نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين

االستشراق بين المفهوم واألهداف
الدكتورة :ليمــى سهــــل

قسم اآلداب والمغة العربية
كمية اآلداب والمغات

جامعة محمد خيضر -بسكرة
يستبد العجب ببعضنا وتعتريو الدىشة لموضوع االستشراق ويتساءل :ما الذي يدعو
ّ
الباحث الغربي إلى بذل كل ىذا الجيد والمال والعمر في دراسة عالم غريب عنو ،يدرس لغاتو
التي تختمف تماما عن لغتو ،ويحاول جاىدا فيم آدابيا وعقائد أىميا وتاريخيا؟
يوجو كل تمك الجيود لدراسة
ما الذي يحممو عمى ذلك وقد كان في وسعو أن ّ
مجاالت أوروبية أخرى ،يمكن أن تظير فييا مواىبو وامكاناتو الفكرية من ناحية ،ومن ناحية
أخرى تكون أكثر فائدة لو من الناحية العممية؟
فمو أن أحدىم انصرف طوال حياتو إلى حل الكممات المتعارضة أو جمع طوابع
البريد النادرة أو كتابة القصص البوليسية ،بدل التحقيق والترجمة والتصنيف ،لخرجت بو من
تمك الجذائر المتعددة التي يعيش فييا المستشرقون إلى العالم الرحب في القرن العشرين،

ولعادت عميو برخاء من العيش وشيرة بين الناس وسالمة من النقاد.

1

أوال /مفهوم االستشراق

ورد في لسان العرب" شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقا :طمعت ،واسم الموضع

ومغرب ،وشرقوا ذىبوا
مشرق
ّ
المشرق ...والتشريق األخذ من ناحية المشرق ،يقال شتان بين ّ
2
إلى الشرق .وكل ما طمع من المشرق فقد شرق".
ويعني االستشراق "معرفة الشرق ودراستو" ،3وىو" عمم الشرق أو عمم العالم الشرقي"

4

أن ىذا المصطمح الجغرافي والفمكي قاصر عن إعطاء معنى
غير أن البعض يشير إلى ّ
إن البحث المغوي لكممة  orientفي
حقيقي لالستشراق ،إذ لكممة الشرق مدلوال معنويا ،حيث ّ

المغات األوروبية الثالث المستمد من األصل الالتيني ،يوضح أن معناىا متمركز حول طمب

العمم والمعرفة واإلرشاد والتوجيو .فاستخدام كممة بيذه الداللة اسما لعموم تبحث في منطقة
نذوة ال َم ْخبَر

1

االستشـراق بين المفيـ ـوم واألى ـ ـداف

د /ليمـ ـى سي ـ ـل

بأن العمم والمعرفة واإلرشاد كان يطمب من ىذه المنطقة ،وأن وصفيا
معينة ،تعني اعترافا ّ
بالشرق يعني بالمقام األول أنيا المنطقة التي أشرقت فييا شمس المعرفة ،وليست الشمس
بمعناىا الحسي المعروف ،وارتباط الشرق والشروق بالعمم نجده كذلك فيما عرف عند
المتصوفة باإلشراق الذي تأسست عميو نظريتيم في المعرفة ،فيي معرفة إشراقية تفيض عمى

أن مصطمح االستشراق ال يرجع إلى المتصوفة أو المعرفة
اإلنسان من مصدرىا اإلليي ،غير ّ
االستشراقية في أصمو المغوي ،ألنو في استخدامو المعاصر ال يحمل ىذا المعنى الروحاني،
بل يدل عمى عمم جاف يشمل إلى جانب معرفة تاريخ المتصوفة وأحواليم في الشرق كل
عناصر الثقافة الشرقية من عموم وتاريخ وعقيدة وفكر.

5

أن مصطمح االستشراق ليس مستمدا من المدلول الجيوي ،بل من
وىذا يعني ّ
المدلول المعنوي لشروق الشمس التي ىي مصدر العمم ،وأن صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر

عمى من ليس شرقيا ،ألنيا تصف حالة طمب لشيء غير متوفر في البيئة التي نشأ فييا
الطالب.
وكممة مستشرق بالمعنى العام تطمق عمى كل عالم غربي يشتغل بدراسة الشرق كمو

أقصاه ووسطو وأدناه ،في لغاتو وآدابو وحضاراتو وأديانو .فاالستشراق يعني الدراسات الغربية
المتعمقة بالشرق اإلسالمي في لغاتو وآدابو وتاريخو وعقائده وتشريعاتو وحضارتو بوجو عام.
وىذا المعنى ىو الذي ينصرف إليو الذىن في عالمنا العربي اإلسالمي عندما يطمق لفظ
استشراق ومستشرق ،وىو الشائع أيضا في كتابات المستشرقين المعنيين.

