إىل دراسة 
 .العقلية عن التفكَت  الفلدفي إمكاناهتمباقتحار  أوؿبكومون بالقحور الطبيعي اؼبطلق عن اإلبداعات العقلية 

سلو أن العقلية اإلسالمية ال : " يقول أن العقلية اإلسالمية عقلية غَت ماتجة بقولههاا يرد ؿبمد البهي على من 
سبلك القدرة على التفكَت الفلدفي ؼبا كان ؽبا أنتاج يذكر سوا  ُب التوسيق بُت الفلدفة والدين وُب عملية الاقد للفكر 

هو عقل سلدفي يدتطيع الباا  إن دعته الفلدفي الدخيل سكلتانبا عمليتان تدالن على إن العقل الذي يباارنبا 
  2"ظروف الفكر إىل الباا 

وهذا يدل على أن ادعائهم القائل بأن الفكر اإلسالمي يقوم ااكاة ومردد للفكر الدخيل واألخص اإلغريقية 
: األمرلكن ُب واقع :" ماها، دون إن يقدم جديدًا أو حىت دون أن يهضمه مردود عليهم وهو ما يؤكده البهي بقوله

عدم باا  الفكر اإلسالمي جديدًا ُب الفلدفة اإلغريقية اإلؽبية أي عدم إضاسته حلقات إىل ما خلفه اإلغريق سيها ال 
 3"يدعو إىل وقف العقلية اإلسالمية عاد حد اغبكاية والتقليد دون األصالة والباا  

إىل الفلدفة اليونانية، سانه يكفي لدحض  أما رد الفكر الفلدفي اإلسالمي" ويؤيد ؿبمد ياسُت عرييب ذلك بقوله
هذا الرأي واقعية الفكر نفده الذي استمر هذه القرون الطويلة متميجًا  بإنيته ولو مل يكن هذا الفكر أصياًل ؼبا سبيجت 

 .4"اغبضارة العربية اإلسالمية عن اغبضارة الغربية
: حاولوا التوسيق بياه وبُت مبادئ اإلسالم قائالً اخذوا بالًتاث اليوناين  ويضيف ؿبمد البهي إىل ذلك إن الذين

سالذين احتضاوا هذا الفكر من اؼبدلمُت استافدوا صاعتهم العقلية ُب التوسيق واؼبالئمة بُت اعبانبُت  والذين رسضوه "

                                                             
 .غَت مرقم.، ترصبة ،سبام حدُت، القاهرة، مقدمة الكتابالفكر العريب ومكانته ُب التاريخ.  م1961أولَتى،  1

 .18مكتبة وهبة،ص :، القاهرة الفكر اإلسالمي ُب تطورهم ،  1981البهي ،  2
 . 17،صالفكر اإلسالمي ُب تطورهم ،  1981البهي ،  3
 .12ص.الدار العربية للكتاب:طرابلس.مواقف ومقاصد ُب الفكر اإلسالمي اؼبقارن. م 1991.عرييب  4
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وجهة نظر ماهم قحروا تفكَتهم على إظهار نقائحه وبيان بطالنه من وجهة اؼبقاييس العقلية ُب اؼبرتبة األوىل  ٍب من 
  1"اإلسالم ُب اؼبرتبة الثانية

سللفكر اإلسالمي مفاهيم ؽبا داللتها واستقالؽبا، وقد تتطور محطلياها تبعاً لتطور اغبياة، ولكن مضامياها تظل 
 .ثابتة وراسخة  وإال تالات القاعدة اليت تؤكد أن اإلسالم من اؼبرونة حبيث تدتوعب أصوله تطور اغبياة مكانا وزمانا

اا قبد أن العقل اإلسالمي نفده ُب ؾبال آخر غَت ؾبال اؼبيتاسيجيقيا واإلؽبيات وهو ؾبال الرياضة والطبيعة من ه
ألنه ُب هذا اجملال اآلخر مل هبد اغبرج الذي وجده ُب اجملال اإلؽبي، وهو اغبرج .. استطاع إن يكون عقاًل أصياًل 

 أدركها وبرهن على صيتها قبل نقل الفكر الدخيل اإلغريقي إىل الااائ عن القيمة الذاتية للتعاليم اإلسالمية، اليت
اللغة العربية سكان من الطبيعي أن يفهم الفكر الدخيل ُب ضو  تلك القيمة الذاتية للتعاليم اإلسالمية وكان من 

