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Abstract:

The orientalist view of the Prophet’s
biography

Masih and his book “Islam” as a model

الملخص
يدور البحث حول موضوع االسترشاق يف الكتابات

The research revolves around the topic of عن الس�يرة النبوية ومنوذج ذلك كتابات ماسيه يف
Orientalism in the writings on the Prophet’s

.»كتابه «االسالم

biography, and a model for that is the تعددت كتابات املس��ترشقني حول الس�يرة النبوية

writings of Masih in his book, Islam. The مبجم��ل تفاصيله��ا فكان��ت الكتاب��ات الربيطانية
topic derives its

والفرنس��ية والروس��ية وغريها ورغم تنوع اس��اليب

The writings of the Orientalists on the املس��ترشقني ومناهجه��م اال ان كل الكتاب��ات

Prophet’s biography in all its details varied, اجمع��ت عىل الطعن يف مجريات احداث الس�يرة
so the British, French, Russian and other النبوية اجامال او الجزاء معينة وكتابات هرني ماسيه
writings were, and despite the diversity of

.جزء من هذا النهج

the styles and approaches of the Orientalists, رغ��م املس��احة الصغ�يرة الت��ي خصصها ماس��يه

all the writings unanimously contested the ألحداث الس�يرة النبوية يف كتابه «االس�لام» اال ان
events of the Prophet’s biography in general  فرناه يطعن يف قبيلة، الطع��ون كانت كثرية ومتنوعة
or for certain parts, and the writings of النب��ي صىل الله عليه وس��لم ويتهمه بإنش��اء حزب
Henri Massey were part of this approach.

 ويركز عىل الق��ران الكريم ويكرر الطعن، س��يايس

Despite the small space that Masih allocated في��ه ويصفه انه عبارة عن بقايا من الديانتني اليهودية
to the events of the Prophet’s biography in  ثم ينتق��ل للطعن بالوح��ي ويقول انه،والنرصاني��ة
his book “Islam,” the appeals were many and  ثم نراه يطعن يف الغزوات،يس��تخدم لتربير االفعال

varied. Christianity, then turns to challenge  ويعود ليشكك،والرسايا ويؤكد ان هدفها اقتصادي
the revelation and says that it is used to
justify actions, then we see it challenges the

. اىل غري ذلك من الطعون، بالبعث واالخرة
:•الكلامت املفتاحية

invasions and the companies and confirms - االس�لام- الس�يرة النبوي��ة- االس��ترشاق-ماس��يه
that their goal is economic, and returns to

.االسترشاق املعارص
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question the resurrection and the afterlife,

المقدمة

to other appeals.
key words:

 Masih - Orientalism - Biography of theيدور البحث حول موضوع االسترشاق يف الكتابات
 Prophet - Islam - Contemporary Orientalismعن الس�يرة النبوية ومنوذج ذلك كتابات ماسيه يف
كتابه «االسالم».

❊

❊

❊

يستمد املوضوع اهميته بداية من اهمية الدراسات

االس��ترشاقية وما تركت��ه من اثر كب�ير ليس فقط يف

مؤلف��ات املس��ترشقني التي اثارت ج��دال كبريا يف
اوساط املعرفة والثقافة والفكر حيث ان معظم هذه

الكتاب��ات احتوت عىل الطعن والتش��كيك يف كل

ما يتعلق باإلس�لام منذ س�يرة النبي صىل الله عليه
م��رورا بباقي حقب تاريخ املس��لمني اال ما ندر من
املس��ترشقني ،كذلك ألهمية ماس��يه رغم الورقات

اليس�يرة الت��ي تتناول فيها الس�يرة النبوي��ة يف كتابه

قيد الدراس��ة ،ولبيان مس��ألة اس��تمرارية الدراسات
االسترشاقية من عدمها يف الوقت الحارض.

تناول��ت املوض��وع يف مبحث�ين االول غط��ى كل

م��ا يتعل��ق باالس��ترشاق النش��أة املصطل��ح فضال

ع��ن الدواف��ع واالس��تمرارية ،اما املبح��ث الثاين
فقد اش��تمل عىل م��ا تضمنه كتاب ماس��يه من اراء
تخص الس�يرة النبوية ثم الخالصة وقامئة املصادر

واملراجع.

ام��ا ابرز الصعوب��ات التي واجهته��ا عملية البحث
فهي طريقة تناول الكتابات عن السرية يف املصادر

فمعظم الكتب تتناول الس�يرة عند اي مسترشق عن
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طريق ذكر املي��زات العام��ة دون التطرق اىل اصل

المبحث االول

النصوص والتنبيه عىل املصطلحات وطريقة تناول

املوض��وع وهذا االمر يجعل م��ن القارئ بعيد عن

االستشراق

اس��اليب املس��ترشقني ومن الصعوبة عليه ان يتبني
مع��اين العب��ارات  ،فالكت��ب التي تتن��اول االقوال

واالساليب تعترب قليلة اىل حد ما.
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اوال :ماهية االسترشاق

اس��تخدمت يف البح��ث الكثري من املص��ادر التي مصطل��ح االس��ترشاق يعني دراس��ة كل م��ا يتعلق

تنوعت ما بني الكت��ب واملقاالت فضال عن بعض بش��عوب الرشق من لغة وحض��ارة ومجمل مايض
كتب املرشقني والتي أغنت صفحات البحث.

❊

❊

❊

وحارض هذه املجتمعات)1( .وهو تلك الدراس��ات
الغربي��ة الت��ي تناولت ال�شرق االس�لامي بتاريخه

وعقائده وترشيعاته وكل ما يخصه بشكل عام.

()2

وهو ظاه��رة ثقافية غذتها الرغبة يف اكتش��اف ذلك
املجهول بالنسبة للغرب وهو الذي يسمونه الرشق

فهو يف نظرهم كون جديد وقارة غاضبة ال تستسلم

بس��هولة وتق��ف ش��امخة وكأنه��ا التاريخ كل��ه

()3

((( ف��اروق عم��ر فوزي ،االس��ترشاق والتاريخ االس�لامي
(القرون االس�لامية االوىل) دراس��ة مقارنة بني وجهة النظر
االس�لامية ووجه��ة النظر االوربي��ة) ع�مان :االهلية لنرش
والتوزي��ع  )1998 ،ص30؛ عب��د الحلي��م ريوق��ي ،ماهية

االسترشاق النشأة ،املناهج واالهداف ،االصناف والوسائل،
مجل��ة االنس��ان واملجتمع ،الع��دد ( ،2ديس��مرب)2011/
صص.91-78

((( عبد الرحمن عمرية  ،االس�لام واملس��لمون بني احقاد
التبشري وضالل االس��ترشاق (بريوت  ،دار الجبل ،بال-ت)

ص9.

((( محمد فاروق النبهان ،االس��ترشاق ،تعريفه ،مدارس��ه،
اثاره (منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،

1433هـ2012 /م) حمص .8-7
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واالسترشاق الذي عرب عنه واقعه عرب التاريخ وصفه درسوا يف مدارسها وترجموا القران والكتب العربية
ادورد سعيد حيث قال «اسلوب غريب للسيطرة عىل اىل لغاته��م  ،وم��ن اوائل هؤالء الراه��ب الفرنيس

الرشق وامتالك السيادة عليه.)1(»...

