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  الطبعة األوىل
  م٢٠٠٦/   ه١٤٢٧

  



  فهرس المحتويات

 

٣  

 
  ٣........................................................احملتويات فهرس

  ١٩...........................................................متهيــد
  ٢١.................................اإلطار النظري للبحث :الفصل األول
  ٢٣............................................................:مقدمة

  ٢٥......................................................:أمهية البحث
  ٢٦....................................................:حدود البحث
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  ٣٠....................................................:مصادر البحث
  ٣١.................................................:منهجيات البحث

  ٣٤....................................:الفرضيات األساسية يف البحث
  ٣٦.............................................:ترتيب فصول البحث

مقررات الدراسات املبادئ واألسس اليت ضت عليها  :الفصل الثاين
  ٤١....................................................اإلسالمية يف الغرب

  ٤٣............................................................:مقدمة
  ٤٤.........................................:تراث احلركة االستشراقية
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  ٤٧................................................:احلقبة االستعمارية



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم
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  ٤٩.........................:تأسيس النظرة النقدية للمصادر اإلسالمية
  ٦١.....................................:ث عن العجائب الشرقيةالبح

  ٦٣............................................:املستشرقون الوضعيون
  ٦٥........................................................:خامتــة

  ٦٧...مراجعة ونقد األدبيات القدمية  حـول املوضــوع :صل الثالثالف
  ٦٩............................................................:مقدمة

  ٧٠...........................:ول املوضوعمراجعة األدبيات القدمية ح
  ٧١......................................................:العرض: أوالً
  ٧١.......................:وروس دون" سوزان دوغالس" دراسة -١
  ٧٤.............................":مايكل سليمان" دراسة الدكتور -٢
  ٧٧....................................: دراسة الدكتور إياد القزاز-٣
  ٧٨.........................: ما يتعلق باحلديث عن اإلسالم ككل-١
  ٧٩.................................................: تسمية الدين-٢
  ٧٩................................................: عدد املسلمني-٣
  ٨٠..........................................: تصوير شخص النيب-٤
  ٨٠.....................................:  صفة احلرب يف اإلسالم-٥
  ٨٢....................................: موضوع املرأة يف اإلسالم-٦
  ٨٣.............................................: احلروب الصليبية-٧
  ٨٣................................................: أخطاء متنوعة-٨

  ٨٤...............................................:النقد والتقومي: ثانياً



  فهرس المحتويات

 

٥  

عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم  يف كتب املرحلة  :الرابعالفصل
  ٨٧............................................................االبتدائية

عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم يف كتب الصف اخلامس : أوالً
  ٨٩..........................................................:االبتدائي

  ٩٠......................................................:العرض: أوالً
  ٩٧...............................................:النقد والتقومي: ثانيا
عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم يف كتب الصف السادس :ثانياً
  ٩٨..........................................................:بتدائياال

  ٩٨........................:الكتاب األول للصف السادس االبتدائي
  ٩٨.................................................:العرض: أوالً
  ١٠٠..........................................:النقد والتقومي: ثانياً

  ١٠٠.................................................:اخلطأ األول
  ١٠١.................................................:اخلطأ الثاين
  ١٠٢................................................:اخلطأ الثالث
  ١٠٣.....................................................:اخلطأ الرابع

  ١٠٤...................................................:اخلطأ اخلامس
  ١٠٥...................................:الثاين للصف السادسالكتاب 

  ١٠٥................................................:العرض: أوالً
  ١١٠..........................................:النقد والتقومي: ثانياً



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٦ 

عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم  يف كتب املرحلـة  :الفصل اخلامس
  ١١١........................................................املتوسطـة

  ١١٣..........................................................:مقدمة
  ١١٣....................................................:العرض: أوالً
  ١١٩.............................................:النقد والتقومي: ثانياً

تب عرض ونقد حمتويات ما ورد عن اإلسالم يف ك :الفصل السادس
  ١٢١.....................................................املرحلة الثانوية

عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم يف كتاب التاريخ  للصف األول يف 
  ١٢٣...................................................املرحلة الثانوية

  ١٢٣..........................................................:مقدمة
  ١٢٣....................................................:العرض: أوالً
  ١٢٩.............................................:النقد والتقومي: ثانياً

للصف الثاين يف اب التاريخ  عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم يف كت
  ١٣٠...................................................املرحلة الثانوية

  ١٣٠....................................................:العرض: أوالً
  ١٣٣.............................................:النقد والتقومي: ثانياً

 للصف الثالث يف عرض ونقد ما ورد عن اإلسالم يف كتاب التاريخ 
  ١٣٥...................................................املرحلة الثانوية

  ١٣٥..........................................................:مقدمة
  ١٣٥....................................................:العرض: أوالً



  فهرس المحتويات

 

٧  

  ١٤٢.............................................:النقد والتقومي: ثانياً
ج الدراسية مقارنة بني تناول اإلسالم يف كل  من املناه :الفصل السابع

  ١٤٥................................................األمريكية واألوروبية
  ١٤٧..........................................................:مقدمة

  ١٤٧...........: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية الربيطانية-١
  ١٥٠.............: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية األملانية-٢
  ١٥٣............: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية الفرنسية-٣
  ١٥٨...........: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية البلجيكية-٤
  ١٥٩.............:اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية اإلسبانية-٥
  ١٦٠.............: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية الكندية-٦
  ١٦١...........: اإلسالم واملسلمون يف املناهج الدراسية األسترالية-٧

  ١٦٣.....................................................:املقارنــة
 وعوامل التحسن الطارئ يف أسباب ورود األخطاء :الثامنالفصل

  ١٦٧................... الغربيـة بنسٍب متفاوتٍة املناهجعرض اإلسالم  يف
  ١٦٩..........................................................:مقدمة
:أسباب ورود األخطاء حبق اإلسالم يف املناهج التعليمية الغربية: أوالً

.................................................................١٧٠  
  ١٧٠...........: واالستشراقتنصري الاالعتماد على تراث حركيت -١
  ١٧٣...............: أثراملدرسة الوضعية املنطقية والعلوم السلوكية-٢
  ١٧٤...............................: النظر إىل الشرق بعيون غريبة-٣



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٨ 

  ١٧٦...........................: االستعالء الثقايف وتضخيم الذات-٤
  ١٧٧.........................:ومن السبب السابق يتفرع سببان قويان

  ١٧٧:عوامل التحسن الطارئ يف عرض اإلسالم يف املناهج الغربية: ثانياً
  ١٧٨.....................: واالستشراقتنصري نقد تراث حركيت ال-١
  ١٨٠.........................:التعليمية اجلديدة صدور املوجهات -٢
  ١٨٣........................: إعادة النظر يف صياغة املواد التارخيية-٣
  ١٨٤........: نقد بعض عقالء الغربيني لتحيز املناهج ضد اإلسالم-٤
  ١٨٦..............................:اإلسهام السليب بالنقد والضغط-٥
  ١٨٨...............................:اإلسهام اإلجيايب بتقدمي البدائل-٦
  ١٩١................................:ظهور أدبيات بأقالم إسالمية-٧
  ١٩٢.:ترمجة كتب إسالمية مرجعية كثرية خالل العقدين األخريين-٨
  ١٩٣......................:تعلقة باإلسالمالتطوع بتدريس املواد امل-٩
تكاثر عدد الطالب املسلمني بالصفوف الدراسية ببعض األقطار -١٠

  ١٩٤..........................................................:الغربية
  ١٩٥.........................................................:خامتـة
  ١٩٩......مناهج دراسة اإلسالم يف بعض اجلامعات الغربية :الفصل التاسع
  ٢٠١..........................................................:مقدمة
  ٢٠٢.........................................جامعة هارفارد: أوالً

Harvard University......................................٢٠٢  
  ٢٠٢..........................................................:مقدمة



  فهرس المحتويات

 

٩  

  ٢٠٢................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٠٧.............................................:النقد والتقومي: ثانياً
  ٢٠٨................................جامعة هارتفورد مسيناري: ثانياً

Hartford Seminary......................................٢٠٨  
  ٢٠٨..........................................................:مقدمة
  ٢١٠................................................:عرض عام: أوالً
  ٢١٢.............................................:النقد والتقومي: ثانيا
  ٢١٤......................................جامعة جورجتاون: ثالثاً

George Town University................................٢١٤  
  ٢١٤..........................................................:مقدمة
  ٢١٤................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٢٠.............................................: النقد والتقومي-ثانيا
  ٢٢٣........................................جامعة برنستون: رابعاً

Princeton University.....................................٢٢٣  
  ٢٢٣..........................................................:مقدمة
  ٢٢٣................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٢٧.............................................:النقد والتقومي: ثانياً

  ٢٢٩......................................جامعة ماكجيل: خامساً
McGill University........................................٢٢٩  

  ٢٢٩..........................................................:مقدمة



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٠ 

  ٢٢٩................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٣٢.............................................:النقد والتقومي: ثانياً

  ٢٣٤...................................جامعة أوكسفورد: سادساً
University of Oxford.....................................٢٣٤  

  ٢٣٤..........................................................:مقدمة
  ٢٣٤................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٣٥.............................................:النقد والتقومي: ثانيا
  ٢٣٧......................................جامعة كيمربدج: سابعاً

University of Cambridge................................٢٣٧  
  ٢٣٧..........................................................:مقدمة
  ٢٣٧................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٤٠.............................................:النقد والتقومي: ثانيا
  ٢٤١..........................................جامعة مدريد :ثامناً

Madrid University.......................................٢٤١  
  ٢٤١..........................................................:مقدمة
  ٢٤١................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٤٢.............................................:النقد والتقومي: ثانيا
  ٢٤٣......................................جامعة السوربون: تاسعاً

  ٢٤٣......................................."جامعة باريس الرابعة"
UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)...٢٤٣  



  فهرس المحتويات

 

١١  

  ٢٤٣..........................................................:مقدمة
  ٢٤٣................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٤٤.............................................: النقد والتقومي:ثانيا

  ٢٤٦................. االكسندر األملانية-جامعة فريدريك : عاشراً
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT...........٢٤٦  

ERLANGEN-NÜRNBERG...............................٢٤٦  
  ٢٤٦..........................................................:مقدمة
  ٢٤٦................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٤٨.............................................:النقد والتقومي: ثانيا

  ٢٤٩..........................جامعة أستراليا الوطنية: حادي عشر
Australian International University....................٢٤٩  

  ٢٤٩..........................................................:مقدمة
  ٢٤٩................................................:عرض عام: أوالً
  ٢٥٠.............................................:النقد والتقومي: ثانيا

  ٢٥٠......................................................:خامتــة
عرض ونقد وتقومي أهم الكتب املعتمدة يف تدريس  :الفصل العاشر

  ٢٥٣.......................................اإلسالم  يف اجلامعات الغربية
  ٢٥٥..........................................................:مقدمة

  ٢٥٦........................................:مراجعة األدبيات القدمية
  ٢٦٠..........................)مقدمة عن اإلسالم (:الكتاب األول



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٢ 

  ٢٦٤........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٢٦٦................)مصادر نصية لدراسة اإلسالم: (تاب الثاينالك

  ٢٧٣........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٢٧٥....................).مقدمة موجزة: اإلسالم: (الكتاب الثالث

  ٢٧٩........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٢٨١.........................).مقدمة عن اإلسالم: (الكتاب الرابع

  ٢٨٥........................................:الكتابكلمة أخرية عن 
  ٢٨٧..................................)اإلسالم: (الكتاب اخلامس

  ٢٩٥........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٢٩٦.............................................الكتاب السادس

  ٢٩٦..............).أصول وتطور ومستقبل اإلسالم: ال إله إال اهللا(
  ٢٩٩........................................:كلمة أخرية عن الكتاب

  ٣٠٠..................................).اإلسالم: (الكتاب السابع
  ٣٠٧........................................:كلمة أخرية عن الكتاب

  ٣٠٨................................)ما اإلسالم؟ (:الكتاب الثامن
  ٣١٣........................................:كلمة أخرية عن الكتاب

  ٣١٤.........................).قراءات يف القرآن: (الكتاب التاسع
  ٣١٩........................................: أخرية عن الكتابكلمة

  ٣٢١..............................................الكتاب العاشر
  ٣٢١........)مصادر ومناهج تفسري النص املقدس: دراسات قرانية(



  فهرس المحتويات

 

١٣  

  ٣٢٦........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٣٢٨...........................)اهلاِجِريون: (الكتاب احلادي عشر

  ٣٣٢........................................:كلمة أخرية عن الكتاب
  ٣٣٤......................................................:خامتــة

حماور التركيز يف مناهج دراسة اإلسالم يف  :الفصل احلادي عشر
  ٣٣٥...................................................اجلامعات الغربية
  ٣٣٧..........................................................:مقدمة

  ٣٣٩............................................دراسات التصوف: أوالًً
  ٣٣٩................................."قسم الدين: " كلية فاسار-أ

  ٣٣٩.........................................:توصيف املقرر الدراسي
  ٣٤٠..........................................:أهداف املقرر الدراسي
  ٣٤٠...............................:رر الدراسيالكتب األساسية للمق

  ٣٤١................................:الكتب اإلضافية للمقرر الدراسي
  ٣٤١..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٤٤.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
  ٣٤٥.........."قسم الدراسات الدينية: " جامعة والية جورجيا-ب

  ٣٤٥.........................................:راسيتوصيف املقرر الد
  ٣٤٦...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٤٦..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٤٨.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٤ 

  ٣٤٩............................"قسم الدين: " جامعة تورونتو-ج
  ٣٤٩.........................................:توصيف املقرر الدراسي

  ٣٤٩...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٥٠..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٥١.............................:قومي عام هلذا املقرر الدراسينقد وت
  ٣٥٣..............................."قسم الدين: " كلية كينون-د

  ٣٥٣.........................................:توصيف املقرر الدراسي
  ٣٥٣...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٥٤..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
  ٣٥٦.............................:اسينقد وتقومي عام هلذا املقرر الدر

  ٣٥٨.....................................دراسات املرأة يف اإلسالم: ثانياً
  ٣٥٩............................"قسم الدين: " جامعة أمهرست-أ

  ٣٥٩.........................................:توصيف املقرر الدراسي
  ٣٦٠...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٦٢..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٦٦.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
  ٣٦٨."قسم لغات وثقافات الشرق األدىن: " جامعة والية أوهايو-ب

  ٣٦٨.........................................:توصيف املقرر الدراسي
  ٣٦٩...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٦٩................................:الكتب اإلضافية للمقرر الدراسي



  فهرس المحتويات

 

١٥  

  ٣٧٠..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
  ٣٧٢.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي

  ٣٧٤................"قسم الدراسات الدينية: "جامعة بنسلفانيا -ج
  ٣٧٤.........................................:توصيف املقرر الدراسي

  ٣٧٥...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٧٥..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٧٩.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
  ٣٨١.............................................اد يف اإلسالماجله: ثالثاً

  ٣٨٢.."قسم الدراسات الدينية: " مدرسة نورفيلد ماونت هريمون-أ
  ٣٨٢.........................................:توصيف املقرر الدراسي

  ٣٨٣...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٨٣.........................................:مفردات املقرر الدراسي

  ٣٨٤.............................:لدراسينقد وتقومي عام هلذا املقرر ا
  ٣٨٥............."قسم العالقات الدولية: " جامعة جورجتاون-ب

  ٣٨٥.........................................:توصيف املقرر الدراسي
  ٣٨٦...............................:الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  ٣٨٦..................................:التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  ٣٨٨.............................:نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
  ٣٩٠.........................."قسم التاريخ: " جامعة مينيسوتا-ج

  ٣٩٠.........................................:توصيف املقرر الدراسي
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  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله ومن وااله
بـإجراء   االهتمام ابتداره ياإلسالم البادية يف العامل التعايففإن من عالمات  

 ومستقبالً، وال   راً وحاض ياًية ماض اإلسالمالبحوث العلمية فيما يتعلق بأمر األمة       
 ، والتـدبر ،ك استجابة ناجزة لنداء القرآن الكرمي بضرورة التفكرشك أن يف ذل 

 واالعتبار بأحوال احلياة الدنيا، وقد كان سلف األمة الصاحل يتابع مـا             ،والتأمل
 :جيري من مستجدات إقليمية وعامليـة فقـد قـال تعـاىل موضـحاً ذلـك          

ِفـي  )٣(ِد غَلَِبِهم سيغِلبونَ  ِفي أَدنى اَألرِض وهم ِمن بع     )٢(غُِلبت الروم )١(امل﴿
سـورة   (﴾)٤(ِبضِع ِسِنني ِللَِّه اَألمر ِمن قَبلُ وِمن بعد ويومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنـونَ     

يل ردا على استنتاجات املسلمني ممـا طـرأ   نـزوقد جاء ذلك الت . ٤-١:الروم
  .حينها من مستجدات األوضاع العاملية احمليطة

 أن تتابع ما يقال      حاضراً ألمة املسلمة لعلى ذلك النهج القومي فينبغي       اًوسري
وقد كان من أمارات التوفيق أن جائزة األمـري         .  وعنها يف الغرب   اإلسالمعن  

ية املعاصرة، قد   اإلسالمنايف بن عبد العزيز آل سعود للسنة النبوية والدراسات          
هـ حبثاً  ١٤٢٦الثانية لعام   تضمنت يف إطار مشروعات حبوثها املختارة للدورة        

، ونسبة ألمهية هذا املوضـوع الـيت        " يف املناهج الغربية املعاصرة    اإلسالم" :عن
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 عـن  كان ذلك دافعاً لكي أمشـر  يف الغرب فقد    مثلي  يدركها من عاش طويالً     
 ، وحتليلها ، ورصدها ، طيبا يف متابعة مادة هذا البحث      تاًستثمر وق أساعد اجلد و  

 عز وجل أن    حبول اهللا أتبعت ذلك ببعض التوصيات، راجياً      مث  واالستنتاج منها،   
واَهللا . عن املسلمنيياً  كفائباًت واج يأكون قد وفقت يف تغطية هذا املوضوع وأد       

 بأوليـاء أمـورهم     عاًنسألُ أن يغفر لنا الزلل والتقصري وأن يوفق املسلمني مجي         
  .وعامتهم ألداء واجبام جتاه الدين احلنيف

  .احلمد هللا رب العاملني أن آخر دعواناو
 

 محمد وقيع اهللا أحمد

 هـ١٤٢٦غرة شعبان 

  م٢٠٠٥ سبتمبر ٤لموافق 
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  اإلطار النظري للبحث

   :مقدمة
 يف الغرب إىل العـصور الوسـطى        اإلسالمبدراسة   االهتمام   تاريخيرجع  
كثريا خالل الربع األخري من القرن امليالدي  االهتمام ولكن تزايد هذا  األوروبية،  

 وحماولـة   اإلسالماملاضي، حيث أسهمت عدة عوامل يف دفع الغربيني لدراسة          
وأهم تلك العوامل بال ريب هي مظـاهر        .  األساسية عادة استكشاف مضامينه  إ

نيـف مـع     بشكل ع  هي، واحتكاك بعض دول   اإلسالماليقظة اليت عمت العامل     
الغرب، وميكن التأريخ لبداية ذلك االحتكاك العنيف بالغرب بقيـام بـالثورة            

  .م اليت كان هلا دوي شديد ملا يهدأ بعد١٩٧٩اإليرانية يف عام 
 يف لفـت نظـر       الكبري كان الشتداد الصراع العريب اإلسرائيلي أثره     قد  و

النفوذ السعودي الغرب إىل أثر العامل الديين يف ذلك الصراع، كما جاء تصاعد          
 الذي ميثل دسـتور  اإلسالمعلى املستويني اإلقليمي والعاملي ليؤكد أمهية دراسة       

  .احلكم يف تلك الدولة
وعلى الصعيد العاملي أدى سقوط االحتاد السوفييت السابق إىل ازدياد اهتمام           

 ، إذ اعتقد الكثريون من احملللني االستراتيجيني، وكبـار اإلسالمالغربيني بدراسة   
 سيمثل عنصر التحدي اآليـديولوجي      اإلسالماخلرباء واملثقفني السياسيني، أن     

اجلديد لليربالية الغربية بعد اندحار املذهب الشيوعي، وبرز ذلك بشكل واضح           
، وكان ذلـك    "فرانسيس فوكاياما " و "صمويل هنتنجتون "يف كتابات مدرسيت    
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  .اإلسالمدافعاً ملزيد من التقصي يف دراسة 
 يد الداخلي يف اتمعات الغربية كان لنمو الظاهرة األصـولية         وعلى الصع 

 األخـرية مـن   ةاإلجنيلية السيما يف الواليات املتحدة خالل العقود الثالث   الدينية  
بالدين من حيث هـو، وتعقـب    االهتمام   كبري يف ال هالقرن امليالدي املاضي أثر   

 هو أكثـر األديـان      سالماإلاألديان عامة بالدراسة واملتابعة الوثيقة، وملا كان        
 ذلـك إىل بـذل    ىالعاملية منواً وانتشاراً حىت على مستوى البالد الغربية فقد أد         

 ومن ناحية اجلهود    ، من ناحية حمتوياته األصيلة    اإلسالمجهود عديدة يف دراسة     
 ، ألول مرة يف تاريخ الغرب احلـديث       ،املبذولة يف الدعوة له، األمر الذي أبرز      

  .المية قوية ببعض حواضره الكربىتكون جاليات إس
م فقد كان أثرهـا يف دفـع       ٢٠٠١وأما أحداث احلادي عشر من سبتمرب       

.  يوازي إن مل يزد على أثر العوامل الـسابقة جمتمعـة           اإلسالمالغربيني لدراسة   
 ويف املنـاهج    ، يف الغرب بشكل عام    اإلسالمبدراسة   االهتمام   وهكذا تضاعف 

وتضاعف عدد طـالب تلـك      . ات بشكل خاص  الدراسية يف املدارس واجلامع   
، وأخذت أكثر من ألـف       عما كان يف املاضي القريب     الدراسات يف اجلامعات  

  واملسلمنياإلسالمجامعة على مستوى العامل الغريب تقدم مقررات دراسة تتعلق ب         
، وقـد تكثـف      كما يرد يف تلك املقررات     الشرقني األدىن واألوسط   سكان   وأ

 اجلامعات األمريكية، مث جارا فيه كثري من اجلامعـات          أوالً يف  االهتمام   ذلك
 مـن   اإلسـالم بدراسـة    االهتمام   األوروبية، وهي من حيث األصل أقدم يف      

بتأثري من  اآلن   اإلسالماجلامعات األمريكية، ولكنها أخذت تكثف دراستها عن        
 .اجلامعات األمريكية
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  :أمهية البحث
مـن  "  املناهج الغربية املعاصـرة     يف اإلسالم"وتنبثق أمهية هذا البحث عن      

، سواء أكان ذلك علـى      اإلسالمضرورة تلمس أوجه اهتمام الغربيني بدراسة       
املرتكـزات    علـى   بدقـة  مستوى املدارس أو اجلامعات، وذلك بغية التعرف      

، ألن ذلك كله مما يؤثر يف فهم الدارسـني          اإلسالمواملداخل اليت يتناولون منها     
 ه على ذلك عن كثب ملعرفة ما يقول       الوقوفال بد من    وتقديرهم له، ف   لإلسالم

 وكيف يؤثر ما     وملاذا يفولونه ذا السبيل،    ، وكيف يقولونه،  اإلسالمهؤالء عن   
جتاه  وغري مباشر يف عملية صناعة القرار السياسي الغريب       أبطريق مباشر    يقولونه
  . واملسلمنياإلسالم

بية تعـدهم احلكومـات     إن خنبة من أساتذة الدراسات يف اجلامعات الغر       
، وتطلب منهم تقدمي الـشهادات      اإلسالمالغربية مبثابة خرباء ومراجع يف شأن       

يقومون بالفعل بتقدمي تلك الشهادات و،  التوصيات عن ذلك الشأن للمسؤولني    و
 والتوصيات، ولكن الكثريين ومن سائر مـن يـسمون خبـرباء الظـاهرة          علم 

 إىل أن تـوازن      أكثرهم حتتاج  معارفية علم منقوص ومشكوك فيه، و     اإلسالم
ية، حىت تقترب من الصواب وتعطـي إفـادات ال تـضر     اإلسالمبوجهة النظر   

  .باملسلمني وال مبصاحل الدول الغربية
 بنحو   يف املدارس واجلامعات أيضاً    اإلسالموتؤثر الكيفية اليت تتم ا دراسة       

تؤثر بالتـايل يف عالقـة      رة من الرأي العام الغريب، و      مقد  يف قطاعاتٍ  أو بآخر 
ي وعلى مستوى اجلاليات املـسلمة  اإلسالمالغربيني باملسلمني على صعيد العامل      

  .يف الغرب
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يف "  يف املناهج الغربيـة املعاصـرة      إلسالما"ومن ناحية أخرى تفيد دراسة      
ي، اإلسـالم حتديد ما ميكن أن يفعله اخلرباء والعلماء وصناع القرار يف العـامل             

 دراسة عمليـة نزيهـة وعميقـة وذات         اإلسالمبيني على دراسة    ملساعدة الغر 
 وحتسني العالقات   ،جدوى، حبيث تؤدي دورا إجيابياً يف إطار حوار احلضارات        

  .ي والعامل الغريباإلسالماملتوترة ما بني الكثري من دول العامل 

  :حدود البحث
 أمههـا   انطالقًا من عدة مواقـع مـن  اإلسالمينشغل العامل الغريب بدراسة   

مدارس التعليم العام، واجلامعات، والكنائس، والـدوريات العلميـة، وسـوق      
الكتب احلرة، ومراكز البحوث والدراسات امللحقة باحلكومـات ومجاعـات          
املصاحل ومراكز الضغط والشركات الكربى، ومنتديات احلوار عـرب األديـان،           

ك من املواقع املسؤولة    ووسائط اإلعالم املكتوبة، واملسموعة، واملرئية، وغري ذل      
،  ودراسة كل ذلك أمر مهم     .ياإلسالم والعامل   اإلسالمعن حبث وحتليل قضايا     

 وحتليل قضاياه، واستخالص نتائج منـها       اإلسالموكل هذه املواقع تم بدراسة      
 اً مباشر طاًولكنا قررنا االنضباط بدقة مبا يرتبط ارتبا      . لصاحل اجلهات اليت ختدمها   

حيـث اتـضح أن     "  يف املناهج الغربية املعاصرة    اإلسالم "مبوضوع البحث عن  
  .ة يف املدارس واجلامعات ال غرييناهج الدراساملإمنا هي  Curriculaاملقصود باملناهج 

 ما يتلقاه الطالب من تلـك       نَّأَ إذ   اًهلذا العنوان مغزى كبري   على كل فإن    و
ليت يتلقوا مـن املـصادر    يؤثر فيهم أكثر مما تؤثر فيهم املواد ا    الدراسية املناهج

ـ     االهتمام   اإلعالمية وغريها، فهم يبذلون     يف قاعـات    اًاألكرب ملا يتلقونه نظامي
 ويعطونه الوقت واجلهد الكافيني من الدرس والتأمل، فيترسب بالتايل          ،الدراسة
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يف تكوينهم العلمي والثقايف، وحياكمون على أساسه ما قد يتعرضون لـه مـن              
ن وسائط اإلعالم، ودروس الكنائس، واملعابد، وأحباث        م اإلسالمدراسات عن   

  .الدوريات العلمية، والكتب الثقافية األخرى
 فاصـلة حبيـث ال يتـشعب     داًلكل ذلك آثرنا أن نضع للبحث حـدو       و

فركزنـا علـى    .  إىل موضوعات خترج به عن مساره األصيل       ، وينجر موضوعه
 ،)بتدائي، واملتوسط، والثـانوي   اال( ،املناهج الدراسية على مستوى التعليم العام     

 وفوق اجلامعي، وتطرقنا إىل بعض ردود األفعال وخالفـات          ،اجلامعيالتعليم  و
 .  وتدريسهاإلسالمالغربيني حول مناهجهم يف دراسة 

  :الصعوبات اليت واجهت البحث
 بشكل  لقد واجهت هذا البحث صعوبات مجة أمهها اتساع مادته وتشعبها         

 تـشمل الرقعـة      تفصيلية عوبة مبكان مجع مادة علمية     الص وتبني أن من  . هائل
 على عاًفلغات العامل الغريب عديدة تتعذر إجادا مجي    . اجلغرافية للعامل الغريب أمجع   

 تلك املادة املكتوبة بلغـات       وحتصيل عم ج وحىت على فرض أنَّ   . باحث منفرد 
ل العلمـي   فإن إخضاعها للتصنيف املنطقي والتحلي  ،شىت أمر يف حدود اإلمكان    

  .ليس بالسهل اليسري
 ما كان ال بد من اختيار مناذج معبرة قدر اإلمكان يغين األخذ ا ع             لكولذ

 االختيار البد أن  نّأَ إذ    املنال، السهلةب األخرى    املهمة هي  سواها، ومل تكن تلك   
يتم على أسس ومعايري يتخذها الباحث بعد دراسة وتأمل وتقدير جيد جلوانب            

  .املوضوع
د مت جتاوز تلك الصعاب بأخذ عينـات غريعـشوائية، ألن العينـات             وق
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تناسب إجراء البحوث اإلحصائية، ولكنـها ال تناسـب إجـراء           العشوائية قد 
البحوث اليت تركز على املضامني الفكرية واملنهجية، اليت هي مناط حبثنا هـذا             

ـ    ".  يف املناهج الغربية املعاصرة    اإلسالم" :عن اذ أسـلوب   وإذ اضطررنا إىل اخت
قررنا أن نزيد من تلك العينات قدر اإلمكان على أمل أن            العينات الكيفية، فقد  

  . نقترب من الواقع ونتمكن من وصفه وحتليله حتليالً مصيبا
وقد بذلنا اجلهد قدر الطاقة يف متابعة املتغريات الكثرية اليت تطـرأ علـى              

