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التي الكتب أھم من في صدرت    في اإلسالمیة الدراسات حقل    سعید ادوارد كتاب القرن ھذا      « االستشراق   »)٨٧٩١(  ،   
نورمان دانیل وكتاب    « والغرب اإلسالم   عالما مؤلفھ كون من فقط لیس أھمیتھ سعید ادوارد كتاب ویستمد  .)٠٦٩١(« 

شجاعا، عربیا التي باللغة الغرب خاطب سعید ادوارد ألن أیضا ولكن    یفھمھا    لم سعید ادوارد أن نذكر لذلك وتوضیحا  .    
عربي عالم أول یكن  وغطرستھم، المستشرقین تحیز قضیة یعالج    في سبقھ فقد    آخرون، علماء ذلك     المثال سبیل على منھم   

المصري العالم األزھري    البھي، دمحم    الذي    في الموضوع ھذا عالج    كتابھ      « اإلسالمي الفكر   باالستعمار وصلتھ الحدیث   
الغربي  » ، البھي كتاب ولكن  .٧٥٩١  سنة المنشور    لم    الغربیین، یزعج    سعید ادوارد العالمة كتاب أزعجھم كما    وال  .   یقلل   

البھي، دمحم الدكتور كتاب قیمة من ھذا المسلم، للقارئ أصال كتابھ كتب ألنھ    الغربي للقارئ ولیس    دانیل نورمان كتاب أما  .    
والغرب اإلسالم »  » ، كتاب أول نھكو من أھمیتھ فیستمد    موضوعي بأسلوب یعرض    في الغربیة المطاعن تاریخ     اإلسالم   

ھذا عصرنا وحتى المبكرة العصور منذ سعید، ادوارد عن الحدیث وعند  .  الصھیوني ذكر من فالبد    لویس برنارد     . 
في كشف سعید فادوارد  التي الملتویة األسالیب الذكر السالف كتابھ    الحقیقیة أغراضھم إلخفاء ونصھی بنو یتبعھا     وھذه  . 

محفوظة لعبة للمتخصصین بالنسبة صارت األسالیب فعندما  :  اإلسالم، عن صھیون بنو یتحدث    فھم     العبارات یستخدمون   
التي البراقة رزینة، علمیة عبارات أنھا ظاھرھا من تبدو    حتمیة، نتیجة إلى للوصول    وھي    متخلف، دین اإلسالم أن     وأن   
المسلمین والنصارى، الیھود یعادون    الدیموقراطیة، ضد اإلسالم وأن    الحداثة، وضد    التقدم وضد    في والغریب  .  بني      

عندما أنھم صھیون  اإلسالم، عن یتحدثون    ال    أي لنا یحددون    إسالم    یقصدون    الحنابلة، إسالم أھو  :  األشاعرة، إسالم أم     أم   
معتزلة،ال إسالم الفالسفة، إسالم أم    الباطنیة، إسالم أم    الظاھریة، إسالم أم    الصوفیة، إسالم أم    الخوارج، إسالم أم     إسالم أم   

السنة، الشیعة، إسالم أم    الصھاینة إن الحدیث؟ أھل إسالم أم    الضخمة، باأللفاظ یتشدقون     بأنھم للغربیین انطباعا ویعطون   
في خبراء اإلسالم، نشئو    في خبراء أنھم واألصح    في الطعن    اإلسالم    في سعید ادوارد یقول  .  كتابھ      « االستشراق   »: «  أن 

واع، حكم عن نبحث عادل،    اإلسالم عن لویس لبرنارد وصریح    جدوى بال نبحث أن ھو  ...   فھو  .  أن یفضل    یعمل      ... 
الغامزة واإلشارة باإلیحاء  لویس، لبرنارد نقولھ ما دینال ولیس  .«  بني من ورفاقھ    الیھود، والمتطرفین صھیون    ما سوى      

یلي  ال  :  في شعب یوجد    العرب سماحة بمثل الیھود عامل العالم    الذي ھتلر أن صھیون بنو ولیتذكر  .  كان    في یحرقھم      
لم األفران  عربیا، یكن    أوروبیا بل    يف ذبحوھم الذین وأن  .  منھا، العرب طرد بعد أسبانیا    لم    عربا، یكونوا    أوروبیین بل     . 