جربرت الذي انتخب بابا لكنيس��ة روما سنة 999م

وميك��ن الق��ول ان االس��ترشاق هو اح��د التيارات وجريارد كرميون وغريهم.

()4

التي ظهرت عىل الس��احة الثقافية واملعرفية وايضا وم��ن املؤرخني م��ن ي��رى ان االس��ترشاق بدأ مع

السياس��ية والتي وضعت جل اهتاممها لدراس��ة ما وج��ود اول ترجمة للقران يف عام 538هـ.1143 /

يتعلق باملرشق االسالمي وتوظيف تلك الدراسات ( )5ويؤكد مؤرخ اخر ان االس��ترشاق تعود بدايته اىل

ألغ��راض متنوع��ة ثقافي��ة وسياس��ية وق��د غط��ت الق��رن الثالث عرش امليالدي اما ما قبل هذه الحقبة
ه��ذه الدراس��ات جوانب متع��ددة وبش��كل عميق التاريخي��ة ال يعدو كونه محاوالت فردية ال تش��كل

للمجتمع��ات الرشقية وركزت ع�لى تفاصيل كثرية صورة واضحة ملعامل االسترشاق.

()6

وتخص كل ما يتعلق باملواطن الرشقي.

واالس��ترشاق كأي علم من العلوم بدأ بأعامل فردية

اما املس��ترشقون فهم اولئك الكت��اب واملؤرخون استمرت عرب العصور ورسعان ما اكتمل واتضحت

والسياس��يون الغربي��ون الذي��ن حرضوا ج��زءا من صورته  ،ورغم اختالف املؤرخني يف تحديد بداية

حياتهم يف دراس��ة جانب واحد او جوانب متعددة نشوئه وانتشاره اال انه اتنرش بشكل واسع نهاية القرن
ملجتمعات الرشق(.)2

الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش.

اما نشأة االسترشاق( )3فال ميكن تحديد تاريخ لذلك ثانياً :دوافع االسترشاق:

ف�لا نعلم من هو اول ش��خص غريب اهتم بدراس��ة ح�ين نطال��ع مؤلف��ات االس��ترشاق يف مختل��ف

الرشق لكن املؤكد ان بعض الرهبان الغربيني ذهبوا املج��االت مب��ارشة يتب��ادر اىل الذهن ما الس��بب
اىل االندل��س اي��ام نهض��ة الحضارة االس�لامية قد وم��ا الداع��ي لهذا النت��اج وملاذا دخ��ل هؤالء اىل

((( ادورد س��عيد ،االس��ترشاق ،ترجم��ة :محم��د عن��اين

(القاهرة :رؤية للنرش والتوويع  )2006 ،ص.39

هذا الحقل ،ملاذا درس��وا ع��امل ال ميت لهم بصلة
ومل��اذا تم بذل كل هذا الجهد واملال ،كلها اس��ئلة

((( فاروق عمر فوزي ،االس��ترشاق،ص30؛مالك بن بني

 ،انت��اج املس��ترشقني واث��ره يف الفكر االس�لامي الحديث ((( مصطفى السباعي ،االسترشاق واملسترشقون مالهم ،ما
(بريوت :دار االرشاد1388 ،هـ )1969 /ص.5

عليهم (دار الوراق ،بال – ت) صص 18-17

((( قاس��م الس��امرايئ ،االس��ترشاق ب�ين املوضوعي��ة ((( فاروق عمر فوزي ،االسترشاق ،ص.30

واالفتعالي��ة(د.م :دار الرفاع��ي للنرش والطباع��ة والتوزيع ((( ،محمد البهي ،املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من

1403هـ1983/م)صص .25-19

اإلسالم (مطيعة االزهر ،بال – ت) ص.11
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ميك��ن الحصول ع�لى اجوبتها من خ�لال تصفح ويذكر كوفني يف كالم له حول االسالم «ان الرشيعة

مؤلفاته��م املتعددة الت��ي تغطى جان��ب كبري منها االس�لامية الت��ي دان به��ا وقدس��ها مائت��ان وثالثة
الدين االس�لامي وما يتعلق به وسنضع يف االسطر وثالثون مليونا من الناس قد حفظت يف تضاعفيهام

القادمة ابرز الدوافع التي حملت هؤالء االشخاص رشورا اجتامعية تنئ منها االنسانية ومع هذا قدست
للدخول اىل عامل الرشق وسرب اغواره.

 .1الدافع الديني:

الرشيعة هذه الرشور باسم الدين»(.)3

هذه عينة بسيطة ملا حوته كتب وخطب املسترشقني

يع��د هذا العامل م��ن اهم واوض��ح عوامل ودوافع يف حديثه��م ع��ن االس�لام وه��ذا مل ي��أيت هك��ذا
نش��وء االس��ترشاق ومام يؤكد ان بداية االس��ترشاق مصادف��ة وامنا نتيج��ة ما زرعته الكنيس��ة يف هؤالء

كان��ت قامئة ع�لى جهود ع��دد من الرهب��ان الذين الكت��اب .ولعل من اهم هذه االه��داف التي ال زال

نال��وا ثقافاته��م يف االندل��س صاحب ه��ذا الدافع املس��ترشقون يعملون عليه��ا اىل االن هو محاولة
االس��ترشاق يف كل مراحل��ه التاريخية ،ومل يتمكن اعطاء صورة مشوهة عن االسالم كدين وعن الرشق

معظ��م م��ن كت��ب يف االس��ترشاق التخل��ص من��ه كحضارة وعن العربية ك�تراث وذلك إلبعاد الناس
بشكل نهايئ.

()1

عن اعتناق االس�لام وتحقيق خدمة كبرية للكنيس��ة

ون��رى ان هذا الدافع قد س��يطر عىل معظم كتابات والحركة التنصريية ويأيت تباعا الهدف الكبري االخر

املرشق�ين ومن ه��ذه الكتابات وص��ف بروكلامن الق��ايض بتحطيم االس�لام م��ن داخله ع��ن طريق

عقي��دة التوحي��د عن��د املس��لمني «ان الوحداني��ة تشكيك املسلمني بكتابهم ونبيهم.