ة الغربيـة تـتغري بـصورة        فاملناهج الدراسي  ،املقررات الدراسية حينا بعد حني    
 وهذه املناهج غري موحدة على مستوى الواليـات         ،مستمرة وعلى حنو متسارع   

         واملناطق، ألن نظم التعليم يف أكثر الدول الغربية ال تملركز إال من حيـث     ابع  ت
التوجيهات واحملددات العامة للعمل التعليمي، ويف هذا السياق وضـعنا خطـة            

 .جا واستخداما على املستوى القوميلفحص أكثر املقررات روا

  :مصطلحات البحث األساسية
اعتمد هذا البحث على عدة مصطلحات أساسية دارت حوهلا الكثري مـن            

 إال أن الدقـة     ،ومع وضوح بعض تلك املـصطلحات ذاتيـاً       . هِبومطالِِ هِعمقاِط
ئ هذا  حىت حياكم القار  ياًد تعريف تلك املصطلحات تعريفاً ح     تستدعااملنهجية  

  : وأهم تلك املصطلحات هي.  اخلاصة بهالبحث إىل التعريفات احملددة
  اليت تتناول   ويقصد ا حمتويات املقررات الدراسية     :اإلسالممناهج دراسة    -١

 . كدين وحضارة وتاريخ ورقعة جغرافية ولغات وآداب وسياسـة         اإلسالم
وحلقات احلوار   ، واملراجع ،وتشمل هذه احملتويات الكتب الدراسية املقررة     

يف الفصول الدراسية واألفالم التسجيلية والدراسات امليدانية املستخدمة يف         
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 .التدريس
يعين البالد الواقعة من النقطة اليت تقف عليها باجتاه غـروب           :  لغة :الغرب -٢

 منظومة دول احلضارة الغربية احلديثة، سواء وقعت يف         حاًواصطال. الشمس
قمنا يف هـذا البحـث      ارجه، ومن هذا املنظور     هذا اإلطار اجلغرايف أو خ    

 .كاستراليا يف منظومة احلضارة الغربية ٍرطْقُ ضمنيتب
 فلسطني، واألردن، "هو اإلقليم الذي يشمل مناطق الشام       : األدىن الشرق -٣

، وبالد الرافـدين    "تركيا احلالية "وآسيا الوسطى    ،"ولبنان، وغرب سوريا  
وأفعانستان، وغـرب    إيران،"فارسي   والنجد ال  ،"العراق، وشرق سوريا  "

ويسمى إقليم الشرق األدىن يف بعـض أدبيـات الدراسـات           ". باكستان
اد بعض املؤرخني وعلمـاء     ق ويف اعت  ،ية احلديثة جبنوب غرب آسيا    اإلسالم

اآلثار فإن التحديد اجلغرايف السابق ذكره إلقليم الشرق األدىن أدق بكـثري            
ه الشرق األوسط، وإن كان هذا التقسيم       رايف ملا يطلق علي   من التحديد اجلغ  

: قد جاء بالنظر ملركز التقسيم، وهو الغرب نفسه، وبالتايل جاءت تـسمية       
 .الشرق األدىن، والشرق األقصى، والشرق األوسط

تعريف جغرايف وثقايف للرفعة املمتدة من بـني احملـيط          : الشرق األوسط  -٤
ويـضم أقطـار    .  إىل ليبيا  نالفارسي والبحر األبيض املتوسط، أي من إيرا      

اخلليج العريب، واململكة العربية السعودية، والعراق، وفلـسطني، واألردن،         
 ويضم شعوباً من العرب والفرس،      ،ولبنان، وسوريا، ومصر، وليبيا، وتركيا    

 وأهم اللغات املستخدمة يف     ،شوريني، واليهود، وغريهم  واألتراك، واألكراد، واآل  
 . شورية، والعربيةفارسية، والتركية، واآلاإلقليم هي العربية، وال

ية أخـذت تـستبعد   اإلسالمومع أن بعض األدبيات احلديثة يف الدراسات        
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بعض البالد العربية اإلفريقية من نطاق اإلقليم كليبيا، وتونس، واجلزائـر،           
 .واملغرب، إال أن تعريفنا لإلقليم يشمل هذه البالد أيضاً

  هـو   يف نطاق هـذا البحـث      االستشراق الذي يعنينا من     :االستشراق -٥
الدراسات النظامية ذات الطابع األكادميي اليت يقوم ا الغربيون يف شؤون           

 .يةاإلسالمي واحلضارة اإلسالمالفكر 

  :مصادر البحث
  : اعتمد هذا البحث على نوعني من املصادر

 نـاهج  وقد متثلت يف الكتب الدراسـية املعتمـدة يف م          :املصادر األصلية  -١
دراسات االجتماعية، والتاريخ، يف املـدارس االبتدائيـة، واملتوسـطة،          ال

وكذلك الكتب الدراسية املعتمدة يف مناهج دراسـة        . والثانوية األمريكية 
. اجلامعـات الغربيـة   يف  األدىن  و األوسـط    :يات وقضايا الشرقني  اإلسالم

ة وتضمنت املصادر األصلية بعض املقاالت املستخرجة من الدوريات العلمي        
 .اجلامعاتيف املستخدمة يف التدريس 

 يف املنـاهج الغربيـة      اإلسـالم  وهي تلك اليت تتحدث عن       :املصادر الثانوية 
 وهي كتب ومقاالت وقد مسيناها باألدبيات القدمية يف املوضوع، املعاصرة،

وحبوث وأوراق علمية قدمت يف بعض املؤمترات اليت سـبق أن ناقـشت             
 يف بعض فصول     هذه األدبيات الثانوية   فاً من استعرضنا أطرا قد   و .املوضوع

، كما استعرضنا أطرافاً منـها     البحث باعتبارها مقدمات رائدة يف املوضوع     
 .لإلسالم األمريكية و والكنديةوروبيةيف السياق املقارن لتناول املناهج األ

هذا وقد مت حترير معظم هذه املصادر األصلية والثانوية باللغتني اإلجنليزيـة            
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رنسية، وبعضها ترجم إىل اإلجنليزية من اللغات األوروبيـة األخـرى،        والف
  .  بالعربية أصالًوالقليل منها حرر

  : البحثياتمنهج
.  لتقصي املوضـوع ة واحدة علمييةاعتمد هذا البحث على أكثر من منهج   

 يف  اإلسـالم الفصل الذي انعقد لبحث أسس ومرتكزات مناهج دراسـة           ففي
 يـة  بصفة عامة، ومنهج   ة التحليلي ة التارخيي يةلى املنهج الغرب، كان االعتماد ع   

 وهي املنهجية اليت تـدرس تغـري األفكـار          ،تاريخ الفكر بصفة خاصة   حتليل  
 الفكرة،  رتطوواحنسارها عرب الزمن، وحتدد أثر العوامل االجتماعية والثقافية يف          

يعتري الفكرة  وأثر املمارسة املستمرة أو املتقطعة فيما       . أو تضعضها، أو تقههرها   
  .)١(من حيث سعتها املفهومية أو ضيقها

تين تع  يت تاريخ الفلسفة املسطر يف كتب الفلسفة ال       يةواستفدنا هنا من منهج   
 وتكتسب  ، تنمو ا بعض األفكار، ويعلو بعضها فوق بعض        بدراسة الكيفية اليت  

يف قوة ملحوظة، وتبسط ا هيمنتها على سائر األفكار يف حقل معريف مـا، أو               
   .)٢(طريقة درسه وعرضه على الناس، خالل حقبة تارخيية معينة

يف هذه الدراسة اليت تتبعت منو األساليب وتطور    ية املنهج هوقمنا بتطبيق هذ  
 يف الغرب خالل فترة طويلة منـذ      يقدم ا  اإلسالم ظلاملناهج والتصورات اليت    

الالحقة، وتتبعنـا   ترك آثارها يف الكتب     مث   ، ومخودها االستشراقوض حركة   

                                                
(1) Felix Gilbert, Intellectual History: Its Aims and Methods. In Historical Studies Today, Ed. By: 

Felix Gilbert & Stephen R. Grauburd, W.W. Norton & Co. New York, 1972, P. 150 
(2) Elizbeth A. Clark ,The Theory Text: Historian and the Linguistic Turn, Harvard University 

Press, Cambriddge.Ma. 2004, P. 107. 



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٣٢ 

. م٢٠٠٥ احلايل   يهذه اآلثار الفكرية وصوالً إىل الكتب املقررة يف العام الدراس         
ويف تقصينا لتلك اجلذور حاولنا أن منيز دائماً بني الثابت والطارئ واملتحول يف             

  . يف الغرباإلسالممناهج دراسة 
ـ  ال ة الوصـفي  يةويف بقية فصول الدراسة كان االعتماد على املنهج         ةتحليلي

ـ  بصفة خاصةContent Analysis  حتليل احملتوىية ومنهج،ٍةعامب  يـة  منهجي، وه
تطلب احلصول على نصوص معربة تتناول جوهر املوضوع، والقيام بوصـف           ت

نة يف النص والعناية بتحليـل      يحمتويات تلك النصوص، والتركيز على عناصر مع      
، بغـرض   )٣(ة صلبة منـها   دالالا، مث نقدها وتقوميها موضوعياً، وأخذ خالص      

صياغة تعميمات حول احلاضر وحماولة استشراف آفاق املستقبل مبا يتعلق مبناهج           
اجتاهات التطور الكامنـة      يف الغرب، وذلك استنادا إىل إحياءات      اإلسالمدراسة  

 .يف تلك النصوص

 البحث العلمي املتبعة يف جماالت      يات أحد أحدث منهج   ي ه ية املنهج هوهذ
 اسـتخراج األحكـام   اوغايتـه . اجلامعات الغربيـة يف الجتماعية  الدراسات ا 

  . كما ترد يف السياق النصيوالتعميمات اعتماداً على حتليل الكلمة
  :مهاو ، حتليل احملتوىمنهجية  استخداموهنالك خياران يف

حصائية املعروفة   الذي يعتمد على املقاييس اإل     :التحليل الكمي : اخليار األول 
 الكلمات والعبارات اليت حتمل مضموناً معينـاً، مث يقـوم           ث يرصد الباح  حيث

رج منها نتائج رقمية مستخدماً املقياس      خ، وحتليلها حتليالً كمياً، ليست    بإحصائها

                                                
(3) Kibberly A. Newendrof, The Content Analysis Guidebook, Sage Publishers, Thousand Oaks, 

Ca. 2002, P. 10. 
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  .)٤(حصائيةالذي يراه مناسباً من املقاييس اإل
 وهنا يعتمد الباحث علـى قدراتـه العقليـة          :التحليل الكيفي : اخليار الثاين 

 وإدراك مدلوالا القريبة والبعيدة، وشرح تلك       ،ستبطان النصوص يف ا مكاناته  إو
املدلوالت وضمها إىل بعضها البعض، واستخراج األشباه والنظائر من بينها، مث           

 عن املقاصد الكربى واالجتاهـات األساسـية         ائية اخلروج بنتائج وتعميمات  
  .)٥(الكامنة على املستوى الفكري الذي قام بتحليله

  .ذا اخليار الثاين هو األنسب ملقتضيات حبثنا هذاوقد كان ه
مث اعتمد البحث يف فصله الثامن على منهجية التحليـل املقـارن، وهـي             
منهجية تتطلب تفكيك عناصر املواد موضوع الدرس إىل أقصى مدى ممكن، مث            

    القيام بوصفها وتعريفها تعريفاً حوذلك حىت ميكن اكتشاف ومتييـز      . ياً جيداً د
لشبه وااللتقاء بني تلك العناصر؛ واكتشاف ومتييز وجـوه االخـتالف           وجوه ا 

  .)٦(واالفتراق فيما بينها
ذا تساعد املنهجية التحليلية املقارنة يف توفري نسق متكامل من املعلومات           و

مث ـدي إىل معرفـة   . اليت تنتج عن التفكيك، والتحليل، والوصف، والتعريف   
واملقارنة حيـث تتميـز     اليت خضعت للتحليلاصر املفهوميةمزايا وعيوب العن

  .بأضداها على الدوام األشياء
علـى مـستوى    وأفضل ما يكون هذا املنهج املقارن هادياً حني يستخدم          

                                                
(4) Berelson, Bernard, Content Analysis in Communication Research, Free Press, New York, 1952, 

P. 18. 
(5) Krippendorff, K, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology: Sage, Newbury Park, 

CA. 1980, P. 21. 
(6) Avend Lijiphart, The Comparable Cases Strategy in Comparable Research (Comparative 

Political Studies, vol.8, No:2, July 1975, P. 159) 
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املفاهيم والتصورات إىل الثقافات اليت انبثقت      عند القيام بنسبة     واسع النطاق أو  
ن معاً، حيث طبقناهـا     وقد استخدمنا هذه املنهجية باالعتباري     .)٧(عنها ورعتها 

 مث   ثالث، ، ترامت يف قاراتٍ    غربية رمستوى عاملي واسع النطاق، مشل مثانية أقطا      على  
قمنا بنسبة ما الحظنا من اختالفات يف املناهج الدراسية بتلك األقطار من حيث             

  .تناوهلا لإلسالم، إىل بعض الظروف واخلصائص الثقافية لتلك األقطار
عامة هي   اليت انبثق عنها التحليل املقارن        املقارن يفالبحث الثقا إن منهجية   

منهجية واعدة، وهي أقرب منهجيات العلوم االجتماعية إىل الدقة، وال تقل يف            
دقتها عن منهجية التحليل اإلحصائي إال يف عدد احلاالت اليت يتناوهلا، فبينمـا             

 فـإن عـدد     ،يقل عدد احلاالت اليت تتم مقارنتها يف املنهج التحليلي املقـارن          
وإن . )٨(احلاالت اليت يتناوهلا املنهج التحليلي اإلحصائي يكون كبرياً يف العـادة          

 حاالت، إال أننا قد عمـدنا إىل        نة بني مثانِ  كنا يف دراستنا هذه قد قمنا باملقار      
  .إىل وحدات أصغر ما أمكن ذلك زيادة وجوه املقارنة بتفكيك تلك احلاالت

  : البحث األساسية يففرضياتال
، سته ال لقد تأسس هذا البحث وتوجهت فصوله من أجل اختبار فرضيات         

هـذه    وقـد متـت صـياغة      .مدى صحتها أو خطئها   وذلك من أجل إثبات     
الفرضيات باعتقاد جدواها وصالحيتها وإسهامها اإلجيـايب يف تنظـيم مـواد            

                                                
ميكن مالحظة أثر الثقافات يف النظم يف واحد من أفضل املراجع التطبيقية للمنهج التحليلـي               ) ٧(

  :املقارن وهو كتاب
       J. Almond & Cidny Verbo: Civic Culture. 
(8) Avend Lijiphart, Comparative Politics & Comparative Method (The American Political Science 

Review), vol 65, Summer 1971, P. 684. 
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الذي تدور عليه مفردات البحث      احملور    هي  الفرضيات الست  وإن هذه . البحث
  :وهذه الفرضيات هي. عاًمجي

 يف الغرب متـأثرة بـالتراث       اإلسالمبدأت مناهج دراسة     :الفرضية األوىل 
 اإلسـالم ي، وحمملة بتحيزاته وأهدافه يف تشويه صـورة         االستشراقي  تنصريال

  .من تلك اآلثاركبرياً  واملسلمني، وال تزال هذه املناهج حتمل قدرا
 خـالل العقـدين     ياًخلص تـدرجي  أخذت هذه املناهج تت    :الفرضية الثانية 

  . واملسلمنياإلسالممن أخطاء ومواقف متحيزة ضد  األخريين مما احتوته سابقاً
 مبدارس التعلـيم  اإلسالمإن نسبة التحسن يف مناهج دراسة   :الفرضية الثالثة 

  .اجلامعاتيف  اإلسالمأكرب بكثري منها يف مناهج دراسة  العام هي
 بني التحسن النسيب الطارئ على اً إجيابياًرتباطإن هنالك ا   :الفرضية الرابعـة  

 والتحسن الطارئ على منـاهج دراسـة        ،اجلامعاتيف   اإلسالممناهج دراسة   
ذلك أن التحسن األصلي يف املدارس نابع من جودة         . املدارس العامة يف   اإلسالم

 ال من التأهيل األكادميي لألساتذة، فـإذا انـضاف التأهيـل            ،الكتب املدرسية 
دميي اجليد لألساتذة إىل وجود الكتب اجليدة، فإن من شأن ذلك أن يؤدي             األكا

  .املدارس بدرجة ملحوظةيف  اإلسالمإىل رفع درجة التحسن يف مناهج تدريس 
 بني التحسن يف مناهج دراسـة       اً إجيابي اًإن هنالك ارتباط   :الفرضية اخلامسة 

يف  إلسـالم ااملدارس، والتحسن الطارئ علـى منـاهج دراسـة          يف   اإلسالم
اجلامعات يف مواجهتهم طالبا ذوي     يف  يات  اإلسالماجلامعات، إذ سيجد أساتذة     

 يقـوم  تلقوها يف مدارس التعليم العام، ويتوقع أن         اإلسالمخلفية قوية يف معرفة     
 أساتذم يف املعلومات املغلوطة اليت ما تزال مبثوثـة يف            مبراجعة هؤالء الطالب 
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 . امعاتاجليف  اإلسالممناهج تدريس 

، ال  اإلسالمبدراسة األديان عامة، ومن بينها       االهتمام   إن :سةسادالفرضية ال 
يزال يتنامى ويطرد يف سائر أحناء العامل الغريب، وذلك بعد فترة مـن النكـوص     
والتجاهل طالت من أواخر ستينيات القرن املاضي إىل أواخـر الـسبعينيات،            

الستثنائي املبذول حالياً لدراسـة     ا االهتمام   ويف ظل هذا  . وطالت كل األديان  
 نصيباً مقدراً من الدرس اجلـدي اإلجيـايب         اإلسالماألديان يف الغرب، سينال     

املنصف، وسريافق ذلك حتماً قدر من الدرس النقدي واهلجومي والتـسخيفي           
، وبروز علمـاء    اإلسالم، ولكن مع طروء عوامل التحسن يف فهم         اإلسالمضد  

ب، وترمجة أدبيات إسالمية صـحيحة إىل اللغـات         إسالميات مسلمني يف الغر   
 يف املناهج الغربية ولدى الرأي العام الغريب سـيناهلا          اإلسالمالغربية، فإن صورة    

  .الوسط والبعيد بإذن اهللاو :الكثري من التحسن على املَديين

  :ترتيب فصول البحث
ليـل   حبيث يساعد يف مهمة حت     ياًمنطقباً  وقد مت ترتيب فصول البحث ترتي     

  :، ولذا تسلسلت فصول البحث على النحو التايلستواختبار فرضياته ال
وهو هذا الفصل الذي    . "اإلطار النظري العام للبحث   " : بعنوان :الفصل األول  •

نكشف فيه عن أمهية البحث، وحدوده، ومراجعه، وفرضياته، ومنهجـه،          
 .وترتيب فصوله

ت عليها مقررات الدراسـات      اليت ض  األسس و بادئامل" : بعنوان :الفصل الثاين  •
وقد خصص هذا الفصل لتحليل واختبـار املـؤثرات         . "ية يف الغرب  اإلسالم
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 وترجع تلـك    . يف األقطار الغربية   اإلسالمالقدمية املوروثة يف مناهج دراسة      
 بريادما يف تأسـيس وصـياغة       االستشراق و تنصرياملؤثرات إىل حركيت ال   
وال تزال بصمات هـاتني     هذا  غرب  يات يف ال  اإلسالممناهج وبرامج دراسة    

 .احلركتني واضحة يف هذه املناهج والربامج

  إطاره ومتت يف . "مراجعة األدبيات القدمية يف املوضوع    " : بعنوان الفصل الثالث  •
عرض طرق تناول   اليت تولت مهمة    مراجعة قسم من أهم الكتابات السابقة       

 :كان غرضنا من ذلك    وقد . ونقدها  يف املقررات الدراسية الغربية،    اإلسالم
ئـدة  ا باعتبارها مقدمات ر   ، تلك األدبيات   بوجه عام مبا انتهت إليه     االهتداء

 .البدء من حيث انتهت تلك األدبيات يف معاجلة املوضوعمث يف املوضوع، 

 يف املدارس االبتدائيـة     اإلسالمعرض ونقد مناهج دراسة     ":  بعنوان الفصل الرابع  •
  من بني عامة املدارس الغربية املدارس األمريكيةوقد مت فيه اختيار  . "األمريكية

،  اطالقـاً  بسبب سعة هذه العينة، فالواليات املتحدة هي أكرب دول الغرب         
وبوجه عـام   ،  اإلسالم بدراسة   ماًوأكثر تلك الدول يف الوقت احلايل اهتما      

ـاهج             إن ما  ميكن القول   يطرأ على املناهج األمريكية من سوء أو حتسن تتأثر به املن
ـا         . التعليمية يف أحناء كثرية من العامل الغريب       وقد قمنا يف هذا الفصل بعرض ونقد م
 . واملسلمنياإلسالم عن  والتاريختضمنته كتب الدراسات االجتماعية

 يف املدارس املتوسطة    اإلسالمعرض ونقد مناهج دراسة     " : بعنوان الفصل اخلامس  •
وقد قمنا  . لسبب السابق ذاته  وقد مت اختيار املدارس األمريكية ل     . "األمريكية

 . واملسلمنياإلسالميف هذا الفصل بعرض ونقد ما تضمنته كتب التاريخ عن 

 يف املدارس الثانوية    اإلسالمعرض ونقد مناهج دراسة     " :بعنوان: الفصل السادس  •
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وقد قمنا  . وقد مت اختيار املدارس األمريكية للسبب السابق ذاته       . "األمريكية
 . واملسلمنياإلسالمونقد ما تضمنته كتب التاريخ عن يف هذا الفصل بعرض 

 بني املناهج الدراسية األمريكية     اإلسالممقارنة بني تناول    " :بعنوان: الفصل السابع  •
 وفيه نظرنا إىل بعض أوجه الشبه واخلالف بني بعض املنـاهج            ."واألوروبية

 لجيكيـة، التعليمية األمريكية، والربيطانيـة، والفرنـسية، واألملانيـة، والب        
 .يف تناوهلا لإلسالم  والكندية، واألستراليةواالسبانية

 التحـسن الطـارئ يف      عواملأسباب ورود األخطاء و   ": بعنوان: الفصل الثامن  •
وفيه ناقشنا أهم العوامل اليت أسـهمت يف         ." يف املناهج الغربية   اإلسالمعرض  

للمـسائل  نتاج األخطاء والتشوهات يف تناول املناهج الدراسـية الغربيـة     إ
تصحيح صـورة    يف ورصدنا فيه أبرز العوامل اليت غدت تسهم      . يةاإلسالم
 . تلك املناهج واملسلمني يفاإلسالم

وقـد  . " يف اجلامعات الغربيـة    اإلسالممناهج دراسة   " : بعنوان :الفصل التاسع  •
 جامعة يف العامل، منـها أربـع جامعـات يف           ةإحدى عشر اخترنا مناهج   

با، وجامعة يف كندا،    و يف أور  ومخس جامعات يكية،  الواليات املتحدة األمر  
يات اإلسـالم وقمنا بعرض تفاصيل بـرامج دراسـة        . سترالياأوأخرى يف   
 . تلك اجلامعات وحتليلها ونقدهايف  األوسط واألدىن :والشرقني

 يف  اإلسالمعرض ونقد أهم الكتب املعتمدة يف تدريس        " :بعنوان: الفصل العاشر  •
 أكثـر الكتـب    بـني  مـن أحد عشر كتاباًد اخترنا وق. "اجلامعات الغربية 

عرفنـا   و ،وعرضنا حمتويات تلك الكتـب    . اإلسالم يف تدريس    اًاستخدام
 املناهج اليت استخدمها املؤلفون يف تأليفها، مث قمنا بنقـد تلـك الكتـب             
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 على أساس من تقديرنا ملدى نزاهة أو حياد مؤلفيهـا ومـدى              ومناهجها
 . ة للطالبحدميه بصورة صحي وتقاإلسالميف فهم  جديتهم

يف  اإلسـالم حماور التركيز يف منـاهج دراسـة        " :بعنوان: الفصل احلادي عشر   •
ـاور يف     و ."اجلامعات الغربية    موضـوعات املـرأة، والفلـسفة،      تتمثل هذه احمل

 هـذه املـسائل دون       على  اخلاص ناقشنا أسباب التركيز   واجلهاد، و  والتصوف،
 .دراسية اجلامعية معهاغريها، وطريقة تعامل املناهج ال

 يف  اإلسـالم السجاالت الفكرية والسياسية حول تـدريس       " :الفصل الثاين عشر   •
 يف اإلسـالم وتعرضنا فيه لرصد اآلراء املتباينة حول طريقة تدريس       . "الغرب

 املدارس واجلامعات، الغربية واحملاوالت املستميتة اليت تبذهلا بعض اجلهـات         
 .سن الطارئ على تلك املناهج إليقاف التحالغربية النافذة

وقد عرضـنا فيـه   . "خامتة وتوصيات وتوقعات " :بعنوان: الفصل الثالث عشر   •
لفرضيات البحث، وشفعنا    مجلة النتائج اليت توصلنا إليها من خالل اختبارنا       

 يف املنـاهج الغربيـة      اإلسالمدراسة  "ذلك ببعض التوصيات جتاه موضوع      
 .ت استشفافاً من مادة البحث بعض التوقعا مث سجلنا،"املعاصرة

 ت دراسـته  عدد من املالحق املتصلة مبا ورد     ب قد ذيلت هذه الفصول    و هذا
  . هذا البحثيف بعض مقاطعل يصفتلاب
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 المبادئ واألسس التي نهضت عليها

  الغرب اإلسالمية في الدراسات مقررات
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   نهضت عليهـا التياألسسالمبادئ و

  ية في الغرباإلسالممقررات الدراسات 
  :مقدمة

ية يف الغرب إىل عهد طويـل ال        اإلسالميرجع تاريخ مقررات الدراسات     
مله هنا، وقد آثرنا عوضاً عن ذلك أن نقـف عنـد أبـرز    ايعنينا استعراضه بك  

زالت تؤثر بشكل أو بآخر يف صـياغة هـذه           األسس واملبادئ اليت أثرت وما    
  .ت ومن املتوقع أن تؤثر يف صياغتها مبستويات متفاوتة على املدى البعيداملقررا

وتتمثل هذه األسس واملبادئ يف التراث الـضخم الـذي خلَّفتـه احلركـة              
طريقة  والذي ظل يوجه لفترة طويلة من الزمن       ،)٩(ياتاإلسالمية يف جمال    االستشراق

ويـدا أخـذت هـذه      ولكن رويدا ر  .  يف الغرب  اإلسالمصياغة مقررات دراسة    
لكن هذا الـتخلص    . ي وعقابيله االستشراقاملقررات تتخلص من وطأة هذا التراث       

ل عن قريب إىل    يو أنه آ  أ  قد انتهى أمره   االستشراقالتدرجيي ال يعين أن تأثري تراث       
زال مؤثرا ويستطيع الباحـث يف مقـررات دراسـة     ماو  عميق راكز إنه. انقشاع
آثاره يف جوانب عديدة منها، وهذا مـا سنتـصدى           يف الغرب أن يلمس      اإلسالم

  .لبعض مظاهره يف إطار هذا الفصل والفصول الالحقة من هذا البحث
                                                

م ١٨٠٠ية ما بني عامي     االستشراقيقدر الدكتور إدوارد سعيد حجم التراث الذي أفرزته احلركة           )٩(
  :راجع يف ذلك. بستني ألف كتاب أي ما يعادل مكتبة كاملة م١٩٥٠و

Edward Sa'id, Islam, Orientalism and the west: An Attack on Learned Ignorange, (Time, April 
16, 1979), P. 54. 
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  :يةاالستشراقتراث احلركة 
 يعـين  : لغة االستشراق، إن   االستشراقبوحيسن أوالً أن نعرف ماذا نعين       

 فهو منـط    :حاً اصطال االستشراقأما  . النظر إىل الشرق أو التوجه تلقاء املشرق      
من الدراسات األكادميية املنهجية واألدبية الغربية اليت تتناول العـامل الـشرقي،            

فهو الشرق كما يراه الغـرب أو كمـا         . ي منه على وجه اخلصوص    اإلسالمو
يدرسه علماء الغرب يف جماالت اللغـات، واآلداب، والعقائـد، والتـاريخ،            

  .واجلغرافيا، والسياسة
كل ما يصدر عـن     ":  هو االستشراقمطبقاين، ف وبتعريف الدكتور مازن    

ن مـن  والغربيني من أوروبيني شرقيني وغربيني، مبا يف ذلك السوفيت واألمريكي 
 واملـسلمني يف العقيـدة، ويف       اإلسالمدراسات أكادميية جامعية تتناول قضايا      

كمـا يلحـق    . الشريعة، ويف االجتماع، ويف السياسة، أو الفكـر أو الفـن          
 ما تبثه وسائل اإلعالم الغربية سواء بلغام أو باللغة العربية من             كل االستشراقب

إذاعات أو تلفاز أو أفالم سينمائية أو رسوم متحركة أو قنوات فضائية أو مـا               
 االستشراقكما أن من    . تنشره صحفهم من كتابات تتناول املسلمني وقضاياهم      
 يف ندوام ومـؤمترام     ما خيفى علينا مما يقرره الباحثون والسياسيون الغربيون       

  . )١٠("العلنية أو السرية
يتعدى املعـىن االصـطالحي       الذي قدمه الدكتور مطبقاين    وهذا التعريف 

. السابق ألنه يشمل بعض الباحثني الشرقيني املشتغلني بدراسة أحوال الـشرق          
وهو تعريف صحيح مع ذلك، ألن املستشرقني الروس ما زالوا يسمون أنفسهم            

                                                
(10) http://mazen-center.8m.com/istichrak/maaloumat/maaloumat.htm 

http://mazen-center.8m.com/istichrak/maaloumat/maaloumat.htm
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هذا وما زال املستـشرقون الـروس       ،  أم أساساً قوم شرقيون    مع   مستشرقني
حىت بعـد أن بـدأ املستـشرقون األوروبيـون          يسمون أنفسهم هذه التسمية     

  . يف األوساط العلمية بعدما شانت مسعتهاهاواألمريكيون يتخلصون من
وإذا كان هذا تعريف الدكتور مطبقاين يبدو واسـعاً شـيئاً مـا، فـإن               

 الدكتور إدوارد  أستاذ جامعة كوملبيا السابق    أضيق يقدمه لنا   بتعريف   االستشراق
 هو التصور السياسي للحقيقة القائم على تأسيس الفوارق بني املـألوف   ": سعيد

 ، وهنـا  ")١١(الشرق أو هم   -والغريب الشاذ - أوروبا والغرب أو حنن عموما    -
 تخلف مهزومية إىل تصوير البالد الشرقية كعامل م      االستشراقتعمد أطراف الرؤية    

 خارج عن حلبة التاريخ، غارق يف األوحال املظلمة، ولذا حتتم عليـه أن              جريح
، وتدير شؤونه االجتماعية    ياًيستسلم لشروط اإلرادة الغربية لتتحكم فيه اقتصاد      

وتتمثل بعض شروط اإلرادة الغربيـة يف       . والثقافية وفق الرؤية احلضارية الغربية    
 ولذلك قـد تعامـل      ،اإلسالمدين  " بقايا"ن  ي خاصة م  اإلسالمختليص الشرق   

معظم املستشرقني دون أدىن تعاطف مع هذا الدين، بل استصحب الكـثريون            
  . )١٢(منهم روح االنتقام منه

 )١٣( ميشيل فوكـو    املفكر االجتماعي  وهذا التعريف السعيدي املأخوذ من    
ظيف العلم  تو املتمثلة يف  األساسية، و  االستشراقينظر إىل وظيفة     تعريف وظيفي 

                                                
(11) Edward Sa'id, Orientalism, Random House. New York 1978, P. 34. 
(12) Edward Sa'id, Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the 

World, Pantheon Books, New York, 1981, P. 13. 