في أوصالھم قطعوا الذین وأن  الصلیبیة، الحمالت أثناء فلسطین    لم    عربا، یكونوا    نصارى أوروبیین كانوا بل    العرب، أما  .    
دیارھم، اتسعت فقد  ومازالت،    للیھود    ویكفي  .  في المالیة زراءو أحد أن نذكر أن    مصر،    الثورة، قبل    لم    یكن    فقط، یھودیا      

صھیونیا، كان بل  وكان    المصریین، بین یعیش    وبینھم بینھ فرق ال    الیھودي والفیلسوف الطبیب میمون بن وموسى  .    
الشھیر،  كتاب صاحب      « الحائرین داللة   » ، لم    وطنا یجد    یأویھ،    الدیني االضطھاد بنار اكتوى أن بعد    في    أسبانیا،    مصر إال     . 

فحسب، ھذا لیس  المصریین، إن بل    المعروفة، بسماحتھم    كاملة، فرصتھ أعطوه    الشخصي الطبیب صار حتى     لصالح   
األیوبي الدین ھي ھذه  .  اإلسالم، سماحة    المسلمین وأخالق    صھیون، بنو أما  .  لھم، ھم فال    فلسطین، عرب قتل إال     وذبح   

في اإلسالم الغرب جامعات    الذي والسؤال  .  ھنا، نفسھ یطرح    ھو    والذبح، القتل من والبد كان إذا  :  أن األولى من أفلیس      
الیھود، ذبح من ضد موجھا ذلك یكون  وھل العصور؟ مر على وقتلھم    أن یجوز     العرب سماحة على الیھود رد یكون   

والذبح؟ القتل ھو التاریخ عبر جاھھمت والمسلمین  
السویسري الباحث ویستعرض في جیسلینج إریك    التالي مقالھ    واإلسالم، أوروبا بین العالقة أبعاد بعض    في وذلك     ضوء   

ھاتینجتون، كتابات سعید، وادوارد    لویس، وبرنارد    رودینسون، وماكسیم    كیبل وجیل    ھأن حیث من مفید والمقال  .   یتعرض   
التي الكتب أھم لبعض في اإلسالم عن صدرت    الغرب    أن نأمل ونحن  .  ما متابعة على لنا حافزا ھذا یكون     الغرب یكتبھ   

عنا، وترجمتھ،    علیھ والرد     .  
في اإلسالم الغرب مرآة     

رودینسون وماكسیم لویس برنارد نموذج  
جیسلینج إریك بقلم  

لھ موقدّ  األلمانیة عن ترجمھ عید ثابت  :   
نظریتھ ونقد ھاتینجتون  -١   

ھاتینجتون صامویل مقال ظھور منذ ھارفارد بجامعة األستاذ  -    عنوان تحت  -      « الحضارات تصادم   » ، في    ٣٩٩١  صیف     ،   
في  مجلة      « الخارجیة الشؤون   » ، وھي    سنویة، ربع مجلة    النفوذ واسعة    في المناقشات تنقطع لم  -    وأوروبا المتحدة الوالیات   

التوترات عن   ) والوھمیة الحقیقیة  العربي والعالم الغرب بین  )  اإلسالمي -  علمي حوار ھاتینجتون مقال عن نتج وقد  .   شارك   
الباحثین، كبار من عدد فیھ عجمي فؤاد مثل    ھوبكینز جامعة من      ) واشنطن  دي  -   سي     ( ، باتریك كیرك جین أو    ولم  .   یكن   

المصادفة، قبیل من ذلك التیار، مجاراة لمجرد نتیجة كان وال    رأي ألن    في مس قد ھاتینجتون     لفھم الغربیة األصول الواقع   