()4

التجريدي��ة الت��ي كان��ت اىل حد كبري اس��اس قوة  .2الدافع السيايس:

االسالم عىل غزو القلوب واكتساب االتباع مل تنشأ وهذا الدافع تجىل واضحا بعد ان اس��تقلت معظم
اال تدريجيا ولقد س��بقت منا االشارة اىل نزوع النبي الدول العربية واالس�لامية ،فيالحظ وجود سكرتري

االوىل اىل االعرتاف باآللهة املكية الرئيسية شفعاء او ملحق ثقايف يحس��ن اللغة العربية يف س��فارات

عند الله»(.)2

((( محمود حمدي زقزوق ،االس��ترشاق والخليفة الفكرية

الدول الغربي��ة يف البلدان العربية االس�لامية وهذا

الش��خص يتصل برجال الفكر والصحافة والسياسة

لل�صراع الحض��اري (القاه��رة  :دار املع��ارف )1997 ،واالعالن 1392،هـ1983 /م) ص.80
ص74؛ ادورد سعيد ،االسترشاق  ،ص.265

((( محمد كرد عيل ،االس�لام والحض��ارة  ،ط( 3القاهرة:

((( محمد فتح الله الزيادي ،ظاهرة انتشار االسالم وموقف مطيعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،بال –ت) ص.15
بعض املس��ترشقني منه��ا (طرابلس :املنش��أة العامة للنرش ((( الزيادي ،ظاهرة انتشار االسال ،صص .\90-89
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ويب��ث فيهم م��ن االتجاهات السياس��ية م��ا تريده باالنحراف عن النهج العلمي.

()4

دولته )1(.وغاية هذا الدافع تحقيق اهداف سياس��ية  .4الدافع االقتصادي:

تري��د تحقيقها الدول االس��تعامرية الغربية لتس��يري ومن الدوافع القوية لالس��ترشاق رغبة الدول الغربية
دول العامل االسالمي يف افالكها.

()2

 .3الدافع العلمي:

يف التعام��ل التج��اري م��ع الرشق وذل��ك لرتويج

بضائعهم ورشاء املوارد الخام بأمثان قليلة والقضاء

من املس��ترشقني عدد قليل اقبل عىل دراسة الرشق ع�لى الصناعة املحلية يف بل��دان املرشق .كذلك

بهدف االطالع عىل حضارته واديانه وثقافته ولغاته .كانوا يهدفون اىل االس��تيالء عىل االسواق التجارية

وهؤالء ال نرى يف اعامله��م الدس والتحريف غري واملؤسسات املالية املختلفة والعمل عىل ان تكون
ان ه��ؤالء ال يوج��دون اال اذا توف��رت لهم املوارد بالد املسلمني بالد مستهلكة للبضاعة الغربية.

()5

املادي��ة الخاصة التي متكنهم م��ن القيام بأبحاثهم ولتحقيق هذا الهدف وجهت املؤسسات االقتصادية

بإخ�لاص وامانة الن هذه الدراس��ات ال يتم دعمها الغربية من يهتمون بالدراسات االسترشاقية ليكونوا
م��ن قبل رجال الدين ورجال السياس��ة لهذا نرى ان وس��طاء ومستش��ارين له��م  ،وهك��ذا اصبح��ت

هنالك ندرة يف هكذا مسترشقني.

()3

الدراسات االسترشاقية وسيلة لكسب االموال.

()6

بل ان هؤالء كثريا ما يتعرضون ملضايقات كثرية من ان معرفة دوافع االس��ترشاق هي التي تحدد الهدف
رجال الدين ورجال السياسة ،وهؤالء مع اخالصهم الذي يس��عى اليه املس��ترشقون باهتاممهم بدراسة
يف البحث والدراسة ال تسلم كتاباتهم من االخطاء االس�لام واملس��لمني ،فه��ذا الع��دد الكب�ير م��ن

واالس��تنتاجات البعي��دة عن الح��ق والواقع وذلك املسترشقني الذين سخروا جهودهم لدراسة حضارة

ألس��باب عدة منها جهلهم باللغة العربية او جهلهم وتراث املس��لمني بالتعاون مع الدوائر االستعامرية
باألجواء االس�لامية  ،ولكن تت��م محاربة هؤالء من الت��ي نوف��ر لهم االم��وال وتوف��ر لهم التس��هيالت
قبل فئات املس��ترشقني االخرى عن طريق اتهامهم كل ذل��ك يحم��ل يف طيات��ه اهداف��ا كبرية يس��عى
هؤالء لتحقيقها.

((( السباعي ،االسترشاق ،ص.24

ثالثاً :وسائل املسترشقني ومجاالت عملهم:

((( عب��د الرحمن حس��ن حبنكة املي��داين ،اجنحة املكر تنوعت الوسائل التي اس��تخدمها املسترشقون من

الثالث��ة خوافيها التبش�ير االس��ترشاق -االس��تعامر دراس��ة

وتحلي��ل وتوجي��ه ،ط( 8دمش��ق  :دار التعل��م1420 ،هـ ((( /حبنكة ،اجنحة املكر  ،ص.13
2000م) ص.127

((( السباعي ،االسترشاق ،صص .24025

((( املصدر ذاته.
((( املصدر ذاته.
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اج��ل تحقيق اهدافهم وميكن حرص هذه الوس��ائل ايطاليا والنمسا.

()3

مبا يأيت(:)1

ايضا انشاء كرايس اللغات الرشقية()4يف الجامعات

الرسول ﷺ.

مثل مطبعة مايسرتي يف مدريد.

 التشكيك يف مصادر الدين االسالمي وصحة نبوة االوربية مثل جامعة تولوز وانش��اء املطابع الرشقية()5

 القاء الشبهات حول احكام االسالم الترشيعية. -املغالطات وافرتاء االكاذيب.

كذلك انشاء دور النرش واقامة املؤمترات واالشرتاك
يف املجامع العلمية والرس��مية يف البالد االسالمية

 -تزي�ين االفكار البديلة والتلطف يف دس الس��موم مثل مرص دمشق

()6

مام يالحظ عىل هذه األنش��طة هو وضوح النش��اط

الفكرية بصورة متدرجة.

لقد حاول املس��ترشقون ان يحقق��وا اهدافهم بكل االس��ترشاقي بداي��ة الق��رن الثامن عرش وب��دأ بأخذ

الوس��ائل فقد الف��وا الكت��ب والق��وا املحارضات مسلكا واضح لتحقيق اهدافه ،وهذا يقودنا لرنى ما
والدروس وس��عوا لن�شر النرصانية بني املس��لمني اهم ما متيزت به الكتابات االسترشاقية سواء الكتب

وعقدوا املؤمت��رات واصدروا الصحف ومل يرتكوا او املقاالت واهم ما ركزت عليه من افكار.
سلك ميكن ان بتحقق اهدافهم اال وسلكوه.

()2

ومن امثلة هذا النشاط االسترشاقي املحموم:

• مالحظات حول كتابات املسترشقني عن االسالم

واملسلمني.

()7

يف عام  1787انشأ الفرنسيون جمعية للمسترشقني  -التش��كيك يف صحة رسالة النبي محمد صىل الله
والحقت بها اخرى ع��ام  1820واصدروا «املجلة

االس��يوية» ،ويف لن��دن تألفت جمعي��ة تهدف اىل ((( املصدر ذاته.

