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للجامعةمحفوظةوالنشرالطباعةحقوق
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العلميالبحثعمييمقيمة

بعد:أماالمرسلينيضرعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربدلّهالحمد

العلميالبحثعمادةفيالباحثونيعدهاالىالعلميةالأعمالمنعملفهذا

منكثيرةبسماتغيرهعنالعملهذاوتميّز،المتميزةالأعمالمنالجامعةفي

فقد،نادرتخصصوهو،الاستشراقيةبالدراساتللاهتمامعرضأنهأبرزها

.والدكتوراهالماجستير-العلياللدراساتنحتصقسمالجامعةفيلهخصِّص

الحرمينخادمعهدهى،محدَّدةزمنيةلمدةيعرضأنهالعملهذاميزاةومن

له-وغفرتعالىاللّهرحمه-سعود)1(آلعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفين

خادمعهدفيللكتابوالإداريةالعلميةالنشرإجراءاتجميعاكتملتوقد

وفاته.بعدقليلةأياماًخروجهوتأخر،-اللّهرحمه-الشريفينالحرمين

هذهبهااتسمتبارزةلمهمةموثقاعلمياتسجيلاًالعملهذاسجَّلوقد

وبنشا،الميادينهذهفيمتخصصينعلمطلاببتأهيلوانفردت،الجامعة

اتسمالذي،البحثهذاصاحبثمارهامنانوك،متميزأبناءًشخصياتهم

توفيقاً.اللّهزاده،مللاًولاكللاًتعرفلادؤوبٍبشخصية

وحدةًالعلمىالبحثعمادةفيبدؤها،يانعةنمرةكانالاستشراققسمإن

المدينةفي،الدعوةلكليةتابعاًعلمياقسماًصارثم،البحثيةوحداتهمنمستقلةً

الشهاداتحملةمنقليلغيرعددٌفيهوتخرجاهـ،304عاموذلك،المنوَّرة

وآخراً.أولاًللّهوالفضل،العليا

يومصباحسعودآلعبدالعزيزبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمالملكىالديواننعى)1(

الثلالاءيوممنالعصرصلاةبعدعليهوصلى،م1/8/5002الموافقأهـ،26/6/426الاثنين

ورحمهلهاللّهغفر،نفسهالوقتفيالمملكةمساجدجميعفيعليهصلّىكماأهـ،27/6/426

جناته.فسيحوأسكنه
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صلةوعن،الفكرمم!للغزوعرضفقداليومأقدِّمهالذيالعملهذاأما

الجامعةهذهفيتمتالىالرائدةللأعمالذلكبعدوعرض،بهالاستشراق

العلميوالقسمالكليةمستوىعلىأو،العلميةالوحداتمستوىعلى

عنالباحثتحدثكذلك،والدكتوراهالماجستيرورسائلالعلميةوالبحوث

والدعويةالتعليميةوالهيئات،العامةالموسساتقبلمنالاستشراقمواجهة

منأنرأىوتوصيات،البحثممرةإليهاأدّتنتائجإلىوخلص.والثقافية

إليها.الإشارةالأهمية

اتسم،جادٌّباحثمطبقانيصلاحبنمازند.فهوالبحثصاحبأما

لهتقدمبأنوسعاًالعمادةتألأولذا،عليهوحرصه،لتخصِّصهبحبِّه

اللّهأسأل،فيهاعملهطيلةبحثهطبيعةاقتضتهاأوهو،احتاجهاالىالخدمات

يجعلهوأن،وتوفيقهوفضل!بعونهيمدهوأن،والسدادالتوفيقلهوتعالىسبحانه

.كانأينمامسدَّداً

الطلمين.ربللّهالحمدأندعواناوآخر

وبر!ته.اللّهورحمةعليكموالسلام

العتيىسهوبنتركي

http://kotob.has.it



المقيمة

إليناوأرسل،الأنامخيرأمةمنوجعلنا،للإسلامهداناالذيللّهالحمد

وعلىاللّهعبدبنمحمدسيدناعلىوأسلموأصلى،شرائعهوخاتمةرسلهخاتم

وبعد:كثيراً،تسليماًوصحبهآله

الاهتمامفيالرائدالسعوديةالعربيةالمملكةدورعنالحدلمجطأهميةتأقي

أنّمناللّهيحفظهالشريفينالحرمينخادمعهدفيونقدهالاستشراقبدراسة

الكريمالقرآناتخاذمنووجودهشرعيتهمستمداًقامحينقامالبلادهذهكيان

قامتوقدجميعاً.الحياةجوانجمايحكمقانوناًالإسلاميةالشريعةومندستوراً،

ومحاربةالمفاهيموتصحيح،الإسلاميةالدعوةنشرعلىنشأتهامنذالدولةهذه

العربيةأمتناهاجمتالىالضالةالفكريةوالتيارات،للإسلامالمعاديةالاتجاهات

.والاستشراقوالشيوعيةالعلمانيةأبرزهاومن،الإسلامية

أبنائهامنعددابتعاثإلىاحتاجتقدالسعوديةالعربيةالمملكةكاشطولما

والإسلاميةالعربيةالدولمنالجامعاتأساتذةمنبعددوالاستعانة،الخارجإلى

إلىخلالهامنينطلقثغرةالاستشراقيجدأنبدلافكان،الغربيةالدولوحئ

فيدرسواالذينولاسيما،خاصةبصفةالجامعاتفيالسعودمم!الشبابأفكار

الشرعية.العلوموحئالعربيةواللغةالاجتماعيةالعلوممجالفيالغربيةالجامعات

الإعلاموسائلتقدمهماخلالمنبالاستشراقالسعودمم!الشبابتأثركما

أمريكا،وصوت،لندنكإذاعة؟الإسلاميالعربياالعاإلىالموجَّهةالغربية

الأخرىالإعلاملوسائلكانوكذلك.الإذاعاتمنوغيرهاكارلو،وموشط

الفكرنشرفيتأثيرالعربيةالدولمنإليناالوافدةوالمجلاتالصحفمثل
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الطروحاتعلىيعتمدالذيالفكركماالغزوعرفناوأخيرأالاستشراقى.

الفضائية.القنواتخلالمنالاستشراقية

كثيرإلىدخلالذكماالاستشراقفيالمتمثلالفكرىالغزومواجهةأجلومن

العربيةالمملكةفإنالمختلفةالإعلاموسائلخلالومن،الدراسيةالمناهجمن

إحدىالإسلاميةالثقافةمادةجعلأولأفقررتالخطورةهذهأدركتالسعودية

قررتبلبذلكتكتفلمو،الأربعالدراسيةالسنواتفيالجامعةمتطلبات

وجامعةالعزيز،عبدالملكجامعةفيالاستشراقفيمتخصصةموادتدريس

دراسةتقتصرلمو.الإسلاميةسعودبنمحمدالإماموجامعةسعود،الملك

علىالمادةهذهتدريستقررفقدفقط،الشرعيةالدراساتعلىالاستشراق

السعودية.بعفالجامعاتفيالاجتماعيةالعلوموكليةالاَدابكليةطلاب

وَحْدةالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةأنشأتذلكعلىوزيادة

عامبالرياضالعلمىالبحثبعمادةوالتنصيريةالاستشراقيةالدراسات

للدعوةالعاليبالمعهدالاستشراققسمإنشاءإلىالأمرتطورثماهـ،204

جامعةوكانتاهـ.304عامحاليأ(الدعوة)كليةالمنورةبالمدينةالإسلامية

منوكاناهـ،693عامالإسلاميالفقهمؤتمررحابهافيعقدتقدالإمام

،كتابفيونشرتالمحورهذابحوثوجمعت،الفكرىالغزومحاورهضمن

الفكركط.الغزوموضوعاتأهمأحدالاستشراقوكان

نشأتهمنذوالدكتوراهالماجستيربرامجبتقد!يمقامفقدالاستشراققسمأما

كما،والدكتوراهالماجستيرمرحلىفيدارسٍمائةعلىيربومافيهجوتحض

الإعلاموساثلفيوالكتاباتالدراساتمنالعديدنشرفيالقسمأعضاءشارك

دراسةحولللمملكةممثلينالدوليةالمؤتمراتبعضمنهمعددوحضر،المختلفة
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عنللحدلمجماالمملكةفيالأدبيةالمحافلفيبعضهمشارككما،الاستشراق

والأوقافالاسلاميةالشؤونوزيرمعاليمندعوةعلىوبناءً.الاستشراق

وبحوثلدراساتالمنورةالمدينةمركزباسمشاركتُوالإرشادوالدعوة

أقامتهالذيالدعوةوسائلمعارضفيبالاستشراقخاصيحناحالاستشراق

عنمعلوماتتقديمفي،وساهمتوالقصيموالرياضجدةمنكلفيالوزارة

وخطورته.بالاستشراقللوعىوالدعوةالاستشراق

،بالاستشراقاهتمتقدالأخرىوالإسلاميةالعربيةالدولأنوجدناوقد

)السنّةعنوانتحتالسباعيمصطفىالدكتوركتبهماذلكعلىالأمثلةومن

وعلىالمستشرقينافتراءاتعلىأساساًليرد()1(الإسلامىالتشريعفيومكانتها

جهودهإلىبالإضطفة،الشريفالنبويالحديثمسائلفيجولدزيهررأسهم

،الإسلامحضارةمجلةفيذلكعنوالكتابةالاستشراقمعاقلزيارةفيالميدانية

كتبهمامثلاًبينهامنالاستشراقحولكثيرةمؤلفاتمننشرماوكذلك

محمودوالأستاذ(،الإسلامعنيقال)ماكتابهفياللّهرحمهالعقادمحمودعباس

ثقافتنا()3("إلىالطريقفيو)رسالةوأحمار()2()أباطيلكتابيهفياللّهرحمهشاكر

فيالوطنية)الاتجاهاتكتبهوبخاصة،اللّهرحمهحسينمحمدمحمدوكتابات

المكتب:ودمشق!2)بيروت،الإسلاميالتشريعفيوم!نتهاالسنةالسباعى،مص!ى)1(

93،الإسلامى i679/ام(.أهـ

مثلأهميةاًدركتالمملكةاًنعلىيدلممامجاناً،الكتابهذاتوزعالسعوديةالإعلاموزارةكانت)2(

.الاستشراقتأثرمجالفيوبخاصة،الفكريالغزوعلىالردفيالكتابهذا

دارعنكتابفيبالنشراللّهرحمهالشيخأفردهثمالمتبىعنكنابمنجزءاكانالكتابهذا)3(

.أمأهـ/704879فيبنشرهبجدةالمدنيدارقامتثم،الهلال

-9-
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()2(الهدامينوكرفيأوداخلها:منمهددةو)حصوننا()1(الحديثالعربيالأدب

الأدبدراسةفيالاستشراق)فلسفةوكتاب()3("الغربيةوالحضارةو)الإسلام

لجامعةقدمتدكتوراهرسالةالأصلفيكانالذيسمايلوفتشلأحمد(العربى

بعنوانالعقيقىنجيبكتابأيضاًومنهااهـ(.ام/)749493عامفيالقاهرة

المستشرقينآلافلأسماءمرجعأوسعالاَنحئيعدالذي)المصتضرقون(

ومجلاتصحففيأو)الرسالة(مجلةفينجدهمماكثيروغيرها)4(ْلهموترجمات

مثل،الهنديةالقارةشبهفيالمستشرقينعلىللردقيمةكتاباتنجدكما.أخرى

وقد.وغيرهمالندويالحسنوأبيالمودوديالأعلىوأبيالنعمافيشبلىكتابات

منها:،الاستشراقحولوالإسلاميةالعربيةالبلادبعضفيندواتعقدت

جامعةفيعقدالذي(الإسلاميةوالدراساتالاستشراقحولالدولي)الموتمر

عاموالثقافةوالعلومللتربيةالإسلاميةالمنظمةمعبالتعاونالسعديالمالكعبد

العلومكليةفيوالقراءةالخطاب:الاستشراقحولالدوليوالمؤتمراهـ،417

حولالدوليوالمؤتمراهـ،042عاموهرانيحامعةوالحضارةالإسلامية

بالأردنعمّانفيعقدالذك!مشرقمستقبل:نحوالأمريكيةالعربيةالعلاقات

Brighamيونجبرجامجامعةمعبالتعاون Youngالمتحدةبالولايات

اهـ.142عامالأمريكية

2.ط،8291،النموذجيةالمطعةمصر:1()

ام(.اهـ/893789،الإسلامىالمكتب:ودمشق)بيروت،طه)2(

ام(.979اهـا99r،الإسلامىالمكتب:ودمشق،)بيروتاط)3(

العربيةالدراساتموسوعةلإعدادالإمامبجامعةالعلمىالبحثلعمادةمفصلأمشروعاَقدمت)4(

علىالعمادةمجلسوافقوقداهـ،اهـ-423424الدراسىالعامبدايةفيالغربفيوالإسلامية

.المشروع

0-1--
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يشهد،للعيانواضحأمرالمجالهذافيالسعوديةالعربيةالمملكةريادةولكن

العاأفيالوحيدهوعلمىقسمإنشاءثممتخصصةبحثوحدةإنشاءبذلك

فيالأخرىالنشاطاتإلىبالإضافة،الطلابعشراتفيهيتخرجالإسلامي

الىوالهيئاتالموسساتنشاطاتإلىبالإضافة،السعوديةالجامعاتمنالعديد

فيالصدراةمكانالسعوديةالعربيةالمملكةأعطىمماوالثقافةبالفكرتهتم

ونقدأ.دراسةبالاستشراقالاهتمام

البحثعميدلسعادةبالشكرأتقدم-أنيسرنيالتقديمهذاختاموفي

سهوابنتركىالدكتورالأستاذالإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعةالعلمي

الاستشراقيةالدراساتوحدةوثاثقعلىبالاطلاعليبالإذنلتفضلهالعتيي؟

المستمرتشجيعهلهأشكركماقريباً،فيهاالعمليعودأنأرجوالىوالتنصيرية

لقيتماوعلى،الكتابهذانشرفكرةودعمالعلميالبحثمواصلةعلىلي

.العمادةفيعملىأثناءفيراقيةمعاملةمن

الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزعامأمينسعادةوأشكر

مساعدةمنللباحثقدمهماكلعلىجنيدبنمحموديجىالدكتورالأستاذ

القيمةالعلميةالمساعدةتقدىمفيالمهمةالمؤسسةلهذهالكبيربالدوروأنؤَه،ودعم

الباحثين.منوغيرهمالاستشراقمجالفيزملائىلكل

عبدبنفهدالدكتورالأستاذالعزيزعبدالملكدارةعامأمينسعادةوأشكر

ودعمهبالموضوعالخاصةالعلميةبالمادةليوإمدادهترحيبهعلىالسمارياللة

العامةالعزيزعبدالملكمكتبةعامأمينسعادةوكذلك.للباحثالمعنوي

علاقةلهاالىالمكتبةمطبوعاتبعضللباحثتقديمهعلىالمعمرفيصلالأستاذ

تركستانييعقوبمحمدالدكتورللأستاذالشكرتقدىمأودكما.الموضوعبهذا

-11-
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فيوالمستشرقينالاستشراقحولكتبمارصدعلىليالمبكرتشجيعهعلى

المدينةبصحيفةالتراثملحقفيذلكونشر،العربيةوالدورياتالصحف

.المنورة

فيمباركاًجهداًبذلااللذينالكريمينللفاحصينالشكريحزيلأتقدمكما

بها،أخذتالىوالتصويباتالاقتراحاتوتقديموتقويمهالكتابهذاقراءة

الجزاء.خيراللّهفجزاهما

عملىمجالفيومساندتيوالاقتراحاتالقراءةعلىالشكريصتحقمنونمة

رفوخ.محمدخديجةزوجيوهى

هى:،فصولثلاثةمنالكتابيتكونوسوفهذا

به.الاستشراقوصلةالفكريالغزومنالمملكةموقف:الأولالفصل

دراسةفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةجهود:اثفيالفصل

الشريفين.الحرمينخادمعهدفيالاستشراق

الجامعاتقبلمنالمملكةفيالاستشراقمواجهةافمالث:الفصل

عهدفيوالثقافيةوالدعويةالتعليميةوالهيئاتوالموسسات

الشريفينالحرمينخطدم

والتوصياتاظتمة

المراجع

الملاحق

الفهرس
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الأولالفصل

بالاستشرا!وصلتهالفكريالغزومنالمملكةموقف

الحجٍموسمفيالمنورةالمدينةشوارعتجوبكانتسنةثلاثينمنأكثرقبل

عدداتوزعسيارات-السعوديةالمدنبقيةوكذلك،المواسممنغيرهفي-وربما

وسيد،الدواليبيمعروفمثل،منهمبعضاًأذكرزلتمالمولفينالكتبمن

.الصوافومحمود،باكيلمحمدوأحمد،حليقوعمرقطب،ومحمدقطب،

الىالفكريةوالتياراتالفكريالغزوتتناولمجملهافيالكتبهذهوكانت

ومن.والشيوعيةوالبعثوالعلمانيةالقوميةوبخاصة،العربيالعالمفيانتشرت

أحمدمحمدالشيخالأستاذكتابالفترةتلكفيووزعتطبعتالىالكتبأبرز

منالموجهةالاتهاماتفيهتناول()1(،المغالطاتيحرقالصراحةالهيبباكيل

وبخاصة،بالإسلامالمتمسكةللبلادالعربيةالقوميةفكرةتبنتالىالدولقبل

والإمبريالية.للاستعمارعميلةوأنها،رجعيةدولبأنها،السعوديةالعربيةالمملكة

وتسعىالإسلامتؤيدالأيامجمنيومفيأمريكاكاشماهلبحق:باكيلوتساءل

الحقيقىالحليفإن:باكيلوأضافهذه؟منأكبرمغالطةفأي؟نصرتهإلى

السجونويدخلهماللّهإلىبالدعاةينكِّلالذيهووالإمبرياليةللاستعمار

رس!.رسولهوسنةاللّهكتابويحاربويعذبهم

مدعمةدراسة:وإسرائيل)موسكوحليقعمركتابالكتبتلكمنوأذكر

ماالكاتجمافيهتناولوإبقائها()2(،إسرائيلخلقفيموسكولجهودبالوثائق

كانتالىوالجمهورياتالسوفيىالاتحادفيممثلةالعالميةالشيوعيةبهقامت

أكذوبةوكتاب،الإسلامنظرفيالقوميةبعنوانكتابولهاهـ،372،السلامدار:بيروت1()

وغرها.ادطلمععراعو،العربيةالاشتراكية

أطالعري!،النكبةأصولبعنوانآخركتابوللمولفتاريخبونللنشر،السعوديةالدار:جدة)2(

أهـ(387للنشر،السعوديةالدار:)جدة
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ومناستمرارها.ودعمإسرائيلدولةقيامدعمفي-حينذاك-فلكهفيتدور

لدورةالاتحاد-جمهورياتإحدىأوكرانيا-جمهوريةترؤسالمواقفتلكأبرز

كانوكيفام،479عامفلسطينتقسيممسألةمناقشةعندالأمنمجلس

الكتابهذاوكان.العربيةالدولمندوبيمعقاسياًبلعنيفاًأوكرانيامندوب

المضلل!ودعايتهابالشيوعيةانخدعالذيالمسلمالعربيالشبابإلىموجهةرسالة

الناحيةمنالشيوعيةإلىالكتابيتطرقلموإن،الشعوبقضايادعمفي

منها.للتنفيريكفيالدامغةبأدلتهالموقفهذاكانفقد،العقدية

:الفكريالغزوومواجهةالسعوديةابمعات

منعددقررتالفكريالغزومواجهةفيالرائدالمملكةلدورواستمراراً

فيالجامعاتمنالعديدفيلطلابهاالمادةهذهتدريصالسعوديةالجامعات

هذهومنأحماء.عدةتحتالعلياالدراساتفيوكذلكالجامعيةالمرحلة

على(الفكري)الغزومادةتدريسقررتالئالإسلاميةالجامعةالجامعات

)الغزوبعنوانكتابٍبإصدارأساتذتهامناثنانوقام،الجامعيةالمرحلةطلاب

الغزودراسةتمتكما)1(.أخرى"كتبوممة،مراتعدةطبع(الفكرى

الحديثة.الفكريةالاتجاهاتمادةوضمن،معاصرةقضايامادةضمنالفكري

أربعينقبلسعودالملكجامعةفيالانتسابقسمفإن،فحسبهذاوليمم!

كتابدراسةالآدابلكليةالمنتسبينالطلابعلىقررقدكانتقريباًسنة

البهى،محمدللدكتور()2(الغربىبالاستعماروصلتهالمعاصرالإسلامي)الفكر

:دار)القاهرة،الإسلاميللطلمالفكريالغزواساليب،الزيبقشريفومحمدجريشةعلى(?)

الجامعةطلابعلىالمقررةالكتبمنكانتأخرىكمبنشرتوقداهـ(.793،الاعتصام

الإسلامية.

وعليهاالكتابهذامننسخأالرياضفيالمستعملالكتابمكتباتمنمكتبةمنأكثرفيوجدت)2(

طبعالكتابأنكمامقرراَكتابأكانأنهعلىيدلمما،ةالمختلفوالإضاراتالطلابتخططآثار
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الىالغربيةالفكريةوالتياراتالفكريالغزوعنحدلمجماالكتابهذاوفي

الأولىللمقالةترجمةبكتابهالمؤلفألحقكما،الإسلامىالعربيعالمناإلىوفدت

المؤلفوقدم،الإنجليزيةباللغةالناطقينالمستشرقينحولطيباوممطاللطفلعبد

واعتدالهم.تعصبهمبحسبصنفهمالمستشرقينمنعددبأسماءقائمة

الغزومواجهةفيالسعوديةالعربيةالمملكةجهودعنالحدلمجماويطول

وتطويرتعديلاتمنفيهاحدثوماالدراسيةالمناهجنعرفأنفيكفي،الفكري

الفترةفيوخصوصاًالأوقاتمنوقتففى.القضيةبهذهكبيروعىعلىيدل

الدولبعضمنوالكتبالدراسيةالمناهجبعضاستعارتقدالمملكةكاشماالى

الفوائدنحسبكيفالحسابالرياضياتْأومادةفيندرسكنّا،الشقيقة

تتنب!أناللّهشاءحئ،ربويةأرباحاًعليهايطلقيكنلموإن،الربويةوالأرباح

كاشماأنهبدولا.أخرىمناهجبهاوتستبدلالمناهجتلكفتلغىالأمرلهذابلادنا

والتاريخالنفسوعلمالاجتماععلممثلأخرىمناهجفيأخطاءهناك

وأالمناهجهذهتغييرفيالسببهوالاستشراقلأخطارالتنبهوكانوالجغرافيا،

تعديلها.

الخليجأهلمننفراًأنيذكرحينمرسىالعليمعبدمحمدالأمرهذاويؤكد

ووقفلمواجهتهالخططلوضعتداعواوالثقافيالفكريالغزوخطورةرأوالما

من،السعوديةالعربيةالمملكةفيالتربيةورجالالعلماءقرراحين1وذلك،حدته

وذلكالإسلاميةالثقافةمادةإدخالالمملكةفيالتعليمسياسةتطبيقخلال

الجامعاتفيالغرضلهذاأنشئتعلميةأقسامفيتدرسمقرراتشكلعلى

بالاستشراقالغاليةالبلادهذهفياهتمامناعلىيدلوهذاالمكرمةمكةفيطبعاتهإحدى-في

..وموضوعىعلمىبأسلوبومواجهتهالوافدالغربيالفكروبتأثرات
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جميعاًيمرونوطالباتهاالجامعةوطلابسلامية"الٍاالثقافة11أقسامهى،السعودية

ا)1(.اومنطلقاتهالثقافيالغزومخاطرفيفهمونالأقسامتلكمقرراتخلالمن

:الفكريالغزومعاولمنالاستشراق

مامالٍاجامعةأقامتهاندوةناٍحئ،الفكريالغزوضمنالاستشراقعدّوقد

الغزومحاورهاأحدكانالفقهمجالفيسنواتعدةقبلالاسلاميةسعودبنمحمد

بأنها:الاستشراقيةالدراساتعنالمحورهذافيالباحثينأحدكتبوقد،الفكري

والتحليل،الاستيعابومحاولةوالجلدبالصبرتتميزنواحيهامنكثيرفيدراسات11

فيهىثمجهلاً،أوعمداًجسيمةأخطاءعلىتحتوىالوقتنفسفيولكنها

البحثفيعامةأوخاصةرغبةولإشباعوالفكر،العلمخدمةبهايقصدلمغالبها

للكنائسأوالاسشعماريةللدولمباشرةخدمةجملتهافيكانتنماواٍ،والاطلاع

جوهرهواقتلاعبهوبصروعىعلىوضربهالاسلامتطويقبغرض،الأوروبية

أ)2(.لهمابالنسبةالأخطارأكبريشكلالذيالنابضالحى

بقوله:الفكريوالغزوالاستشراقبينالصلةالتركىاللّهعبدد.ويؤكد

وردهالغزوهذاوردع،والفكريالثقافيالغزوأنواعشرمنافالالششراق1

والاستشراقأداثها.فيالفتورولاحملهاعنالتخلييجوزلاجليلةعلميةمهمة

التشويشهذاإبطالفإنهنا،ومن.الإسلامدعوةحولالضجيجعاليتشويش

والجاد.00011)3(.البصيرالدعويالعملصميمفييدخلعملصخب!وإسكات

مكضبة)الرياض:إ!ميه،نظرة:العربيةالحليجدولليافظليوالفزوالظفة،مرسيالعليمعبدمحمد)1(

.1-314صام(،99اهـاه514،العبيكان

المعاديةراتوالبالفكريالفزوفيسلام"للٍاالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو11سعيد،اللةفتحالستارعبد)2(

هذانشروقد28.ا-.Voاهـ(،ص404،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامحامعة)الرياض:.للإسلام

بعد.فيمامستقلكتابفيالبحث

11،الاستشراقىالتشريشحملاتمواحهةفيالإسلامعلىالحفاظ،"ضرورةالتركيالمحسنعبدبناللةعبد)3(

.801-صام،9A9ومايراهـلىابريل904وشرالرمضان،471ع(،بالاستشراقخاص)عدد.المنهل
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نأيذكرالذكرالسالفللمؤتمرالمقدمبحثهفيالخطيبالكريمعبدوكتب

حركةظاهرها-في-وهى،الحديثالعصرهذافيولدتاحركة1الاستشراق

وراءمنتبغىولكنها،وآدابهمعتقداتهفيالشرقىالتراثدراسةبهايرادعلمية

وجوههمليولّواعنهأهلهصرفمحاولة،التراثهذامنابععلىالتعرفهذا

معظمأنإلىبعدفيماويشيرا)1(ْاحضارتهبركابويتعلقواالغربشطر

في.مماينطقواوأنالحقكلمةيقولواأنعلىالعصبيةغلبتهم"قدالمستشرقين

مابكلالإسلامورموا،الضلالفيولجّواكابروا،فقدشواهد،منأيديهم

منعندذلكفضححئسم،منأقلامهمتنفثوماغل،منصدورهمتحمل

العلم،منهجمعتتفقلاوشتائمسبابأرأواحينقومهممنالإسلاميعرفونلا

يمزجهاأندونعليها،الحكمللناسويترك،الحقائقيعرضأنشأنهمنالذي

ا)2(.اعداوتهونفثاتالحقد،.ممرارة

أهدافأنذكرإذ"الاستشراقيالفكريالغزو11حولبضيرأحمدوكتب

يأتي:فيماتتلخصالاستشراق

وإضعافها.المسلمينوحدةتفتيتا-"

الإسلامى.أالعالاستعمارالتمهيد-2

القرونفيقامواالذينالمسلمينمنوالانتقامالثرواتاستغلال3-

دراساتفيلنجدوإننا11قائلأ:ويضيف".المسيحيةوجهفيالوسطى

التخاذللإيجادأهدافهمحولتركيزأوالإسلاميةالأدبيةالمستشرقين

الفكريالغزوقي"للإسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو11.الخطبيونسالكريمعبد)1(

هـاا4.4،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة:)الرياض.للإسلامديةالمطوالتبرات

.93954-1الصفحاتم(،4891

،441صنفسهائمرجع)2(
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الخضوععلىوحمهلمالمسلميننفوسبالنقمفيوالشعورالروحي

ا)1(.االغربيةللتوجيهات

منأنفيذكر،الصليبيةالحروبإلىالاستشرال!انشأةيرجعآخرباحثاًونجد

المسلمين،علىالمستشرقونشنّهاالىوالفكريةالعلميةالحرب11نتائجهاأخطر

يرددونأخذواممنالمسلمينمنبأفكارهموالمعجبينتلامذتهممنعددوظهور

ا)2(.لمفترياتهماويروجونآراءهم

معرضفيوهولاوكيف،الغزاليمحمدالشيخكتابةفيالحماسةوتظهر

قاثلاً:يكتب،كتابهعنوانوهذاالمستشرقينمطاعنضدالشريعةعنالدفاع

وهى،البحثفيوالرهبانيةالعلممسوحتلبسجديدةكهانةالاستشراقإن11

لإهانةمستأجرونالمستشرقينوجمهرةوالتجرد،العلمبيئةعنتكونماأبعد

عنحديثهعندتوضيحاًالأمرويزيدا)3(.اعليهوالافتراءمحاسنهوتشويهالإسلام

التبشيرميداندخلوامنذوالأمريكيون11:بقولهالأمريكيينالمستشرقين

بسيلوأمدوهاوإصراراً،شراسةللإسلامالمناوئةالقوىزادواوالاستشراق

والعمليالعلمىهجومهاتواصلتنيلافهى،والرجالالمالمنموصول

إليهوالدعوةبدينهالتمسكغيرناحقمنأننعرفومخنالمماهرة،ودعاشها

بوسائليكونأنواحدبشرطالحقهذانقيّدأنناإلاّفيه،الداخلينواستقبال

الغشواستباحة،الرهبةأو،بالرغبةالاَخرينعقائداختلاسأما.وصريحةشرعية

.011)4(بالمرصادلهنقفمافذلكوالرشوةوالمكروالكذب

.4-95479الصفحاتالخاس!القسم،السابقالمرجعبشر،أحمد(1)

8صام(،849اهـ/504،القلمدار:الإسلا!،)الكويتالقافةإلى،المدخللمسارشادمحمد)2(

(rمحمد)دونمصر،فضة:)القاهرة،المستشرقينمطعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع،الغزالي

.3ص(،تاريخ

فيالانثروبرلرجيعلمدورعنخاصةأعداداً)بروت(الاجتهادمجلةأصدرت.هص،نفسهالمرجع)4(

الغربية.والسيطرةالهينةمدفيالعلمهذاواستخدام،والاسلاميالعربمالمالعاإلىالمرحهالغربماالنشاط
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حاولتالىالقوىضمنالاستشراقبريطانيافييعيشمسلمباحثويعد

يكناالاستشراقأننتذكرأن"ويجب:بقولهالشرقيةالأممحضاراتتدمير

مجالفهناكالشرقيةالأممحضاراتيدمرأنحاولالذك!الوحيدالاتجاههو

وهوألاالاستعماريةالأهدافلخدمةالاستشراقمعشديداًتعاوناًتعاونآخر

ا)1(.اللإمبرياليةآخرابناًغداالذيالإنسانعلم

هوإنماالمسلمينالباحثينمنكثيرعندالاستشراقفإنذكرناوكما

حولعليانالفتاحعبدمحمدكتبفقد،الفكريالغزوأساليبمنأسلوب

خطورتهمغلفاًالاستشراقكانالفكريالغزوأساليببينومن11قائلاً:ذلك

المسلمخلقأنغيرفيه،والجديد،المنهجعسلفيحمّهواضعأعلمىبشكل

الاستشراقأنمعناهليسللاستشراقالاستعماراستغلالأننقررأنيقتضينا

بيانإلىإنصافهبهأدىمننعدماإذ،الفلكهذافيداروتفصيلاًجملةكله

أصالتهاالإسلاميةالحضارةحقيقةمننقلواقدهؤلاءكانولئن،الحقيقة

قلّوا.11)2(وإنمنهممنصفونبهاعترفقدهذافإننهضتهفيالغرببهاوأفادوا

الحياةبدراسةيُعئفكرياتجاهأنهعلىالاستشراقالوزانعدنانويتناول

.كماخاصةبصفةالإسلامحضارةودراسة،عامةبصفةالشرقيةللأممالحضارية

فكرةمنانطلقالاستشراقأنيرىإذالاستشراقأهدافناحيةمنيتناوله

للحضارةالتمكينابقصد1والعقائديالاستعمارك!الغزوفكرةهىواحدة

فيدورهاوإلغاءالإسلاميةالحضارةعلىالسيطرةمنالماديةالمسيحيةالغربية

بنمحمدالإطمجمامعةمجلة،مطقانيمازنترجمة"للاستشراقالفكرى"المسار،حسينآصف()0

.565-295ص،ام299أكتوبراهـا134الاَخرربيع،السابعالعدد.الإسلام!سود

اهـا004،العلميةالبحوثدار)القاهرة:،الاستشراقعلىأضواء،عليانالفتاحعبدمحمد)2(

.صهام(،089
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بدينهمالمسلمينوتشكيكوالاقتصاديةوالأخلاقيةوالسياسيةالاجتماعيةالحياة

منأخرىمواقعفيالأمرهذاالوزانويؤكدأ)1(.عنهاوغيرهمهمإبعادومحاولة

وجهفيالوقوفالمستشرقينأهدافمنإن11آخر:موضعفييقولحيثكتابه

الدينالحقدينفيالدخولمنليمنعوهم،بالإسلامتدينلاالىالشعوب

لهذاالحقيقيةالصورةوتغييرالإسلامتشويهفيجاهدينيعملون.مماالاسلامى

غيرالشعوبأماممستكرهةمحّرفةبصورةالاسلامإظهاروإن،الحنيفالدين

ا)2(.االحقمننزلومااللّهسبيلعنصدهمبقصدالمسلمة

كتبماأنوأيقنت11:بقولهالاستشراقمواجهةعلىالوزانعدنانويؤكد

مقاومةعلىعزمناإذايلومناأحدولاحق،هوإنماالمستشرقينهؤلاءضد

علىيلفونهاالىالأغشيةوأزحنامكانتهممنوأخرجناهمالمستشرقينهؤلاء

والمناظرةالعلمىالجدلميدانفيللندالندمنازلةومنازلتهموجوههم
.()3االموضوعيةا

الأدلةوقدمواالفكريالغزومنجزءالاستشراقأنالكثيرونرأىولثن

غزومجرديكونأنمنأكبرالاستشراقأنالأ.مرحقيقةفإنموقفهمعلى

منعدديدرسحيث،الأساسيةمهمتهمنجزءهوإنماالفكريفالغزو،فكري

الشرقدراساتأقسامعليهايطلقالىوالمراكزالمعاهدفيالمسلمينأبناء

نظرنافيفالاستشراق.الإسلاميةوالدراساتالعربيةاللغةأقسامأوالأوسط

والتخصموالتدقيق.المعرفةإلىتسعىالىالغربيةالفكريةالمنظومةمنجزء

الإسلامى،العالمرابطة:المكرمةمكةنظر.:وجهةوالمستشرقونالاستشراق،الوزانمحمدعدنان)1(

.791ص،ام°Atينايراهـا404الأولربيع41عدد3س،الحقدعوةسلسلة

.rvص،نفسهالمرجع)2(

.Aصنفسهالمرحع)3(
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أوروبافيالغربيةالجامعاتفيأهميتهلهالأوسطبالشرقالاهتمامأنفكما

الشرقأقصىمنالشعوبجميعبدراسةاهتمامنفسهالوقتفيفهناكوأمريكا

الفكريالغزومنأنهالاستشراقعلىيطلقأنيمكنفإذن.الغربأقصىإلى

)1(.والبعيدةالقريبةوأهدافهومناهجهأصولهلهمعرفيفرعنفسهالوقتفيلكنه

الذياللّهرحمهشاكرمحمودالشيخللاستشراقالناقدينأقوىمنولعل

منكثيراًإليهمونعسب(،المسيحيالشمالهموم)حملةالمستشرقينعلىأطلق

وبخاصة)الكبير(علىلمحمدالأجانجماالمستشارينمنإًابتدالفكريةالكوارث

.(2)فرنسافيللدراسةالمبتعثينالمصريينالطلابىعليشرفكانالذيجونار

الحطةأهدافعنأولاًيقولحيثالأدبيةللذائقةإفسادهموكذلك

الكبارالخمسةكانالى،اليقظةوئدت11:الاستشراقوراءهاكانالىالفرنسية

،البغداديالقادروعبد،الوهابعبدبنمحمد)يقصدوصناديدهاأبطالها

مؤزراًنصراًذلكوكان(،الزبيديوالمرتضى،والشوكانيالكبير،والجبرتي

الإنجليزيالاستشراقعنأماا)3(ْانظرهوثاقبومكرهبدهائهللاستشراق

صدعاًالمصريةالأمةثقافةفيليحدثالإنجليزيالاستشراقوجاء11:فيقول

تفريغ...أيالفرنسيالاستشراقأحدثهالذيالصدعمنوأعئأخبثمتفاقماً

.مماضلملئهومهدوالإسلاميةبالعربيةمرتبطاًدمائهافيالمتدفقماضيهامنالطلبة

()4(.الفرعونيةالبائدبالانتماء)ويقصد...والغموضالقدمفيبائدآخر

كليةفيوالحطبالقراءة-الاستشراقحولالدولم!المؤتمربعنران:الاستشراقعنندوةفيشاركث)1(

بينومكانتهالاستشراق11بعنراناهـبررقة421محرم2ا-.8وهرانبجامعةوالحضاريةالإنسانيةالعلرم

مجالهربلفكريمذهبأنهعلىالاستشراقتصنيفالصعبمنأنهليوتبين"،المعاصرةالفكريةالمذاهب

شئفيمفصلةدقيقةمعرفةوالإسلامىالعربىأالعامعرفةهدفهاجعلتمعرفيةمجالاتحئأومعردط

المعرفة.حقول

141هـ(،ص7041(المدفيدار:)جطة،ثقافقإلىالطريقليريعالةشاكر،محمود)1(

.?f1ص،نفسهالمرجع)3(

.481ص،نفسهالمرحع)4(4
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الثلأليالفصل

دراسةفىالإسحيةسعودبنمحميالإمامجامعةجهود

الاستشرا!

أهمي!مبكروقتمنذالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةأدركت

إحدىفيالتعليميةالشؤونلجنةفناقشتالاستشراقى،الفكرإلىالتعرف

مركزضمنالاستشراقيةالدراساتوحدةإنشاءاهـفكرة254عامجلساتها

كاشماموازٍوقتوفي)1(،بالرياضالعلمىالبحثلعمادةالتابعالبحوث

للدعوةالعاليبالمعهدالاستشراققسملإنشاءتتوالىوالدراساتالاجتماعات

حالياً(.الدعوة)كليةالمنورةبالمدينة2الاسلامية

الاستشراقية:الدراساتوحدة

فيللعملالأساتذةمنعدداًالإسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعةكلّفت

وقاسم،عثمانفتحىمحمدهؤلاءومنالاستضراقية،الدراساتوحدة

والسيدعلى،مهرومحمد،مطبقانيومازن،إدريسشيخوجعفر،السامراثي

وقدهت،الوحدةهذهلعملتصوربوضعهولاءمنكلقاموقدالشاهد.محمد

منعددالجامعةزاركما.الوحدةهذهلعملوالمشروعاتالاقتراحات

.وغيرهسمايلوفيتشأحمدمثل،الاستشراقيةالدراساتفيالمتخصصينالأساتذة

العلمى.البحثلعمادةالتابعالبحوثبمركزوالتنصريةالاستشراقيةالدراساتوحدةأوراقمن1()

كمااهـ،42442511عامأولمنابتداءًالوحدةهذهالعملإعادةالعلمىالبحثعمادةقررت

الأوروبيةللدراساتوحدةلإنشاءبهتقدمتُالذىالاقتراحعلىالجامعةمديرمعاليوافق

الغربية.الدراساتوحدةباسموالأمريكية
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قدمقدعثمانفتحىمحمدالدكتورأنالاستشراقوحدةوثائقتذكر

الإسلامضدالاستشراقيةالحملاتعلىللردالمقترحاتبعضتتضمنمذكرة

اقتراحاتعدةتضمنتورقةفقدمالسامرائيقاسمالدكتورأما.والمسلمين

يأتي:مامنهانقتبس

والفارسيةوالتركيةكالعربيةالإسلاميةباللغاتكتبماكلجمع.

ومقالاتكتبمنوالتنصيرالاستشراقحولوالأرفىيةوالملاوية

.ودراساتوبحوث

التراثجوانبمنجانبأيحولالمستشرقيندراساتعلىالحصول.

العربي.أوالإسلامي

وكتبموسوعاتمنوالمنصّرينالمستشرقينكباردراساتعلىالحصول.

علنية.أوسريةومنضورات

وغيرالمسلمينمنوالاستشراقبالتنصيرللمهتمينمؤتمرعقدإلىالدعوة.