الذات، في    عالم    بسرعة یتغیر    باختصار، رأیھ تلخیص ویمكننا  .  كما    یلي     والشرق سابقا الغرب بین الصراع انتھاء بعد  : 
بي،األورو الباردة، الحرب نھایة وبعد    الشیوعي، الحكم أشكال وانھیار     االیدیولوجیات بسبب حروب اندالع خطر تالشى   

المختلفة، الخطر وأصبح    في اآلن یكمن    الحضارات بین مسلحة صدامات وقوع إمكانیة    المتناقضة، فالتصورات  .   والقیم   
المختلفة، واإلسالمیة، الغربیة وخاصة    وضوحا أكثر صارت قد     والشرق تركیا من بشریة جماعات ھجرة عن ونتج  . 

التوتر، من حالة أوروبا إلى أفریقیا وشمال األوسط تنطوي    الحضارتین بین واسع صدام اندالع على    الغربیة،  :    
األوسطیة الشرق-اإلسالمیة- والعربیة   .  

العلماء، ركبا بعض ھاتینجتون نظر وجھة على بشدة اعترض وقد عجمي فؤاد البروفیسور مثل      ) لبناني  األصل     ویدرس  -  
في طویلة سنوات منذ أمریكیة جامعات     ( ، التالیة الحجة على رئیسیة بصورة مبنیا االعتراض ھذا وكان    ال  :   بین یوجد   

الحضارات   ) الثقافات أو  بینھا، تفصل قاطعة حدود  )  ما كثیرا ولكن    انتقالیة مناطق كھنا یكون     ھذه مع أتفق شخصیا وأنا  . 
بعید حد إلى الحجة ناحیة، من جغرافیة أنھا على االنتقالیة المناطق ھذه مثل نفھم أن ویمكننا  .   ناحیة من وثقافیة واجتماعیة   

أخرى في المثقفة الطبقات حیاة فأسلوب  .  مثال تركیا    ال یكاد    في لمثقفةا الطبقات حیاة أسلوب عن یختلف    أوروبا، غرب      
في وخاصة  المتوسط األبیض البحر على الواقعة األوروبیة الدول    في المثقفة العلیا والطبقة  .  تفكر، ال تكاد لبنان أو مصر      

تشعر، وال  في للمثقفین العلیا الطبقات عن مختلفة بطریقة    وبریطانیا فرنسا    قیاأفری شمال من ومؤلفات مؤلفون ویكتب  .    
االجزائریة، جبار آسیا مثل ( المغربي جللون بن وطاھر    ثقافي بمستوى  )  عقالني    الغربي األدب بمستوى الصلة وثیق     . 

نفسھ والشئ  السعداوي ونوال بكر سلوى على ینطبق    مصر من    أدب كل أن إلى دائما اإلشارة مع  .  راقیا مستواه كان إذا  -     
أن البد  - للمجتمع، الداخلیة زاعاتالن یعكس    ال وأنھ    أن یمكن    بشعوب، خاصة خبرات عن بمعزل یقوم     وطبقات   

اجتماعیة، معینة ثقافیة ودوائر    بدیھي، أمر ھذا ولكن  .  مفروغ    منھ    إنني  .   استدالالت معقولیة إلى فقط أشیر أن بھذا أرید   
عجمي، فؤاد البروفیسور الذي    في شكك    الحضارات، بین الصارم الفصل ریةنظ صحة    ھاتینجتون فھمھا كما     إذا ولكن  . 

في النخب تفكیر طرق بقرابة اعترفنا اإلسالمي األوسط الشرق عالم    الغربي، والعالم    فینبغي     نقر أن أخرى ناحیة من علینا   
في االحتكاك تكثیف بأن أیضا وتوترات بلبلة إلى أدى قد یینواألوروب المسلمین بین الیومیة الحیاة مجاالت    یومیة    وقد  .    