6

بأنو "ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات
عرف البعض االستشراق ّ
ولقد ّ
المختمفة عن الشرق اإلسالمي ،والتي شممت حضارتو وأديانو وآدابو ولغاتو وثقافتو .ولقد أسيم

معب ار عن الخمفية الفكرية
ىذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن العالم اإلسالميّ ،
7
لمصراع بينيما".
حد فاصل وواضح بين االستشراق والتبشير واالستعمار،
ومن الصعوبة بمكان وضع ّ
حد بعيد رىين الثقافة
إن االستشراق يمثل الوليد الطبيعي لمثقافة التي تنتجو ،فالمفكر إلى ّ
إذ ّ
التي ينشأ فييا وليس وليدا لمموضوع المدروس أو المطروح ،باعتباره صاحب الحق األول في
االىتمام والدراسة .لذلك ال يستطيع أي مستشرق أن يتناول موضوعاتو دون أن يخضع

2

نذوة ال َم ْخبَر

نذوة ال َم ْخبَر ،االستشراق في الفكر والفن واألدب المعاصرين
لمقوالب والحدود الفكرية والعممية المفروضة عميو مسبقا ،بسبب من ثقافتو التي يصعب عميو
االنفالت منيا.

8

إن البعض
الصعب تحديد فترة زمنية ّ
معينة ،إذ ّ
أما عن بدايات االستشراق ،فمن ّ
يعود بو إلى أيام الدولة اإلسالمية في األندلس .في حين يعود بو آخرون إلى أيام الصميبيين.
أن االستشراق الالىوتي الرسمي قد بدأ وجوده ،حين صدور قرار مجمع
ولكن من المتفق عميو ّ
فيينا الكنسي سنة 1312م وذلك بإنشاء عدد من كراسي المغة العربية في عدد من الجامعات
األوروبية.

9

أن االستشراق قد قام في البداية عمى جيود فردية لم تكن ذات تأثير عمى
ويبدو ّ
مجرى التفكير الغربي ،مما أدى إلى عدم اتخاذىا نقطة بداية لالستشراق لدى بعض الباحثين.

واذا كان االستشراق قد نشأ في أحضان الكنيسة ،إال ّأنو قد عايش التطورات والتحوالت التي
إن حركتو كانت تسير جنبا إلى جنب مع التحوالت والتغيرات
شيدتيا الساحة الغربية ،إذ ّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،التي سادت العصور التي عاش فييا أولئك المستشرقون،
فال يمكن الفصل بين ما شيدتو من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ،وبين ما أنتجو
أولئك المستشرقون من دراسات".

10

ثانيا /أهداف االستشراق:

إن أىداف االستشراق متعددة ومتداخمة ،غير أن أىم ىذه األىداف تتمثل في:

 /1األهداف الدينية:

أن
حيث يستطيع كل باحث عن تاريخ االستشراق أن ّ
يتبين بما ال يدع مجاال لمشك ّ
اليدف الديني كان وراء نشأة االستشراق ودعم الدراسات اإلسالمية والعربية في أوروبا ،وقد

صاحب االستشراق طوال م ارحل تاريخو ،ولم يستطع أن يتخمص منو بصفة نيائية وحتى
نياية القرن التاسع عشر لم يكن االستشراق قد حرر نفسو من أسار الخمفية الدينية التي اشتق
منيا أصال إال بدرجة ضئيمة.