لشي  التجمه  أن يوسق أو ياقد هذا الفكر عادما تبدو معارضته: الطبيعي كذلك قبل الباا  ُب الفكر الفلدفي الدخيل
 2عقاًل قبل ذلك وهو تعاليم اإلسالم

وخالصة القول تبدو خطورة االستشراق ُب آثاره اػبطَتة اليت يفرضها اؼبدتشرقون على مااهج التعليم والثقاسة      
ا سحل اؼبدلمُت عن جذورهم الثابتة األصيلة، بتشويه تلك األصول، وعجؽبوغايته من ذلك والفكر ُب العامل اإلسالمي 

عن محادرها، ومن اأن هذا أن يفت  الباب إىل اإلستدالم أمام الرجل الغريب وثقاسته وسكره، والتأثَت ُب نفوس 
 .ؽبم اؼبدلمُت وزعجعة عقائدهم دبا يفت  للتبشَت الاحراين طريقاً إىل ربويل بعض ضعاف العقيدة إىل مالحدة وأتباعٍ 

 
 .تغريب الفرر اإلسالمي المعلب الثاني

الفكر الغريب ومقاييده ٍب رباكم  الغرب خلق عقلية جديدة من اباب اؼبدلمُت تعتمد على تحوراتوباول 
سإذا كان الفكر اإلسالمي .الفكر اإلسالمي من خالؽبا، هبدف جعل اغبضارة الغربية هي اليت ربكم وتدود على غَتها

ال ناكر أن بداية اقتيام الفكر الدخيل قد ظل عدة قرون سليمًا معاَب وحائاًل دون أي تدلل لفكر دخيل، سإناا 
وؿبراب الفكر اإلسالمي األصيل قد سبت ماذ وقت غَت يدَت ذلك عادما أخذ يدب اػبالف بُت اؼبدلمُت، 
وأصبيت تطفو مذاهب وسرق وأحجاب اىت كل واحد ماها يدعو إىل ما ىبيل إليه أنه عُت الحواب، وقد كان ذلك 

سبب ضعف اإليبان ُب الافوس فبا أدى إىل التيلل من االلتجام بأسس الكتاب  بدبب عدم استقامة ُب التفكَت أو
﴿يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُاوا أَِطيُعوا اللَّـَه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِماُكْم َسِإن تـََااَزْعُتْم ُِب : والداة وتوجيهاهتما، قال تعاىل

ٌر َوَأْحَدُن تَْأِوياًل﴾ الادا  َاْيٍ  سَـُردُّوُه ِإىَل اللَّـ ِلَك َخيـْ  .59ِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكاُتْم تـُْؤِمُاوَن بِاللَّـِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر ذََٰ

                                                             
 .18، ص الفكر اإلسالمي ُب تطورهم ،  1981البهي ،  1
 .18، ص الفكر اإلسالمي ُب تطورهم ،  1981البهي ،  2
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سمياولة تغريب الفكر اإلسالمي هي ؿباولة تكاد تكون محاحبة لكل مراحل االستشراق ومتداخلة مع كل 
إىل  :أن هدف البيث هو معرسة ُب كتابه وجهة اإلسالم Hamilton Jubالتيارات سلقد كشف هاملتون جب 

أي حد وصلت إليه حركة تغريب الفكر اإلسالمي، وما العوامل اليت ربول دون ربقيق هذا التغريب، ويبكن لقارئ 
 .الكتاب أن يكتشف أبرز مااهج التغريب اليت يدقطها اؼبدتشرقون على الفكر اإلسالمي 

إظهار تفوق الفكر الغريب على الفكر اإلسالمي وقد حاول علماؤنا األسالف ومحطل  التغريب هذا يقحد به 
عرب القرون اغبيلولة دون هيماة الفكر الواسد أو العقلية اػبارجية اؼبتمثلة ُب ثقاسات اليونان واؽباود واجملوس واليهود 

ية ُب ؾبال الفكر اإلسالمي وظل أعالم الفكر اإلسالمي ُب العحر اغبديث يتابهون إىل خطورة اؼبااهج التغريب
ويواجهون أخطر ااوالت الدائمة ُب سبيل ربريف أصوله وأسده األصيلة، حيث يؤكدان ؿبمد ياسُت عريبـي وؿبمد 