بالقول المشكلة ھذه اجتیاز یمكن  ھنا، مشاكل رأى من إن  :  ال فھو    األخرى بالثقافات كافیة بطریقة یھتم    أو  .  كما  -    یفعل   
في الناس من كثیر لألسف أوروبا غرب    مسلم، كل وراء رأى َمن  -   عربي، كل ووراء    محتمال، وإرھابیا مسلما متطرفا      

ببساطة فھو  مطلع غیر    ال الشائعة الخاطئة األحكام على الحكم ھذا مثل إن  .  یجدي    نفعا،     أصبحت قد الخاطئة األحكام ألن   
الیومي الشعور من جزءا لألسف في واسعة لدوائر    أوروبا، غرب    اإلثارة، صحف عناوین إلى طریقھا وأخذت     وتسربت   
وبراھینھم، الیمینیین حجج إلى في وسط سیاسیین إلى أیضا ولكن    األوروبیة الدول من كثیر    الفرنسي العالم ذلك حلل وقد  .    

في جدا رزینة بطریقة كیبل جیل  كتابھ     :  "Les Banlieues de l'Islam" الذي     الثالثة اعتداد تزاید فیھ وصف   
بأنفسھم، نسمة المالیین فرنسا، إلى إسالمیة دول من ھاجروا الذین    والذین    في یریدون    في البقاء أیضا العظمى غالبیتھم      

فرنسا،  بالدھم إلى العودة وعدم    في واالستقرار البقاء إلى المیل ھذا كیبل جیل ویعتبر  .  حقا الجدیدة الظاھرة ھو فرنسا     . 
وھي  معینة، أوضاع على فعل كرد جاءت ظاھرة    الھجرة بتصعی منھا     المسلمین المھاجرین ھؤالء ألن ببساطة وذلك  . 

في المقیمین فرنسا،    في السفر یعتبرون    بالمخاطر، محفوفا بالدھم إلى إجازة    في فرنسا إلى العودة ألن     الظروف ھذه ظل   
تتعذر قد النقطة ھذه إلى أیضا ویشیر  .  أي  -   الدائم، ءوالبقا االستقرار إلى المیل بین العالقة     إمكانیات تقیید ومحاوالت   

الغربیة الحكومات قبل من الھجرة السویسري الكاتب  -   ھوتینجر، أرنولد الشھیر    في    كتابھ      « اإلسالمي التطرف   » ، ولكنھ      
قائال یضیف   : « الذي المباشر الخطر  ینبغي    في الجد مأخذ أخذه حقا    الغربیة، الدول    في یكمن     المقیمة المسلمة قلیاتاأل   

ھناك بینھم موجودون المسلمون فالمتطرفون  .  في المسلمون والالجئون والعمال  .  أوروبا، غرب    الذین    یبلغ    حوالي عددھم      
نسمة مالیین عشرة  في وھم  (   مستمر تزاید     ( ، المسلمین للمتشددین المحتملة األھداف ھم    إنھم  .   كل استغالل إلى یسعون   

في للمسلمین تذمر أو استیاء أوروبا،    المسلمین، المھاجرین ھؤالء وتعبئة    المتطرفین أھداف لتحقیق     ».   
التي المكثفة والمناقشات في الیوم تدور    اإلسالمي العالم من األشخاص التقاء كیفیة مسألة حول الغرب    الغربي، والعالم      

في نشرا كتابین إلى أساسا ترجع  الثمانینات دایةب    رودینسون ماكسیم كتاب ھو األول الكتاب  :    « اإلسالم جاذبیة   » ، والثاني      
لویس برنارد كتاب ھو    « أوروبا المسلمین اكتشاف   » ) في كأستاذ لویس برنارد یعمل  برینستون، جامعة     ماكسیم ویدرس   

في رودینسون باریس،    في الباحثین مشاھیر أحد وھو    افرنس     (.   
لویس برنارد  -٢   

لویس برنارد كتاب إن   « أوروبا المسلمین اكتشاف  التالي للسبب خاصة بصورة باالھتمام جدیر  «  في لویس یحاول  :   ھذا   
الكتاب كعالم  -    غربي    أن  -   في اإلنسان تفكیر أسلوب یتفھم    اإلسالمي، العالم    وفي    نفسھ الوقت    أن یحاول     تاریخ إلى ینظر   