تش��جيع الدراس��ات الرشقية عام  1823واصدرت ((( وهي كرايس للدراس��ات االس�لامية والعربية والرشقية

مجلة الجمعية االس��يوية امللكية  ،ويف عام  1842بوج��ه ع��ام انش��أت يف الجامع��ات الغربية.حبنكة،اجنحة
املكر،ص.134

انشأ االمريكيون كذلك جمعية ومجلة تحت مسمى

«الجمعية الرشقية االمريكية» ويف ذات العام اصدر

((( عف��اف ص�بره ،املس��ترشقون ومش��كالت الحض��ارة

(القاه��رة :دار النهض��ة العربي��ة للطب��ع والن�شر والتوزيع،

املس��ترشقون تح��ت مس��مى «الجمعي��ة الرشقي��ة  )1985صص 32-30؛ الزيادي ،ظاهرة انتش��ار االسالم ،
االمريكية» ويف ذات العام اصدر املرشقون االملان صص .100-99

محلية خاصة بهم وحذا حذوهم املس��ترشقون يف ((( س��عد ال حمي��د ،اهداف االس��ترشاق ووس��ائله (كلية
الرتبية قسم الثقافة االس�لامية – جامعة امللك سعود) بال-

((( حبنكة  ،اجنحة املكر ،ص .138
((( البهي ،املبرشون ،ص.13

ت)  ،صص 14-13

((( حبنكة ،اجنحة املكر ،صص .140-138
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عليه وس��لم فه��م ينكرون ان يك��ون محمد ﷺ نبياً اصدارها رغبة املسترشقني بجميع خالصة ابحاثهم
اوح��ى الله اليه وان��زل عليه كت��اب ويتخبطون يف يف كت��اب يعتمد عليه املس��لمون ويؤثر يف تكوين

تفسري ظاهرة الوحي.

الراي العام االسالمي(.)2

الله سبحانه وتعاىل.

م��ع بدايات القرن العرشي��ن خاصة بعد ان وضعت

 -التش��كيك يف كون القران الكريم كتاب منزل من رابعاً :االسترشاق املعارص

 -تأكيده��م ع�لى ان االس�لام ليس دين��ا منزال من الحرب العاملي��ة الثانية اوزارها عام  1945اهتمت

الل��ه تعاىل وامنا ه��و ملفق من الديانت�ين اليهودية الدوائر االسترشاقية مبراجعة «االسترشاق» والعمل
ع�لى اصالح مؤسس��اته وقد ادى ذل��ك اىل ظهور

والنرصانية.

االس��ترشاق بش��كل جدي��د ومعارص حيث ش��هد

 -التشكيك يف صحة الحديث النبوي.

تغريات جذرية ش��ملت مجاالت اهتامماته وطرائق

 -التشكيك يف قيمة الفقه االسالمي.

 التشكيك يف قدرة اللغة العربية عىل مسايرة التطور بحثه وهذا كله ادى اىل تقسيم اختصاصاته وتوزعهايف الفروع العلمية املختلف��ة كعلوم اللغة واالديان

العلمي.

والتاريخ والسياسة واالقتصاد واالجتامع وغريها.

 -تشكيك املسلمني يف قيمة تراثهم الحضاري.

()3

وق��د احتوت كتبه��م عىل تزوير الحقائق بأس��اليب تأس��س االس��ترشاق الجدي��د ع�لى مجموع��ة من
مختلفة ،ومن االعامل الخطرة للمس��ترشقني والتي املراجع��ات الت��ي تعكس رف��ض املث��ل القدمية

اصدره��ا بعدة لغات دائ��رة املعارف االس�لامية

()1

للهيمن��ة الغربي��ة ،وقد حرص ج��ون جيمس كالرك

الت��ي احتوت عىل كم كبري م��ن االخطاء والحقائق التحوالت املركزية لالسترشاق الجديد مبا يأيت(:)4

املحرف��ة وتكمن خطورته��ا انها اصبح��ت مرجعا فس��حت طموحاته ذات النزع��ة املعوملة املجال

لكثري م��ن الكت��اب املس��لمني  ،وكان الهدف من لتعددي��ة ح��ذرة ،فس��حت ثقت��ه املعرفي��ة املجال
((( هي موس��وعة كاملة عن االسالم دينا وتاريخا وحضارة

ملنهجي��ة تأويلي��ة نوعا ما اكرث تواض��ع ونقد ذايت،

وادابا وعلوما واقتصادا وسياس��ة واعالم وهي تقع يف اربع ((( صعد ال حميد ،اهداف االسترشاق ،صص13-12

مجلدات ضخمة،يسودها املنهج العلمي املنحرف وعداوة ((( فت��ح الدين محم��د ابو الفت��ح البيانوين ،االس��ترشاق

بالغة لالسالم ،تقدم اسوأ التفسرياتوترجع االعامل العظيمة املع��ارص وعل��م الحديث (ك��ريس االمري س��لطان بن عبد

اىل احط البواعث وتنرث بذور التش��كيك يف مصادر التاريخ العزيز للدراسات االسالمية املعارصة1433،هـ) ص.33

االسالمي.للمزيد عنها انظر:ابراهيم عوض  ،دائرة املعارف ((( عب��د الله ب��ن عبد الرحمن الوهيبي ،حول االس��ترشاق
االسالمية  ،االسترشاقية  ،اضاليل و اباطيل (القاهرة  :مكتبة الجدي��د مقدم��ات اولي��ة (مجل��ة البيان1435،ه��ـ)

البلد االمني 1419 ،هـ 1998 ،م) ص .5

ص .93-92
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انهم��ك االس��ترشاق الجدي��د بتفكي��ك خط��اب

المبحث الثاني

االسترشاق االستعامري واسسه .هذه الرؤية ليست
بالرضورة تنطبق عىل جميع الكتابات االس��ترشاقية

املع��ارصة ولكنه��ا وجه��ة نظ��ر تؤك��د اس��تمرار
االسترشاق بوجه جديد.
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الرؤية االستشراقية للنبي ﷺ
في مضمون كتابات ماسيه

وقد زعم الكثري من الكتاب ان االسترشاق انتهى وان

تمهيد

الغرب مل يعد يهت��م بتفعيل هذه الظاهرة من خالل

نشاطاته املختلفة والتي يقوم بها الكتاب والباحثني

الغربي�ين اال ان هذا الرأي يدحضه كاتب غريب هو تعدد مؤلفات املس��ترشقني حول الس�يرة النبوية

()2

مكسيم رودنس��ون اذ يذكر «ان الدراسات املرتكزة لكن الرؤية االسترشاقية للنبي محمد ﷺ وسريته

()3

عىل شعوب وثقافات ومجتمعات املناطق العديدة تركزت بش��كل اس��اس حول املطاعن والش��بهات
املش��مولة س��ابقا تحت اس��م الرشق سوف تستمر واساسها محورين هام :

وسوف يساهم فيها منذ االن اختصاصيو البلدان او اوال :محمد انس��ان وليس برس��ول وال نب��ي وثانيا
املناطق املدروسة(.»)1

❊

االس�لام نتاج انس��ان ولي��س بوحي ،حي��ث يؤكد

ع��دد كبري م��ن املس��ترشقني ان النب��ي ﷺ مصلح

❊

❊

((( عب��د الل��ه محم��د االم�ين النعي��م ،االس��ترشاق يف

الس�يرة النبوي��ة دراس��ة تاريخي��ة الراء (وات -بروكل�مان-
فلهاوزن) مقارنة بالرؤية االس�لامية(املعهد العاملي للفكر

االس�لامي1417،هـ1997/م)؛ امل عبيد عواض الثبيتي،

الس�يرة النبوية يف كتابات املس��ترشقني الربيطانيني دراسة
تاريخي��ة نقدية (توم��اس كاراليل -توماس ارنول��د -الفريد
جيوم)(كلي��ة الرشيع��ة والدراس��ات االس�لامية ،جامعة ام

القرى )1424،رسالة ماجستري غري منشورة.