11

فمقد برز االستشراق منذ البداية بقصد إيقاف التأثير اإلسالمي في العالم الغربي ،ثم

تطور ليخدم مشروع تنصير المسممين .ولقد كان ىدف االستشراق منذ نشأتو خدمة الكنيسة
واالستعمار ،وحسب ما يرى بعض الباحثين أن االستشراق بدأ بنشاط الرىبان في مجال
الترجمة ،حيث توجيت البعثات العممية المسيحية إلى األندلس ،وكان من باباوات الكنيسة من
نذوة ال َم ْخبَر
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االستشـراق بين المفيـ ـوم واألى ـ ـداف

د /ليمـ ـى سي ـ ـل

تعمم في األندلس جربر دي أرلياك الذي تولى منصب البابوية من الفترة  999إلى 1003م
باسم سمفستر الثاني ،وقد قام بطرس المحترم بتشكيل جماعة من المترجمين لمحصول عمى
معرفة موضوعية عن اإلسالم ،كما أنو أوعز بترجمة القرآن إلى الالتينية ،فقد كان البد من

المفسرون
انكب
جيدة عمى مستوى العقيدة ،و ّ
جيدة لمحاربتو محاربة ّ
معرفة اإلسالم معرفة ّ
ّ
المسيحيون عمى ترجمة القرآن ودراستو من أجل نقده ،وىذا النقاش الالىوتي لم يكن دائما
صاد ار عمى حسن نية ،وىو وان ساىم في التعريف باإلسالم ،إال أنو لم يساىم في إيجاد تفاىم
أفضل.

12

واليدف الديني لالستشراق كان يسير من البداية في اتجاىات ثالثة متوازية ،تعمل

معا جنبا إلى جنب ،وتتمثل ىذه االتجاىات فيما يأتي:

13

 محاربة اإلسالم والبحث عن نقاط ضعف فيو ،وابرازىا والزعم بأنو دين مأخوذ مننبيو ...الخ
المسيحية والييودية ،واالنتقاص من قيمو والحط من قدر ّ

 حماية المسممين من خطره بحجب حقائقو عنيم ،واطالعيم عمى ما فيو من نقائصمزعومة ،وتحذيرىم من خطر االستسالم ليذا الدين.
 -التبشير وتنصير المسممين.

واذا كان اليدف الديني لم يعد ظاى ار اآلن في الكثير من الكتابات االستشراقية فميس
معنى ذلك أنو قد اختفى تماما ،إنو ال يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي .فمن
الصعب عمى معظم المستشرقين المشتغمين بدراسة اإلسالم وأكثرىم متدينون ،أن ينسوا أنيم

ويفندىا مثل عقيدة التثميث وعقيدة
يدرسون دينا ينكر عقائد أساسية في المسيحية ويياجميا ّ
الصمب والفداء ،كما أنو من الصعب عمييم أيضا أن ينسوا أن الدين اإلسالمي قد قضى عمى
المسيحية في كثير من بالد الشرق وحل محميا .إال أن ذلك ليس حكما عاما عمى جميع

المستشرقين ،فيناك من المستشرقين قد حاول جاىدا االلتزام بالحيدة والموضوعية وأنكر عمى
كثير من زمالئو نزواتيم التي انحرفت بيم عن النزاىة العممية ،وىناك من أنصف في جانب

وتحامل في جانب آخر.

14

 /2األهداف السياسية االستعمارية:

ظيرت تمك األىداف السياسية واضحة جمية ،واتسع مداىا باتساع رقعة االستعمار

الغربي لمعالم في القرنين التاسع عشر والعشرين ،واضطرت الدول االستعمارية أن تعمم
4

نذوة ال َم ْخبَر
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تدرس ليم آدابيا ودينيا ليعرفوا كيف يسوسون
موظفييا في المستعمرات لغات تمك البالد .وأن ّ
ىذه المستعمرات ويحكمونيا .وقد اتجيوا في ىذه المرحمة إلى العناية بالميجات العامية
والعادات السائدة كما عنوا بالدين والشريعة.

15

ولقد استفاد االستعمار كثي ار من التراث االستشراقي ،كما أنو عمل عمى تعزيز موقف
يجند طائفة كبيرة من المستشرقين لخدمة أغراضو
االستشراق ،ولقد استطاع االستعمار أن ّ
وتحقيق أىدافو ،وتمكين سمطانو في البمدان المستعمرة ،وىكذا نشأت رابطة وثيقة بين
االستشراق واالستعمار ،ولقد عمل بعض المستشرقين كمستشارين لو ازرات خارجية دوليم
16

وتجسسوا عمى المسممين.
وكقناصل،
ّ
فمقد كان لممد االستعماري في العالم اإلسالمي دور كبير في تحديد طبيعة النظرة

األوروبية إلى الشرق ،خصوصا بعد منتصف القرن التاسع عشر .وقد أفاد االستعمار من

التراث االستشراقي ،ومن ناحية أخرى كان لمسيطرة الغربية عمى الشرق دورىا في تعزيز موقف
االستشراق ،وتواكبت مرحمة التقدم الضخم في مؤسسات االستشراق وفي مضمونو مع رحمة
التوسع األوروبي في الشرق.