بتبنيه ملفهوم توظيف العلم لتحصيل القـوة  " االستشراق"اعترف الدكتور إدوارد سعيد يف كتابه     )١٣(
  :راجع.  كثرياً يف كتاباته واتكأ عليه"فوكو"الذي شرحه  السياسية

Edward Sa'id, Orientalism, P. 3.13  
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استمرار قهـره    ضمانل، وذلك   لغربلصاحل ا من أجل اكتساب مزيد من القوة       
ي أنور  اإلسالمالباحث  التعريف الذي قدمه      يتفق فيه مع   ذا التعريف للشرق، وه 

ستشراق هو أنه العلم    ال ريب أن أصدق مفهوم لال     " :اجلندي لالستشراق القائل  
ية، وتغـيري مـا     اإلسالمالشخصية  يف خدمة السياسة واالستعمار، وهدفه إذابة       

 والتمسك بنظمه ولغتـه وحـضارته،   ، ومثلهاإلسالمبنفس املسلمني من إميان ب   
وهكـذا  ". )١٤( وبني دينه وربه ونبيه     املسلم  وقطع الصلة بني   ،هذاكل  والتنكر ل 

قدمه أحد مفكري اليسار اجلديد، وهـو الـدكتور إدوارد     الذي تعريفالاتفق  
عتيق هو األستاذ أنور اجلنـدي      إسالمي    قدمه داعية  سعيد، مع التعريف الذي   

  .رمحه اهللا

 :االستشراقبداية 
 ولكن يف   -ية اليت ال تزال حية حىت اآلن        االستشراقترتد جذور الدراسات    

 إىل العقود األوىل اللتقاء املسلمني اجلديل بالعقائـد الالهوتيـة           -صور خمتلفة   
ذوره إىل يوم لقاء الرسـول،       من يرجع ج   االستشراقومن مؤرخي   . النصرانية

        إىل احلبـشة، أو      األوىل ، بنصارى جنران، ومنهم من يرجعه إىل عهد اهلجرة 
مؤتة، أو عهد الراهب يوحنا الدمشقي، أو عهد احلروب الـصليبية، أو             يومإىل  

قاءات الطويلة بـني علمـاء      لي لألندلس، حيث كانت ال    اإلسالمفترة احلكم   
  .)١٥(هودية والنصرانيةيلاعلماء الديانتني  واإلسالم

                                                
  .٢١ص،هـ١٤١١ي، القاهرة، اإلسالماملختار  ،الدعوات اهلدامةاإلسالم و أنور اجلندي، )١٤(
عفاف صربة، املبشرون ومـشكالت احلـضارة، دار النهـضة،          :  يف حتليل هذه النظريات     انظر )١٥(

  .٣٦-٩م، ص ١٩٨٠القاهرة، 
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 االستـشراق  من هذه األقوال ميكن القول إن        أي اعتماد كامل على     ودونَ
القدمي كان يف بعض نواحيه رد فعل ديين فكري على التحدي الديين الفكـري              

ي ممثالً يف كتابات األئمة الكبار الذين تعرضوا لنقد التصورات النصرانية          اإلسالم
اإلمام أبـو حامـد     : عاد واخلالص، وأبرز هؤالء هم بال ريب      األلوهية والنبوة وامل  يف  

  .)١٦(الغزايل، واإلمام ابن حزم األندلسي، واإلمام تقي الدين بن تيمية احلراين
وقد وصلت كثري من كتابات هؤالء األئمة إىل أوروبا السيما عن طريـق             
األندلس حيث وفَد طالب الالهوت النصراين لتلقـي العلـم يف اجلامعـات              

فلما تلقوا العلم هناك    . ية يف قرطبة وغريها من حواضر األندلس الكربى       إلسالما
خمتلف العلوم واآلداب، وعملوا    ية وتغلغلها يف    اإلسالمأُخذوا بقوة أسِر العقائد     

ب انتقاهلم إىل أوطام على ترمجة تلك العلوم إىل اللغة الالتينية مع احلـرص              ِغ
 بعد ، كما عملوا على صبغها ما أمكن    )١٧(ة منها ياإلسالمعلى تصفية أثر العقيدة     

قاموا مبجهود ثالث يف تـشويه العقائـد        مث  .  بالعقائد الالهوتية النصرانية   ذلك
 .ية دف تفنيدها ودحضها وبالتايل منع انتشارها يف الديار النصرانيةاإلسالم

  :احلقبة االستعمارية
 ة وخروجها من حميطهـا    وبوصول الرأمسالية األوروبية إىل مرحلة اإلمربيالي     

ية، بدأت حقبة أخرى من     اإلسالمالحتالل البالد الشرقية، ومنها البالد      اجلغرايف  
                                                

ب عن اإلسالم، كما تصدوا     قام هؤالء األئمة الكبار برصد أقوال بعض أهل العلم من أهل الكتا            )١٦(
واهتم رجال الالهوت النصراين واملستشرقون     . لدراسة الفرق النصرانية احملتلفة دراسة نقدية مقارنة      

  .القدامى منهم واحملدثون بدراسة آثار هؤالء األئمة اإلسالميني الكبار والرد عليها
  : االستشراقية القدمية الدكتور يف كتابه إىل هذا الباعث املهم للدراسات"الربت حوراين "أشار الدكتور )١٧(

       Islam in European Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, P. 11. 
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ية، حيث شجعت الشركات املتسابقة الحـتالل أسـواق   االستشراقالدراسات  
ي جمموعات كبرية من الدارسني     اإلسالمومصادر املواد اخلام يف العامل الشرقي و      

 لدراسة وحتليل التراث الـشرقي عامـة        الًمدخاذها   واخت لتعلم اللغات الشرقية  
وقامـت وزارات   . ي خاصة، واملكتوب بالعربية على وجه اخلصوص      اإلسالمو

شؤون املستعمرات مبجهودات موازية لدفع الدارسني للتعمق يف فهـم أديـان            
  .وعادات وطبائع سكان املستعمرات

انـت ذات   ومع أن بعض الدراسات اليت أُنتجت خلدمة هذه األغراض ك         
  موضوعية استهدفت متكني الغربيني الرمسيني من صناع القـرار يف           علمية صبغة

 من التعرف بصورة صـحيحة      ية االستعمار قيادات احلركة  الشركات و  إدارات
ي وأوضاعه السياسية، إال أن احلقيقة املاثلـة        اإلسالمعلى تاريخ وثقافات العامل     

، حيـث  اإلسالم جدلياً عنيفاً مع ياًقدتقول إن جلَّ تلك الدراسات اختذ طابعا ن     
ـ  مواجه ، واملطلوب  عداًء صميمياً  متت دراسته كدين معاٍد للديانة النصرانية       هت

، وذلك بإضافة مفتريات إىل حمتوياته األصلية والقيـام بـشجبها           )١٨(تشويههو
 األصلية حسب معايري ومبادئ مسبقة مـن        اإلسالمتفسري حقائق   بوإدانتها، أو   

 وتـسفيه   اإلسالم نتائج مطلوبة لذاا تستخدم من مث لتسخيف         أجل استخراج 
وقد برز يف قيادة هذا التيار الدراسي بعض أقطاب الـدين النـصراين             . معتنقيه

                                                
إن إحدى نتـائج  : "يقول الدكتور عبد اللطيف الطيباوي الذي خرب امستشرقني كثرياً عن قرب          )١٨(

يف خلق صـورة     كان ضارة على أيدي املستشرقني    كدين وح  اإلسالماملعاملة القاسية اليت مين ا      
املستشرقون النـاطقون   : كتابهانظر".  الذي يعرفه أهله اإلسالم تكاد ختتلف متاماً عن   اإلسالممن  

دراسة نقدية، ترمجة قاسم السامرائي، مطبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود، الريـاض،             : باإلجنليزية
  .١٤٨ص .هـ١٤١١
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الذين التحقوا خبدمة احلركة االستعمارية ـدف أن ميكنـهم مـن تنـصري              
ولنـدي سـنوكه هروخونيـه،    ، ويف طليعة هؤالء املستـشرق اهل   )١٩(املسلمني

  . هانوتو، والربيطاين اللورد كرومر غابرائيلرنسي الوزيرالفو

  :يةاإلسالمتأسيس النظرة النقدية للمصادر 
 مصادره  اإلسالموقد كان أكثر ما اهتم املستشرقون األوائل بدراسته عن          

الكربى، وعلى رأسها القرآن الكرمي وكتب احلديث النبوي، وقاموا بدراسـة           
، وكانت دراسام يف هذين االني أكثرهـا        تلك املصادر دراسة نقدية مغرضة    

احتشادا باخلطأ وأقلها اكتراثًا بدواعي املوضوعية العلمية، وأشدها ولعاً بالتزوير          
ذلك أن أصحاا كانوا يف جلهم من املستشرقني املبشرين بالنصرانية          . والتزييف

آن وكان هدفهم مزدوجا من خالل التشكيك يف مصادر القـر      . وسط املسلمني 
بيني مـن غـزو احلقـائق       و إىل حتصني األور   والسنة والسرية، فقد هدفوا أوالً    

 لعقوهلم وقلوم، ومن ناحية ثانية استهدفوا تشكيك املسلمني يف مـصادر          ية  اإلسالم
النصرانية علـى   عقيدم وشريعتهم وتراثهم، وإن أمكن فإقناعهم بتفوق الديانة       

                                                
 األستاذ أمحد فارس الشدياق الذي كان نـصرانيا يعمـل يف خدمتـهم يف    يف نقد هؤالء ذكر   و )١٩(

هؤالء األساتيذ مل يأخذوا العلم عن شيوخه وإمنا تطفلوا عليـه           "جزيرة مالطا مث هداه اهللا لإلسالم       
 ومن خترج فيه بشئ فإمنا خترج على القسس، مث أدخل رأسه يف أضغاث              ،تطفال وتوثبوا عليه توثبا   

 أضغاث أحالم يف رأسه، وتوهم أنه يعرف شيئا وهو جيهله، وكل منهم إذا درس               أحالم أو أدخل  
يف إحدى لغات الشرق أو ترجم شيئا منها تراه خيبط فيه خبط عشواء فما اشتبه عليه منها رقعـه                   
من عنده مبا شاء، وما كان بني الشبهة واليقني حدس فيه ومخـن، فـرجح املرجـوح وفـضل                   

  .١١٠١ ص ،رقون لنجيب العقيقي، الد الثالث عن كتاب املستش،"املفضول
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  . اإلسالم
 بعـض   ية اجتهـدوا يف تـضخيم     اإلسالم ويف جمال التشكيك يف املصادر    

اليت وردت يف السرية النبوية " حبريا"قصة الراهب  ك القصص التارخيية اليت راقتهم   
وتأويلها تأويالت شىت ال حتتملها حبال، وقد كان أول من نقل هذه القـصة إىل     

 السري جون مانفيلد الذي عاش يف القـرن الرابـع       هو املؤلف الربيطاين   الغربيني
 اطلـع  همليالدي، وكتب أحد أشهر وأروج كتب الرحالت، وقد ذكر أن    عشر ا 

 كان يتردد باسـتمرار  اً أن النيب حممد   وعرف على بعض نصوص السرية النبوية،    
حـني  " :مث أضاف أن حممـداً    على صومعة راهب نصراين بالشام يدعى حبريا،        

هجـم  تشبع من أفكار الراهب قام بكتابة نص ديين خاص به مساه القرآن، مث              
       رأسه بالسيف، وملا كان حممد      مبعية أتباع له على الراهب حبريا، وحصره واجتز

ه ملا أفاق وأدرك ما جنت يداه أصـدر         نسكراناً حينها فإنه مل يدر ما فعل، إال أ        
 ".)٢٠(أمراً عاماً بتحرمي اخلمر، فغدت منذ ذلك اليوم حمرمة على مجوع املسلمني           

 تشبه أجواء العصور الوسطى     -الستخالصات   ذه الرواية وهذه ا    - فهذه قصة 
يف ذلك األوان،   بعقوهلم القاصرة   بيني  و وتليق بأن تساق ملخاطبة األور     وروبيةاأل

 على  مع تطورها  ختذت مسارب شىت يف العقلية الغربية     اولكن املدهش أن القصة     
  .مر العصور

ذكر كاتب أورويب آخر، هـو بيـدرو        أيضاً  ويف سياق العصور الوسطى     
 آريوسياً ضاالَ، اسكال أن الراهب حبريا الذي علم حممداً أمور الدين كان راهباً          ب

اته عن تتلمذ حممد لبحريا من مـصدر        الكاتب أنه قد استقى معلوم     هذاويدعي  
                                                

(20) Reeves, M. P. 106. 
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إن املـصادر  " :يف ترمجتها إلىاللغة الالتينية، فقـال  وثيق، هو سرية ابن هشام، 
يقال له حبريا رأى حممداً، وقربـه        نصرانيةال ية تفيد بأن راهباً مرتداً عن     اإلسالم

إليه، وعلمه الدين املنحرف، وحذر عمه أبا طالب من أن يصيبه اليهود بسوء،             
وسرعان ما تعلم حممد أمور الرهبنة، وانقطع للتنسك جببل يف مكة، مهيئاً نفسه             

وواضح أن الكاتب قد أضاف إىل       ".)٢١(لتزوير كتاب ديين يزعم أنه أوحي إليه      
 حممد للقرآن بوحي مـن      فالقصة من وحي أفكاره وخترصاته زعمه بتألي      أصل  

  .الراهب حبريا
 يف تشكيل انطباعـات   بتخرجياا على هذا النحو وقد أسهمت هذه القصة   

 اًبيني عن أن القرآن هو جمرد اقتباس حر مزور عن اإلجنيل، وأن النيب حممد  واألور
وقـد سـاعد    .  عن سواء الصراط   كان نصرانياً يف البدء مث أضله الراهب حبريا       

 يف تعبئـة  توجيه املستشرقني القدامى لقصة الراهب حبريا علـى هـذا النحـو        
بيني لالخنراط يف احلروب الصليبية اليت دامت ألكثر من قرنني، حيـث             واألور

 على تشويه الدين النصراين ودميه    وا جترأ  املسلمني الذين   ملقاتلة الصليبيونتأهب  
وهذه القصة املضخمة عن أثر الراهب حبريا يف        . لى أنقاضه وانشاء دين جديد ع   

، ما تزال تؤثر يف العقلية الغربية كثرياً حيث حتـرص         ،  اإلسالمتوجيه رسول   
 ما هـو إال  اإلسالمكثري من الكتب املدرسية واجلامعية على إيرادها لإلحياء بأن        

  .)٢٢( من آثار الدين النصراين مشوهأثر
                                                

(21) N.A. Daniel, Islam and The West: The Making of An Image, Edinburgh University Press, 
Edinburgh, 1960, P. 235. 

 : اهلندامنهم إمام اإلمام ابن هشام قصة الراهب حبريا بال إسناد وهذا ما دعا بعض العلماء و             ى  رو )٢٢(
يف حماولة منهما إلبطال كيد املستـشرقني        شبلي النعماين وسليمان الندوي إىل الطعن يف صحتها،       

= 
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لقرآنية قارن املستشرقون بني كل من القرآن واإلجنيل        ويف جمال الدراسات ا   
وهاهلم أن القرآن قـد     . والتوراة من حيث املصدرية اليت أتت منها هذه الكتب        

ـ تحريف أو ال نوع منمتت كتابته بصيغة واحدة ومل يتعرض إىل        الـذي سخ امل
ومن هنا عمدوا إىل التشكيك يف مـسألة        . تعرضت له الكتب املقدسة األخرى    

 ة القرآن من التحريف حىت ال يبدو متفوقاً على الكتب املقدسة األخـرى            سالم
ن أن تنحصر يف هـذه      آوقد كادت أحباث املستشرقني يف القر     . من هذه الناحية  

                                                
= 

 . واملبشرين الذين انربوا لتضليل مسلمي اهلند، ولكن إسناد القصة صحيح

األجالء  ومن التابعني   ،رواها من الصحابة أبو موسى األشعري     إن رواية الراهب حبريا     : قال األلباين 
أما رواية أيب موسى    سنادين صحيحني   إعنهما ب  ورد ذلك    ،أبو جملز الحق بن محيد رمحه اهللا تعاىل       

واحلاكم يف  ) ١/٥٣" (ل النبوة ئدال"وأبو نعيم يف    ) ٤/٤٩٦(سننه   األشعري فأخرجها الترمذي يف   
) ١٨٨/١ - ٦/١٨٧" (تـاريخ دمـشق  "وابن عـساكر يف   ) ٦١٦ - ٦١٥ / ١٢" (املستدرك"

 أنبأ يونس بن أيب إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيـه             :انيد متعددة عن قراد أيب نوح     بأس
 فلما أشـرفوا علـى      ، يف أشياخ من قريش     وخرج معه النيب     ، خرج أبو طالب إىل الشام     :قال

 وكانوا قبل ذلك ميرون به فال خيرج إليهم وال          ،وا رحاهلم فخرج إليهم الراهب    لَّحالراهب هبطوا ف  
،  فهم حيلون رحاهلم فجعل يتخللهم الراهب حىت جاء فأخـذ بيـد رسـول اهللا     : قال ،فتيلت

 فقال لـه أشـياخ مـن    ، هذا رسول رب العاملني يبعثه اهللا رمحة للعاملني      ، هذا سيد العاملني   :وقال
 إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر ساجداً وال               :؟ فقال ما علمك : قريش

 مث رجع فـصنع     ، وإين أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة          ،ال لنيب يسجدان إ 
، أرسلوا إليه، فأقبل وعليه غمامـة تظلـه  : ، قالتاهم به، وكان هو يف رعية اإلبلهلم طعاماً فلما أ 

، ، فلما جلس مال يفء الـشجرة عليـه        فلما دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إىل يفء الشجرة          
   .وا إىل يفء الشجرة مال عليهانظر :فقال

 .وحسنه الترمذي وإسناده جيد وقد صححه احلاكم واجلزري وقواه العسقالين والسيوطي
  .٣٩٣– ٣٩٣ ص ص ١٣٧٩عام ،٨جنيف، سويسرا، العدد "املسلمون"جملة    
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 . املسألة اليت يسموا تارخيية القرآن أو تارخيانيته كما حيلو لبعضهم أن يقولوا

نـهم مـن     ميكّ بدو هلم أنه   ي ولذلك مل يهتموا مبسائل تفسري القرآن إال مبا       
يهام بوجود اضطراب يف سياقاته ومعانيـه ممـا   التشكيك يف صحة القرآن، واإل   

 وإمنا احندر من منابع     ،زل من مصدر واحد   ـ أنه مل يتن    على -يف زعمهم -يدل  
شىت من بينها الكتب املقدسة األخرى، وأقوال األحبار، والرهبـان، والـشعر            

 )٢٣("ديفيد صمويل مرغليـوث   "  الدكتور ىعووقد توىل كرب هذه الد    . اجلاهلي
يف الـشعر   "حسني اخلطـرية    وآخرون، وتردد صداها املدوي يف أطروحة طه        

 ومل  ، قد مخد يف العامل العريب اآلن      ى األطروحة وإذا كان صد  هذا  ،  )٢٤("اجلاهلى
 أثراً يذكر إال أا على الصعيد الغريب ال تزال جتد           أجواء األدب والفكر   تترك يف 
 انتحال القرآن لبعض مضامينه مـن       ىوعي إليها وجيد فيها ما يقنع بد      من يصغ 

  .مصادر أخرى
 أبدى كثري من املستشرقني الذين تـوفروا علـى          ويف جمال السرية النبوية   

                                                
(23) David Samuel Margiluth, The Origin of Arabic Poetry, "The journal of The Asiatic Royal 

Sosiety, July, 1925, PP. 19-53. 

م أراد طه حسني أن ينقل معركة املستشرقني مع القرآن على هـذا الـصعيد إىل            ١٩٢٦يف عام    )٢٤(
الذي طور أدلة املستشرقني علـى بـشرية        " يف الشعر اجلاهلي  "، فنشر كتابه    اإلسالمداخل أرض   

 أئمة اللغة والدين بـسبعة  هوقد رد علي.  منهاالقرآن بأدلة أقوى من أدلتهم وإن مل تكن أقل بطالناً 
احمللل الفكري الكبري مالك بن نـيب، الـذي    كتب على التو، وقد أقلقت أطروحة الشعر اجلاهلي      

إن األعمال األدبية هلؤالء املستشرقني قد بلغت يف الواقع درجة          " :كان مقيماً يف فرنسا حينها فقال     
قد الحظ مالك بن نيب، رمحه اهللا، أن األحباث اجلامعية          ، ف " اإلشعاع ال نكاد نتصورها    خطرية من 

ية عن القرآن يف باريس قد أصبحت تؤسـس  اإلسالماليت كان ينشؤها بعض املبعوثني من األقطار      
مالك بن نيب، الظـاهرة القرآنيـة،       : انظر. على غرار ما سطره مارغليوث وطه حسني وأضراما       

  .٥٧-٥٤ص،  ه١٤٠٦ق،ترمجة عبد الصبور شاهني، دارالفكر، دمش
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دراستها استغرام من سعتها، ودقة تفاصيلها، واحملتوى املثايل الرسـايل الـذي     
ياة اليت يعدوا أكرب مـن      تضمنته، وأبانوا عن شكوكهم يف أن تكون تلك احل        

الواقع البشري قد وجدت فعالً يف التاريخ، وأثاروا كثرياً من األسـئلة حـول              
مناهج كتابة السرية، وصحة نقل أخبار الرسول حممـد، ووجـوه الغرابـة يف              

 أكثر من نـيب، فهـو قائـد    تارة أخرى نيب، و  تارة، فهو   ، يف نظرهم  شخصيته
ومصلح اجتماعي، وغري ذلك مـن       سي،ي، وسياسي، وقانوين، ودبلوما   رعسك

 ، فمن هو بالتحديد؟ وهل يعقل أن تكون كل هذه اجلوانـب            املتعددة الصفات
 يف موضـع    هضعي يف شخصية رجل واحد، وكل جانب منها كفيل بأن           كامنة

  .!؟)٢٥( عظيم من عظماء التاريخعاملقارنة م
 قصص على نشر    االستشراق من دهاقنة     أخرى عملت طائفة وجبانب ذلك   

 أميـة   ات السرية كموضـوع    موضوع  بعض وحتليالت واستنتاجات زائفة عن   
 خوطب بكلمة قد ية تقول إن الرسولاإلسالم املصادر  ، ذاكرين أن  الرسول،  

 ركزوا كثرياً على لقاء الـنيب،       كما   فكيف يكون أمياً بعد ذلك؟       )٢٦("اقرأ"
                                                

(25) Brannon M. Wheeler, What is to be Left? The Essentials of teaching Islam as a Religion, 
in Teaching Islam, Ed. By; Brannon M. Wheeler, Oxford University Press, New York, 
2003, P. 7. 

 أكثر من سهل، فطاملا أم ساقوا آي القرآن         والرد على هؤالء  ..  بداية اآلية األوىل   :سورة العلق  )٢٦(
 ِمن قَبِلِه ِمن ِكتـاٍب وال تخطُّـه    وما كُنت تتلُو  ﴿ :كدليل، فالقرآن نفسه يقول عن الرسول،       

واملالحظ أن هؤالء املستشرقني     ..٤٨رقم  سورة العنكبوت، اآلية   ﴾رتاب الْمبِطلُونَ ِبيِميِنك ِإذًا ال  
 ما أنا بقارئ، ولذلك فإن كلمـة  : على جربيل، عليه السالم، حيث قالد رسول اهللا   جتاهلوا ر 

ورد هذا يف تفسريفتح القدير، حملمد بن       " ذكر ربك ا: "ل سياقها يف سورة العلق تعين     كما يد " قرأا"
، كمـا   ٤٦٨ الد اخلامس، ص   ،  ه١٣٨٣ على الشوكاين، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة،      

تفسري لباب التأويل لعالء الدين البغدادي، مكتبة مـصطفى البـايب احللـيب، القـاهرة،               ورد يف   
= 
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ـ ، و )٢٧(قصة الغرانيق أصداء  رددوا  ورقة بن نوفل، و   ف  املتحنب أخبـار  نعوا ب ش
، تحول الرسول،   نددوا ب ، و ، رضي اهللا عنها   ، بزينب بنت جحش   زواجه،  

 إىل  بعـد اهلجـرة   وذلك   ،إىل رجل دولة    من رجل دين   -!اكما زعمو -فجأة  
ـ    و، وغري ذلك من الدعاوى اليت تعلق ا أول        املدينة بعض  العلم من املستشرقني ب

 .  املشرفةفصول السرية النبوية

ب هؤالء نفر ممن ال علم هلم بالسرية علـى اإلطـالق،            وقد انتصب جبان  
 أشـنع   ، اإلسـالم وانربوا يهرفون مبا ال يعرفون، ويروجون عن رسـول          

القصص، حىت ينفروا الغربيني منه، فزعموا أنه ساحر استطاع بسحره أن يدمر            
املستـشرقني الكـذابني إىل العقالنيـة        وأقرب هؤالء . كنائس إفريقيا والشرق  

                                                
= 

قرأ أوالً لنفسك، والثاين    ا: قال بعضهم ": وذكر الفخر الرازي  . ٢٦٨، الد السادس، ص     ه١٣٧٥
". قرأ يف صالتك، والثاين خارج صـالتك اللتبليغ، أو األول للتعلم من جربيل، والثاين للتعليم، أو      

الـد الثـاين    ،  ه١٤١١فخر الدين الرازي، التفسري الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت،          : جعرا
 أمر بالقراءة، والقراءة نطـق      )اقرأ(وقوله تعاىل   : "وذكر اإلمام ابن عاشور أن    . ١٧والثالثون، ص 

ن ، كما أبا  واحلالة األخرية هي حالة الرسول،      ". بكالم معني مكتوب أو حمفوظ عن ظهر قلب       
 الـدار    حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير،       :راجع. القرآن عن ذلك يف مكان آخر     

  .٤٣٥الد الثالثون، ص. ت.التونسية للنشر، تونس، د
وملخـص األسـطورة أن     . أسطورة الغرانيق انفرد بروايتها الواقدي وهو مؤرخ غري موثـوق          )٢٧(

 إىل مكة ملا بلغتهم األنباء بإسالم قـريش، وأن قريـشاً            املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة عادوا     
رانيـق  تلـك الغ ": زل يف ذلك قرآن مزعوم جاء فيهـن تأسلمت ملا أثىن النيب على آهلتها، وأنه قد   

جلية أصل هذه األسطورة البحث املفصل للعالمـة حممـد        تراجع ل ". العال، وإن شفاعتهن لترجتى   
،   ه١٤٠٨ ي، بـريوت،  اإلسالم لنسف قصة الغرانيق، املكتب      ناصر الدين األلباين، نصب اانيق    

  .١٥٨-١٤٥ص ص
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 الذي اعترف أنه كتب ما كتب عـن  "غيلبريت دي نوغنونت  "ة، هو   واملصداقي
، اإلسـالم حممد من وحي خياله وأنه مل تكن بني يديه أي مصادر عن سرية نيب       

ومل يكـن هـذا     . وقد كان اعترافه هذا هو الشيئ الوحيد الذي صدق فيـه          
ـ ، فكان يسميه  د  محم ،املستشرق يعرف حىت اسم النيب      .)٢٨("مـاثوموس " ب

إنه ملن السائغ واملقبول    " :بقوله السمج  السمجةررسالسل أكاذيبه الطويلة    وقد ب 
يفوق ما أتاه من الشر عن أن حييط بوصفه       أن تتكلم بأسلوب شرير عن شخص     

  .)٢٩("أنكر أسلوب وأوقحه
وكيف عرفت ما أتاه ِمن الشر وأنت قد اعترفت      : والسؤال املنطقي هنا هو   

  !.؟ريته بأنه ليس لديك أي مصدر مصادر س
، ،  اإلسـالم وبعد أن تأتى للمستشرقني غرضهم من تشويه سرية نـيب           

 حلمل ذلـك العـبء      ىتصدوا للتشكيك يف صحة احلديث النبوي، وقد تصد       
 ريب هو املستشرق اليهـودي الـدكتور   الزمرة من املستشرقني كان إمامهم ب     

 نـوان  يف هـذا الـشأن بع       عندهم الذي نشر كتابه العمدة   " إغناز غولدزيهر "
وذهب فيه إىل أن أسانيد احلديث النبوي قد وضـعت يف           " دراسات إسالمية "

وقت متأخر جدا يف العهد األموي، حيث متحل احملدثون ذرائع متعددة لتوصيله            
أن تلك األسانيد إمنا وضـعها      " إغناز غولدزيهر "زعم  قد  و. اإلسالمإىل رسول   

  انتقلوا بـاحلكم إىل الـشام     اإلمام الزهري حسب طلب احلكام األمويني الذين      
وضع هلم أحاديث يف فضل بيت املقدس، ويف ذم الصحابة الذين اختلفوا مـع              و

                                                
(28) Mathomus. 
(29) "It is safe to speak evil of one whose mialignity exceeds whatever ill can be spoken". R. W. 

southern, Western Views of Islam in the Middle Ages, Harvard University Press, Cambridge, 
Mas. 1962, P. 31. 
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معاوية بن أيب سفيان ومن خلفوه يف احلكم، وقال أن من كذب هذه األكاذيب              
  .)٣٠ (اهلائلة ميكن أن يفتري أكاذيب أخرى من وزا

املوضوعية ظلت  عات الشخصية ال    نـز أن الصفات وال   "غولدزيهر" وزعم
وذكر متثيالً لـذلك أن     . تتحكم يف االجتاهات املنهجية لتدوين احلديث النبوي      

اإلمام أمحد بن حنبل مل يكن يهاب أحداً من احلكام العباسيني، ولذا جترأ علـى       
تسجيل األحاديث اليت تتحدث عن مناقب األمويني، وذلك ما مل يتجرأ علـى             

  .)٣١(ني وبطشهميتهما من سطوة العباسخاري ومسلم خلشيبفعله اإلمامان ال
 ألن الدارس املدقق  أقدم عليه هذا املستشرق، غاية التسرعيفوهذا استنتاج  

لـى  عتثين    أحاديث كثرية   على خاري ومسلم البد أن يعثر فيهما     بلصحيحي ال 
ويف الواقع فقد   . بعض كبار األمويني كعثمان بن عفان، ومعاوية بن أيب سفيان         

 ومسلم من فضائل األمويني أكثر مما أوردا من فـضائل           لبخارياأورد اإلمامان   
  . العباسيني

ة هلذين اإلمامني اجلليلني أمر شجاعة أو جنب،        بوهكذا فلم يكن األمر بالنس    
وإمنا هي الدقة املتحرجة اليت حكمت عملية تدوينهما للسنة النبوية على النحـو   

  .جهاا وأهوائهاالصحيح بغض النظر عن طبيعة احلكومات القائمة وتو
ية الزعم الذي شـيده بعـض       االستشراقومن نقاط التركيز يف الدراسات      

 يف شكل نظرية زائفة واسعة الرواج حىت اآلن يف الدراسات           االستشراقدهاقنة  
ي مـا  اإلسالمالفقه   األكادميية املعاصرة يف اجلامعات الغربية وهي اليت تقول بأن        

                                                
(30) Ignaz Goldzaher, Muslim studies. Edited by S. M. Stern. Translated from the German by C. 