إن رجال "البهي على إن الغرب مل يعًتف بإبداعات الشرق اإلسالمي ُب باا  الفكر و دوره ُب باا  هنضة أوروبا قائاًل 
االعًتاف للشرق بأي إسهام سعلي ُب باا  هذا الفكر ، حيث حددوا بداية الفكر الفلدفي الفكر الغريب رسضوا 

وازبذوا من الفكر اليوناين ماطلقاً لتمثل الفكر الشرقي وصهر لبااته ُب بوتقة الفكر الغريب وقد عمد  thalesبطاليس 
في اامل أصب  هو اعبدار الذي الذي ظبي بأيب الفلدفة اغبديثة  إىل وضع إطار سلد -R.descartesديكارت 

ربدد خالله الاظريات اغبديث واؼبعاصرة وأصب  هو اعبدر الذي يربط بُت الفكر اليوناين القدًن والفكر أورويب 
  1"اغبديث دون الرجوع إىل الفكر اإلسالمي الوسيط

لشرقي، ومن ٍَبّ رده هذه من  الغربيُت قد تطورت إىل عملية االستيال  على الفكر ا عدم االعًتافأن نتيجة 
الغربية سظهرت عدة وجهات نظر قاصرة حول الفكر الفلدفي ُب اإلسالم كالفحل بُت من ظبوا بفالسفة  لليضارة

اإلسالم وعلما  الكالم أو رد الفكر اإلسالمي إىل الفلدفة اليونانية أو رد نشأة هذا الفكر إىل العامل االقتحادي إىل 
على التقليد الداذج بعيدًا عن التيليل والاقد الباا  ألن الفكر واحد سوا  أن كان  غَت ذلك من التحورات القائمة

سلدفة أو علم كالم وهذا هو ما برهات عليه عملية الًتكيب للفكر اإلسالمي داخل الفكر األوريب اغبديث بل قبد 
 2اغبديثة واؼبعاصرةنظريات علما  الكالم ومااهج حبثهم ربظى باحيب األسد ُب عملية الًتكيب للفلدفة 

من هاا يبكن القول إن سياسة تغريب الفكر اإلسالمي من طرف اػبطاب االستشراقي تتمثل أساسًا ُب ضبل 
اؼبدلمُت على قرا ة تارىبهم وسكرهم من خالل مااهج الغرب ومقاييده هبدف ربطيم اؼبدلمات اليت يؤمن هبا 

 .والتقليل من أنبية الًتاثاؼبدلمون، بانتقاص الفكر وإااعة الشبهات والطعون 

 . القول باالنشعارية المعلب الثالث

                                                             
 .78ُب الفكر اإلسالمي اؼبقارن ،ص مواقف ومقاصد.،م1991عرييب ،  1
 .12ُب الفكر اإلسالمي اؼبقارن ،  مواقف ومقاصد.م،1991عرييب ،  2
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كرس اؼبدتشرقون الغربيون جهودهم من اجل ترسيخ مقولة قحور الفكر اإلسالمي وأتباعه والقول بعججهم عن 
 التفاعل والًتابط وعدم قدرهتم على االستيعاب والتكامل؛ وعلى الرغم من إن اؼبدتشرقون يعون جيدًا مدى تكامل
اؼبعرسة اإلسالمية والفكر اإلسالمي اؼببٍت أساسًا على التكامل بُت قيمه ومثله والًتابط بُت ـبتلف جوانبه، ولكاهم 
عادما وباولون دراسة بعض مباحث الفكر اإلسالمي، سإهنم يدعون جاهدين إىل ذبجئتها وعجل بعضها عن بعض  

 .مل ُب كل واحدبقحد التأكيد على استيالة التقا  عااصر القوة والتكا
ولعل أبرز ما وصلت إليه االنشطارية ُب الفكر الغريب وحاولوا تطبيقها على الفكر اإلسالمي من وجهة نظر 

فّكرَان
ُ
هو سحل  حاضر األمة عن ماضيها؛ سإنكار اؼباضي والدعوة إىل االنفحال عاه من خحائص الفكر الغريب، : اؼب

فكر اإلسالمي، ولذلك قبدهم يرمون الًتاث اإلسالمي بكل مهانة وهو ما وباول بعض اؼبدتشرقُت نقله إىل ال
هذه االنفحالية ذاهتا دعت بعض مؤرخي األجانب لليكم على : " وانتقاص، وهو ما يوضيه ؿبمد البهي بقوله