17

وقد شيد القرن التاسع عشر استيالء المستعمرين الغربيين عمى مناطق شاسعة من

العالم اإلسالمي ،ففي عام 1857م ،تم استيالء االنجميز سياسيا عمى اليند ،وأصبحت اليند
بذلك تابعة لمتاج البريطاني رسميا ،بعد أن كانت حتى ذلك الحين واقعة تحت نفوذ شركة اليند
الشرقية منذ القرن السابع عشر .وفي عام 1857م أيضا تم استيالء فرنسا عمى الجزائر كميا
بعد أن كان الفرنسيون قد بدؤوا غزوىا عام 1830م .كما احتمت ىولندا قبل ذلك جزر اليند

الشرقية (إندونيسيا) عن طريق شركة اليند اليولندية .وبعد عام 1881م تم احتالل مصر
وتونس .وظل االستعمار يقوم بتقطيع أوصال البالد اإلسالمية شيئا فشيئا ،ويضعيا تحت
يطوق العالم اإلسالمي من الشرق والغرب .وبعد الحرب
وسادتو حتى استطاع في النياية أن ّ
18
العالمية األولى كان العالم كمو تقريبا خاضعا لنفوذ االستعمار الغربي.
يجند طائفة من المستشرقين لخدمة أغراضو وتحقيق
ولقد استطاع االستعمار أن ّ

أىدافو وتمكين سمطانو في بالد المسممين .وىكذا نشأت ىناك رابطة رسمية وثيقة بين
االستشراق واالستعمار ،وانساق في ىذا التيار عدد من المسشرقين ارتضوا ألنفسيم أن يكون
عمميم وسيمة إلذالل المسممين واضعاف شأن اإلسالم وقيمو ،وىذا عمل يشعر إزاءه
نذوة ال َم ْخبَر

5

االستشـراق بين المفيـ ـوم واألى ـ ـداف

د /ليمـ ـى سي ـ ـل

المستشرقون المنصفون بالخجل والم اررة ،وفي ذلك يقول المستشرق األلماني المعاصر
يسمون أنفسيم مستشرقين
(اشتفان فيمد ) ":stephan.wildواألقبح من ذلك أنو توجد جماعة ّ
سخروا معموماتيم عن اإلسالم وتاريخو في سبيل مكافحة اإلسالم والمسممين .وىذا واقع مؤلم
ّ
البد أن يعترف بو المستشرقون المخمصون لرسالتيم بكل صراحة "

19

فعالم اإلسالميات اليولندي الشيير سنوك هورجرونيه في سبيل استعداده لمعمل في

خدمة االستعمار توجو إلى مكة في عام 1885م بعد أن انتحل اسما إسالميا ىو عبد الغفار،

وأقام ىناك ما يقرب من نصف عام ،وقد ساعده عمى ذلك أنو كان يجيد العربية كأحد أبنائيا.

وقد لعب ىذا المستشرق دو ار ىاما في تشكيل السياسة الثقافية واالستعمارية اليولندية في اليند
الشرقية ،وشغل مناصب قيادية في السمطة االستعمارية اليولندية في إندونيسيا ،وفي فرنسا
كان ىناك عدد من المستشرقين يعممون مستشارين لو ازرة المستعمرات الفرنسية في شؤون
شمال إفريقيا ،وعمى سبيل المثال كان المستشرق الكبير دي ساسى ىو الذي ترجم البيان

الموجو لمجزائريين ،وكان يستشار بانتظام في جميع المسائل المتعمقة بالشرق من قبل و ازرة
ّ
الخارجية ،وفي حاالت معينة من قبل وزير الحربية أيضا .والى عيد قريب كان ماسينيون
مستشا ار لإلدارة االستعمارية الفرنسية في الشؤون اإلسالمية.