R. Barber and S. M. Stern. 2 v. Chicago: Aldine Pub. Co. 1973, P. 127. 
(31) Ibid, P. 132. 
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ومـن  . ل اليهودية والرومانية والنـصرانية هو إال اشتقاقات عشوائية عن األصو     
ديفيـد صـمويل    "أوائل من طرق هذا املوضوع املستشرق الربيطاين الدكتور         

إرنيـت  "، واألمريكي   "ريتشارد بل "، واملستشرق األملاين الدكتور     "مارغليوث
جنليـز  ابات املستشرقني املعاصرين من اال    وقد راج بعد ذلك يف كت     . "غاريسون

كينـث  "، والـدكتور    "مونتغمري واط "رة خاصة من أمثال     واألمريكيني بصو 
  ."كليفورد بوزورث"، والدكتور "برنارد لويس"، والدكتور "جيكر

 ميكن أن يسلك يف عداد املستـشرقني        "مونتغمري واط "ومع أن الدكتور    
نه دأب على االستناد على هذه النظرية الزائفة يف تفـسريه           أ إال   ياًاملعتدلني نسب 

 كثرية إىل األمام حيث ذكر أن رسـول         طاًية، بل سار ا أشوا    الماإلسللظاهرة  
 على أن   صاًكان حري أنه   كان على دراية تامة بتعاليم الديانة اليهودية، و        اإلسالم

من خالل تركيـزه     ، وذلك )٣٢(جيعل من دينه أكثر يهودية من اليهودية نفسها       
  .اإلسالمالفائق على قضية الوحدانية وجعلها لب لباب 

يف  ساً وتدري فاًي دراسةَ وتألي  اإلسالم بالتاريخ   اًاهتم املستشرقون كثري  وقد  
ي بأفضل ممـا يكتبـه      اإلسالماجلامعات الغربية، وزعموا أم يكتبون التاريخ       

 بـصورة   اإلسالم األوائل صاغوا تاريخ     اإلسالماملسلمون، وذلك ألن مؤرخي     
ودروس وفلسفة التاريخ   مشتتة غري حتليلية، ومل يقوموا باستخالص وتطبيق عرب         

املـسلمني   من صـورة كتابـة       "برنارد لويس "وقد سخر الربوفسور     .)٣٣(عليه
                                                

(32) W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, Oxford University Press, New 
York 1961, PP. 127-128. 

 هو قول عميد مدرسـة      "برنارد لويس "فضل ما ميكن أن يرد به على هذا الزعم الذي جاء به              أ )٣٣(
 عن العالمة ابن خلدون حيث ذكر أن " آرنولد توينيب "فلسفة التاريخ يف العصر احلديث الربوفسور       

= 
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إن تاريخ العرب كتبه أناس ال يعرفون العربية، وذلك         : "ي قائال اإلسالمتاريخ  لل
  . )٣٤(" مبنهج علمي صحيحاملؤرخني العرب مل يعرفوا أبدا كيف يكتبون التاريخألن 

- اإلسـالم الغربيون الذين كلفوا بكتابة تـاريخ  وقد كان هؤالء الكتاب  
 مـنفعلني بوقـائع العـصر    - "برنارد لويس"وهذا ما مل حيرص على تأكيده 

ي، لذا كتبوا مـا كتبـوا بـروح         اإلسالماحلديث، وانتصار الغرب على العامل      
.  من سوء الفهم والتشويه والتحريف     االستعالء والبغضاء اليت أملت عليهم كثرياً     

 مل يفته على كل حال يف غمـار دفاعـه احلـار عـن               "نارد لويس بر"ولكن  
 :ي أن يقول معترفـاً    اإلسالماملستشرقني الذين حاولوا إعادة كتابة تاريخ العامل        

إن غرضهم مل يكن خدمة االستعمار الغريب، وإمنا االستفادة من محايته للتمكن            "
في من كتابة تاريخ الشرق بصورة صحيحة بعيـدة عـن األسـلوب العـاط             

. الرومانتيكي الزائف الذي يكتب به الشرقيون السيما املسلمون منهم تارخيهم         
فاملسلمون بالذات يكتبون تارخيهم بطريقة انتقائية فيسجلون فيه مـا يريـدون            

. )٣٥("تسجيله ويشيحون بأقالمهم بعيدا عما ال يريدون إثباته يف كتب التـاريخ   
                                                

= 
 هي بال شك أعظم عمل من نوعه متكن         )يف مقدمته لتارخيه   ( للتاريخ سفةً قد تصور فل   ابن خلدون 

  :عقل إنساين من ابتكاره يف أي زمان أو مكان
"In his chosen field of intellectual activity he appears to have been inspired by no predecessors 
and to have found no kindred souls among his contemporaries and to have kindled no 
answering spark of inspiration in any successors; and yet, in the Prolegomena (Muqaddamat) 
to his Universal History he has conceived and formulated a philosophy of history which is 
undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any 
time or place. It was his single brief ‘acquiescence’ from a life of practical activity that gave 
Ibn Khuldun his opportunity to cast his creative thought into literary shape". Tonynbee, Arnold 
J. Study of History, Oxford University Press, London, 1948,  P. 322. 
(34) Ibid, P. 128. 
(35) Bernard Lewis, History Remembered, Recovered, Invented; Princeton University Press, 

Princeton, 1975, P. 87. 
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 وأسـبغها علـى   اإلسـالم ي  صفة املوضوعية من مؤرخ"لويس"وهكذا انتزع   
  !ستعمار وعملوا حتت محايتهاملستشرقني الذين خدموا اال

 باتباعهـا هـي     اإلسالمإن هذه الطريقة االنتقائية اليت ام لويس مؤرخي         
 كمـا   اإلسالمعينها الطريقة اليت اعتمدها املستشرقون يف إعادم كتابة تاريخ          

اليت يريدون تقـدميها للدارسـني      ية  اإلسالميشتهون، وتقدمي الصورة التارخيية     
  م غزاة برابرة متوحـشون          الغربيني، حيث مدوا على تصوير املسلمني على أر

 وقلمـا سـجل هـؤالء املؤرخـون       . با وديانتها ردحاً من الزمان    وهددوا أور 
ي، وال حـىت لتـاريخ      اإلسالميون جوانب إجيابية مضيئة من التاريخ       االستشراق

 حيث عاش املسلمون مثانية قرون يف قلب األنـدلس  ،نفسها أوروبا املسلمني يف 
با بعد ذلك   وية اليت انتقلت إىل أور    اإلسالموقدموا فيها زبدة إبداعات احلضارة      
   . احلديثةوروبيةوقامت عليها إجنازات عصر النهضة األ

ي اإلسالمعادة تدوين التاريخ    إن الغربيون الذين اشتغلوا ب    ووقد عمد املؤرخ  
وا على حجـب تـأثري   ؤ عن تاريخ البشرية العام، وتوطإلسالماإىل عزل تاريخ    

بية، وذلـك كـدأم يف      وية اإلجيايب يف النهضة العلمية األور     اإلسالماحلضارة  
 ومـن هـذه     ،وروبيةبعامة فيما قبل عصر النهضة األ      اإلنساين   احتقار التاريخ 

ي تبلـورت   ماإلسالية االنتقائية املغرضة يف تسجيل التاريخ       االستشراقالكتابات  
 ولكن  ت الغربية  يف كثري من املدارس واجلامعا     اإلسالماملقررات الدراسية لتاريخ    

ديفيـد  " و " لوبـون  فغوسـتا "ميكن االعتراف لبعض املستشرقني من أمثال       
 أم بذلوا جهوداً مقدرة يف حتقيق ونشر بعـض مـصادر التـاريخ        "مرغليوث
 رميون  هإندري" الربوفسور   ووميكن أن نقول كما قال واحد منهم وه       . ياإلسالم



  المبادئ واألسس لمقررات الدراسات اإلسالمية في الغرب: الفصل الثاني

 

٦١ 

ندين قبل كل شيئ لالستشراق بكشف ونشر جزء مهم مـن مـصادر             " :"إننا
ويف بعض احلاالت فـإن املنـشورات    .. .تاريخ البالد العربية تبعاً لقواعد دقيقة     

الغربية سامهت يف انبعاث بعض الوجوه العربية البارزة يف تاريخ العامل العـريب،             
 بعد أن نشر املقدمة     "كواترمي"بيني  ورالذي قدمه لألو   كمثال ابن خلدون     أقصد
   .)٣٦("م١٨٥٨سنة

  :البحث عن العجائب الشرقية
ـ     " علمية"  عن "برينارد لويس "وما قاله    ات املستشرقني يتناىف مـع توجه

 للتركيز على عجائب الشرق لتسلية الغربيني ـا، وكـأن      ةاملغرضاملستشرقني  
قصص األسطورية اليت استفاضـت ـا       الشرق ال حيوي إال تلك العجائب وال      

 اليت مل يقصد ا أن تكون سجالت علمية موضوعية، وإمنا     ،كتب السمر القدمية  
  .قصد ا حمض الترفيه ال غري

عرب من الذين عرفوا الفكر الغريب      الن  يفكرمن كبار امل  وقد اتفق ثالثة     هذا
تصوره القصص  معرفة وثيقة على أن الغربيني يفضلون أن يتخيلوا الشرق كما           

واألساطري القدمية، السيما تلك اليت على غرار ما ورد وتكرر يف ألـف ليلـة               
 : عباس حممود العقاد، وهو السابق يف إيراد هذه املالحظـة           أكربهم يقول. وليلة

يشوب كتابتها الغرض كلما حتدثت عـن الـبالد         " :املستشرقنيائفة من   ن ط إ
 عن بلد غريـب يتطلـع القـراء         ية، كما يشوا الغرض كلما حتدثت     اإلسالم

                                                
لـك   ندوة مؤسسة امل   : يف ، ربع قرن من األحباث الغربية عن تاريخ العامل العريب،         " رميون هإندري ")٣٦(

،  ه١٤٠٦العامل العريب، الـدار البيـضاء،   اإلسالم والعزيز آل سعود، جتديد الدراسات حول     عبد
  .١٥-١٤ص
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الغربيون إىل مساع أخباره وحيبون أن توافق ما ختيلوه من أطـواره وأعاجيبـه،              
ومعظم املتحدثني على هذا األسلوب يسوقون أحاديثهم إىل قراء ألف ليلة وليلة،       
ورباعيات اخليام، ورحالت الرواد يف القرون الوسطى، فال حيبون أن يـسمعوا            

إىل األحاديث الشرقية اليت تعرض      كله به ما تعودوه، وهواهم   خرباً يألفونه ويش  
  . هلم شرقاً يف الواقع كالشرق الذي قرأوا عنه يف أساطري اخليال

وقد رأينا بعض كتاب الغرائب يف هذا القرن العشرين جيول بـني ربـوع             
 نزل بضيافة شيخ يف الستني له يف مضارب اخليام حوله           هالبادية العربية فيزعم أن   

ثون زوجة وله من األبناء والبنات ما ليس حيصيه العد، ورأينا غريه يزعم أنه              ثال
ية بيوتاً التفتح نوافذها وأبواا بالنهار وال بالليل وبـني     اإلسالمزار يف العواصم    

جدراا خليط من الزوجات والسراري ال يهتدين يف الطريق بغري دليـل مـن              
يعلق ذا النقد على كتاب حديث مـن  العقاد  األستاذ  وقد كان   ! )٣٧("اخلصيان

 ما يفتأ خياطب قراءه الغربيني على ما ألفوه يف           مع ذلك  كتب املستشرقني ولكنه  
  .النمط القدمي

 إن هؤالء املستشرقني خصوصاً مستشرقو فرنـسا يف      :ويقول إدوارد سعيد  
القرن التاسع عشر ما كانوا يبحثون عن حقائق علمية يف الشرق، وإمنـا عـن               

 حىت أصبحت ال تعرف     ،دهاش أوروبا ا  إ  بغرض مسلية ومثرية وجذابة،  أشياء  
وتبعـاً   .)٣٨(قرنت بالشرق   ما الشرق إال مبثل هذه األشياء وتنكر ما عداها إذا        

                                                
املكتبـة العـصرية،    لون؟ بل كيف يقولون؟  ماذا يقو  :اإلسالمما يقال عن     عباس حممود العقاد،   )٣٧(

  .١٠-٩،ص ص.ت. صيدا،د
(38) Edward Sa'id, Orientalism, Op. cit. P. 170. 
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من خـالل كتابـات     - لذلك فإذا أردت أن تعرف الشرق كما هو يف الواقع         
  !)٣٩( فإنك ال تعرف شيئاً عنه على اإلطالق-هؤالء املستشرقني

صورة الشرق يف وعـي     ": إن:  هذا املعىن يقول الدكتور حسن حنفي      ويف
اإلنسانية يف مرحلة امليالد، بال وعي وال      : الغرب هي أنه بدايات الوعي اإلنساين     

إرادة وال عقل، جمرد كائن عضوي أشبه بالكائنات الطبيعية اجلامدة أو احليـة             
 والدين واخلرافات   وهو موطن السحر  ... ليس به فكر أو علم    . على أكثر تقدير  

يف امللبس واملسكن   : كل ما فيه ختلف   . واألوهام، وظالم املعابد وتعاويذ الكهان    
: كثافته السكانية أحد مظاهر ختلفـه     . واملأكل واملشرب وسائر نواحي العمران    

ال يعـرف حريـة     . نسل وفري، وكوارث طبيعية من الفيضانات حتصد األلوف       
 )٤٠("ى ما هو معروف يف االستبداد الـشرقي       األفراد، بل دكتاتورية احلكام عل    

ـ  عن الشرق، وهي املبتغاة من القارئ اب        عندهم فهذه هي الصورة املقبولة    داًء، ت
  !واليت حيرص الكاتب على تزويده ا حسب الطلب

  :املستشرقون الوضعيون
إىل مطـالع القـرن     طويالً   هذه الدراسات املتحاملة   ولقد استمرت نوعية  

" وضـعي "نبثقت جمموعات دراسية ذات منهج علمـي        التاسع عشر، حيث ا   
ورغم ما يف دعواها من االجتاه إىل املوضوعية واحليدة العلمية،          . األصل والطابع 

ي القدمي، وال ناقدة نقداً جذريا      تنصريمل تكن منفصلة متاماً عن االجتاه ال      إال أا   
  .لتراثه املتحامل غري املوضوعي

ـان يقـودهم يف          ومل تكن مناهج هؤالء الدارسني      الوضعيني حمددة جيـدا، وك
                                                

(39) Ibid, P. 176. 

  .٧٧٤، ص  ه١٤١١حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب، الدار الفنية، القاهرة،  )٤٠(
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الغالب حب االستطالع، والتشوق ملعرفة غرائب الشرق، واألمل يف تأسـيس حقـل    
علمي جديد يف جماالت الدراسات اإلنسانية، ومل يكن هؤالء الدارسون مبنـأى عـن              

ية الدوافع السياسية واالقتصادية، فقد كانوا يف أشد احلاجة لعون السلطات االسـتعمار           
فقد عملوا أيضاً يف خدمتها يف جماالت شـىت          ي، ومن مث  اإلسالماليت حتتل بالد العامل     

ـارير          ـا إعـداد التق ـاالت العلميـة، وأخفاه أظهرها التدريس وتأليف الكتب واملق
  .والدراسات، وتقدمي االستشارات ذات الطابع االستخباري والدبلوماسي

عيني كذلك يف نظر أبنـاء       ساءت مسعة معظم هؤالء املستشرقني الوض      قدو
ويف ذلك يقول مستشرق كبري ظل طوال حياته يدافع عن أسالفه           . البالد احملتلة 
إن التهمة اليت يوجهها الشرقيون للمستشرقني بـأم        ": االستشراقمن دهاقنة   

خدام اإلمربيالية الذين سخروا أعماهلم لـإلدارات االسـتعمارية وأسـاطيلها           
ية، ليست مة عـشوائية،     تنصريماسية واالستخبارية وال  التجارية وأدواا الدبلو  

ين وجتد دعماً قوياً من ظهور بعـض املنـصر        وإمنا هلا أساس متني من الصحة،       
ومن تالميذ هؤالء ظهر يف     . )٤١("الذين انبثوا وسط أولئك املستشرقني الوضعيني     

ني الغرب اجليل اجلديد من املستشرقني الذين يسمون أنفسهم خرباء أو متخصص          
 من املستـشرقني  طاًي وهو الصنف األكرب نشااإلسالم من العامل ةيف مناطق معين 

ية، اإلسالموهؤالء هم الذين حيتلون املقاعد األكادميية يف أقسام الدراسات    . اآلن
  . واألمريكيةوروبيةاجلامعات األيف  األوسط واألدىن :دراسات الشرقنيومراكز 

ن أكثر منـهم    وناطق وعلماء اجتماعي   سعيد بأم خرباء م     إدوارد ويصفهم
مستشرقني متعمقني يف ثقافات الشرق بشكل موسـوعي وجييـدون اللغـات            

                                                
(41) Bernard Lewis, History Remembered, Recovered, Invented, Princeton University Press, 

Princeton, 1975, PP. 21-22. 
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 بأن نالوا تدريباً معتدالً يف أحد       - كما قال سعيد     – هؤالء   لقد اكتفى . الشرقية
وعـزى  . العلوم االجتماعية، وعملوا على تطبيق ذلك العلم يف جمـال شـرقي     

" الرباغماتيـة " إىل الطبيعـة     االستـشراق ل يف بنية    الربوفسور سعيد هذا التحو   
 ،)٤٢(األمريكية اليت حتاول أن تصل إىل اخلالصة واجلوهر بأقصر وأيسر اجلهـد           

، كما ورثت قيادة العامل الغريب بعد       االستشراقوهكذا فمنذ أن ورثت أمريكا      
 تطبـق   ، يتحول إىل علم اجتمـاعي     االستشراقاحلرب العاملية الثانية، فقد بدأ      

نتائج دراساته لـدوائر صـنع    خالصات   إفاداته يف رقعة جغرافية حمددة، وتقدم     
  .قرارات السياسة اخلارجية األمريكية

النقـد  هـذا    وكما قال الباحث اإلسباين إغناطيوس دي تريان فقد دفـع         
عدداً كبرياً من املتخصـصني     ": الشديد الذي وجهه إدوارد سعيد لإلستشراق     

ية وتاريخ الوطن العريب إىل التورع عن اطالق لقب         الماإلسالغربيني يف احلضارة    
مستشرقني على أنفسهم، واللجوء إىل تسميات أخرى لوصف طبيعة وظيفتهم          

ية، أو خبري يف السياسة العربية املعاصرة، أو        اإلسالمبينها متخصص يف الشؤون     
 .)٤٣(" آخـره ندلس واخلالفة العباسـية إىل باحث يف علم االجتماع، أو باحث يف األ     

  !وكأن ذلك ميكن أن يغري شيئاً من جوهر املوضوع

  :ةــخامت
ية لعدة قرون هذا إذا ركنا يف تعريفهـا         االستشراقلقد طال عمرالظاهرة     

صح القول    ولرمبا ،االستشراقللمالحظات القدمية اليت ذكرها املؤرخون النبثاق       
                                                

(42) Edward Sa'id, Orientalism Op. cit. P. 290. 

، تأمالت يف االستغراب أو قانون الثنائية املتعارضـة، صـحيفة   "إغناطيوس غوترييت دي تريان   ")٤٣(
  .م١٤/١١/١٩٩٥، بتاريخ ١١٩٥٤احلياة، لندن، العدد 
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سـتعمار   إذا ربطنـا بدايـة ظهورهـا باال    هذا، قرننيال يزيد على عمرها  إن
ومهما كان األمر فقد تراكم خالل تلك الفترة تراث فكري          . االمربيايل احلديث 

 املكتبات الغربية مبختلف اللغات وأمسى يشكل األسـس  أَختم ضخم  ياستشراق
 وال  ،ية يف الغرب  اإلسالم الصلبة اليت ضت عليها مقررات الدراسات        بادئوامل

ية الـصلبة  االستشراق واملرتكزاتتستطيع هذه املقررات أن تتخلص من األسس      
 مناهج دراسـة    حررمبا انقضى زمان طويل حىت تت     راليت تقيدها ضربة الزب، و    

الوجهة الصحيحة املخلّصة مـن   وتتوجه   االستشراقمن آثار    يف الغرب    اإلسالم
  .هذه العقابيل

 آثار  يني على تب  -  بإذن اهللا  –ويف الفصول القادمة من هذا البحث سنعمل        
بعـض    مالمح من   يف الغرب، ونقف على    اإلسالم يف مناهج دراسة     املستشرقني

  .  للتخلص منهاياتاإلسالمكادمييي إ من قبل بعض اهودات املبذولة
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 
 مراجعة ونقد األدبيات القديمة 

  حـول الموضــوع
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  مراجعة ونقد األدبيات القديمة حول الموضوع

  :مقدمة
حبكم الوضعية العلمانية اخلاصة للمدارس احلكومية األمريكية فإا ال تقوم          

أي –بتدريس مواد الدراسات الدينية مباشرة لطالا، وإمنا تقدم ما يتعلق بالدين       
ويف إطار هـاتني املـادتني      .  ضمن ماديت الدراسات االجتماعية والتاريخ     -دين

 وتتركـز  ،واهر االجتماعية األخـرى يدرس الدين باعتباره ظاهرة مثله مثل الظ   
  أي تأثرياته يف سلوك األفراد واتمعـات       ،العناية دائما على اآلثار املرئية للدين     

  .رخيية اليت قامت على أساس ديين عرب التاريخاوالت واالجنازات احلضارية
ية يف بعض   اإلسالم واحلضارة   اإلسالمومن هذا املنظور يتم تناول ما يتعلق ب       

وال فـرق يف    . املدارس األمريكية يف  راسة مبختلف املراحل التعليمية     صفوف الد 
سواء أكانت تلك املدارس ذات طبيعة دينية       . ذلك بني املدارس العامة واخلاصة    

 أو مل تكن ذات طبيعة دينيـة        ،يةاإلسالمكاملدارس الكاثوليكية أو اليهودية أو      
ا تقوم كذلك باعتمـاد      فإ ،كبعض املدارس اخلاصة للطبقات االجتماعية العليا     

ية اليت تدرس يف املدارس احلكومية، إذ لـيس مـن           االجتماعكتب الدراسات   
  .)٤٤(السهل تأليف كتب لكل مدرسة من تلك املدارس اخلاصة

                                                
(44) Susan Douglas, Teaching Resources on Islam in World History/ Cultures and Geography 

courses for Elementary, Middle and High School. 
Presented by Susan Douglass, Affiliated Scholar, Council on Islamic Education, Fountain 
Valley, CA, and Academic Coordinator of Education for Life, a Parent Cooperative supporting 
El-Iman Learning Center, Annandale, VA, P.2. 
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ولذلك ميكن االكتفاء باستعراض وحتليل ونقد حمتويات كتـب املـدارس           
ب هي املؤثر األكرب     وحضارته، باعتبار أن تلك الكت     اإلسالماحلكومية، املتعلقة ب  

  .اإلسالميف تغذية عقول الطالب باملعلومات األولية عن 
كما يالحظ أن تلك الكتب ال تعتمد يف مجيع الواليات واملقاطعات، إذ أن         
لكل مقاطعة احلق يف اختيار مفردات املناهج الدراسية اخلاصة ا، ومع ذلك فإن      

تفيد بأـا ال   واملقاطعات لوالياتالنظرة العامة إىل املقررات الدراسية مبختلف ا  
طفيفة حسبما يـرى    . ختتلف كثرياً يف اجلوهر، وإمنا تطرأ اختالفات وإضافات       

  .مسؤلو التعليم بكل منطقة
قبل أن نقوم باستعراض وحتليل ونقد حمتويات كتب املدارس احلكوميـة،           و

  .نستعرض أوالً األدبيات السابقة يف هذا اال البحثي
  :ات القدمية حول املوضوعاألدبيمراجعة 

 يف املناهج الغربية املعاصرة ال تزال يف أطوارهـا األوىل،           اإلسالمإن دراسة   
حيث مل تبذل جهود دراسية كافية لتتبع املوضوع، وتقـصي أبعـاده، وسـبر      

وال جيد من ينشئ دراسة جديـدة       .  واخلروج بتصورات متكاملة وافية عنه     أغْواره،
 كافياً من األدبيات القدمية لينطلق مـن حيـث انتـهت            يف املوضوع ركاماً كبرياً   

وقررت، فالقدمي يف هذا اال عبارة عن شذرات أحباث جزئية، اعتمـد أكثرهـا              
  . أساليب البحث اإلحصائي، واحنصرت تلك األحباث يف حتليل عينات ضيقة

صنا ، وهلذا حر  املهمولكن ذلك كله ال ينفي عنها صفة الريادة هلذا اال البحثي            
 :على الوقوف على مادا واستعراضها ونقدها فيما يلي
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  :العرض: أوالً
نستعرض يف هذا القسم احملتويات األساسية لبعض الدراسات الرائـدة يف           

 ، وأساتذة مدارس التعليم العام    ،وقد أعدها بعض األساتذة اجلامعيني     املوضوع،
ألة اهتماماً خاصاً، وأنتجوا   طويالً يف الغرب، وأولوا هذه املس      ردحاًالذين عاشوا   

 متفاوتة املستوى والقيمة، كان من شأا أن مهدت بعـض مراحـل        ثاًفيها أحبا 
سـوزان  "ونستعرض هنـا دراسـات لألسـتاذة         الطريق ملن يأيت من بعدهم،    

إياد "، الدكتور   "مايكل سليمان " الدكتور   ،"وروس دون "، واألستاذ   "دوغالس
  ."القزاز

  : وروس دون"سسوزان دوغال"دراسة  -١
 دراسة وجيـزة    "روس دون " واألستاذ   "سوزان دوغالس "كتبت األستاذة   

وقـد  "  يف املـدارس األمريكيـة  اإلسالمتفسري "يف حنو عشرين صفحة بعنوان     
، هـي دوريـة سـجالت    )٤٥(نشرت هذه الدراسة يف دورية أمريكية عريقـة   
  .األكادميية األمريكية للعلوم السياسية واالجتماعية

 يف هذه الدراسة على وجه الـسرعة حمتويـات سـتة          بان الكات واستعرض
لطالب من الصف السادس    ل هاسمت تدري تعليمية تعرضت لإلسالم، و    )٤٦(كتب

                                                
(45) Susan L. Duglass, and Ross E. Dunn, "Interpreting Islam in American Schools", The Annalas 

of The American Academy of Political and Social Sciences, P. 588, July 2003 PP. 52-71. 
(46) Ellis, E. G. el. Esler, A., World History: Connections to Today, Upper Saddle River, NJ, 1997. 