((( عص��ام فخري برتو ،الرس��ول الكري��م ﷺ يف كتابات

((( م��ازن ب��ن ص�لاح مطبقايت  ،ه��ل انتهى االس��ترشاق املسترشقني االسترشاق الربيطاين امنوذجا ،مجلة دراسات

(جامعة االم��ام محمد بن صعود االس�لامية ،كلية الدعوة ،اس��ترشاقية ،الس��نة الثاين ،العدد 1436( 5ه��ـ2015/م)
بال-ت) ص.303

صص .46-45
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اجتامع��ي وعبقري وبطل من ابط��ال التاريخ وقائد بالخ��وارق ...حيث يقول« :ان الس�يرة التقليدية قد

من قادة االنس��انية وقالوا انه رج��ل الجزيرة االول .حولت جزئيا شخص محمد :فمع ان النبي قد اعلن

انهم مس��تعدون ان يبحثوا يف كل جوانب شخصيته ع��دة م��رات انه ليس س��وى رج��ل كاألخرين ،فان
ويخرجوا منه��ا صفات عديدة اال انه��م يف النهاية السرية ادخلت اشياء خارقة يف تاريخ حياته ،بشكل
ال ميكن ان يقروا بان محمد رس��ول الله اوحى اليه تس��تطيع فيه ان تجعله مساويا ملوىس واملسيح»

()3

بالدين فهم يف هذا ابتعدوا عن املهنية واملوضوعية يف النص تش��كيك واضح يف نبوة النبي محمد ﷺ
يف مسار البحث العلمي.

()1

والتأكيد عىل ان الخوارق التي اضيفت للس�يرة هي

ثانيا :ان االس�لام بنظرهم دين انس��ان ونتاج مصلح من جعلت منه بدرجة مساوية لألنبياء.

فهم يقرون ان االسالم متفوق عىل كثري من الرشائع  .2ويف ن��ص اخر يعود للتش��كيك ه��ذه املرة يف

القدمي��ة والحديثة ويؤك��دون انها متتاز بالبس��اطة اصل القبيلة التي ينتمي اليها النبي ﷺ حيث يقول:

والوض��وح والواقعي��ة واملنطق اكرث م��ن اي عقيدة «وكانت عائلة محمد تشكل جزءا ً من االرستقراطية

ساموية او برشية اخرى ،ويذكرون ان االسالم انفرد امللكي��ة ،انه��ا قبيل��ة قري��ش .وليس هن��اك ما هو

يف كثري من النظم االقتصادية والقضائية والسياسية ،مجهول اكرث من اصل هذه القبيلة»

()4

رغ��م كل ذل��ك هم ي��رون ان��ه نتاج ب�شري ال ميد  .3ثم يعود يف نص اخر ليثري اش��كالية طاملا اثارها

للنبوة بصلة.

()2

املس��ترشقون وهي ان االس�لام ونصوص القران

()5

م�ما تق��دم فم��ن املس��تغرب ان تحف��ل كت��ب امن��ا ه��ي مجموعة م��ن بقاي��ا الديانت�ين اليهودية
املس��ترشقني ع�لى مختلف مدارس��هم بالكثري من والنرصاني��ة وهو يذك��ر ان اليهودي��ة القت بضاللها

الش��بهات واملطاعن حول س�يرة النب��ي ﷺ ،وقد

تنوعت هذه املطاعن حسب االحداث التي حفلت ((( ه�نري ماس��ية  ،االس�لام ،ترجم��ة :بهي��ج ش��عبان
(بريوت:منشورات عويدات ،بال-ت).

بها الس�يرة النبوية وكتابات ماسية ماهي اال جزء من

هذه الكتابات.

((( ماسية  ،االسالم ،ص40

((( عم��ر ابراهيم رضوان ،اراء املس��ترشقني ح��ول القران

 .1يبدأ ماس��ية حديثه ع��ن احداث الس�يرة النبوية وتفس�يره (دار طيب��ة للن�شر والتوزيع،ب�لا-ت)؛ محم��د

بالتش��كيك يف س�ير االح��داث وانه��ا ممل��وءة محمد اب��و ليلة ،الق��ران الكريم من املنظور االس��ترشاقي
دراس��ة نقدي��ة تحليلي��ة (القاه��رة :دار الن�شر للجامعات،

((( نذي��ر حم��دان ،الرس��ول ﷺ يف كتاب��ات املرشق�ين 1423هـ2002/م)؛ مش��تاق بش�ير الغزايل ،القران الكريم
(مطبوعات رابطة العامل االسالمي /بال – ت ص  .96 -95يف دراس��ات املس��ترشقني دراس��ة يف تاريخ الق��ران نزوله

((( حمدان ،الرسول ،صص.97 -96

تدوينه جمعه (دمشق:دار النفائس1429 ،هـ.)2008/
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عىل نصوص الق��ران الكريم بش��كل واضح حيث «ان محم��دا كان يوضح افكاره بآي��ات قصار ذات
يق��ول « :وم��ا ال ريب في��ه ان التأث�ير اليهودي يف ايقاع الهث ،مميز بالسجع الذي يشبه بعض الشبه،

القران يب��دو اكرث وضوح��ا من التأثري املس��يحي ،بدون ان يكون مطابقا له ،سجع عرايف الوثنية الذي

وم��ع ذل��ك  .هنالك ع��دة مقاطع من الق��ران تذكر كان محارصوه يستسيغونه دون تأخري»

()5

بنص��وص رسيانية تحت��ذى وزيادة ع�لى ذلك فان  .7ويتناول ماس��يه مس��ألة لطاملا اثريت كثريا وهو
اآليات القرآنية املتعلقة باآلخرة والتي تعد اكرث قدما ان اول م��ن ام��ن بالنب��ي عليه الصالة والس�لام هم

من غريها تشبه بشكل غريب بعض مواعظ القديس الضعفاء وهذه مس��ألة متيز به��ا جميع االنبياء عىل

افرام العامل املسيحي الشهري يف الرشق ..ويضاف حد سواء( .)6حيث يقول« :وباستثناء اعضاء العائلة

من ناحية اخرى اىل تأثري الصابئة الذي يتحدث عنه فان محمد مل يجتمع حوله س��وى اناس صغار كان
يخىش من العداوة القرشية ان تزعزع اميانهم»(.)7
القران امكان وجود تأُثري سامري»(.)1