20

وقد كانت الحكومة البريطانية من أجل تحقيقيا أىدافيا االستعمارية ترسم سياستيا
في مستعمراتيا في الشرق بعد التنسيق والتشاور مع فريق من المستشرقين ،الذين يقدمون ليا
أن رجال السياسة في
الدراسات المطموبة .يقول الدكتور إبراىيم المّبان رحمو اهلل ...":والواقع ّ
الغرب عمى صمة وثيقة بأساتذة ىذه الكميات (كميات المغات الشرقية في أوروبا) والى آرائيم
اليامة في الشؤون السياسية الخاصة باألمم العربية
يرجعون قبل أن يتّخذوا الق اررات
ّ
واإلسالمية .وقد سمعت أحد كبار المستشرقين يتحدث أمامي فيذكر أن مستر (إيدن) كان قبل
أن يضع ق ار ار سياسيا في شؤون الشرق األوسط يجمع المستشرقين المستعربين ،ويستمع إلى

أن بعضيم كان يؤسس صالت
آرائيم  ،ثم يقرر ما يقرر في ضوء ما يسمعو منيم ،ىذا إلى ّ
صداقة بالبارزين من رجال األمة العربية ،ويتخذ من ىذه الصالت ستا ار يقوم من ورائو

بأعمال التجسس أثناء الحرب".
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أن بعض الباحثين المسممين يرى أن من قصر النظر والفيم اعتبار االستشراق
غير ّ
مرتبطا باالستعمار والتبشير" ....إنك ال تكاد تجد بحثا عن االستشراق ال يرجع االستشراق
6
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إلى االستعمار والتنصير والمكر والصراع ،وما شابو ذلك من كممات تخرجو عن المنيج
العممي الذي يدعيو المؤلف ويرجوه القارئ ،وكأن االستعمار والتنصير والمكر لم يكن ليم
وجود قبل ظيور اإلسالم ،أو كأن االستشراق ال عمل لو وال ىدف سوى الكيد لإلسالم،
فترادف في مفيومنا مصطمح االستشراق مع الكفر والعداء والصييونية والماسونية .وىذا الفيم
القاصر لالستشراق سيّل لنا تعميق كل أسباب انحطاطنا وتخمفنا عمى ىذا المشجب متعدد
األلوان ،وحدد لنا مسبقا أساليب بحثنا فيو التي أبعدت كثي ار من األبحاث عن الموضوعية
إن من ينكر عالقة االستشراق بكل ما ينسب إليو في كتاباتنا االستعمار والتنصير
العمميةّ ...
في مقدمتيا يرتكب خطأ ال شك فيو ،ولكن من يقصر االستشراق عمى كونو مساعدا
لالستعمار والتنصير ال يقل خطأه عن األول .فاالستشراق وان كان قد نشأ بالفعل في أحضان

الكنيسة  ،وكان الكيد لإلسالم أىم أىدافو ،إال أن ىذه النشأة األولى قد فقدت كثي ار من تأثيرىا
عمى تطور العمم ،حتى أنو قد وصل ىذا التأثير إلى مرحمة في غاية الضآلة.

22

وميما يكن من أمر فال يمكن إنكار تأثير البيئة والمحيط الثقافي عمى المستشرقين.
وىذه البيئة وذلك المحيط الثقافي يتسم بالعداء لإلسالم ،فال يستطيع المستشرق ميما بذل من
حيادية وموضوعية أن يجد فكاكا أو تحوال عن ما ورثو من آبائين ،فكل مولود يولد عمى
23

يمجسانو.
ينصرانو أو ّ
ييودانو أو ّ
الفطرة ،فأبواه ّ
وىكذا اتّجو االستشراق المتعاون مع االستعمار بعد االستيالء العسكري والسياسي
عمى بالد المسممين إلى إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في نفوس المسممين وتشكيك
المسممين في معتقداتيم وتراثيم ،حتى يتم لالستعمار في النياية إخضاع المسممين إخضاعا

تاما لمحضارة والثقافة الغربية.

 /3األهداف االقتاادية والتجارية:

وقد ظيرت تمك األىداف التجارية في عصر ما قبل االستعمار الغربي لمعالم

اإلسالمي في القرنين التاسع عشر والعشرين .فقد كان الغربيون ميتمين بتوسيع تجارتيم
والحصول من بالد الشرق عمى المواد األولية لصناعاتيم التي كانت في طريقيا لالزدىار.
التعرف عمييا ودراسة
ومن أجل ىذا وجدوا ّ
أن الحاجة ماسة لمسفر إلى البالد اإلسالمية و ّ
جغرافيتيا الطبيعية والزراعية والبشرية ،حتى يحسنوا التعامل مع تمك البالد وتحقيق ما يصبون
إليو من وراء ذلك من تحقيق فوائد كثيرة تعود عمى تجارتيم وصناعتيم بالخير العميم.
نذوة ال َم ْخبَر
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يزودون
لذلك كانت المؤسسات المالية والشركات وكذلك المموك في بعض األحيان ّ

