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 الدور االستشراقى في إنصاف الحضارة العربية
Orientalism role in the fairness of the Arabic civilization The 

 / ميادة ثروت محمد الصغيرالباحثة
 ماجستير ةباحث

 المقدمة
ه أجمعٌن أما الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على أشرف الخلق سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى آله وصحب

 بعد:

لٌس لالستشراق مفهوم محدد متفق علٌه، بٌد أنه مشتق من جهة الشرق، ومن ثم فإن االستشراق نشؤ كظاهرة لالهتمام 

 بالدراسات اإلنسانٌة التً اهتم بها من أطلق علٌهم اسم "المستشرقٌن".

ت الغربٌة المتعلقة بالشرق اإلسالمً فً لغاته والذي ٌعنٌنً هنا هو المعنى الخاص لمفهوم االستشراق الذي ٌعنى بالدراسا

 (1وآدابه وتارٌخه وعقائده وتشرٌعاته وحضارته بوجه عام. )

الدافع السٌاسً  -الدافع االستعماري  –ومما تجدر اإلشارة إلٌه االهتمام بظاهرة االستشراق والتً تتمثل فً: الدافع الدٌنً 

 الدافع التجاري. –الدافع العلمً  –

ات االستشراقٌة تحٌطها غالباً مشاعر االرتٌاب والتشكٌك فً النواٌا واألهداف لما أفرزه العقل الغربً بمدارسه والدراس

المتعددة ومراحله المتوالٌة من هجوم على اإلسالم وحضارة المسلمٌن، مما جعل كثٌرا من الدارسٌن والباحثٌن ٌصدرون 

معظم المهتمٌن بالدراسات االستشراقٌة إنما ٌعتنون [حادٌة التً جعلت فً تناولهم لظاهرة االستشراق عن هذه الرإٌة األ

بتحرٌف اإلسالم وتشوٌه جماله، فالمستشرقون إما من رجال الدٌن، أو من رجال االستعمار والملحدٌن الذٌن ٌهتمون 

 (2.)]بزعزعة االستقرار وإثارة القالقل لتكون السٌطرة والهٌمنة لهم

لالبتعاد عن تلك التعمٌمات الخاطئة ونتحول إلى موقف نقدي ٌقوم على أسس علمٌة، وهذا هو ورغم ذلك فقد آن األوان 

 ( 3الذي وجهنا القرآن الكرٌم إلٌه فً قوله تعالى "وال ٌجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى".)

لٌنا أن نعترف للمستشرقٌن بما لهم من واالستشراق فً حقٌقة األمر ٌشتمل على عناصر سلبٌة وأخرى إٌجابٌة وع

 إٌجابٌات إلى جوار التنبٌه إلى ما وقعوا فٌه من أخطاء.

فالعناصر اإلٌجابٌة تتمثل فً العناٌة بالمخطوطات العربٌة وتحقٌق العدٌد من أمهات الكتب العربٌة فً شتى مجاالت الفكر 

والموسوعات والمعاجم النافعة، وغٌر ذلك من دراسات فً اإلسالمً، والقٌام بالعدٌد من الدراسات اللغوٌة المفٌدة، 

 مجاالت العلوم والفنون اإلسالمٌة.

وٌؤتى هذا البحث لتسلٌط الضوء على هذه الجوانب وللمطالبة بضرورة إقامة الجسور بٌن علماء المسلمٌن والمعتدلٌن من 

هابً الذي ال دٌن له، واإللحاد واإلرهاب وجهان المستشرقٌن بهدف مواجهة المد اإللحادي المتنامً ومحاربة الفكر اإلر

 بشعان لكل ما من شؤنه تهدٌد اإلنسانٌة فً وجودها وأمنها وسالمتها.
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