 .4ثم ينتقل اىل التشكيك يف البعث واالخرة حيث  .8ويواص��ل ماس��يه حديثه ع��ن النب��ي ﷺ وكانه
يقول ...« :انه تنب��أ ملعارصيه  ،املحبني للخريات ش��خصية منبوذة مطاردة ال صلة لها بكونه نبي يبلغ

االرضي��ة ،ببع��ث يتبعه عقاب مخي��ف وهو عقاب رس��الة س�ماوية حيث يق��ول« :ولس��وء الحظ فان
بقيت عنارصه غري واضحة ألنه يتألف تارة من انتهاء خديجة وابا طالب ق��د ماتا وبقي محمد مهمال من

الع��امل ،وطورا من مصيبة تش��به تلك التي الش��ت عائلت��ه ومن قبيلت��ه وهذا كان اكرث خط��ورة فحاول

الشعوب االس��طورية يف العصور العربية او العربية ايجاد مس��تند يف الطائف ،اال انه ط��رد منها ،ولكنه
حصل عىل السامح بالعودة اىل مكة بفضل وساطة

القدمية»(.)2

 .5وت��راه يصف اآلي��ات القرآنية ( )3بانها تبش�ير ذو احد القريشيني»(.)8

مي��ول اش�تراكية اثار ض��د محمد ليس تج��ار مكة  .9ويث�ير ماس��يه ام��را يتف��ق مع��ه في��ه غ�يره م��ن
االثرياء فقط بل ايضا االشخاص املرتبطني بالكعبة املس��ترشقني وهو ان النبي محمد ﷺ رجل سياسة

والعائشني من النذور والحج.

()4

 .6ثم يعود للتشكيك باآليات القرآنية ويقول عنها:

((( ماسيه،االسالم،ص.44

((( ماسيه ،االسالم ،ص.42

موجز التاريخ الخالفة الراش��دة ط( 10ب�يروت :دار الفكر

((( املصدر ذاته.

((( ماسيه ،االسالم ،ص.45

((( املصدر ذاته  ،ص.44
((( املصدر ذاته.

((( محمد س��عيد رمض��ان البوطي ،فقه الس�يرة النبوية مع
املعارص1411 ،هـ1991/م) ص .109-108

((( املصدر ذاته.
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انش��أ حزباً سياس��يا حيث يقول «ب�ين عامي  610العرص القدي��م (التوراة) ويوجد فعال انعكاس لهذه

و  620فان بعض املدنيني االنصار يف املس��تقبل املحادثات يف اجزاء القران التي يعود تاريخها اىل

التق��وا مبحمد يف م��كان منعزل واقس��موا له ميني ذلك الوقت حيث تبدو فيها املهارة بإضافة ابراهيم
االخالص وهكذا اصبح محمد رئيس��ا لحزب ديني اىل الس�لام .ولكن اآليات القرآنية التي اعادت رسد

وسيايس معاً(.)1

حكاي��ات العهد القديم تحتوي عىل اخطاء فاليهود

 .10وهنا ينتقل ملرحلة اخرى من الطعن والتشكيك املتش��بعون بتفوقه��م ،والذي��ن يعت�برون ان منحة

تخ��ص الغزوات( )2إذ يؤكد ان املعارك التي حدثت النب��وة ظلت امتيازا إلرسائيل اظه��روا هذه االخطاء
بني املسلمني واملرشكني امنا كان هدفها اقتصاديا بتهكم»(.)4

حيث يق��ول« :كان محمد واتباع��ه يلتزمون الدفاع  .12وهن��ا يؤكد ماس��يه ع�لى االث��ر اليهودي عىل
حت��ى االن .ولك��ن الهجوم س��يبدأ» قاتل��وا الذين االس�لام ويقرن بقاء القبلة باتجاه بني املقدس عىل

ال يؤمنون بالله وال باليوم االخر وال يحرمون ما حرم ان عالقات��ه ﷺ بقيت مس��تمرة مع اليهود ومس��ألة
الله ورس��وله وال يدينون دين الحق من الذين اوتوا تغي�ير القبلة اىل مكة هي اش��ارة واضحة عىل قطع

الكتاب حت��ى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» العالق��ات مع اليهود حيث يق��ول« :وكانت العالمة

وه��ي أية قرآنية تظه��ر الصف��ة االقتصادية اكرث مام الواضح��ة ع�لى قطع العالق��ات هي تغي�ير وجهة

تظهر الصفة الدينية للحرب التي س��تندلع قريبا بني الصالة االسالمية فقد اختار محمد منذ الهجرة قبلة
مكة واملدينة»(.)3

اليهود وكان املس��لمون يصلون باتجاه اورش��ليم،

 .11ويع��ود ماس��يه م��رة اخ��رى للتش��كيك بآيات وبعد س��تة عرش او س��بعة عرش ش��هرا ً من الهجرة ،
الق��رآن الكريم ويق��ول انها تحتوي ع�لى االخطاء فان محمدا الذي حيا ابراهيم كمؤس��س للكعبة عاد
خاصة في�ما يخص اليهود وهو يف هذا النص يؤكد وترك اورشليم يف سبيل مكة»(.)5

عىل ان محمد ﷺ اس��تفاد من محادثاته مع اليهود  .13ثم ينتقل ماس��يه للطعن بالغزوات والتش��كيك

حيث يقول «وقد زودته عالقاته بهم مبعلومات عن بأس��بابها إذ يقول« :وهكذا افتتح دور الغزوات التي
((( املصدر ذاته،ص ص .46-45

((( عيل زهري الرصاف ،افرتاءات املسترشقني عىل غزوات

ال تختلف مطلقا عن الغزوات الوثنية»(.)6

 .14ث��م يع��ود ماس��يه ليش��به اع�مال النب��ي ﷺ

ورسايا رس��ول الل��ه (ص) دراس��ة نقدية ،مجل��ة اداب ذي ((( املصدر ذاته  ،ص .48

قار.2018،

((( ماسيه،االسالم ،ص .46

((( ماسيه،االسالم،ص.48
((( املصدر ذاته  ،ص.49
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واملس��لمني بالقرصن��ة ويق��ول ان الوح��ي ي�برر عىل املسلمني مهاجمة القوافل املكية لذلك بحثوا

اعاملهم او عىل حد زعم��ه يصوب اعاملهم حيث عن الرثاء باتجاه سوريا وجهزت غزوة حقيقية اال ان
يقول« :ومحمد اذ س��يلزم نفس��ه بان يشل تجارتهم االمر يتعلق هذه امل��رة مبهاجمة القبائل العربية يف
وذل��ك كام س��يحدث بعد ع��دة مح��اوالت حني رشق االردن التي تعضدها بيزنطة  ...انه مل يش�ترك

يق��وم القراصن��ة الرببر بش��ن الغ��ارات .وبعد عدة يف هذه الغزوة التي كانت نكبة ومل يشرتك فيها احد
محاوالت غري مجدي��ة نهب رجاله قافلة يف احد من رفاقه الرئيس��يني فف��ي مؤته بالق��رب من البحر
االش��هر الحرم وهذا النقض للهدنة كان له تأُثري يف امليت اندحر زيد وقتل واستطاع خالد ان يعود اىل