)1(.بالموضوعيةالمعروفينالمستشرقينمنالمسلمين

وحدةملفحولملخصفيجاءتالاقتراحاتهذهأنالطريفومن

منعدداًيضمتشكيلاًتعرفلمالوحدةلأنونظرا11ً:ختامهفيجاءالاستشراق

إنجازيتملمالمشروعاتهذهمنكثيراًفإنجزئياًأوكلياًالمتفرغينالأساتذة

0)2(11

ممه.شىء

اهـ.041الآخرربيعشهرفياعِدَّ"الاستشراقوحدةملفملخص،11مطقانيمازن)1(

نفسه.المرجع)2(
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وتتلخصالسطور،هذهكاتبقدمهماللوحدةقدمتالىالمقترحاتومن

يأتي:فيما

أهمهاومن،الاستشراقيةللكتاباتالببليوغرافيةالفهارساقتناءصعلىالحر.

Index Islamicus.

.ممدينةالإسلاميةالمؤسسةعنالصادرةالكتبمراجعةدوريةعلىالحصول.

البريطانية.ليستر

والمناهجبالاستشراقالمتأثرينوالمسلمينالعربالباحثينكتاباترصد.

الاستشراقية.

الغربية.الإعلاموسائلفيالاستشراقحولبصريةحمعيةمكتبةإعداد.

نإحيث؟العربيةاللغةإلىترجمتهيمكنالذيالغرببالإنتاجقائمةإعداد.

كتابذلكعلىالأمثلةومن،الترجمةتستحقالىالكتبمنالعديدهناك

لشخصيةنَفسياًوتحليلاَّقيمةمعلومةمؤلفاهفيهقدّمالخالد(الذي)أتاتورك

.أتاتورككمالمصطفىالزعيم

الأوروبيةوالدولأمريكافيالسعوديالثقافيالملحقمكاتبمعالتنسيق.

كانسواء،الإسلامعنينشرماحولمعلوماتمنلديهمماببعثليقوموا

)1(.إعلاميةأعمالأوأكاديميةبحوثصورةفي

Muslimس!ntوكندالأمريكاالمسلمينالطلابرابطةمعالاتصال. Stud

Association of the .U .S and Canada69عامتأسستالى rمأ

ماحولشهرياَتقريراَتصدرالأمريكيةالمتحدةبالولاياتالمملكةبسفارةالثقافيةالملحقيةكانت)1(

أعدتهالذيالدليلإلىبالإضافة،المختلفةالعلميةالقضاياوحولوالمسلمينالإسلامعنيكتب

طبعتين.فيالأمريكيةالجامعاتفيوالإسلاميةالعربيةالدراساتعنالملحقية
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بعضوالسنويةمؤتمراتهمفيوالمشاركة،معلوماتمنإليهميصل.مماللإفادة

هوالضبكةعلىوعنوانهم،البحوثمركزمنعضوينأو

msa-natl. orgثحثا!*.//:http

الالمششراقيةالمراكزلزيارة(البحوث)مركزالمركزأعضاءأحدانتداب

)1(.هناكتدورالىالنشاطاتعلىوالاطلاع

الإمامجامعىمنالالمششراقبشوونللمختصيناجتماعإلىالدعوة

المثالسبيلعلىومنهمالعامةالشخصياتبعضمعسعودالملكوجامعة

تموقد)2(.القادمةللسنواتللوحدةعملخطةلوضعالدوالييمعروف

تناولوقد،العمادةفيالباحثينمنوعددالدواليىالدكتورمعالاجتماع

وبخاصةالفكريالغزومواجهةفياللّهرحمهفيصلالملكجهودالدواليي

فيصل،الملكعهدفيأنشئتالىالإسلاميةوالمنظمات،والقوميةالشيوعية

للشبابالعالميةوالندوةالإسلامىالمؤتمرومنظمةللتنميةالإسلامىالبنكمثل

ترأسالذيالنصرانيالإسلاميالحوارعنأيضاًالدواليىوتحدثالإسلامى

ولكن.الحواراتتلكونتائجالحركانعلىمحمدالشيخفيهالمملكةوفد

نأالمتوقعمنكانفقدوإلاّالدواليني،الدكتورمعتستمرلمالجلسات

)3(.والتنصيرالاستشراقلوحدةجيدةخططتوضع

1(

(Y

3(

بعنوانبحثبكتابةقامحينالتوصيةهذهأنذاكالعلمىالبحثعميدالسماريفهدأخذربما

بعنوانالثانيالإسلاميللمرتمروقدمه"بالمسلمينوعنايتهاالأوسطالشرقدراساتامراكز1

اهـ441الآخرربيعا-3منالفترة(فيالغربفي)المسلمون

اهـ.27/4/041في"العلمىالبحثلعميدموجهاخطاب1مطقاني،مازن

.الجلساتمحاضرعلىأعثرلمو،الجلساتهذهمنبعضاَحضرت
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للوحدةتصوراًوقدمالاستشراقبوحدةالشاهدمحمدالسيدوعمل

يأتي:ماقدمهاالىوالمقترحاتالأفكارمنوكانوعملها،

حئعشرالثامنالقرن)منالحديثالعصرفيالمستشرقينبأسماءقائمةإعداد.

العشرين(القرن

.التخصصاتحسبمرتبةالاستشراقيةالمؤلفاتبأسماءقائمة.

الاستشراقية.الدراساتتناولتالىللأبحاثسجل.

والفرنسيةالإنجليزيةمثل،الأجنبيةباللغاتإلماملهمآخرينبباحثينالاستعانة.

اللغةإلىالمتخصصةالتعليقاتلترجمة؟الأخرىالإسلاميةواللغاتوالألمانية

العربية

وأعربيةصحفأومجلاتفيالإسلامعنينشرمايضمأرشيفإعداد.

.ممراكزالعمادةوربط،الاستشراقيةالدراساتمجالفييدخل.مماأجنبية

المتحدةوالولاياتأوروبافيالنشردوروكذلك،أخرىاستشراقية

.()1الأمريكية

إلاّوغزارتها،الوحدةلعملوالتصوراتالمقترحاتكثرةمنالرغموعلى

وذلك،كتابانإلاّيصدرفلمقليلاً،يعدوالتأليفالنشرفيلهاالفعلىالإنجازأنّ

منعددفيهاالعملعلىتعاقبحيثالاستقرار؟تعرف!الوحدةلأن

كماكبير،علمىلمشروعللتفرغطويلةمدةفيهايقضونيكونوا!و،الأساتذة

اثنين.أوواحدباصماعلىالغالبفيتقتصركانتالوحدةأن

دراسةمعهدأوالاستشراقيةالدراساتمركزإنشاءعندأنهوأتمئ

،سنواتلعدةعملخطةبإعدادالاهتمامالعلمىالبحثبعمادةالاستشراق

34في11والتنصرالاستشراقوحدة11الشاهد،محمدالسيد1() 1 /r /r r.اهـ
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ألاّأرجووكذلك.المجالهذافيللعملمتحمسينأكفاءأساتذةاختياريتموأن

.المنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراقلقسمبديلاًالمعهدأوالمركزهذايكون

والأمريكيةالأوروبيةالدراساتوحدةإنشاءاقتراحفيينظرأنكذلكوأرجو

أقسامإنشاءأساستكونأنعلىالعلميالبحثعمادةإلىبهاتقدمتُالى

الذينالأساتذةمنطيباًعدداًلديناأنوبخاصة،والأمريكيةالأوروبيةللدراسات

منوغيرهاواللغاتوالتاريخالاجتماععلممجالفيالغربفيدرسوا

.التخصصات

:الوحدةعنصدرتمؤلظت

)1(نقديةدراسة:الإنجليزيةباللغةالناطقونالمستشرقونا-

وهما،طيباوياللطيفعبدمقالىبترحمةالسامرائيقاسمالدكتورقام

بدمجالسامرائيقامحيثا)2(االإنجليزيةباللغةالناطقونالمستشرقون11:بعنوان

كتبواالذينالمستشرقيننقدفيالمهمةالكتبمنالكتابهذاويعدمعاً.المقالتين

لهموقرأالزمنمنردحاًبريطانياًفيعاشالطيباوىإنحيث؟الإنجليزيةباللغة

)3(.وأساليبهمومناهجهملمنطلقاتهمقوياًنقداًقدّمكماشخصياً،إليهموتعرف

)1(

)2(

(r)

سعودبنمحمدالامامجامعة)الرياض:.نقديةدراسة:الإنجليزيةباللفةالظطقونالمستشرقون

عنوعرفتُ،المقالةترجمةأكم!تقدكنتُأنىالطريفومنأم(،199أهـ/141،الاسلامية

أخذإلىوسبقىالترجمةلنشرالامامجامعةمعالاتفاقفيسبقىوأنهالسامرائىالدكتورجهد

العالية.الانجليزيةبلغتهاواستمتعتالترجملأمناستفدتولكي.المولفورثةمنالاذن

Tibawi. .A.L "English Speaking Orientalists. (r ed. Critique) in Islamic

:9913,Quarterly.Vol. ،! London

طيباوممطالملقد.4-هصسابقمرجع،الإنجليزيةباللغةالتطقونالمستشرقونطيباو!.

Vatikiotisفاتكيوتسالأصلاليونانيالانجليزكطالمستشرقلقيتحينلمااٍحئ،بنقدهالمستشرقين

واقم،نابيةبألفاظطيباويوصفإنهحئ،والنقمةبالمرارةمفعماَحديثاَطيباوىعنتحدث

معيشيةمصاعببسببكانإنماالطريقةبتلكالمستشرقينعنكتابتهسبببأنطيباوىفاتيكيوتس
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قدالطيباويأنفيشك"ولا:للترجمةتقديمهفيالجامعةمديرذلكفيويقول

وسبرالإنجليزيللاستشراقمعايشةطولبعدوكتبهاالدراسةهذهفيأجاد

الموضوعفيعدلشاهدفهو،وأسرارهخفاياهعلىواسعواطلاع،أغواره

ودخلوجادلوهوجادلهمظهرانيهمبينطويلةفترةعالقفقدفيه،يتحدثالذي

ا)1(.اكثيرةفكريةمعاركفيمعهم

البحوثمركزفيالمحفوظةالاستشراقيةللمنشوراتالوصفيالفهرس2-

هىإنماالاستشراقيةوالمنشورات:الإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعة

النادرةالاستشراقيةالكتبمنكتابومائىخمسينمنأكثرتضممجموعة

الأولالنصفحئعضرالسابعالقرنمنالفترةفينشرتالإنجليزيةباللغة

وتملهاوصفىفهرسبعملالسامرائيقاسموقام،العشرينالقرنمن

:.)2(
.لسره

لهذاالجامعةمديرتقل!يمفيوردتعبارةإلىالإشارةهناالمناسسبومن

هىمعادتيارأومنحرففكرأىلمقاومةالأولىالخطوةإن11:وهى،الكتاب

تلكوتحليلعنه،الشاملةالمعلوماتوجمع،أغوارهوسبر،عليهالدقيقالتعرف

الىوالمنطلقاتبها،مرالىوالمراحلالأطوارومعرفة،بدقةونقدهاالمعلومات

ا)3(.اتحقيقهاإلىيسعىالىوالأهدافمنهاانطلق

الكتببعضفحصتتجاوزلامتفرقةاًعمالعدةللوحدةكانماوقد

تي:ياًماذلكومنعنها،تقاريروكتابة

المستشرتونيزعمهاالئالموضوعيةهىهذههلهناونتساءلموضوعيأ.يكنلمطيباوينقد-وأن

؟برهانأودليلدونالتهمبكيل

5-6.ص،الإنجليزيةباللغةاكطقونالمستشرقون(1)

الاماميحامعةالبحوثمركزفيالمحفوظةالايتشراقيماللمنشوراتالوصفيالفهرس،السامرائيقاسم)2(

ام(.889اهـا804الإصلامية،سعردبنمحمدالإمامحامعة:)الرياض،الاسلاميةسودابنمحمد

.rصنفسهالمرجع)3(
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بإعادةوالاقتراح،وترجمتهالاستشراق"11سعيدإدواردكتابعنتقرير.

ديب)1(.أبوكمالبهاقأمالىالحاليةالترجمةلسوءوذلك،ترجمته

11.الروسىالاستشراق11بعنوانأسدمحمدالأستاذمشروعحولتقاريرعدة.

خاضعةكانتالىالبلادفيوانتشارهابالشيوعيةاهتمأنهالتقاريرومجمل

السوفيى.للاتحاد

11.المستشرقينمناقشةاضوابط1بعنوانكتابعنتقرير.

11.أوروبافيالعرب11بعنوانبالألمانيةكتابعنتقرير.

ا)2(.االإسلاموتشويهالعبريةالمصادر11بعنوانبحثعنتقرير.

والعربية:الإسلاميةالعلوممعهد

.ممدينةام889أغسطس12اهـالموافق904محرم9فيالمعهدهذااُنشئ

الأمريكية()العاصمةسىدىواشنطنمنالقريبةفرجينيابولايةفيرفاكس

التعاونالمعهدهذانشاطاتضمنمنكانوقد،العربيةواللغةالإسلاملتعليم

علىالردومحاورةالإسلامصورةتصحيحفيالأمريكيةالجامعاتمنعددمع

العربيةالدراساتحولندوةمنأكثرالمعهدعقدوقد.الاستشراقيةالكتابات

فيعقدتالئالأولىالندوةومنها،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوالإسَلامية

مقرفيام299يناير24-25الموافقاهـ،314شعبان2-3منالفترة

بلانكنشبيجىخالدفيهاشاركواالذينالباحثينضمنمنوكانالمعهد،

حملوفيه"الأمريكيةالجامعاتفيالإسلاميةالدراسات11بعنوانبحثاًقدمالذي

الدراساتهذهوارتباطالموضوعيةعنبالبعدإياهامتهماًالدراساتهذهعلى

السامراثى.الرزاقعبدنعمانالدمحموربقلمالاستثراقوحدةتقاريرمن1()

أهـ.14"عامالثانيللفصلالاستشراقوحدةفي6لهإنجازعنالشاهدالسيدمحمدالدكمورتقرهـأعده)2(
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الرغماعلى1:قالهومماأ،العاعلىالسيطرةإلىتهدفالىالأمريكيةبالسياسية

دراساتهمفيبالموضوعيةوالتاريخالإنسانيةالعلومفيالمتخصصينادعاءاتمن

التحاملاتمنالعديدبهاالمجالاتهذهأنفيهشسكلافمماالأ!دممية

لا،الشخصيةميولهمعنالنظربغضالعلماءأنإلىذلكويرجع،الأيديولوجية

منالغرضكانوقد:"بقولهأكثرالأمرويوضحا)1(الذاتهاالمعرفةيستهدفون

فيجلياًذلكويتضحالمعرفةطريقعنتحكموسيلةخلقهوالمجالهذاإنشاء

للمسلمينيسمحيكادلاحيثوالمطبوعةوالمسموعةالمرئيةالإعلاموسائل

يهوديةخلفياتذويمسلمينغيراخبراء"1دعوةتتمبلالإسلامعنبالتحدث

ا)2(.االإسلامعنللتحدثقوميةعربيةخلفياتأوعلمانيةأومسيحيةأو

بالجامعاتالإسلاميةالعلومتدريسعنصادقيوشعالندوةهذهفيوتحدث

الإسلامية،العلومتدريسفيعيوباًهناكأنبحثهملخصفكان،الأمريكية

منهم،المستشرقينسيماولا،غربيونعلماء"ألفهاالمستخدمةالمراجعفمعظم

فيالأساسيةالمصادرأنويضيف".مسلمونعلماءبتأليفهاقاممنهاقلةعدا

وشاختونسنكأمثالمنالمستشرقينكتاباتهىالحديثعلوم

وجولدزيهر.)3(

القعدةاذيا-35منالفترةفيللمعهدالثانيةالندوةعقدتوقد

منعدداًوتضمنت،نفسهالعنوانتحتام(599إبريلاا-6اهـ)4154

بعضها:يأتيفيماالبحوث

للدراساتالأولىالدوةوقائعفي"الأمريكيةالجامعاتفيالإصلاميةالدراسات،11بلانكنشبيجىخالد1()

.42ص(،تاريخدون،والعربيةالإسلاميةالعلوممعهد)فرفاكى:،الأمريكيةالجامعاتفيالإسلامية

.25ص،نفسهالمرحع)2(

-24أ9الصفحاتالسابقالمرحعفيالأمر!كية"بالجامعاتالإصلاميةالعلومتدريمى011صادقيوشع)3(
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العربيةكتابفيالثقافيالمحتوى11:بعنوانوبحثه،جمالسليمانعادل-

11.المتوسطةالمرحلة:المعاصرة

فيالتعليمىللكتابوالثقافياللغوىالمحتوى11:بعنوانوبحثه،عويسسالم-

11.الحديثةالمفاهيمضوءفيبهاالناطقينلغيرالعربيةاللغةتعليمبرامج

ثانيةكلغةالعربيةتدريسأثناءالثقافةاتدريسا:بعنوانوبحثه،فرهاديأحمد-

11التمهيديةالمراحلفي

كتبفيوالمسلمينالإسلاماصورة1:بعنوانوبحثهبلانكنشب،يجىخالد-

11.الشماليةأمريكابجامعاتالمقررةالمعاصرةالدين

الإسلاميةالدراساتمنهجفيانظرات1:بعنوانوبحثهالقادر،عبدحامدأبو-

".والشريعةالإسلامىالقانونيوتا:يحامعة

كيبك"جامعاتفيألإسلاميةالدراسات11بعنوانوبحثه،الدينمصباحخاجة

الإسلامية:سعودبنمحمدالإمامجامعةمجلة

الاَتي:هىبالاستشراقالمتعلقةالبحوثمنالعديدالمجلةنشرت

،3العددفيالنملةعلىللدكتور"واليهوديةالتنصيرخدمةفيالاستشراق11.

.ام099فبرايراهـ/014رجب

والمسلمين"الإسلامعنالمعلوماتمصادرمنمصدرأالمستشرقين"أعمال.

أكتوبراهـ/041الاَخر)ربيع7العدد،النملةعليللدكتور

.ام099

ناصرللدكتور"الاستشراقيةالرؤيةفيالوهابعبدبنمحمدالشيخدعوة011

م(.0002أبريلاهـ/142)محرم92العدد،التويمإبراهيمبن
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الدكتوروترجمةحسينآصفالدكتوربقلم"للاستشراقالفكريالمسار011

أم(.299أكتوبرأهـ/314الآخر)ربيع7العدد،مطبقانيمازن

راشدبنأحمدللدكتور"الغربفيوالمسلمينللإسلامالنمطيةالصور"تطور.

(ام9"19ينايراهـ/417القعدةذو)18العددسعيد،بن

،واحدةمجلةفيدمجهاقبلالمجلاتمنالعديدتصدرالجامعةكانتوقدهذا

ومنها،المجلاتهذهفيالاستشراقحولالبحوثمنالعديدنشرتولذلك

الآتية:البحوث

وردبإسنادهكعنايتهمالحديث.ممتنالمحدثين"عناية،الطحانأحمدمحمود.

العددا،،الدينأصولكليةمجلة"،وأتباعهمالمستشرقينشبهات

هـ.7913

العددالعربيةاللغةكليةمجلة"،والمستغربونالمستشرقون11نعناعة،محمدرمزي.

5059r.اهـ

مجلة"،الإسلامىالتكشيففيالمستشرقيناجهود1الحلوجى،الستارعبد.

اهـ.1'1`"61،العدد،العربيةاللغةكلية

:المنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراققسم

العليا،الدراساتمستوىعلىأمأهـ/304839سنةالقسمهذاأنشئ

المستشرقين،عندالإسلاميةالدراساتمنها،مجالاتعدةالدراسةوثهلت

والفقه،،الشريفةالنبويةوالسنة،الكريمالقرآنحولالدراساتوتضم

ثم،اللغويةالدراساتأيضاالقسممجالاتومن،والتاريخوالسيرة،والعقيدة

والمنضَرين.المستشرقينأعلامودراسة،والتنصيريةالاستشراقيةالمراكزدراسة
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أعطىالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةفيالقسمهذاوتأسيس

مستوىعلىجامعةأيإليهتلتفتلمالذمم!المجالهذادراسةفيالريادةالجامعة

الإسلامعنالغربيةالأبحاثتقوله.كلاالاهتماموإنكله.الإسلامىالعالم

منالقرآنفيوردماأحصيتفقد،الكريمالقرآنلمنهجاتباعفيهوالمسلمين

فقدكبيراًاهتماماًالأمرهذاأعطىالقرآنأنفوجدتومشتقاتهاالقوممادة

علىقولهمذلكومن،موضعحمسمائةمنأكثرومشتقاتهاالمادةهذهوردت

غُلتمَغفولَةًجاَدلهِيَدُاَلْهودُوَقَالَتِ)كبيرا-علواًاللّهتعالى-وجلعزاللّه

الآياتمنوغيرهما)2(ثَبثَؤ"ثَالِثُاَلئهَإِلمحثقَالؤاأتعالى1(وقود)(أيْدِيهِتم

الكريمة.

أيضاًيتطلبمما؟الغربمنجزءاًكونهمنالاستشراقدراسةأهميةوتأتي

العقديةالنواحيمنالغربيةالمجتمعاتوفهموجذورها،الغربيةالحضارةفهم

إنشاءفيالإمامجامعةريادةوإن.والاجتماعيةوالثقافيةوالفكريةوالسياسية

وأوالندواتالمؤتمراتفيلقيتممنالغربيينمنمحميرانتباهلفتتقدالقسمهذا

سبيلعلىهؤلاءومنوخارجها،المملكةداخلوالفكريةالثقافيةالمحافلفي

Stevenبكستيفنجدةفيالسابقالأمريكيالقنصلالمثال Buck!قالالذمم

خاصاًلقاءًمنّىوطلبا،؟االاستشراقلدراسةقسملديكمحقاًاهل1:لي

المنورةالمدينةلمركزكانبألمانياعقددوليمؤتمروفي.القسمعنلأحدثه

،الكتابمعرضفيموقع(الإنترنتفي)موقعالاستشراقوبحوثلدراسات

.46آيةالمالًدة،يبورة1()

73.أية،المائدةسورة)2(
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Jonasأوتربكجوناسهو،الأديانمقارنةفيمتخصصسويديأستاذفزاره

4Otterbeckللاستشراقدراساتتوجدأنيصدقيكادلامستغربأفوقف

عربية.دولةأكمافي

ليدنيحامعةألقاهامحاضرةفيالأمرهذاالسامرائىقاسمالدكتوروأوضح

الىللأعمالخاصاًاهتماماًتعطيأنالجامعةهدف"إناهـقائلاً:412عام

نأالجامعةاهتماممنجزءوإنه.وثقافتهولغاتهالاسلامعنالمستشرقوننشرها

والشعوبوالثقافةاللغةمجالاتفيالمستشرقونكتبهلمادراساتبإجراءتقوم

فيوالتنصيرالاستشراقوَحْدةالجامعةأنشأتالهدفهذاولتحقيق،الإسلامية

)1(.ااالغرضلهذامستقلاًقسماًأنشأتذلكبعدثم،الرياض

السعوديننالباحثينمنالعديدكتاباتالمحاضرةهذهفيالسامرائىتناولو!قد

عملواالذينوالمسلصنالعربالباحثينبعضوكذلك،الاستشراقنقدمجالفي

عامأخرىمرةوتقديمهامعلوماتهابتجديدقاموقدالسعوديةالجامعاتفي

الدكتوربكتاباتهالسامرائىاهتمالذينالسعوديننالباحثينومناهـ.042

فيقالهمماوكان.مطبقافيومازن،طاشكنديعباسوالدكتور،حمدانعاصم

المستشرقيناهتمامحولالسطورهذهكاتبأعدهبحثعنالمحاضرةهذه

هـ)الأدبممتازاًعرضاًمبطقانيمازن"قدم:الحديثالعربيبالأدبالمعاصرين

كلاستوعبحيث"المعاصرةالاستشراقيةالكتاباتفيالحديثالعربي

نالتوالى-إناثأوذكورلأدباءكانت-سواءالعربيةالأدبيةالكتابات

بالأديبخاصةبصفةاهتمثملاَخر،أولسببالمستشرقينمنكبيرأاهتماماً

تقديممنوبدلاًحارتنا()أولادوروايتهمحفوظنجيبنوبليحاثزةالفائزالمصرك!

،41مجلد،الكبعالمفيالحاضر"،العصوفيالسعوديةفيبالاستشراقالاهتمام11السامرائى،قاصم)1(

الثاني(.)الملحق434-ا22ص،م3991اًغسطسيوليو/..اt'4-صفرمحرم4عدد
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أوضحالذيزيدأبوأحمدوبالخصوص،آخرينلكتابنصوصاًاقتبسحكمه

الدينفيمقدسكلتهدملأنهاإلاّيكنلمالروايةبهذهالاستشراقىالاهتمامن111

رأىبل،الحكمهذاعنديتوقفلممطبقانيأنالسامرائىويضيف"،والرسالة

كلفينجيبأنإلىترجعمحفوظنجيببكتاباتالاستشراقىالاهتمامأن

بخاصةالمصريالمجتمعصورةوتشويهوالرذيلةالانحرافإلىيدعوكتاباته

)1(.بعامةالعربيوالمجتمع

)المغرببعنوانمطبقانيلمازنآخربحثاًنفسهامحاضرتهفيالسامرائىوتناول

يدرسلمالموضوعهذاأنإلىأشارحيث(؟والاستشراقالاستعماربينالعربي

بعدفيماتناولكما.المملكةعلماءقبلمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيبعد

أكدالذىلوي!برناردحولمطبقانيمازنقدمهاالىالدكتوراهرسالة

تحذيربل،إسلاميهوماكلتشويهومحاولتهإسرائيلعنودفاعهصهيونيته

)2(ْالإسلاميةوالحضارةالإسلاميالخطرمنبخاصةوأمريكاالغرب

الباحمافإنالاستشراقلدراسةالجامعةأعطتهاالىالأهميةهذهكلومع

Fredهاليداىفريدالبريطاني Halidayفيبالاستشراقالاهتمامعنكتب

الإقبالمنموضةوهناك11قال:حيث)موضة(،أنهالسعوديةالعربيةالمملكة

مؤامرةإطارفيالعربيلمالعادراسةأنهعلىيفهمالذيالاستشراق"11كتبعلى

الجاسوسيةقسمالاستشراققسميجاورالعامرةالمكتباتوفي.إمبريالية

نشرتامقالتينفيالمقولةهذهناقشتوقدا)3(.االصهيونيةأوالغربيةوالمؤامرات

مخطوطنصوهو،المعاصرةالسعوديةفيبالاستشراقالاهتمامحولالثانيةالمحاضرةنص،السامرالْى1()

(.r)ملحق

نفسه.المرجع)2(

(r)دار:الندنالنعيمىالإلهعبدوتحقيقترجمة،الأوسطالشرقفيوالدينالأمةهاليداى،فريد

.761صم(،0002،الساقى
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المملكةفيبالاستشراقالاهتمامأنلهأوضحتحيث)1(،البلادجريدةفي

الفكريالغزوضمنيصنفغالبهفيكانوإنالاستشراقوأن،موضةليس

دراسةأهميةإلىتنبهتقدالبلادهذهفيالفكريةالقياداتفإنالهدامةوالتيارات

دراسةدراستهفييبدأالاستشراققسمهووها،علميةدراسةالاستشراق

"تأخذ:الدراساتهذهطبيعةوصففيجاءوكما،رصينةأكاديميةعلمية

الجوانببإبرازوتقوم،الحكيموالدعوممماالمنصفالعلميالطابعالدراسة

وَلَا)تعالىقولهضوءعلىالمستشرقينإنتاجفيوالسلبيةالإيجابية

تعالىوقوله)2("لِلئقْوَىأقرَبُمُوَاَغدِلواتَغدِلُو!أ!قَؤميعَكَشَخانُيَخرِمَئحُتم

)3((أخسَنُم!نهُصبِاَلقوَبَخدِاَلحسَنَةِنمَؤعِظَةِوَاَبِاَلحكمَةِرَئِكَسَبِيلِإِلَناَدعأ

يأتي:فيماالخاصةالمطبوعاتحددتهافقدالقسمأهدافأما

اهتماماتمنوالمسلمينبالإسلاميحيطماعلىالدارسينإطلاع"أ-

.ودراسات

حولها.المثارةالشبهاتومناقشة،ومحاسنهالإسلاممزاياعرضب-

بهاالدارسينوتعريف،تحليليةدراسةالاستشراقيةالموسساتدراسةج-

سلبياتها.وتجنبإيجابياتهامنللاستفادةوبأساليبها

الإسلامحولالمثارةوالشبهاتالخاطئةالأفكارتقبلمنالدارسينتحصيند-

والمسلمين.

فيالأولى"،موضةليسبالاستشراقاهتمامنا11بعنوانالكلمة"،11سبوعيةالأٍزاويىاللادجريدة)1(

اهـ421رمضان89161،7العددفيوالثانيةاهـ،421شعبان19161،03العدد

.8آية،المائدةسورة)2(

.251آية،النحلسورة)3(
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بتلكصلةعلىويكونون،الدراساتبهذهمتخصصينعلماءتخريجهـ-

.والأبحاثالدراساتمعهايتبادلونالمؤسسات

منوصفوةالمسلمينبينوثقافيةعلميةصلاتلإقامةوسيلةإيجادو-

المستشرقين.

.الغربلبلادالإسلاميةالحضارةنقلفيالاستشراقيةالدراساتأثربيانز-

بهاتعنلمالىالدراساتهذهلمثلملحةوحاجةهامةثغرةسد!-

)1(.علمىبشكلالإسنلامىلمالعافيالجامعات

الذينللطلابتكميلياًوبحثاًسنتينمدةالدراسةفيتضمنالدراسةبرنامجأما

تأهيليةسنةبدراسةفيكلفونغيرهمأما،الشرعيةالعلومكلياتفيتخرجوا

والتفسيركالقرآنالشرعيةالعلومفهملتأسيسالشرعيةالموادبعضفيهايعطون

الأساسيةالشروطومن.أجنبيةلغةفيالمحاضراتوبعضوالسيرةوالحديث

اللغاتإحدىلدراسةمستعداًالطالبيكونأنالقسمبهذاللالتحاق

بلغاتهمالمستشرقينكتاباتعلىالاطلاععلىقادراًيكونحئ،الأوروبية

الأصلية.

القرآنية،الدراساتمنهاشعبعدةإلىتنقسمالقسمفيالدراسةوكانت

الأساتذةلتوفروفقاًالشعبهذهوكانتوغيرها،والتاريخيةوالفقهيةوالحديثية

قرارإلىالقسمتوصلثم.العلميةالرسائلعلىوالإشرافالموادهذهلتدريس

هااهتمالىالمجالاتعنواسعةخلفيةالطلابيُعطىبحيثجديدةبترتيبات

عاماًعدالكاتبةالاَلةعلىمطبوعتقريرتوضيحى،تقرر:والأملالواتعبينالاستشراققسم)1(

أهـ.904
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التكميلي،لبحثهالمناسبالمجاللاختيارللطالبالخياريتركثم،المستشرقون

الكلية.خارجمنبأساتذةالإشراففييستعانوكان

وفيما،الطلابيدرسهاالىالدراسيةالموادبعضنذكرأنالمناسبومن

الذينأوشرعيةخلفيةلديهمليستالذيناللطلابالتأهيليةالسنةبرنامجيأتي

(:القبولاختباريجتازوالم

الساعاتعددالدراسيةالمادة

والسنةالقرآنمننصوص-

النبويةالسيرة-

الإسلاممحاسن-

الاسلاميةالدعوةإلىمدخل-

الأديانلدراسةمدخل-

.2والتنصيرالاستشراقلدراسةمدخل-

السنةطلابيدرسهاالئالموادلبعضتفصيلاًنقدمأنالمناسبومن

يدرسحيث"،والفرقالأديان.11مادةالمثالسبيلعلىالموادهذهفمن،الأولى

جهودإلىيتعرفونثم،والفرقالأديانفيالبحثمنهجعنمقدمةفيهاالطلاب

أصلهوالإسلامأنيدرسونكما،والنحلالمللحقلفيالمسلمينالعلماء

والجاهلياتواليهوديةالنصرانيةكذلكويدرسونالأنبياء،كلعندالدين

)1(.وغيرهاوالفرعونيةوالرومانيةكاليونانيةبمالوثنيةالمختلفة

28.ص،نفسهالمرجع1()
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الحضارةأصول11وهى،الأولىالسنةفيتدرسمهمةأخرىمادةونمة

الغربيةالحضارةلأصولتحليليةتاريخيةدراسة11عنعبارةوهى"الغربية

:خلالمنوذلكبها"،وتأثرهمفيهاالمسلمينوتأثيروخصائصها

والثقافة.المدنيةوبينبينهاوالفرقالحضارةمفهومبيانأ-

إلىالوسطىالعصورمنأوروباانتقاللكيفيةموجزتاريخيعرضب-

وماالكنسيالتسلطومنها:،الفترتينمظاهروأهمالحديثالعصر

مابينالحديثةالأوروبيةالنهضةثمالغربيةالمجتمعاتفيعليهشرتب

)1(.ااتقريباالميلاديينعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

:الزائرونوالأساتذةالأساتذة

سواء،الاستشراقيةالدراساتفيالمتميزينالأساتذةمنبعددالقسمحظى.

بعضيأتيوفيما.فقطزائرينكانواالذينأمأعوامعدةعملواالذين

بهم:موجزوتعريفالأساتذةهؤلاء

والدراساتالأديانمقارنةأدنبرةجامعةفيدرس:صالحعثمانمحمد.

.واتمونتجمرىوليامالمشهورالمستشرقمعدرسوقدالإسلامية

فيأكسفوردجامعةمنالدكتوراهعلىحاصلالمجيد:عبدبحرمحمد.

العبرية.الدراسات

منالوسطىالعصوردراساتفيمتخصصاللّه-:رحمه-الغمراويعلي.

الأوروبية.اللغاتمنالعديدويتقنبألمانيا،ميونخجامعة

كمبريدججامعةمنالإسلاميالتاريخفيمتخصصسعيد:أبوغنيمحامد.

سارجنت.المستشرقمع

96.صنفسهالمرجع1()
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المتحدة9+ع+بالولاياتعاتمبلجامعةفيمتخرجحسن:خليفةمحمد

.الأديانومقارنةاليهوديةالدراساتفيالأمريكية

ومن،الأديانمقارنةفيتمبلجامعةمندكتوراه:كرديأحمدمحجوب

الجامعية.المرحلةفيالمنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةخريجي

منهم:فأذكرالزائرونالأساتذةأما

ليستر.ممدينةالإسلاميةالمؤسسةرئيس:أحسنمناظرمحمدالدكتور

لويصر.برناردعليهوأشرفالإسلامىالتاريخفيلندنجامعةفيومتخرج

بعضفيهاتناولوالسنّة"المستشرقون11بعنوانإحداهما؟محاضرتينقدموقد

منوذكر،الشبهاتهذهعلىالردوطريقةالسنةحولالمستشرقينشبهات

أخرىمحاضرةقدمكما)1(،وغيرهموواتوجوتينجولدزيهرهؤلاء

للاستشراقالمعاصرالاهتمامفيهاتناول"الاستشراقعناحقاثق1بعنوان

فيالإسلاميةالثورةبعدوبخاصة،الإسلاميةالصحوةعلىتركِّزوالذي

وظهرتوالعنفبالعسكريةيصوَّرنظرهمفيالإسلاموأصبح،إيران

مجموعةوذكر.وغيرهموأدباءوصحفيونمستشرقونبهاقامكثيرةكتابات

إلىالمسلمينوعودةالإسلاميةالصحوةلدراسةبهايقومونالىالجهودمن

)2(.الإسلام

ومتخرجالإسلاميةبالجامعةالتاريخأستاذالعمرى:ضياءأكرمالدكتور

بغداد.جامعةفي

2(

قسمفيقدمتالكاتبةالاَلةعلىمنسوخةمحاضرة"والسنةالمستشرقون11،أحسنمناظرمحمد(

أهـ،804صفر24بتاريخالاستشراق

مازنالنصوأعدبالترجمةقاممخطوطةمحاضرة"الاستشراقعنحقائق.أحسنمناظرمحمد(

4صفر25فيالاستشراققسمفيالمحاضرةوألقيتالأماسىوعدنانمطقاني . Aأهـ
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المستشرقينوكتاباتالعربيالأدبفيمتخصص:الأمرانيحسنالدكتور.

وَجْدة--الاَداب)كليةكاملةسنةالكليةفيأمضى.المجالهذافي

(.بالمغرب

العلومداركليةمنالإسلامىالتاريخفيمتخصص:خانالإسلامظفر.

واليهودية.وتاريخهابالقدسخاصاهتمامولديه.ممصر،

)1(:العلميةالرسائل

وعشرالماجستيردرجةلنيلمكملاًبحثاًأربعينمنأكثرالقسمفيأنجز

المعارفداثرةفيالعباداتحولدراسةآخرهامن،كاندكتوراهرسائل

معروفة.استشراقيةهيثةعليهاوتشرفللنشربرلدارعنتصدرالىالإسلامية

الماروفيالاستشراقحولرسالةمنهارساثلعدةبعدفيمانوقشتوقد

المعارفداثرةفيعنهاللّهرضىالصديقبكرأبيعنأخرىورسالة،ونشاطاته

درجةلنيلالتكميليةالبحوثموضوعاتتحليلخلالومن.الإسلامية

والتاريخالشريفةالنبويةالسيرةموضوعأننجدالدكتوراهوبحوثالماجستير

هذافيالرساثلعددبلغحيث؟بحثتالىالموضوعاتأكثرمنهماالإسلامي

بعشرةالثانيةالمرتبةفيالتنصيرموضوعوجاء،رسالةعشرةثلاثالمجال

القرآنمجالفيالمستشرقيندراساتمجالفيالرسائلمنعددوهناكرساثل،

.الموضوعاتمنوغيرهاالعربيةواللغةالشريفوالحديثالكريم

والنشر:المكتبة

فيالبحوثمركزفيوجدتالئالمهمةالاستشراقيةالمكتبةإلىبالإضافة

مجالفيمتميزةمكتبةيكوّنأناستطاعقدالاستشراققسمفإن،الرياض

القسم.هذافيقدمتالىالعلميةبالرسالًللبيانارقمالملحقانظر)1(
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اشترتوقد.المهمةالدورياتمنعددعلىوالحصولالاستشراقيةالدراسات

الأستاذوهو،باكستانعلماءأحدمنالاستشراقمجالفيشاملةمكتبةالكلية

كجزءأنشئتالىالمعلوماتوحدةالمكتبةإلىنضيفأنويمكننا.قريشىظفر

حولالمقالاتآلافتضموالىوالاستشراقيةالحضاريةالدراساتمركزمن

المختلفة.الاستشراقصبهالات

أنمنالرغمعلىكتابأيبنشريقمأالقسمفإنللنشربالنسبةأما

يستحقمنهاكثيربحثاً،!سينتجاوزتالدكتوراهورسائلالتكميليةالبحوث

كانالنشرأننجدولكننافريد.مجالفيعلمىجهدمنتضمنهلماينشرأن

الاَتية:الكتبنضرالجهودهذهومن،القسمأعضاءبعضمنفرديةيحهود

،ولبنانفلسطينحولالأديانأهلصراعخلفية،صالحعثمانمحمد.

اهـ(.904،القيمابندارمكتبة:المنورة)المدينة

)المدينةوالتبشير،المسيحيةأموالتنصيرالنصرانية،صالحعثمانمحمد.

(.rااهـ/041989،القيمابندارمكتبة:المنورة

لعمادةقدمبحث،المستشرقينشبهاتلمناقشةالرحيلى.ضوابطاللّهعبد.

.الشبهاتمناقشةحولكتيبفيمختصراًونضرالعلمىالبحث

منها.المسلموموقفالشبهاتبحث،البيانونيالفتحأبومحمد.

بعضكتاباتفيالمعرفيالاجتماععلممنهجيةكردى،محجوب.

الإسلامية.القصةعنالمستشرقين

جامعة)الرياض:المعاصر،الاستشراقأزمةأحمد،حسنخليفةمحمد.

اهـ(.422،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام
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للدراساتعين)القاهرة:الإسلاميةالمجتمعاتفيالاستشراقىالفكرآثار

ام(.799،والاجتماعيةالإنسانيةوالبحوث

الملاحى،دار)إربد:،اللغويةومناهجهمالمستشرقون،عمايرةإحماعيل

ام(.اهـ/804889

اللغوية.الدراساتنشأةفيونظرياتهمالمستشرقون،عمايرةإحماعيل

الإسنلامي.التاريخفيالفكريةوالاتجاهاتالاستشراق،مطبقانيمازن

)الرياض:اهـ،414عامالقسممنمنحتدكتوراهرسالةأولوهى

.-(414'،الوطنيةفهدالملكمكتبة

دار)جدة:.والاستشراقالاستعماربينالعربيالمغرب،مطبقانيمازن

اهـ(.904،الريشة

:المنورة)المدينةالمعاصر،الأمريكيالاستشراقآفاقمن،مطبقانيمازن

اهـ(.904،القيمابندارمكتبة

دار)الرياض:،الإسلاممنظورفيالمعاصرالاستشراق.،مطبقانيمازن

اهـ(.042اشبيليا،

التقليديللعداءاستعراض:الإسلاممعالغربصراع،مطبقانيمازن

العالميةالندوة:المنورة)المدينة،الإنجليزيةعنترجمة،الغربفيللإسلام

اهـ(.418،الإسلامىللشباب

2ط،الإنجليزيةعنترجمة،العربيالخليجفيالتنصيرأصول،مطبقانيمازن

اهـ(.418،الإسلاميللشبابالعالميةالندوة:المنورة)المدينة
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فيالاجتماعيةللظواهردراسة:الداخلمنالغرب.،مطبقانيمازن.