الثقافتین، التقاء صراعاتھما، وأیضا    أجنبیة بعیون    النواحي جمیع من بالنجاح تكلل لم ھذه محاولتھ أن بید  .  ففي  .   بدایة   
كتابھ، وشعوبھ، العالم إلى اإلسالمیة النظرة أن إلى لویس برنارد یشیر    للعالم الغربیین نظرة عن مختلف أساسھا     : «  فحتى 

عشر، التاسع القرن لم    المسلمون والجغرافیون المؤرخون یكن    التي األسماء عن شیئا یعرفون     على األوروبیون أطلقھا   
العالم قارات نقدیة بمالحظة لویس برنارد كالم على نعقب أن وعلینا  .«  فاألوروبیون  :  مثال، أمریكا اكتشفوا عندما  -    في      

عشر السادس القرن وأثناء عشر الخامس القرن نھایة  لم  -    التي والجزر الدول أسماء عن شیئا یعرفوا    فتحوھا،    لم إنھم بل      
أن یریدوا  شیئا ذلك عن یعرفوا    ھنا تمیز قد كولومبوس كریستوف إن  .  سلبیا  -   خاصة، بصورة  -    جزر على أطلق عندما   
الكاریبي، التي    قدماه، وطئتھا    أوروبیة-مسیحیة أسماء بساطة بكل      ) دومینجو، سانتو مثل  لوتسیا وسانتا     مغامرون وفعل  .) 



نفسھ، الشئ آخرون أوروبیون في فنزویال مثال وصفوا عندما    الجنوبیة، أمریكا    الصغیرة البندقیة مدینة أنھا على    ولم  .    
المكتشفة، العوالم عن علم من فقد ما حجم األوروبیون یدرك  ویلط بوقت ذلك بعد إال     إلى عدنا إذا أننا ذلك من وأكثر  . 

التاریخ، فینبغي    نقدیة مالحظة نذكر أن    المتأخرة، القدیمة العصور فمنذ  :  الحادي القرن حتى    تقریبا، عشر     معظم كان   
األوروبیون لفظ یستخدمون       Sarazenen والمسلمین العرب إلى لإلشارة    اإلسالم، نشأة وحتى  .   لقرون لوھاتجاھ فقد   

طویلة المعنى بھذا  .  ینبغي    نقدي بأسلوب النظر إمعان    في    الذي االھتمام عن لویس برنارد مالحظة    ال    یظھر،     من إال   
واحدة، ثقافة طرف أخرى بثقافة التقائھا عند    قلیلي كانوا وحدھم المسلمون فلیس  :  المسیحي، بالعالم االھتمام     الصحیح بل   

لم أیضا المسیحیة معال أن یكن    العالم، بقیة إلى ینظر    نظره وجھة خالل من إال     أخرى ناحیة من لویس برنارد أشار وقد  . 
للعالم، اإلسالمیة النظرة تطور إلى بوضوح حیث    یقول     : « في اإلنسانیة تنقسم   إلى حاسمة بطریقة للعالم اإلسالمیة الرؤیة   

الحرب ودار اإلسالم دار  ». « اإلسالمي القانون منطق ولكن  ال    ألي الدائم بالوجود یعترف     نطاق خارج أخرى جماعة   
اإلسالم اإلسالمیة، الرؤىة فحسب  .  في جمعاء اإلنسانیة ستدخل    اإلسالم    ما، یوما    اإلسالمیة للسیادة ستخضع أو     ». «  ولذلك 

ودولة إسالمیة دولة بین سالم معاھدة تحقیق كان فقد مستحیال، إسالمیة غیر    في القانونیة للنظریة تبعا    اإلسالم     ویحاول  .« 
أن ھنا لویس برنارد اإلسالمي العالم حالة یصف    في    والثاني األول القرنین    القرآن نزول بعد    ذلك وبعد  .  یلقي     على نظرة   

التالیة القرون  : « الموحدة، الكبرى اإلسالمیة الدولة إن  التي    في مبدئیا نشأت    والثاني األول القرنین    الھجرة، بعد     انقسمت   
صغیرة دویالت إلى والمتواصل الجامح الجھاد وانتھى  .   عالقة العالم وبقیة اإلسالم عالم بین تطورت الوقت مرور ومع  . 