عُت الفقه اإلسالمي باإلسالس أو بالتأزم وكالنبا دليل على أن إمكانياته ؿبدودة، وأهنا انتهت و استافدت عاد حد م
  1ُب تاريخ اعبماعة اإلسالمية ومل تدتطيع بعد هذا اغبد اؼبعُت إيل اآلن إن تقدم اؼبعاوية الضروري 

ويؤكد عرييب ذلك من خالل تابيهه إىل أن التبعية العميا  للغرب وغبضارته اؼبجيفة حالت دون تقدم اإلسالم الذي 
ؼباضي سالفكر اإلسالمي تعبٌَت عن ماظومة إسالمية بكل امتاز باؼبرونة ُب التعامل مع اعبديد دون االنفحال عن ا

كما يريد   -مشوؽبا وعموميتها ُب العقيدة والشريعة والدياسة واالجتماع والًتبية واألخالق، إذ ال يبكن حبال 
 الفحل بُت اإلسالم والفكر اإلسالمي، سماابع الفكر اإلسالمي تتدع ؼبحادر التشريع ولكاها ال تقف -اؼبدتشرقون 

عاد حدودها بل تتجاوزها إىل مابع أصيل هو الرأي الذي هو شبرة االجتهاد، وإذا كانت محادر التشريع هذه هي 
اؼبكونات لباا  اإلسالم ديااً ودولة، عقيدة واريعة، نظاماً وسلوكاً سإن الفكر اإلسالمي هو حارس هذا الباا  ال يبكن 

طغيان : أن هذه االنفحالية اليت وقعت ماشؤها: ا  قول ؿبمد البهيسبييجه عاه أو القول بفحله عن اؼباضي من هاا ج
التعحب للمذاهب وعدم االنفكاك عن التبعية اؼبطلقة سيال هذا الطغيان دون ازباذ موقف حر يعود باإلسالم إىل 

كان يقدمها   مرونته وبذا يبكن له إن يدتوعب اعبديد  من اإلحداث  ويبكن له إن يدتمر كذلك ُب تقدًن اؼبعونة اليت
  2سيما مضى

وقد كبا اػبطاب االستشراقي اغبديث هذا اؼبايى باا  على سيادة روح االنشطارية ُب الفكر الغريب أصاًل وؿباولة 
وذبدر اإلاارة إىل أن االنشطارية ُب الفكر الغريب قد انطلقت من ماطلق الفحل بُت  تطبيقها على الفكر اإلسالمي؛

 .ه تقبل هذا الفكر لكل اإليديولوجيات واؼبااهج االجتماعية واؼبذاهب االقتحاديةالدين والدولة، سًتتب علي

                                                             
 .1617، صالفكر اإلسالمي ُب تطورهم ،  1981البهي ،  1
 .17، صاإلسالمي ُب تطورهالفكر م ،  1981البهي ،  2
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 المبحث الرابع  غاية االستشراق من دراسة اإلسال م 

لقد تطور علم االستشراق ماذ ماتحف القرن الثامن عشر بتطور أساليبه وغاياته وأصب  يأخذ طابعًا علمياً 
اعبوانب التعحبية اليت كانت من طابع العحور الوسطى، إال أنه ما لوحظ ُب موضوعياً إىل حد كبَت وخاصة ُب نبذه 

علم االستشراق هو اهتمام اؼبدتشرقُت بالدراسات اإلسالمية أكثر من اهتمامهم بالدراسات العربية، ويربر اؼبدتشرق 
ان العرب يعيشون ماذ يرتبط اإلسالم بالعروبة بعالقة تبادل سريدة، سقد ك: ذلك بقوله   Rudi Barthرودى بارت

قرون طويلة ُب بوادي وواحات ابه اعبجيرة اليت ظبيت ندبة إليهم يعبثون سداداً، حىت جا  ؿبمد ودعاهم إىل اإليبان 
بإله واحد خالق بارئ وصبعهم ُب كيان واحد متجانس وانطلقت  آيات وسور القرآن ألول مرة ُب مكة  وهي أقدم 

ة اؼبدونة، ولكن العامل الواسع اؼبًتامي اإلطراف ما كان إن وبس بالعرب لو مل يتيلوا أعمال الثقاسة اإلسالمية العربي
بفضل صلتهم باإلسالم إىل عامل من عوامل القوة الدياسية؛ وؽبذا كانت ظاهرة اإلسالم ظاهرة تلقى أسبقية وأسضلية 