أهـعلى425عامأهـ(.طبع418،الأدبيالناديأبها:)،الغرب

ومزيّداً.منقحاًالمؤلفحساب

الوحى.منجولدزيهرموقفماضى،محمود.

الاستشراقى.المنظورفيالقرآنيالوحىماضى،محمود.

بينالإسلامانتشارعنوكتابهبارتولدالروسىالمستشرق،غنيمحامد.

.المغول

:والابتعاثالعلميةالرحلات

ومن،علميةبرحلاتللقياممنسوبيهمنلعددالفرصةالاستشراققسمأتاح

إلىالمحويئالعزيزوعبدالحميدناصرحميدمنكلبهاقامرحلةالرحلاتهذه

الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىبرحلةقمتُكماوفرنسا،وبريطانياأمريكا

فيالاستشراقيةالمراكزبعضزيارةالرحلاتهذهمنالهدفوكانوبريطانيا.

.الدكتوراهلرسالةللإعدادالعلميةالمادةوجمعالدولهذه

علىحصلالذيالأماسى!عدنانمنكلنصيبمنفكانالابتعاثأما

الدراساتفيالبريطانيةبرمنجهاميحامعةأوكسيلىكليةمنالدكتوراه

كتاباتحولللدكتوراهرسالتهوكانت.الإسلامىوالاقتصادالاستشراقية

الثانيالمبتعثوكان.الإسلامىالاقتصادمنوموقفهتورانالأمريكىالباحث

حولالدكتوراهبحثأعدحيث،أدنبرةجامعةفيتخرجالذيملوشطلال

الحديث.فيجولدزيهرإجنازنظرية
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قدالقسمفيتخرجواالذينالطلبةمنعدداًأنهنانذكرأنالمناسبومن

فمنهموخارجها،المملكةداخلالجامعاتمنالعديدفيالعليادراساتهمأكملوا

الجامعاتمنوغيرهاجلاسجوجامعةفيالاستشراقمجالفيأكملمن

البريطانية.

العربيةبالدراساتالاهتمامإطارفيتمتالىالعلميةالرحلاتومن

بهقمتماهناكوالمعاهدالبحوثومراكزالأمريكيةالجامعاتفيوالإسلامية

المتحدةالولاياتإعلاموكالةترعاهالذكماالدوليالزائربرنامجإطارفي

المدنمنالعديدزيارةالرحلةتضمنتوقدجدة.فيالأمريكيةبالقنصلية

صيففيوالمعاهدالبحوثومراكزالجامعاتمنكبيرعددوزيارةالأمريكية

يأتي:ماومنهاهـ(5عام

بواشنطن.الأوسطالشرقمعهد.

العاصمة.بواشنطنللسلامالأمريكيةالمتحدةالولاياتمعهد.

العاصمة.بواشنطنBrookingsبروكنجزمعهد.

بواشنطن.الأدقالشرققسمالكونجرسمكتبة.

بواشنطن.الإسلاميللفكرالعالميالمعهد.

العاصمة.بواشنطنتاونجورجبجامعةالمعاصرةالعربيةالدراساتمركز.

أيضأ.تاونجورجيحامعةالإسلاميةالنصرانيةالعلاقاتمركز.

العاصمة.بواشنطنهوبكترجونيحامعةالمتقدمةالدوليةالدراساتمعهد.

إنديانا.يحامعةالأدقالشرقدراساتقسم.

بيركلى.مدينةفيكاليفورنيايحامعةالأوسطالشرقدراساتمعهد.

.أنجلوسلوس.ممدينةوالدراساتللبحوثRndراندمؤسسة.
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بيركلى.ممدينةالإسلامىالعربيأالعاعنالمعلوماتمصادرمؤسسة.

بكاليفورنيا.

فيلادلفيا..ممدينةتمبليحامعةالأوسطالشرقدراساتقسم

فيلانوفا.يحامعةالأوسطالشرقدراساتقسم.

نيوجرسى.بولايةبرنستونيحامعةالأدقالشرقدراساتقسم.

.نيويورك.ممدينةكولمبيايحامعةالأوسطالشرقدراساتمعهد.

)1(.نيويورك.ممدينةالخارجيةالشؤونمجلس.

:والندواتالمؤتمرات

للدعوةالعاليالمعهدفيقسمأنشطعديدةلسنواتالقسمهذااستمر

فيهايقدمأسبوعيةجلسةتعقدكا!احيثحالياً(؟الدعوة)كليةالاسلامية

الكتبمنالعديدالقسمأساتذةناقشوقد.كتابعنندوةأومحاضرة

هذهومنبالاستشراقعلاقةذاتقضاياتناولتالىالكتبأوالاستضراقية

وقدمتحنفى،لحسن(الاستغرابعلمفي)مقدمةكتابمناقشةالنشاطات

الدكتوراهطالبيقدمأنطريفتقليدللقسموكان.مختلفةوندواتمحاضرات

.والطلابالأساتذةويناقشهالمقترحلموضوعهعرضاً

علىإماالاستشراقعنسنويةندوةيعقدأنالقسمخططبينمنوكان

الفرصةأختولكنذلك،منالقسميتمكنوأ.دوليةوإمّاالمحلىالمستوى

،الاستشراقحولدوليةومؤتمراتندواتفيالمشاركةالقسمأساتذةمنلعدد

منها:

الاستشراقوبحوثلدراساتالمنورةالمدينةمركزموقعفيالرحلةهذهعنتقريرأانظر1()

www_ medinacenter_ com
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فيوالعشرينالواحدوالقرنالإسلامىأالعاحولالأولالعالميالمؤتمر.

فيوشاركتُاهـ،417محرم02إلى17منالفترةفيليدنجامعة

المستشرقينموقفحولببحثالسعوديةالعربيةللمملكةممثلأالمؤتمر

)1(.التنميةإلىباديسبنالحميدعبدنظرةمنوتلاميذهم

الآسيويةالدراساتحولالدوليللمؤتمروالثلاثونالخامسالعالميالمؤتمر.

8منالفترةفيبالمجربودابستفيعقدالذيوالأفريقية - rالأولربيع

قدمتوقد،السعوديةالعربيةالمملكةوفدضمنفيهشاركتُاهـ،418

فيالاجتماعيةالحياةفيالفرنسىوالاستشراقالاستعمار"أثربعنوانبحثاً

".الثانيةالعالميةالحربقبلالعربيالمغرب

جامعةفيوعقد،الإسلاميةوالدراساتالاستشراقحولالدوليالمؤتمر.

للعلومالإسلاميةالمنظمةمنمشتركةبرعايةتطوانفيالسعديالمالكعبد

ممثلااهـوشاركت417ُرجبا-517منالفترةفيوالثقافةوالتربية

ا)2(،المعاصراالأمريكيالاستشراقمنالمحات1بعنوانبحثاًوقدمتللجامعة

يحامعةوالقراءةالخطابالأستشراقية:الدراساتحولالدوليالمؤتمر.

1421محرم02-ا)8الإسلاميةوالحضارةالإنسانيةالعلوم-كليةوهران

الاستشراق11بعنوانبحثاًوقدمتم(0002أبريل232-ههـالموافق

.11المعاصرةالفكريةالمذاهببينومكانته

الإسلامية.للدراساتأكسفوردمركزعنالصادرةالإسلاميةللدراساتأكسفوردلمجلةقدم1()

الإنجليزية.باللغةوالبحث

العددوالثقافةوالعلومللتربيةالإسلاميةالمؤسسة.)الرباط،الومالإسلاممجلةفيالورقةهذهنشرت2()

.ام899اهـ/941في15
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جامعةفيعقد.الأوسطالشرقدراساتحولالأولالعالمىالمؤتمر.

اr-A)اهـ4'31رجبا-7منالفترةفيبألمانيا.ميتر.ممدينةجوتنبرج

بالإضافةبحث،وخمسمائةألفمنأكثرفيهقدموقدم،2002أغسطس

وكذلك،الإسلاميلمالعاحولللكتابمعرضمثلالأخرىالمناشطإلى

الشرقحولللأفلامومهرجان،المجالهذافيالبارزينمنلعددتكريم

منالباحثوناهتمبينمامحدوداًالإسلامىالعربيالحضوركانوقد.الأوسط

منباحثاً،أربعينعلىيزيدعددهمكانحيثحضورهمبإثباتإسرائيل

منأكثركانبالقاهرةالأمريكيةالجامعةمنالحضورأنللانتباهاللافت

فيكانبأنهالإسلامىالعربيالحضورالكتابأحدانتقدوقدباحثأ.عضرين

للإسلاموالمشوهينللغربوالمتملقينالغربىبالفكرالمتأثرينمنغالبه

)1(.والمسلمين

التظاهرةهذهمثلفيأكبرالسعوديالحضوريكونأنالموملمنكانوقد

ولأفا،والدوليةالإسلاميةالساحةفيمكانةمنالمملكةبهتتمتعلما،العالمية

ومواجهته.بالاستشراقالاهتمامفيبحقالرائدةالدولة

والاستشراقية:ريةالحظالدراساتمركرْ

بكليةالاستشراققسمفيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةأنشأت

منالأهدافمنعدداهـلتحقيق12iسنةالمركزهذاالمنورةبالمدينةالدعوة

وترجمة،المستشرقينوآراءالاستشراقدراسةفيالمتمثلةبالبحوثالقيامأهمها:

والمفاهيمالحضاراتعلىوالاطلاع،المتميزةالاستشراقيةالكتاباتبعض

أهـ423رمضان،والعمرةالحجمجلة"،الغربفيصورتنا-مسلماخواطر1،سلطانجمال1()

9ص،م2002ديسمبر)نوفمبر-
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ويتكون.المجالهذافيبالبحوثللقيامالباحثينوتدريبوإعداد،المتعددة

ووحدةالحضاريةالدراساتوحدةهما:منفصلتينوحدتينمنالمركز

المعلوماتشعبةإحداهما؟شعبتانالوحدتينهاتينويتبع،الاستشراقيةالدراسات

)1(.الترجمةشعبةوالثانية

المقالاتآلافجمعتحيثمهمبدوربالفعلالمعلوماتشعبةقامتوقد

متخصصة،ملفاتلهاوجعلت،المختلفةالاستشراقمجالاتحولوالبحوث

عنومعلوماتجغرافياً،توزيعاًموزعاًالاستشراقحولمعلوماتفهناك

والمدرسةالنصرانيةوالمدرسةاليهوديةكالمدرسةالفكريةالاستشراقمدارس

وملفاتالمستشرقينأعلامعنمعلوماتالشعبةضمتكماوغيرها.الشيوعية

والاستشراق،الكريموالقرآنكالاستشراق؟المختلفةوالمجالاتالاستشراقعن

المادةتضمببليوغرافيابعملالوحدةقامتوقدوغيرهما.،الشريفوالحديث

r)وألفوثلانمائةوثلاثيناثنتينبلغ!الىالوحدةفيالمتوفرة r Y)موزعةا

باللغةالببليوغرافياعداهذا)2(ْموضوعرأسوثلانمائةونمانيناثنينعلى

بعد.تنشرلمالىالإنجليزية

الاستشراقحولكتابإعدادعلىبالعملالأساتذةأحدُكُلِّفَوقد

حولألمانمستشرقونكتبهاالبحوثمنعددعنعبارةوالكتاب)3(ْالألماني

وتحولهالألمانيالاستشراقتطورتناولتألمانيافيوالإسلاميةالعربيةالدراسات

الاستشراقيةالدراساتمركز:المنورة)المدينة.محكمدورىكتاب،وحضاريةاستشراقيةدراسات(1)

.بعدها.وما61ص(،أم399هـاأ314،والحضارية

رية.الحضوالدراساتوالتصرالايثعراقمعلوماتدليلوآخرَيْن،مطبقافيومازنهريدىأحمد)2(

(م1002أهـ/224،والحضاريةالاستشراقيةالدراماتمركز:المنررةالمدينة)(العربى)القسم

الأعلىالمجلس:)القاهرة،المستقبليةوتوجهاتهوواقعه:داريخهالأفىفيالايثعراقهريدى،محصدأحمد)3(

.الوحدةفيعملهفترةخلالالكتاببإعدادقاموقدم(،0002أهـ/042،الإسلاميةللشؤون
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كماا)1(ْالحاضرابالعصرالمرتبط!الموضوعاتإلىالتقليديةالموضوعات11من

المستقبلية،وآفاقهالمعاصرالألمانيالاستشراقعنصورةالبحوثقدمت

والتنصير.بالاستعمارالاستشراقهذاارتباطوكذلك

جهودعلىقاصراًكانبالمركزالعملأنذلكالكثير،المركزينجزلمو

فيللعملللتفرغباحثأييخصصفلم،القسمفيالتدريسهيئةأعضاء

حيث،المتاحةالإمكاناتضعفيشتكىزالوماكانالمركزأنكماالمركز،

الاستشراقفيالأساسيةوالأعمالوالدورياتالعلميةالأجهزةتنقصه

والتنصير)2(.

*عيمعيم

.9ص،نفسهالمرحع)1(

ردأالتعليميةللشؤونالجامعةوكيلإلىالكليةعميدمنموجهة(تاريخ)دونخطابمسودةمن2()

اهـ911141311فيالمورخالوكيلخطابعلى
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الثالثالفصل

والمؤسساتالجامعاتقبلمنالمملكةفيالاستشراقمواجهة

الشريفينالحرمينخادمعهيفيوالثقافيةالتعليميةوالايئات

تقديم:

والتعليمالتربيةوزارةمثل،العلميةالجهاتمنطيباًاهتماماًالاستشراقنال

المختلفةالسعوديةالجامعاتاهتصتوكذلكمناهجها.فيالاستشراقتناولفي

جامعةفيالإسلاميةالدراساتموادبينمنالاستشراقمادةفوجدت،بذلك

وأ،الإسلاميةالجامعةفيالمعاصرةوالعقائدالعقيدةدراسةضمنأوسعودالملك

الإعلاميةالمؤسساتأماسعود.الملكجامعةأوالعزيز،عبدالملكجامعة

فقدوتلفازإذاعةمنالأخرىالإعلامووسائلوالمجلاتكالصحفوالفكرية

لهبحثفيالسامراثىقاسمذكروقد.الاهتماممننصيباًفيهاالاستشراقنال

يجدأناستطاعأنهالحاضرالوقتفيالسعوديةفيبالاستشراقالاهتمامعن

أكثروكذلك،الماضيةالسنواتفيالسعوديةفينشرتكتابمائىمنأكثر

مهرجانفيالوطنيالحرسخصصقد)1(.والمجلاتالصحففيمقالةألفىمن

علاقةعنللحديثالكبرىندواتهمنندوتينوالفنونوالتراثللثقافةالجنادرية

كما.الندوتينهاتينفيأساسياًمحوراًالاستشراقوكان،بالغربالإسلام

ندوةللتنميةالإسلامىالبنكمعبالتعاونالعامةالعزيزعبدالملكمكتبةعقدت

حولأخرىندوةعقدتكما،الإسلامىأالعاحولالمعلوماتمصادرحول

.الحضاراتبينالحوار

هذهأنإلىوأضار2،صصابق،مرجع"،السعوديةفيبالاستشراقالاهتمام1السامرالًى،قاسم1()

بكثير.ذلكتفوقالآنالأرقامبينماأم،أهـ/604869عامحئالأرقام
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:تمعالجاا:لاًأو

السعودية،الجامعاتمنالعديدفي(والمستشرقون)الاستشراقمادةتدرس

يدرسحاليّاً(طيبة)جامعةالمنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكجامعةفرعفهذا

الدراساتقسمفيالرابعالمستوىفيالجامعيةالمرحلةفيالاستشراقفيه

"المادةوهذه،الاستشراقتتناولمادةيضمالتاريخقسمأنكما)1(.الإسلامية

الأساسيةالأمورعلىفيهاالطالبيطلعالاستشراقلدراسةمدخلهيإنما

بالتنصيرالاستشراقوعلاقةومراحلهوأهدافهالاستضراقنشأةحول

والسيرةوالسنةالقرآنفيالمستشرقينآراءبعضيدرس!كماوالاستعمار،

آنهالسعوديةالجامعاتبعضفيالمادةتدريسعلىيؤخذكانوإن.النبوية

المجالهذاعلىيطلعوالمأنهمأمم!،ثانويةبالاستشراقمعرفتهمأساتذةإلىيسند

فيتجربةلديهليسمنهمكثيراًأنكما،المترجمةالكتبخلالمنإلاّالمعرفي

فيها.والإسلاميةالعربيةوالدراساتالغربيةالجامعاتإلىالتعرف

الإسلامية:اطمعة

فيعلمىصرحأولعنالحدلمجماهوإنماالإسلاميةالجامعةعنالحدتحماإن

والأفكارالفكريالغزومحاربةعاتقهعلىيأخذالسعوديةالعربيةالمملكة

لأبناءنحصصالجامعةمقاعدمنالمائةفيثمانينمنأكثرأنذلك،الهدامة

قدالإسلاميةالبلادمعظمأنالجامعةوأدركت،الأرضبقاعجميعمنالمسلمين

الدراسيةبالمناهجعبثالذيالمباشرالاحتلالخلالمنالفكريللغزوتعرضت

فكاشما،العسكريالاحتلالنهايةبعدحئالفكرمم!الغزوخلالمنوكذلك

للفكرمحاربةهىإنماالسليمةوالعقيدةالشرعىالعلمتقدمالىالدراسيةالمناهج

الإنترنت.فيالعزيزعبدالملكجامعةموقع)1(
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الندواتخلالمنومواجهتهبالاستشراقاهتمتقدالجامعةأنكما.المنحرف

الجامعةمجلةفينشرتالئالبحوثخلالومنالعامةوالمحاضراتوالمؤتمرات

:الاهتماملهذاالتفصيلبعضيأتيوفيماعقود.ثلاثةمنأكثرخلال

الدراسية:اكهج

جزءاًالاستشراقيعدللذيالفكريالغزومحاربةالدراسيةالمناهجتضمنت

المناهج:هذهبعضيأقيوفيمامنه،مهماً

كليةفيالجامعيةالمرحلةفيالرابعةالسنةعلىالمقررالفكريالغزومنهجأ-

(،والاستشراق)التبشيرالثانيالدراسىالفصلفيالمنهجهذاويتضمن،الدعوة

وبواعثهماوالاستشراقالتبشيرتاريخعنولمحةتعريفهماالطالبيدرسحيث

أفكارهموعرضالمستشرقينمناهجدراسةوكذلكبالاستعمار،وارتباطهما

الطالبويدرستفنيدها،معالإسلامعلىادعاءاتهممنونماذجوطوائفهم

أهدافهم.بلوغفيووسائلهمومؤتمراتهممخططاتهمفيالمبشِّرينخططكذلك

بلادفيالسيئةوآثارهوأممبابهومعناهالتغريبقضيةالطلابيدرسكما

بالمنصِّرينالمبشّرينكلمةاستخدامعناستغنيلوأودكنتوكمالمعسلمين)1(.

فيمشاحةالا:يقالكماكانوإن،وحقيقتهمواقعهمإلىأقربالمصطلحفهذا

الاصطلاخ(.

بهاافتتحالىالعباراتنقرأأنويكفى.المعاصرةالفكريةالمذاهبمقررب-

العلميالصرحهذافيالكبيرالاهتماملنعرفالمادةمقررعنالحديثما

الىالمؤامراص!"كشفإنها:الأهدافعنالمقدمةتقولحيث،بالاستشراق

7014/رقمبالقرارالجامعةمجلسمنالمعتمدالدينوأصولالدعوةكليةفيالدراسةمنهج)1( r17.

227.023-ص
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المذاهبوأصحابوالمنصِّرينالمستشرقينمنوالمسلمينالإسلامأعداءبهايقوم

الإسلاميلمالعافيالتغريبدعاةمنأتباعهمبهيقومماودراسة،الجديدة

ا)1(.امنهاوتحذيرهمعليهاالدارسينوإطلاع

يدرسونالطلابأننجدالمقررمفرداتمنالاستشراققسموفي

المستشرقين،أمروحقيقة،بالاستشراقالمقصوددراسةخلالمنالاستضراق

بدايةوكذلك،المنصرينوبينبينهمالعلاقةوتجلية،التسميةهذهسببوبيان

والخفيةالظاهرةوأهدافهمللمسلمينوكيدهمالمستشرقينونشاطالاستشراق

)2(.المختلفةوأساليبهم

مرحلةالعلياالدراساتبرنامجفيوالتنصيرالاستشراقفيدراسات-جى

الطلابيدرسالمادةهذهوفي.الدينوأصولالدعوةكليةفيالدكتوراه

فيدرسللاستشرأقبالنسبةأماأخطارهما،وبيانوالتنصيربالاسمتشراقالتعريف

وشبهاته،،وأهدافه،ومناهجه،ومدارسه،ونشأتهالاستشراقمفاهيمالطلاب

عليها)3(.ردوال

الدعوةبكليةالدعوةقسمفيالماجستيرمرحلة-المعاصرةالفكريةالمذاهبد-

ويهدف،كالعولمةالناشئةالفكريةالمذاهبالمقررهذاويتضمن.الدينوأصول

معالإسلاميةالمجتمعاتعلىالهدامةالفكريةالمذاهبمخاطربيانإلىالمادةمقرر

شرورها)4(.منالأمةوتحصينلهاالتصدىسبلإيضاح

الدينوأصولالدعوةكلية،المعاصرةالفكريةالمذاهبمقرر(\)

نفسه.المرجع)2(

.الدعوةقسم،الدينواْصولالدعوةكلية،الدكموراهمرحلةالعليا،الدراساتبرنامج)3(

الدين.وأصولالدعوةبكليةالدعوةقسمالماجسترمرحلةالعليا،الدراساتبرنامج4()
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:والمؤتمراتالندوات

:الدعاةوإعدادالدعوةتوجيهحولالعالميةا(الندوة

(الدعاةوإعدادالدعوة)توجيهبعنوانعالمىمؤتمرالإسلاميةالجامعةفيعقد

مواجهةمحاورهأبرزمنوكاناهـ،793صفر24-92منالفترةفي

منعددفيالمؤتمرهذابحوثنشرتوقد،الهدامةوالأفكارالفكركماالغزو

)1(.المجلدات

:الفكريالغزوضدالجامعاتشبابتحصين2(ندوة

الاستشراقاهوكان414صفر1214منالفترةفيالندوةهذهعقدت

البحث.هذاومنها-الندوةهذهمحاورأحد

الإسلامية:الجامعةمجلة

المجلة،هذهومقالاتبحوثفيالعناصرأهمأحدالاستشراقموضوعكان

الاَتية:البحوثوجدتحيث

11،دعوتهعلىوالتشويشالإسلاممحاربةفيوأهدفهوجهودهالاستشراق11ا-

اهـ(.01793،س2،)عحسنينمحمدالمنعملعبد

اللّهحبيببنالقادرلعبد،الإسلاميةالحقائقتشويهفيالمستشرقيندور2-

اهـ(.4،293سن4)ع،السندي

،15س57،)عالعطا،الهاديعبدلعوض،النبويةوالسيرةالمستشرقون3-

(.ا!ص!304

اهـ(.2493،س،ا)عالقارئالعزيزلعبد،الميزانفيالمستشرقون4-

.ومحاورهوأهدافه،الدعاةوإعدادالدعوةلتوجيهالعالمىالموتمردليل(1)

-63-

http://kotob.has.it



الطمة:المحاضرات

بينمنالموضوعهذاجعلقدبالاستشراقالاهتمامهذاأنفيشكلا

،المحاضراتهذهإحدىعنحديثيأتيوفيما،العامةالمحاضراتموضوعات

للجامعةالثقافيالموسمفيالعمريضياءأكرمالدكتورألقاهاالىالمحاضرةوهى

فيهاتحدثا؟اأغراضهاستنفدهلالاستشراق11اهـبعنوان412عامالإسلامية

يعزولابعضهموكانالجامعيةالمرحلةفيالأساتذةيلقيهاكانالىالاَراءعن

الخاصة.أفكارهأواجتهاداتهمنكأنهايعرضهابلللمستشرقينالاَراءتلك

:قالحينللغربيينبالنسبةالاستشراقأهميةالمحاضرةتلكفيالعمريوذكر

هممنقالوا:الذينوهم،الغربأمامالشرقصوَّرواالذينهمافالمستشرقون1

أعرافهمهىما،ثقافاتهمهىما،العقليةخصاثصهمهىما،المسلمون

الذىالوقتفيفيهميؤثروكم،دينهميدفعهمشىءأىإلى،وتقاليدهم

ا)1(.اوالاقتصاديةالعسكريةالخططتوضع

يستنفدولمومستمرباقالاستشراقأنمحاضرتهختامفيالعمريوأكد

لذلك،الأغراضتلكيستنفدلملكنهكثيراً،حققالاستشراق11:بقولهأغراضه

الإقليميةوالاجتماعاتالندواتفيالحوارويواصل،التأليفيواصلهو

الهائلةنشرهوإمكانات،الهائلة.ممؤسساتهماضوهو،الدوليةوالاجتماعات

ا)2(.االنواحيشئمنالمسلمينتتناولالىالثلاثمائةدورياتهيصدر

الاسلاميةالجامعةفيألقيتعامةمحاضرةا؟اأغراضهاستنفدهلالاستشراق11،العمريضياءأكرم)1(

فيمطبقانيمازنللنشرأعدها،المنورةالمدينةجريدةفيونشرتاهـ،412عامالمنورةبالمدينة

.التراثملحقاهـفي5/11/412اهـو2801/412/في1619و6019العددين

نفسه.المرجع)2(
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حولماجستيررسالةفيهاقدمتأنالإسلاميةالجامعةجهودومن

فينحتلفةقضاياالباحثفيهاناقش،النبويةوالسيرةالفرنسىالاستشراق

والدراساتبالإسلامفرنسااهتمامالمثالسبيلعلىمنها،الفرنسىالاستشراق

هيأتوقد.الحديثالعصرحئالأوروبيةالنهضةعصرفترةمنبهالمتعلقة

قدفهوبفرنسا،المعرفةمصادرمنكبيرعددبزيارةيقومأنللطالبالجامعة

ومكتبة،والحضاراتللغاتالوطنيةالمدرسةومكتبةببا.ريس،الوطنيةالمكتبةزار

كما،السوربونيحامعةالإسلاميةالدراساتمعهدومكتبة،العربيلمالعامعهد

ترجمةفيكبيراًجهداًالباحثبذلوقد.الاستشراقيةالنشردوربعضزار

بعضهافيماوأوضحونشرهاترجمتهاسبقالىالنصوصمنوالتأكدالنصوص

بينالمستشرقينكتبلترويجمقصودةالغالبفيهيالترجمةفيأخطاءمن

زعيتر)1(.عادلترجمهالذيدرمنهجامإميلكتابفيحدثكماالمسلمين

:الاستشراققضاياحولمؤلفات

الماضيةالسنواتفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالمؤلفاتمنالعديدظهر

سنختارفإنناكثرتهاإلىونظراً،السعوديةالجامعاتإلىمؤلفيهامعظمينتسب

عنه.نبذةهنانذكرمنهابعضاً

رسالة،النبوةعهدتارفيمنوموقفهالفرنسيالاستشراقبوكار!ما،مالكالحاجمصطفى1()

وكمالعمرى.ضياءأكرمعليهااهـوأشرف413عامالإسلاميةالجامعةفينوقشتماجستر

كانالطالبأنلاكتشفالفرنسيةباللغةعلمعلىالمشرفأوالمناقشينأحدكانلومفيدأكان

عنالمستشرقكتبهماترجمةعندزعيترعادلمعفعلكماالمترجمينوتخطةالترجمةفيأحيانأحرفيأ

للكلمةالمجازيبالمعئالاهتمامدونوسلمعليهاللّهصلىالرصولمنعنهااللةرضىخديجةموقف

بهقالماوالصحيحامطلقأ"،1المجاز!مامعناهاالواقعقيهىتبمخردونتعىأتهاذكرالىالعبارةوأن

زعيتر.
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والافتعالية:الموضوعيةبينالاستشراق

الدكتورأهـوكان534عامالكتابهذاصدر،السامرائيقاسمتأليف

الإسلامية،سعودبنمحمدالإماميحامعةالمكتباتقسمفيحينهايعملقاسم

الاستشراقيةالدراساتوحدةالعلمىالبحثبعمادةالبحوثمركزوفي

مادحيهبينعموماًالاستشراقالكتابهذافيتناولوقدنفسها.بالجامعة

ارتباطهثم،نشأتهفيبالكنيسةالاستشراقارتباطعلىوأكدوقادحيه،

بهذالخبرته،الهولنديالاستشراقحولمهمةتفصيلاتوقدمبالاستعمار،

اللغاتإلىكتاباتهوترجمةرشدابنالمسلملمالعاعنوتحدث،الاستشراق

)1(ْالغربيالفكرفيتأثيرهاوكذلكالرشدية""الفلسفةعليهأطلقواوماالأوروبية

)2(:للاستشراقإسلاميةرؤية

سعود،الملكيحامعةالإسلاميةالثقافةأستاذغرابالحميدعبدأحمدتأليف

المؤلففيهأهـتناول141عامطبعهأعيدأهـثم804عامكتابهوصدر

المعاصرين.المستشرقينأبرزبعضعنالحديثإلىبالإضافةالاستشراقتعريف

الذينالمسلمينالعربالطلابمنللإفادةالمستشرقينبخططالباصمااهتمكما

وهو،بلادهمعندقيقةمعلوماتللغربليقدمواالغربيةالجامعاتفييدرسون

يحامعةالإسلاميةالدراساتمعهدخطةعنمولفاتيأحدفيإليهأشرتما

قضايالدراسةالمسلمينالعربطلابهاتوجهأنرألفالئMcGilأبكنداماقيل

منبضىءفيتناولونهاالمشكلاتتلكعنبعيدينسيكونونأفمبحجةبلادهم

الإسلاميةالصحوةمنالاستشراقموقفالمؤلفوأوضح.والحريةالحيادية

الوسائل.بشئالصحوةهذهوأدعلىالاستشراقوحرص

1،الر!اعى!ار:)الر!اض،والالعاليةا!لوضوعيةبينالاستشراق،السامرائىقاصم(1) 4 0 r.)هـ

هـ(.ا114،الاسلامىالمنتدىدارو)برمنجهام)بريطانيا(:اهـ(،804،الأصالةدار:)الرياض)2(
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الإسلامية:العربيةالدراساتفيالمستشرقينمناهج

والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةبينبالتعاوننشروقد،الباحثينمنلمجموعة

تناولمجلدينمنالكتابويتكون.الخليجلدولالعربالتربيةومكتب،والعلوم

الكتّاباًنوالحقيقة.المستضرقونفيهاكتبالىالقضايامعظمفيهماالباحثون

الطويلوالباعبالعلملهمالمشهودالعلماءمنالكتابهذافيوالمسلمينالعرب

الزرقااًنسمحمدالدكتوربحثذلكعلىالأمثلةفمنتناولوها.الىالقضايافي

أوضححيث،شاختعندالزكاةحولالعزيزعبدالملكبجامعةالاقتصادأستاذ

إطلاق11هاويعني،الدقةافتقادمنهافذكرللمستشرقالمنهجيةالعيوبالباحث

ا)1(.عاما.ممبدأتتعلقمهمةتفصيلاتإغفالاًوتقييد،إلىتحتاجتعميمات

:والمستشرقونالإسلام

عددعنعبارةوهو،المعرفةعالمهىيحدةنشردارعنالكتابهذاصدر

وقداهـ،55عامالهندفيعقدتعلميةندوةفيقدمتالىالبحوثمن

المشاركونكانبينماالمالكىعلويمحمدالمملكةمنالندوةهذهفيشارك

المشاركينأبرزمنولعل.الإسلاميةالبلادمنوغيرهماومصرالهندمنالاَخرون

بينالاسلاميات11:بعنوانبحثاًقدمالذيالندويالحسنيالحسنأبوالشيخ

الذينالمستشرقينببعضبحثهفيأشادوقد"،المسلمينوالباحثينالمستشرقين

وذكر،والتشويهالتعصبعنبعيدينوكانواالعملأجلمنجهودهمبذلوا

بعضبهايقومخطةإلىأشارنفسهالوقتفيولكنههؤلاء،مننماذج

المستشرقينمناهجفي"وتقويمدراسةيودوفيتمش،عندوالقراضشاختعندالزكاةالزرقا،11أنسمحمد)1(

أم(،859أهـ/5،04الخليجلدولالعربيالتربيةمكتب)الرياض:،الإسلاميةالعربيةالدراساتفي

2.27-.30ص
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الدسم،فيالسمليدسواالإسلامفيالمحاسنبعضيذكرونحينالمستشرقين

فيلتمكينهويجودونواحداًعيباًيذكرونالأحيانأغلبفيإنهم11:قالهممافكان

القاركئىيقفكىوذلك،كبيرةأهميةلهاليستمحاسنعشرةبذكر،النفوس

يكفىالذيالواحدالعيبذلكويسيغوسماحتهمقلوبهمسعةأمامؤدباًخاشعاً

ا)1(.االمحاسنجميعلطممم!

المستشرقين:ىباتفيوسلمعليهاللّهصلىالرسول

وقد.بالطائفالقرىأمجامعةفرعفييدرسكانالذيحمداننذيرتأليف

منكثيراًفيهاتناولوقداهـ،604عامالثانيةكاتحما،طبعتانمنهصدرت

وسلم.عليهاللّهصلىالمصطفىصورةتشويهومحاولاتهمالمستشرقينشبهات

النملة:عليمؤلفات

(للمكتوبوراقىوحصرللنظرات:عرضالعربيةالأدبياتفي)الاستشراق-ا

اهـ441،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز)الرياض:

وتعريفهالاستشراقعنالعامةالبحوثمنعدداًالكتابهذاتضمنام(.399

الاستشراقعنكتبلماوراقياًرصداًثم،والصهيونيةبالتنصيروعلاقتهوأهدافه

اهـ.422عاممزيدةثانيةطبعةالكتابلهذاصدرتوقد.العربيةباللغة

والمستشرقينالاستشراقمصادر:الإسلاميةوالدراسات)الاستشراق2-

قضايامنمختلفةقضاياتناولتالبحوثمنعددعنعبارةوهوومصدريتهم(.

وأعمال،والمسلمينالإسلامعنالمستشرقينمعلوماتمصادرمنها،الاستشراق

الإسلامفي"،المسلمينوالباحثينالمستشرقينبينالإسلاميات11الندوى،الحسغالحسنأبو)1(

96.-أ5صأم(أهـ/504859،المعرفةلمعا:)جدة.والمستشرقون
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والبحث،والمسلمينالإسلامعنالمعلوماتمصادرمنمصدراًالمستشرقين

والمستضرقين.الاستشراقعنالمعلوماتمصادرالثالث

دراسة:الإسلامىالعربيالتراثنشرفيالمستشرقين)إسهامات3-

الاستشراقيمتدحونالذينإن(.والترجمةوالنشرالتحقيقمن،ونماذجتحليلية

كبيرةجهوداًبذلوا)المستشرقين(أنهموهى،القضيةهذهعلىيتكئونماغالباً

هناالنملةوجاء.وتحقيقهالإسلامىوالتراثالمخطوطاتعلىالمحافظةفي

المحافظةفيمهمةإسهاماتلهمأنبالرأيوليخرجالمسألةهذهفيلناليحقق

المخطوطاتمنعددبتحقيققامواأنهمكما،الإسلامىالتراثمنجزءعلى

التلفمنعليهاللمحافظةهؤلاءلهااللّهقيضأنلولاتضيعكادتالىالمهمة

ضارة"رببابومنأنهإلىنخلصاكما1:نصّهمايقولحيمث،والضياع

مادياًبحفظهوأهلهديارهعنغربتهفيالإسلامىالعربيالتراثاستفادقد"نافعة

ا)1(.اوترجمتهونضرهتحقيقهحيثمنعلمياًاستفادثم،وترميمهوصيانته

مننماذجمعظاهرتينبينللعلاقةدراسةوالتنصير:المستشرقون)4-

فلا،الكنيسةأحضانفينشأالاستشراقأنالمعروفمن(.المنصرينالمستشرقين

خاصاًإعداداًالإسلامىاالعافيللعمليتوجهالذيالمنصّرإعداديتمأنبد

والمجتمعاتالإسلاميدرسكما،المسلمينلغاتمنوغيرهاالعربيةاللغةبدراسة

والتنصيرالاستشراقبينعميقةصلةلديناظهرولذلك،عميقةدراسةالإسلامية

سميثكانتولوولفردزويمرصموئيلأمثالالمنصرينالمستشرقينمنعددوظهر

)2(.وغيرهمكراجوكينيث

.43ام(،صاهـ/174699:)الرياض،المستشرقينإسهامات1()

(امA/99اهـ418،التوبةمكتبة)الرياض:والتنصر،المستشرقودْ)2(
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التوبة،دار)الرياض:،والارتباطاتالمفهومفيمناقشات:الاستشراق5-ظاهرة

كتابمنالأولالقسموهو.صفحات021م(،02اهـ/42430

وتنقيح.زياداتمعالعربيةالأدبياتفيالاستشراق

.الاستشراقومنهاومؤثراتها(،العلاقاتمحددات:والغرب6-)الشرق

مطبظفي:مازنمؤلفات

ثلائةتضمنوقد()1(،والاستشراقالاستعماربينالعربي-)المغربأ

الحياةحولوالثاني،العربيالمغربفيالإسلاميةالحركةحولأحدها؟بحوث

ابنالحميدعبدالشيخاهتمامحولوالثالث،العربيالمغربفيالاجتماعية

الجزائر.فيبالتنميةالعلماءوجمعيةباديس

تقريرعنعبارةوهو2(،المعاصر()الأمريكىالاستشراقآفاق2-)من

والإفريقيةالشرقيةالدراساتومدرسةبرنستونجامعةلزيارةعلميةلرحلة

النشاطاتوبعضالأخرىالاسششراقيةالمؤسساتوبعضلندنيحامعة

برناردبالمستشرقالمولفلقاءعنوحديث،المؤسساتهذهفيالاستشراقية

الأمريكية.المتحدةبالولاياتبرنستونيحامعةزملائهوبعضلويس

.مموقفاهتمامالكتابهذاوفي()3(،الإسلاممواجهةفي3-)الغرب

إلىالعودةإلىتدعوالىالإسلاميلمالعافيالإسلاميةْالحركاتمنالاستشراق

التغريبمنالحركاتهذهوموقفوجل،عزاللّهشرعوتحكيمالإسلام

منالعديدعليهاأطلقحيثمنهاالاستشراقوموقفوالتحديثوالتمدين

هـ(.ا904،الريثةدإر:)جدة)1(

اهـ(904،القيمابنمكتبة:المنورة)المدينة)2(

هـ،4181عاموالثانيةاهـ،904عامالمنورةبالمدينةالقيمابندارعنالأولىالطبع!صدرت)3(

.المنورةبالمدينةالاصلامىللشبابالعالميةالندوةعن
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11العسكريو"الإسلامو"الأصولية""الإسلامىالإحياءاحركة1منها،التسميات

وغيرها.

تطبيقيةدراسة:الإسلامىالتاريخفيالفكريةوالاتجاهات-)الاستشراق4

قسمفيمناقشتهاتتمدكتوراهرسالةأولوهي()1(.لويسبرناردكتاباتعلى

دراسةتضمنتوقدأهـ،414عامالمنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراق

حوللويسكتبهماومنهاالمختلفةوقضاياهالإسلامحوللويسلكتابات

المسلموالمجتمعالإسلامىالسياسىوالفكروالسيرةالنبويةوالسنةالكريمالقرآن

منالاسلاميةالأمةتحررإلىالداعيةالإسلاميةكالحركاتالمعاصرةوالقضايا

الاستعمار.