املدينة كلها ولكن الوحي صوب اعامل املعتدين» املدين��ة بفلول الجي��ش ،وهذا االخف��اق البعيد مل
يس��ألونك عن الش��هر الحرام قتال في��ه قل قتال فيه ينقص من نفوذ محمد»(.)3

كبري وصد عن س��بيل الله وكفر به واملسجد الحرام  .17ويؤكد ماس��يه عىل ان العداوة س��تكون دامئة
واخراج اهلة»(.)1

بني االنصار وبني اهل مكة وهي ضمن االمور التي

 .15ونرى ان ماسيه يتحدث يف اكرث من نص وكأن يؤكد عليها إلظهار الس�يرة النبوية وكأنها عبارة عن

النبي ﷺ ه��و الذي يحرك الوحي كام يش��اء وكانه رصاع من اجل املال والنفوذ السيايس حيث يقول

اداة إلقناع االخرين وكام يش��اء حيث يقول« :واثناء « وقد اضطر النبي يف ذلك الوقت اىل التوسط بني
الع��ودة من احدى هذه الغزوات فان عائش��ة زوجة املكيني واالنصار الذين دب الحس��د فيام بينهم –

محمد املفضلة وابنة ايب بكر بقيت يف اخر الجيش انها بدايات عداوة دامئة»

()4

وعاد بها شاب مسلم االمر الذي اثار احاديث السوء  .18ويقول عن حج��ة الوداع «بعثت االطمئنان يف

وبعد بضعة ايام من الش��ك برأ محمد زوجته الشابة نفوس املس��لمني عىل النتائج االقتصادية التي اىت

بواسطة الوحي»(.)2

بها»( )5ويف ذلك تأكيد اخ��ر منه عىل اختزال النبوة

 .16يواصل ماس��يه حديثه عن الغزوات حتى يصل باملسألة االقتصادية.

بالحديث عن غزوة مؤته التي يصفها بش��كل بشع .19 .ثم ينهي ماس��يه كالمه عن الس�يرة بأقوال عن

حيث يؤكد ان اس��بابها كانت هي البحث عن الرثاء النب��ي ﷺ بداية يح��اول االنتقاص من��ه بقوله «فاذا
وان النب��ي واصحابه الكب��ار مل يش�تركوا بها وانها فحصن��ا مجموع اعامله نجد اوال مزاجا عصبيا قلقا
كانت اخفاق حيث يقول« :ومعاهدة الحديبية متنع

((( املصدر ذاته  ،ص.49

((( املصدر ذاته ،ص ص .51 -50

((( ماسيه ،االسالم ،ص.52
((( املصدر ذاته ،ص.53
((( املصدر ذاته ،ص.54
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ونفسا كثرية العواصف بشكل غامض..

()1

الخالصة

ثم ينقل اىل مدحه وهذا املدح يعمد اليه الكثري من
املس��ترشقني بقصد ابعاد اع�مال النبي عن الوحي

وجعلها نابعة من ذكائه وعبقريته «ان تقواه الصادقة اس��تعرضنا يف الصفح��ات الس��ابقة موض��وع
وموهبت��ه الرائعة يف الفصاح��ة ،وثباته جعلته ينتهي االس��ترشاق يف الس�يرة النبوية وما تضمنته كتابات

اىل فرض نفسه عىل املحيطني به  .ويفضل عبقرية ماس��ية بخص��وص الس�يرة النبوي��ة وق��د توصلن��ا

محمد الدينية والسياس��ية ..ان العرب وعوا انفسهم للنتائج التالية:

وخرج��وا من ظل�مات الجه��ل والف��وىض ليعدوا  -تنوع��ت كتابات املس��ترشقني وذل��ك تبعا لتنوع

دخولهم النهايئ اىل تاريخ املدنية»(.)2

❊

❊

❊

دوافع الكتابة التي كانت مرة سياسية وتارة اقتصادية

واخ��رى اس��تعامرية وبأق��ل درج��ة ه��ي العلمي��ة
واملوضوعية التي كانت تح��وي عىل كم قليل من

الدس والتحريف.

 تع��ددت وس��ائل املس��ترشقني ع�بر العص��وروتطورت من حقبة اىل اخرى وكان اش��هرها انش��اء

الك��رايس يف الجامع��ات االوربي��ة العريق��ة فضال
عن تكوين الجمعيات والتي كانت وس��يلة اساسية

ومستمرة لعمل املسترشقني مرورا بعقد امللتقيات
واملؤمترات للتأكيد عىل ثوابت املنهج االسترشاقي

ومواكبة التغريات السياسية والعلمية عىل الساحة.

 التأكيد ان االس��ترشاق ودراس��ات املسترشقني الزالت مس��تمرة يف عرصنا الحارض وان االس��ترشاق

مل ينته��ي لكنه غ�ير وجه��ه املع��روف اىل وجوه
اخ��رى من خالل تغيري طرق دراس��ة علوم املرشق

من خالل س��لك طريق التفصي��ل واالختصاصات
((( ماسيه ،االسالم،ص.54

((( املصدر ذاته ،صص 55 -54

املتشعبة للعلوم مام يحقق فائدة اكرب توازي التطور

العلمي والثقايف الحاصل.
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المصادر والمراجع

بالتفصي��ل والتعليق عليه��ا لبيان مع��اين العبارات
الواردة يف كتاب “االسالم” للمسترشق ماسيه.

 متي��ز كتاب ماس��يه بقلة الصفح��ات التي تناولت  -ابراهي��م ع��وض  ،دائ��رة املع��ارف االس�لامية ،السرية النبوية فهي مل تتجاوز الخمسة عرش صفحة .االس��ترشاقية  ،اضالي��ل و اباطيل (القاه��رة  :مكتبة

 -هنالك مجموعة نقاط نراها يف كتابه حول الس�يرة البلد االمني 1419 ،هـ  1998 ،م ).

وه��ي نقاط تش��كيك وطعن ومنه��ا التأكيد عىل ان  -ادورد س��عيد  ،االسترشاق ،ترجمة  :محمد عناين
الدين االس�لامي الذي جاء به النب��ي ﷺ ما هو اال (القاهرة  :رؤية للنرش والتوزيع .)2006 ،

مزيج من الديانات التي سبقته (اليهودية والنرصانية)  -بدوي ،عبد الرحمن موسوعة املسترشقني  ،ط3

ايضا ان النبي ﷺ ما كان اال سياس��يا يس��عى لقيادة (بريوت :دار العلم للماليني.)1993 ،

حزب س��يايس وتحقيق طموح توس��يعي ومحاولة  -البه��ي  ،محم��د ،املب�شرون واملس��ترشقون يف

ابعاده ﷺ عن كل ما ميت للنبوة بصلة.

موقفهم من االسالم( ،د.م :مطبعة االزهر  ،بال-ت ).