 1 ُب ميدان البيوث العربية اإلسالمية
 وغاياهتم ماحبة على اإلسالم وموضوعاته، سقد أنشئوا علم اإلسالمياتوؼبا كان اهتمام اؼبدتشرقُت 

(Islamologie) وهم وباولون بذلك إعطا  الحبغة العلمية لدراستهم ونتائجهم، وما يؤكد ذلك تعريفهم ؽبذا ،
اؼبختلفة للاشاط  بأنه الدراسة العلمية للدين الذي يعتاقه اؼبدلمون، وتأثَته على اجملاالت( علم اإلسالميات)اؼبوضوع 

اإلنداين، سالدراسة تتعلق إذا بالعقيدة امدية، وكل اؼبعلومات اليت تطورت ُب إطارها، أو من خالل التيارات 
اؼبخالفة ؽبا، كما هتتم الدراسة بانتشار اإلسالم واؼبفاسد التارىبية للدول اإلسالمية، أي أهنا تدرس اغبياة الثقاسية ُب 

 .البلدان اإلسالمية
ن هاا أصب  االستشراق أكثر زبححًا وتركيجًا على موضوع اإلسالم وؾباالته، مدتخدمًا ُب ذلك مااهجه، إىل م

كماهج وكمياولة سكرية :"حد أن اؼباهج االستشراقي أصب  جج ا أساسيًا من االستشراق نفده، وربدد االستشراق
أجل إنكار اؼبقومات الثقاسية والروحية ُب ماضي  لفهم اإلسالم عقيدة وحضارة وتراثا، كان داسعه األصيل العمل من

 .2"األمة، والتاديد واالستخفاف هبا
فّكرَْين ؿبمد البهي وؿبمد ياسُت عرييب معارضًا لظاهرة االستشراق اليت هي ُب باطاها 

ُ
وبالتايل جا  موقف اؼب

ىل أن عمل اؼبدتشرقُت الدارسُت ظاهرة استعمارية صليبية قامت ربت غطا  البيث العلمي وؽبذا أاار ؿبمد البهي إ
سبكُت االستعمار الغريب ُب البالد اإلسالمية، وسبهيد نفوس اؼبدلمُت : لإلسالم، عمل ياطوي على نجعتُت األوىل

                                                             
 .20دار الكتاب العريب، ص: محطفى ماهر، القاهرة:الدراسات العربية واإلسالمية ُب اعبامعات األؼبانية،ت. ت.رودى،د.بارت  1
 .4ص. اؼبكتب اإلسالمي: ،بَتوت 3، طاؼبدتشرقون واإلسالم. ت.عرسان ،د. عبد اغبميد  2
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لقبول الافوذ األوريب والرضا  بواليته والثانية تكمن ُب نجعة الروح الحليبية ُب دراسة العامل اإلسالمي ربث غطا  
 1البيث العلمي

دتاتج من كالم ؿبمد البهي ذلك إنه مل تكن  غاية وضباسة التبشَت و االستشراق وال مشاركتهم ُب التاديد ي
واالستخفاف بالعقيدة اإلسالمية عفوًا وال لغواً، ولكاه كان غاية مقحودة وموجهة كبو اإلسالم  واؼبدلمُت سكتفوا 

دياهم و إدخاؽبم ُب اؼبدييية ذاهتا سأرسلوا مبشريهم جهودهم واستخدموا كل الوسائل من اجل إبعاد اؼبدلمُت عن 
﴿ َوَلن تـَْرَضىَٰ َعاَك : ربت غطا  البيث العلمي للتبشَت بالاحرانية، وهو ما يفدرها و يبياها قول ا سبيانه وتعاىل

َدىَٰ َولَِئِن اتَـّبَـْعَت أَْهَواَ ُهم بـَْعَد الَِّذي َجاَ َك ِمَن اْلِعْلِم َما اْليَـُهوُد َواَل الاََّحاَرىَٰ َحىتََّٰ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَّـِه ُهَو اؽبُْ 
 . 2َلَك ِمَن اللَّـِه ِمن َويلٍّ َواَل َنِحٍَت﴾

واؼبعلوم أن اؼبدتشرقُت ليدوا صبيعا فبن ياتمون إىل الاحرانية دياا سفيهم اؼبدتشرقون اليهود الذين خدموا اليهودية 
م االستشراقية كما أن سيهم اؼبليـدين الذين خدموا اإلغباد من خالل اهتمامهم باؼباطقة العربية من خالل دراساهت