متبادل تسامح اإلسالمي العالم وظل  .  حرب دار العالم بقیة یعتبر     السیاق من إرجاؤه تم العالم قیةب إخضاع أن بید  . 
التاریخي الحق عصر إلى    الخالص فیھ یتحقق    والدول اإلسالمیة الدول بین ثابتة حدود اقیمت فقد عامة وبصفة  .   غیر   

اإلسالمیة، السالم، كان    الحرب، ولیس    علیھا السائدة الطبیعیة الحالة ھو    ذلك، إلى وباإلضافة  .«   إلى سلوی برنارد یشیر   
أنھ أعلنوا الذین المسلمین العلماء تفسیر الحاجة، حسب الحرب ودار اإلسالم دار بین الھدنة تجدید تكریر یمكن     بحیث   

المراقبة تحت الموضوع السالم من حالة واقعیا تقوم في الزمان من عقدین من أكثر لویس برنارد أمضى لقد  .   دراسة   
اإلسالمي العالم نظرة للغرب ةالتاریخی    في األصلیة النصوص من الكثیرة والمختارات  .  لویس برنارد كتاب      «  اكتشاف 

أوروبا المسلمین الغربي القارئ تقرب  «  في المسلمین تفكیر طریقة من أیضا     والقرن السابع القرن بین الواقعة الفترة   
عشر التاسع الذي السؤال ولكن  .  ھو ھنا نفسھ یطرح    في حقا لویس اردبرن نجح ھل  :   الغربیین قرائھ اطالع من ھذا كتابھ   

اإلسالمي العالم تفكیر طریقة على أخرى بعبارة أو لألمور؟ ونظرتھ    أال  :  لویس، برنارد تفسیر یظل     بالطابع المتأثر   
الغربي، في كتابھ ألیس بل دراستھ؟ على بالضرورة مسیطرا    تفسیرا األمر نھایة    اإلسالمي، التفكیر ألسلوب غربیا     أكثر   

للغرب؟ اإلسالمیة للنظرة عرضا كونھ من یقینا،    في الممكن من كان    عشر، الثامن القرن نھایة    الفرنسي االحتالل أثناء      
النابلیوني  لمصر،    في الموجودة المكتبات على وبناء    الوقت، ذلك    التي الكتب أن إثبات    اإلسالمي، مالعال عن الغربیون ألفھا      

التي تلك من بكثیر أكثر كانت  الغرب عن المسلمون ألفھا    حقا؟ ذلك معنى ما ولكن  .  لویس برنارد یقول     : «  موقف كان 
تسامحا، وأقل تطرفا أكثر اإلسالم من المسیحیة المسیحیة من المسلمین موقف من    اإلسالمي التسامح ذلك أسباب أما  .    

العظیم،  يدین فبعضھا    تاریخي، -   عملیة طبیعة ذات اآلخر وبعضھا    اإلسالم، فرسول  .  دمحم      ) ص   ( ،  بستة المسیح بعد عاش   
تقریبا قرون والمسلمین المسیحیین من كل وكان  .  ووحیھ دینھ أن یعتبر    لإلنسانیة األخیرة هللا كلمة یمثالن     التسلسل أن بید  . 

التاریخي اآلخر إلى نھمام كل نظرة بین الفرق حدد    ونذیرا، بشیرا للمسلمین بالنسبة كان فالمسیح  .  دمحم كان بینما      ) ص   ( 
دجاال للمسیحیین بالنسبة  الصحیح للدین ومتقادمة وناقصة مبكرة كصورة للمسلمین المسیحیة وبدت  .   تسامح ولكن  . 