حسنمحمدتأليف(زيدانجرجيتاريخمنالهذيان)نبش5-تحقيق

منعدداًالكتابهذافيالمؤلفتناولأهـ)2(.316المتوفيالمدفيحلواني

وقدوصححها،وناقشها(الحديثمصر)تاريخكتابهفيزيدانجرجيأخطاء

إلىوالرجوعالمذكوركتابهفيزيدانجرجينصوصمنبالتثبتالمحقققام

.زيدانأخطاءتصويبفيالحلوانياستخدمهاالىالمصادر

الغربفيالتقليدىللعداءاستعراض:الاسلاممعالغرب)صراع6-ترجمة

ليستر.ممدينةألإسلاميةالكليةمنحسينآصفتأليف()3(،الاسلامضد

عنفصلبينهامنفصولخمسةمنالكتابويتكون،الإنجليزيةباللغةببريطانيا

الانثروبولوجى،علمعنوثالث،المستشرقينعنوآخروالمنصِّرين،الرحالة

.الاعلاموقصورالإعلامحولورابع

اهـ(.14-1،الوطنيةفهدالملكمكتبة)الرياض:ا()

اهـ(.904،القيمابنمكتبة:المنورةالمدينة))2(

ام(.أهـ/418899الإسلامىللشبابالعالميةالندوة:المنورة)المدينة)3(
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منالكتابهذاويتألف()1(،الإسلاممنظورفيالمعاصر)الاستشراق7-

ومنها،الاستشراقيةوالنشاطاتوالمجالاتالعلوممنعددأتناولتبحوثحمسة

و"المرأة"،المستشرقينكتاباتفيالحديثالعربىالأدب11:المثالسبيلعلى

الإسلامحولالغربيينو"مؤتمرات"،المعاصرةالاستشراقيةالكتاباتفيالمسلمة

11.والمسلمين

اهتماممعوالمستشرقونوسلمعليهاللّهصلىالني)سيرةعليمهرمحمد*

واتمونتجمريوويىمومارغليوثميورويىمب!باتخاص

)2(:ويخرهم(

الشريف.المصحفلطباعةفهدالملكمجمععنالمهمالكتابهذاصدر

المستشرقينأبرزكتاباتالمؤلففيهماتناولمجلدينمنالكتابويتكون

مونتجمريوولياممرجليوتوديفيدميوروليامهؤلاءومنوالنقد،بالتحليل

معينةفترةفيالسيرةأحداثعرضفيالمؤلفطريقةوتتلخص.وغيرهموات

مزاعمهمويفندلهاالمستشرقينرؤيةيقدمثم،المعتمدةالإسلاميةالمصادروفق

.()3المنهجيالعلمىبالأسلوبردودهوتمثلتعليها.ويرد

(.م0002هـ/ا0024،إشبيليادار:)الرياض(1)

)2(2 - Sirat Al-NabiوسلمعليهاللةصلىAnd The Orientalists: with special references

to the writings of William Muir, .D .S Margoliouth and .W Montgomery

Watt (Al- Madinah, King Fahad Complex for the printing of the holy

.uran،141 v ,H991 v.AاD

علىيردالإسلاميةللمكتبةجديدكتابإضافةالقريوتي"ال!هعبدعاصمبقلمللكتابعرضأانظر)3(

1اAالحجةذو7)687(عددالمسلمودْ،"،آراءهمويفندالمستشرقينمزاعم t4/إبريلهـ
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)1(:نقديكتابفيبروكلمانو!رلحتي!!فيليب

والمستشرقالمسيحياللبنانيالباصاحىفيليبعنالبازالكريمعبدكتب

للتاريخالمتعمدالتشويهيكونكيفوأوضح،بروكلمانكارلالألماني

هذهبعض"أنمتأسفاًمقدمتهفيوذكر،الباحثينهذينكتاباتفيالإسلامى

فيتخصصواقدمهرةصنعةلدىمنمحكم.ممنوالنسجتقدوالريبالتهم

والبعض،البعضبهااقتنعثابتةحقائقوكأنهاللعامةفأظهروهاذلك،

فييتسربالشكجعلمماأمرهمنحيرةفيوقف-ثقافةالأحسنالاَخر-

بهرتهمالذيننفوسفيبريقهيخبوبداحئ.وجوهرهالإسلامإلى،الأحيانبعض

الموضوعية.

تدوينه،تاريخوالنبويالحديثفيدراسات،الأعظميمصطفىمحمد!!

.ج2991،2،الإسلامىالمكتب:لبنان،بيروت)cطا-.تأليف

جامعةفيالأعظميقدمهاالىالدكتوراهرسالةهوأصلهفيالكتابوهذا

مسألةفيالمستشرقينوأخطاءافتراءاتعلىردوفيها،البريطانيةكامبريدج

رأىالأعظميإنحيثشاصا،المشهورالمستشرقوبخاصة،الحديثتدوين

جذورها،منتدميرهاإلىيقصدإنماالإسلاميةالشريعةمنشاصاموقفأن

يُعدُّشاصاأنالأعظمىردأهميةوتأتي.النبويةالأحاديثفيبالطعنوذلك

.والمعاصرةالحديثةالاستشراقيةالكتاباتفيتأثيراًالمستشرقينأكثرمن

فيالمستشرقينمناهجكتابفيبحث"النبويةوالسنةشاختالمستشرق11!!

الخليج،لدولالعربيالتربيةمكتب:الرياض)،الإسلاميةالدراسات

.6011-1الصفحاتام(،اهـ/504859

تهامة:.)جدةالإسلامياكريخعلىبروكلطنو!رلحتيفيليب.افتراءاتالبازالكريمعبد1()

(م8391هـاأ304،والتوزيعللنشر
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ايكلثر،!كل:الرياضوتارص!ه،ط،3)شظرهالمحد!ن:ضدالنقد*منهج

موقفالمؤلففيهتناولوقدصفحة،243ام(،اهـ/4099ا-

منهجوأوضح،وافتراءاتهمشبهاتهمعلىوردالحديثتدوينمنالمستشرقين

الحديث.نقدفيالمحدثين

The History of The Qur' anic Text From Revelation to

,Compilation(Leicester: England: UK Islamic Academy

2(03110 trt..A H

القرآنأخذحولالمستشرقينبعضافتراءاتالكتابهذافيناقشوقد

الكريم.القرآنتدوينمسألةفيناقشهمكما،والإنجيلالتوراةمنالكريم

بلاشيررجيسرالفرنسىالمستشرقبحثهفيتناولهمالذينالمستشرقينومن

.وغيره

تطبيقيةدراسةمعالعربالطلمفيالتعليميةسةالسبوتوجيه*المستشرقون

ون")1(:التطمجلسدول11العربالخليجدولعلى

الإماملجامعةسعودآلمحمدبنثنيانبننايفقدمهاماجستيررسالةهذه

الجهدفيهاتناولوقداهـ.iاiعامونشرت،الإسلاميةسعودبنمحمد

عموماًالإسلاميالعربيلمالعافيالتعليميةالسياسةتوجيهفيالكبيرالاستشراقى

بينالوثيقةالصلةالمؤلفأوضحوقد.التعاونمجلسدولعلىالتطبيقمع

فيالسامرائىقاسمعليهأكدماوهو،المجالهذافيوالاستشراقالتنصير

وغيرهاالبريطانيةالوثائقإلىيرجعلمأنهالمؤلفعلىويؤخذ.للكتابمقدمته

العربي،الطالىالتعليميةالسياسةوتوجي!المستشرقودْسعود،المحمدبنثنيانبننايف)1(

اهـ(441،والتوزيعللنشرأميةدار:)الرياض
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فيالطويلةالمقدمةعلبهيؤخذكما.الخطيرةالقضيةهذهفيالوثائقمن

وغيرهاوأهدافهودوافعهالاستشراقتعريفوهىبحثاً،قتلتالىالموضوعات

أواخرفيعقدالذيكولورادومؤتمريذكرلمأنهكما،المكررةالموضوعاتمن

بالتعليم.خاصاهتمامالمؤتمرهذاوفيالسبعينات

وتطبيقادراسةوكولهاالشريعةثباتمنوموقفهمتابعهمومنٍالمستشرقون

:السإفي)1(محمدبنعابدتأليف

معوثهولهاالإسلاميةالشرعيةثباتمنالاستشراقموقففيهتناول

تأثرمَنكتاباتفيالمؤلفوبحث.المستشرقينمقاصدعنتكضفتطبيقات

فيالمستشرقينمناهجتوضيححاولكما،والمسلمينالعربمنبالمستشرقين

منذلكوغيرادعوهالذيالعلمىبالمنهجالتزمواوهلوالدراسةالبحث

القضايا.

قطب:محمدللأستاذ:والإسلامٍالمستشرقون

الملكيحامعةالعلومكليةقاعةفيقطبمحمدالأستاذمحاضراتانطلقتمنذ

المجالاتشئفيالاستشراققضايايتناولاهـوهو493عامالعزيزعبد

إلىيشيروكان،والتاريخالاجتماعوعلمالنفسوعلمالتربيةمجالفيوبخاصة

اهـ042عاموفيوأخيراً.والإسلامالاستشراقعنالصدورقرسمالهكتاب

منه:هدفهعنقالالذيالقيمالكتابهذاصدر

الشبابوتعريف،الجائحةالفتنةلهذهالتصديكتابتهمنهدفيوكان11

ماالمستشرقينكتبمنقرأتقدكنتفقد،ودوافعهالاستشراقبحقيقةخاصة

الى(العلمى)البحثروحوعن،الإنصافروحعنالكاملبعدهمليأكّد

(اماهـ/804889،المنارةمكتبة:المكرمه)مكة)1(
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أ!اءيحملونالذينالمثقفينكتاباتمنكذلكقرأتقدوكنتيدعونها،

ا)1(.االمستشرقينبأفكارتأثرهممدىليأكدماإسلامية

كتاباتمننماذجناقشأنهكثيراً-تأخرالذي-الكتابهذامزاياأهمومن

وولفردوجرونباوموبا،وفلهوازنمرجليوت،منهمالمستشرقينمنعدد

كيانيةتناولالمؤلفأنكمادكمجيان.وهيريربيرجروموروسميثكانتويل

نناقشأنعلينابل،يطولأمرفهويكتبونماكلتتبعإلىنسعىبألاّالمواجهة

بأسافلاا:الخاتمةفييقولذلكوفي،المستشرقونيناقشهاالىالكبرىالقضايا

الهائلالركاممنالردتستحقالىالقضاياعلىالردمنالمؤمنينقلوبلطمأنة

عنالناسلفتنةالإسلاميةالساحةفيوالمستغربونالمستشرقونبهيلقىالذي

لالكن،الاستشراقفيتبحثأقسامالجامعاتفييكوناًنبأسولا،دينهم

ا!)2(.صيحاتهممنفارغةصيحةكلعلىلترد

الاستشراقي:والفكرالعربيالفكر*

فيهقارنسعودالملكجامعةمنالسامرائينعمانالدكتورالكتابهذاأعد

الىالكتبمنوغيره)الاسششراق(كتابهفيآراءمنسعيدإدواردقدمهمابين

كتبهماوبينوالغربالإسلاميالعالمبينالعلاقةحولمتشابهةقضاياتناولت

إلىوينتسبمحمداحمهباصامنالمولفيتعجبالكتابوفي.أركونمحمد

حيث،خاصةبصفةمنهموالحاقدينالمستشرقينبأسلوبعنهويكتبالإسلام

وكل،منحرففكركليمدحوجدتههناومن11:أركونعنالسامرائييقول

الخصوصوعلىإسلامى،فكركلعلىالغارةيشنذلكمقابلوفي،هدامةنحلة

ه-4صأم(،999هـاأ042،وهبةمكتبة:)القاهرة،والإسلامالمستشرقون.قطبمحمد(1)

317.صنفسهالمرجع)2(
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يجهَّزوهو"فرنسافيصن!الرجل"إنآخر:مكانفيويقولا)1(.االسنةأهلفكر

المسلمينيُزَهّدأركون...،ومحمدالفكرأعلاممنعلمبلكمفكر،ليقدَّم

ا)2(.االنعوتبأقبحعلماءهمويصفالسنّة،أهلمنالمسلمينويحقر،بالإسلام

أقربالعربيالنصرانييكونأنفتعجبسعيدإدواردكتبهماالمؤلفوتناول

الذينالمستشرقيننقدفيوالقوةالشجاعةويملكعنهوالدفاعالإسلامفهمإلى

.)3(الحقيقةعلىوصفهمفييترددولايهابهملاظهرانيهمبينيعيش

بنتبزينبوسلمعليهاللّهصلىالن!زواجفيوالمستشرقينالمفسرينمع

،تأليفأصفحة27أمأهـ/304839،:المؤلفالرياض،تحليليةجحش:دراسة

الألمعيعواضزاهر

أبوشتابنمحمدتأليفالاستشراقيالمديوقفتشريعيإعجاز:الزوجاتتعدد

صفحة.521د.ت(،الدوليةالمعراج:دارالرياض)سعد،

أدماللّهعبدوترجمةبدولروبنتأليف،العربيةالجزيرةفيالغربيونالرحّالة

(أمأهـ/95t989،د.ن)الرياض،،نصيف

بالتأئروعلماءهابالجمودالشريعة:اقامهمالمستشرقينعلماءوموقفالإسلام

،عكاظمكتباتشركة)جدة:متوليالحميدعبدتأليفالرومافي.بالظنون

08اهـ/3043 c)?( 9 A.صفحة

الشيمعسحسامالعربيةإلى،نقلههونكةزيجريلىتأليفالقيصر،بلاطعلىالإبل

م(.1552أهـ/142،العبيكانمكتبة:)الرياض

شد،وإدوارداركونمحمدبينالاستشراقيوالفكرالعربيالفكرالسامرائى،الرزاقعبدنعمان1()

6صأم(،اهـ/904989،والتوزيعللنشرصبريدار)الرياض:

.7ص،نفسهالمرجع)2(

.571صنفسهالمرجع)3(
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:والإعلامالاستشراق

الصطفة::أولاً

جذابةقضيةوالمستشرقينالاستشراقعنالحديثفيالإعلاموسائلوجدت

مهمة،فكريةقضيةحولللقارئمعلوماتتقد!يمبهدفالصحفبعضتناولتها

للاستشراقجميلاًوجهاًتقدمأنعلىحرصتالصحفبعضولكن

معظمأوكتاببعضيحملهالذيالتوجهمنانطلاقاًوذلك،والمستشرقين

العناوين.بعضنقرأأنأحياناًويكفى،الصحفهذهكتاب

(المنورة)المدينةصحيفة

فيالمنورةالمدينةصحيفةبعمقالاستشراقتناولتالىالصحفأقدممن

الدين،صلاحومحمد،عريفخضرومحمد،حمدانعامممنكلكتابات

رصداًالتراثملحققدمكما،وغيرهممطبقانيومازنطاشالقادروعبد

والدورياتالصحففيوالمستشرقينالاستشراقعنكتبلماببليوغرافياً

الكتبليشملالرصدهذاتطورثمعموماً،العربيةالدورياتثمالسعودية

)1(.المجالهذافيالعربيةوالمؤلفات

يدعلىتتلمذالذيمانشسشرجامعةخريجحمدانعاصموكتابات

بالاستشراقعميقةمعرفةفيهايظهر،العربيالأدبفيبوزوورثالمستشرق

صورةتشويهعنأيضاًوكتبوالأدبالاستشراقعنكتبوقد،وخطورته

أنموذجاًلويسبرناردحمدانعاصماتخذوقد.الغربيةالكتاباتبعضفيالإسلام

المقاييستجزئةفيتكمنالقضيةإن11:مقالاتهإحدىفيقالحيثالتشويهلهذا

بالإسلامخاصمقياسفهناك،المختلفةللأديانالغربيونخلالهامنينظرالى

افورة،المديخ!صحيفة"،السعوديةوالدورياتالصحففيوالتنصرالاستشراق،11مطقانيمازن1()

أهـ.214شوالأ4بتاريخ0908-العددالتراثمنألوانملحق
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المساراتلكلويخضع،الخاصةالأهواءفيهوتؤثرالمتعمد،الانحرافعلىيقوم

الاستشراقيةوالدراسات،المتزمتةالصليبيةالحملاترواسبمنالمنبعثةالذاتية

.(!)ااهلةلجاا

عامن!فرتصحفيةمقابلةفيالاستشراقعنحمدانعاصموسثل

وهى،الأساسيةمهمتهمنانتهىالاستشراقأنرأ!طافي1:اهـوقال412

الكتابلبعضمعينةمصداقيةإنشاء.ممعئ،داخلهمنالإسلاملاختراقمحاولته

مثلبكاتبالغربجامعاتاحتفاءترىألا،بهوياتهمالاسلامإلىالمنتسبين

الإطيمصدرهعنبعيداًكنصالقرآنمعالتعاملإلىيدعوالذيأركونمحمد

ا)2(.االدينيةوقدسيته

طاشالقادرعبدالاستشراقتناولواالذينالمنورةالمدينةصحيفةكتّابومن

المؤتمراتبعددمستدلاًبالإسلامالغربييناهتمامعنكتبالذياللّه،رحمه

وذكر،والمسلمينالإسلامحولقصيرزمنفيالغربفيعقدتالىوالندوات

عقدت"للغربالإسلامىوالتحديالعلمانيةانهيارعناندوة1المؤتمراتهذهمن

ام499أكتوبرفيباريسفيعقدتثانيةندوةوام،499يونيوفيلندنفي

والشرقالغربدوافعتعددإلىمقالتهفيوأشار.بالغربالاسلامعلاقةعن

اهتمامهمتشجيعهوإليهنسعىأنينبغىالذيالأمرولكن،الإسلاملدراسة

تلكفينشاركأنعليناالوابا"إننفسهالوقتفيولكن،بالإسلام

ا)3(.االبلاغلأمانةوأداءًللذمةإبراءًونشاطبجدالفعاليات

أجمادى8284،.العددافورة،المديخ!")2(،الحديثةالغربيةالكتاباتفيالإ!سلام11،حمدانعاصم1()

هـأ014الاَخرة

أهـt.2الأولىجمادى6فيافورة،المديخ!في"الحداثةبرجيرشقحمدانعاصم."!سلامةفاروق(2)

1أعدد،افورةا!لديخ!فيابالإ!سلام؟ايهتمونالماذا1طايق،القادرعبد)3( 1 VA،صفر21في

أهـ.614
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بالإضافة،أسبوعيةزاويةسنواتثمانيمنأكثرالصحيفةهذهفيكتبتُوقد

تسعةمدةيوميةمقالةكتبتُكماالثراث(،من)ألوانملحقفيالكتابةإلى

سبيلعلىومنهافيها.كتبتالتيالموضوعاتأهممنالاستشراقكانأشهر

الإسلامى،أالعافيالأجنبيةالمدارسيمتدحمرةذاتكتبلاريرضاأنالمثال

والمنطقى،العلمىالتفكيرتعلمبأنها)فيكتوريا(،الإنجليزيةالمدارسوبخاصة

للفكرمطيةوأنهاالمدارسهذهخطورةأوضحتمقالاتبعدةعليهفرددتُ

.العقديوالانحرافالغربى

ندوةمشروعوتناولت،الداخلمنالغربدراسةأهميةحولكتبتُكما

الأمريكية.للدراساتمراكزإنشاءبخصوصأصيلة

()عكاظصحيفة

ندوةإسلامى()فكرصفحةقدمتفقد،بالاستشراقالصحيفةهذهاهتمت

خليفة،محمدمنهمالدعوةبكليةالاستشراققسمأساتذةمنلعددصحفية

إلىالدعوةأهميةالمتحاورونفيهاتناولمطقافيومازن،كرديومحجوب

،الاستغراببعلميسمىفيماواجتماعيأوسياسياًوتاريخيأعقدياًالغربدراسة

علىيؤكدونالندوةفيالمشاركون11فيه:قالكبيراًعنواناًوضعالمحررإنحئ

ا)1(.االإسلامعلىالاستشراقخطربردعكفيلالاستغرابأن

المقالاتمنالعديدفيالاسشثراقتناولواالذينالصحيفةهذهكتّابومن

.كثيرةأخرىمقالاتإلىبالإضافةمقالاتحمسمنسلسلةفيالنملةعلى

فيتتوالىمقالاتهفهذهمتميزاً،صحفياًوكاتباًجاداًباحثاًالنملةعليعُرف

أهداففيهاتناولمقالاتخمسبلغتالاستشراقحولعكاظصحيفة

اهـ.114القعدةذى080،991عددع!ظ،في"الاستشراقاندوة1،عربمنير1()
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والاستعمار،التنصيرمعالاستشراقفيهايشتركمؤامرةثمةوهل،الاستشراق

وبأساتذتهم)1(.بالغربوتأثرهمالعربالمستشرقينعنتحدثكما

،والغربالإسلامعنالمقالاتمنأخرىسلسلةأيضاًالنملةعلىونشر

.والغربالشرقعنالأخيرلكتابهنواةوكانت

الأدبأستاذوهو،مرتاضالملكعبدأيضاًعكاظصحيفةكتّابومن

المظلمالوجه11عنوانتحتالأعدادأحدفيكتبحيحشاالجزائرجامعةفيالعربي

العربيةمنشيئأيتعلمواأنحاولواالمستشرقينعامةإن11:يقول"للاستشراق

منفظن،سطحيةأقوللاحئبسيطةمعرفةالاسلامفعرفوامرض،قلوبهموفي

ذلكأنوالحقوالحياد،والتاريخوالفهمالرأمم!فيحجةأنهمثقافتهمبحقيقةعلم

القليلةالمعرفةومنقبة،الحبةمنتجعلالىالمنهجيةالحذلقةحدوديجاوزلم

ا)2(.اعميقة.ممعرفةإيهامأ

خطورةيدركونالسعوديةالصحافةفيالكتابمعظمكانوكما

علىاللبنافيمثلاًالكاتبعكاظاستكتبتسلبياتهعنويكتبونالاستضراق

،الاستشراقنهايةعنليكتبلبنانفيالجامعاتإحدىفيالفلسفةأستاذحرب

الرأيوهذا)3(.الغربفيالعلميةالأقسامأضعفهوالمعرفيالفرعهذاوأن

حيحشا،الأوسطالشرقجريدةمعهنشرتهصحفىلقاءفيالسيدرضوانأيده

1415صفر2210،125عددع!ظ،"،والمستشرقونالاستشراق11،النملةإبراهيمبنعلى)1(

ار!حو،الأولر!ح23او6و2في42201،22801،94201،562،1التاليةهـوالأعداد

الاستشراقموضوعحوللاحقوقتفياْخرىندوةالصحيفةأقامتوقداهـ.415الآخر

صفحة.منأكثرشغلت

94صفر24في'(r)162العددع!ظ."،للاستشراقالمظلمالوجه،11مرتاضالملكعبد)2( sاهـ

ام(.889يونيو81)

صفر4في)30116(العددع!ظ،"،والاستغرابالاستشراقبينوالاَخرالأناحرب،11على)3(

1rمايو9Tاه!941 99A)
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منسنجدقليلةسنواتوبعد،الزوالإلىطريقهفينفسهافالتخصصا:يقول

وأالاقتصاديةأوالسياسيةالعلومفيوأخرىالتاريخفيبحوثاًالغربيينجانب

.(1)ااغا،جياسيولولسواأوجيالوبونثرولاا

(المسلمون)صحيفة

الغربونظرةالاستشراقحولالمقالاتمنالعديدالصحيفةهذهنشرت

المغربمنعزوزيلحسنمقالةالمثالسبيلعلىومنها،والمسلمينالإسلامإلى

الفرنسيةالصحفبعضعنفيهاتحدث"الإعلاميالاستشراقاظاهرة1بعنوان

الوبوان(مجلةمقالةإلىخاصةبصفةوأِشار،والمسلمونالإسلامعنوكتاباتهها

هذهوكانن!ئ!،الرسولحياةعنام499أكتوبرأولفيالصادرعددهافي

ويؤكد".الطاهرةالنبويةالسيرةلكيانصارخينوتجريحابتكسير1مليئةالمقالة

الاستشراقيةالمؤسسةإفرازاتأحديعتبرالصحفيالاستشراق11أنعزوزي

شؤونفيالمختصينالصحفيينمنهائلعددلوائهاتحتينضويالىالحديثة

أبحاثإلىيستندونالصحفيينأنإلىعزوزكماويشير".والمسلمينالإسلام

.)2(العلمانيةباتجاهاتهمالمعروفينالمسلمينالكتّاب

عنالشاهدمحمدللسيدمطولةمقالةنفسهاالصحيفةنشرتكما

منهتعانيالذيالضعفحالةمنالخرو!وأن،الغربمعالحضاريةالمواجهة

نأحرجولاأعداؤنا،كتبهلماهادفةعلميةبدراسةإلاّيمكنالا1الإسلاميةالأمة

ذلك...عداماونتركينفعنامامنهاوناْخذومناهجهمتجاربهممننتعلم

شئفيالغربيةبالعلومايُعْئ1الإسلاميةالجامعاتفيعلمىقسمإنشاءواقترح

يعنيالذى"الاستغراب"تسمتيهواقترح،والعصريةالاجتماعيةوبخاصةالمجالات

.أم96513/21/699(،0العدد)،الأوسطالشرقالسيد"،رضوانمعاحوار1عبدو،ياصين1()

الآخرةجمادى8،ه1.عدد،المسلمون"،الصحفىالاستشراق11ظاهرة11،عزوزيحسن)2(

.ام11/11/499اهـالموافق514
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القسمهذافييعملأنوينبغىالغربيللفكرالفكريةوالخلفيةالعقليةفهم

)1(.غربيةلغةيجيدونمنالعلمي

حنفى،حسنهوآخرباحثأيضاًبهنادىقدالشاهدمشروعكانوإن

بفهممتسلحاًيكونأنالغربيدرسمنعلىأنإليهالالتفاتينبغىماولكن

يدرسهمافيالنظرفيوالمعيارالميزانلديهيكونحئ،وشريعةعقيدةالإسلام

.الغربعن

:الرياضصحيفة

جنيدابنمحموديجىالاستشراقتناولواالذين)الرياض(صحيفةكتابومن

منالإيجابيالجانبعنكتبهماالمثالسبيلعلىومنها،مقالاتهمنالعديدفي

التراثفيلقضاياالمستشرقيندراساتمننماذجأوردحيث،الاستشراق

المستشرقينهؤلاءأنعلىواضحةدلالةتدلالإسلاميةوالحضارةالإسلامى

للحضارةالمنيرةالوجوهمنكثيرلإبرازالكثيرالجهودمنوبذلوابتراثنااهتموا

الموجزالتناولهذامنويتضح11:الاستعراضهذامختتماًوقال.الإسلامية

علىعكفواالىالحضاريةبالقضاياالمستشرقينمنلمجموعةالفائقةالعنايةالسريع

الجهودمنمشرقةجوانبخلالهامنوأبرزواواعيةعلميةدراسةدراستها

منسيةلأمورالتعرضوكذلك،الحضاريالمجالفيالقديمةالإسلاميةالعربية

ا)2(.االقريبالإسلامىالعرببالتاريختتصل

ا0271V-1،عدد،المسلمون"،يكفىلا..والنقدحضاريةالمواجهة11الشاهد،محمدالسيد(1)

هـ.أ01iرمضان

الزمن،ملاصىفيقراءات"،للاستشراقءالمضىالجانب11)الساعايْى(،جنيدبنمحموديحى)2(

عامالرياضجريدةفينشرتالأصلفيوالمقالة8..صاهـ(،4أVحزمابن)الرياض:دار

أهـ.504
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منكثيراًتناولالحاضرالعصرفيالاستشراقاستناديةحولطويلةمقالةوفي

الاستضراقأنوكيفالمعاصر،والاستشراقالقل!يمالاستشراقبينالاختلافات

أبناءصنعهافييشاركضخمةمعلوماتقواعدعلىيعتمدأصبحالمعاصر

فيالعلياالدرجاتلنيلتقدّمالىدراساتهمخلالمنوالمسلمينالعرب

حولوالإسلاميةالعربيةالكتاباتمنسيلإلىبالإضافة،الغربيةالجامعات

الغربفيالمسلمينأبناءيكتبهماإلىبالإضافة،والمسلمينالإسلامقضايامختلف

إلىالنهايةفييخلصجنيدابنولكن.الأولالمقامفيالغربيينإلىوموجّه

العربيالدارسيتجنبأنالإنسانيأملهما"إن:يأتيفيماتتمثلغاليةنصيحة

قصورهجوانبعنوالكشفالدقيق!مجتمعهمشكلاتفيالخوضوالمسلم

عوناًيكونلاحئ،الغربفييدرسوهووالسياسىوالاجتماعيالاقتصادي

جاهدةوتسعىبهتتربصوالمسلمينللعربالتاريخىبعدائهاعُرفتلدوائر

وعرقلةطموحاتهمنللحدالعملفرصلهاتسهلمعلوماتعلىللحصول

.11)1(الحضاريةمسيرته

الأوسط:الشرقصحيفةمناظرة

وعلماءلأساتذةالأسئلةمنعدداًالصحيفةقدشماحلقاتعشرمنأكثرفي

هذهمنوكان،الاستشراقحولوخارجهاالسعوديةالعربيةالمملكةفي

الأسئلة:

نقمة؟أونعمةالاستشراقهلأ-

الحقيقةكشفإلىيهدفالذيالإيجابيالاستشراقبيننفرقكيف2-

الحقائق؟يشوهالذيالسبيوالاستشراق

رمضان22او5الاثنينيومىالرياضجريدةفيالمقالةهذهونشرت0601ص،السابقالمرجع1()

اهـ.504

84--

http://kotob.has.it



الموضوعاتفيوبخاصة،والمستشرقينالمسلمينبينالحواريستمرلالماذا3-

الجدلية؟

الإيجابي؟جانبهفيوبخاصة،الاستشراقمنالإفادةالممكنمن4-هل

وكيف؟

المتعمد؟التشويهمنالهائلالكممواجهةيمكن5-كيف

الناديرثيسالتساؤلاتهذهعنأجابتالىالشخصياتبينمنوكان

محمدالإماميحامعةالعلمىالبحثوعميد،إدريسبناللّهعبدبالرياضالأدبي

النملةعلىوالدكتورالربيّع،الرحمنعبدمحمدالدكتورالإسلاميةسعودابن

هذهعنأجابكما،الاستشراقبقضاياوالمهتمنفسهابالجامعةالمكتباتأستاذ

.ممكةالقرىأمبجامعةالعربيالأدبأستاذالواحدعبدمصطفىالأسئلة

لهمهدحينالغربعلىفضللهكانالاستشراقأنذكرصاالمكرمة

نهائىحكمإصدارالصعبمنولكن،الإسلامىالعالمعلىللسيطرةالطريق

فيالمتمثلةالإيجابيةالجوانببعضإلىالإشارةدونككلالاستشراقعلى

المخطوطاتنفائسلناقدمواالذينالمستشرقينبعضبذلهاالىالكبيرةالجهود

.)1(الإسلامىالعربيوالتراث

فيوردتلمقالةنقداًمقالاتهاإحدىفي(الأوسط)الشرقجريدةوقدمت

عنيدافعبأنهإياهمتهمةعبوديونسعبدهللكاتبالفيصلمجلةأعدادأحد

فيتحركهمالباحثينمنامجموعة-ايراهم-كماالمستشرقينأنبزعمهالاستشراق

وهوعاطفىسببويدفعهم،صرفةعلميةواهتماماتومصالحدوافعالغالب

27/7/2991منالفترةفي4236-4226الأعداد،الأوسطالشرق"،الاستشراقمناظرة11)1(

.ام8/8199/إلى
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الشعوبنبهواالذينهمالمستشرقينأنعبودويرى".بالشرقوالهيامالولع

)1(.إنجازاتمنلهاوماالإسلاميةالأمةتراثإلىالغربية

:الحياةصحيفة

نشرتأفاذلكومن،بالاستشراقكثيراًالسعوديةالحياةصحيفةاهتمت

منها،الروسىالاستشراقحولحلقاتعدةمنالمكونةالمقالاتمنعدداً

(11)2(مقالات)4الروسي!الجامعاتفيوالاستعرابالاستشراق11بعنوانسلسلة

الإسلامية"-العربيةدراساتهوتطورالروسىالاستشراق11بعنوانأخرىوسلسلة

كانالألمانيالاستشراقعنمقالاتعدةظهرتكذلك(11)3(،مقالات)أربع

منالمشهورغيرالجانب11بعنوانمقالاتستبلغتمقالاتعدةمنها

ا)4(.االألمانيالاستشراق

آناالمستشرقةالألمانالمستشرقينعميدةمعحواراًالصحيفةقدتكما

مباركاً،دفاعاًوقدت،الغربفيالإسلامصورةتشويهفيهتناولتكيل،ماري

صورةيشوهونالذينللغربييندائماًأقولإنني11قولها:اللقاءفيجاءحيث

زواجها،قبلتملكهكانت.مماالاحتفاظحقالمرأةمنحالإسلامإن:الإسلام

2(

3(

4(

)عدد،الأوسطالشرقفي"،الفيصلمجلةفيالاستشراقعندفاع:الئقافاتلحوارقناةأماموامرة1

لحوارقناةأمموامرةالاستشراق11بعنوانكانتالفيصلومقالةأم(699نوفمبر61في6563(

؟11.الثقافات

عددا!إة،،الروسيةالجامعاتفيوالاستعرابالاستشراق11،سلطانوفورينادالجنابيميثم

.أم299ا!موبر81ا!توبر1-5في،448017-4801

ا!إة"،الإسلامية-العربيةدراساتهوتطورالروسىالاستشراق11،سلطانوفورينادالجنابيميثم

تليه.الىوالأعداد3141محرمأ2في64701العددالندن(

/12/7في46811العدد،الحماةالألمافي"،الاستشراقمنالمشهورغرالجانبالناصر،11يوسف

.أم499

-86-

http://kotob.has.it



مهنةأيممارسةفيالحقلهاأنيتضمنوهذازواجها،أثناءتكسبه.مماوكذلك

إلاّزواجهابعدمْملكه.مماالاحتفاظحقإلىتتوصلاأوروبافيوالمرأة،تجارةأو

ا)1(.اقريبوقتمنذ

بعنوانمقالانالمثالسبيلعلىمنها،متفرقةمقالاتالحياةونشرت

والزمنبالبيئةالمستشرقتأثرالكاتبفيهماتناول"استشراقيةانصوص1

أمثلةعدةوأعطىمنه،ينطلقالذيالبلدفيوالاقتصاديةالسياسيةوالأوضاع

كانتزمنفيكتبالذيلورانسإي.ت.كتبهمامثلاًمنهاالنصوصلهذه

انتصارزمنفيفكتب،الشمسعنهاتغيبلاعالميةإمبراطوريةالبريطانيةالدولة

)2(.عليهوالسيطرةالإسلامىالعربيالشرقوتقسيمهابلاده

الجديةنحوتنحوواضحةبصورةالمجالهذافيتسهمالحياة"11صحيفةوتظل

بخاصة.والاستشراقبعامةالثقافيالشأنفيوالعمق

:الجزيرةصحيفة

خلالمنبالاستشرا!تىالاهتمامفيزميلاتهاالجزيرةصحيفةوشاركت

يأتيوفيماالأخبار،أوالموضوعبهذاالمهتمينمعحواراتهاأوكتابهامقالات

:الاهتماملهذاالنماذجبعض

حولالجهنيغانماللّهعبدالباحثمعصحفياًلقاءًالصحيفةنشرت-

الثانيةجمادى)7الإسرائيلىالاستشراقحولكانتالىللماجستيررسالته

تاريخهوما:الآتيةالأسئلةعنالإجابةالمقابلةتناولتهمماوكاناهـ(،042

العددالندن(،ابةفيكيل"ماريآناالألمانالمستشرقينعميدةمعضاملحوارعيد،11ئابت1()

.أم11/5/699في91212

في،66411عدد.ابة"،الاستشراقمواجهةفيالاصتغراب:استشراقيةانصوص1،نويهضوليد)2(

.أم599يناير2هـ/6أ514شعبان52
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كلمةإضافةتعنيوماذا؟وأهدافهأدوارهومانشأ؟ومئ؟الإسرائيلىالاستشراق

أكاديميةبحثيةرسالةتناولتهاوغيرهاالجوانبهذه؟الاستشراقلعلمإسرائيل

الإماميحامعةالعلياالدراساتقسمفيالطالببهاتقدّمالماجستيردرجةلنيل

الرسالةهذهعنوانوكان،الجهنيغانماللّهعبدالإسلاميةسعودبنمحمد

العلاقةفإنلذاالإسراثيلى"،العربيالصراعفيودورهالإسرائيلىالاستشراق11

إنّكبل،الإسرائيلىالعربيوالصراعالإسرائيليةالبحوثمراكزبينوطيدة

الإسرائيلى.الاستضراقلخدمةإلاتنشأاالبحثيةالمراكزتلكإنّالقولتستطع

الإسرائيلىالاستشراقبينالعلاقةعنسؤالعنالباصماأجابكما

.عامبو!والاستشراق

امن1بعنوانالمقالاتمنسلسلةالغزمم!محمدفارسالدكتوروكتب-

فيهاهـذكر421رجمما18فيأحدهاوكان"،الاستشرافإلىالاستشراق

عنناهيكحاضرنا،الحقيقةفينجهلأننااليقينعلميعلمونالمستشرقينأن

سوفمااستشرافلغرضوسعهمفيمايبذلونإذنفلماذالمستقبلنا،التخطيط

جهودهمفَيْضِمنبِغَيْضالبدءفيإليكمحسناً،؟،المستقبلفيعليهنكون

!(.يشرفالاحاضرلمستقبلاستشرافاًوذلكحديثاًالمبذولة

ذكراهـ(422الحجةذي)21الاستشراقعنأخرىمقالةفيوكتب

عناالاستشراقجمعهماغالبومصداقيةدقةأنفسناقرارةفينعرف"أننافيها

)أنفسنا!(،عنلأنفسنابهالاعترافنطيقلاماعنايعرففهو،معلوماتمن

لكونهاصحيحةمعلوماتهتكونأنفقدرنانتذكر،أننكره.مماويُذكُّرنا

فيإليناتسللقدبأنهاعترافناويكفيناإ(،)خاطثةكانتأوضاعحولتمحورت
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أزمنةفهى..الحضاريالانحطاط)قمة!(لناتعنيأزمنةوخلالمنّا..غفلة

11.والحضاريةوالثقافيةالعقديةجوانبهابكافةبالسلباستثنائية

المستشرقيننعطىأنااأهـ:422الحجةذي25فينفسهالكاتبوكتب

تجاوزها،أوقدراتهممضاهاةعلىبالقدرة.ممدككفيليستحقونهالذيالاحترام

وتتبينالجد،مأخذفتأخذهبالاَخر،الاستهانةعقدةتتخلصْمنحينوذلك

فيشكفلا،عليهالقضاءسبيلفيأمورهمنالفاعلوتسخّر،عليكتفوقهأمور

منوأجرواحقاً،الإعجابيثيرماالجهودمنبذلواقدالمستشرقينأن

ماالصعابمنوتحملواالاَن،حئعلمياًننفقهأماالممنهجةالدراسات

وأطبيعةعنالنظربغض،المرسومةأهدافهمتحقيقسبيلفيذلكوكلتحملوا،

11.الأهدافهذهحقيقة

فكرةبالأحرىأو،الحملةهذهأنالغزيالدكتوركتبالاستغرابوعن-

بهتسلح.مماالعربيتسلحأما،للاستشراقالمضادةالحملةأو11،الاستغراب11

قِبلمنبذلهتمفماواستقراء،استقصاءوطرائقبحثمناهجمنالمستشرقون

والمعرفيةالعلميةالمعجزاتعدادفييعتبرأنجزوهماإنجازسبيلفيالمستشرقين

بكلالغربيالحضاريالتفوقفيالماثلقطافهاإلاذلكعلىأدلوما،الموسوعية

.ومعانٍدلالاتمن"التفوق11كلمةمضامينتحملهما

والمملكةالعزيزعبدبالملكوالاستشراقالمستشرقيناهتماماتوحول-

بعضتتبعإلىفيهاسعىدراسةالنملةعلىالدكتورأعدفقدالسعوديةالعربية

ولا،المؤسسالملكفيالاستشراقنظروجهةإياهاومبيناًمحللاًالإسهاماتهذه

وربمااللّه--رحمهالعزيزعبدالملكقابلواقدالمستشرقينمنعدداًأنسيما

نإبلالبلاد،عاصمةالرياضمنالقريبةرحلاتهفيمعهوسافرواجالسوه،

الملكرافقالذىشكسبيرولياممعالحالهىكماحروبهفيرافقهمنمنهم
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الملكوصفواوقدفيها.وقتل،جرابموقعةفياللّه--رحمهالعزيزعبد

ماإلىيصلونالعربالكتّابيكادلادقيقاً،وصفاًاللّه-رحمه-عبدالعزيز

كانتالىالرموزمنرمزأمامكانوالأنهم؟الوصففيالمستشرقونلهوصل

الشرقيمثلالذيالشخصذلكنظرةلهنظرتهمفكانت،الفترةتلكإليهاتفتقر

علىوإصرار،العيششظفعلىوصبروفروسيةوشجاعةبطولةمنفيه.مما

عيونفياللّه--رحمهالعزيزعبدالملككانوهكذا،ترسيخهإلىوسعىالمبدأ

المستشرقينإسهاماتبكلالإلماممنالدراسةهذهتتمكنفلمهذاومع،الجميع

المستشرقينلنظرةأمثلةتعدالىالنماذجبعضإلىفعمدت،المجالهذافي

السعودية،العربيةالمملكةتوحيدفيوجهودهاللّه--رحمهالعزيزعبدللملك

فيبالتوسع،والتحليلالدراسةمنمزيدإلىيحتاجالموضوعهذاأنتبينوقد

الثلاثة.أدوارهافيالسعوديةالدولةتاريخفيالمستشرقينإسهامات

ومنهاالاستشراقتتناولالىالكتبلبعضعرضهاالجريدةجهودومن6-

لكتابعرضاهـمنtyyالاَخرةجمادى22فيالصادرعددهافيقدمتهما

محمدرسوللمؤلفه"الاستشراقبعدمارؤىفيقراءات:والإسلامالغرب11

المعاصرواليهوديالمسيحىالغربماالاهتماميتناولالكتابأنفذكرت،رسول

مختلفةتسمياتإطلاقفيجلياًذلكوتمثلمنه،وقلقهومخاوفهبل،بالإسلام

)الإرهاب(،الإسلامية)الأصولية(،السياسى)الإسلاممثل:؟الإسلامعلى

البحثيةمؤسساتهعلىالإسلامعنمعرفتهفيالغرباعتمدلقد(.الإسلامي

فيواختلفتالأبحاثهذهتعددتلذلك،العالممنمتعددةمناطقفيالمنتشرة

فيالجديدة)الاتجاهات(عننقرأالكتابهذافصولوفيوإيجاباً،سلباًنتائجها

تجاهأحياناًالإيجابيةورؤاهاالأمريكيةالمواقفخلالمنالإسلامإلىالنظر
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تلكالمعاصر،الإسلامإلىنظرهافيمختلفةأوروبيةمواقفوكذلك،الاسلام