  3 واإلسالمية وؿباوالهتم نشر اإلغباد ُب هذه البقاع بدياًل عن اإلسالم
ولقد عمل اؼبدتشرقون واؼببشرون كلما بوسعهم من أجل صد اؼبدلمُت عن دياهم بل أن ماهم من أسٌت جهده 

 : ره من اجل ابعاد اؼبدلمُت عن دياهم، وهو ما يدل عليه قوله سبيانه تعاىلوعم
﴿ َواَل يـَجَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتََّٰ يـَُردُّوُكْم َعن ِديِاُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا ﴾

4  
االستشراق ُب سبيل الدكتور ؿبمد البهي إنه رغم الفرق ُب اؼباهج والطريقة اليت يتخذها كٌل من التبشَت و  يرى

االستشراق لون من ألوان التبشَت ال م : " صد اؼبدلمُت عن دياهم، سأهنما وجهان لعملة واحده مؤكدًا ذلك بقوله
نفده مع ظروف اغبياة وإذا كان االستشراق نوعا من أنواع التبشَت ستعرف هدف التبشَت نفده يعطياا بالتايل صورة 

 .5"عن هدف االستشراق
فّكرَْين ال سرق بياهما من حيث الغاية والوسيلة واؽبدف؛ سكالنبا ساالستشراق 

ُ
و التبشَت من وجهة نظر اؼب

إىل توهُت القيم اإلسالمية والغض من اللغة العربية الفحيى وتقطيع أواصر القرىب بُت الشعوب العربية : " يهدسان
ضر واالزدرا  هبا ُب اجملاالت الدولية وكذلك بُت الشعوب اإلسالمية، والتاديد حبال الشعوب اإلسالمية اغبا

 .6"والعاؼبية
                                                             

 .43مكتبة وهبة، ص: ،القاهرة11، طوصلته باالستعمار الغريب الفكر اإلسالمي اغبديثم، 1985.البهي  1
 .ٕٓٔ: البقرة   2
 .  221  219،ص  دار اؼبعارف:  ، القاهرة 3، ج  4، ط اؼبدتشرقونم ،  1980 قبيب،.العقيقي  3

 217:البقرة  4
 .6مطبعة األزهر، ص: ،ؾبلة األزهر ، القاهرة اؼببشرون واؼبدتشرقون ُب موقفهم من اإلسالمت ، .د.ؿبمد .البهي   5
 .1،ص اؼببشرون واؼبدتشرقون ُب موقفهم من اإلسالمت ، .د.البهي ،   6
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وإذا كان التبشَت و االستشراق قد توحدا حول هذا اؽبدف سما نبا إال : " وهو ما يؤكده ؿبمد ياسُت عرييب بقوله
 .1"ؾبرد وسيلة ؽبذا التغريب وما جا  بعده

دتهدف إضعاف قوة اإلسالم ُب ساؼبدتشرقون على اختالف لغاهتم وجادياهتم يعملون وسق خطط مدروسة ت
ـبتلف اجملالت تداندهم وتؤيدهم و ترع حركتهم الدول الغربية ، بالتايل سقد ساعدت حركة اؼبد الحلييب على التوسع 
ُب حركة االستشراق والًتكيج على دراساته واالهتمام به سجا ت أهداف التبشَت و االستشراق متفقة مع أهداف 

سهل االستعمار للمبشرين مهمتهم وبدط عليهم ضبايته، وزودهم باؼبال " مد البهي بقولهاالستعمار وهو ما يؤكده ؿب
 2"والدلطان، وهذا هو الدبب األول ُب أن االستشراق قام ُب أول أمره على أكتاف اؼببشرين ٍب أتحل باالستعمار

فّكرَان على إنه قبل أن يظهر التبشَت بدياًل عن اغبروب لتيطيم ع
ُ
قيدة اؼبدلمُت كانت اغبروب وقد اتفق اؼب

وهم قوم من الغربيُت يدسعهم التعحب الحلييب إىل  -هو االستشراق -الحليبية اليت أنتجت كذلك إنتاجا سكريا 
سرددوا أن القرآن من : الكتابة عن اإلسالم؛ سأسقدهم التعحب أمانة العلم، وعمدوا إىل تشويه اإلسالم من عدة نواح

حادر األحكام اإلسالمية، بُت اؼبحادر اإلؽبية القرآن والداة، وبُت االجتهاد ونظروا إىل وأخلطوا بُت م وضع ؿبمد 
 .اعبميع على أهنا من صاع البشر سدووا بياها ُب اؼباجلة وإىل غَت ذلك من الشبهات