 نص��وص ماس��يه انتق��دت كث�يرا اآلي��ات القرآنية  -البوطي ،محمد س��عيد رمضان ،فقه السرية النبويةوجعلته��ا عب��ارة عن نصوص م��ن بقاي��ا الديانات مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة  ،ط( 10بريوت :
االخرى وتارة ذات ميول اشرتاكية اىل غري ذلك من دار الفكر املعارص1411 ،هـ.)1991 /

الصفات التي تخرج النصوص من قداستها.

 -البيانوين ،فتح الدين محمد ابو الفتح ،االسترشاق

هدفها كان اقتصاديا.

بن عب��د العزي��ز للدراس��ات االس�لامية املعارصة

 ثم يتحدث ماس��يه عن دواف��ع الغزوات ويؤكد ان املع��ارص وعلم الحدي��ث (كريس االمري س��لطان -ويؤك��د ماس��يه ان النب��ي علي��ه الصالة والس�لام 1433،هـ)

ه��و ال��ذي كان يتحكم بالوحي ويج�يره ملصالحه  -الزيادي ،محمد فتح الله ،ظاهرة انتش��ار االس�لام
واهدافه.

وموق��ف بع��ض املس��ترشقني منه��ا (طرابل��س :

 عموما ومن خالل كتابات ماس��يه ميكن القول ان املنش��أة العامة للنرش والتوزيع واالعالم1392 ،هـاالسترشاق كان هدفه عىل مر العصور ترسيخ مسألة 1983م).

الطعن بكل ما يتعلق بأحداث بداية االسالم لغرض  -الس��امرايئ ،قاسم  ،االس��ترشاق بني املوضوعية
تش��كيك املس��لمني يف دينهم ومن��ع االخرين من واالفتعالي��ة (د.م :دار الرفاع��ي للن�شر والطباع��ة
الدخول اىل االسالم.

والتوزيع1403 ،هـ1983/م)
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 -الس��باعي ،مصطف��ى ،املس��ترشقون ماله��م وما 1388هـ1969 /م).

عليهم (د.م :دار الوراق ،بال – ت)

 -محم��د ك��رد ع�لي  ،االس�لام والحض��ارة ،ط3

 سعد ال حميد ،اهداف االسترشاق ووسائله (كليه (القاه��رة :مطبعة لجنة التألي��ف والرتجمة والنرش ،الرتبية /قسم الثقافة العربية للطبع والنرش والتوزيع ،بال – ت).

.)1985

 -محم��ود حمدي زق��زوق ،االس��ترشاق والخلفية

 -عفاف صربه ،املس��ترشقون ومشكالت الحضارة الفكري��ة لل�صراع الحض��اري (القاه��رة  :دار

(القاهرة :دار النهضة العربية للطبع والنرش والتوزيع املعارف.)1997،
.)1985 ،

 -مطبقايت ،مازن بن صالح ،هل انتهى االس��ترشاق

 عمر ابراهيم رضوان ،اراء املسترشقني حول القران حقا؟ (جامعة االمام محمد بن مس��عود االسالمية ،الكريم وتفسريه(دار طيبة للنرش والتوزيع ،بال-ت) .كلية الدعوة  ،بال -ت).

 عمرية ،عبد الرحمن ،املسلمون بني احقاد التبشري  -املي��داين ،عبد الرحمن حس��ن حبنك��ة ،اجنحةوضالل االسترشاق (بريوت :دار الجبل ،بال -ت) .املك��ر الثالث��ة وخوافيها ،التبش�ير – االس��ترشاق-

 الغزايل ،مشتاق بشري ،القران الكريم يف دراسات االس��تعامر ،دراس��ة وتحليل وتوجيه ،ط( 8دمشق:املس��ترشقني دراس��ة يف تاريخ القران نزوله تدوينه دار القلم 1420 ،هـ2000 /م).

جمعه (دمشق :دار النفائس1429 ،هـ2008 /م) - .النبه��ان ،محمد ف��اروق  ،االس��ترشاق  ،تعريفه،

 -فاروق عمر فوزي ،االسترشاق والتاريخ االسالمي مدارسه ،اثاره (منشورات املنظمة االسالمية للرتبية

(القرون االس�لامية االوىل) دراسة مقارنة بني وجهة والعلوم والثقافة1433 ،هـ2012 /م).

النظ��ر االس�لامية ووجه��ة النظر االوربي��ة (عامن - :النعي��م ،عب��د الله محمد االمني ،االس��ترشاق يف
االهلية للنرش والتوزيع.)1998 ،

السرية النبوية دراسة تاريخية آلراء (وات -بروكلامن-

 ابو ليلة ،محمد محمد  ،القران الكريم من املنظور فلهاوزن) مقارنة بالرؤية االسالمية (املعهد العاملياالسترشاقي دراسة نقدية تحليلية (القاهرة:دار النرش للفكر االسالمي1417 ،هـ1997 /م).

للجامعات1423 ،هـ2002/م).

 -نذير حمدان  ،الرسول ﷺ يف كتابات املسترشقني

(بريوت:منشورات عويدات،بال-ت).

 -الوهيب��ي  ،عب��د الل��ه ب��ن عب��د الرحم��ن  ،حول

 -ماس��يه ،ه�نري ،االس�لام ،ترجمة :بهيج ش��عبان (مطبوعات رابطة العامل االسالمي  ،بال -ت).

 مال��ك ب��ن بن��ي ،انت��اج املس��ترشقني يف الفكر االس��ترشاق الجدي��د مقدم��ات اولي��ة (مجل��ةاالس�لامي الحدي��ث (ب�يروت :دار االرش��اد ،البيان1435،هـ).

«الرؤية اإلستشراقية للسيرة النبوية ماسيه وكتابه “االسالم” أنموذجاً»

أ .م .د .نور سعد محسن

•الدوريات:

 -برت��و  ،عص��ام فخ��ري  ،الرس��ول الكريم ﷺ يف

كتابات املسترشقني االسترشاق الربيطاين امنوذجا،
مجلة دراس��ات اس��ترشاقية ،الس��نة الث��اين ،العدد

1436(5هـ2015/م).

 ريوقي  ،عبد الحليم  ،ماهية االس��ترشاق النش��أة،املناه��ج وااله��داف ،االصناف والوس��ائل ،مجلة

االنسان واملجتمع ،العدد ( ،2ديسمرب.)2011/

 -الرصاف ،عيل زهري ،افرتاءات املس��ترشقني عىل

غزوات ورسايا رس��ول الله ﷺ (دراسة نقدية) مجلة

آداب ذي قار(.)2018
•الرسائل واالطاريح:

 الثبيت��ي ،ام��ل عبيد ع��واض ،الس�يرة النبوية يفكتاب��ات املس��ترشقني الربيطانيني دراس��ة تاريخية
نقدي��ة (توم��اس كارالي��ل -توماس ارنول��د -الفريد

جيوم) (كلية الرشيعة والدراسات االسالمية ،جامعة
ام القرى1424 ،هـ) رسالة ماجستري غري منشورة.
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