)الحداثاتإلىوالالتفات(الشمولية)الحداثةنقضإلىتدعوالىالمواقف

وهذه،والمعاصرةالحديثةالإسلاميةالبلدانفيالحداثةتجربةومنها(،الهامشية

قراءةفيالاختلافإلىتنحوكونها(؟الاستشراقبعد)مايُدعىماهىالرؤى

.الظاهرةهذهلمعطاتالمباشرةوالمعاينةالاستقراءخلالمنالاسلاميةالظاهرة

11المعاصرةالإسلاميةوالمزاحمة"أمريكاكتابالجريدةعرضتهاالىالكتبومن

)1(.مخطوطكتابوهو،رسولمحمدلرسول

حولالغربيالفكرومعطيات)الاختلاف(لفكرالمؤلفتتبعخلالومن

افكر1إطارفي:الاتجاههذافيالغربيينالمنظرِّينأحدلفكرقراءةأورد،الإسلام

داخلمنللنقدالأمريكيةالمركزيةتعرضتا"Aculturalizationالمثاقفة

مداخلشهدتالمرحلةهذه.العشرينالقرنمنالستينياتفيوخاصةكيانها،

الغربيةالحداثةقيمعنوالتحول"الغربيالأنا11نقدشأنهامنكانومقاربات

11هودغسونامارشال1عندمثلاًنجدهماوهذابعدها،ماإلىوالتفكيكبالنقد

عامفيتوفيالذيالأمريكىوالجامعىالباخماهذا،حصريغيركأنموذج

69 A،ضخمكتابفيالفكريةوأعمالهبحوثهلجمعأصدقاؤهانبرىوالذك!ام

(.الإسلام)مغامرةبعنوانام749عامصدر

القعدةذمم!02فيمطبقانيمازنللدكتورمقالةالجريدةونشرت-

عقدالذيالأوسطالشرقدراساتحولالأولالعالمىالمؤتمراهـحول423

مهاشأول!ألمايخما،ولainzميترر.ممديمة"الطباعةرائد11جوتنبرججامعةفي

العدد،الكلمة"مجلة،المعاصرالألمانيالاستثراقفيرؤيةوالإسلامالغرب11،رسولمحمدرسول)1(

11-م1002شتاء،الثامنةالسنة03، tyموقع:عنهـ،نقلأ

9 . htmlكا.kalema. net/ articles/ r.كححالا
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الأوروبيونيحذقهفنالمؤتمرات11:كتبهممافكان،الغربيةالموتمراتفكرة

وحولتوقففىونيعقدونهافهم،المعلىالقدحفيهلهمأصبححئوالأمريكيون

يفيدونكما،العقلي!طاقاتهمكلتجنيدإلىفيهايسعونجداً،كثيرةموضوعات

العربيلمالعافيتهمناالتيالمؤتمراتومن.الأمممنلغيرهمالعقلي!الطاقاتمن

علىللاطلاعويكفى،الغربيينعنداهتماماتمنبلادنايخصماالإسلامى

الأوسطالشرقدراساترابطةموقعإلىالرجوعوتنوعهاالمؤتمراتهذهعدد

دراساتجمعيةأوالإنترنت"11الدوليةالمعلوماتشبكةعلىأمريكاثهالفي

سأتناولالمقالةهذهوفي.المواقعمنغيرهاأوالبريطانيةالأوسطالشرق

الشرقدراساتحولالأولالعالمىالمؤتمر11وهوالموتمرات،هذهأحدبالحديث

بذلفقدم،2025اهـسبتمبر422رصماشهرفيعقدالذيااالأوسط

أكثرلهالتخطيطفيشاركحيثبملعقدهضخمةجهوداًوالأمريكيونالأوربيون

وأعربيةواحدةهيئةبينهااليس!1وأمريكيةأوروبيةعلميةهيئةعشرينمن

المناشطإلىبالإضافةبحث،وحمسمائةألفمنأكثرالمؤتمروتضمنا،!!اإسلامية

سينمائيةوعروضفنيةمعارضمنللمؤتمرالأخرى

حولببونالدوليجوتهمعهدمنصحفياًتقريراًالصحيفةونشرت-

62الأحدعددفيالألمانيةالجامعاتفيوالشرقيةوالإسلاميةالعربيةالدراسات

والأجنبيةالأوروبيةالدولأبرزمنألمانيااتعد1ّفيها:اهـجاء423الثانيربيع

تاريخيعودإذوأوائلهابموالإسلاميةوالعربيةالشرقيةبالدراساتاهتمتالئ

القرنخلالقمتهإلىووصلعشرالثامنالقرنأوائلإلىالألمانيالاستشراق

الحربفترةخلالتراجعأنيلبثلمو،العشرينالقرنومطلععشرالتاسع

الستينياتفترةخلالالازدهارإلىعادأنيلبثلمولكنه،الثانيةالعالمية
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والإسلامى،العربيبالعالمينالاهتماملزيادةنظرةبعدها،وماوالسبعينيات

الألمانيةالاستشراقومعاهدالجامعاتعادتحيث،واقتصاديةسياسيةلأسباب

العربيةبالحضارتينالمتعلقوالأكاديمىوالعلمىالثقافينشاطهاإحياءإلى

العربيةاللغةتعلمفيالراغبينالألمانوالباحثينللطلبةأبوابهاوفتحت،والإسلامية

فيالإسلاميةالحضارةوتاريخوالمعاصرةالقديمةالعربيةالثقافةعلىوالاطلاع

،المنصرمالعشرينالقرنمنالثانيالنصفخلالفيه،برزالذيالوقتفي،العام

عاتقهمعلىأخذواالذينالألمانالجامعيينوالبحاثةالأساتذةمنجديدجيل

خلالالألمانيالاستشراقروادبدأهاالىوالفكريةوالعلميةالثقافيةالمهمةمتابعة

والبعدالأكاديمىوالتجردالعلميةبالروحأعمالهماتصفتالذينالماضيينالقرنين

والحضارةوالإسلامالعربتجاهوالدينيةوالاستعماريةالسياسيةالغاياتعن

الإسلامية.-العربية

فيالاستشراقوعلوموالإسلاميةالعربيةالدراساتفروعزالتوما

وتوبينجنوفرايبورجوفرانكفورتوبونبرلينكجامعات،الألمانيةالجامعات

الخالدةوالإنجازاتالأعمالالألمانوطالباتهالطلابهاتدرسولايبزيغ،وجوتينجن

النصوصترجمةفيوساهمواالألمانالاستشراقعلمروادبأسماءارتبطتالى

والاهتمامالعربيةالمخطوطاتبفهرسةوقاموا،بالألمانيةونشرهاالقديمةالعربية

المنهجوفق،الإسلاميةوالفكريةالثقافيةوالدراساتالشرقيةاللغات.ممعاجم

بورجستال،هامر،فونويوريفرايسكه،ياكوبكيوهان،الدقيقالعلمي

وكارلياكوبوجورجنولدكهوتيودورروكرتوفريديشبارتوهاينريش

والمعاصرالحديثالاستشراقعلمروادحئرايتر..وهلموتبركلمان

والشرقيةالعربيةاللغةوأساتذةكيل،ماريآناالدكتورةكالبروفسورة
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الاستشراقتطويرعلىحالياًيعكفونالذينوالإسلاميةالعربيةوالحضارتين

بينهم،الألمانيةوالمعاهدالجامعاتفيودارسيهطلبتهمنالمزيدواجتذاب،الألماني

ويساهمونألمانيافيدرسواالذينالعربالجامعيينالأساتذةمنقليلغيرصدد

11.الألمانزملاثهممعجنبءلىجنباالاستشراقعلممسيرةدعمفياليوم

تجتذبالىالألمانيةالجامعاتعلىحىمثالأوضحولعلولايبزيغ:بونجامعتا

والأجانجماالألمانالطلبةفيهاوالاسلاميةالعربيةوالدراساتالاستشراقمعاهد

فيبونجامعتاهما:الاستشراقعلمفروعفيالتخصصومتابعةفيهاللدراسة

افريديش1جامعةباسمالمعروفةبونفجامعةشرقها،فيولايبزيغألمانياغرب

عامفيأنشأهاالذيالثانيفيلهلمفريدريشبروسياملكاسمتحمل"فيلهلم

الطلبةمن0037بينهم،وطالبةطالبألف38حوالياليوموتضمام،818

أنحاءمختلففيالعلميةوالمراكزالجامعاتمعوثيقةبعلاقاتوترتبطالأجانجما،

واللغاتوالإسلاميةوالعربيةالشر!يةللدراساتخاصاً!سمأوتضملم،العا

الاَرامية./والسوريةوالقبطيةوالفارسيةوالتركيةالعربية

:المجلاتمنهتخصصةأعدادثانياً:

:-الكتبعالم

عدداًتصدرأنقررتوقد،بالرياضللنشرثقيفدارعنالمجلةهذهتصدر

الوقتذلكفيبالاستشراقالاهتمامولكن،الاستشراققضيةلمناقشةنحصصأ

المملكةفيوالكتّابالعلماءمنالمشاركاتوصولفتأخركبيرأيكنلم

بنمحمدالإمامجامعةمنالدعموجاءذلك.إلىالمحررأشاركماوخارجها

جامعةمديرقدموقدالعدد.صدورفيالإسراعفيساعدمما؟الإسلاميةسعود

الاهتمامعنفيهاجاءالعددلهذابكلمةالتركىاللّهعبدالدكتورالإمام
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المؤسساتهذهأنالإسلاميةوالمعاهدالجامعاتفيالفكريوالغزوبالاستشراق

هؤلاءصنعماذالترى"الاستشراق"الجانجماهذاإلىتلتفت"أنبدلاكان

المسلمين،أبناءفيالفكريغزوهمأثروكيف-الإسلاميةالأمة-بتراثها

ساثرعنفتميزهموجوداً-كان-إننتاجهممنالخالصالعلمىالبحثولتتبين

وتزييفاً،وسلمعليهاللّهصلىرسولهفيوتشكيكاًالإسلامفيطعناً،فعلوهما

لاستمرارضماناًبمدينهمعنبهميبعدالحياةمنبنمطلأبنائهوإغراء،لتاريخه

ا)1(.امقوماتهمواستئصال،عليهم2السيطرة

عنالحديثمثلالاستشراقعنغزيرةمعلوماتقدمقدالعددأنويلاحظ

وقدم،العربيةالمخطوطاتونشرالتراثعلىالمحافظةمجالفيالمستشرقينجهود

المهمةالكتبمنلعددوعروضاًمراجعاتوقدم،الإقليميةالدراساتعنبحثاً

حولالبازالكريمعبدوكتابسعيدإدواردكتابمثل،الاستشراقفي

وكتاب،الإسلامىالتاريخعلىبروكلمانوكارلحتِّىفيليبافتراءات

الكشافاتمنعددأتقديمهإلىبالإضافة،العقيقيلنجيبالمستشرقون"11

)2(.الاستشراقحولالمرجعية

فيهاهـتناول415عامللاستشراقنحصصالمجلةمنثانعددوصدر

مصادرعنبحثمنها،بالاستشراقالمتعلقةالموضوعاتمنعدداًالباحثون

المستشرقعنآخروبحثاً،والمسلمينالإسلامعنالمستشرقينمعلومات

لويسبرناردالمستشرقلمؤلفاتورصداً،الأدبيةوآرائهغرونباومفونغوستاف

إبريل404/1رجبالأولالعددالخاس،المجلد،اليهبعالم(،بالاستشراقالخاص)العددتقدم)1(

العلميالبحثبعمادةالبحوثلمركزالتابعةالاستشراقوحدةأنمنبالرغم4.ص8491،

تسسميذصلمكماذلك،إلىيشرلمالعددأنلأاٍالحينذلكفيتكونقدكانتالإمامبحامعة

والقسم.الوحدةتأسيسوقبلطويلأوقتأالعددلهذاالإعداداستغرقوربمامطلقاَ،الاستشراق

السابق.المرجع)2(
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كماالاستشراقعنجامعيةورسائللكتبالمراجعاتبعضالعددتضمنكما

عنكتبوماالاستشراقمجالفيالحديثةالإصداراتبعضعنأخبارأتضمن

أوروبا)1(.فيالإسلام

المنهل:

العاليبالمعهدالاستشراققسممعبالتعاونخاصاًعدداًالمنهلمجلةأصدرت

منالعددتكونوقدحالياً(.الدعوة)كليةالمنورةبالمدينةالإسلاميةللدعوة

حولالمستشرقونكتبهماتناولتتاريخيةدراساتمنها،الأقساممنالعديد

الفتوحاتوحولالراشدينالخلفاءوحولوسلمعليهاللّهصلىالرسول

وبينبينهاوالعلاقةالإقليميةالدراساتفحولالثانيالمحورأما.الإسلامية

المحافظةفيالمستشرقينإسهامقضيةالعددتناولكما،الاستشراقيةالدراسات

بعضالباحثونتناولآخرفصلوفي.ونشرهوتحقيقهالإسلامىالتراثعلى

عنفيهكُتبوالحواضرللاستشراقمحورخصصكما.الاستشراقإيجابيات

العربيالمغربفيالاجتماعيةالحياةعنوبحث،المقدسةوالأماكنالاستشراق

هذانيجيريا.فيالاستشراقىالفكرعنوكذلك،والاستشراقالاستعماربين

وعبدنصيفعمراللّهعبدمنكلفيهاشاركالىالعددندوةإلىبالإضافة

)2(.وغيرهمزقزوقحمديومحمودالنفيسةالرحمن

:والتلفزيونالإذاعةثانياً:

الإذاعة:-ا

تسجيلاًقدتحيث،الاستشراق.مموضوعالسعوديةالإذاعةاهتمت

منغيرهاوفي،الدعوةبكليةالاستشراققسمفيالدكتوراهرسائللمناقشات

.أم499ديسمبرنوفمبر-'أهـ541الجماديان،السادسالعددعشر،الخاسالمجلد،الكتبعالم1()

ومايوإبريلأهـا904وشوالرمضان55،السنة،471عدد،المتخصصالسنوىالعدد،المنهل)2(

.أم989
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العديدفيلموضوعبهذاالتعريففيدورللإذاعةكانما.السعوديةالجامعات

منها:بعضياْقيوفيما،البرامجمن

جامعةبفرعالتربيةكليةمعالمتعاونالأستاذالخالدزهيرالدكتورقدمأ-

كتاباتحولأسبوعياًبرنامجاًالمنورةبالمدينةالعزيزعبدالملك

آرنولدتوماسكتابناقشهاالىالكتبهذهومن.المستشرقين

هذافيالمزعومالاعتدالحقيقةوأوضح(،الإسلامإلى)الدعوة

الماجستيررسالةفيعزونيمحمودتوضيحهإلىسبقماوهو،الكتاب

.المنورةبالمدينةالدعوةلقسمقدمهاالى

شاركتُ.والغربالإسلامبينوالعلاقةوالآخر،انحن1بعنوانندوةب-

آخرىأستاذينمعفيها

بعدالمملكةضدالغربيةالإعلاميةالحملاتحولإذاعىحديثج-

هذهفيالاسششراقدورفيهاتناولتسبتمبر،منعشرالحادىأحداث

.الحملات

:التلفزيون-2

العيدمحمدالدكتوروتقد!يمإعدادوالفكر،الثقافةعلىنافذةبرنامجأ-

العربيةالدراساتحولللحديثالبرنامجضيفوكنتُالخطراوى،

منالغربدراسةأهميةحولثانيةحلقةوفي،الغربفيوالإسلامية

الداخل.

حولوكانت(،المجتمعوقضايا)الإسلامالعربتلفزيونراديوب-ندوة

حولالدوليالمؤتمرهامشعلىتطوانفيالندوةوعقدت،الاستشراق

السعديالمالكعبدجامعةفيوالاستشراقالإسلاميةالدراسات

خالدوفأنسمنكلالندوةفيوشارك،بالمغربتطوان.ممدينة
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فيالندوةوبثت.مطبقافيومازنالسلميالحاجوجعفراعبودومحمد

الاستشراقتناول،الساعةونصفساعةحلقةكلمدة،حلقتين

.الغربفيالاستشراقيةوالدراسات

النملةعلىالدكتورالتلفزيوفيبرنامجهفيالقاضيحمداستضافب-

ساعة.البرنامجومدة،الاستشراقعنللحديث

وصورةاهوليود1:بعنواناقرأقناةفي)مدارات(برنامجمنحلقةد-

ومازنالضوكانيناصرمحمدمنكلفيهاشارك11،والمسلمينالعرب

رجمما23يوممباشرةالهواءعلىالبرنامجوكان،مطبقاني

متواصلتين.ساعتيناهـولمدة941

)1(:الأدبيةالأندية

ودعتالاستشراقمواجهةفيالثقافيالمجهودفيالأدبيةالأنديةشاركت

هذهمننماذجيأتيوفيمافيها،محاضراتلتقديمالجامعيينالأساتذةبعض

:المحاضرات

علىالدكتورقدمها"المستشرقيندراساتفيالانطاعية11بعنوانمحاضرةأ(

بالاستشراقالاهتماممعتجربتهفيهاتناولبأبهاالأدبيالناديفيالنملة

وإنما،ينتهلمالاستشراقأنإلىوخلص،الاستشراقنهايةمسألةوتناول

الاسمرفضالمعاصرينالمستشرقينبعضأصروإنحئمستمرهو

الاستشراقمنالفكاكيستطيعونولانفسهاالمرجعياتيعتمدونلكنهم

)2(.الاستشراقمنا!ةالمسلمينمواقفتناولكما.القل!يم

مناْتمكنلممحاضراتممةنفاٍوإلأ،المجالهذافيالأدبيةالأنديةنشاطاتمننماذجفقطهذه)1(

المدينةأنديةفيألقيتالمحاضراتمنعددولي،البازعيسعدللدكتورمحاضرةمثلأمنهاهنا،ذكرها

متنوعة.استشراقيةقضاياحولالمكرمةومكةوالقصيموجيزانوالباحةوأبهاوتبوكالمنورة

0250،142العددع!ظ،"،تتوقفلمالاستشراقظاهرةأبها:فيمحاضراًالنملةد.عطة،محمد)2(

أهـ514لالأإربيع/
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الأدبيالناديفيقدت"الاستشراقأعافيالجديد11بعنوانمحاضرةب(

أربعةمنالمحاضرةتكوشاوقدأهـ،416محرم15فيالشرقيةبالمنطقة

الغربيالأكاديمىالاهتمام:والثانيعنا؟يقولون.ممانهتملماذاأولها:محاور،

الإعلامي،أوالصحافيالاستشراق:والثالث،والمسلمينبالإسلام

!)1(الاستغرابأوالمضادالاستشراق:والرابع

المستشرقينكتاباتفيالحدشاالعربيالأدب11بعنوانمحاضرةب(

01فيجيزانمدينةفيالأدبيالناديفيمطقانيمازنقدمها"المعاصرين

العربيبالأدبالمستشرقيناهتمامحقيقةفيهاهـتناولرجب

العربيالأدبوإهمالهمالغربيبالفكرالمتأثرالأدبعلىوتركيزهم

إلىوالدعوةالحداثةتياراتدعمهموكذلكcوجذورهبأصالتهالمتمسك

العامية.اللغة

ألقيتعامةمحاضرةوهىاحقاً؟االاستشراقانتهىاهل1:بعنوانمحاضرة.(

أهـ)94112الأولربيع27فيالباحةمدينةفيالأدبيالنادمم!في

ينته،أالاستشراقأنمطقانيمازنالمحاضرأكدوقدأم(.899يوليو

منسواءالمختلفةالمقولاتناقشكما.ووسائلهأساليبهغيرولكنه

قدالاستشراقأنتزعمالىوالمسلمينالعربالباحثينمنأوالمستشرقين

انتهى.

الناديفيالمعاصر"الاستشراققضاياابعض1:بعنوانمحاضرةهـ(

مطبقانيمازنالمحاضرفيهاتناول،المكرمةمكةفيالثقافيالأدبي

،3808العددالوم،ا"،الاستشراقأوراقيكشفالمطبقانيبالشرقبةالأدبيالناديمحاضرةافي11()

.م5991يونيو81الموافق6141محرم02
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الىالمناهجمننماذجتقد!بمخلالمنوالإسلاميةالعربيةالدراسات

مننماذجتناولكما،الأمريكيةالجامعاتمنعددفيالطلابيدرسها

عنالمعلوماتبعضقدموأيضاً،الغربفيالدراساتهذهأساتذة

مسألةالمحاضرةتناولتكما،الأقساملهذهاللامنهجيةالأخرىالنشاطات

.الدراساتهذهتمويل

والترجمة:الأدبيجدةنادي

كانوإنمدة،منذبالترجمةمتخصصةمجلةيصدرالأدبيجدةنادمممابدأ

ومنها،العالميةالثقافاتعلىنافذةتعدولكنها،الأدبهوالأولاهتمامها

بالاستشراقالعلاقةذاتالناديإصداراتأبرزومن.والأمريكيةالأوروبية

منكلتحرير"،الحديثالعربيالأدب:العربيللأدبكيمبردج"تاريخكتاب

منالكتابويتكون)1(ْالشوكانيومحمدباقادربكروأبوالسبيلالعزيزعبد

والشعروالروايةالقصةمنالأدبصنوفشئتناولتفصلاًعشرأربعة

المستشرقين.منعددالإنجليزيةباللغةالبحوثوأعدَّ،الشجيوالشعروالمسرحية

هذاعندراسةلكتابةالأساتذةمنعدداًالنادممماكلفلوأودكنتوكم

المستشرقينكتاباتتقد!يمٍلأنبمالحديثالعربىبالأدبالاستشراقىالاهتمام

دراسةيصحبهلمإنمضرايكونقدالعربيالعالمفيالمثقفينلجمهورهىكما

ونقد)2(.وتقويم

وتعريب،بدوىمص!ىمحمدتحرير،الحديثالعربيالأدبالعربما:للأدبكيمبردجتاريخ1()

النادي:)جدة،الشوكانيومحمدباقادربكراًبووالسبيلالعزيزعبدبتحريرالأساتذةمنمجموعة

اهـ(.422الئقافي،الأدبى

11المعاصرةالاستشراقيةالكماباتفيالحديثالعربيالأدب11عنوانتحتنشرلمطبحثفيحاولتلقد)2(

125صاهـ(،421إشبيليا،دار)الرياض:،الإسلاممنظورفيالمعاصرالاستشراقكنابضمن

وأالغرببالفكرالمتأثرينالأدباءعلىوتركيزهمالعربماللأدبالاستشراقيةالنظرةنقداحاولت7ا-

!--ول:"حمض-ا..-----،+ش*"طة؟،-صكابج!َ
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:والفنونوالثقافةللتراثالوطنيالمهرجان:الجنادرية

الإسلامبينالعلاقةبمسألةموضوعاتمنبهاهتمفيماالمهرجاناهتم

بعدبديلاًعدواًالإسلامباتخاذتناديأصواتالغربفيظهرتفحين،والغرب

فيالمختلفةالشيوعيةالأنظمةوسقوطبرلينجداروسقوطالشيوعيةانهيار

هذافيالوطنيالحرسبهافاهتم،القضيةهذهتناولمنبدلاكانأوروبا،

-1416لعامعشرالحاديالمهرجانفيندواتعدةوعقدتالمهرجان

:والغربالإسلاماندوة1الندواتهذهمنوكان17calfلعامعشروالثافي

الجليلوعبد،جدعانفهمىالندوةهذهفيشاركوقد".التاريخيةالجذور

المشاركاتتناولتوقدالعبيدمم!،راشدالعزيزوعبدحرب،ومحمدالتميمى،

أشادوقد،القرونعبرتطورهاوفيجذورهافيوالغربالإسلامبينالعلاقات

الإسلاميةالثقافيةالرموزببعضوباهتمامهبالاستشراقالمثالسبيلعلىالتميمي

وأشادنتعلمها،أنعليناكانواسعةخطواتالعلميبالبحثخطاالغربوأن

.الشعوببينالتقاربفيودروهمالغربيينبالرحالة

11،معاصرةرؤية:الإسلاممنالغرباموقف1بعنوانأخرىندوةوكانت

الإسلامدراساتومركزبيرمنجهامجامعةمننيلسونيونمنكلفيهاشارك

ومرادتمبلجامعةمنبلانكنشبيجىوخالدالإسلاميةالنصرانيةوالعلاقات

العلاقاتعننيلسونتحدثوقد(،مسلم)أمريكىوولفومايكلهوفمان

تمثلالإسلاميةافالحركاتافيها:قالبعبارةمحاضرتهوختم،النصرانيةالإسلامية

أجرؤإني.للغربتهديداًوليمست،الذاتواحتراموالكرامةالاستقلالفيرغبة

ينالوافلمالأمةهويةالمتمسكونالجادونالأدباءأما.الغربيةوالقيمبالحضارةالأخذإلى-يدعون

المعاصر.الاستشراقمنحقيقياَاهتماماَ
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المبادرةبهذهترجبأنالبعيد،المدىعلىأوروبا،مصلحةصنأنهالقولعلى

ا)1(.االقريبةلمصالحهامعاديةالتطوراتهذهبعضبدتوإنحئ

الموقففيصريحاًواضحاًفكان،هوفمانمرادنفسهاالندوةفيوتحدث

جميعمعالغربفيالتسامحذكرأنفبعد،الغربفيالاسلامضدالعدائي

فهمالإسلاميخصكانإذاالأمرأنّأكّدوالغريبةالعجيبةوالممارساتالديانات

منتظهرهوماالمعاصرةالتعدديةهذهفإنالحقيقةوفي11قال:فقد،مختلفون

والممارساتفالعادات،الإسلاموجهفيمفاجئبشكليختفيانمحدودلاتسامح

منصدرتإذاوالاستنكارالشجبتلاقىالآخرينمنبسهولةتقبلالئ

دستوريينغير،بدائيون،متعصبونبأنهمأصحابهاويتهممسلمين

أرادتلوبينمارأسغطاءدونالبتةتصورلمالعذراءمريمأن...كماورجعيون

تقابلفقدفرنسافيمدرسةإلىوتذهبرأسهاتغطىأنمسلمةفتاة

.(2)االرفضبا

ايخريةفيصلالملكمؤسسة

الإسلامية.والدراداتللبحوثفيصلالملكمركز

إنشائهمنذالاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزاضطلعلقد

البحوثمجالفيرائدبدورسنةعشرينمنأكثرقبلاماهـ/304839عام

المعارفشئفيمعلوماتقواعدتكوينخلالمنالاسلاميةوالدراسات

ولا.والمخطوطاتوالوثائقوالدورياتالكتبمنمزدهرةمكتبةوتكوين

الندوات:والثظ!ةللتراثالوطنىالمهرجمان"،معاصرة:رؤيةوالغربالإسلام11،نيلسونيون)1(

.271صاهـ(،174،المهرجانإصدارات:)الرياضعشر،الحاديالمهرجان:الثظفية

.013صالسابقالمرجعفي"معاصرة:رؤيةوالغربالإسلام.هوفمانمراد)2(
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السطور-هذهكاتبومنهم-الدعوةبكليةالاستشراققسمفيباحثاًأعرف

لهيقدمواثم،بحثهمراجععنمصدرياًبحثاًلهليقدمواالمركزمكتبةإلىيرجعلم

يحتاجها.كتبمنوأجزاءوالبحوثللمقالاتمصورات

الكتبمن.ممقتنياتهأولاًالكثير،المركزقدمفقدالاستشراقمجالفيأما

مثلهاآخرمكانفيمثلهايوجدلامعلوماتقاعدةبتكوينوثانياً،والدوريات

وأكتبمننشر.مماوثالثاًخارجها،حئوربماالسعوديةالعربيةالمملكةداخل

منالمركزقدمهمابعضيأتيوفيما.ومحاضراتوندواتدوراتمنعقد

:نشاطات

فرنسافيوالإسلاميةالعربيةالدراساتندوةا-

وكانتاهـ،704شعباناا-ا.منالفترةفيالندوةهذهعقدت

يأقي:كماالجلساتعناوين

اهـ704شعبانا0يوم،محاضرة"العربىلمالعاامعهد01كارتونبولأ-

اهـ01/8/704ظاظا،وحسنالدوالينيمعروفقدمهاندوةب-

الهجرك!11الرابعالقرنفيوالإسلاميةالعربيةالحضارة11ميكيلأندريه!-

اهـ11/8/704يوم

فيالعربىوالعالمالإسلامعنالأكاثرمميةالدراسات11ريمونأندريهد-

اهـ11/8/704ا،افرنسا

ندوة(إسلاميةنظر)وجهةفرنسافيوالإسلاميةالعربيةالدراساتهـ-

هـ118/7041/،رابحوتركىالعواممحمدفيهاشارك

الفرنسىالجانبقبلمنمحاولةكانتالسابقةوالندواتالمحاضراتمجملإن

يرسلواأنوأرادواعنه،عرفمماأجمل.ممظهراستعرابهمأواستشراقهمإظهار
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موضوعياً،علمياًاهتماماًالإسلامىالعربيبالعالممهتمونأننامفادهارسالة

الأوروبماأوالفرنسىالاستشراقأخطاءيتحملونلاالحاضرالعصرفيوأنهم

السابق.

الجامعاتأساتذةمنمجموعةوهم،الإسلامىالعربيالجانبولكن

وعيعلىكانواشاركوا،الذينوالمسلمينالعربالإخوةوبعضالسعوديين

منبشىءالأحيانبعضاتسمتجيدةعلميةمناقشاتوقدمواالدراساتبهذه

التويجركماأحمدالدكتورفهذا،أقوىكانتالعلميةالروحولكن،العاطفية

تكونأنوطالببعيداً،ظلماًالإسلامتظلمالغربفيالدراسةأنكيفيوضح

.والمجاملاتالدبلوماسيةعنبعيدةالندوة

لمادعائيةنشراتكأنهامحاضراتهميقدمونالفرنسيينالمحاضرينبعضكان

فرنسابأنيفخرونبل،الإسلامىالعربمابالعالمالاهتماممنفرنسابهتقوم

هولاءأنذلك،فيواضحوالسبب.الأوروبيةالدولمنغيرهامنأفضل

العربالباحثينبعضأنكما.هناكحكوميةوظائففييعملونالمحاضرين

أحدهمسمّىحئ،والفرنسيينبفرنساشديداًإعجاباًيبدونكانواالمسلمين

وُجهتالئالانتقاداتمنوكان(.الدمشقي)أخىريمونالمستشرق

فيميكيللأندريهالتويجركماأحمدالدكتوروجههماالفرنسينللمحاضرين

قالحيث،الهجريالرابعالقرنفيوالإسلاميةالعربيةالحضارةحولمحاضرته

المحاضركلامفيجاءحيثالأفكار؟عالمفيالرائدالمسلميندور"أهملتله:

الأفكارجعلتفكيفوالأفكار،والنباتاتللحيواناتموزعينكانواالعربأن

الحضارةإلىبالنظرالمستشرقينمنغيركفيهوقعفيماوقعتفهلشىء؟آخر
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وأناقلمجردكانتالإسلاميةالحضارةأنأوالاستعلاء،نظرةالإسلامية

ا)1(ا

.موزع

الموضوعاتنوعيةالجزائر-يحامعةالتربيةأستاذ-رابحتركىانتقدكما

علىتتركزوأنها،والمسلمينالعربمنالعلياالدراساتطلابيختارهاالى

فقدالعواسليممحمدأما.يقوللمانماذجرابحيقدماولكن،تافهةموضوعات

يكونوألاّ،الإسلاميةبالشريعةباريسفيالعربياالعامعهديهتمأنطالب

الإسلاميةفالشريعةذلك؟وغيروالرقصوالفنونالاَدابفيمنحصراًاهتمامه

الأمور.هذهمنالإسلامموقفتوضحالىهى

البولندية:السعوديةالعلاقاتندوة2-

للبحوثفيصلالملكمركزبينبالتعاونالرياضفيالندوةهذهعقدت

الأولاربيع6يومبالرياضالبولنديةوالسفارةسلاميةالٍاوالدراسات

اًخرىلندوةاستكمالاًوكانتم،2002مايو/أيار28هـالموافق

مايو22اهـالموافقtyrالأولربيع01فيوارسوجامعةمكتبةفيعقدت

العربيةالدراساتتناولتالىالبحوثبعضهنايهمناومام.2002

:البحوثهذهمنوكانبولندا،فيوالإسلامية

معهدفيوالإسلاميةالعربيةالدراساتقسمرئيسداينسكىيلنولقا-

العربيةوالبلدانبولندابينالتاريخيةالعلاقات11وارسو،يحامعةالاستشراق

فيوالإسلاميةالعربيةالدراساتنشأةالباحثفيهاتناول"،وقدوالإسلامية

حيثام،189عاماستقلالهابولندااستعادةبعدوبخاصةوتطورها،بولندا

المختلفةالاهتماماتعنفتحدث،مؤسسيةدراساتالدراساتهذهاْصبحت

وكنتللحضور،انتدبىالذىالاستشراقلقسمقدمتهعنهاتقريراَوكتبتالندواتهذهحضرت)1(

الدكنوراه.بحثخطةأعدحينها
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تناولكما،الأخرىبالمجالاتوالاهتمامالعربيالشعرمنالبولنديللاستشراق

الشرقية.الدراساتحولمتخصصةمجلةإصدار

منكتابإصدارمثلاًمنهاالمجالهذافيالجهودبعضإلىالباحثوأشار

cDanutaماديسكادانوتاتأليفمنالعربيالتاريخحولمجلدين Madeyska

Paulina*ليويكابولياناالدكمورةوكتاب Lewick.

عامأنشئالذكماوارسوفيالعربيةالدراساتكرسىأيضاًالباحثوتناول

يعملحيثكلها،بولندافيالعربيةللدراساتالرئيسالمركزليصبحام649

.المجالهذافيمتخصصةدوريةويصدر،عالماًعشرأربعةالاَنفيه

للدراساتمعهدPoznممةبوزنانمدينةفيحديثاًأنشئأنهأيضاًذكركما

الشرقية.

إناا:بقولهبالإسلامبولنداعلاقةعنالباحثبعبارةالإيجازهذاوأختم

أحياناًلتغيراتويخصعومتنوعمعقدموقفهوالإسلامتجاهالبولنديينموقف

أعمقمعرفةتقد!يمطريقعنيلطّفأندائماًينبغيولكنتعريفها،الصعبمن

ا)1(.اوالإسلامالعربيةبالحضارة

العربية:والثقافةألمانياندوة3-:

فيالندوةعقدتوالمركزالرياضفيالألمانيةالسفارةبينمضتركةبرعاية

عددفيهاوشاركم،5002مارساهـ/ا-4262محرم022-امنالفترة

يأتي:كماوكانت،والمسلمينالعربوالباحثينالألمانالباحثينمن

العلاقاتندوة11،والاسلاميةالعربيةوالبلدانبولندابينالتاريخيةالعلاقات11داينسكي،يلنوش1()

ص،تاريخدون،الاسلاميةوالبحوثللدراساتفيصلالملكمركز)الرياض:البولدية،السعودية

-92.4.
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البحوثفيهاوقدمت،العربيةللثقافةالألمانيةالمعرفةتطور:الأولىالجلسة

الاَتية:

ليدراستيفانقدمهألمانيا"،فيوالإسلاميةالعربيةالدراسات11:الأولالبحث

Stephan Leder.

قدمه"،خاصةتجربة-العربيةالثقافةدراسةفيالألمانيةالمناهج11:الثانيالبحث

العجمي.فالح

توماسقدمهالمعاصر"،الأوسطالشرقحولدراسات11:الثالثالبحث

Thomasفيليب Philip.

عبدقدمهألمانيا"،فيالاجتماعيةالعلومفيالعرباصورة1:الرابعالبحث

عرابي.القادر

فيهاوقدمت،فاعلحوارنحوالألمانيةالعربيةالعلاقات:الثانيةالجلسة

الآتية:البحوث

الدكتورةقدمته"،الثقافاتبينوالحواروالقيمالمعايير11:الأولالبحث

Gurdanكريمرغوردون Kramer.

عبدمحمدالراضىعبدقدمه"،الألمانيالعربيالثقافيالتعاون11:الثانيالبحث

المحسن.

فيالقنطرةموقع:الثقافاتبينالحوارفيالألمانيةالمبادرات11:الثالثالبحث

مطبقاني.مازنقدمه"،وتحليلدراسةأنموذجاً:الإنترنت

البحوثفيهاوقدمت،العربيةالثقافةدراسةفيالألمانيةالجهود:الثالثةالجلسة

الاَتية:

11،الإسلامىالتاريخإلىجديدةلنظرةكأساسالمتنقلةالمحلية11:الأولالبحث

Ulrikeفريتاغأولريكةقدمته Freitag.
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11،العربيالتراثأعمالنشرفيالألمانالمستشرلَينامساهمة1:الثانيالبحث

فرسوني.فؤادفدمه

يوهانسقدمه"،الأوسطالشرقحولسياسيةدراسات11:الرابعالبحث

Johannesرايسنر Reissner.

الكتب:ثانياً:

مامنها،الاستشراققضاياحولالكتبمنالعديدالمركزأصدر

يأتي:

اهـ.414عامصدر،النملةلعلى(العربيةالأدبياتفي)الاستشراقا-

تعريفهحيثمنالاستشراقحولالبحوثبعضضمكتابوهو

الاستشراقعلاقةحولبحثاًضمّكما،وأهدافهودوافعهونشأته

للمكتوبوراقيحصرإلىبالإضافة،واليهوديةوالاستعماربالتنصير

)الببليوغرافيا(.الاستشراقحول

المحسن.عبدمحمدالراضىلعبد(الغربلدىالدينية)المعتقدات2-

السائدةللمعتقداتتوضيحالكتابهذاوفيم(.02اهـ/10)421

ويردالمعمَتداتهذهيناقمقالتوضيحهذاخلالمنوهو.الغربفي

سليمة.ومنهجية.مموضوعيةعليها

(الغربوعلماءالمستشرلَينلدىالإسلامياتفيالبحث3-)مناهج

وقداللّه-،رحمهمغلى-البشيرمحمدتأليفم(اهـ/2002)422

علىالقاثمالتهجينيالمنهج:ىإلقسمهاالىمناهجهمالباحثتناول

منهما،صورةأووالنصرانيةاليهوديةمناخِذالإسلامبأنالزعم

الماركسي،التفسيرتضمنالذىالإسلامياتفهمفيالمادىوالمنهج
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ومنهج،السوسيولوجيةالمدرسةومنهجالسيكولوجى،والمنهج

ظاهرةفيالتشكيكعلىالقائمالجدليالمنهجثم،التاريخيةالدراسات

وأخيراًالشرلمج!،النبويالحديثفيوالتشكيكالنبوةوظاهرةالوحى

المنصفينمنهجالباحثينسولم.التقريظعلىالقائمالتمجيدمنهج

.الندرةأوالقلةوهم

الطمة:ا!ضرات:ثاكً

:المحاضراتهذهومنها

كندستمبنجتد.قدمها"،القرونعبرالسويديةالإسلاميةالعلاقات11أ-

اهـ.904لم6المفي

فينفسهللمحاضرالسويد"،جامعاتفيالإسلاميةالعربيةالدراسات211-

اهـ.945لم6لم3

جونقدمها"،الغربيةالجامعاتفيالإسلاميةالدراساتأقساماا3-

هـ.ا14هلما2لم'"فياسبوزيتو

Francoiseبوجارتفرانسواقدمها"،الحضاراتحوارامفهوم41-

المفيباليمنصنعاءفيللاَثارالفرنسىللمعهدالسابقالمدير+!!لمه!

اهـ.423لم8

لم4لم25فيمطبقانيمازنقدمها"،الأبيضالبيتوصقورالاستشراق511-

اهـ.425

الوضع-العربيالخليجدولتاريخدراسةفيوأهميتهالروسىالأرشيف611-

Alexyفاسيليفألكسىقدمها"،المستقبلواستشرافالراهن Vasiliv
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الروسية.العلوملأكاديميةالتابعوالعربيةالإفريقيةالدراساتمعهدمدير

.م5002مارساهـ/4267محرم26فيمحاضرتهوكانت

قدمتها"،الهجريالسادسالقرنفيالفرنجةإلىالمسلموننظراكيفأ7-

1هيلينبرادكارول Helenbrandفيصلالملكيحائزةالفائزة3ءس!،ه

في3محاضرتهاوكانتاهـ،425عامالإسلاميةللدراساتالعالمية

المحاضرةهذهفيوتناولت،م5002إبريلاهـ/4264الأولربيع

المصادرعنتحدثتحيث،الفترةتلكفيالفرنجةإلىالمسلمينئظرة

الهامة.التاريخيةالفترةهذهحولالإسلاميةالعربيةالتاريخية

المعهد)مديرلامبورتجونقدمهاأنموذجاً"،اليمن:المدنيالمجتمع811-

العربيالعالمفيللغربدراساتقيامإلىفيهاودعابصنعاء(الفرنسى

2مارساهـ/42692صفر91فيوكانت.الإسلامي 0 0 oم.