ته العربية يتض  فبا ذكره اؼبفكران أن اؼبدتشرقُت و التبشَت عادما بد وا يدرسون العامل العريب واإلسالمي وحضار 
اإلسالمية وثقاسته وتارىبه وبعضهم أساوا أعمارهم وسّخروا جهودهم ُب دراسة ـبطوط أو ربليل مرحلة تارىبية حضارية 
أو التاقيب عن آثار، إمبا كان ذلك لتيقيق أهداف ودواسع بغض الاظر عن العامل األساسي أو الثانوي ورا  دراسة 

ية من عملهم ذلك أضعاف قوة اؼبدلمُت واغبيلولة دون وحدهتم ُب تلك اؼبخطوطات أو ربليلها بل تكمن غا
إمرباطورية واحدة وربت راية واحدة سجعلوا ماهم دويالت متفرقة متااحرة تفحل بياهم حدودا ونبية اصطاعها الغربيُت 

 .لتدهل عليه الديطرة عليهم ربت اعار سرق تدد
فّكرَان على أن االستشراق و ال 

ُ
تبشَت مقدمة أساسية لالستعمار، كما أنه سبب مباار لتوهُت قوة من ٍَبّ يتفق اؼب

 .اؼبدلمُت واغبيلولة دون وحدهتم وتوجهاهتم ؼبا يرونه من خطر ُب وحدهتم على الشعوب الغربية

 :نتائج البحث

أكد اؼبفكران على إن االستشراق ُب بدايته  كان دراسات وأحباث قام هبا قداوسة والهوتيون تدعمهم  -1
ة أو الدولة، ومل تكن غايتهم ُب األساس إال تعلم اللغة العربية ودراسة اإلسالم ولكن سرعان ما الكايد

                                                             
 .132،ص  اجمللس القومي للثقاسة العربية:الرباط م ،االستشراق وتغريب العقل التارىبي العريب، 1991.عرييب  1
 .430، ص باالستعمار الغريبالفكر اإلسالمي اغبديث وصلته م،  1985البهي ،  2
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تغَتت هذه الغاية بعد إن امتدت هذه الدراسات إىل اعبامعات وأخذ اكلها اؼبغاير للبيث العلمي بالطعن 
 .ُب الدين اإلسالمي

 :ُتيؤكد ؿبمد ياسُت عرييب أن وظيفة االستشراق تكمن ُب قطب -2
قطب موجب يتمثل ُب ربليل الفلدفة اإلسالمية اؼبًتصبة من العربية إىل الالتياية والعربية إىل اللغة األوروبية و  - أ

االستفادة من نظرياهتا العلمية، ومااهجها التجريبية دون االعًتاف بإسهام اؼبدلمُت ُب باا  هذا الفكر حيث 
رد وسيلة لفهم الًتاث اليوناين من ٍَبّ التقليل من دور عمد اؼبدتشرقون إىل وصف الفكر اإلسالمي بأنه ؾب

 .اؼبدلمُت ُب اعبانب اإلبداعي
 .وقطب سالب يتمثل ُب ترصبة آيات القرآن الكرًن إىل اللغات األوروبية-ب            

يتفق اؼبفكران على إن االستشراق اذباه سكرّي يُعٌت بدراسة حضارة األمم الشرقية بحفة عامة وحضارة   -3
اإلسالم والعرب بحفة خاصة وقد كان مقتحرًا ُب بداية ظهوره على دراسة اإلسالم واللغة العربية ٍب اتدع 

  الغرب الذين اعتاوا بدراسة اإلسالم ليشمل دراسة الشرق ُكله بلغاته وتقاليده وآدابه ساؼبدتشرقون هم علما
 .واللغة العربية ولغات الشرق وأديانه وآدابه

يؤكد اؼبفكران على أنه رغم تعدد مااهج اؼبدتشرقُت إال أهنا ترمي إىل غاية واحدة وهدف واحد هو الطعن  -4
 .من خالل تشكيك اؼبدلمُت ُب عقائدهم وسكرهم وحضارهتم  ُب اإلسالم ونبيه

ران على أن األحكام التعدفية اؼبرتبطة ماهج الاجعة التأثَتية  تكون حاضرة ُب كتابات اؼبدتشرقُت يؤكد  اؼبفك -5
كلما وجد تشابه بُت األسكار اإلسالمية وغَتها من األسكار األجابية مهما كان التشابه كاذبًا ملفقًا وغَت 