-Farah N. A. el. Karls A. B., World History: The Human Experience, Glencoe Hill, NY، 1997. 
-Hanes W. T. III, Ed., World History: Continuity and Change. Holt & Winston, TX, 1997. 
-Beck R. B. et. Al., World History: Patterns of Interaction, Mcdoughal Litell, IL. 1999. 
-Boehm R. G. et. Al., Our World Story, Harcourt Brace, Fl. 1997. 
-Haynes C. C.& Tomas O. Eds., Finding Common Ground, Freedom Amendment Center، 

TN، 1994. 
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الدراسة أن تناول املدارس األمريكية لإلسـالم      إىل الصف الثاين عشر، وجاء يف     
يقـول  -فمن حنو مخسة وعشرين عامـا خلـت         . أخذ يتنامى عاماً بعد عام    

 الطالب األمريكي تعليمه من     كملأن ي جداً   كان من الطبيعي والعادي      -اناملؤلف
 ،اإلسالماملرحلة االبتدائية إىل املرحلة اجلامعية من دون أن يعرف شيئًا قط عن             

، إذ البد أن يدرس الطالـب     هذا األمر قد أصبح متعذراً يف الوقت احلايل       لكن  و
  . واجلامعي يف بعض مراحل التعليم العاماإلسالم عن ئاًشي

وقد أكد الكاتبان صحة هذه الفرضية من خالل استعراضهما حمتويات هذه         
 يف املنـاهج    اإلسـالم اجلدي بتدريس    االهتمام   وذكرا أن بداية  . الكتب الستة 

م، والحظا أن هذا األمر مت بشكل مفاجئ يف هذا       ١٩٨٨األمريكية كان يف عام     
ني الدين والدولة الذي تـدين بـه        العام ألنه شهد تفسريا جديدا ملبدأ الفصل ب       

أمريكا، ويقرره دستورها يف تعديله األول، وتقرر عندئذ أن تـدريس الـدين             
التوسع التدرجيي يف    بطريقة معينة ال يتعارض مع الدستور، وبدأ منذ ذلك احلني         

تدريس ما يتعلق بتدريس ما يتعلق باألديان كافة يف املناهج التعليميـة، ونـال              
  .قائياً من ذلك االهتمام حظه تلاإلسالم

العام فإنه مل ينل حظـه مـن         االهتمام    قد نال حظه من    اإلسالموإذا كان   
فـوردت  . العناية اخلاصة باختيار املفردات الصحيحة الصاحلة لتقدميه للطالب       

 نسخة معدلـة عـن      اإلسالمأخطاء عديدة يف املناهج الدراسية مثل القول بأن         
، ويف الوقت نفسه أنكرت هذه الكتب أو جتاهلت         الديانتني اليهودية والنصرانية  

أي صلة للمسلمني بالنيب إبراهيم عليه السالم، وكأا تريد أن تدخره لليهـود             
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  .)٤٧(والنصارى وحدهم
 اإلسـالم وأسرفت هذه الكتب اسرافاً شديداً يف ترداد دعاوى انتـشار           

لوقت نفـسه  ويف ا. هاده لغري املسلمنيطض، وابالسيف، ومصادرته حلقوق املرأة  
ضربت هذه الكتب صفحاً عن ذكر إجنازات املسلمني العلميـة واحلـضارية،            

ية يف أوروبا، وكأا كانت توحي بذلك لعقول الطالب         اإلسالموتأثري احلضارة   
أن أوروبا هي وحدها منبع العبقرية العلمية والتقنية مل تأخذها أبداً ومل تأخـذ              

  .)٤٨(يةاإلسالموخصوصاً احلضارة شيئاً آخر ذا بال عن احلضارات األخرى 
وقد أخذ الباحثان على الكتب التعليمية األمريكية أـا عنـدما تنـصف            

 فإا تكتفي بذكر حقائق جافة وال تعطيها التفسري الصحيح الالئـق،            اإلسالم
ية تفشل هذه الكتب يف تعريـف األبعـاد         اإلسالمفمثالً عندما تذكر العبادات     
ية للطالب وكأا   اإلسالم العبادات، فتبدو العبادات     الروحية واالجتماعية لتلك  
يتطابق مع ما كان يقول به صراحة        وهو األمر الذي   من بقايا العبادات الوثنية،   

  .!)٤٩(املستشرقون القدماء
 يف  اإلسـالم تفـسري   "وهنالك انتقادات أخرى وجهها الكاتبان لطرائـق        

رضها عذلك آثرنا أن نست    جاءت سريعة ومقتضبة، ول    ا، لكنه "املدارس األمريكية 

                                                
(47) Susan L. Duglass, and Ross E. Dunn, "Interpreting Islam in American Schools", The Annalas 

of The American Academy of Political and Social Sciences, P. 588, July 2003, P. 62. 

وللتعرف على حيثيات اعتراضات كتاب اإلسالميات القدامى على انتساب العرب واملسلمني إىل            
  :سيدنا إبراهيم، عليه السالم، راجع

Jane dammen McAuliffe, Controversies Around the Quranic Inrahim: Narrative and its 
Orientalist Interoretations, (The Muslim world) LX X 11, No. 2, April 1982, P. 106. 

(48) Ibid, P. 67. 
(49) Ibid, P. 64. 
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   .للدكتور مايكل سليمان يف سياق آخر كان أفضل تفصيالً يف الدراسة التالية
  :"مايكل سليمان"دراسة الدكتور  -٢

، دراسـة  "كنساس"، أستاذ العلوم السياسية جبامعة   "مايكل سليمان "أعد الدكتور   
تـأثري  "ي املاضي عـن     أكادميية مكثفة يعود عهدها إىل أواسط سبعينيات القرن امليالد        

 "مقررات الدراسات الثانوية يف تكوين املخيلة األمريكية لشعوب الـشرق األوسـط           
People: Impact of the High School American Image of Middle East   

اليت تدرس لطـالب املـدارس     World Historyذكر فيها أن كتب تاريخ العامل
 من جمموع تغطياا أحاديث عـن       ١٠ – ٨ة األمريكية حتتوي ما بني      الثانوي

 بناًء علـى    ،تاريخ وحضارة الشرق األوسط، وذكر أن بعض األساتذة يتجهون        
 إىل أن يربطوا ما بني أحداث       ،اطالعهم اخلاص حول املسلمني وواقعهم احلديث     

 ي، واألحداث املتصاعدة يف الشرق األوسط يف العصر احلديث،        اإلسالمالتاريخ  
  . صراع العريب اإلسرائيليأمهها أحداث الو

 آلراء  "مايكل سـليمان  "وتأسيساً على استطالع إحصائي أجراه الدكتور       
 نيويـورك،   :أساتذة املدارس الثانوية يف ست واليات أمريكيـة هـي          و طالب

وإنديانا، وكلورادو، وكنساس، وكاليفورنيا، وبنسلفانيا، استنتج الكاتـب أن         
برون عن آراء تعميمية سلبية عدائيـة عـن         طالب املدارس الثانوية غالباً ما يع     

  .جيابيةإ واملسلمني، وقلما يعربون عن آراء اإلسالم
 قـول بعـض     :وذكر الدكتور سليمان من مفردات ذلك التعميم العدائي       

 الدين الـذي     أو اإلميان"، أو إنه    "دين زائف ": الطالب يف تعريفهم لإلسالم إنه    
أو " الذي يؤدي إىل البطء يف قبول التغيري      الدين  : "أو إنه " يعوق التفكري اخلالق  
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الـدين الـذي   : "، أو إنـه "الذي يسبب ختلفاً يف منو وضة أتباعه   : "إنه الدين 
  "!ينطوي على مفارقة تارخيية مبعىن أنه ينتشر يف زمن غري صاحل له

حيبـون  : "وأما عن تصور الطالب للمسلمني فإم يعرفوم على أم قوم         
مـستغلون   و قوم متدينون إال أـم خمـدوعون      : "أو أم  ،"احلروب بطبيعتهم 

الذين يرومون استئصال اليهود    " أولئك:  أو أم  ،"بوساطة رجال الدين ودعاته   
:  أو أن  ،"أصحاب الدين العجيب الغريـب األطـوار      : "، أو أم  "من الوجود 

أزياءهم وممارسام وقبوهلم مببدأ تعدد الزوجات يبعدهم جداً عن أي وضـع            "
، وهنالك أقوال أخرى من مثل ذلك تتراوح        "ول يف إطار احلضارة املعاصرة    مقب

  . واملسلمنياإلسالميف بعدها عن احلقيقة اليت جيهلها أولئك الطالب عن واقع 
 اإلسـالم وذكر الكاتب أنه بسبب من ضآلة معلومات أولئك الطالب عن   

مثل احلروب الصليبية، فإم يربطونه ببعض الظواهر التارخيية املترسبة يف الذاكرة      
ىل تعريف املسلمني بأم أولئك الذين حاربوا الصليبيني يف العـصور           إفيبادرون  
ورمبا بتأثري من إفرازات تلك احلروب يف الذاكرة الغربية فإن أكثـر            . الوسطى

ـ    ،Berbers" الرببـر "أو  Moors" املـور "الطالب مييلون إلـى تسمية املسلمني ب
. ألصل قد حتمل بعض املضامني السلبية يف نعت املسلمني        هي عبارات إسبانية ا   و

 بتنظيمات املـسلمني    اإلسالمهذا بينما متيل طائفة كبرية من الطالب إىل ربط          
 اإلسـالم ، ظانني أن ذلك هو ديـن        )٥٠(السود يف أمريكا من أتباع إليجا حممد      

لئـك  عن تلك الرؤية فإن أشهر مسلم يف العامل أمجع يف نظر أو            وكتعبري. احلق

                                                
(50) Michael W. Suleiman, The Arabs in The Mind of Amerida, Amana Books, Brattleboro, 

Vermont, 1988, PP. 98-99. 
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الطالب الغربيني هو املالكم األمريكي العاملي حممد علي كالي، الـذي كـان     
ينتمي يف سالف عهده جلماعة إليجا حممد، أي قبل أن يتحرر مـن دعايتـها               

  .!ي السيناإلسالمالعنصرية وينضم جلماعة وارث الدين حممد ذات االجتاه 
انات الـيت   كان ذلك هو بعض ما انطوت عليه إجابات الطالب يف االستب          

، أما أساتذم فألم كانوا نسبياً أكثر       "مايكل سليمان "وزعها عليهم الدكتور    
تعرضا للمراجع، وأعمق خربة من حيث التعامل مع املسلمني سـواء أكـانوا             

  .طالبا أو غريهم، فإن إجابام أخذت تنحو حنواً أكثر إجيابية
 الدراسـات   ومما رصدته دراسة الدكتور سـليمان أن غالبيـة أسـاتذة          

املدارس الثانوية مالوا حنو وصف املسلمني بأوصاف جيدة، فقالوا         يف  االجتماعية  
فخورون بأصوهلم الثقافية، وإم مصممون على التمسك ا،      : "عنهم إم دائماً  

يظهرون : "، وإم "وإم مستعصون على عمليات االقتالع واالستالب والتتبيع      
خملصون يف إميـام    : "، وإم "ناً ذا نزعة خرية   وكأم أناس خريون يلتزمون دي    

، "نزاعون إىل املساواة اليت تتجاوز االختالفات العنصرية      : "، وإم "بذلك الدين 
 قوياً باملثـل األخالقيـة      تعلقاً: "، وإن هلم  "متساحمون عموماً وورعون  : "وإم
االجتماعية وذكر الدكتور سليمان أن الكثري من أساتذة الدراسات         . )٥١("العليا
حلجم  املدارس االبتدائية قد عربوا عن اندهاشهم الشديد الكتشافهم املتأخر        يف  

  .اإلسالمالثراء احلضاري والثقايف لدين 
ومع إبراز الدكتور سليمان لتلك النتائج اإلجيابية بشأن أساتذة الدراسات           

ليس إملامـاً    اإلسالمنه استدرك فقرر أن إملام أولئك األساتذة ب       أاالجتماعية، إال   
                                                

(51) Ibid, P. 99. 



  مراجعة ونقد األدبيات القديمة حول الموضوع: الفصل الثالث

 

٧٧ 

 ٥١"كافياً، على األقل من ناحية التدريب األكادميي، حيـث أن غالبيتـهم             
 والـشرق   اإلسـالم مل يتلقوا أي دراسة جامعية تدور مفرداا حـول          " منهم

يزعمون أم مؤهلون جيداً    "  منهم ٥٢" وأن غالبية أولئك األساتذة      .األوسط
ن دون حاجة إىل دراسة ولـو        والشرق األوسط م   اإلسالملتدريس مواد تتعلق ب   

  .!مقرر جامعي واحد حول املوضوع
وقد قرر الدكتور سليمان أن القسم األكرب من طائفة األساتذة اليت تتـوىل             

 يعتقدون أم حمايدون    ، والشرق األوسط للطالب   اإلسالمتدريس موضوعات   
 كـثرياً مـن     – ال شعورياً    –جتاه املوضوع وذلك بالرغم من أم يستبطنون        

 ٢٥ وينكر حنو    . والشرق األوسط  اإلسالملتحيزات واملعلومات املغلوطة عن     ا
كمـا  . )٥٢(اإلسالممن هؤالء وجود حتيزات يف مقررات املدارس الثانوية حول          

قرر الدكتور سليمان أن تلك التحيزات واألخطاء يف املعلومات تقـل بنحـو             
ات جامعية أو أكثر    ملحوظ عند األساتذة الذين أتيح هلم أن يدرسوا أربعة مقرر         

  . والشرق األوسطاإلسالميف دراسات 
  : دراسة الدكتور إياد القزاز-٣

ويف دراسة منهجية شاملة عن دور الكتب الدراسـية املقـررة يف صـنع              
 Image Formation and Textbooks اإلسـالم تصورات الطالب األمريكيني عـن  

 –كاليفورنيـا   "يـة   للدكتور إياد القزاز، أستاذ علم االجتمـاع جبامعـة وال         
، ذكر املؤلف أنه بتحليل كل مفردات املواد االجتماعية اليت تشملها           "ساكرامنتو

الكتب الدراسية يف املرحلة الثانوية، اتضح له أنه ال توجد مادة كانت عرضـة              
                                                

(52) Ibid, P. 108. 
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للتحيز، وسوء التفسري، والتشويه، والتناول خارج السياق املوضوعي الصحيح،         
   . عرضة لذلكاإلسالم مثلما كان مع تعمد حذف اإلجيابيات،

وقد ذكر الدكتور إياد القزاز أن تلك املالحظة كان قد أبداها منذ سـنة              
م أكادمييون أمريكيون عديدون أتيح هلم إجراء دراسات موسـعة عـن          ١٩٧٤

طريقة تأليف تلك الكتب، وذكر من أمثلة أولئـك األكـادمييني كـال مـن               
وغريهم  Jarrar "جرار"و Alami "آالمي" و،Perry "بريي" و،Griswold "جريسولد"

ممن دعوا وأوصوا بضرورة مراجعة تلك الكتب بغرض تصحيح ما احتوته مـن             
  . واملسلمنياإلسالمأخطاء بليغة حبق 

مث باشر الدكتور القزاز حتليل مفردات كتب الدراسات االجتماعية بعـد           
طرأت على   لريى إن كانت مثة تصويبات قد        -م١٩٧٥أي بعد   -ذلك التاريخ   

وقـد أمجـل    . األخطاء اليت الحظها األكادمييون الغربيون على تلك الكتـب        
  :الدكتور القزاز نتائجه يف مثاين نقاط هي كالتايل

 : ككلاإلسالمما يتعلق باحلديث عن  -١
وهنا ذكر الكاتب أنه مل يطرأ أي حتسن يف تناول تلك الكتب لالسـالم،              

 اخلمسة، وإيرادها لبعض التفاصـيل  سالماإلفيما عدا ذكر البعض منها ألركان       
ولكن جيري ذلك علـى وجـه       .  من املصادر الصحيحة   من سرية الرسول    

ختصار املخل، مع تعمد حذف اإلجيابيات وعدم التطرق        السرعة والسطحية واال  
 على البـشرية عمومـاً والغـرب     اإلسالملذكر أي أثر حضاري عظيم أسبغه       

ية ولو كلمـة  االجتماع كتب الدراسات ، ومل يذكر أي كتاب من   )٥٣(خصوصاً
                                                

(53) Ayad Al-Qazzaz, Image Formation and Textbook. In: Spilit Vision in The Formation of Arabs 
= 
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 الذي استمر تسعة قرون طوال يف األندلس، وال عن          اإلسالمواحدة عن وجود    
  .  والغرب عرب التاريخاإلسالمالتفاعل احلضاري بني 

 : تسمية الدين-٢
نشأ حتسن حمدود من خالل اعتراف تلك الكتب بأن املسلمني يعتنقون ديناً        

ـ   بدالً عن " اإلسالم"يسمى    وبعض  .Mohammadism" احملمدية" التسمية القدمية ب
حيث ذكـر   . تلك الكتب قدم شرحاً وجيها لتربير هذا التغيري يف تسمية الدين          

أن حممداً هو أحد رسـل اهللا   People and Development "التقدم والناس"كتاب 
  وذكر الكتاب أنه مع أن املسلمني يوقرون نبيهم حممـداً          .حسبما يقول القرآن  

غاية التوقري إال أم ال يتعبدونه بأي نوع من أنواع العبادة املعروفة، ويعتقدون             
فقط أنه شخص اختاره اهللا تعاىل ليكون متلقياً عن طريق امللك جربيل لكلمات             

 اإلسالمالدين الذي أتى على أنه دين     ولذلك فإن من األصوب أن نشري إىل      . اهللا
ة مأخوذة على قياس تسمية الديانة النصرانية       ، فهذه تسمي  )٥٤(ال الديانة احملمدية  

  .باملسيحية
 : عدد املسلمني-٣

تعداد املسلمني ما زال يراوح      وذكر الدكتور القزاز أن اخلطأ القدمي بصدد      
مكانه، حيث قدرت ثالثة من الكتب الدراسية عدد مسلمي العامل أمجع بأنـه             

 ذكر كتاب رابع بـأن  يتراوح بني مخسة وأربعني ومخسمائة مليون نسمة، بينما  
                                                

= 
in The American Media, Edited By: Edmund Ghareeb, The American- Arab Affairs council, P. 
372. 

(54) Ibid, P. 373. 
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العدد يزيد عن نصف مليار نسمة، األمر الذي يعين أن واحداً من كل مثانية من               
وقد ذكر الدكتور القزاز يف تعليقه       .)٥٥(اإلسالمسكان املعمورة ينتمي إىل دين      

على تلك التقديرات أا تقل كثرياً جداً عن تعداد مسلمي العامل يف سـبعينيات              
ضي، حيث أشارت معظم التقديرات املوثوقة إىل أنـه كـان          القرن امليالدي املا  

  .أكثر من سبعمائة مليون نسمة
  :تصوير شخص النيب -٤

، وبعضها قـدم  أرفقت عدة كتب دراسية رسومات متخيلة للنيب حممد         
صوراً للنيب مع بعض صحابته، وبعضها للنيب وهو يتعرض لإليذاء من املشركني،            

ومل تكتف الكتب بعرض تلك التصاوير      . لناسوهو خيطب يف ا    ،وبعضها له،   
فقط بل أضافت إليها توضيحات متخيلة من أفكار املؤلفني، وزادت بأن أثارت            
خيال الطالب وحفزم لكي يستنتجوا من تلك التـصاوير بعـض الـصفات             

وقد ذكر الدكتور القزاز أن رداً صميماً واحداً كـان          . )٥٦(الشخصية حملمد   
 مينع الرسـم بـذلك      اإلسالمترهات جمتمعة، وهو أن     يكفي لنسخ كل تلك ال    

ولذلك فال ميكن إرجـاع     . النحو، كما هو واضح يف تعليمات النيب حممد،         
  .أصل تلك الرسومات إىل املسلمني على اإلطالق

 :اإلسالم  صفة احلرب يف -٥
 ،ذكر الدكتور إياد القزاز أنه مل حيدث أي نوع من التحسن يف هذه الناحية 

 على أنه دين ذو طبيعة حربية       اإلسالم تلك الكتب تركز على تصوير       فقد ظلت 

                                                
(55) Ibid, P. 373. 
(56) Ibid, P. 374 
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 بل احتوت املعلومات واملناقشات يف ذلـك  ، وليس ذلك فحسب.عدائية قهرية 
املنحى على كثري من األخطاء يف ذكر الوقائع، وعلى تعمد يف تكرار احلـديث              

تعـاليم  على عكس   : "، وذكر أحد تلك الكتب أنه     اإلسالمعن مبدأ اجلهاد يف     
املسيح فإن حممداً قد أثىن كثرياً على احلرب املقدسة عندما ذكر أن اجلنة والنار              

 .)٥٧("أن كل من مات شهيداً فقد غفر اهللا له ذنوبهوحتت ظالل السيوف 

 ألزم املسلمني بأن يدخلوا اليهود والنصارى       اإلسالموكتاب آخر ادعى أن     
زعم كتاب آخر أن اليهود استخدموا      و. اإلسالمبالقوة إذا ما لزم األمر يف دين        

أقل قدر ممكن من القوة يف نشر عقائدهم، وأن النصارى قاموا بنشر اإلجنيل عن              
 فقط، أما املسلمون فقد استخدموا احلرب والعنف دائماً يف سبيل           تنصريطريق ال 

  .نشر ديانتهم
 انتشر بسبب تفوق املسلمني يف التكتيكات       اإلسالموذكر كتاب آخر أن     

 وكذلك بسبب حتـرق املـسلمني       ،ن احلرب على الشعوب اليت قاومتهم     وفنو
ولـشدة  . الطبيعي خلوض احلروب، وألم موعودون باجلنة يف حالة االستشهاد        

 فقد زين أحـدها     ،تركيز الكتب الدراسية على موضوع احلرب عند املسلمني       
ارة عـن    بثمانية رمسومات توضيحية، كانت كلها عب      اإلسالمفصالً كامالً عن    

مشاهد حربية عاتية، وكفى مبثل ذلك باعثاً لتركيز الصورة احلربية عن املسلمني            
  .يف أذهان الطالب

                                                
وقـد  . جلزء األول من احلديث النبوي صحيح، والبقية ال صحة هلا يف كتب احلديث املعتمـدة      ا )٥٧(

  :احملرفة هذه يف كتاب ورد بصيغته
"Unfinished Journey" ملؤلفه الدكتور M. Perryوآخرون .  
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 :اإلسالمموضوع املرأة يف  -٦
 ظل كما هو احلـال      اإلسالمذكر الدكتور القزاز أن تناول شأن املرأة يف         

ة عليه يف العهد القدمي، حيث تعاضد اجلهل مع سوء الغرض على تركيب صور            
  . سواء يف احلياة الدنيا أو يف اآلخرةاإلسالمجد مسيئة للمرأة يف ظل 

فقيل إن املرأة املسلمة تعامل يف الدنيا كإنسان من الدرجة الثانية، وأنـه ال              
 ويف .جمال للمساواة بينها وبني الرجل يف أي جمال من جماالت النشاط البـشري  

ي يـأمر النـساء     اإلسـالم هذا السياق ذكر أحد الكتب الدراسة أن القانون         
املسلمات بإطاعة أزواجهن وآبائهن وأال يبدين وجوههن للغربـاء، وأن علـى            
النساء املسلمات أن يطبخن ويقدمن الطعام للضيوف،وال يسمح بأن يكون هلن           

 أن يـأكلن    -كبريات كن أو صغريات   -نصيب من ذلك الطعام، وليس للنساء       
 يزرع اإلسالمصغار، وذكر الكتاب أن إال من فتات فضالت الرجال واألوالد ال     

   .)٥٨(يف خاطر األبناء الذكور أن أمهام ما خلقن إال من أجل أن خيدمنهم فقط
 كما تصوره تلـك     اإلسالمهذا هو كل دور املرأة يف احلياة الدنيا يف نظر           

 ، أما بالنسبة للجزاء األخروي فإن النساء ال يدخلن اجلنة مع الرجـال            .الكتب
 ويرد الدكتور القزاز على ذلك التصوير املـشني         .رأة ال روح هلا   وذلك ألن امل  

 بأنه تصوير خمتلق من أساسه، ويتجاوز بل يتجاهل كل         اإلسالملوضعية املرأة يف    
 للمرأة من تكرمي، إذ اعتربها شق اإلنسانية، وأنقذها من مصائر           اإلسالمما قدمه   

 امللكية والتـصرف فيمـا      ضطهاد والوأد يف احلياة اجلاهلية، وأعطاها حقوق      اال

                                                
(58) Ayad Al-Qazzaz, Image Formation and Textbook. In: Spilit Vision in The Formation of Arabs 

in The American Media, P. 375. 
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غري ذلك من احلقوق اليت مل تنعم ا املرأة         و متلك، ومنحها حق العمل والتجارة،    
  .الغربية إال بعد ذلك العهد بعهود طوال

  :احلروب الصليبية -٧
ي كما هي مهمة كـذلك يف تـاريخ        اإلسالموهي فترة مهمة من التاريخ      

. لى معاجلتها بنوع من االستفاضة     ولذلك تركز كتب التاريخ ع     ،الكنيسة الغربية 
وباستعراض الدكتور القزاز ملفردات الكتب املدرسية اليت تناولتها الحظ أا يف           

 إن العرب   :جمملها ال تلقي باللوم على العرب، وإمنا على األتراك السالجقة قائلة          
 ولكـن األتـراك     ،عندما احتلوا بيت املقدس مل مينعوا النصارى مـن زيارتـه          

مـن   أوروبـا     بادروا فور احتالهلم لبيت املقدس مبنـع نـصارى         ،السالجقة
 وبالتايل فإن تلك الكتب تلقي باللوم على املسلمني أخرياً، وتـربئ            .)٥٩(زيارته

منه النصارى، وتتجاهل العوامل العديدة اليت سببت احلروب الصليبية بتركيزها          
  .على هذا السبب الظاهري

 :أخطاء متنوعة -٨
طاء الفرعية حيث تأيت املعلومات ناقـصة أو مبتـورة،          وهي من قبيل األخ   

بسبب االستعجال وعدم التريث والتثبت، مثل حديث أحد تلك الكتب عـن            
إن املسلمني يصلون مخس مرات يف اليوم ملدة ستة أيـام  : الصالة وقوله يف ذلك   

 بينما يصلون يف اليوم السابع صالة واحدة تسمى صالة اجلمعـة            ،يف األسبوع 
  !يف وقت الظهر يؤدوا

، اًوذكر الكتاب نفسه معلومات تارخيية خاطئة بزعمه أن الرسول حممـد          
                                                

(59) Ibid, P. 378. 
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،     وذلـك ، وأن اهلجرة إىل املدينة متت أيضاً يف رمـضان     ، قد ولد يف شهر رمضان  
، قد ولد يف شهر ربيع األول، وأن اهلجرة         خالف املعروف من أن الرسول،      

  .ا ورد يف كتب السرية املوثوقةالنبوية كانت كذلك يف شهر ربيع األول، كم
، ويف سياق هذه األخطاء ذكر كتاب آخر أن القرآن ذكر أن حممـداً،            

وتلك مسألة مغلوطة   . هو الرسول السادس واألخري يف تاريخ الدعوات اإلميانية       
، وذكـر أن     وعشرين رسوالً قبل حممد،      ةحيث أن القرآن ذكر اسم مخس     

ولكن املعلومة نفسها صـحيحة إىل      .  ذلك عدد الرسل هو يف احلقيقة أكثر من      
  .، هو خامت األنبياء واملرسلنيحد ما، من حيث إن القرآن أكد أن حممداً، 

  :النقد والتقومي: ثانياً
، "روس دون "، واألستاذ   "سوزان دوغالس "لقد احتوت دراسات األستاذة     

لـبعض  ، والدكتور إياد القزاز على مقاربات جزئية       "مايكل سليمان "والدكتور  
 واملسلمني يف عدة مقررات دراسية، واستطالع آلراء بعض         اإلسالمما ورد عن    

روس " و "سوزان دوغـالس  "األساتذة والطالب، وقد تبني من دراسة األستاذة        
 أن الكتب الدراسية ال تزال تعج باألخطاء الفادحة يف تناوهلـا لإلسـالم          "دون

وانـب التحـسن يف تلـك       وقد أغفلت دراستهما إىل حد بعيد ج      . واملسلمني
املناهج، وركزت على جانب األخطاء فيها، ولكن رمبا كان ذلك االجتاه البحثي     

يان من حيث األصل والثقافة، ويـدركان       مواطنان أمريك  مقصوداً منهما، فهما  
جيداً أساليب الضغط اليت تقوم عليها الثقافة األمريكية، السـيما يف جانبـها             

من طريق إلحراز املزيد من التحسن، وهنـا        السياسي، فالضغط هو أسلم وأض    
  . يتوجب الطرق املتواصل على جانب األخطاء واملطالبة بإصالحها



  مراجعة ونقد األدبيات القديمة حول الموضوع: الفصل الثالث

 

٨٥ 

 نشرت يف    قد "روس دون " و "سوزان دوغالس "ويعزز استنتاجنا هذا أن دراسة      
ؤها اخلرباء وصناع القرار، ويف عدد خاص منها     يقر دورية علمية أمريكية كبرية،   