قدمها"،التجسسيةالهولنديهورخرونيهسنوكالمستشرقاعلاقات91-

م،5002إبريلاهـ/42625الأولربيع16فيالسامرائى،قاسم

الهولنديةالحكومةمعوتعاونهسنوكإسلامحقيقةفيهاأوضحوالى

عنسنوككتابحقيقةعنتحدثكماإندونيسيا،فيالاستعمارية

بشىء،إليهيشيرأندونبكرأبورادنمنمعلوماتهاستقىالذيمكة

الذيللشخصالحقيقيالاسموطمسالتقطهاالىالصوروكذلك

الصور.التقط

الفيصل:مجلةرابعاً:

حولالمقالاتمنكبيرعددوهناككئيراً،لاستشراقبالفيصلمجلةحفلت

يأتي:كماموضوعهاحسبنقسمهاأنيمكنالاستشراق

-011-

http://kotob.has.it



وأهدافهونشأتهتعريفهحيثمنعموماًالاستشراقحولمقالاتا-

العموميةطابعإلىتميلالمقالاتهذهمعظمكانتوقد،ودوافعه

القراء.عامةإلىوموجهة

بالاستعمار.الاستشراقارتباطحولمقالات2-

حولمقالاتفهناك،للاستشراقالجغرافيةالمدارسحولمقالات3-

حولوثالثة،الهولنديالاستشراقحولوأخرى،الإسبانيالاستشراق

الفنلنديوالاستشراق،البولنديوالاستشراق،الألمانيالاستشراق

وغيرها.

الألمانيةالمستشرقةحولمقالاتمثل،المستشرقينأعلامحولمقالات4-

وغيرها.ثهيلماريآناالراحلة

العزيز:عبدالملكدارة

فيه45مرقمالملكيالمرسوم.مموبماالعزيزعبدالملكدارةتأسست

السعوديةالعربيةالمملكةبتاريخللاهتمامام(اهـ)293729شعبان

منوكذلك،العمرانيوالتراثالفكرىالإنتاجخلالمنوآدابهاوجغرافيتها

بجمعالدارةوتقوم.والإسلاميةالعربيةالبلادفيالجزيرةعز!كنبماخلال

مؤسسةوهىوتنظيمها.المملكةبتاريختهتمالىوالوثائقيةالتاريخيةالمصادر

العزيز.عبدبنسلمانالأميرسموإدارتهامجلسأسولم،مستقلةأكاديمية

السعوفىيةالعربيةالمملكةبتاريختعتنيالىالكتبنشرالدارةأهدافومن

والمحاضراتوالدراساتالبحوثوإعدادعموماً،والإسلاميةالعربيةوالبلاد

المهمةالشخصياتوكذلكبعامةالمملكةوحكامبخاصةيزالعزعبدالملكحول

البلاد.هذهفي

:النماذجهذهنقدمأنفيمكنبالاستشراقالاهتمامبالنسبةأما

ا-ا-ا
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منكلوترجمةهورخرونيهسنوكتأليف)مجلدان(،مكةتاريخ

هذاكتبوقدمرزا.نوابومعراجالسريانيمحمودمحمدالدكتور

9188وام888عامىبهولندالاهايفيونشرالألمانيةباللغةالكتاب

مكةلتاريخمفصلةدراسةالأولالمجلديشمل؟مجلدينمنويتكونم.،

لمك!الجغرافيالموقعتناولتأقسامأربعةويضموحكامها،المكرمة

منفيتكونالثانيالمجلدأما.الطبوغرافيةوأوضاعهاوتضاريسهاالمكرمة

منبالحجيتعلقوماالمكرمةمكةفياليوميةالحياةتناولتأقسامأربعة

العلميةالحياةو،الأسرةوبناءالعاثليةالحياةوتناولت،وخدماتأعمال

وكثيرأطلسفيهملحقوللكتاب،الحرامالمسجدفيوالتدريسوالعلماء

مقدمةفيالمترجمانويقول.المكرمةمكةفيالحياةلمظاهرالصورمن

تاريخعلىالضوءيلقىكبيراً،سفراًيحزأيهالكتابجاءالقد1:الترجمة

والتعليميةوالاقتصاديةالاجتماعيةأوضاعهاوعلىالمكرمةمكة

نأبالذكرالجديرومن.المؤلفعاشهااليالفترةخلالوالسكانية

المؤلفعاشفقد،الكتابترجمةأثناءبالناتشغلكانتنقطةهناك

فيوالاجتماعيةاليوميةالحياةيصفنجدهأنناغيرمكة،فيسنةنصف

المقدسةالمدينةفييحدثماجميعمتتبعاًشهراً،عشراثىخلالمكة

موجوداًيكنلماليللفترةالمعلوماتعلىحصلأينفمن،بيوميوماً

المشاهدةدونالسماععلىكتابهفياعتمدأنهيؤكدالذيالأمربها؟

سنوكإسلامحقيقةإلىالإشارةمنهنابدلاوا)1(.االفترةهذهخلال

إلىوبخاصةأهلها،إلىوالتعرفمكةدخولمنوأهدافههورخرونيه

الصياغةأعاد،الشيوخعودةعلىترجمة،المكرمةمكة!ريخمنصفحات،هورخرونيهسنرك1()

عبدالملكدارة)الرياض:مرزا.نوابمعراجوالدكتورالسريانيعمودمحمدمنكلعليهوعلق

.53هـ(،صا914،العزيز
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ومن

هدامن

إندونيسياإلىتوجهمكةمنطردهبعدلأنه،الاندونيسيينالحجاج

وجهفيويقفهناكالهولنديةالاستعماريةالحكومةخدمةفيليعمل

المسائلهذهالسامرائيقاسمناقشوقد،الاحتلالمنالمسلمينتحرر

الأمرزادكماوالافتعالية)1(،الموضوعيةبينالاستضراقكتابفي

أوراقاابعنوانفيصلالملكمركزفيألقاهاالىمحاضرتهفيإيضاحاً

11.التجسسيةهورخرونيهسنوك

الثافيالمجلدبنشرقامالثقافيالمكرمةمكةناديأنأيضاًبالذكرالجدير

.الكتاب

وترجمهاأوتيهجيوليوسالألمانيللمستشرقالعربيةالجزيرةداخلرحلة

9141عامالكتابهذاوصدرالسعيد.فايزبنسعيدعليهاوعلق

عامالعربيةالجزيرةثهالإلىالرحلةهذهتمتوقدام(،)999!

AArوحائل،،والجوفكاف،منكلأخلالهازاروقدام،884-ا

إليناونقل،والوجهوالعلا،(،صالح)مدائنوالحجر،وتبوكوتيماء،

الاجتماعيةالأوضاععنالرؤيةوعمقالملاحظةبدقةاتسمتصورة

تاريخعننادرةمعلوماتإلىإضافة،آنذاكفيهاالسائدةوالاقتصادية

)2(.السياسيةوأحوالهاالبلادتلكوجغرافية

بعدها.وما511صصابق،مرجع،السامرائي(1)

بتحريرهاقامالىالنسخةعلىالترجمةهذهفياعتمدلقد:يأقيماالكتابمقدمةفيجاءوقد)2(

نقلهىالنسخةوهذهللنشر.سولدىدارعنام399عامونشرتبفلمن(وأوفه)كرستين

الأول:جزأينفينشرتالئالعربيةالجزيرةإلى)أويتنج(رحلةيومياتأصلعنمختصرحرفي

بعد)إينوليتمان(الألمانيالمستشرقبنشرهعئفقدالثافيالجزءأماام،9عامالمرلفنشره

وطئتأنمنذالرحلةوقائعسردعلىبتركيزهاالجديدةالنسخةمميزتوقد،بعامالمرلفوفاة
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قلىوقلى

ليبتر،فيليبللرحالة.العربيةالجزيرةوسطفياستكشافيةرحلة

اللّهعبدبنفهدعليهاوعلّقوراجعهاالحنّاشر،محمدمحمدترجمةر

اطالرحّافيهاتحدثرأهـ،941فيالكتابصدرو،السماري

وخرانوأكاوبيشة،،والطائفجدد،صلك!زيارتهصالبلجيكي

.اللدامثماالخاالربعكذاكو

العربيةالجزيرةشبهإلىالرحلاتندوة

كالاَتي:وهى،استشراقيةقضاياتناولتبحوثعدةالندوةهذهفيمت

اAا-41A42الحجاز،إلىروشليونرحلة11اللّه،سعدالقاسمأبو

الفرنسىالرحالةهذابحياةتعريفأاللّهسعدقدمالبحثهذاوفيم".

برحلةوالقيامإسلامهوإظهارهالجزائريالقادرعبدللأميرومصاحبته

ضدالجهادتمنعفتوىعلىالحجازعلماءتأييدعلىليحصلالحجازإلى

مدةالقادرعبدالأمرمععملرولقأنالطريفومن.الفرنسيين

الصراعدبعندماذلكبعدهربولكنه،مسلمةامرأةوتزوجطويلة

كانوإنمامسلمأيكنلمباْنهوصرحالمَادر،عبدوالأصرفرنسابين

)1(.المسلمالقائدعلىيتجسس

"،وأهدافهمالعربيةالجزيرةشبهفيالغربيون"إلرحالةفارسعيدأسعد

لحركةامتداداًيعدرحلاتهموآثارالغربيالرحلاتأدبإن11:قالفيهو

تراثمنهوذاتهبحدوالاستشراقوالمستشرفَي،الاستشراق

الرابعاليومفيالوجهميناءغادرأنإلىالسعوديةالعربيةالمملكةثهالفيكافبلدةالمولف-قدما

.أم884عاممنإبريلشهرمنعشر

.هصالرحلةمن)1(
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مصالحهادوامعلىتحرصتزالولاكانتالىالغربيةالإمبراطوريات

ا)1(.االأخرىالبلادفي

سنوكرحلةدوافع11،السريانيمحمودومحمدمرزانوابمعراج3-

الجزيرةشبهتاريخمصادرمنكمصدرالعلميةوقيمتهاهورخرونيه

يعدهورخرونيهسنوكأنالمؤلفانذكرالبحثهذاوفي".العربية

مكةزارواالذينوالمستشرقينالرحالةبينمنالأربعةالقمممنواحداً

ليدنيحامعةوارتباطهلمكةزيارتهمنسنوكأهدافتناولاثم.المكرمة

رحلتهارتباطاتضحكماهولندا،فيللاستشراقالأولالمعقلتعدالى

إندونيسياتستعمركانتالىالهولنديةللحكومةالسياسيةبالأهداف

موسمكلبعدوبخاصة،الاندونيسيينثوراتأسبابمعرفةوأرادت

آتشى)2(.مقاطعةوفيحج

الطمة:العزيزعبدالملكمكتبة

فبراير27اهـالموافق804عامرجمامنالعاشرفيالمكئبةافتتحت

والمؤتمراتالندواتوعقدالعلمىالبحثتشجيعأهدافهاومنام،879

حيحشا؟المكتبةمنكَبيراًاهتماماَّالاستشراقنالوقد.الكتبونضرالعلمية

ندوةذلكومنمحاورها،أبرزأحدالاستشراقكانندوةمنأكثرعقدت

فيللتنميةالإسلامىالبنكمعبالتعاونالإسلامىاالعاعنالمعلوماتمصادر

نوفمبر3إلىأكتوبر31اهـالموافق042رجب22-25منالفترة

6.)1(ص

ممةأنالأخباررتذكرإندونيسيا،عنالانفصالتريدتمردحركةالمقاطعةهذهفياًنيلاحظ6.ص)2(

للمتمردين.خارجيأدعمأ
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الاستشراقكانالىالبحوثمنالعديدالندوةهذهفيوقدمتام،999

يأتي:ماالبحوثهذهومن،الأساسمحورها

منمصدرالاستشراق11:بعنوانبحثهوكان،النملةإبراهيمبنعلي-

-المعاصرةالمسلمينقضاياالمعاصر:الإسلامىلمالعاعنالمعلوماتمصادر

11.الإسلاميةالصحوة

مصادرمنمصدرالاستشراق11:بعنوانوبحثه،الوزانمحمدعدنان-

11.الإسلامىلمالعافيالمعاصرةالقضاياعنالمعلومات

جروسيهرنيهالمستشرق11:بعنوانوبحثهالربيعى،الرحمنعبداللّهعبد-

11.والإسلامىالعربيالشرقعنالمعلوماتمصادرمنمصدرأ

العالمحولوالدراساتالأبحاثامعهد1:بعنوانوبحثه،مباركزكى-

لمالعاعنللمعلوماتكمصدرالفرنسيةإيكسيحامعةوالإسلامىالعربي

نموذجاً(11.)المغربوالإسلامىالعربي

عنالفرنسيةالمعلوماتامصادر1:بعنوانوبحثه،الحنفيمصطفى-

فيدراسة-بالمغربالبربريةالسياسةمعطياتإفريقيا:بشمالالمسلمين

".والمنطلقاتالأصول

هامبورغفيالألمانيالشرقأمعهد1:بعنوانوبحثهشنيك،غازى-

11.الإسلامىلمالعاعنالمعلوماتلمصادركنموذج

لمصادرأنموذجاًالشماليةإفريقيااحولية1:بعنوانوبحثه،الشريفمحمد-

11.العربىالمغربودولالإسلامىلمالعاحولالفرنسيةالمعلومات

الأديانمقارنةعلماء"كتابات:بعنوانوبخته،الشرقاوياللّهعبدمحمد-

وقد".وتقويمتحليل:والمسلمينالإسلامعنمعلوماتكمصدرالغربفي
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فيلهتحدياًيشكلالإسلامأنشعرالغربأنإلىالمقدمةفيالباحثأشار

يقولكماالغربتصرفوكان،والحضاريةوالسياسيةالعقديةالجوانب

الدينلهذايرسمفراح،واستعلائهوعنصريتهتعصبهمعينسجماتصرفا1ًالباحث

رأساًوحقائقهالإسلامخصائصفيهاقلب،مزيفةصورة-الإسلامالجديد-

تسويقبغيةالسواد،كالحةسوداءصورة-وحرص-بعنايةلهرسمعقب،على

ضدتحصينههدفالغربللمواطنالمخيفةالمنفرةالبشعةالصورةهذه

.(1)ااسلامل!ا

الفترةفي"الحضاراتوحوارالإسلام11بعنوانثانيةندوةالمكتبةعقدتكما

الندوةوتضمنتم،2002مارس2ا-.7اهـالموافق423محرم3-6من

وضرورةوالغربالإسلامبينالعلاقةتتناولالىوالبحوثالمحاورمنالعديد

الأديانمعالإسلامتسامححولبحوثاًتضمنتكما،الجانبينبينالحوار

.الأخرى

نشرتبالاستشراقاهتمامهاظلفيالمكتبةفإنالندواتهذهإلىوبالإضافة

لولوسريموندسمن:الإسبانيالاستشراقتصوراتفيالإسلام11بعنوانكتاباً

العسريالواحدعبدلمحمدم3002اهـ/424عامبلانيوس"أسبنإلى

.بالمغرببتطوانالسعديالمالكعبديحامعةالأستاذ

مجالفيوجهودهاوالإرش!ادوالدعوةوالأوقافالاسلاميةالشؤونوزارة

:الاستشراق

لطباعةفهدالملكمجمعفيعلميةندواتعقدإلىالوزارةفىع!

بالقرآنالسعوديةالعربيةالمملكةاعناية1:بعنوانالأولى،الشريفالمصحف

الإسلامعنمعلوماتكمصدرالغربفيالأديانمقارنةعلماء"كتاباتالشرقاوممط،اللَةعبدمحمد)1(

.7ص(،العامةالعزيزعبدالملكمكتبة:)الرياض،وتقويمتحليل:والمسلمين
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أحدكانوقداهـ،421رجب3-6منالفترةفي"وعلومهالكريم

قدمتالتيالبحوثمنوكان،والاستشراقالكريمالقرآنحولمحاورها

الاَتية:البحوث

القرآنأصالةعلىالتنصيريةالغارة11،المحسنعبدمحمدالراضىعبد-

11.الكريم

موجز".عرض-الكريمالقرآنحولالمستشرقينامزاعم1على،مهرمحمد-

ودائرةالإسلاميةالمعارفدائرةفيالشبهات11،الدينجمالالسعيدمحمد-

11.البريطانيةالمعارف

زعميؤيدأنهالكريمالقرآنعلىالمنصرينافتراءات،11الحربيعتيقعلى-

".السلامعليهالمسيحألوهية

تقويم:الكريمالقرآنمعانياترجمة1بعنوانكانتالىالثانيةالندوةأنكما

معانيوترجماتالاستشراقحولمحورفيهاقدم"للمستقبلوتخططللماضى

الاَتية:البحوثالندوةهذهبحوثومن)1(.الكريمالقرآن

الكريمالقرآنمعانيترجمةعلىاملاحظات1،عزوزيإدريسبن-حسن

11.بيركجاكللمستشرق

رينيه:الفرنسيةاللغةإلىالكريمالقرآنمعاني"ترجماتالبقاعى،خير-محمد

11.نموذجأبيركوجاكشواركىوأندريه،خوام

القرآنمعانيترجمةحركة"تاريخالتمسماتي،الفقيرحماديبنمحمد-

11.وخطرهاودوافعهاالمستشرقينقبلمنالكريم

صفرا-12.منالفترةفيأهـ،والثانية421رجب1-"منالفترةفيالأولىالندوةعقدت)1(

اهـ423
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معانيترجماتفيالمستشرقينامناهج1،المحسنعبدمحمدبنالراضىعبد-

11.نقديةتاريخية:دراسةالكريمالقرآن

فيالكريمالقرآنلمعافيإنجليزية"ترجمات،الرحمنعبدحمدبنوجيه-

11.الإسلامميزان

الفرنسيةاللغةإلىالكريمالقرآنمعافيترجمةدراسة11سوريباكمارا،فودي-

بلاشير".ريجيسأعدهاالى

الإنجليزيةإلىالكريمالقرآنمعافيلترجمةدراسة11ساب،العزيزعبدهيثم-

آربري"..جآرثرالإنجليزىللمستشرقمترجما()القرآن

الكريم)القرآنبعنوانمتخصصةندوةعقدعزمهعنالمجمعأعلنوقد

محاورثمانيةمنوتتكونم02اهـ/42760عامفي(الاستشراقيةالكتاباتفي

الكريم.القرآنحولالمختلفةالمستشرقينكتاباتتتناول

الإسلامية:والدراساتالبحوثمركز

خلالمنالاستشراقيةبالدراساتالمركزهذااهتمامإلىنتعرفأنيمكننا

تناولأعدادعدةمنهاظهروقدالمركز،يصدرهاالىالإسلاميةالدراساتمجلة

الوهابعبدبنمحمدالشيخحولبحثومنهاالاستشراققضايابعضكتابها

المستشرقين.بعضكتاباتفي

الإسلامي:الطلمرابطة

.ممكةعقدالذكطالعامالإسلامىالموتمرعنصدرقرار.مموجبأنشئت

.ام(629مايومن18اهـالموافق381الحجةذىامن4فيالمكرمة

الشريعةأحكاممعتتعارضلاالىالوسائلأهدافهاتحقيقسبيلفيوتستخدم

من:كلفيالرابطةوتمثّل،الإسلامية

والاجتماعيالاقتصاديبالمجلسمراقبعضوبصفةالمتحدةالأممهيئة-

الاستشاركط.الوضعذاتالحكوميةغيرالدوليةالمنظماتبين
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ومؤتمرات،القمةمؤتمراتتحضر،مراقببصفةالإسلاميالمؤتمرمنظمة-

المنظمة.مؤتمراتوجميع،الخارجيةوزراء

عضو.بصفة)اليونسكو(والثقافةوالتعليمالتربيةمنظمة-

)1(.عضوبصفة)اليونيسيف(العالميةالطفلمنظمة-

)دعوةبعنواندورياًكتاباًتصدرالرابطةفإنالمهماتهذهإلىبالإضافة

الآتية:الكتبومنها،أعدادهبعضفيوالمستشرقينالاستشراقتناولوقد(الحق

)مكةنظر"،وجهة:والمستشرقونالاستشراق11:الوزانمحمدعدنان-

صفحةام(212،اهـ/404849،الإسلاميالعالمرابطة:المكرمة

24(.:الحقدعوة)سلسلة

رابطة:المكرمة)مكة11،والقرآنالمستشرقون11،إسماعيلالعالعبدسالم-

1(.40:الحقدعوة)سلسلة،الإسلاميلمالعا

رابطة:المكرمة)مكة112والقرآنالمستشرقون11،إسماعيلالعالعبدلم-سا

(512:الحقدعوة)سلسة،الاسلاميلمالعا

المكرمة:)مكة"،الأدبيةالرواياتفيالإسلامعلىالهجوم11زيد.أبوأحمد-

.145عدد،الحقدعوةكتابسلسلةاهـ(504،الاسلاميلمالعارابطة

اهـ.541محرم

:الاستشراقحولمتخصصةودورات!الطلميةالإسلاميةالإغاثةهيئة

المدينةفرعالعالميةالإسلاميةالإغاثةبهيئةوالدعويةالتعلميةاللجنةأدركت

المعرفةهذهإلىبحاجةالجامعاتطلابوأن،الاستشراقدراسةأهميةالمنورة

)الإنترنت(الدوليةالمعلوماتشبكةفيالرابطةموقععننقلأ1()

.wwwولطهـ=ا؟ themwl. orL-JProfile/ default.asnx//هـول:
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حولالأساسيةالمعلوماتقشملأيامحمسةمدتهادورةلتقدبمفدعتني

مواجهةوسبلومجالاتهوأهدافهونشأتهتعريفهحيثمنالاستشراق

المرحلةطلابمنهمالدورةهذهفيالمشاركونالطلابوكان.الاستشراق

المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةفيالعلياوالدراساتالجامعية

قسممنآخرينأساتذة.!دشاركةالتاليةالسنةفينفسهاالدورةقدمتوقد

)1(.التاليالعامفيأخرىمرةالدورةقدمتثم،الاستشراق

منليالدعوةوجهتفقدمعروفةأصبحتقدالدوراتهذهكانتولما

لتقدبمجدةفيوالرحابوالعزيزيةمشرفةأحياءفيالدعوةمندوبيةمكتبقِبل

نفسهاالدورةقدمتأعوامعدةوبعد)2(.أيامستةمدتهاالاستشراقفيدورة

-مديرالحمدانأحمدالشيخحضرهاالدعوىالمجالفيالعاملينمنلعدد

.ممعدليومينالدورةمدةوكانتجدة،.ممحافظةالإسلاميةالدعوةمكاتب

يومياً)3(.ساعاتثلاث

رفيدةأحدفيالبناتلتعليمالتوجيهمكتبفيتقديماًالدوراتآخروكانت

34شعبان022-امنالفترةفيعسير.ممنطمَة Yماالدورةحضرحيثاهـ؟

الشرعيةالعلومفيالمتخصصاتوالمعلماتالموجّهاتمنمشاركةالمائةيقارب

فيساعاتثلاث.ممعدليومينالدورةمدةوكانت.الأدبيةوالدراسات

يوم.كل

منأمحنروحضرها،المنورةبالمدينةالهيئةمقرهـفي1413شوالشهرفيالأولىالدورةقدمت)1(

منالفترةفيقدمتوالثالثةاهـ.415عاممنشوالشهرفيالثانيةالدورةوقدمتطالبأ.ثلاثين

اهـ.417شعبان2حئرجب26منالفترةفيوالرابحةاهـ.416القعدةذوى-23ا8

21mعامصيففيالدورةقدمت)2( i.هـ

اهـ.423صفر12و11يومىالدورةقدمت)3(

-ا12-

http://kotob.has.it



الاستشراقوبحوثلدراداتالمنورةالمدينةمركزموقع

medinacenter. com**.

بالمركز:تعريف

شبكةفيموقعشكلاهـعلى042عامرمضانفيالمركزإنشاءتم

خلالمنالغربفيالإسلاميةالعربيةالدراساتإلىالتعرفأجلمنالإنترنت

اللّهبإذنقريبأالموقعيتحوللأنتمهيداً،الميدانيةوالزياراتوالبحوثالاطلاع

الاستشراقيةالدراساتفيالمتخصصينالباحثينمنعدداًيضمبحوثمركزإلى

قربعنلمعرفتهبالغربوالاتصالالبحثمواصلةعواتقهمعلىليأخذوا

وبعمق.

المركز:أهداف

والدراساتالاستشراقيةالدراساتمجالفيالعلمىالبحثتشجيعا-

الغربية.الجامعاتفيالإسلاميةالعربية

الدراساتحولالعلصيإنتاجهملعرضللباحثينالإمكاناتتوفير2-

الدولية.المؤتمراتفيالمواقفوتنسيقالاستشراقية

.بالاستشراقالمتعلقةللدراساتمحكّمةمتخصصةمجلةإنشاء3-

حولوالإسلاميةالعربيةالكتاباتحولمعلوماتقاعدةتكوين4-

.الاستشراقونقدالاستشراقيةالدراسات

o-تناولواالذينوالمسلمينالعربالباحثينعنمعلوماتقاعدةتكوين

الغربيينالباحثينعنأخرىمعلوماتقاعدةوكذلك،الاستشراق

واتجاهاتهم.بإنتاجهموالتعريف
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الموقع:أقسام

الاستشراق:أولاً

يأتي:ماالقسمهذاويضم

والثانية:ا،؟االاستشراقعنتعرفاماذا1بعنوانإحداهما،مقالتين-ا

؟11الاستغرابعلمينشأامئا:بعنوان

وأعلامه.وأهدافهونشأتهتعريفه:الاممتشراق2-

والسيرةوالفقهوالحديثالكريمالقرآن:الإسلاميةوالعلومالاستشراق3-

اغ.الإسلامىوالتاريخ

وبرامج،وأهدافهبالقسمالتعريفتضمنالاستشراققسمعنثقرير4-

إنتاجمنونماذج،والدكتوراهالماجستيربرسائلوقائمةفيهالدراسة

.سنة()1(عشرينفيالقسم)إنجازاتالقسمأعضاء

والغربالإسلامثانياً:

الإسلامبينالعلاقةتتناولالىالمقالاتمنالعديدالقسمهذاويتضمن

والمسلمينللإسلامالغربعداءأنزعممنعلىللردمقالاتومنها،والغرب

الداخل.منالغربدراسةتحاولمقالاتوهناك،وهمٌ

المتداولة:الأسئلةثالثا:

المهتمينبالعلىتخطرأنيمكنالىالأسئلةمنكنيراًيضمالقسمهذا

هى:،أقسامحمسةإلىقسمتوقد.العاديينالأشخاصأوبالاستشراق

إليهأضفتوقد.السابقالمنورةبالمدينةالدعوةكليةعميدمنطلبعلىبناءالموقعفيالتقريرنشر)1(

أهملها.أوهاعلمعلىالقسميكنلمالئإنجازاتيمنبعضاً

-أ23-
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.الاستشراقدراسةأهميةا-

.والاستشراقالدعوة2-

.والغربالاستشراق3-

.الاستشراقلمعافيجولة4-

.الاستغراب-5

الشهريةالنشرةرابعاً:

وتتضمنبالصدورالشهريةالنشرةبدأتتقريباًبشهرينالموقعانطلاقةبعد

أبرزها:منثابتةأبوابتسعة

ومقترحاتهم.الزوارآراء-ا

العدد.قضية2-

منبعددالتعريفالبابهذاخلالمنويتم،استشراقيةشخصية3-

الشهرةينالوالم.ممستشرقينالتعريفعلىالحرصويتم،المستشرقين

بعد.

قسمأومركزأو.ممعهدتعريفاًالبابهذايقدماستشراقى،مركز4-

والإسلامية.العربيةبالدراساتيهتمالغربفيعلمى

بالدراساتعلاقةلهشهركلفيكتابويختارالشهر،كتاب5-

الاستشراقية.

والطفل:المرأة:خامساً

والطفل،المرأةتهمقضاياتناولتالىالمقالاتمنعدداًالبابهذاويضم

ومنالغربما.الأنموذجوفرض،والتغريببالاستشراقصلةلهاالىتلكوبخاصة

الأمم)مؤتمراتالدوليةالمؤتمراتعنالحديثالبابهذافيالمهمةالمقالات

الغربي.الأنموذ!فرضومحاولةالمرأةحول(المتحدة
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:تلمؤتمراا:دساًسا

حولالدوليةالمؤتمراتمنعددحضورالمركزعلىالمشرفاستطاع

لهذهرصدالقسمهذاوفيالاسشتراقية،الدراساتوحولوالمسلمينالإسلام

الإسلامحولالأولالعالمىالمؤتمر11أبرزها:ومنونتائجها.ووقائعهاالمؤتمرات

أهـ416عامصي!فيليدنيحامعةعقدوالذي11والعشرينالواحدوالقرن

عقدالذي"الأوسطالشرقدراساتحولالأولالعالمىو"المؤتمرام(،)699

دراسة11بعنوانببحثالمركزعلىالمشرففيهوشاركبألمانياميترمدينةفي

تقريراًأيضاًالقسمهذاوتضمنونقد".تقويم:الاستشراققسمفيالاستشراق

أم(.أهـ)415599عامالمشرفبهاقامعلميةرحلةعن

المركز:إنجازات

وتاريخاًمفهوماًالاستشراقحولوالصحيحةالدقيقةالمعلوماتتقد!يمأولاً:

مواجهته.وطريقة

فيالبارزةالشخصياتبعضمنالموقعتلقاهاالىالشهاداتبعضوهناك

والمركز،الموقعيقدمه.ممامشيدينوالإسلامىالعربيأالعافيالفكريةالساحة

)1(:الشهاداتهذهمننماذجيأتيوفيما

مقارنةقسمالدينأصولكليةمنأحمدخورشيدالبروفيسوركتب-

بدأتالقد1فيها:يقولكلمةبباكستانالعالميةالإسلاميةبالجامعةالأديان

بينماالكثيريعملونالأعداء،كبيرةإليهالحاجةكانتلقدجيداً،عملاً

لك".شكرأ،لإيقاظهمجئتلقد،نائمونالمسلمون

لذلكالمخصصالبابقيالموقعفيالشهريةالنشرةفيومقترحاقمالزوارأراءعلىالاطلاعككن1()

الموقع.هذامنالاستفادةمدىعلىوتدلدلّهوالحمدكثيرةوهى
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"أخيراً:يقولبهولنداليدنجامعةمنالسامرائىقاسمالبروفيسوركتب-

بسيفتحاربالىالبائسةوصورتكالجميلةصفحتكأرىأناستطعت

منعلىصاعقةوصاعقةهادرهديرإقاللّهشاءإنسيتحولطينمن

قدرهذابسوء،الناصعوتراثهاالأمةهذهأوالقويمالدينهذايريد

الأمنياتأصدقمىولكأكيد،بعزمفامض،أمثالكمنالغيورين

والسداد".بالتوفيق

بالموقعالعنقريمحمدبنخالدالدكتورالعاليالتعليموزيرمعاليأشاد*

الموقع،علىالقائمينعناستفسركمامرة،منأكثرزارهأنهوذكر

بحت،فردكطجهدالموقعبأنوأجبته؟مساعدونلديكهلواستفسر:

معالياقترحكما.الفنيةالنواحىفيالجهاتبعضساعدتقدكانوإن

الىالمشهورةالشخصياتغيرالمعاصرينالمستشرقينعنالكتابةالوزير

توفرتمامئذلكأحاولأنمعاليهفوعدتالكثير،عنهاكتب

جامعى.أستاذبجهداهتمامهعلىالوزيرلمعاليفشكراً.المساعدة

فيها:يقولبالجزائرباتنةجامعةمنمسعودمزهوديالدكتورمنرسالة-

المهتمينمنلأننيجداً،الهامالموقعهذااكتشفتأنبعدايسعدني1

الشكرجزيلعنلكملأعبربكمأتصلأنالاستشراقيةبالدراسات

وجهتأنىلدرجةالموقعهذافيالواضحالقيمللجهدوالعرفانوالتقدير

11.عليهالاطلاعضرورةإلىالجامعةفيطلبى

انطلاقةتكونأنغروالا1:يقولالسويدمنطوالبةعثمانالدكتوركتب*

الايمانيأرزوالىوسلمعليهاللّهصلىالبيمدينةمنالمباركالمركزهذا

وسلم،عليةاللّهصلىالصادقأخبركماجحرهاإلىالحيةتأرزكماإليها

ليسدفيهالمشاركينالعلموطلبةالعلماءيحهودشامخاًالمركزهذاويقف

".ومدروسمنظمبشكلعنهايذبمنإلىطويلأافتقرتعطمةثغرة
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فيالعلياالدراساتطلابمنللباحثينالعلميةالاستشاراتتقديمثايخماً:

والإسلامية.العربيةالجامعات

علىالردطريقعنوالمعلوماتالاستشاراتيقدموهوالمركزانطلاقةمنذ

بعثمنالطلابنماذجفمن،المختلفةالحوارغرفطريقعنأوالرسائل

الخطةفيرأيهالموقععلىالمشرفليقدمإقرارهابعدبحثهخطةمنبنسخة

كتبأسماءحولمباشرةالطلاببعضطلباتكانتكماتنفيذها)1(،وطريقة

مؤلفين.أومعينة

علىومنهمباحثونبهايقومنحتلفةبحوثبخصوصعلميةاستشاراتوهناك

حوللبحثتعدكانتالىحسينعقيلةالاستاذةالجزائريةالباحثةالمثالسبيل

.كتابفيبحثهانشرتوقد.)2(والاستشراقالمرأة

أخرىمواقعإلىالموقعمحتوياتبعضنقل:ثاكً

منالمرأةمواقعبعضكانوالطفلالمرأةحولالموقعفيقسموجودإلىنظرا

لاين(أونالهاوموقع)مسلمة(موقعومنهاالمدينة.ممركزاهتمامأالمواقعأول

باكثير.علىأحمدوالشاعرالأديبعنوموقع،الكتبموقعإلىبالإضافة

والإسلامية،العربيةالمواقعأدلةمعظمضمنأدرجقدالموقعأنهناونضيف

وفيالفكريالغزوومواجهةالاستشراقدراسةمجالفيإليهبالرجوعوينصح

لديها.رابطاًلهجعلتقدالمواقعمنكثيراًإنبل،والطفلالمرأةمجال

-قسمالشريعةكليةفيالعلياالدراساتطلابأحد"أنافيها:يقولالطالبرسالةمنجزء)1(هذا

المطرفدائرةخلالمنالاجتماعةالنظمدراسةفيالمست!ثرقينمنهجرسالى:وعنوانالثقافة

11.العونويدالمساعدةأجدأنفيأملوكلىالإسلامية

الأيامهذهإنىو11رسالتها،:منفقرةوهذهواسمهارسالتهاأوردتأنعذرأالبحاثةأستميح)2(

إبريلشهرفيالاستشراقحولبوهرانالحضارةبكليةلملتقى(بحث)مداخلةتحضيربصدد

استفدتواليومموقعكماكتشفتوقدالاستشراقى،والفكرالمسلمةالمرأةصورةحولومداخلئ

11.إعدادهابصددالاَنأناالىالمداخلةحولدراساتوبكتبتزويديأرجو..،..،وكنرامنه
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:الأرضبقاعمختلففيبالمسلمينالصلةتوثيقرابعاً:

الاسلاميةالبلادأولمنكانولذلك،المختلفةالمسلمينبقضاياالمركزاهتم

عنوعبروابالموقعاهتمواونساءرجالمنفلسطينفيالاخوةبالمركزاتصالاً

الأستاذهؤلاءومن،الموقعخلالمنوهمومهممشكلاتهمبعضنشرفيرغبتهم

جهودحولمقالاتللمركزقدمالذكطالقدس.ممدارسالمدرّسنجيبعنان

والهيئاتالموسساتتدعمهامنظمةبرامجعبرفلسطينأبناءتهويدفيإسرائيل

المختلفة.الدولية

والرابع:والثالثالثانيالدعوةوسائلمعارضفيالمشاركةخمامساً:

منأكثرمنذوالإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةبدأت

معاليقبلمنالدعوةوجهتوقد،الدعوةلوسائلمعارضإقامةفيسنتين

.الاستشراقحولالمعارضهذهفيجناحلاعدادالمركزعلىللمشرفالوزير

الاَتية:المعارضفيبالفعلوشاركالدعوةالمركزلىوقد

إلى51منالمدةفيجدةفيأقيمالذيالدعوةلوسائلالثانيالمعرضا-

بعضتوزيعفيالمشاركةوتمثلتاهـ.422الاَخرةجمادى91

امئ1ومقالةا،؟االاستشراقعنتعرفذااما1:مقالةمثل،المطبوعات

الموقع،منالشهريةالنشرةأعدادوبعضا،؟االاستغرابعلمينشأ

الموقع.لمؤمس!الاستشراقحولمحاضراتمنلقطاتعرضوكذلك

إلىبالإضافة،حاسوبجهازخلالمنالموقععرضوكذلك

دراسةأهميةحولتساؤلاتهمعنوالاجابةالمعرضزوارإلىالتحدث

المستشرقين.علىوالردالاستشراق

42منالمدةفيالرياضفيأقيمالذيالدعوةلوسائلالثالثالمعرض2-

اهـ.23iالاَخرربيع3حئالأولربيع
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محرم22منالمدةفيبريدة-بالقصيمالدعوةلوسائلالرابعالمعرض3-

44صفر2حئ Y.المقالاتبعضتوزيعالمشاركةتضمنتوقداهـ

وكذلك"،الاستشراقخطراحذروا11بعنواننصمحاضرةوكذلك

للبحوثفيصلالملك.ممركزإقامتهاالمزمعالدورةعنالإعلان

اللّه.شاءإنالقريبفيالإسلاميةوالدراسات

***
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:والتوصياتالخاتمة

الغزومواجهةفيالإسلاميةالدولأبرزمنالسعوديةالعربيةالمملكةتعد

وطلاببعامةالمجتمعتحصينأجلمن،الاستشراقوبخاصةومخاربته،الفكري

التيالجهودمنكثيرمنقليلاًالماضي!الصفحاتفيقدمناوقد.بخاصةالجامعات

نأفيالريادةوتأتي.ومواجهتهالاستشراقدراسةفيتبذلتزالومابذلت

سنة،مائةمنأكثرمنذوالإسلاميةالعربيةالدولسائرفيعرفقدالاستشراق

الاستشراقيةللكتاباتليروجواالأجنبيةالمدارسوتلاميذالاستعماروجاء

مصطفىكتبوعندماالعلماء.منعددلهمفتصدىالمستشرقينوأفكارا

آخربكتابأتبعهثم"الإسلامىالتشريعفيومكانهاالسنة11كتابهالسباعي

منعددفيميدانيةبجولةقامثم"عليهمومالهمماوالمستشرقونالاستشراق11

الفكر.هذالمواجهةيؤسسكأنهفكانالاستشراقيةالمراكز

قيضحئالأمرلهذاجماعىعمليتأسسفلمفرديةالجهودهذهبقيتولكن

أولفأسسواالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةفيعلماءوجلعزاللة

الأمرتطورثموالتنصير،الاستشراقلدراسةبالرياضالبحوثمركزفيوحدة

منأكثرتأسيسهعلىمضىالذىالمنورةالمدينةفيالاستشراققسمكانحئ

القسمهذابإنشاءالريادةهذهفكأن،أنفاسهيلفظأنويوشكسنة،عشرين

بالفعلتوقفتقدوهى،تتوقفأنتوشكسنةعشرةخمسمنأكثرودعمه

وأوقفتالاجتماعيةبالعلوموألحقطيبةجامعةضمنالقسمأصبححين

.سنواتخمسمنأكثرمنذفيهالدراسة

جديدبموأسلوبجديدبشكلالاستشراققسملإعادةنحلصةدعوةفهذه

أنناكما،الإسلامعنيقولون.مماوالاهتمامالاَخرمعرفةإلىبحاجةإنناحيث
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الأوروبيةالأمممقدمتهاوفيالأخرىوالشعوبالأمممعرفةإلىبحاجة