مي دون أدىن اكًتاث حقيقي، ومن خالل هذه األحكام ًب تطبيق هذا اؼباهج على الفكر اإلسال
خبحوصيات الفكر اإلسالمي ذي األصول واألسس الواضية اؼبؤسدة على معايَت دياية وبيئية أصيلة 

 .مدتمدة من القرآن والداة الابوية
سلو أن العقلية اإلسالمية ال سبلك : رد ؿبمد البهي على القائلُت بأن العقلية اإلسالمية عقلية غَت ماتجة بقوله -6

لتفكَت الفلدفي ؼبا كان ؽبا انتاج يذكر سوا  ُب التوسيق بُت الفلدفة والدين وُب عملية الاقد القدرة على ا
للفكر الفلدفي الدخيل سكلتانبا عمليتان تدالن على إن العقل الذي يباارنبا هو عقل سلدفي يدتطيع 

 الباا  أن دعته ظروف الفكر إىل الباا  
أما : الفلدفة اإلسالمية هي سلدفة يونانية كتبت حبروف عربية بقولهيرد ؿبمد ياسُت عرييب على القائلُت بان  -7

رد الفكر الفلدفي اإلسالمي إىل الفلدفة اليونانية، سانه يكفي لدحض هذا الرأي واقعية الفكر نفده الذي 
سالمية استمر هذه القرون الطويل متميج بإنيته  و لو مل يكن هذا الفكر أصياًل ؼبا سبيجت اغبضارة العربية اإل

 .عن اغبضارة الغربية
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يشَت اؼبفكران إىل أن خطورة االستشراق ال تكمن ُب دراسته لليضارة اإلسالمية سقط بل أيضا ُب آثاره  -8
اػبطَتة اليت يفرضها اؼبدتشرقون على أساليب اؼبااهج التعليمية والثقاسية والفكرية ُب العامل اإلسالمي وغايته 

الثابتة األصيلة، بتشويه تلك األصول، وعجؽبا عن محادرها، ومن من ذلك سحل اؼبدلمُت عن جذورهم 
اأن هذا أن يفت  الباب إىل االستدالم أمام الغريب وثقاسته وسكره، والتأثَت ُب نفوس اؼبدلمُت وزعجعة 

 .عقائدهم دبا يفت  للتبشَت اؼبدييي طريقا إىل ربويل بعض ضعاف العقيدة إىل مالحدة وأتباٍع ؽبم
سُت عرييب أن غاية رجال الفكر الغريب تكمن ُب رسض االعًتاف للشرق بأي إسهام سعلي ُب بُت ؿبمد يا -9

وازبذوا من الفكر اليوناين ماطلقاً  thalesباا  هذا الفكر حيث حددوا بداية الفكر الفلدفي بطاليس 
ذي ظبي ال R.descartesلتمثل الفكر الشرقي وصهر لبااته ُب بوتقة الفكر الغريب وقد عمد ديكارت 

إيل وضع إطار سلدفي اامل أصب  هو اعبدار الذي ربدد خالله الاظريات اغبديثة -بأيب الفلدفة اغبديثة
واؼبعاصرة، وأصب  هو اعبدر الذي يربط بُت الفكر اليوناين القدًن والفكر األورويب اغبديث دون الرجوع إيل 

 .الفكر اإلسالمي الوسيط
الفكر اإلسالمي من طرف اػبطاب االستشراقي تتمثل أساساً ُب ضبل يؤكد اؼبفكران على إن سياسة تغريب  -10

اؼبدلمُت على قرا ة تارىبهم وسكرهم من خالل مااهج الغرب ومقاييده هبدف ربطيم اؼبدلمات اليت يؤمن 
 .هبا اؼبدلمون، بانتقاص الفكر وإااعة الشبهات والطعون والتقليل من أنبية الًتاث

تشراق و التبشَت ال سرق بياهما من حيث الغايات و الوسائل و األهداف يتفق  اؼبفكران على أن االس -11
إىل التقليل من القيم اإلسالمية واغبط من أنبية اللغة العربية و تفريق وحدة الشعوب العربية : سكالنبا يدعيان

ت الدولية و وكذلك الشعوب اإلسالمية، والتاديد حبال الشعوب اإلسالمية اغباضرة و االزدرا  هبا ُب اجملاال
 .العاؼبية جا  بعده
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