سیعني كان اإلسالم مع المسیحیین وحي بوجود االعتراف    المسیح، بعد    األناجیل بعد مقدس وبكتاب    ولم  .   المسیحیون یكن   
بذلك لالعتراف مستعدین وأوروبا، اإلسالم بین للعالقات المختلفة الجوانب لویس برنارد ویعرض  .«   األمر أن ویوضح   

كان الطرفین، بین بالحوار دائما یتعلق    في    السالم وعصور الحرب فترات     بین ادلمتب اكتشاف ھناك كان فقد  : 
الحضارتین ولكنھ  .  العربي بالعالم األوروبیین اھتمام أن إلى یلمح    في    بأوروبا المسلمین اھتمام من أكبر كان النھایة     وقد  . 

في عنیف جدل إضرام إلى العام الموقف ھذا أدى التي السنوات    لویس برنارد كتاب نشر تلت      «  المسلمین اكتشاف 
أوروبا  »)٢٨٩١(.   

 
سعید إدوارد  -٣   

سعید ادوارد قام فلسطیني أستاذ وھو  -   األصل،    في یدرس    سنوات عدة منذ األمریكیة الجامعات    في  -   بعنوان كتاب      
االستشراق » التي اإلسالمیة الدراسات على بالتشنیع  «  أساتذة بھا یقوم    غربیون،    والتطاول، بالغطرسة المستشرقین واتھم      
الذین وحدھم بأنھم المستشرقین اءادع ألن  تفكیرھم وأسلوب المسلمین تاریخ عن شئ كل یعرفون    في بالفعل یظھر     الكثیر   

أعمالھم من ساخر، بأسلوب سعید ادوارد البروفیسور وكتب  .  ھجومیة، ونبرة    التي الخاطئة المبتذلة التصورات عن      
في تكونت  طویلة، قرون عبر الغرب    تتكون، مازالت وربما    اإلسالمي العالم عن     صور ألنھ الغرب سعید ادوارد وھاجم  . 

العربي العالم مما أكثر رومانسیة بطریقة    یجب،    ناحیة، من    أخرى ناحیة ومن     وشتمھ العالم ھذا نفس بلعن الغرب یقوم   
ناقصا واعتباره في النقد ھذا أدى وقد  .  الغربیین والباحثین المسلمین العرب الباحثین بین لالجد من جدیدة حلقة إلى الحال     . 

في الجدل ھذا تلخیص ویمكن  بسیط سؤال صورة    ھل  :  أن للمرء یمكن     المختلفة؟ أوصافھ بجمیع مجتمعھ على كلیة یتعرف   
وھل أن اإلنسان یستطیع    مستحیل، ھذا أن أم موضوعیا؟ وصفا المجتمع ھذا یصف     ھو المجتمع اھذ من كاتب كل ألن   

منھ، جزء وبالتالي    ال    كذلك، ذلك كان ولو فیھ؟ األجنبیة العناصر یرى    لكان    ینبغي    ما استخدام    االتنولوجیة بالرؤیة یسمى      



المختلفة والثقافات الشعوب خصائص دراسة علم ھو االتنولوجیا (  ( ، فال    في یصح    الحالة، ھذه     بعیون المجتمع وصف إال   
أجنبیة ھكذا  .  االتنولوجیا علم تطبیق یتم    النظریة الناحیة من األقل على  -   میداني، بحث كل عند واقعیا ألنھ  -    الباحث یقع   

في نفسھ مأزق    في مشارك ھو فھل  :  ما، حدث    أي وإلى    في مشارك ھو وھل حد؟    في ما تطویر    أي وإلى معین؟ مجتمع      
حد  في بوجوده یشارك    الحدث؟ ھذا تحقیق     

 
رودینسون ماكسیم  -٤   

الفرنسي المستعرب ظل وقد الكبیر    رودینسون ماكسیم  -   كما االستشراق حول المحتدم الجدل ھامش على ما حد إلى  -      
سعید ادوارد البروفیسور یعرفھ  في ذلك تفسیر ویمكن  .  دائما كان رودینسون ماكسیم أن حقیقة خالل من األول المقام     یمیل   