الحاضر.الوقتفيلمالعاعلىحضارتهاتسيطرالىوالأمريكية

جامعةتسعىأنالمنبرهذامنللمناشدةمناسبةفرصةيجدهاالبا!اوإن

خلالمنالاهتمامإعادةإلىبالاستشراقالاهتمامفيالريادةصاحبةالإمام

منأجدبل،المجالهذافيالمتخصصينالبارزينالعلماءمنعدداستقطاب

والأمريكيةالأوروبيةللدراساتأقسامبإنشاءبالاهتمامأوصىأنأيضاًالمناسب

وميدانية،علميةدراسةالغربيالعالمفيهاندرسحيث،السعوديةالجامعاتفي

نبيناكانفإن،مشكلاتهمفيالاقتراحاتلهمونقدممعرفتهمفينحنونشارك

وعلى،الرحمةهوبالتاليفالإسلامللعالمينرحمةوسلمعليهاللّهصلىمحمد

نأدوننشهدأنلناوكيف،الشهادةأمةلأفمالعالميعرفواأنالمسلمين

؟نعرف

الأمريكية،المتحدةالولاياتمنوبخاصة،الغربمنانطلقتالىالعولمةإن

جميعفيالأمريكيةأوالغربيةوالحضارةللثقافةوفقاًالعالمتشكيلإلىتسعى

تؤتيحئالمباركةالجهودوهذهالقسمهذاندعمأنإلىنسعىفهل.المجالات

إعطائهالمرجوبل،القسمهذاتجربةعلىللحكمكافياًلي!الوقتفمانممارها؟

فيالكريمالبلدهذاريادةليوكدالامكاناتمنالمزيدوتقديمالوقتمنالمزيد

العالمين.ربدلّهوالحمدالموفقواللّه،المجالهذا

**مي!
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اجع:المر

الكريمالقرآن-

في"المسلمينوالباحثينالمستشرقينبينالإسلاميات11،الندويالحسنيالحسنأبو-

.96-ا5صام(89اهـاه504،المعرفةلمعا؟)جدة.والمستشرقونالإسلام

والتنصرالاستشراقمعلوماتدليل،وآخرونمطبظفيومازنهويديأحمد-

الاستشراقيةالدراساتمركز:المنورة)المدينة(العربى)القسم،الحضاريةوالدراسات

(م1002هـاا224،والحضارية

)القاهرة:،المستقبليةوتوجهاتهوواقعهتاريخه:الألمافيالاستشراق،هويديمحمد(حمد-

(م002.اهـا042،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس

الإمامجامعةمجلةمطبقافي،مازنترجمة"،للاستشراقالفكري"المسار،حسينآصف-

.ام299أكتوبراهـا134الاَخرربيع.السابعالعددالإسلا!.سعودبنمحمد

ألوانملحق-المنورةا!لدينةا،؟اأغراضهاستنفدهلالاستشراف،11العمريضياءأصم-

اهـ6119،511121114العدد،التراثمن

الندن(ابةكيل"،مارىآناالألمانالمستشرقينعميدةمعشاملاحوار1عيد،ثابت-

.م9161511991'11'11,العدد

حمادى8في0،51عدد،المسلمون"،الصحفيالاستشراق11اظاهرة1،عزوزيحسن-

هـ.ا714الاَخرة

هـا1121313214،والتنصيرالاستشرافوحدةاثهد،محمدالسيد-

في072عدد،المسدمون،"يكفىلا.والنقد.حضاريةالمواجهةاثهد،محمدالسيد-

هـا014رمضان117-1

المعاصر،الفكر:دار)بيروت،مستشرقمعوحواردائماًالحوار،خليلأبوشوقي-

م(.991هـاها514الفكر،دار:ودمشق
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العدد،المنورةالمدينة")2(،الحديثةالغربيهَالكتاباتفيالإسلام11،حمدانعاصم-

اهـ014الآخرةاحمادى08284،

اهـنوفمبر-541الجماديان،السادسالعددعشر،الخاسىالمجلد،الكتبعالم-

991ديسمبر fم

الفكريالغزو"،للإسلامالمعاديةوالتياراتالفكرىالغزو11سعيد.اللَةفتحالستارعبد-

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة)الرياض:،للإسلامالمعاديةوالتيارات

28ا-.75اهـ(صفحات404

11فيا،اVAاعدد،الخورةالمديخ!ا،؟ابالإسلاميهتمونالماذا1طش،القادرعبد-

اهـ416صفر

الإسلامي،اكريخعلىبروكلطنو!رلحتيفيليبافتراءاتابىز،الكريمعبلى-

اهـ(.839اهـا304،والتوزيعللنشر:تهامة)جدة

الغزو"،للإسلامالمعاديةوالتياراتالفكريالغزو11،الحطيبيونسالكريمعبد-

سعودبنمحمدالإمامجامعة)الرياض:،للإسلامالمعاديةوالتياراتالفكري

.9354-19الصفحاتم(،4891هـاا404،الإسلامية

ترجمة،نقديةدراسة:الإنجليزيةباللغةاكطقونالمستشرقونوي،الطباللطيفعبد-

اهـا141،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة:)الرياضالسامرائى،قاسم

ام(.199

حملاتمواجهةفيالإسلامعلىالحفاظاضرورة1،التركيالمحسنعبلىبناللةعبد-

وشوالرمضانV،4اع(،بالاستشراقخاص)عدد.المنهلالاستشراقى"،التشويش

.ا.8-ص.ام989ومايوأبريلاهـا904

رابطة:المكرمةمكةنظر،وجهة:والمستشرقونالاستشراق،الوزانمحمدعدنان-

يناير،4041الأولربيع،41عدد3،س،الحقدعوةسلسلة،الإسلامىلمالعا

.ام849
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الإسلامي،للطأالفكريالغزوأساليب،الزيبقلثريفومحمدجريشةعلي-

هـ(.ا793،الاعتصامدار:)القاهرة

12201،52عددع!ظ،"،والمستشرقونالاستشراق11،النملةإبراهيمبنعلى-

و2في28201،24201،94201،56201التاليةوالأعدادهـ،ا514صفر

أهـ.541الآخراربيعو،الأولربيع23و16

الأولىجادى6فيالخورة،ا!لديخه"،الحداثةبرجيرشقحمدانعاصم،11سلامةفاروق-

اهـ.412

النعيمي،الإلهعبدوتحقيق،ترجةالأوسطالشرقفيوالدينالأمة،هاليداي-فريد

م(.0002،الساقيدار:الندن

،اليوم"،الاستشراقأوراقيكشفالمطقافيبالشرقيةالأدبالظديمحاضرةفي11-

.م5991يونيو81الموافق6141محرم02في3808العدد

الرفاعى،)الرياض:داروالافتعالية،الموف!وعيةبينالاستشراقا!مرائي،قاسم-

اهـ(.304

مركزفيالمحفوظةالاستشراقيةللمنشوراتالوصفيالفهردو،السامرائيقاسم-

بنمحمدالإمامجامعة)الرياض:،الإسلاميةسعودابنمحمدالإماميحامعةالبحوث

ام(.هـ/889اi.8،الإسلاميةسعود

عالمفيالحاضر.العصرفيالسعوديةفيبالاستشراقالاهتمام11ا!مرائي،قاسم-

صص3991اهـيوليو/أغسطس414صفرمحرم4عدد،14،مجلدَ،الكتب

422.43-ا

الآلةعلىمطوعتقرير.توضيحيتقرير:والأملالواقعبينالاستشراققسم-

اهـ.904عامأعدالكاتبة

اهـ27/4/041في11العلميالبحثلعميدموجهاخطاب1مطبظفي،مازن-

،19161العددالبلاد،فيالأولى"موضةليسبالاستشراقاهتمامنا11مطبظفي،مازن-

اهـ421رمضان89161،7العددفيوالثانيةاهـ،421شعبان03

--913

http://kotob.has.it



المدينة"،السعوديةوالدورياتالصحففيوالتنصيرالاستشراقمطبظفي،11مازن-

هـ)نموذجا214شوال!ا4بتاريخ5908العدد،التراثمنألوانملحق،ا!ورة

الببليوغرافيا(لهذه

)الرباط،،اليومالإسلامالمعاصر"،الأمريكىالاستشراقمنلمحاتمطبقافي،11مازن-

.rا899اهـ/51،914العدد،والثقافةوالعلومللتربيةالإسلاميةالمؤسسة

"،وتقويمدراسةيودوفيتش،عندوالقراضشاختعندالزكاة11الزرقا،أنسمحمد

العربىالتربيةمكتب)الرياض:،الإسلاميةالعربيةالدراساتفيالمستشرقينمناهج

.2.72-30صم(،5891هـ/ا504،الخليجلدول!2

اهـ/504،القلمدار:)الكويت،الإسلاميةالثظفةإلىالملىخل،سالمرشادمحمد-

(ام849

نظرة:العربيةالحليجدولفيلثظفياوالغزوالثظفة..،مرسيالعليمعبلىمحملى-

5991rاهـ514،العبيكانمكتبة)الرياض:إسلا!، I.)

العلمية،البحوثدار:)القاهرة،الاستشراقعلىأضواء،عليانالفتاحعبدمحمد-

(اماهـ004089

كمصدرالغربفيالأديانمقارنةعلماء"كتابات،الشرقاويالفهعبدمحمد-

العزيزعبدالملكمكتبة:الرياض)"،وتقويم:تحليلوالمسلمينالإسلامعنمعلومات

7ص(العامة

العدد،عكاظ"،تتوقفلمالاستشراقظاهرةأبها:فيمحاضراًالنملةد.11،عطيةمحمد-

01 0 0rاهـ.514الأولربيع42في

نهضة:)القاهرة،المستشرقينمطعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع،الغزاليمحمد-

.(تاريخدونمصر،

قدمتالكاتبةالآلةعلىمنسوخةمحاضرة"،والسنةالمستشرقون11،أحسن!ماظرمحمد-

اهـ.804صفر24بتاريخالاستشراققسمفي
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مازنالنصوإعدادبالترجمةقاممخطوطةمحاضرة"،الاستشراقعناحقائق1-=.-

أهـ.804صفر25فيالاستشراققسمفيالمحاضرةوألقيت،الأماسىوعدنانمطقافي

والثقافة:للتراثالوطنيالمهرجانا،معاصرةرؤية:والغربالإسلام،هوفمانمراد-

،المهرجانإصدارات)الرياض:عشر،اطديالمهرجان:الثقافيةالندوات

v4t.)اهـ

،النبوةعهدتاريخمنوموقفهالفرنسىالاستشراق،بوكاريمالكاطجمصطفى-

أكرمعليهااهـوأشرف4أrعامالإسلاميةالجامعةفينوقشتماجستيررسالة

.العمريضياء

72منالفترةفي4236-4226الأعداد،الأوسطالشرق"،الاستشراقمناظرة11-

199إلىأ7/199/ / /A Aأم.

اهـ904وشوالرمضان55،السنة471،عدد،المتخصصالسنويالعدد،المنهل-

.ام989ومايوأبريل/

اهـ141القعدةذي080،991عددع!ظ،11،الاستشراقاندوة1عرب،منر-

11،الروسيةالجامعاتفيوالاستعرابالاستشراق11،سلطنوفورينادالجظبيميغ-

م.1991أكتوبر1-4801،518-448017عدد،الحياة

العددالندن(،الحيماة،-الإسلامية"،العربيةدراساتهوتطورالروسىالاستشراق11==،-

تليه.الىوالأعداد1341محرما74601،2

عددالحيماة،"،الاستشراقمواجهةفيالاستغراب:استشراقيةنصوصنويهفر،11وليد-

أ.599يناير2هـ/6أ514شعبان52في،46611

46811العددالحيماة،"،الألمانيالاستشراقمنالمشهورغيرالجانب11افماصر،يوسف-

.ام417199'1في

والثقافة:للتراثالوطىالمهرجانفي،معاصرة:رؤيةوالغربالإسلام11،نيلسونيون-

هـ(.أ174،المهرجانإصدارات:)الرياضعشر.الحاديالمهرجان:الثقافيةالندوات
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:الأولالملحق

لدكلوراهرساثلأولأ:

دراساتخلالمنالفليبينفيوالمسلمونالّه،"الإسلامعبدالكريمعبدإلمجراهم-

.الاستشراققسم"،العشرينالقرنفيالمستشرقين

لموقفنقديةدراسةمعالإسلاميةالأمةاتمئز1،السعدياللّهعبدبناسحق-

سعودبنمحمدالإمامجامعة،الشريعةكلية،الإسلاميةالثقافةقسم"،المستشرقين

هـ.ا814،الإسلامية

الشرعيةالدراساتفيونظرتهااليونانيةالاستشراقامدرسة1،خليلبلالجهاد-

قسم"،نقديةتحليليةدراسة:والعشرينعشرالتاسعالقرنينخلالالإسلامية

هـ.ا442،الاستشراق

دراسة:الاسلامعلىومفترياتهنيكلسونالمستشرق11ال!شي،يوسفمحمدالجيلي-

بنمحمدالامامجامعة،الدينأصولكلية،المعاصرةوالمذاهبالعقيدةقسمونقد"،

اهـ.704،الإسلاميةدسعو

تحليلية:دراسةالإسلاميةالمعارفدائرةفيالعقديةالأخطاء11الحميد،خمالدبنحميد-

اهـ.416الاستشراققسم"،نقدية

عرض:الإسلاميةالمعارفدائرةفيالإسلاميةالعقيدة11،القاسماللّهعبدبنخمالد-

وأصولالدعوةكلية،المعاصرةوالمذاهبالعقيدةقسم"،العربيةالترجةبحسبونقد

اهـ.4-1،المكرمة.ممكةالقرىأمجامعة،الدين

للفترةبالهندالعقديالمنهجعلىالاستشراقأثر،11هنديأحمدصغيرأحمدبنسعيد-

اهـ.422،الاستشراققسمام(59،11.-ا085)من

"قسمالإسلاميةالمعارفدائرةفيعنهانلّهرضىالصديقبكرأبو11،الحجيليعايض-

اهـ425،طيبةجامعة،الدعوةكلية،الاستشراق
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ووسائلهلاتجاهاتهتأصيليةدراسة:الماروفيالاستشراق11المحويتي،عليبنالعزيزعبد-

اهـ.442،الاستشراققسم"،العشرينالقرنمنالأولالنصففي

الثافيالنصفخلالالمسلمينتنصيرفيالبروتستانتامنهج1،الحربعتيقبنعلى-

اهـ.417"،تحليليةتأصيليةدراسة:العشرينالقرنمن

قسمونقد"،دراسة:وتفسيرهالقرآنحولالمستشرقين"آراء،رضوانإبراهمعمر-

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة،الدينأصولكلية،وعلومهالقرآن

اهـ.411

فيالفكريةالجوانبدراسةفيلويسبرناردالمستشرق"منهجمطبظفي،صلاحمازدْ-

بالمدينةالدعوةبكليةالاستشراققسم"،تحليليةنقديةدراسة:الإسلامىالتاريخ

اهـ.414،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،المنورة

11،وأهدافهاوتكوينهانشأتها:العالميةالمستشرقينمؤتمرات،11سويسيعليبنالمحسن-

اهـ.914،الاستشراققسم

منالإسلامفيالعباداتمنالمستشرقيناموقف1السرحافي،الةعبدسعيدبنمحمد-

اهـ.442،الاستشراققسم"،نقديةتحليلية:دراسةالإسلاميةالمعارفدائرةخلال

الخليفةعنكتاباتهمفيالمستشرقينامناهج1مقهري،الحميدعبدبنعامرمحمد-

تحليليةدراسة:الإسلاميةالمعارفدائرةفيعنهاللَةرضىالخطاببنعمرالراشد

اهـ422،الاستشراققسم"،نقدية

قسم"،السنةدراسةفيالثقافيةالمستشرقين"منابعحلي،عمربنمصطفى-

اهـ416،الاستشراق

ألماجستير:رساثل-ثلألياً

الدراساتقسمالحاضر"،الوقتفيوأثرهالفكريالغزو11،جمالمحمد(حمدابتسام-

اهـ.404،القرىأمبجامعةالإسلاميةوالدراساتالشريعةبكليةالشرعيةالعليا

المكىالوحىبلاشيرفيرجي!المستشرق"آراءاللّه،عبدالكريمعبدإبراهيم-

اهـ.4"11،الاستشراققسموالمدفي"،
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علىالعربيةاللغةقدرةمنالمستشرقينامواقف1،جمعةحمافظبنالأعظميسعلىأبو

أهـ.214،الاستشراققسم"،التجريبيةالعلوممصطلحاتاستيعاب

الآياتفيوالصفاتالأمماءلتوحيدالمستشرقين."دراساتقافحيحسنأحمد

اهـ.114،الاستشراققسم"،القرآنية

قسمالبشر"،صنعمنالقرآنأنالمستشرقيندعوى11،الدينشرفحسينبنأحمد

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة،الشريعةكلية،الإسلاميةالثقافة

اهـ.804

قسم"،والمستشرقينالمسلمينبينالنبويللحديثالصحابة"كتابة،أفنديأقونجى

هـ.أ904،الاستشراق

قسمنيجيريا"،فيالاستشراقىالفكر11العزيز،عبدالرشيلىعبلىأولاليكي

هـ.ا604،الاستشراق

هـ.أ604،الاستشراققسمتترانيا"،فيالاستشراقىالفكر11عمر،مقدادجمعة

النشأةحيثمنوالاستشراقالتنصيربينالعلاقة11عالب،نايفمحمدحسن

هـا604،الاستشراققسم"،والأهداف

قسم"،الإسلاميةالعقيدةضوءفيالاستشراقيةالدراسات11،العبلانأحمدبنزيد

سعودبنمحمدالإمامجامعة،الدينأصولبكلية،المعاصرةوالمذاهبالعقيدة

هـ.أ604،الإسلامية

11،نقدية:دراسةالإجماعحولوشاختجولدزيهر"آراء،هنديصغيرأحمدسعيد

اهـ.13i،الاستشراققسم

السيرةمنسيديوالمستشرقاموقف1الحصيّن،العزيزعبدعمربنسلطن

،الاستشراققسم"،العامالعربتاريخكتابهخلالمننقدية:دراسةالنبوية

اهـ.413

لمقدمةتحقيقهفيجيفريآرئرالمستشرقجهدمفولق،"تقويماللّهعبدبنطلال

اهـ.904،الاستشراققسم"،المعافيلنظمالمبافيكتاب
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11،الأمويةالدولةمنجولدزيهرالمستشرق"موقف،عايفالحجيليرجاءعايفبن

أهـ.134،الاستشراققسم

القواعدفيوالاختلافالتشابه،"أثرجابريالمكيمحملىبنالرحمنعبلىعبلى

،الاستشراققسم"،الرومانيبالقانونالإسلاميةالشريعةتأثرشبهةفيوالأحكام

أهـ.415

عقوبةمنالمستشرقيناموقفالمهيدب،1الرحمنعبدبنمهيدببنالرحمنعبد

أهـ.904،الاستشراققسم"،نقديةوصفيةدراسة:النبويةالأحاديثفيالزنا

وكارلحئفيليبآراءلبعضنقدية"دراسةالباز،الكريمعبدعلىالكريمعبد

والدراساتالشريعةكلية،الإسلامىالتاريخقسم"،الإسلامىالتاريخفيبروكلمان

أهـ.993،القرىأمجامعة،الإسلامية

الكاثوليكيةاليسوعيينالاَباءلمجلةنقديةتحليليةدراسة11المحويتي،صالحبنالعزيزعبد

أهـ.604،الاستشراققسم"،الثانيةالعالميةالحرببدايةحئأم898منللفترة

القرنخلالالتنصيريومنهجهاالقبطيةالكنيسة11الشعيبى،العزيزعبدبناكةعبد

أهـ704،الاستشراققسم"،العشرين

عرضهفيGoldzeiherجولدزيهرالمستشرق"أساليب،محفوظاكةعبدبنعلي

أهـ.704،الاستشراققسم"،للإسلام

مقارنةدراسة:بولسونصرانيةالسلامعليهعيسىانصرانية1،الحربعتيقبنعلي

أهـ.704،الاستشراققسمالجديد"،العهدأسفارفي

:دراسةالمحدثينعندالرواياتمقارنةامنهج1ابينوفي،الفتعأبومحمدالدينفتح

قسم"،متنهدونالحديثسندبنقدالمحدثيناهتمامالمستشرقينلدعوىنقديةوصفية

هـ.أ904،الاستشراق

،الاستشراققسم"،المستشرقيندراساتفيالقدرامفهوم1،سويسيعليبنالمحسن

هـ.أ114

أهـ.704،الاستشراققسمإندونيسيا"،فيالتنصيراتوطينرحمافي،1بنصالحمحمد
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منوالفكريةالعقديةللجوانبالمستشرقيندراسة11،الدينخرالرزاقعبدمحمد

أهـ.114،الاستشراققسم"،الوهابعبدبنمحمدالشيخحركة

الخلافةعهدحولحتّىفيليبالمستشرق"آراء،منشيالسلامعبدالديننورمحمد

هـ.أ134،الاستشراققسم"،الراشدة

قسم"،نقديةدراسةآرنولد:ولكرلتوماسالإسلامإلىالدعوة11،عزوفيحمزةمحمود

سعودبنمحمدالإمامجامعة،المنورةبالمدينةالدعوةكلية،والاحتسابالدعوة

هـ.أ504،الإسلامية

11،النبوةعهدتاريخمنوموقفهالفرنسىالاستشراق11بوكطري،ممالكاصلىجمصطفى

4،الإسلاميةبالجامعةالدينوأصولالدعوةكلية،التاريخقسم 1 rهـ.أ

شخصيةدراسةفيالمستشرقينلاتجاهاتالثقافية"الخلفيةحلبى،عمربنمصطفى

أهـ904،الاستشراققسم"،وسلمعليهاللةصلىالرسول

منالعباسىالعصرفيبروكلمانكارلالمستشرق"آراءجزاز،علييحيبنمصلح

أهـ.4"11،الاستشراققسم"،نقديةدراسةالإسلاميةالشعوبتاريخكتابهخلال

السياسةتوجيهفيوأثرهمالبريطانيون"المستشرقونسعود،آلثنيانبننايف

محمدالإمامجامعة،الشريعةبكليةالإسلاميةالثقافةقسم"،العربىلمالعافيالتعليمية

أهـ141،الإسلاميةسعودبن

القرنمنالأولالنصفخلالوالنصارىاليهودبينالعلاقة11مي،الحطمقبولنصر

هـأ704،الاستشراققسم"،العشرين

11،والأبعادالأهداف:النصرافيالإسلامىالحوار11حوفان،عبدههنديبنهندي

أهـ.704الاستشراققسم

11،ونقدعرض:الحديثإسنادحولالمستشرقيناشبهات1محمد،ا!ديعبدبنيحي

أهـ.904،الاستشراققسم
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اكفي:الملحق

اطضر)+(العصرفيالسعوديةفيبالاستشراقالاهتمام

السامرائيقاسمد.:بقلم

مطبقانيمازند.:وترجمةتقكيم

مقالفترةفيالاستشراقيةالدراساتحولندوةالهولنديةليدنجامعةعقدت

إدواردالدكتورنصيبمقالافتتاحيةالكلمةوكانتام،199مارس2-5

باللغةقُدمالذيالبحثبهذاالسامرائيقاسمالدكتورالأستاذوشاركسعيد،

اهـ/441ْسنةالكتبأعامجلةفينشرتالىترجمتهوهاهى،الإنجليزية

.ام399

تعودبالاستشراقفخبرته؟الموضوعهذابتناولجديرالسامرائىأنشكلا

الدراساتفيالدكتوراهعلىحصلحيثبريطانيا،فيدراستهسنواتإلى

صلةواستمرتآربري،المشهورالإنجليزيالمستشرقيدعلىالإسلامية

للعملانتقالهثموتحقيقهابالمخطوطاتيهتمأخذحينمابالاستشراقالسامرائى

بهولندا.ليدنجامعةفي

محمدالإمامجامعةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالسامرائىالدكتوروعمل

أسسحيث؟البحوث.ممركزالتحقثم،كلياتعدةفيالإسلاميةسعودابن

للعملترجمتهالوحدةهذهفيإسهاماتهمقوكانوالتنصير،الاستشراقوحدة

باللغةالناطقونالمستشرقون11بعنوانالطيباومم!اللطيفعبدكتبهالذيالجليل

11.الإنجليزية

صأم،399أغسطسيوليو-اهـ،441صفر-محرم4،عدد4،1مجلد،الكتبلمعامجلة+-

431 -fvI.
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فيبالاستضراقالاهتماممسألةتناولفيجديدمنيسهمالسامرائيوهاهو

واضطر-،الاهتمامهذاملامحفيهاأوجز.ممحاضرةالسعوديةالعربيةالمملكة

منوكانالكثير.يحذفوأنيوجزأنلها-المخصصوالوقتالمحاضرةلطبيعة

المنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراققسمعندقليلاًيتوقفأنالممكن

الذينوالعلماءفيه،تدرّسالىوالمناهج،القسمتأسيسعنبإيجازفيتحدث

مشاركاتأوعلميةرسائلمنالقسملهذاالعلميةوالإنجازاتالقسمفيعملوا

فيبالاستشراقيهتمآخرباحثاً"ولعلذلك.وغير،إقليميةأوعالميةمؤتمراتفي

منحقهاويوفيهاالموضوعاتهذهعلىفيعرجالسعوديةالعربيةالمملكة

البحث.

الىالعربيةالنصوصمعظمإنحيثصعباً؟الترجمةفيعملييكنا

منبقىاومإليها،عدتوقددئة،والحمدلدي،متوفرةالمحاضربهااستشهد

وقراءاتيبهالشخصيةمعرفىفإنالسامرائيللدكتوروتحليلاتتعليقات

أدّعىفلاذلكومعما.حدإلىالمهمةتسهيلفيأسهمتاالأخرىلكتاباته

السامرائىالدكتوروأشكرنقداً،أوتصويباًإليّيقدممنفأشكرلعملىالكمال

نشرها.علىوموافقتهللترجمةمراجعتهعلى

محاضرةأعدالسامرائىالدكتورأنالمقدمةهذهفيأخيرةملاحظةونمة

السعوديةالعربيةالمملكةفيبالاستشراقالاهتمامعنام999عامجديدة

بعضاخترتفقدالنصينبينالكبيرالتشابهإلىونظراًبهولندا،ليدنفيوألقيت

وأليالفرصةتتاحأنراجياًالنصهذافيودمجتهاالجديدالنصمنالفقرات

علىالسامرائىقاسمالدكتورلاطلاعوذلككله،الجديدالنصلترجمةلغيرى

السعودية.العربيةالمملكةفيالفكريةالنشاطات
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المترجَم:النص

أسوأالإنسانيةالدراساتلمعافي)جامعية(أكاثرمميةجهودتوجدتكادلا

عبداستهلالعبارةبهذه)1(ْالغربفيالإسلاميةالدراساتمنسوابقهافيحظاً

باللغةالناطقينالمستشرقيننقدفيمقالتيهمنالأولىالمقالةطيباوياللطيف

فيام(اهـ/04819)1حديثاَّأنشئتلوحدةرئيسأولوبصفى.الإنجليزية

الاستشراقوحدةباسمالإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعةالبحوثمركز

مديرقالوقد.العربيةإلىطيباويمقالىأترجمأنمنّىطُلبفقدوالتنصير،

فيأَكا!رممياًقسماَّلتصبحالوحدةإنشاءدوافعمحدداًللترجمةتقديمهفيالجامعة

سعودبنمحمدالإمامجامعةعُنيتافقدا:الدعوةكليةضمنالمنورةالمدينة

الىالعلميةرسالتهامنذلكفيمنطلقةالاستشراقيةبالدراساتالإسلامية

ولغتهالإسلاممنتتخذالىالعلميةوالنشاطاتالبحوثرصدعليهاتوجب

بتلكخاصةوحدةأنشأتأنفكانلبحوثها،مجالاًوشعوبهوحضارته

العاليالمعهدفيبهاخاصاًدراسياًوفسماًبالرياضالبحوثمركزفيالدراسات

ا)2(ْاالمنورةبالمدينةحالياً(الدعوة)كليةالإسلاميةللدعوة

نأالقصيرةالمقدمةهذهفيأريدولا11قاثلاً:حديثهالمديرمعاليوواصل

إلىأشيرولكني،المستشرقينمنوموقفناالاستشراقفضيةتفاصيلفيأدخل

هىمعادتيارأومنحرففكرأيلمقاومةالأولىالخطوةأنوهى،مهمةحقيقة

المعلوماتتلكوتحليلعنه،الشاملةالمعلوماتوجمع،أغوارهوسبرعليهالتعرف

السامرائى،قاسمترجمة،الإنجليزيةباللغةافماطقونالمستشرقون،الطيباوياللطيفعبد)1(

.8صأم(،199أهـ/114،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام:جامعة)الرياض

.هصسابقأ،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةمديرتقديم،نفسهالمرجع)2(
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التيوالمنطلقاتبها،مرالىوالمراحلالأطوارومعرفة،وأمانةبدقةونقدها

ا)1(ْاإليهايسعىالىوالأهدافمنها،انطلق

جزئياًتعكسأعلاهالمقتبسةالعباراتليالمديركلماتفإنالحقيقةوفي

في،كذلكوالصحافية،الأكاديميةالاتجاهاتعلىتسيطرالىالحاليةالأجواء

النخبةمنالعظمىالغالبيةوموقف،الراهنالوقتفيالسعوديةالعربيةالمملكة

الإسلامية.الفكرية

ليستالفكريةالساحةأنالمؤكدفمن،كاملةالصورةهيهذهوليست

بحماسةالإيجابيةالمستشرقيننشاطاتعنيدافعونالذينأولثكمنتماماًخالية

هؤلاءتأثيرإن.سلبياتهمإلىنفسهالوقتفييشيرونبينما،تحفظدونومن

بعد.فيماسنرىكماوادفيصرخةهوإنماوصوتهم،لهيرثىبشكلمحدود

Donaldليتلدونالدلاحظوقد Littleٍكميةاثمة1أنام979عامبحق

واللغاتالعربيةباللغةكتبتوالمستشرقينالاستشراقحولالكتاباتمنكبيرة

ايتلعدّهماولكنا)2(.االمحلىللاستهلاكخصيصاًأعدتالأخرىالإسلامية

مقالته،ظهورمنسنةعشرةثلاثبعدجداًضخماًأصبحقدكبيرةكميّة

للاستهلاك-يقول-كمافقطمعدةليستالكتاباتهذهإنّنقولوللدقة

الغربية.اللغاتإحدىإلىترجمأوكتبقدمعظمهاأنذلك،المحلى

الساحةفيوالمستشرقينالاستشراقموضوعأهميةحولفكرةولإعطاء

بينالىالببليوغرافيةللمادةوفقاًأنهنذكرأنالكافيفضنالمعاصرةالسعودية

السنواتفيمقالةألفىمنأقلوليس،كتابمثىمنأكثرصدرفقديديَّ

نفسها.والصفحةنفسهالمرجع)1(

)2(.DonaldLittle." Istishraq and Mustashrigun" in The Muslim- World-
!00119791،,Vol.-LXIX. No. r
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نإوحئ.السعوديةفييعملونآخرينعربأوسعوديةبأقلامإماالأخيرة

لم"عامثلالموضوعلهذاخاصةأعداداًخصصتقدالمهمةالدورياتبعض

.للاستشراقمعارضةأومؤيدةمقالاتضمتو"المنهل"و"الفيصل""الكتب

مجموعةضمجزأينمنكتاباًالعربيالخليجلدولالتربيةمكتبأصدروقد)1(

أسهموقد)2(ْوالاسلاميةالعربيةالدراساتلنيالمستشرقينامناهج1حولبحوث

مختلفةعلميةومؤسساتجامعاتمنتقريباًمتخصصاًعشرونالعملهذافي

القرنينخلالإليهاالتوصلتمالىالنتائجحولبحوثهمبتقد!يمالعربيلمالعافي

.الاستشراقمنالأخيرين

منسلسلةتنظمالسبعالسعوديةالجامعاتمعظمفإنسبقماإلىوبالاضافة

هذهمنالتدريسهيئةمنعلماءإليهايدعىآخرإلىحينمنالمحاضرات

هذهموضوعاتفمنوبالطبع(،أوربيونذلكفي.مما)الخارجمنأوالجامعات

على-عادةالمحاضراتهذهوتُسجَّل.والمستشرقونالاستشراقالمحاضرات

فيالمتخصصةالمحلاتلدىتباعأنوإمّامجاناًتوزعأنوإما،كاسيتأشرطة

الىوالنقطة.واسعنطاقعلىالتسجيلاتهذهوتوزع،الكاسيتأشرطةبيع

نألدرجةبسرعةينجذبوالعاميالمثقفمنكلاًأنهناعليهاالتأكيديجب

فإنهمستشرقينأواستشراقمصطلحعلىيحتويكتابعنوانأومقالةعنوان

عافىةمرتبطةالمصطلحاتهذهلأنببساطةوذلكالقراء،لدىالمعرفةحبيثير

ذلكومعضده.والتحيزالتعصبأوللعداءبل،وتشويههالإسلامتمثيلبسوء

49إبريلا،عدد،همجلد،الكتبعالم)1( A،وضوالرمضان471،عدد0،5مجلد،والمنهلام

.ام989ومايوأبريل،9041

5041،العربيالتربيةمثَتب)الرياض:،والإسلاميةالعربيةالدراساتفيالمستشرقينمناهج2()

.مجلدانهـ(.
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خارجتقعتطويرهأوالتصورهذاإيجادعلىساعدتالىالعواملكلتحليلفإن

)أزمة(إناا:بقولهالأمرهذاالسعوديةفيباحثناقشوقد.البحثنطاق

إليهمأساءتقدعنهماالناتجةوالمشكلاتو)الأخلاقية()الفكرية(المستشرقين

يصبحعلميةأولغويةأوتاريخيةأودينيةالفكريةالحقيقةتشويهفيكاد،إساءةأيما

والنتيجةالمباشر.وغيرالمباشروالسافر،المبطنالاستشراقيالعملفيعامةظاهرة

يكناإنبالشكمتسماًموقفاًيخلقممابالنفورعميقشعور:وواضحةبسيطة

كمجالالاستشراقظاهرةفإنلذلكونتيجة،المستشرقينلأعمالالسافرالعداء

ا)1(ْاتساؤلموضعتصبحالمستشرقمكانةأنكمافيها،الشكالسهلمنعلمى

)رؤيةكتابهفيأكسفورد(جامعة)خريجغرابالحميدعبدأحمدويشرح

دراساتالاستشراقإن11:يأتيكمااستشراقمصطلح(للاستشراقإسلامية

للإسلام-خاصبوجهالكتابأهلمنكافرونغربيونبهايقوم)أكاثرممية(

ونظماً،وتاريخاًوحضارةوثقافةوشريعةمحقيدة:الجوانبشئعنوالمسلمين

فيه،المسلمينتشكيكومحاولة،الإسلامتشويهبهدف...وإمكانياتاتjوثر

بدراساتالتبعيةهذهتبريرومحاولة،عليهمللغربالتبعيةوفرضعنه،وتضليلهم

للغربوالثقافيالعنصريالتفوقوتزعم،والموضوعيةالعلميةتدّعىونظريات

ا)2(ْاالإسلامىالشرقعلىالمسيحى

الكتّابمنغيرهمعفيهيشتركالذيالمولفلدىالأساسىالاهتمامإن

دورهمفيولكن،للمستشرقينالأكاديمىالإنتاجفييكمنلاالسعوديين

المؤلفيتهموهنا.دولهمفيالسياسىالموقفوتوجيهالتأثيرفيالحاسم

الإسلامى،المنتدى:)برمنحهام2،ط،للاستشراقسلاميةاٍ،رؤيةغرابالحميدعبدأحمد)1(

.7أهـ(،ص141

نفسها.والصفحةنفسهالمرجع)2(
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الأقل،علىالحياديتطلبالذيالأكاثرمميةالأخلاقمبدأبخيانةالمستشرقين

بهايقدمالىالطريقةفيعقبةتكونأنلتعصباتهيسمحألاّيجبالأمينفالعالم

)1(ْوالاستنتاجاتوالمعرفةالحقائق

الطريقةعنرضاهعدممكةفيالقرىأمجامعةمنالمصريجميلويبدي

فيلأفم-المستشرقين-؟الإسلامىالتاريخوحللواالمستشرقونبهادرسالى

ووفقاً،غربيةثقافيةخلفيةمنالإسلامىالتاريخإلىالنظرإلى"يميلوننظره

وبدلاً،ثقافتهمعلىإلاّللتطبيقتصلحلاالىومعاييرهعندهمالبحثلمناهج

يؤكدونبتكرارهاالىوالتخميناتالاقتراحاتإلىيلجؤونفهمذلكمن

علىللحكمأنفسهموينصبونعلميةنظرياتعليهاويطلقونالمقررةالحقائق

وهذه،موقفهلتأييدبارترودىعبارةالمؤلفويقتبسا)2(ْاالإسلاميالتاريخ

العربيةالمؤلفاتوعلىوتاريخهالإسلامعلىنطبقهذافيونحن11:هيالعبارة

المصادروعلىعندناالفكرتاريخعلىنطبقهالذيالنقديالمعياربهانشتغلالى

لعبارةالعميقالمعئيفهملمالمؤلفأنيظهرالحظولسوءا)3(ْنحنالعالمناالمدونة

ميولبأيالملتزمةغيرالنقديةالمعاييرصدقيةبوضوحيؤكدأنأرادالىبارت

دينية.أوثقافية

أدتالمستشرقينقِبلمنالمطبقةالمناهجفإنالسعوديينالمؤلفينلبعضوفقاً

فيالرئيسيةالفكرةهيالتشوهاتهذهوكانت،الإسلامىالتاريختشويهإلى

الكريمعبدكتابوهو،عروضعدةحولهوكتبتواسعاًانتشاراًنالكتاب

.اA?ص،نفسهالمرجع(1)

القلم،دار)دمشق:،المستشرقينودعاوىالإسلاميةالموحاتدواعي،المصرىاللةعبدجميل)2(

9.و7صام(،199هـاا114

(r)القاهرةماهر،مصطفى،ترجمةالألممايخهابمعاتفيوالإسلامي!العرسه،الدراساتبارترودي(

.01ص(،تاريخدون
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وكارلحتّىفيليب)افتراءاتبعنواناماهـ/304839عامطبعالذيباز

يوضحأنكتابهفيالمؤلفحاولوقد()1(.الإسلامىالتاريخعلىبروكلمان

فيفادحةأخطاءيرتكبونالتاريخعلمفيالمؤهلينغيرالمستشرقينأنكيف

التشويهاتتفكيردونلتبنيهمبقسوةوينتقدهم،التاريخيةللأحداثتفسيراتهم

الاستشرالتىفيالبازيراهاالىالوحيدةالإيجابيةأنللدهشةيدعووممانفسها.

المستشرقينمنضثيلعددسوىالمؤلفيعرفولاللمنهجيةالممتازتعليمه

وتحقيقالفهرسةوفيالقديمةالحضاراتدراسةفيإيجابيةإسهاماتقدمواالذين

الثناء)2(.تستحقالنصوص

هذا؟11لكلالباعثاما1:الاَتيالسؤالالسعوديةمنآخرباحثويطرح

دونهمنأوبوعىالباحاينقلالاستشرالتىصفاتأو.ممعئالتفكيرودون

السياسيةالتجاريةالبواعث11أنالنصرانيالمصريالمؤلفبهقالالذيالرأي

إخضاعهمأجلمنالإسلاميةوالشعوبالإسلامدراسةإلىالمستشرقينقادت

المدروسالاستعماريالباعثإنه11:قولهالمؤلفويواصل".الإمبرياليةللسيطرة

وبذلكباعنا،لقصورمطبوعاًمحققاًتراثنالنايقدمونفهم،دقيقةدراسة

ا)3(.اعليناالفكرينفوذهميبسطون

الكتبمنعددفيالكتابمنالعديدتناولهالذك!الموضوعهووهذا

سعيدمحمدكتبام989عامالفيصل"11مجلةفينشرتمقالةففى.والمقالات

تهامة:)جدة،الإسلاميالتاريخعلىبروكلطنوكارلحتّىلمحييبافتراءاتباز،عليالكرسمعبد)1(

م(.Wاهـ-304839للنشر،

الكريملعبدسلامي"،الاٍالتاريخعلىبروكلطنوكارلحتّيفيليبافتراءات11اللميلممحمدالعزيزعبد)2(

بعدها.وما802صام،849إبريل،همجلد،اعدد،الكتبلمعامجلةفي،عرضباز

.47صاهـ(،014،الرفاعي:دار)الرياض،الإسلاميةوالدراساتالم!تشرقون،مليبارىال!ةعبدمحمد)3(
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قبلمنالتشويهاتمنكبيرعددإلىمشيراًدفاعياًموقفاًمتبنياًفخرو

ا)1(.اوآخرينوميوروفلهاوزنوجولدزيهروكاتيانيبروكلمانمثلمستشرقين

صالحعباسالدكتورهوالمخطوطاتمجالفيبارزسعوديأستاذنشروقد

ا)2(.االعربيةالنصوصتحقيقفيودورهمالمستشرقون11بعنوانمقالةطاشكندي

11الاستشراق11كتابهفيسعيدإدواردذكرهاالذىالاستشراقعيوبفيهاكرر

حولالثلاثمجلداتهفيالعقيقىنجيبقدّمهالذيالتبريريبالنقاش!وربطها

غيرالاتهاماتمنالمستشرقينلتبرثةمنهمحاولةفيالاتهاماتمنالمستشرقين

مجالفيالمتدربالطاشكنديفإنذلكإلىوبالإضافة.بالدليلالمسنودة

أعدهاالىالعربيةللمخطوطاتيعرفالىالفهارس!عدّدالببليوغرافيا-

وإيطاليا،وفرنسا،والنمسا،،المتحدةوالمملكةألمانيا،فيونشروهاالمستشرقون

وعلى.المتحدةوالولاياتوروسيا،،الإسكندنافيةوالدولوهولندا،وإسبانيا،

منوبالرغمالاستشراقحولالشائعةالأفكارلتزيينالكاتبجهدمنالرغم

وتحقيقها-العربيةالنصوصفهرسةمجالاتفيالمستشرقينبعملالعميقإعجابه

أنجزتقديراهاالطاشكنديفإن-الببليوغرافيالمجالفيتناولناهالووالى

نقابلهاالىالأفكارمقالتهفايةفيالطاشكنديويستنتج.المستشرقينلفائدة

للمستشرقينالإيجابيةالجهودأكثربأنعكسهاوحئمطبوعاتعدةفيعادة

الخدماتأكثرمنكانتالعربيةالمخطوطاتونشرلتحقيقالنقديعملهمفي

الإيجابيةالجهودوهذه.والإسلاميةالعربيةللدراساتقدموهاالىالمفيدة

يوليهاهـ،904الحجةذى،501عدد،الفيصل3،والإسلامالاستشراق*فخرو،سعيدمحمد1()

59-89.ص،ام989

مجلد،الكتباعا"،العربيةالمخطوطاتتحقيقفيودورهمالمستثرقون*طاشكندكط،صالحعباس)2(

.51-4صام،849إبريلهـ/4041رجب،اعدد،ه
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الىالمعرفةأنيعنيوهذابتراثنا.معرفتهمزيادةفينفسهالوقتفيساهمت

علىالمبنيةونقدهاوالثقافيةالفكريةالجوانبدراسةخلالمنحققوها

تحقيقفيعظيمةخدمةيقدمالاستشراقجعلتالمتوفرةللمواداختيارهم

)1(.والأيديولوجيةالسياسيةوكذلكوالعسكريةالدينيةالاستشراقأهداف

نأيستطيعوالمذكرناالذينالمؤلفينمنوغيرهالطاشكندمم!أنالواضحومن

نأفكرةمقاومةنستطيعولاآخر.أومجالفيبالمستشرقينالمقنعإعجابهميخفوا

كتاباتإشاعةفيالمطافنهايةفيأسهمقدللاستشراقوجّهالذيالنقد

تقديمهفيالشيوعلهذابارزسابقووزيرسعوديناشرأشاروقد.المستشرقين

معقدةعمليةالاستشراقيةالعملية"إن:الطريقةبهذهالاستشراقحوللكتابي

علىبل،الفكريةوالحركةوالاجتماعالسياسةعلىآثارهاانعكستجداً...