الباحثين بما يحتاجون إليو من مال ،كما كانت الحكومات المعنية تمنحيم الرعاية والحماية.
الفعال في األخالق والمعامالت ،فقد اتّجو ىؤالء الباحثون لدراستو
ونظ ار ألىمية ّ
الدين وتأثيره ّ
25
وكتابة التقارير وتأليف الكتب عنو.
 /4األهداف العممية:

فإنيا تعتبر أىدافا
ولكنيا بالقياس لألىداف السابقة ّ
ىناك أىداف أخرى لالستشراقّ ،
ثانوية .ومن ضمن ىذه األىداف ،اليدف العممي الذي دفع ببعض المستشرقين لدراسة اإلسالم
وحضارتو بروح عممية متجردة أو محايدة مثل دراسات توماس أرنولد وغوستاف لوبون وجاك

بيرك وكاراليل واتيين دينيه ،ولكن ىذه الدراسات العممية تعتبر ضئيمة التأثير بالقياس إلى
سيل الدراسات االستشراقية التي بمغت في الفترة من  1811إلى 1950م ستين ألف كتاب

أن الكنيسة منعت تداول الكتب التي أظيرت عطفا عمى
تعنى بالشرق العربي وحده ،كما ّ
26
المحرمات وبطشت بمؤلفييا.
اإلسالم ووضعتيا في قائمة
ّ

فاألىداف العممية كانت مقصد بعض من ظيروا في عصر التنوير في أوروبا،

فمنيم من ق أر الكتب الدينية وفحصيا وأدرك أن رسالة اإلسالم قريبة من الرساالت السماوية
الحق والخير والصالح،
ومؤيدة لما جاء في كتبيا من إيمان باهلل وكتبو ورسمو ،ودعوة إلى
ّ
27
ولكن ىؤالء كانوا قمّة.
بصحة رسالة النبي (ص) ومصدرىا اإلليي ،فجميورىم ينكر أن
فأرادوا أن يش ّككوا
ّ
يكون الرسول نبينا موحى إليو من عند اهلل عز وجل ،ويتخبطون في تفسير مظاىر الوحي
التي كان يراىا أصحاب النبي (ص) ،ويتبع ذلك إنكارىم أن يكون القرآن كتابا منزال عميو من
عند اهلل عز وجل ،وتشكيكيم أيضا بقيمة الفقو اإلسالمي الذاتية ،ذلك التشريع اليائل الذي لم

يجتمع مثمو لجميع األمم في جميع العصور ،وتشكيكيم في قدرة المغة العربية عمى مسايرة
التطور العممي ،لنظل عالة عمى مصطمحاتيم التي تشعرنا بفضميم وسمطانيم األدبي عمينا،
وتشكيكيم في غنى األدب العربي واظياره مجدبا فقي ار لنتجو ،وتمك ىي األىداف العممية التي
يعمل ليا أكثرىم أو جميرتيم الساحقة.
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نفر أقبموا عمى االستشراق بداف ٍع من ِّ
حب االطالع عمى حضارات
ومن المستشرقين ٌ
األُمم ،وأديانيا ،وثقافاتيا ،ولُغاتيا ،وقاموا بترجمة أُميات الكتب اإلسالمية من العربية إلى
8
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اإلسبانية و ِ
َّ
انصب الجيد عمى ىذه الكتب لدراستيا واستيعابيا ،وترجمت
العبرية والالتينية ،و
ووضع المعاجم ليا ،وبيذا أخذت أوروبا
كتب الحديث والتفسير ،وكذلك دراسة المغة العربية
ْ
الظمأى تَ ُع ُّ
سمتو أوروبا بعصر النيضة ،أو
ب من منيل اإلسالم وال ترتوي ،وما العصر الذي َّ
ْ
ُّ
وتضخم العقل األوروبي بعطاءات
العممانية ،إال عصر امتداد
عصر األيديولوجية العقالنية َ
وفرز النظريات
اإلسالم الحضارية ،التي َّ
تحولت فيما ُ
بعد إلى مرتكزات في الفكر األوروبيْ ،

واألفكار والعموم اإلسالمية.
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