ملسلمني يف الغرب، وأتاحت الفرصة لبعض منهم للتعبري        كرسته لتناول أوضاع ا   
م لكيفية معاملتهم يف الغرب، وقد انتهز الباحثان تلـك          اعن تظلمام وانتقاد  

  .الفرصة الساحنة لتقدمي الشكوى واالحتجاج عن طريق البحث العلمي
 فقد تضمنت نتائج استطالعه آلراء      "مايكل سليمان "أما دراسة الدكتور    و

واألساتذة، وكانت نتائج سالبة يف جمملها، وقد رد الدكتور سـليمان           الطالب  
السبب إىل مؤثر وحيد هو املنهج التعليمي، وهو استنتاج تعوزه الدقة املنهجية،            

 أخرى أسهمت يف إنتاج تلك الظاهرة من بينها البث اإلعالمـي،            اًهنالك أسباب أن   إذ
  .ة الغربية املعادية لإلسالمواألفالم السينمائية، وموروثات الثقافة الشعبي

وجاءت دراسة الدكتور إياد القزاز أكثر سعة واستيعاباً، وكانت نقدية يف           
توجهها العام، وجتلى جانب اإلنصاف فيها باعترافه بطروء بعض التحسن على           

وجتلت دقته املنهجيـة يف     . تناول تلك الكتب لإلسالم، وإن يكن حتسناً طفيفاً       
وقد مال الدكتور القـزاز إىل      . برحت متوج باألخطاء  رصده للجوانب اليت ما     

اام مؤلفي تلك الكتب بالتحيز املقصود، ومل يقدر أن بعض تلك األخطاء اليت             
تبدو مقصودة ليست مقصودة يف األساس من قبل مؤلفي تلك الكتب املدرسية            

الفكري وناشريها، وإمنا هي من رشح الثقافة الشعبية الغربية، ومن آثار اإلنتاج            
يقتفون خطى األوائل    ين واملستشرقني على املؤلفني احملدثني الذين     نصر امل ىلقدام
ريدونويترددرون وال يون يف أخطائهم من حيث ال ي.   
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  بتدائية في كتب المرحلة االماإلسالعرض ونقد ما ورد عن 

  : يف كتب الصف اخلامس االبتدائياإلسالم عرض ونقد ما ورد عن :أوالً
  : مقدمة

ية يف الصف   اإلسالمواحلضارة   اإلسالميبدأ تعليم الطالب األمريكيني عن      
، )٦٠("غامرات العامل يف الزمـان واملكـان  م"اخلامس االبتدائي من خالل كتاب      

اسات االجتماعية، وهي مادة تعىن بتعليم الطـالب مبـادئ      املقرر يف مادة الدر   
  .التاريخ واجلغرافيا واالقتصاد واالجتماع

وإىل عهد قريب ال يزيد على ربع قرن من الزمان، قلما كانت هذه املـادة      
 يتعلق حبضارات الشرق وأديانه، إال أا أصبحت تنفتح على ذلـك            ءتعىن بشي 

 مـن   اإلسالمالب األمريكيون يتعرفون على     بأقدار متزايدة، ومن مث أصبح الط     
 وخيطئ بعضها يف    ،اإلسالممداخل خمتلفة، يصيب بعضها عني الصواب يف فهم         

 وشرائعه وتاريخ حضارته، ويتـأثر بعـضها     اإلسالم معينة من عقائد     فهم نواحٍ 
ية االستـشراق و يةتنصريبركام املعلومات القدمية اليت خلَّفتها احلركات الفكرية ال       

  .ثري منها مغرض ومغلوطوالك
يف متابعة تغطية هذا املقرر الدراسـي         األساسي هنا  البحثي وقد متثل هدفنا  

 مث القيام بعد ذلـك بنقـدها        ،فاحصة ملكوناته  لإلسالم، مث تقدمي نظرة حتليلية    
حيـث تعقبنـا    Content Analysisوتقوميها، واعتمدنا على منهجية حتليل احملتوى 

                                                
(60) James A Banks, et. al., World Adventures in Time and Place, Mcgraw Hill, New York, 2000. 
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 اخليار الثاين مـن      يف الكتاب، وتبنينا   اإلسالملدراسية عن   مفردات كافة املادة ا   
وهو خيار التحليل الكيفـي، ال الكمـي،    منهجية حتليل احملتوى،  املتاحني يف اخليارين  

وهنا يعتمد الباحث على قدراته العقلية وقدراته يف استبطان النصوص وإدراك مدلوالا            
إىل بعضها البعض، واستخراج األشباه     القريبة والبعيدة، وشرح تلك املدلوالت وضمها       

ـات               والنظائر من بينها مث اخلروج بنتائج وتعميمات عن املقاصـد الكـربى واالجتاه
   .األساسية الكامنة على املستوى الفكري الذي قام بتحليله

وعمدنا على إثر ذلك إىل مقارنة احملتويات اجلديدة مع احملتويات القدميـة            
ا يف األدبيات القدمية، وبعض تلك اليت توفرنا على         لتلك الكتب اليت استعرضناه   

از تـأثري الـزمن وآثـار      ويف حماولة للتقومي عملنا على إبر     . استعراضها تفصيلياً 
ية يف إصالح بعض األخطاء اليت تـضمنها هـذا          اإلسالمسامهات  الضغوط واإل 

  .الكتاب والكتب الدراسية اليت فحصناها من بعده
  :العرض: أوالً

اجلزيـرة العربيـة    " بعنوان   اإلسالمتاب فصالً كامالً عن     خصص هذا الك  
قدم فيه وصفًا جغرافيا عاما للجزيرة العربية من حيـث  " Ancient Arabiaالقدمية 

بيئتها الصحراوية اليت تتخللها الواحات واملدن وتتقطعها طرق التجارة مع الشام           
و وأمناط معاشـهم    واليمن وعرب البحر األمحر مع إفريقيا، ووصف حتركات البد        

  .وعالقام االجتماعية وحروم
ي ومعنـاه   اإلسالممن ذلك إىل احلديث عن ظهور الدين         وانتقل الكتاب 

، ونبه الطالب إىل أن املصدر األساسي       )٦١("إن معناه التسليم إلرادة اهللا    : "فقال
                                                

(61) "Islam means submit to the will of God". James A. Banks, et. al., World Adventures in Time 
= 
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 وتعاليمه قـد سـجلت يف       اإلسالمي هو القرآن، وقال إن قصة       اإلسالمللدين  
مى القرآن يعد أهم الكتب بالنسبة ألتباع هذا الدين ويقدس كلماته           كتاب يس 

 وتناول الكتاب السرية النبويـة يف عـدة   .)٦٢("أكثر من بليون شخص يف العامل   
فقرات ركز فيها تركيزاً خاصاً على ذكر الرحلة اليت قام ا حممد رسول اهللا يف               

وحتدث الكتاب عن   . ةصغره إىل الشام وتعرفه خالله على أديان وثقافات جديد        
زواج الرسول خبدجية، وحتنثه يف غار حراء حيث حدث آنذاك احلادث الـذي             

وهنـا   .)٦٣(غري تاريخ اجلزيرة العربية إىل األبد، وهو نزول الوحي على حممـد           
أن حممداً تلقى القرآن من اهللا، وقد نزل يف          يقول الكتاب إن املسلمني يعتقدون    

 -، وبعد ذلك تكلم حممد مع اهللا        "مد إنك رسول اهللا   يا حم ": القرآن اآلية التالية  
  . )٦٤( واستمر حديثه مع ربه لعدة سنوات-حسبما يعتقد املسلمون

ية على هذا املنوال قائالً إن اإلسالمالكتاب يف عرض تاريخ الدعوة      ويستمر
 قد أغضب الوثنيني بديانته اجلديدة اليت تنكر تعدد اآلهلة اليت كـانوا        اًالنيب حممد 

تعبدوا، فهددوه وتوعدوه واضطروه أخرياً للجالء إىل واحة تسمى املدينة تقع           ي
وقد بدأ منذ ذلك الوقت يـستخدمون التقـومي         . على بعد مائيت ميل من مكة     

 اليت سرعان ما    اإلسالمقيام دولة    ي اهلجري، وبدأ بذلك التاريخ كذلك     اإلسالم
وبعد عامني مـن    .    ه٦٣٠قويت وصارعت دولة املكيني حىت صرعتها يف سنة         

ذلك التاريخ أعلن حممد أنه سيموت بعد قليل، وبالفعل مات يف ايـة الـسنة            
                                                

= 
and Place, Mcgraw Hill, New York, 2000", P. 264. 

(62) Ibid, P. 266. 
(63) Ibid, P. 268. 
(64) Ibid, P. 268. 
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  . )٦٥(الثانية من ذلك الوقت
ويف قسم آخر كرسه الكتاب لوصف مكونات القرآن ركز على أن كثري            
من حمتوياته تشابه ما ورد يف التوراة واإلجنيل، وأن اإلله املوصوف يف القرآن هو              

 ذاته الذي يعبده اليهود والنصارى، واستشهد على ذلك ببعض مـن آي             اإلله
قُلْ آمنا ِباللَِّه وما أُنِزلَ علَينا وما أُنِزلَ علَـى ِإبـراِهيم وِإسـماِعيلَ               ﴿ :القرآن

      ونَ ِمـنِبيالنى وِعيسى ووسم ا أُوِتيماِط وباَألسو قُوبعيو اقحِإسالَ  و ِهـمبر
 وتعرض الكتاب لوصف أركان     ،)٦٦(﴾نفَرق بين أَحٍد ِمنهم ونحن لَه مسِلمونَ      

 وذكر أن الركن األول منها هو اإلميان باهللا والرسول، والثاين هو إقامة             ،اإلسالم
الصلوات اخلمس يف اجتاه الكعبة، والركن الثالث تقدمي الـصدقات للفقـراء،            

لصيام طوال شهر رمضان من شروق الشمس إىل غروا، واخلـامس           والرابع ا 
القيام باحلج إىل مكة مرة واحدة يف العمر، وقال إا يف مجلتها تستهدف تقوية              

  .)٦٧(عالقات اإلنسان باهللا وبالبشر اآلخرين
اً وحديثاً، فقال إنه بعـد       قدمي اإلسالموانتقل الكتاب للحديث عن انتشار      

 انتشارا عظيما حيث امتد من األندلس       اإلسالملرسول انتشر   مائة عام من وفاة ا    
 شعوب مـن خمتلـف      اإلسالموانتشرت معه اللغة العربية، ودخل يف       . إىل اهلند 

  .كبريا نسانياًإاألصول واألعراق، ولكنهم تآلفوا وكونوا تراثًا حضاريا 
ة وذكر الكتاب أن عدد املسلمني يزيد اليوم على مليار نسمة منهم مخـس            

                                                
(65) Ibid, P. 269. 

  .٨٤ اآلية: سورة آل عمران )٦٦(
(67) James A. Banks, et. al., World Adventures in Time and Place, Mcgraw Hill, New York, 

2000, P. 269. 
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وختتلـف مـذاهب املـسلمني    . ماليني يعيشون يف الواليات املتحدة األمريكية 
ية اليت من أمهها عيـد      اإلسالماختالفًا طفيفًا وهم يف جمملهم حيتفلون باألعياد        

وحتدث الكتاب عن املرأة املسلمة فقال      .  الثياب اجلميلة  هالفطر الذي يلبسون في   
 سـور   -ذكورا وإناثًـا  -تعلم أبناءها   إا مسؤولة عن أداء مهمة التعليم، فهي        

ـ             هالقرآن، وقال إن املسلمني ال يكتفون بتعلم القرآن وحده وإمنا يتعلمـون مع
وعاد الكتاب ليتحدث عن أمهية الكعبـة يف حيـاة          . طائفة من العلوم األخرى   

 توحـد   اإلسالمزالت بعد ألف وأربعمئة عام من ظهور         املسلمني قائالً إا ما   
  .افة أرجاء العاملاملسلمني يف ك

ي هي فتـرة    اإلسالمويف قسم آخر تناول الكتاب فترة حمددة من التاريخ          
، وعن بناء بغداد    اإلسالم فجاء ذكر جممل عن نظام اخلالفة يف         -اخلالفة العباسية 

وركز الكتاب علـى    . وإنشاء املدارس واملساجد الكربى يف تاريخ تلك الفترة       
وقال إن األطباء املـسلمني     . اإلسالمة يف ظل    ذكر تطور العلوم الطبية والرياضي    

 ويف طليعة هؤالء األطباء املسلمني . قاموا بدراسة العلوم الطبية اليونانية وطوروها     
سوف الطبيب ابن سينا الذي عاش يف أوائل القرن احلـادي عـشر             لالعامل الفي 

يقـاً،  امليالدي، وقد وصف األمراض وطريقة انتشارها عرب املاء واهلواء وصفاً دق         
ميكن أن تتـسبب يف      وسجل اكتشافاته عن أدواء القلق والضغوط النفسية اليت       

 أخر عن معاجلة السرطان عـن طريـق         أمراض املعدة، كما سجل اكتشافاتٍ    
مرجعاً طبياً يف أحناء كثري مـن       " القانون يف الطب  "اجلراحة، حىت أصبح كتابه     

لمون آخرون غري ابـن     وقد ظهر أطباء مس   . مشال إفريقيا وغرب آسيا وأوروبا    
سينا كانوا يعاجلون الناس يف مستشفيات بغـداد الكـبرية، ويف املستـشفيات             
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املرضى يف مواطنهم يف  اليت كانت تصل إىل (Moving Hospitals) احلكومية اجلوالة
  .)٦٨(البوادي واألرياف البعيدة

 وأما علم الرياضيات فقد ذكر الكتاب أن املسلمني قد احتاجوا لتعلمه من           
وألجل ذلـك   . أجل إتقان العالج الطيب وحساب جرعات العالج حساباً جيداً        

اً أيسر بكثري من النظام الرقمي الرومـاين        يرقم استخدم األطباء املسلمون نظاماً   
هو ما نعرفه اليوم باألرقام العربيـة الـيت طورهـا            القدمي، هذا النظام الرقمي   

ويف وقت الحق اكتشف عـامل    . ميةالرياضيون املسلمون عن األرقام اهلندية القد     
مسلم مرموق علم اجلرب، ويف هذا املضمار طور املسلمون أيـضاً آالت مهمـة          

سيما اجتاه القبلـة، وحتديـد       على وصف االجتاهات ال    كالبوصلة اليت ساعدت  
  .الطرق الصحيحة والسيما طرق الوصول إىل مكة ألداء فريضة احلج

حلضارية للمـسلمني باسـتعراض   وقد اختتم الفصل حديثه عن املنجزات ا   
لبعض انتاجهم الشعري والقصصى والفين، وتوقف كثريا عند كتاب ألف ليلـة       
وليلة، وحتدث عن أمهيته األدبية الشعبية يف كل من بـالد الفـرس، واهلنـد،               
واجلزيرة العربية، وكيف أصبح هذا الكتاب مصدراً مهمـاً لوصـف عـادات     

  .ماناملسلمني وطرائق عيشهم يف ذلك الز
مث انعقد فصل آخر يف الكتاب عن تاريخ الـدولتني املغوليـة والعثمانيـة              

ذكر الكتـاب أن املغـول     " اهلند حتت حكم املغول   "فتحت عنوان   . جنازاماإو
قدموا إىل اهلند غزاة من آسيا الوسطى يف القرن الـسادس عـشر املـيالدي،               

                                                
(68) "Others oversaw the government’s moving hospital. These doctors and their assistants gave 

free treatments to patients who lived far from Baghdad. Such traveling medical teams carried 
beds, medicines, and other supplied by camel". Ibid, P. 274. 
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ني الـشرع، ومنعـوا     طبقوا قوان  و اإلسالمواكتسحوا مشال البالد ونشروا فيها      
اهلندوس من بناء املعابد، وفرضوا عليهم اإلتاوات الباهظة حـىت ثـاروا ضـد              
املسلمني، فما كان من املسلمني إال أن هدأوا الوضع وتساحموا مع اهلنـدوس،             

  . عاما٢٣٥ً وقاموا بإصالحات كثرية طوال فترة احلكم املغويل للهند الذي دام
 يف عهد السلطان أكرب الـذي تـوىل         صالحاتوقد نفذت معظم تلك اإل    

 من عمره، وتزوج ابنة أحد كبار القـادة اهلنـود،           ةاحلكم وهو يف الثالثة عشر    
وجلب إىل بالطه الكثري من االداريني واملستشارين اهلندوس، وألغى اإلتـاوات،     
ومسح للهندوس ببناء املعابد، وقام ببناء طراز جديد من أماكن العبادة اليت ميكن             

ي فيها املسلمون واهلندوس والنصارى كل يتعبد حسب شرعه ودينـه،           أن يلتق 
وأنشأ مكتبة كربى مجع فيها ثقافات األديان واألقوام املختلفة، وشجع اآلداب           
والفنون والصناعات احلرفية، وكان عهده من أفضل عهود التقدم والتسامح يف           

  . تاريخ اهلند
 دولة حىت مشلـت معظـم  وقام حفيده املسمى شاه جهان بزيادة مساحة ال    

تـاج  "مساحة شبه القارة اهلندية، وبىن مباين ضخمة أمهها هو املعمار العظـيم             
، واستغرق بناؤه عشرين عاماً، وأصبح    "ممتازة"د به ذكرى زوجه     الذي خلّ " حمل

 على مر العصور، وقد غطى االمرباطور جهـان  يمن أروع تراث املعمار البشر    
. عوائد التجارة اهلندية املزدهرة مع أوروبا وإفريقيا      تكاليف هذا البناء املهيب من      

ي للهنـد، وإمنـا   اإلسالمومل يكن بناء تاج حمل أهم أثر لتلك الفترة من احلكم    
 احلكام املسلمون واتبعوها هي أهم خملفـات        هاكانت سياسة التسامح اليت اختذ    

  .تلك احلقبة على اإلطالق
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ب عن تاريخ نشأة تلك الدولة      احتدث الكت " الدولة العثمانية "وحتت عنوان   
جبوار أوروبا، وقيامها باالستيالء على مدينة القسطنطينية اليت ظلت ملدة ألـف            

وذكر الكتاب أنه بالرغم مـن أن       . أوروباعام موئل الدعوة النصرانية يف قلب       
تلك املدينة كانت تتمتع بقوى دفاعية هائلة إال أا مل تثبت للهجوم العثمـاين،              

تقدم سالح املدفعية التركي، فقد كان األتراك أكثـر تقـدماً يف            وذلك بسبب   
يقول –وكان فتح العثمانيني للقسطنطينية     . بينيوالنواحي التقنية من سائر األور    

ي، حيث جـاء    اإلسالماجتاحوا العامل    أبلغ رد على الصليبيني الذين     -الكتاب
مدينة مـن أهـم     العثمانيون جيتاحوم يف عقر ديارهم اآلن، وينتزعون منهم         

 وملتقى لطرق   ،ياإلسالممدم، ويسموا اسطمبول، وجيعلوا عاصمة للعامل       
كل الطرق تقود إىل     ":وذلك حىت صح فيها ما قيل قدمياً عن روما         العامل أمجع، 

   .)٦٩("!كل الطرق تقود إىل اسطمبول ":، فقد صار الناس يقولون"روما
ني مع غري املـسلمني، ومسحـوا   أن العثمانيني كانوا متساحم    وذكر الكتاب 

سبانيا أيام حماكم التفتيش لكـي  إلليهود الذين هربوا من بطش النصارى م يف      
يستقروا مكرمني يف رحاب الدولة العثمانية، وأعطوا وظائف عليا يف الـبالط            
العثماين، حيث استفادت الدولة من مهارام يف االقتصاد والتطبيـب، ومشـل            

وأعطى الكتـاب بعـد   . امح رعاياهم من النصارى كذلك    العثمانيون ذا التس  
ت، اذلك حملة عن اجنازات العثمانيني يف بناء املدارس، واملكتبـات، واملستـشفي    

   .واملالجئ لأليتام والفقراء
                                                

(69) "If: "All routs led to Rome" during the Roman Empire. All routs in the Ottoman Empire 
whether sea or land, led to Istanbul". Ibid, P. 390. 
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  :النقد والتقومي: ثانيا
 اإلسـالم ميكن أن يقال إن هذا الكتاب حبسبانه أول كتاب دراسي يقدم            

م بداية معتدلة ميكن أن متثل مدخالً مناسباً للكتـب          للطالب األمريكيني قد قد   
، ولكن هذا ال ينفي أن الكتاب قد وقـع يف بعـض             اإلسالماليت تلته يف تقدمي     

األخطاء اليت من أمهها تركيزه غري املربر على لقاء الرسول بالراهب النـصراين             
ـ           " حبريا" اص، خالل رحلته للشام، ذلك اللقاء مل يكن يستحق ذلك التركيز اخل

فليس احلادث معدوداً يف نطاق أبرز أحداث السرية النبوية، وإمنـا افـتنت بـه               
 حيـث أرادوا    ،ون واملستشرقون قدمياً وضخموه لغـرض يف أنفـسهم        نصرامل

  حممد   اإلسالماستخدامه دليالً على دعواهم غري املؤسسة عن اقتباس رسول          
  . وتعاليمه من لدن الرهبان النصارىاإلسالملعقائد 
تداداً لذلك املسعى ركز الكتاب على تعداد أوجه الشبه بني حمتويـات            وام

القرآن الكرمي من جانب وبني حمتويات التوراة واإلجنيل من جانب آخر، وذكر            
أن اإلله املوصوف يف القرآن هو ذاته هو إله اليهود والنصارى، واستشهد بنص             

باس القرآن لعقائـده    وإمنا كان مرمى الكتاب هو إثبات اقت      . قرآين إلثبات ذلك  
  . وتعاليمه من التوراة واإلجنيل

ومل يكن الكتاب دقيقاً يف إيراده لبعض آيات القرآن كما تبني يف صـياغته   
 يف الغـار، واسـتخدم   اإلسـالم لآلية اليت ذكر أا أول ما خوطب به رسول      

تمر  قائالً إن حممداً تكلم مع اهللا واس       اإلسالمالكتاب لغة نصرانية يف حديثه عن       
  !كالمه معه لفترة طويلة من الزمن

وإذا تعدينا هذه املآخذ األساسية على الكتاب جنده يف سائر تناوله لقضايا            
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قد كان منـصفاً إىل       السيما يف جتلياته التارخيية واحلضارية واالجتماعية      اإلسالم
 إىل عقول الناشئة،    اإلسالمحد كبري، األمر الذي ميكن أن يقدم صورة طيبة عن           

 يف اهلند وتركيا يف العصور      اإلسالمسيما عند استعراضه لبعض مفاصل تاريخ       ال
املتأخرة وحتليله املتأين املنصف لسمات تلك الفترة واسنتباطه الصائب عن حتلى           

  .احلكام املسلمني خالهلا بالتسامح مع خمتلف األقوام
وذلـك    شر ختـام   اإلسالمفقد عاد الكتاب وختم حديثه عن        ومع ذلك 

 املـشهور لـدى     )٧٠("ألف ليلة وليلـة   "طه األضواء الساطعة على كتاب      بتسلي
وحرص املستشرقون  . اإلسالملفهم   الغربيني، والذي يعتمده الكثري منهم مرجعاً     

بترمجام العديدة للكتاب، والسينمائيون بتكرر بث الكـثري مـن مـشاهده            
لها علـى   ية على أا قائمة ك    اإلسالمالفاضحة على غرس تصور مشوه للحياة       

لألسـس  ، وهذا أمر ناقشنا أصوله سابقاً يف إطار تناولنا          "ألف ليلة وليلة  " غرار
ية يف الغرب يف الفصل اإلسالمواملرتكزات اليت ضت عليها مقررات الدراسات    

  .األول من هذه الدراسة

  :بتدائي يف كتب الصف السادس االاإلسالمعرض ونقد ما ورد عن :ثانياً
  :بتدائي السادس االالكتاب األول للصف

  :العرض: أوالً
ية يف  اإلسـالم  واحلـضارة    اإلسالميتواصل تعليم الطالب األمريكيني عن      

وهنـا نتنـاول    . بتدائي، وتتكثف مادته بشكل ملفت للنظر     الصف السادس اال  

                                                
  The Arabian Nights: مترجم بعدة عناوين أشهرها عنوان )٧٠(
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تاريخ العـامل مـن     "بالعرض حمتويات كتابني يف هذا اخلصوص، أوهلما كتاب         
قـصة  "وثانيهما كتاب  The World History Past to Present "املاضي إىل احلاضر

   .Our World's Story" عاملنا
الث يف   هو الفصل الث   اإلسالمفصالً مطوالً عن     )٧١(وقد عقد الكتاب األول   

 واشـتمل هـذا   ،The Birth of Islam" اإلسالمميالد "الكتاب، وقد جاء بعنوان 
 اجلزيرة العربية يف الفترة     الفصل على تعريف عام بالوضع الديين واالجتماعي يف       

، وصور هذا الفصل تلـك األحـوال كمـا         اإلسالماليت سبقت ظهور رسول     
تصورها كتب التاريخ والسرية املعروفة، من حيث تعدد اآلهلة عند اجلـاهليني،            
ونصب املشركني لألصنام بالكعبة، ومن حيث تشرذم العرب يف قبائل متعادية،           

جلانب من تاريخ الرسول قبل      وتعرض الفصل . دائمتدفعها األنفة إىل االقتتال ال    
املبعث وركز فيه على رحلته للتجارة إىل الشام والتقائه فيها بالراهب النـصراين   

 وشرائعه مـن    اإلسالم، وتطرق إىل ذكر بعض أوجه الشبه بني عقائد          "حبريا  "
  .جانب، وعقائد اليهودية والنصرانية وشرائعهما من اجلانب اآلخر

ال من هذا الفصل جاء احلديث عن طبيعة الدين اجلديد الـذي            ويف قسم ت  
 اليت يستند عليهـا، وورد بعـض        ةبشر به حممد يف مكة، وعن أركانه اخلمس       

ومل خيل هذا الشرح والتفـصيل مـن        . الشرح والتفصيل لبعض تلك األركان    
  . أخطاء فادحة وإن كان جانب الصواب أكرب وأعم

، وهي يف   اإلسالمعية األساسية لدين    وجرى استعراض للتوجيهات االجتما   
 اإلسالمعمومها توجيهات ذات طبيعة أخالقية، كما قال الكتاب، حيث اهتم           

                                                
(71) The World History: Our World's Story: Past to Present, H. B. J. publishing Co. New York, 

1991. 
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مبكافحة الرذائل واملنكرات اليت كانت شائعة يف اجلاهلية العربية، مث جاء حديث            
ية إىل حياة سياسية مبعىن الكلمة،      اإلسالممستفيض عن تطور احلياة االجتماعية      

الفرصـة   د هجرة املسلمني من مكة إىل املدينة، حيث وجدوا هنـاك          وذلك بع 
الساحنة إلقامة دولة مل يكن متاحاً هلم انشاؤها وسط أجواء العداء اليت كانـت              

سرعان ما تطورت إىل امرباطوريـة       ختيم على األفق املكي، وهذه الدولة املدنية      
  .كربى كما ذكر الكتاب

  : النقد والتقويم: ثانياً
 عرض الكتاب لإلسالم متوازناً يف جوانبه الكربى، إال أن مخسة           لقد كان 

  : أخطاء اندست يف حنايا ذلك الفصل وأفسدت مرماه إىل حد ما، وهي
   :اخلطأ األول

وقد كان نتاجا لبعض كتابات املستشرقني الذين كتبوا بعض الدراسـات           
ه مبا ورد يف ذلك     تعليمات و  مث حال هلم أن يقارنوا تشريعاته      ،التحليلية عن القرآن  

 وملا الحظوا تشابه بعض تلك التـشريعات        .الشأن يف كل من التوراة واإلجنيل     
 أخذ تلك املسائل من الكتب الدينيـة        اإلسالموالتعليمات استنتجوا أن رسول     

  .السابقة
 مل يتردد مؤلفو الكتـاب   ،ية القدمية االستشراقواستنادا إىل تلك التحليالت     

ولذلك جـاء يف    .  القدمي ويرسخوه يف عقول الطالب     يكرروا ذلك اخلطأ   يف أن 
 تعلم ما تعلمه مـن التـشريعات        اً حممد اإلسالممطلع الفصل الثالث أن رسول      

األخالقية، تلقياً عن أحبار اليهود ورهبان النصارى الـذين        والتعليمات   القانونية
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  .)٧٢(كانوا يعيشون جبواره يف جزيرة العرب
إمنا تلقى كل ذلـك عـن اهللا         اإلسالمسول  املؤلفون بذكر أن ر    ومل يلتزم 

 ومل يـذكروا مـا يـذكره        ،تعاىل بوساطة جربيل كما يقول بذلك املسلمون      
املسلمون يف هذا الصدد من أن رساالت األديان السماوية إمنا هي واحـدة يف              
جوهرها ولكن كان يطرأ على تشريعاا التفصيلية بعض النسخ أو التعديل كلما      

  .بعث رسول جديد
تفسري ذلك   قد كان من الواجب ذكر معلومات مثل تلك لكي تسهم يف          ل

رجاع مصدرية تلك املعلومات إىل املسلمني      إالتشابه، وكان من املمكن إسناد و     
ولكن عوضاً عن ذلك اكتفى مؤلفـو        .ل إم وحدهم الذين يقولون بذلك     افيق

لك نظـرة   الكتاب بتبين التفسريات اجلاهزة للمستشرقني القدامى، وتبنوا بـذ        
أحادية ال ميكن إسباغ صفة املوضوعية أو العلمية عليها، وليس مـن احلـسن              

 .غرسها يف عقول الطالب الغضة اخلالية من املعلومات الصحيحة عن املوضوع

  :اخلطأ الثاين
وهو املتعلق بتفسري طريقـة      ،ي القدمي االستشراقوهو امتداد أيضاً للتراث     