اختلطلقدحئوتباينتالاَراءفيها..واختلفت..كافةالإسلاميةالعربيةالحياة

الأمةتزاللاواجتماعيةفكريةبلبلةكلهذلكنتاجمن.وكان..بالباطلالحق

ا)2(.اآثارهامنتعاني

4عامالرياضفيطبعالذمم!هذاوكتابى - r839/انتباهجذباماهـ

المعاصربالنقاشكتبتهمايربطاأنودون،الأوروبيينالمستشرقينمناثنين

وهوأحدهما،وصففقدبخاصةالسعوديةوفيبعامةالعربىلمالعافيللاستشراق

ا)3(.اعربيكاتبقلمسطرهعداوةالدراساتأكثرمنواحد11:بأنهبروجمان

نفسه.المرجع)1(

أهـ/304الرفاعى!ار)الرراض:والافتعالة،ا!لوفوعيةبينالاستشراقالسامرائى،قاسم)2(

9 A r،)اللة.رحمهالرفاعىالعزيزعبدالناشرتقديممن6صأم

Brugmanهوالذىالكتابحولالوراقيةالمعلوماتبقيةالمحاضر()الباحثيذكرلم)3(

the Middle EastلمهtsيفManuscrip.المخطوطاتحولالكتابيكونأنالمحاضرتعجبوقد

المحاضرهْ.لصاحبمرضوعأكمابأويتناول
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ملاحظاتيعلىمركزاًكانالسابقالزميلكتبهمافإنذلكإلىوبالاضافة

العربيةللدراساتنقديملاحظةفيفشلولكنهفقط،للاستشراقالنقدية

دكتوراهرسالةفيكتبتهلماحيدةأكثرتناولوثمة.الكتابفيوالإسلامية

فهمفيفشلأنهمنبالرغمرودلفاأعدهام099عامبونلجامعةقدمت

(.0)العربيلمالعافيالمعاصرالنقالقضمنالاستشراقمكانة

بأنهايقالأنيمكنولا،ترتيببلاكانتهناهااختيارتمالىالأعمالإن

وقد.السعوديةالعربيةالمملكةفيالاستشراقحولالنظروجهاتكلتمثل

بلهحصر،البشريالجهدعلىالمستحيلمنإنه11قائلاً:سعوديباحثكتب

إنتاجفيآخرأوجانبلنقدكتبتالىوالمقالاتالكتبكلدراسة

الىالمناظرةضمنالملاحظةهذهالنملةالدكتوركتبلقدا)2(.االمستشرقين

المملكةفيواسعبتوزيعتتمتعالىالسعوديةالأوسطالشرقجريدةنشرتها

حيثا؟االاستشراقاقضية1عنوانتحتومصرأفريقياوثهالالسعوديةالعربية

والقدراتالتخصصاتمختلفمنلعلماءأسئلةخمعسةالصحيفةقدمت

)2(كيف؟نقمةأمنعمةالاستشراقهل)1(هي:الأسئلةوهذه،والجنسيات

الذيالسبيوالاستشراقالحقيقةيتوخىالذكماالإيجابىالاستشراقبيننفرق

هل)4(؟والمسلمينالمستشرقينبينالحواريتصللالماذا)3(؟بالحقيتلاعب

عملهيمكنالذك!مامنه؟)5(الايجابىولاسيماالاستشراقمننستفيدأنيمكن

ومغالطاتالاستشراقلأخطاءالقرونعبرالهائلالكميالتراكمإزاء

،سعوديونمنهملانيةعالماً؟عشرمشةإلىالأسئلةوقدمت؟)3(المستشرقين

)1(Rudolph, Westliche. Muslimicher Kritik, Islam wissenschaft

0199(eiga! Berlin3كلin

4626عدد،،الأوسطالشرقالأوصط،الشرقمناظرةفيالاستثراق"قضية،النملةإبراهيمعلى)2(

أ.99أ92/7/،

.22ص،أم27/7199/،4626عددايأوسط،الشرق)3(
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الأدبيللناديرئيساًالأخيريعملبينما،جامعيةمناصبيتسنمونمنهموسبعة

فيالسعوديةفيبالاستشراقبالاهتماميتعلقالبحثهذاإنوحيث.الرياضفي

الذينالثمانيةللأشخاصالممثلةالاَراءاختيارعلىأقتصرفسوفالحاضرالوقت

القضية.هذهحولآراثهمعنعبروا

الاستشراقايكون1:الرياضفيالأدبيالناديرئيسإدريس!بناللّهعبديقول

،والإنصاف،المعمقةالشموليةوالنهـظرة،التامةبالحياديةمدعماًكانإذانعمة

والاحتقاناتالنفسي!بالبواعثمصحوباًيكونأندون،والحقيقةالحقونشدان

وأوالاستكبارالاستعلاءنبراتأووالاستعماريةالدينيةوالتضاداتالتاريخية

ا)1(.ذلكاعكسجاءإذانقمةالاس!تشراقويكون.والهيمنةالنفوذلبسطتمهيداً

بخصوصواسعاًاختلافاًاختلفتالاَخرينالسعوديينالعلماءآراءفإنذلكومع

البحوثلمركزا(سمابقالعميد-الربيعمحمدمنكلمالفقد،النقطةهذه

جامعةمنالواحدعبدومصطفى-الإسلاميةسعودبنمحمدالإماميحامعة

استعمارية"حركةجوهرهافي1أنهعلىالاستشراقلرؤيةالمكرمة.ممكةالقرىأم

الأممعلىللسيطرةسياسياًالطريقللغربمهدحيثالغربعلىنعمةكان

منأنهأكدافقدذلكومع.الدولهذهعلىنعمةالاستشراقوبالتالي،الأخرى

جوانبهاإلىالإشارةدونبعامةالاستشراقحركةعلىعامحكمإعطاءالصعب

وقتهممنكثيراًكرسواالذينالمستشرفونبذلهاالىالجهودذلكفي.مماالإيجابية

.النصوصنقدفيجديدلمنهجوفقاًتراثنامنالروائعتلكلناليقدمواوطاقتهـم

أثْرَتقدبحوثهمفيحازمةعلميةمنهجيةتطيقفيجديدلنظامريادتهمإنوثانياً

إدريس،بناللّه)1(عبد

.ام28/7199/

،4625محدد،الأوسطالشرق3،الاستشراقحولالأوسطالشرتمناظرة"
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التحدياتليواجهواعلماءنابالفعلاستمالتوبالتاليالبحثفيطريقتنابالفعل

.)1(المتغيرالجديدلمالعافي

أنهممعالنقاشفيشاركواالذينالسعوديينالعلماءمعظمفإنالحقيقةوفي

إلاّالماضىالقرنخلالأوروبافيطورتكماالاسلامدراسةبعيوبمقتنعون

يلتزمأنشريطةللاستشراقالايجابيةبالجوانبللاعترافمستعدونأنهم

شكوكهمفإنذلكومع.بحوثهمفيالموضوعيةمنمعينةبدرجةالمستشرقون

مقيدونالمستشرقينبأنيعتقدمازالمعظمهمإنحيثتماماًتبددلمالعميقة

تتناولالىأعمالهممعظمفيتظهرالىالوسطىالقرونتعصباتمن.مميراث

فيالشكوكوتظهر.خاصةبصفةكدينوالإسلامعامةبصفةكأمةالعرب

لمالعاأخبارصحيفةفيونشرتالحدادمشهورأحمدمحمدكتبهامقالاتحمس

.)2(أم889عامالإسلامي

فيحلقاتعشراستمرالذىملخصاًالنقاششلشعلىالدكتوروكتب

أيامإلىإياهمعيداًالاستشراقلتاريخمفصلبسردوبدأ"الأوسطالشرق11

نأومع:"وقالهذايومناإلىتطورهواستمروالفارسيةاليونانيةالامبراطوريتين

تتحلموطرفنا،هوواحدطرفمنجاءت"الأوسطالشرق11مناظرة

فيالجديدفيها.طرح.مماوينثفعبهايهتممنففيهموالرد،المناقشةللمستشرقين

الدراساتعلىفضلمنللمستشرقين.ممااعترفوافيهاالمساهمينأنالمناظرةهذه

ومناهجوفهرستهوتصنيفهالتراثنشرمجالاتفيسيماولا،الحديثةالإسلامية

الإنسانيقرأهاماعادةالىالانتقاداتسلسلةشلشكررأنوبعد)3(.دراسته

.امA/4633،5/199عدد،نفسهالمرجعالواحد،عبدومص!ىالربتعالرحمنعبدمحمد1()

7101الأعداد،،المكرمةمكة،الإسلاميالطاأخبمارفيالاصتثراق"11حداد،مشهورأحمدمحمد)2(

(r)1في74"71عدد،الأوسطالشرقالاصتثراق"،قضيةعلى"تعقيبشلش،على 199 / /A A/
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النقاشفيالمشاركينشلشالدكتورانتقدالمستشرقينحولالنقاشاتهذهفي

المستشرقينبعضرسمهاالىالصورةتشوهاتمنوبالرغم:"الطريقةبهذه

تمسكبلفيها،الخللمواطنوبينواالمتناظرونأوضحفقدوالمسلمينللإسلام

نحنيضللوناأالإسلامصورةبتشويهقامواالذينالمستشرقينبأنأحدهم

تبقىذلكومع،وأقوامهمأنفسهميضللونوإنماالمشوهةالصورةبتلكالمسلمين

يجبالأكاديميالمستوىعلىأساساًيمارسمعرفيكفرعالاستشرالتىأنالحقيقة

فيالمستشرقيننضعأنهونرجوهماوكلتفكيرنا،لطريقةوفقاًعليهيحكمألاّ

الدينيةوالعقيدةعليها،تربواالىوالمناهجوالعلومتشربوهاالىالثقافةإطار

علماء.يكونواأنقبلكمواطنينيناديهمالذيالوطنيوالولاءيعتنقونها،الى

ولامسلمينليسوافهم،بأيديناأفسدوهمانصلحأنعليناكلههذاوبعد

يكونواأنوأخيراً-أولاً-يهمناوإنماعلينا،أومعنا،يكونواأنيهمنا

هذهعلىنساعدهموأن-بالفعلالموضوعيونوفيهم-موضوعيين

.(1)االموضوعيةا

"عمليةلممارسةمضطرفإننيالمحاضرةلهذهالمخصصالوقتلمحدوديةونظراً

الىالمادةمنكبيرةكميةبحذفوذلكسعيد،إدوارديقولكما"الحذف

العربيةالمملكةفيعملىمنالماضيةالقليلةالسنواتفيجمعهااستطدت

النقاشفيالصحافيةالمقالاتدورحولكلماتأولاًوسأقول،السعودية

الكاسيت.أشرطةتأثيرحولالنهايةوفيللاستشراقالسعودي

تغييراًحققتقدالسعوديةوالدورياتالصحافةفيالمقالاتظاهرةإن

معظمأنالمؤكدومن.وتحليلهالاستشراقإلىالنظرةطريقةاتجاهفيضخماً

إمّايكتبونمحترفونوصحافيونعاليةثقافةذووعلماءهناالمذكورينالكتاب

نفسه.المرجع1()
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جنسياتمنمنهموكثير،الرياضأوجدةأولندنأونيويوركأوباريسمن

وأيوميةإسهاماتيقدمونمتعددةومعتقدات،السعوديونفيهم.ممامختلفة

مخصصةمستقلةمقالاتيكتبونأوللمستشرقينالكتب.ممراجعةأسبوعية

بطريقةاخترتهواحدعددففىوهكذا.محددةموضوعاتعدةأولموضوع

تأثيرلهامراجعاتثلاثظهرتلندنفيتصدرالىالحياة"11جريدةمنعفوية

هوغرابلأحمدذكرهسبقلكتابمراجعةالأولوكان.الاستشراقفيكبر

والثانية،جدةمنحسانسيدالعرضوكتبللامششراق"،إسلاميةرؤية11

،بلالمازنوكتب!"،الإسلاميةالعربيةاليقظة11يونجيوجينلكتابمراجعة

حديثةدكتوراهرسالةحللالذيلندنمنالجنديعمّاربقلمالثالثةوجاءت

JoصاDicطsonدكسونجونأعدهاWarwickوارويكلجامعةقدت

)?11عامبينوالفرنسيينالإنجليزالرحالةكتبفيامصر1عنوافا A A Y )jYA،

معالجةفيسعيدإدواردأخطأهل:والغربالشرق:تمازجبعنوإنالعرضوكان

لكتاببتقويمعرضهالكاتجابدأوقدا.؟اوالفرنسيينالإنجليزالرحالةكتب

إدواردكتابظهورهزالقد1:التاليةبالعباراتالاساتشراق"11سعيدإدوارد

القيودأنلدرجةالغربيينالأكاديميينالعسبعينياتفيالاستشراق"11سعيد

مشوشاً،أوغامضاًالوقتذلكحئكانقل!يمممي)أكامجالعلىالمفروضة

التعريف،معلوم)أيمحدداًبالتاليوكانللنسيانخاضعاًكبيرةدرجةإلىوكان

مشوباًعرضاًللقارئيقدمالكاتجاواستمر5()1(.احتواؤيتملمولكن

إضافةأوإغفالدوندكسونعالجهاالىوالأفكارللموضوعاتبالإعجاب

27/2/،61201عدد،ا!إة،"،والفرنسيينالإنجليزالرخالةكتبفيامصر1،الجندىعفار1()

.91صر،أم،299
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ووفقاًسعيد.تناولهاالىالنقاطبعضحولالمؤلففعللردودرفضهأوتأليده

جهةمقالرحالةمسألئبينالمعقدةالعلاقةفهمأساءقددكسونفإنللكالّب

كبيراًجزءاًسعيدلهخصصالذيأخرىجهةمنللاستشراقالمعرفيوالفرع

جزافيةوأحكاماًمقبولةغ!وتعميماتقدّمسعيدبأندكسوناتهامإن.كتابهفي

جابرائيلىسابقاًشنهااليئالقديمةللاتهاماتتكراراًالعرضلكاتببالنسبةكان

Gabrieliمقالتهقيالعظمجلالوصادق"للاستشراقاعتذار11كتابهفي

)1(.آخرينقبلىمقوكذلكمعكوساً"الاستشراق11

ذاتموضحوعاتوالمقالاتالأعمدةكتّابتناولهاالتيالموضحوعاتمعظمإن

فيكدينالإسلامتمثيلسوءاستمرارالموضحوعاتهذهوأهم،معاصرةطبيعة

حقيقةيقومونالمستشرقينهؤلاءأنبسببمستشرقينقبلمنالغربيالاعلام

،الإسلامعقالمعلوماتيحتكرونلأنهم؟التشويههذااستمرارفيحاسمبدور

كتبوقد.طريقهمعقإلاّالمعلوماتعلىتحصللاالاعلاموسائلإنحيث

11"المسلمونصحيفةفيمقالةالأمريكيةالجامعاتفيدرسالذيمطبقانيمازن

مارستونالقسانشو1:قولهفيهاجاء)2(،اابالإسلامالغربيخوفونالماذا1بعنوان

.Revسبايت Marston Speightبعنوانمقالةاللاهوتيهارتفوردمعهدمق

إذافيماسبايتيتعجبالمقالهذاوفيا.الجديد؟االشبحالإسلاميصبحاهل1

الأمريكيينأولئكسميدعو)السابق(السوفيىالاتحادفيالشيوعيةانهياركان

إبدالإلىالشيوعيةمقالمفترصْالخطرعقالحديثفييسهبونماعادةالذين

نفسه.المرجع1()

2اهـ4/5/1411في703،عددالمسلمودْ،ا،؟ابالإسلامالغربيخوفونالماذا1،مطبقانيمازن)2(

ء12/0991/
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كاتجماويؤكد.كذلكبتقديمهاوالعالأمريكامخيفكشبحبالشيوعيةالإسلام

نشرهامقالةقراءةعندتبريرهيمكنالخوفهذامثلبأنالمطبقاني()المقال

3Charlesكروتهامرشارلز Krutha ! eبعنوانأمريكيةصحيفةفي

بالاستقلالمطالبتهمفيالمسلمينفيهايصف"عالميةحرباًيشنالإسلام11

الاتحادإثارةبقدرمثيرةحركةبَأنهاسابقاَّالسوفيىالاتحادعنالسياسي

11،كونيةانتفاضة11بأنهاالمطالباتهذهعلىكروتهامرويطلق،نفسهالعسوفيى

متسامحة.وغيراستبداديةالإسلامقوةأنمخيفةالحركةهذهيجعلماأنويرى

علمتكروتهامرمقالةعلىاطلاعىمنأياموبعد11بقولهمقالتهالمطبقانيوينهى

مكتبةفيمحاضرةقدّمقدلويسبرناردالبروفيمسورالجمامعىالأستاذأن

المحاضروأعادلأمريكا.)المزعومة(المسلمينعداوةحولالأمريكىالكونجرس

وأخيراًنشرستانفورد.جامعةفيأخرىومرةهوفرمعهدفيمحاضرتهقراءة

ا)1(.االاسلامىالغيظجذوربعنواننفعسهاالمحاضرة

فيالحدلمجماالعربيالأدبحولممتازأبحثاًأيضاًمطبقانيمازنكتبوقد

ناديفيألقاهامحاضرةالأصلفيكانالذيالمعاصرينالمستشرقينكتابات

،ام899اهـ/418عام(السعوديةالعربيةالمملكهْ)جنوبالأدبيجيزان

وأأدباءبأقلامكاشماسواء،العربيةاللغةفيالأدبيةالكتاباتكلأحصىحيث

المطبقانيوركزلآخر،أولسببالغربيةالفكريةالدوائربهااهتمتالى،أديبات

فازالذك!محفوظنجيبنوبلجاثزةعلىالحائزالمصريالروائيعلىاهتمامه

علىحكمهمطبقانييقدمأنمنوبدلاًحارتنا(،)أولادروايتهبسبببالجائزة

:يقولكتبالذيزيدأبوأحمد.ممعاصرهاستشهدالعمل

BernardLewis،"The.ا() roots of Muslim Rage", in The Atlantic Monthly-

.299(September
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الأجانجامنالعربيالأدبدارسواحارتناأولادأبهايهتمأنأيضاًغرابةالا1

نجيبعندراساتهممنبارزأجانبألهاويفردونخاصاًاهتماماًوالمستشرقين

منمقدسهوماكلتحطمقصةأنهاوأدركواضالتهمفيهوجدوافقد؟محفوظ

قصصامتلأتأنإلىالتأثرهذاوأدىا)1(.اوالغيبياتوالكتبوالرسلالأديان

إلىالدعوةذلكومنوالفساد،الهابطةالقيمإلىبالدعوةورواياتهمحفوظنجيب

واحتفاؤه،قديمةموضةالحياءأنوزعمهالحياء،منوالسخريةوالطرباللهو

الدين.علىالصارخوالتعدي،بالمومسات

مخططفيالوجهةفسادهذاومعئ11:قولهفيذلكزيدأبوأحمدويلخص

بالقيموالاستهانةوالسخريةالشكفيهيروجالذيكلهالقصصىمحفوظنجيب

الحاملةوحدهاهىحارتنا()أولادروايةإذنوليعست،بالمقدساتوالاستهزاء

صحفيةوعباراتأنيقمظهروراءيتخفىالذينفسهالكاتجاولكن،للسم

نأيجبوفسادوقذارةعجيبنتنقصصهداخلفيهوبراقةوكلماتمرتبة

.ا)2(عنهايسألمنكليعرفه

نأالحقيقةمنليسالغربفيمحفوظشهرةتنبعللمطبقانيبالنسبةولكن

المجتمعتشويهإلىذلككلفوقولكن،والتفسخالانحلالإلىتدعورواياته

بالباحثالكاتجايستشهدرأيهولتوضيح.بعامةالعربيوالمجتمعبخاصةالمصري

الإصلامى،لمالعارابطة:المكرمة)مكةالاْدبية،الرواياتفيالإم!لامعلىالهجومزيد،اْبوأحمد)1(

504l،)17ص،5411محرم،451عدد،الحقدعوةكتابسلسلةهـ

سنة،ثلالينمنأكثرمنذالمملكةإلىتتسللمحفوظنجيبروايات9.كانت.ص،نفسهالمرجع)2(

الخليلىوخان،الثلاثيةوبخاصة-المتوسطةالمرحلةفيحينهاصكنتبعضهاقراءةلىأتيحوقد

بالمتدينين،دائماَوالسخريةالحسيةوالمتعالجنسيةالغريزةعلىتركزأنهاأذكرزلتومْاوغرهما

الناصر.عيدأيامالثورةحكومةمعالمواجهةفيوبخاصة
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نجيباستقبال11:الموسومبحثهفيعنهعبرالذيالطعمةجوادصالحالأمريكى

الرواثيينمنجداًالقليلأنمنالرغمعلىبأنه"الأمريكيةالمطبوعاتفيمحفوظ

حدإلىهمشقدالعربيالأدبفإنالغربيةوالأخلاقالقيمتبنّىمنالعرب

الإنجليزيةباللغةالعربيالأدبلدراسةالمخصصةالمطبوعاتمنوبالرغمكبير،

Arabالعربيةالدراسات)فصليةمثل Studies Quarterly)منو)المختارطهـ

Digestالعربيةالدراسات of Middle EastStudies).ذلكإلىوبالإضافة

وكوليتنسرينتسليمةالبنغلادشيةبالكاتبةالغربيالاهتمامأنالمطبقانييؤكد

أساليبهنروعةبصببليسوالبقيةمرنيسيوفاطمةالسعداويونوالخوري

والأخلاقالقيميعكسنلأنهنولكن،المرأةتحريرلقضيةإخلاصهنأوالأدبية

بلادهم.فيوالفسادلللانحلاالداعيةالغربية

9)9سنواتتسعقبلالمطبقانينشروقد A)بينالعربي)المغربكتابهأم

المملكةفيأحددرسهأنيسبقلمموضوعوهو(،والاستشراقالاستعمار

العالمحولكتابهفيالأساسالموضوعبعدفيماوأصبح،السعوديةالعربية

الفرنسى.الاحتلالضدودورهباديسبنالحميدعبدالجؤائري

كمستشرقلويسبرناردالمستشرق)1(للدكتوراهرسالتهفيالمطبقافيوتناول

الأمريكىالإعلاموعلىالعربطلابهفيكبيرتأثيرلكتاباتهكانأمريكيبريطافي

لويسانتماءأنإلىمطبقانيأشارلقد.السياسيينفيوكذلكرالبريطافي

لمإنمعظمفيالإنسانيكتشفهأنيمكنإسلامىهوماكلوتحريفللصهيونية

الوقتوفيإسرائيلتصرفاتكلبهايبررالىنفسهاوبالطريقةكناباتهكليكن

الغربية.للحضارةالإسلاميمثلهالذيالخطرمنوالغربأمريكايحذرنفسه

برناردىباتعلىتطبيقيةدرامة:الإسلامياكريخفيالفكريةوالاتجاهاتالاستشراق(1)

ام(.599،الوطنيةفهدالملكمكتبة:)الرياض،لويس

68-1-

http://kotob.has.it



الذىمانشسشر-جامعةخريج-حمدانعاصمنجدالمنطلقنفسومن

الصحافيضدعنيفاًنقداًكتب"،المنورةالمدينة11جريدةفيمستمرةبصفةيكتب

Robertسيلككيلورىروبرتالبريطاني Kilo + Silkالتايمزجريدةمن

99افبراير3فيسيلكمقالةظهرتحيث؟اللندنية Aالدوليالعقل11بعنوانام

عنكشفتلكنها،قويةمقالاتثلاثةلكتابةحمدانعاصمدفعمماأ؟اسيادتنا

ضمنحمدانناقشالأولىالمقالةففى.الغربيللفكرورائعٍعميقفهم

نأيجدالغربفيوالعلميةالثقافيةللحركةالمتتبعإن11ّقائلا:أخرىموضوعات

الفرديتلقاهاالىالثقافةلنوعيةمردهإنماوالمسلمينللإسلامالمضادالموقفهذا

سانحةمناسبةتتركلاالىالإعلاميةوالوسائلالثقافيةالمصادرهذهمنالأوروبي

دليلدونولكن،الإسلامىللدينالاتهاماتمنالعديدخلالهامنوتوجهإلاّ

المتأصل،الحقدهوإنماقضايا،منتبحثأوتهممنإليهتذهبمايثبت

روبرتجعلالذيوما.المتعصبةالاستشراقيةالمؤسساتعنالمتوارثةوالمواقف

يذمالشيوعيةانهياربعداالعاسيواجههاالىللأمورمناقشتهأثناءفيسيلك

.االعاشاهدهاالىالشرورلأعظمدعاةأعظمأنهمعلىوالمسلمينالإسلام

وهي:،الشرسةالثقافيةالهجمةهذهعنمسؤولةأسبابثلائةبينالكاتبويميز

الصهيونيةوالأعمال،العنصريةوالخلفية،الإسلامىالدينبطبيعةالجهل11

والىصفحاتهاالغربيةالصحافةلهمتفسحيهودكتّابمنوبخاصةالناجحة

الحقيقيةمواقفهملشرحالمسلمونيبذلهاالىالجادةالمحاولاتكلتنسف

لويسبرناردللكاتبالثانيةالمقالةوخصّصتا)1(.االغربيةالمسيحيةللمجتمعات

.)2(والغربالمسلمينبينالفجوةبتوسيعالمنشغلينمنواحدأنهعلى

/181/و1/1/10991،المنورةالمدينة111،الحديثةالغربيةالكتاباتفيالإسلام11،حمدانعاصم1()

.0991

نفسه.المرجع)2(
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الإسلامضدالغربيالعداءموقفكلياًنحتلفمنظورمنآخركاتبويشرح

1991عاممنالأولىالستةالأشهرفيأنهمفادهاالىالحقيقةإلىالانتباهبلفت

وحدها،الإنجليزيةاللغةفيكتابوأربعمئةوثمانينواحدعنيقللاماظهرم،

الىالمختلفةوجوانبهالإسلامحول،الفرنسيةفيكتابأربعمئةمنوأكثر

نأيمكنولا.الإسلاملفهمالغربيللعقلبالنسبةالفريدةالأهميةالملاحظيكفى

فيالكتبهذهلكثرةالدافعولكنقرأها،الىالكتبمعظممنهذاإن:يقال

عدومنوالقلقوالتوترالخوفمنوإنما11،الإسلامفهمهدفهليسالكاتبنظر

حملةيديرونالذينالأوغادأفميبدونالغربيونفالعلمانيونجديد،غامض

والىالنصرانيةلهاتدعوالىالأخلاقيةالمبادئإلىيدعوالإسلاملأنالعداء؟

ا)1(.االغربفيبعيدزمنمنذرفضت

أشرطةطريقعنتنتشرمحاضراتفيأيضاًالاستشراقجدليةتنعكسكما

وإنسابقاً،معروفةنماذجعنالحديثفييسهبالمتحدثينومعظمالكاسيست

لرؤيةوفقاًالاستشراقيصورولكنهاستثناء،ليسللنقاشاخترتهالذيالشريط

الإسلاميالتاريخأستاذالعمريضياءأكرمالدكتوراشتكىفقد؟جديدة

البارزةالمستشرقينسلبيةمنأم869عامعامةمحاضرةفيالإسلاميةبالجامعة

معتقدأودينلأيدراساتهممنبالعكسبالإسلاميتعلقأمرلأمم!دراساتهمفي

تحراًأنتحراًالعمريأزعجو!اذلك.غيرأوتوحيدياًديناًكانسواءآخر،

عربعلماءقِبلمنآراؤهموتُتَبنّىتترجمقدالمستشرقينكتاباتمن

نأالوقتحانوقد،الإسلاميأالعاأنحاءفيوالحاضرالماضىفيومسلمين

الغربية.الفكريةالهجمةسيطرةلتحديكبيرةجهوداًالمسلمونالعلماءيبذل

1524،51عدد،الأوسطالشرق"،والإسلامالغرببينوالعلاقةالجديدةالكتب11،طاهريأصر1()

11499 lأم.
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حققتوقدأكاديميةحركةالاستشراقإن:محاضرتهختامفيالعمرىوقال

كحركةالاستشراقويستمربعد.أهدافهاجميعتحققلموإنأهدافها،معظم

عنّاالكتابةفيالمستشرقونيستمروسوف،الغربنحوموجهةأساساًأكاديمية

عليناالحكموبالتاليأوضاعنامحلليندوريةثلاثمئةبلغتالىدورياتهمفي

واجبنابالفعلوهذاأنفسنا،أمامأنفسنابتمثيلنحننقومأنمنبدلاًوتمثيلنا،

دورهالممارسةالأكاديميةمؤسساتنامسؤوليةبالتاليوإنها.واجبهموليسنحن

المستشرقينلمفهومحاجةممةوليسللاَخرين،نحنكمالتمثيلناالريادي

)1(.نحونا

كاتبشخصياًإليّبهاأدلىالىالملاحظاتبعضأقتبسأنأودالختاموفي

اليس1:الاستشراقحولأساساًيكتبالسعوديةالعربيةالمملكةمنصحافي

الاستشراقنحوعدائيونوأنناتفوقناإثباتعلىحريصيننكونأنخطؤنا

ومنأنفسهمالمستشرقينمنتعلمنالهسابقينكتلاميذلأنناأكاثرممى،كفرع

إليهماللومنوجهأنيجب.موضوعييننكونأنوتدريسهمكتاباتهمخلال

غيرالشخصيةالمعاملةذلكوفوقنحونا،عداؤهموهو،نحوهمالعدائىلموقفنا

11.أكثرأوالأساتذةأحدقبلمنبعضنابهاعوملالىالعادلة

وحئ،وأنكرتنوقشتقدوإنجازاتهمالمستشرقينعملفإنحالأيوعلى

تقريباً.مطبوعةكلفيالمستمروالتناقضبالتضاربشعوراًيثيرالعملهذاإن

لمعرفةقيمةإسهاماتقدمواقدالمستشرقينأنبطريقتهكاتبكليعترف

وأمصداقيةإدراكفإنذلكومع،خاصةبصفةالعربيوالتراثْككلالإسلام

النهايةفييبررلاالعربيوالعالمحالياًالسعوديةفيالمتداولالنقدمصداقيةعدم

الحديث.لمالعافيالمتبادلةوالعلاقات،المتناميةالاتصالاتمواجهةفيكلياًإلغاءه

سابق.مرجعا،؟اأغراضهاستنفذهلالاستشراق11العمرى،ضياءكرم1()
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نأللاعتقادجيدةأسبابفثمةالكتابهولاءمعنوافقلمأووافقناوسواء

أحدولا،منتقديهبعضيعتقدكماجامداًليسالاَنهوكماالاستشراق

للتغيير.الاَنمنايسبالوقتأنيعترض

وسواء،المستشرقينلدىالموضوعيةنقصعلىمركّزالأساساعتراضهمإن

المحاضرةهذهنطاقعنتماماًخارجفذلكلا.أميبررهمالهالاعتراضهذاكان

موسعة.منفصلةدراسةويستحق

***
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اكلث:الملحق

بىفيالبحوثقائمة

الاسلاميةالعربيةالدراساتفيالمستشرقينمناهج

)1(الأولالجزء

الكريمالقرآن:الأولالفصل

.نقرةالتهامىدكتور:والمستشرقونالكريمالقرآن

وروايتهاالنبويةالسنة:اكفيالفصل

الأعظمى.مصطفىمحمددكتور:النبويةوالسنةشاختالمستشرق

النبويةالسرة:الثالثالفصل

البريطانيالمستشرقمنهجفيمقارنبحث:النبويةوالسيرةالمستشرقون

خليل.الدينعماددكتوروات،مونتغمريالمعاصر

الإسلاميةالعقيدة:الرابعالفصل

شيخجعفردكتور،رَ-!دمحمدنبوةدراسةفيواطمونتغمريمنهج

يس.ردإ

والشريعةالظنونالحامس:الفصل

دراسة:المعاصرةالاستشراقيةالدراساتفيالإسلامىالقانوفيالنظام

العوا.سليممحمددكتور،كولسونج.نويللمنهج

اًحداقتراحعلىبناءوالمستشرلؤدْ!الإسلام11ولكتابالكتابلهذاالمحتوياتقائمةاًضفت1()

لدولالعربيالتربيةمكتبعنأحدهماواحد،عامفيصدراالكتابينأنالطريفومن،الفاحصين

اًحمدمحسنالسيدالشيخصاحبهاجدةفينشرداروهى،المعرفةلمعاعنوالثاني،الرياضفيالخليج

.باروم
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الفلسفة:ا!دسالفصل

الأيدلوجيةومكوناتهاطبيعتها:الإسلاميةالفلسفةفيالاستشراقيةالرؤية

الجابرى.عابدمحمددكتور،والمنهجية

اكريخ:ا!بعالفصل

عبود.بنمحمددكتور،الإسلامىالتاريخدراسةفيالاستشراقمنهجية

والأدباللغة:اكمنالفصل

هدّارة.مصطفىمحمددكتور،العربىالشعرمنمرجليوثموقف

فيكالجزءا

العلوم:اكسعالفصل

دكتورعليها،والردالعربيالعلميالتراثحولالمستشرقينبعضآراء

السويسى.محمد

الجغرافياالطشر:الفصل

هاشم.عثمانالدينصلاحالأستاذ،العربيةوالجغرافياالمستشرقون

السبسي.النظمعشر:اطديالفصل

الإنجليزىالمستشرقعلىرداًالإسلامىالسياسيالنظامفيبحث

.بدو!طهمحمددكتور"آرنولد"،

الاجتماعيةابةعشر:اكفيالفصل

عبددكتور،المستشرقونصورهاكماالإسلاميةالاجتماعيةالحياة

بوحديبة.الوهاب

الإسلاميالفنعشر:اكلثالفصل

العزيزعبددكتور،الإسلاميةالفنوندراسةفيالمستشرقينمناهج

الدولاتلى.
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البنكيةملاتوالمطالاقتصادعشر:الرابعالفصل

الزرقا.أنسمحمددكتوريودوفيتش،عندوالمَراضشاختعندالزكاة

الأندلسفيالعربيةالحضارةعشر:اظمسالفصل

مصطفىدكتور،الأندلسفيالإسلاميةالحضارةمنالمستشرقينمواقف

الشكعهَ.

ع!ع!ع!
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الرابع:الملحق

11والمستشرقون!الاسلامكتابمحتوياتفهرس

المسلمينالعلطءمننخبةتأليف

!شفةعامةدراسات:الأولالقسم

الأعظمي.سعيدالأستاذلماذا؟والمستشرقونالإسلام

أبيالشيخسماحة،المسلمينوالباحثينالمستشرقينبينالإسلاميات

الندوى.الحسىعلىالحسن

.زقزوقحمديمحموددكتور،والاستشراقالإسلام

أحمدخليقالأستاذ،ونظرياتهمالمستشرقينلأفكارمتعددةعهود

نظامى.

.فروخعمردكتور،السياسةنطاقوفيالعلمنطاقفيالاستشراق

دار11بهقامتالذيوالدورالمستشرقينلدراساتالأوليةالأسس

الرحمن.عبدالدينصباحالسيدالمصنّفين"،

الليثاًبوالشيخ،والمستشرقينالإسلامموضوععلىخاطفةنظرة

الإصلاحى.الندوى

المالكىعلويمحمددكتور،والعصبيةنصافالٍابينالمستشرقون

الحسى.

الإسلاميةالثظفةجوانبنحتلفتتناولمتخصصةدراسات:اكفيالقسم

.الجندىاًنورالأستاذ،والإسلامالمستشرقون

.الجندىأنورالأستاذ،الكريموالقرآنالمستشرقون

الجنديأنورالأستاذوالسنّة،المستشرقون
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الجندكب.أنورالأستاذ،النبويةوالسيرةالمستشرقون

.الجندىأنورالأستاذ،والتاريخالمستشرقون

خليل.الدينعمادالدكتور،النبويةوالسيرةالمستشرقون

الديب.العظيمعبد،والتاريخالمستشرقون

الطنطاوى.محمدمحمودالدكتور،بالسيفلابالسلمانتضرالإسلام

مبشراللّهعبدالدكتور،المنصفينالمستشرقينبعضمرآةفيالإسلامنجي

الطرازممما.

الندومم!.الدينتقىالدكتور،والمستغربينالمستشرقينمعالسنّة

الندوى.الحسنصدرمحمدالسيد،الكريموالقرآنالمستشرقون

الندوممط.الحسنصدرمحمدالسيد،النبويةوالسنّةالمستشرقون

الأعظمى.سعيدالأستاذ،نحوهعدتناهىفماالاستشراقهوهذا

هههههه
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المحتوياتفهرس

لعنوانا

وصلةالفكريالغزومنالمملكةموقف:الأولالفصل

.....................الفكريالغزوومواجهةالسعوديةالجامعات-

.........................الفكريالغزومعاولمنالاستشراق-

فيالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةجهود:اكفيالفصل

..........................الاستشراقدراسة

...................................الاستشراقيةالدراساتوحدة-

.................................،...الوحدةعنصدرتمؤلفات-

..................المنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراققسم-

...................................الزائرونوالأساتذةالأساتذة-

..................................والنشروالمكتبةالعلميةالرسائل-

........*............+...........ء،...والابتعاثالعلميةالرحلات-

............................................والندواتالمؤتمرات-

........................والاستشراقيةالحضاريةالدراساتمركز-

ابمعاتقبلمنالمملكةفيالأستشراقمواجهة:اكلثالفصل

والدعويةالتعليميةوالهيئاتوالمؤسسات

......الشريفينالحرمينخادمعهدفيوالثظفية

.......................الجامعات-

................................الاستشراققضاياحولمؤلفات-
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44-46
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94-51
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53-55
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65-77
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..........................................والإعلامالاستشراق-

...............سعوديةمجلاتمنمتخصصةأعداد-

..................َََََََْوالتلفزيونالإذاعة-

......................والفنونوالثقافةللتراثالجنادريةمهرجان-

..............الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز-

.........عبدالعزيزالملك-دارة

..........................بالرياضالعامةالعزيزعبدالملكمكتبة-

......................................الإسلاميةالشؤونوزارة-

الإسلامىلمالعاورابطةالإسلاميةوالدراساتالبحوثمركز-

..............................،....العالميةالإسلاميةالإغاثةهيئة-

فيالاستشراقوبحوثلدراساتالمنورةالمدينةمركزموقع-

...............................................والتوصياتاظتمة

.......................................................الملاحق

قسمفيقدمتالىالعلميةبالرسائلقائمة:ايأولاسحق

السعوديةالجامعاتوفيالمنورةبالمدينةالدعوةبكليةالاستشراق

......................................الماضيةسنةالعشرينخلال

بالاستضراقالمعاصرالاهتمام)بعنواندراسةترجمةافمافي:الملحق

لمعامجلةفيالإنجليزيةباللغةنشرت(السعوديةالعربيةالمملكةفي

اهـيوليو-414صفر-محرم،4عدد،41مجلد،الكتب

مؤلفترجمةمنوهى،43ا422-الصفحاتام399أغسطس

.........................................................الكتاب
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فيالمستشرقينمناهج)كتابمحتوياتفهرس:الثلثالملحق

.....................................(الإسلاميةالعربيةالدراسات

.......والمستشرقونالاسلامكتابمحتوياتفهرسالرابم:الملحق

.................................................المحتوياتلهرس

عي!**
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	أثر المملكة الرائد في الاهتمام بادراسات الاستشراقية
	مقدمة عميد البحث العلمي
	المقدمة
	الفصل الأول: موقف المملكة من الغزو الفكري وصلته بالاستشراق
	الفصل الثاني: جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في دراسة الاستشراق
	الفصل الثالث: مواجهة الاستشراق في المملكة من قبل الجامعات والمؤسسات والهيئات التعليمة والثقافية في عهد خادم الحرمين
	الخاتمة والتوصيات
	المراجع
	الملاحق
	فهرس المحتويات