األساسي الموقف نقد إلى في للغرب    اإلسالمي العالم عن العلمیة أبحاثھ     مراحل بعض رودینسون ماكسیم وصف وقد  . 
اإلسالمي، للعالم الغربیة النظرة كما    یلي    في  :  اإلسالم، ظھور بعد األولى القرون     الحدث ھذا بعید حد إلى الغرب تجاھل   

الجدید االنتشار، الواسع اللفظ ذلك عالمات من وكان  .  ذكره، السابق       Sarazenen الذي     لوصف األوروبیون استخدمھ   
والمسلمین، العرب الحادي القرن حتى    تقریبا عشر    الصلیبیة، الحمالت عصر ذلك وتبع  .  في المسیحیة نشر ومحاولة     دیار   

اإلسالم، في مسلحة توسعیة مسیحیة بین والصراع    ھناك اإلسالمیة والدولة أسبانیا    في األوروبیون كان عامة وبصفة  .    
المسیحیة، الوسطى العصور  في وأیضا    النھضة، عصر    معھم، متساویین المسلمین یعتبرون    كانوا ما وكثیرا     ینظرون   

وثقافیا علمیا متفوقون أنھم على إلیھم فیینا، حدود حتى عثمانیةال التركیة االمبراطوریة امتدت وعندما  .  المخاوف ازدادت     . 
فیینا أسوار أمام األتراك ھزیمة بعد ولكن    ) ٣٨٦١  سنة  م   ( ، األحوال تغیرت    األوروبیون فصار  .  األتراك إلى ینظرون      

كان ما كثیرا ھنا أتراك ولفظ ( العربي العالم یشمل    اإلسالمي -  أیضا    مھزوم خصم أنھم على  )   تغیرت أخرى ناحیة نوم  . 
النبي صورة دمحم      ) ص  في المثقفین عند  )  أوروبا غرب    ففي  :  دمحم، اعتبر عشر الثامن القرن    مثال، ولتیرڤ قبل من     شخصیة   

تقدمیة، أعلى روحانیا ومثال    الزمان، من بقرن ذلك وبعد  .  السلبي التحول بدأ    رودینسون ماكسیم تفسیر حسب  -    قدف  : -  
في الغرب تغلغل ازداد العربي العالم    اإلسالمي -  قویة، بصورة    الفرنسي االستعمار خالل من وخاصة    والبریطاني     وتطور  . 

في الغرب    رودینسون حسب  -   عدائي موقف  -    والمسلمین العرب تجاه    واالحترام المساواة عن الحدیث وانتھى  .   وصار  : 
الغربي، للتوسع أھدافا والمسلمون العرب وأصبحوا    واالقتصادیة، العسكریة الغربیة للمصالح كمنفذین یُستخدمون    أو      

مصالحھ تحقیق أعاقوا إذا الغرب یحاربھم   .  
 

 خاتمة  -٥ 
لكتابي بالنسبة ھذا كان رودینسون وماكسیم لویس برنارد    الكتابان، ھذان ظھر وقد  .   الكتب موجة ظھور من سنوات قبل   

العالمین تباعد أو تقارب عن لجدیدةا الغربي  :  ناحیة، من    والعربي    اإلسالمي -  التركي -  اإلیراني -  أخرى ناحیة من    وفي  .   بدایة   
تقریبا، الثمانینات المذكوران، الكتابان نشر عندما    لم    رودینسون وماكسیم لویس برنارد یكن     المسلمین ھجرة أن یدریان   

أوروبا، إلى أفریقیا مالوش تركیا من في أساسیة مشكلة إلى ستتحول    أوروبا غرب    وفي  .  األخیرة، السنوات     مثل كتاب قام   
ھوتینجر، أرنولد كیبل، وجیل    مكثفة، بصورة المشكلة ھذه بدراسة    التوتر، حدة تخفیف محاولین     الجوفاء الشعارات وتبدیل   

الثابتة بالحقائق  .  