لعامل القدمي، وهنا مل جيد مؤلفو الكتاب إال أن         ي يف آفاق ا   اإلسالمانتشار الدين   
وقـد تـبىن    .)٧٣(السيف يفسروا تلك الظاهرة على أا نتاج للعنف واستخدام

 قد أجرب الناس على اعتنـاق  اً حممد اإلسالمالكتاب ذلك التفسري، فذكر أن نيب       
 وذلك على خالف الطريقة اليت انتشر ا دين السيد املسيح حيث ذكر  ،اإلسالم

                                                
(72) The World History: Our World's Story: Past to Present, H. B. J. publishing co. New York, 

1991, P.76. 
(73) Ibid, P. 76. 
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الكتاب أن الديانة النصرانية انتشرت عن طريق التـسامح والـسلم واإلقنـاع          
 ،يةاإلسالم وبالطبع ففي تقرير نتيجة سلبية مثل تلك يف حق الدعوة            .واالقتناع

ينفِّر الغربيني منها أي تنفري إذ إن جمتمعام تقوم على أساس حرية اختيـار أو               
  .ر يف كل شؤون احلياةاحل" الدميقراطي"ترك الدين على أساس التصرف 

 ،ويالحظ أن مؤلفي الكتاب انساقوا وراء التفسريات الـسهلة املغرضـة          
وجتاهلوا تفسريات موضوعية قيمة بذهلا بعض كبار املستشرقني املنصفني الذين           

 من أمثـال الربوفـسور      اإلسالمختصصوا ختصصاً عميقاً دقيقاً يف تاريخ انتشار        
دنربة، الذي أكد أن املـسلمني مل       أسابق جبامعة   توماس آرنولد، أستاذ التاريخ ال    
 وأن جمرد وصـول الـدعوة إىل غـري        ،اإلسالميستخدموا القوة يف سبيل نشر      

 وأورد أمثلة كثرية لرجـال      ،اإلسالماملسلمني كان كافياً ألن جيذم إىل ساحة        
 وكانت معرفتهم بالنصرانية أفضل برهان هلم على        اإلسالمدين نصارى اعتنقوا    

  .)٧٤(اإلسالمدين صحة 
  :اخلطأ الثالث

 ال يضمن للمرأة املسلمة  اإلسالملقد أوحى الكتاب، ومل ينص صراحة، أن        
 وقد جاء ذلك اإلحياء من خالل احلديث        .حقوقها اإلنسانية الطبيعية واملكتسبة   

 وهنا ذكر الكتاب أن معظـم أقطـار العـامل    .عن جمتمعات املسلمني املعاصرة 
دليل مقنع علـى     ، ومل يقدم أي   )٧٥(املسلمة من حق العمل   ي حترم املرأة    اإلسالم

                                                
ية، ترمجة حـسن    اإلسالم حبث يف تاريخ نشر العقيدة    : اإلسالم، الدعوة إىل    "آرنولد وماس و ت ")٧٤(

  .١٠٥ص م،١٩٧٠ وآخرين، مكتبة النهضة، القاهرة، ،إبراهيم حسن
(75) The World History: Our World's Story: Past to Present, P. 78. 
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  .هذا الزعم
وإذا افترضنا أن حق العمل من أجل كسب عائد مادي حيقق اسـتقاللية             

 ،الفرد وكفايته الذاتية يعد أحد أهم حقوق اإلنسان يف التفكري الغريب احلـديث      
 ألدركنا أي   ،كما ميثل أهم ضمانات حرية املرأة واستقالليتها ومساواا بالرجل        

ال يف  -ني، إذ ال يوجد أي نص يف الدين          واملسلم اإلسالمحيف أحلقه الكتاب ب   
 كما  ، جيرد املرأة من حق العمل     -القرآن الكرمي وال يف احلديث النبوي الشريف      

 بل ظلـت    ،أن جمتمعات املسلمني املعاصرة ال تقوم مبنع املرأة املسلمة من العمل          
 وحىت اآلن بال مانع وال معوق، وكل ما         اإلسالمور  املرأة املسلمة تعمل منذ ظه    

 كما أنه يف أكثر األحيان يغنيها عن العمـل          ،هناك أن اتمع ينظم عمل املرأة     
نفاق على نفسها وعلى األسرة، وتلك مزية إضافية لإلسالم لنظام          ومسؤولية اإل 

ي ي إنه يكرم املرأة ويعفيها من واجبات العمـل الـشاق الـذ           اإلسالمالتمدن  
  .تقحمها احلضارة الغربية فيه

  :اخلطأ الرابع
وهو خطأ شائع وقد تسرب لألسف حىت إىل مناهج التـاريخ يف بعـض              

ية التارخييـة بأـا كانـت       اإلسالمية، حيث توصف الدولة     اإلسالماألقطار  
 وذلـك قيـاس مـع    .مرباطورية الفارسية أو الرومانيةمرباطورية على غرار اال ا

مرباطوريـات  ية مل تقم على منـط تلـك اال  اإلسالملدولة الفارق الكبري، ألن ا 
 وعلى قوانني   ، وإمنا قامت على أساس رسالة ودستور أعلى هو القرآن         ،املستبدة

ومل يكن احلكام فيها يعبدون أو يعلنون أنفسهم آهله كما كان           . الشريعة اإلهلية 
 ويعد  ،ليفة وإمنا كان الواحد منهم يسمى خ      ،مرباطورياتعليه احلال يف تلك اال    
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  .ي ويسوس الدنيا بهاإلسالمبشراً عادياً، مهمته أن يقوم على حراسة الدين 
مرباطورية يلحـق   اعلى أا كانت    " التارخيية"ية  اإلسالمإن تصوير الدولة    

ية حيث يضفي عليها تلقائياً كـل نـوازع         اإلسالمظلماً تارخيياً عظيماً بالدولة     
  .مرباطوريات الوثنية كانت ترتكب يف تلك االوضروب البغي واملظامل اليتالشرك 

  :اخلطأ اخلامس
ر يف املنـاهج الدراسـية      فيفاً وأمثاله كثُ  خطأً ط  وهذا خطأ ميكن أن يعترب    

وميكن أن يرد ورود تلك األخطاء الطفيفة الكـثرية إىل      . اإلسالماألمريكية حبق   
 وكأا  ،يةماإلسالعدم توخي مؤلفي الكتاب ناحية الدقة والتحري يف الشؤون          

 إن الكتاب يتحدث عن     .ال تستحق تلك الدرجة من العناية والتحري والتقصي       
 ولكنه ال يذكر مدلوالا الروحية وال االجتماعية،        ،عادة الصيام لدى املسلمني   

ومـن  . ويعرضها وكأا جمرد تعذيب للجسد حبرمانه من الرغائب والشهوات        
ومون يف شهر رمضان مـن شـروق        قبيل اخلطأ يذكر الكتاب أن املسلمني يص      

  وذلك على غري املعروف يف وقت الصيام حيث إنه يبدأ          . )٧٦(االشمس إىل غرو
  .!من قبل طلوع الفجر ال من عند طلوع الشمس

إن وقوع أخطاء ذا احلجم والنوع يف كتاب دراسي أكـادميي خيـصص     
 اآلخـرين   لتقدمي املعلومات األولية للناشئة، يف موضوع حساس يتعلق بديانات        

وعبادام، يعد جتاوزاً كبرياً حلدود الدقة واللياقة املفترض أن تتسم ا الكتـب             
 العلمية األكادميية، السيما لطالب يف هذه السن الغريرة، اليت ال تسعف صاحبها         

  .لكي يكتشف جبهده اخلاص هذه األخطاء ويتمكن من نقدها وتصويبها
                                                

(76) Ibid,P.77. 
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، اإلسـالم ادة هذا الكتاب املتعلقة ب    ولذلك كان البد من إعادة النظر يف م       
حيت تتم معاملتها بروح الدقة واإلنصاف اليت عوملت ا املادة اليت عرضت ا             

 .األديان واحلضارات األخرى اليت احتواها الكتاب نفسه

  :الكتاب الثاين للصف السادس
  :العرض: أوالً

ـ    " وهكذا مل متض سوى ست سنوات على صدور        ي تاريخ العامل من املاض
الذي اتسم بتلك األخطاء والتشويهات واالختصارات املخلة، حىت        " إىل احلاضر 

 )٧٧("قصة عاملنـا  "ادس بعنوان   ــصـدر كتاب جديد لطـالب الصف الس     

Our World's Story نه مل يقع إال إ تفادى معظم تلك األخطاء، حبيث ميكن القول
التايل مـن تقـدمي      ومتكن ب  .يف أخطاء طفيفة وشكلية وغري مقصودة فيما يبدو       

 ديانة وحضارة من خالل العرض التحليلـي        اإلسالمصورة إجيابية متوازنة عن     
  . وتاريخ املسلمني واستنتاجه الصائب منهااإلسالمملفاهيم 

 من مادـا    ١٠وإذا كانت الكتب الدراسية السابقة مل تكرس أكثر من          
 ذلك احلد فكرس ، فإن هذا الكتاب قد تعدىاإلسالمالعامة للحديث عن تاريخ     

 أمههـا   ، من خالل أكثر من فـصل      اإلسالم من مادته للحديث عن      ١٢حنو  
 وإذا. The Muslim Empire" يةاإلسالممرباطورية اال"الفصل الذي انعقد بعنوان 

 فسنرى أن املضمون كان سليماً من حيث        ،ضربنا صفحاً عن اخلطأ يف التسمية     
  .ث التحليل والتقومياالختيار، ومن حيث إيراد احلقائق ومن حي

لقد بدأ الفصل حبديث عام عن جغرافية جزيرة العرب مع التركيز علـى             
                                                

(77) Richard G. Boehm, et al, Our World's Story, Harcourt Brace & company, New York, 1997. 
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 مث أعطى عرضـاً سـليماً       .اإلسالماألوضاع الدينية والتجارية ملكة حيث ظهر       
للمفاصل املهمة من السرية النبوية، حيث ذكر أن حممداً ولد يف حـوايل عـام               

صة يف مكة، وأن أبويه ماتـا وهـو         م ألسرة فقرية ولكنها ذات أمهية خا      ٥٧٠
تـزوج خدجيـة، ومل      صغري، فرعاه أقاربه، ونشأ حمترماً مهاباً وسط الناس، مث        

وأنه كان يتحنث يف    . يعرف عنه أنه عبد األصنام قط، بل اعترض على عبادا         
ية املضمنة يف   اإلسالمغار حراء إىل أن التقى بامللك جربيل حيث أعطاه الرسالة           

  .)٧٨(ل عليه بعد ذلك ملدة ثالثة وعشرين عاماًنـزل يتالقرآن الذي ظ
 االستسالم التام   ، إذ ذكر أنه يعين    اإلسالموقدم الكتاب تعريفاً حسنا لدين      

احلقيقي هو من يتبع القرآن ويعد حممداً      إلرادة اهللا وأوامره، ونواهيه، وأن املسلم     
 .قدوة له يف حياته كلها

ية، فـذكر أنـه   اإلسالميف نشر الدعوة  وأشار الكتاب إىل الطابع السلمي      
  عدد املسلمني أخذ قادة قريش يشعرون بالضيق والقلق وحيسون باخلطر          يبتنام

فقد  وسط القبائل األخرى، وكذلك خافوا من     " الوثين"من فقد نفوذهم الديين     
 ومن مث عمل هؤالء الوثنيون على إجبار املسلمني         .نفوذهم التجاري يف اإلقليم   

ن إميام اجلديد، واضطروهم للخروج من مكة إىل املدينة، حيث          على التخلي ع  
 . )٧٩( سلمياً وسط الناس هناكاإلسالمانتشر 

.  بني النـاس   اإلسالموذكر الكتاب بأن حممداً رأى أن من واجبه أن ينشر           
وقد قام بذلك الواجب من خالل التعليم، ومن خالل جعل نفسه قدوة للنـاس              

 بـني   اإلسـالم أسلموا بـضرورة أن ينـشروا       ليحذوا حذوه، وأخرب كل من      
                                                

(78) Ibid, P. 282. 
(79) Ibid, P. 283. 
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 علـى   اإلسالم وبناًء على ذلك قام اخللفاء الراشدون ببسط سلطان          .)٨٠(الناس
  .اجلزيرة العربية، واجتهوا إىل خارجها حيث فتحوا العراق، والشام، ومصر

وذكر الكتاب أن اجليش العريب مل يلق إال مقاومة قليلة من قبـل الفـرس               
مرباطوريتني رحبوا بقدوم املـسلمني ألـم       عوب هاتني اال   وأن ش  .والبيزنطيني

م أخرياً من عبء الضرائب الفادحة اليت كانـت         آمنوا بأن املسلمني سيحررو   
تثقل كواهلهم، ومن ذل االضطهاد الديين الذي كـان األبـاطرة والقياصـرة             

ِسيم إياه مي، وترحيـب   اإلسـالم وبسبٍب من سهولة حترك اجلـيش        .)٨١(و
  .ية إىل الصني شرقاً وإىل أسبانيا غرباًاإلسالم به، وصلت حدود الدولة الشعوب

ية، حيث ذكـر أن مـن       اإلسالموتطرق الكتاب لذكر إجنازات احلضارة      
 أنه وحد شعوباً ذات أصول عرقية خمتلفة تنطق بلغات ال صـلة             اإلسالممميزات  

طـاف إىل   وأن ذلـك أدى يف خامتـة امل  ،بينها، وقام بصهرها يف بوتقة واحدة 
خصب تلك احلضارة يف جماالت العلوم التطبيقية، والفنون، والعمارة، وبـسبب      
ذلك انتشرت املباين العظيمة واملستشفيات واجلامعـات يف حواضـر الدولـة            

ية وبني أحنـاء  اإلسالمية، وازدهرت الصالت التجارية بني أقاليم الدولة      اإلسالم
 .العامل األخرى

ياً شيقاً يف تدعيم املقوالت الـسابقة بالـصور         واستخدم الكتاب أسلوباً فن   
واخلرائط واآلثار التارخيية، األمر الذي يقرب الطالب إىل موضـوع احلـديث            

  ويدخلهم يف جية الـيت قـام   اإلسالمه العام، كما كثف الكتاب مجلة املفاهيم  و
: أورد فيه مضمون حـديث    " اإلسالمأركان  "بشرحها يف عمود خاص بعنوان      

                                                
(80) Ibid, P. 283. 
(81) Ibid, P. 284. 
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، وإن كان قد أخطأ يف تسمية احلديث على أنه نـص         " على مخس  الماإلسبين  "
 !)٨٢(قرآين

ية على ما ورد    اإلسالم واحلضارة   اإلسالمومل يقتصر الكتاب يف حديثه عن       
 وإمنا تطرق لذلك الشأن ،"يةاإلسالممرباطورية اال" يف الفصل الذي جاء بعنوان

بـا يف العـصور     أورو" ففي الفصل الذي جاء بعنـوان        ،يف عدة فصول أخرى   
، ذكرالكتاب خرب احلروب الـصليبية، ومل  Europe In The Middle Ages "الوسطى

يا على املسلمني، وذكر من نتائجها أن الصليبيني اسـتفادوا           ِحنبالالئمة يف شأ 
إن الصليبني مل يتسن    : "ية املتقدمة، فقال  اإلسالمكثرياً من احتكاكهم باحلضارة     

 ولكنهم أفادوا أوروبا عن طريق آخر حيث        ، على القدس  هلم مطلقاً أن يسيطروا   
ي اإلسـالم جذبوها لتتصل اتصاالً مباشراً مع املسلمني، ومع الـنمط احليـايت          

 . )٨٣(فتغريت أوروبا إىل األبد
 The Empires" مرباطوريات غرب أفريقياا"ويف الفصل الذي انعقد بعنوان 

of West Africa، التجار املسلمني يف دولة مايل، وعن حديثاً عن ثراء  أورد الكتاب
وحتدث يف فقرة طويلة عن مظاهر الثراء والتقدم يف مملكة مانسا            .عظمة بالدهم 

ويف الفصل الذي أخـذ     . وطةنقالً عن مشاهدات الرحالة املسلم ابن بط       موسى
 Trade Routes Linking Asia And Europe" أوروباالطرق التجارية بني آسيا و"عنوان 

 ،اإلسالمكتاب ثالث صفحات كاملة للحديث عن التجارة يف أرض          خصص ال 
للحديث عن ربط املسلمني لألقوام اآلسيوية برباط واحد، يـسر           فتعرض جمدداً 

مجيع أنواع التعامل فيما بينهم، وأبان عن أن جناح التعامـل التجـاري بـني               
                                                

(82) Ibid, P. 286. 
(83) Ibid, P. 292. 
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تقدم املسلمني أسهم بدوره يف توحيدهم برباط اقتصادي مصلحي جديد، وأن           
  . )٨٤(التجارة عند املسلمني أعطى وضعية عاملية قوية لدولتهم

 Indian Ocean" التجارة يف احمليط اهلنـدي "ويف الفصل الذي جاء بعنوان 

Trade           جاء ذكر املسلمني عدة مرات، وأوضح الكتاب أمهية النفـوذ البحـري
 للمسلمني حيث وصلت سفنهم إىل سواحل إفريقيا وإىل الصني، ونشرت مـع           

 وتعاليمه، كما نشرت اللغة العربية وسط االشعوب        اإلسالمالتجارة مبادئ دين    
  .)٨٥(اإلفريقية، وتركت بصماا واضحة على تكوين اللغة السواحلية

إعـادة مـيالد األفكـار يف    "ويف أحد الفصول املهمة من الكتاب بعنوان        
 املـسلمني يف  ، جاء التأكيد على تـأثري The Rebirth of Ideas in Europe" أوروبا

بـيني  وأن األور: "أوروبا املتوجهة للكشوف اجلغرافية، حيث ذكـر الكتـاب     
أصبحوا أخرياً حبارة مهرة بفضل علوم املسلمني، حيث تعلموا منهم اسـتخدام            
آلة البوصلة، كما أخذوا عنهم خرائط جغرافية أكثر دقة من اخلرائط القدميـة،             

وض أعايل البحار والبحث عن الطرق  وذه املعدات أصبح األوربيون مؤهلني خل     
  .)٨٦("اجلديدة

 The"مرباطوريتـا املغـول والعثمـانيني   ا"أما يف الفصل الذي جاء بعنوان 

Ottoman and the Mogul Empires،  فقد ذكر الكتاب حقائق مل يكن متوقعـاً أن 
يرد ذكرها يف كتاب أكادميي غريب، حيث أكد الكتاب أن فتح السلطان حممد             

القسطنطينية قد جاء حتقيقاً لنبوءة ذكرها النيب حممد من قدمي الزمان، تقول  الثاين  
                                                

(84) Ibid, P. 351. 
(85) Ibid, P. 368. 
(86) Ibid, P. 416. 
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بأن القسطنطينية ستصبح مدينة إسالمية عظيمة، ولذلك مل يتردد حممد الفاتح يف  
أن يسمي تلك املدينـة بعـد فتحهـا بإسـالمبول وأن يتخـذها عاصـمة                

  .)٨٧(مرباطوريتهال
د الثاين ذاكراً أنه كان عاملـاً       هذا وقد أشاد الكتاب خبصال السلطان حمم      

 وجلب يف سبيل ذلك علماء نصارى       ، وأنه قد اهتم بنشر العلم يف بالده       ،كبرياً
ويهود ليستفيد املسلمون من علومهم، ومل جيرب أياً من النصارى أو اليهود على             

  . وإمنا اكتفى فقط بأخذ اجلزية منهم،اإلسالمقبول 

  :النقد والتقويم: ثانياً
، شكلت مفارقة واضحة Our World's Storyة اليت ظهر ا كتاب إن الطريق

، وذلك أنه قام بالفعـل  The World Past To Presentللطريقة اليت ظهر ا كتاب 
 وجتنب وزر الوقوع ،بتصحيح معظم األخطاء القدمية اليت وقع فيها ذلك الكتاب   

 يف حديثه عـن     يف أخطاء جديدة، وقام عوضاً عن ذلك بتقدمي إضافات إجيابية         
  . وإسهامها يف رفد احلضارة الغربية مبنجزات علمية عديدةاإلسالمحضارة 

وذا اجلهد اإلجيايب فتح الكتاب طريقاً سالكاً لصدور الكتب الدراسـية            
، فلم يعد ممكناً هلـذه الكتـب أن         اإلسالمالتالية على املنوال الذي عاجل به أمر        

 -ادي يف التشويه، فحرصت أكثر الكتب       التم تستمرئ الوقوع يف األخطاء، أو    
  . على توخي الدقة واللياقة قدر اإلمكان-كما سنرى الحقاً 

  

                                                
(87) Ibid, P. 450. 
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   في كتب المرحلة المتوسطةاإلسالمعرض ونقد ما ورد عن 

  :مقدمة
  World History: Connection to Today"تاريخ العاملوقد خصص كتاب 

The Muslim Pattern of Interaction،)٨٨(
 600 - 1250 A.D.  املقرر تدريسه على

العـامل  : ي بعنـوان  اإلسـالم طالب الصف الثاين املتوسط فصالً عن التاريخ        
شاره  وانتديناً، اإلسالمحتدث باستفاضة عن انبثاق  World The Muslim ياإلسالم

جنازات املسلمني يف جماالت العلـوم  إعرب العامل القدمي، وختلله حديث واسع عن     
والتكنولوجيا وخباصة علم الفلك، واحتوى على خـرائط جغرافيـة وصـور            

  .يةاإلسالم وآالت وخمترعات أجنزا احلضارة املساجد ومباٍن
  :العرض: أوالً

يف مكة، وحتـدث    األوىل يةاإلسالمقدم الفصل عرضاً تارخيياً لعهد الدعوة       
يف البداية عن جغرافية مكة معطياً حملة عن صـحرائها، وسـكاا، وقبائلـهم،        

مث حتدث عن ديانات املكيني . وعادام، ومهنهم، وتنظيمام يف احلرب والسالم     
 :وخلطهم للديانة اإلبراهيمية بعبادة األصنام اليت جلبوها للكعبة، فقال املؤلفون         

اد بإله واحد يسمى اهللا مل يكن غريباً على سـكان اجلزيـرة             إن تصور االعتق  "
 فهذا التقليد كان متبعاً بني قلة منهم يسمون احلنفاء، كما مارسه بعض             ،العربية

 ويف هذه البيئة اليت ختلط التوحيد بالشرك ولد  .النصارى واليهود باجلزيرة العربية   
                                                

(88) World History: Connection to Today: The Muslim Patternof Interaction - 1250 A.D. 
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  ."م٥٧٠حممد يف عام 
 حتدث فيها عن يتمه ورعاية جـده مث         وقدم الكتاب نبذة عن طفولة النيب     

اخنـراط  مث حتدث الكتاب بعد ذلك       .)٨٩(عمه له، وتلقيه لبعض العلم املدرسي     
  .وهو يف سن اخلامسة والعشرين النيب يف جتارة السيدة خدجية مث زواجه ا

 ومن تلقيـه  . بالظاهرة الدينية وحتنثه يف غار حراء   وحتدث عن اهتمام حممد   
 يف سن األربعني يعتقد املسلمون أنه صوت امللك جربيـل           لصوت يف الغار وهو   

 وأورد الكتاب هنا مقتطفـات مـن سـورة   . الذي أخرب حممداً بأنه رسول اهللا    
إن الـيقني    ": وعقب على ذلك بقوله    .حتتوي على آياا اخلمس األوىل    " العلق"

أن الدين  وأن اهللا إله واحد ال شريك له، و        ،قد متلك حممداً بأنه رسول اهللا اخلامت      
  .)٩٠(" ويعين اخلضوع الكامل هللاإلسالمالذي أرسل به يسمى 

 اخلمس وجاء ترتيب الكتاب هلـا    اإلسالمالقول يف أركان     بعد ذلك فُصل  
  :كالتايل
 .احلج -٥ .الصوم –٤ .الزكاة –٣ .الصالة –٢. شهادة اإلميان -١

 شـرح   وجاء شرحه حملتوى هذه األركان صحيحاً متاماً، وبعد أن فرغ من          
 وإمنا هي أركان ، بكامله اإلسالمإن هذه األركان ال متثل      : "األركان عقب قائالً  

حيـرص   Away of life املتكامل الذي هو أسلوب حيـاة  اإلسالميقوم عليها بناء 
تـدخل مـن سـلك      من دون أدىن   يف كافة مناحي السلوك    تباعهااملسلم على   

ن بني سائر األديان بأنه ليس فيه        م اإلسالمكهنويت يف حياة الفرد، وبذلك ينفرد       

                                                
(89) "Little schooling". Ibid, P. 234. 
(90) Ibid, P. 235. 
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اسـتخدم  " وإمنا فيه علمـاء فقـط       "Priests استخدم الكتاب لفظ  "رجال دين   
  .)٩١(مث شرح معناها بعد ذلك" Ulamaالكتاب كلمة 

ي، فـذكر  اإلسالمالكتاب بعد ذلك إىل احلديث عن مصادر الدين     وانتقل  
ي، وجاء تعريفـه    سالماإلالقرآن والسنة على أما املصدران األساسيان للدين        

ما صحيحاً، وتفادى اامات املستشرقني للرسول باقتباس القرآن من التـوراة           
 هو نفس اإلله الذي يعبده اليهـود        اإلسالمواإلجنيل، وأكد أن اإلله املعبود يف       

 ،والنصارى، مع فارق أن املسلمني يعتربون عيسى رسوالً ال إهلاً وال ابنا لإللـه             
ني يعتقدون أن حممداً هو كذلك رسول ال إهلاً وال ابناً لإللـه،             وذكر أن املسلم  

وأنه خامت األنبياء والرسل، وأن القرآن هو كذلك خامت الكتب السماوية، ومع            
ذلك فهو مهيمن عليها مجيعاً، وأضاف الكتاب يقول إن املـسلمني يعتـربون             

 .سهم أتباعاً لـه   أنفسهم أتباعاً لسيدنا إبراهيم كما يعترب اليهود والنصارى أنف        
وذكر أن املسلمني يعاملون اليهود والنصارى باالحترام على أم أهل كتـاب            
مقدس وأن الشريعة تلزم حكام املسلمني بالرفق والتسامح مع رعايـاهم مـن             

  . )٩٢(اليهود والنصارى
 وحمتوياته الكـربى اجتـه الكتـاب        اإلسالموبعد الفراغ من شرح عقائد      

ـ   الماإلسللحديث عن التاريخ      وعـن  ة،ي فتحدث عن اخللفاء الراشدين األربع
طريقة اختيارهم بالشورى، قائالً إن حممداً مل يعني من خيلفه بعد موته، ولذلك             

وحتدث الكتاب عن أسـباب جنـاح حكومـات اخللفـاء       . اختريوا بالشورى 
   : وردها إىل األسباب التاليةاإلسالميف نشر  Rightly guided caliphsالراشدين 

                                                
(91) Ibid, P. 236. 
(92) Ibid, P. 237. 
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  .اد املسلمني على اهللاعتم -١
 .استمدادهم للطاقة من إميام باهللا -٢
 . ية أثناء املعارك وبعدهااإلسالمانضباط اجليوش  -٣

 .يةاإلسالمكفاءة القادة العسكريني الذين قادوا الفتوح  -٤

 .سالمة التكتيكات العسكرية اليت اتبعوها -٥

 . مرباطورية البيزنطية والفارسية يف ذلك احلنيضعف اال -٦

لبيزنطيني والفرس للمواطنني الذين مل يتبعوا الديانتني النصرانية        اضطهاد ا  -٧
 . والزرادشتية

 .)٩٣(ترحيب البيزنطيني والفرس بالفاحتني املسلمني -٨

وحتدث الكتاب بعد ذلك عن أحداث الفتنة الكربى اليت أدت إىل كل من             
موقعة اجلمل وواقعة صفني، واستطرد يف تفاصيل كثرية عن تاريخ تلك الفتـرة             

 ومل يذكر معلومات غري املعلومات املعروفة الـيت جـاءت يف تـاريخ              .املتأزمة
 واستنتج بعض االستنتاجات اليت رمبا كانـت        ،الطربي، وابن كثري، وابن األثري    

ية إىل دمشق أسـهم يف زيـادة        اإلسالمجديدة وهي أن انتقال عاصمة اخلالفة       
تحها حديثاً وقال أن ذلك     الفتوح ويف التمكن من السيطرة على البالد اليت مت ف         

 واملقصود طبعاً املدينـة     ،رمبا مل يكن يتيسر إذا كانت العاصمة ال تزال يف مكة          
  .)٩٤(!سالمية األوىلاإلوليس مكة، حيث أن مكة مل تكن عاصمة الدولة 

وانتقل الكتاب من حديث الفتنة الكربى ليشرح ظروف نـشوء الفـرق            
أبان عن الفروق بني تصورات أهل السنة    ، و اإلسالمالعقدية والسياسية يف تاريخ     

                                                
(93) P. 238-239. 
(94) P. 239. 
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 مث حتدث عن تـاريخ العهـد العباسـي          .واجلماعة وتصورات الشيعة لإلسالم   
 وفترات القوة والضعف فيه والظروف اليت أدت إىل ظهور دول           ١٢٥٠ -٧٥٠

  . )٩٥(منقسمة على اخلالفة العباسية كالدولة الفاطمية وغريها
يـة الـيت سـلكتها القوافـل        وبعد أن حتدث الكتاب عن الطرق التجار      

ية يف  اإلسـالم ية، ونشوء مدن كربى عليها، حتدث عن حياة اتمعات          اإلسالم
وعـن ألـوان      العظمى كدمشق، وبغداد، وقرطبة، والقاهرة،     اإلسالمحواضر  

الثقافات اليت شهدا تلك املدن، والطبقات االجتماعية واالقتصادية اليت نشأت          
  .رأة املسلمة اليت عاشت بتلك املدنفيها، والدور االجتماعي للم

 يركز على ضرورة طاعة املرأة لزوجها، ولكنه مع ذلك          اإلسالموذكر أن   
ية قد أعطت املـرأة حقوقـاً   اإلسالميعد املرأة والرجل متساويني، وأن الشريعة  

قانونية معينة يف أمور الزواج، واألسرة، وامللكية اخلاصة، وأن املرأة املسلمة كان            
وذكـر أن   . )٩٦(ن احلقوق أكثر مما متتعت به املرأة األوروبية يف ذلك احلني          هلا م 

القرآن قدم رعاية كبرية لألرامل، واليتامى، وأباح الطالق، وضمن حق املـرأة            
  . )٩٧(يف املرياث

ية اإلسالموانتقل الكتاب بعد ذلك ليتحدث عن تطور العلوم يف احلضارة            
 Muslim scholarship"طون نطاق املعرفـة العلماء املسلمون يبس"يف فصل بعنوان 

extends knowledge ، من االستماع وذكر أن دوافع املسلمني لتحصيل العلم تأيت 
 ومن حب االستطالع، ومن ضرورة معرفة اجتـاه القبلـة،           ،ألحاديث الرسول 

                                                
(95) PP. 240-241. 
(96) Muslim women had more right than European women of the same time period. P. 234, P. 

242. 
(97) P. 241. 
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 وكل ذلك دفعهم لالهتمام بالرياضيات، والطب، وغري ذلك         ،وأوقات الصالة 
وذكر أن وض املسلمني بالعلوم حفظ تـراث اإلنـسانية   . يةمن العلوم التطبيق 

كانت حينها غارقة يف الظالم وغري قادرة علـى االحتفـاظ    أوروبا العلمي ألن 
  .)٩٨(مبرياثها العلمي إال أن املسلمني ترمجوه وحفظوه

يف بناء املكتبات   ني  يوتناول الكتاب بالتفصيل جهود اخللفاء واحلكام العباس      
ـ بيت احلكمة الذي كان يـضم بـاحثني، وكت         العامة وإنشاء  ، ولغـويني،   اًاب

ومتخصصني يف التكنولوجيا، قاموا بنقل التراث اليوناين، ومل يتبعوه اتباعاً حرفياً           
أعمى، وإمنا أخضعوه للتجربة املعملية، وبذلك أحدثوا نقلة علمية هائلة مهدت           

  . )٩٩(لعهد النهضة األوروبية
لحديث عن تقـدم املـسلمني يف الطـب،         وعقد الكتاب عناوين فرعية ل    

والرياضيات، والعمارة، والفلك، والفلسفة، واألدب، والتاريخ، فـذكر علـى          
 ويف العامل أمجع بني     اإلسالمسبيل املثال أن أبا بكر الرازي كان أعظم طبيب يف           

 وجاء ذكر للخوارزمي واكتـشافه للجـرب    .)١٠٠(للميالد ١٥٠٠ و ٥٠٠عامي  
، وخصص الكتاب صفحة    )١٠١(علم الضوء وعلوم املنظر   واكتشافاته يف جماالت    

  .علم الفلك جماالت املسلمني يف عن اكتشافات كاملة للحديث املدعم بالصور
ويف جمال التاريخ ورد ذكر العالمة عبد الرمحن بن خلدون ذكر الكتـاب             

                                                
(98) Thanks to Muslim leaders and scholars, Much of that knowledge was preserved and 

expended, P. 243. 
(99) Muslim in the Abbasid lands, especially in Qordoba and Baghdad, set the stage for later 

revival of European learning, P. 244. 
(100) Al Razi (Rhazes) was the greatest physician of the Muslim World and more than likely of 

world civilization between A.D.500 and 1500, P. 244. 
(101) Ibid, P. 425. 
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العميقـة يف حتليـل    عنه أنه مل يكتب يف التاريخ فقط وإمنا صنع التاريخ بكتابته      
 "آرنولـد تـوينيب   " وزكَّى هذا القول بثناء فيلسوف التاريخ الربيطاين         ،هأحداث

شك إن مقدمة ابن خلدون هي بال     : وقد جاء فيه  . املسستفَاض على ابن خلدون   
   .)١٠٢(أعظم عمل من نوعه استطاع عقل إنساين يف أي زمان أو مكان أن يكتبه

ية يف فنون   ماإلسالواختتم الفصل باستعراض عام لبعض اجنازات احلضارة        
العمارة والفنون اجلميلة كالرسم والنقش والزخرفة واخلط، مع عرض مناذج من           
كل ذلك على مدى صفحة كاملة من الكتاب، وجاء التعليق األخري عليها يقول          
إن من الواضح أن املسلمني تذوقوا فنون احلضارات األخرى واعترفـوا ـا،             

مر الذي يعكس رحابة روح حضارة       األ ،واستصحبوا ما راقهم منها إىل فنوم     
  .اإلسالم

  : النقد والتقومي: ثانياً
كان كتاب التاريخ للصف الثاين باملرحلة املتوسطة أكثر كتب التعليم العام           

 ومـيالً إىل    اإلسـالم املدارس األمريكية عناية بتقدمي احلقائق الصحيحة عن        يف  
ل إن املسلمني يعتقدون    إنصافه، حيث التزم بإيراد رأي املسلمني يف الوحي، وقا        

ومل يقدم الكتاب تفسريات  . أن حممداً تلقى وحياً من اهللا عن طريق امللك جربيل         
  .ين واملستشرقني القدامىنصرمشتقة من خترصات امل
ن نسخة منقولة عن التوراة واإلجنيل، وذكر أن املسلمني         آومل يذكر أن القر   

يتجاهـل   ر هذه النسبة عليهم، أو    يعدون أنفسهم أتباعاً للنيب إبراهيم، ومل ينك      
  .ذكرها، كما كانت الكتب املدرسية القدمية تفعل

                                                
(102) Ibid, P. 426. 
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وكان الكتاب دقيقاً يف قوله إن املسلمني يعبدون اإلله الذي يعبده اليهـود            
والنصارى، ومل يستثمر هذه املعلومة ليقول إم أخذوا العقيدة والشريعة عـن            

تاب ذروا على هذا الصعيد     كدقة ال التراث الديين اليهودي النصراين، بل بلغت       
  .!كما يدعي النصارى كرسول ال كإله وابن إله عندما فرق بني نظرة املسلمني لعيسى

 جتنب إثـارة أي     اإلسالمومما حيمد للكتاب أنه يف تناوله موضوع املرأة يف          
نوع من الشبهات أو املعلومات املغلوطة الزائفة مما تزخر به الكتب الغربية عـن        

  .الماإلس
وبعد ذلك فقد وقع الكتاب يف بعض األخطاء كاملعلومة اخلاطئة عن تلقي            

 لبعض التعليم املدرسي، وهنالك بعض األخطاء الطفيفة وغري          اإلسالمرسول  
ية األوىل كانت يف مكة، وذكـره       اإلسالماملقصودة، كذكره أن عاصمة الدولة      

ك مع أن املعروف أـا يف        قرطبة تقع يف العراق وتتبع للخالفة العباسية، ذل        أن
األندلس، وأن احلضارة األندلسية كانت أموية اهلـوى، ومنفـصلة سياسـياً            

تقدح يف قيمة    وعلى كل فهذه أخطاء طفيفة ال     . وجغرافياً عن اخلالفة العباسية   
  .الكتاب ومصداقية مؤلفيه
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   اإلسالمعرض ونقد محتويات ما ورد عن 
  في كتب المرحلة الثانوية

   يف كتاب التاريخ اإلسالمعرض ونقد ما ورد عن 
  للصف األول يف املرحلة الثانوية

 :مقدمة
  .العصر احلديث  االرتباط باحلاضر،:قام كتاب تاريخ العامل

World History`:Connection to Today; The Modern Era
)١٠٣(  

املقرر على طالب الصف األول يف املرحلـة الثانويـة، بتقـدمي التـاريخ         
 ي يف إطار تاريخ احلضارات اإلقليمية الكربى اليت عاصرته كاحلضارات         اإلسالم
عهـد النهـضة،    والبيزنطية، والدول األوروبية يف العصور الوسطى،        و الفارسية

  .تلك احلضارات الت اليت ضت ألدائهاوقدم عدة مقارنات مفيدة عن الرسا
  :العرض: أوالً

: ٦٢٩ - ٦٢٢ي بـني عـامي      اإلسالمالعامل  "ركز الفصل األول بعنوان     
 اإلسـالم بظهور  اً   بدء اإلسالمعلى املفاصل الكربى لتاريخ     " احلقائق األساسية 

 هو مثل إله اإلسالمأن إله و .)١٠٤(يةاإلسالمحيث ذكر أن حممداً نودي بالرسالة     

                                                
(103) Elizabeth Gaynor Ellis and Anthony Esler, World History` :Connection to Today; The 

Modern Era, Prentice Hall, Glenview, Il. 2005. 
(104) "He was called in a vision to become a messenger of God". Ibid, P. 21. 
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مث حتدث الكتاب عن أركـان      . ليهودية والنصرانية قوي رحيم وأنه إله واحد      ا
، مث حتدث عن مشولية القـرآن        العامة  اخلمس باختصار وأوضح معانيها    اإلسالم

م الدين على كافة مناحي احلياة اليومية األمر        ي طبقوا تعال  اإلسالمقائالً إن علماء    
  .)١٠٥(وقت نفسهدينا ومنهج حياة يف ال اإلسالمالذي جعل من 

ي ذكر الكتاب أن ذلك بدأ بـاكراً ومـا زال           اإلسالموعن انتشار الدين    
 وذكـر أن  ،اإلسالممرباطورية امستمراً حىت اليوم، وذلك على الرغم من ايار        

 واعتقادهم أن   ية متثلت يف إميان العرب بقداسة إميام      اإلسالمأسباب جناح الفتوحات    
  . يف سبيل الدينا ما قضوا حنبهم شهداءالفردوس األعلى يف انتظارهم إذ

ية، وذكـر أن    اإلسالمووقف الكتاب عند مالمح العهد الذهيب للحضارة        
ي كان متفتحاً جتاه الثقافات واحلضارات األخرى بأكثر مما كان          اإلسالماتمع  

وحتدث عن معاملة املسلمني ألهل الذمة      . اتمع األورويب يف العصور الوسطى    
مارسة دينهم  مب لمني فرضوا ضريبة معينة عليهم، ولكن مسحوا هلم       فقال إن املس  

 ديناً عن طواعية وعملوا اإلسالمبكل حرية، وإن الكثري من هؤالء وغريهم قبلوا         
  .العامل القدمي خاصة يف القارة اآلسيويةأحناء على نشره يف 

وتناول الكتاب باختصار اجنازات املسلمني العلميـة قـائالً إن األفكـار            
ي، وإىل مـا وراء     اإلسـالم ية انتشرت عربالعامل    اإلسالمالتقنيات واملنتجات   و

كـثرية كـاجلرب     حدوده، وإن املسلمني كانوا رواداً حقيقيني يف جماالت علمية        
  .)١٠٦(والفلك والفلسفة واألدب والطب واجلراحة والعمارة

                                                
(105) "Muslim scholars have applied the teaching of the Quran to every aspect of daily life, in this 

way, Islam is both a religion and a way of life". Ibid, P. 22. 
(106) Ibid, P. 23. 
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  اهلند وتأسيس املسلمني ملدينة دهلي إىلاإلسالم عن دخول الكتاب وحتدث
يف القرن الثاين عشر امليالدي، وإضعافهم للديانة البوذية، مث تساحمهم مع بعض            

 اإلسـالم عناصر الثقافة اهلندية يف عهد االمرباطور أكرب الذي أراد أن يـدمج             
 بعد ذلك حديثاً موجزاً عن تـاريخ         الكتاب  مث أورد  .واهلندوسية يف دين واحد   

مث عقـد   . نهما خالياً من األخطـاء    الدولتني العثمانية والصفوية وكان حديثه ع     
 European ياإلسالمالتحدي األورويب للعامل : الكتاب فصالً آخر أكرب بعنوان

challenge to the Muslim world فيه ما مساه بالتوتر الـذي أصـاب العـامل    أشار 
ي بعد اية القرن السابع عشر امليالدي حيث بـدأت االمرباطوريـات         اإلسالم
شعوا، األمر الـذي     سيطرا على أقسام واسعة من أراضيها و       ية تفقد اإلسالم

  . ي وشيوع الفوضى والفساد يف أرجائه املختلفةاإلسالمقاد إىل تشرذم العامل 
مث حتدث الكتاب عن قيام دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اإلصـالحية             

رفضت " : تلك الدعوة   وذكر أن  ييف اجلزيرة العربية ملواجهة ذلك الواقع املترد      
 وأرادت  ،املدارس الثيولوجية والفقهية اليت انتشرت يف ظل االمرباطورية العثمانية        

وقد قام أحـد  .  النقية األوىل وتعاليم حممد األصلية  اإلسالمأن ترجع إىل عصور     
ومـع أن التمـرد     . األمراء العرب يتبىن قيادة تلك الدعوة ضد احلكم العثماين        

ة مل تسحق بل بقيت تعاليمها قويـة مـؤثرة يف   الوهايب قد سحق إال أن الوهابي     
  .)١٠٧("اململكة العربية السعودية اليوم

ي اإلسـالم وتعرض الكتاب ألثر التدخالت االمربيالية األوروبية يف العامل         
، سواء عن طريق االتفاقيات التجارية، أو عن طريق االقتحام العسكري املباشر          

                                                
(107) Ibid, P. 325. 



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٢٦ 

واسعة من الرقعة اجلغرافية للعامل      اضطراب أقسام    ا عنه جنم وهي التدخالت اليت  
وذكر أن الذي شجع على ذلك التدخل واالقتحام هو تفسخ العامل           . ياإلسالم
ي، من الداخل وعجز االمرباطورية العثمانية عن محايته بل عن محايـة            اإلسالم

نفسها من الثورات القومية اليت كانت تشجعها سراً وعلنـاً خمتلـف الـدول              
  . وراثة بقايا ممتلكات االمرباطورية العثمانية الطامعة يفاألوروبية

 ماها حبركـة    -  يف تركيا  وحتدث الكتاب أيضاً عن فشل حركة التحديث      
 شجعت رعايا الدولـة يف      وأا جاءت متأخرة عن زماا،      فذكر أا  -التغريب

 ، مث تطـرق   )١٠٨(األصقاع املتباعدة على مزيد من التمرد على احلكم العثمـاين         
 ودخـول   م١٩٠٨قالب مجاعة االحتاد والترقي يف تركيا يف عام         نا أمر   الكتاب

 لى اليت ترتبت ع    املهولة م، واآلثار ١٩١٤تركيا يف احلرب العاملية األوىل يف عام        
  .يةاإلسالمي كله، حيث اارت دولة اخلالفة اإلسالم نطاق العامل يفذلك 

ألرمن على ورجع الكتاب بالسياق التارخيي إىل الوراء ليتحدث عن مذابح ا      
، وهنـا   العقد األخري من القرن التاسع عشر      األتراك يف     احلكام والعسكريني  يد

 تلك املذابح بسبب من تأييدهم لروسيا       ايامليون أرمين راحوا ضح   حنو  ذكر أن   
 وساق هذا األمـر يف      ،النصرانية يف حروا املتتالية ضد الدولة العثمانية املسلمة       

ية اإلسـالم تيجي بني دولة اخلالفـة      اواالسترمساق حديثه عن الصراع الديين      
  .)١٠٩(والقيصرية الروسية

وباملنهج نفسه الذي ساق به الكتاب جتربة التحديث يف تركيا تناول جتربة            
 التحديث يف إيران على يـد  جتربة والتحديث يف مصر على يد حممد على باشا،     

                                                
(108) Ibid, P. 326. 
(109) Ibid, P. 327. 
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 قائالً عن ،Islamic Revivalي اإلسالممث تعرض إىل دعوات البعث . أكثر من شاه
 عام حيث   ١٣٠٠ إنه ظل يصوغ جمتمعات الشرق األوسط ألكثر من          اإلسالم

ظل القرآن والشريعة يقدمان اهلداية يف كل مناحي احلياة، ومن حـني حلـني              
ىت تظل تقدم أحكام القـرآن الـصاحلة لكـل          حكانت تتجدد تلك الدعوات     

   .)١١٠(ومكان زمان
لثقافية الـيت طرحهـا الغـرب       وانتقل الكتاب ليتحدث عن التحديات ا     

قدم ا منطاً بديالً للتحضر قاصداً أن ي  ي املعاصر،   اإلسالماالمربيايل يف أفق العامل     
والتحديث يقوم على النهج العلماين اخلـالص، السـيما يف جمـايل الـسياسة            

 ذلك التحدي قد أفلح يف زعزعة بعض عقائـد املـسلمني            وذكر أن . والقانون
د قرن كامل من استيالء النفوذ الثقايف الغريب علـى العـامل           بع ف ،حيام وتقاليد
فتقلد أمنـاط احليـاة     ي بدأت بعض أقطاره تفصل السياسة عن الدين،         اإلسالم
وزاد هذا األثر الغريب يف اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين مع            الغربية

  .منو املدن وتوسع نطاق التعليم
أتباع الغرب يف جلـب حالـة ـضة        وأشار الكتاب إىل فشل جمهودات      

ي، األمر الذي اتضح جلياً يف السبعينيات، وما عتم أن          اإلسالمحقيقية يف العامل    
جلب حالة شكوى وغضب شاملة يف التسيعينيات، ويف خالل ذلـك الوقـت       

ي مـن املغـرب إىل      اإلسـالم تنامت حالة األصولية الدينية على نطاق العامل        
 قوا وآثارها من قطر إىل آخر حيث اختذت طابعـاً           أندونيسيا، ولكن اختلفت  

إرهابياً يف بعض األقطار، وإصالحياً يف أقطار أخرى، وعملت من خالل النظام            
                                                

(110) The Quran and sharia provide guidance to all aspects of life from   law and government to 
family and business relationship. Ibid. P. 328. 
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السياسي يف بعض األقطار، وخرجت على ذلك النظام مجلة وتفصيالً يف أقطار            
  .ربة مع األوساط العلمانية واملتغالً حمتدماًدويف كل احلاالت أشعلت ج. أخرى

ية فقرر أن   اإلسالموتطرق الكتاب لوضعية املرأة املسلمة يف بعض األقطار         
 تتمتع حبقوقها السياسية يف     صارتوضعيتها ختتلف من قطر إىل آخر، حيث أا         

تنال تعليماً جامعياً وحتتل مهنـاً رفيعـة        أخذت  ية، و اإلسالمكثري من األقطار    
 قد خلعن احلجاب    اإلسالمل إن نساء    وقا. كاملهن القانونية، واهلندسية، والطبية   

وأبدى . يف كثري من األقطار يف اخلمسينيات مث عدن الرتدائه يف الفترة األخرية           
 النساء املتعلمات يعتقدن أن ارتداء احلجاب ميثل رفضاً         مالحظة تتعلق بأن بعض   

  .)١١١(الظاملة والتأثريات الثقافية الضارة، ولذلك يقبلن على ارتدائه باطرادللحكومات 
مث عاد الكتاب ليعاجل وضعية املرأة يف الدين نفسه فقرر أن الشريعة تعطيها             

يف احليـاة   وضعاً قويـاً يف األسـرة، وتتـيح هلـا أن تـؤدي أدواراً مهمـة      
   .، وبالتايل تتمتع بقدر ال بأس به من احلرية واالستقاللية)١١٢(االقتصادية

، حتـدث عـن   ياإلسـالم ويف موازاة استعراض الكتاب حلركات البعث     
وذكر أن . ية كتركيا، ومصر، وإيراناإلسالمحماوالت التحديث يف بعض الدول 

مت ألا أكرب دول الشرق األوسط من حيث تعداد السكان،           اختيار هذه الدول  
وأن هذا العامل بالذات ظل عامل توتر وحراك دائم فيها، ولذلك فال غـرو أن            

ذه احلركات التحديثية قد فشلت     مث إن ه   قامت أكثر حماوالت التحديث هناك،    
يف حتقيق معظم أهدافها، ومل توفر فرص عمل كافية تتماشى مع النمو السكاين             

                                                
(111) Ibid, P. 591. 
(112) Under sharia, woman traditional hold powerful position in the family and played important 

economic roles. Ibid, P. 591. 
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  .)١١٣(املتصل، وأمست من مث سبباً جديداً للتوتر االجتماعي
  :النقد والتقومي: ثانياً

نصاف، وقدم معلومـات وحتلـيالت      اتصفت مباحث الكتاب بالدقة واإل    
ول باملدرسة الثانوية من شأا أن تعينه على تكـوين          مناسبة لطالب الصف األ   

 يف عقيدته وشريعته، وآدابه االجتماعيـة،       اإلسالمفكرة صحيحة وحسنة عن     
  .السياسية واحلضاريةووجتلياته التارخيية 

ي، ووصفه لتلك اإلسالموقد أنصف الكتاب يف تقوميه حلركة تغريب العامل     
ي، وذلـك علـى     اإلسالم يف العامل    حداث ضة حقيقية  إبالفشل يف    املساعي

خالف الكتب القدمية اليت ظلت متتدح حركة التغريب، وتتحدث عن أن حركة    
 تركيا  ي بدأت بأتاتورك الذي فصل الدين عن الدولة، وبىن        اإلسالمتطوير العامل   

  !ياإلسالم يف بناء الدول يف العامل ىاحلديثة اليت صارت مثاالً حيتذ
فجاءت . ك أن خيلو الكتاب من سائر أنواع اخلطأ       ومل يكن متوقعاً بعد ذل    

وحديثه عـن    ية،اإلسالم باالمرباطورية   اإلسالمتسمية دولة    فيه أخطاء من قبيل   
وهي مزاعم غري مسلم ا تارخيياً بل شابتها الكثري مـن           مذابح األتراك لألرمن    

قض مع  املغالطات، وما تزال تستخدم يف الغرب يف جمال االبتزاز السياسي، وتتنا          
  .)١١٤(املوثوقة لتسامح األتراك مع رعاياهم من غري املسلمني املراجع التارخييةتأكيد 

الوهـاب   ية حملمد بن عبـد    اإلسالمومن أخطاء الكتاب زعمه أن الدعوة       
كذلك، وإمنا قامت من     كانت موجهة ضد احلكم العثماين، وهي مل تكن قطعاً        

                                                
(113) Ibid, P. 593. 
(114) Ibid, P. 327. 
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 .جلزيرة العربية حتت راية التوحيـد أجل جتريد عقيدة التوحيد، مث لتوحيد أحناء ا      
فقد أرسـل هـؤالء     . يون ومل تصطدم م ابتداءً     العثمان وقد اصطدم ا احلكام   

وعلى كل ميكن رد هذه األخطاء      .  باشا لسحقهم  يواليهم على مصر حممد عل    
إىل املراجع واألدبيات اليت يستقي منها هذا الكتاب وهي يف مجلتـها معاديـة              

  .)١١٥(ال مقام ملناقشتها هناللدعوة اإلصالحية و
عادة ما يتورط فيه املؤلفون الغربيون، حيث       ووقع الكتاب يف خطأ منهجي      

يفرقون بني القرآن والشريعة، حبسباما شيئني خمتلفني، فهم جيهلون أن القرآن           
ية، وهذا خطأ مفهومي نابع مـن       اإلسالمهو املصدر األول واألساسي للشريعة      

 حىت يتفهموا أن - بإذن اهللا -الدين ولن مير زمان طويل     طريقة الغربيني يف فهم     
  . ال ينطبق عليه فهمهم اخلاص ملصطح الديناإلسالم

   يف كتاب التاريخ اإلسالمعرض ونقد ما ورد عن 
  للصف الثاين يف املرحلة الثانوية

  : العرض: أوالً
 :Modern World History أمنوذج التفاعل :أفرد كتاب تاريخ العامل احلديث

Pattern of Interaction
  املقرر على طالب الـصف الثـاين مـن املرحلـة      ،)١١٦(

                                                
لقد ناقشت هذه التهمة من ضمن م أخرى أثريت يف اآلونة األخرية ضد الدعوة اإلصـالحية     )١١٥(

  : حتت النشر بعنوانيف كتابني يل
- The Mission of Mohammad Ibn Abdul Wahhab and The Cultrual Dialouge. 

- Ten Major Differences Between Wahhabism and Taliban. 
(116) Roger B. beck, et. Al., Modern World History: Pattern of Interaction, McDougal Littell, 

Evanston, Il. 2005. 
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ي، دار األول منها عن تـاريخ الدولـة        اإلسالمالثانوية، ثالثة فصول عن العامل      
  .العثمانية، والثاين عن تاريخ الدولة الصفوية والثالث عن دولة املغول باهلند

 للدولة العثمانية علـى يـد   وقد ركز الفصل األول على الطبيعة العسكرية   
الغازي عثمان مؤسس الدولة األول، وحتدث عن خليفته الغـازي أورخـان،            

وعلى عكس . واستخدامه للسالح املدفعي واستيالئه على مدينة أدرنة يف البلقان        
الشائع يف الكتابات التارخيية الغربية عن وحشية األتراك، ذكر الكتـاب أـم             

من ظروف حياة الفالحـني      توحة برأفة ورمحة وحسنوا   عاملوا سكان البالد املف   
  .)١١٧(إىل حد كبري

وتناول الكتاب موضوع غزوة تيمورلنك لألراضي التركية وموته بعد ذلـك، مث            
وحتدث عن حروم يف ار      وض سالطني أتراك أقوياء كمحمد األول ومراد الثاين،       

ية يف أوروبا، واستيالء الـسلطان      العثمان والبلقان وإيطاليا، وتوسيعهم ألرجاء السلطنة    
  .م١٤٥٣حممد الفاتح على مدينة القسطنطينية يف عام 

ولقد وصف الكتاب عملية فتح القسطنطينية بتفصيل وافر علـى مـدى            
صفحة كاملة تقريباً، ومل يذكر شيئاً سلبياً غري أن املدينة استبيحت ملدة ثالثـة              

لك املعلومة عن مؤرخ إسالمي   أيام وبعدها منع النهب والسلب، ونقل الكتاب ت       
وذكر عن كنيسة آياصوفيا أا عوملت باحترام مث حولت بعد ذلـك إىل             . قدمي

وحتدث الكتاب عن تسامح السلطان حممـد الفـاتح مـع       . )١١٨(مسجد جامع 
                                                

(117) "The Ottomans acted kindly toward the people they conquered. 
they ruled through local officials appointed by the Sultan and often However, 
improved the lives of the peasants". Ibid, P. 163. 

(118) "The church now belonged to the Muslim sultan. Therefore Mohamed insisted that declared 
the Hagia Sophia a mosque", P. 64. 



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٣٢ 

إنه فتح مدينة القسطنينية ألتبـاع الـديانات        " :أصحاب األديان األخرى قائالً   
 .")١١٩(ولألتراك ولغريهمية اإلسالماليهودية والنصرانية و

وحتدث عن السلطان سليم األول مركزاً على دمويته وانقالبه على أبيـه،            
 وقتله إلخوته وأتباعهم، وتناول وقائع حربه للصفويني، واستيالئه على سوريا،         

ل دور   وتطرق لسرية السلطان سليمان القانوين قائالً إنه مثَّ        .احلرمني الشريفني و
وقال إن   .الدولة الكربى اليت اتسعت بالفتوحات الشاسعة     التطور القانوين هلذه    

، اعترافاً مبـآثره  Suleimm the Magnificentهذا الشخص مشهور يف الغرب باسم 
 .)١٢٠(وإجنازاته الثقافية الرائعة

وعلى مدى صفحتني حتدث الكتاب عن فتوح العثمانيني يف بلغراد، وار،           
وحتدث عـن جـيش     .  ووسط آسيا  والنمسا، وجزيرة رودس، ومشال أفريقيا،    

االنكشارية ودوره يف حتقيق االنتصارات العثمانية، وقال إن األسـر النـصرانية     
 من  ىكانت تقدم أبناءها ليكونوا ضمن اجليش العثماين، بل أحياناً تدفع رشاو          

وحتدث مرة ثانيـة عـن تـسامح        . )١٢١(أجل أن يضموا يف جنود ذلك اجليش      
 ألزم العثمانيني بـاحترام     اإلسالمضة ذكر فيها أن     العثمانيني بعبارة أكثر استفا   

  .ديانات اآلخرين
اب للحديث عن تاريخ الدولة الصفوية يف إيران مركزاً على عامـل            تمث انتقل الك  

امتزاج الثقافات وأثره يف تكوين الدول اجلديدة، وشرح أسباب نشأة الدولة الـصفوية             
روب دامية مع الدولة العثمانيـة  على أساس املذهب الشيعي، ودخوهلا يف صدامات وح      

                                                
(119) "He opened constantino to new citizens of many religions and backgrounds. Jews christtions, 

and Muslims, Turks and now – Turks all flowed in" P. 64. 
(120) "This title was a tribute to splendor of his court and to his cultural achievements" P. 65. 
(121) "In fact Christian families sometimes bribed officials to take their children into janissary 

corps, because the brightest posts", P. 65. 
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ـاه     إذات التوجه السين، مث توسعها يف آسيا الوسطى يف عهد            مساعيل الـصفوي، وش
عباس، واهتمام تلك الدولة بالثقافة والصناعة والفن، واتصاهلا بأوروبا حيـث دأبـت             

  .)١٢٢(إيران منذئٍذ على تصدير السجاد إىل الغرب
ة يف اهلند، وتأسيس املغول لدولـة       ياإلسالموتناول الكتاب تاريخ الفتوح     

كربى هناك يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وازدهار تلك الدولـة ومتـددها             
، الذي  "أكرب"خالل القرنني التاليني، وتوقف الكتاب كثرياً عند عهد السلطان          

، اإلسـالم واصل مهمة مزج الثقافات واألديان مبحاولته تأليف دين مزيج من           
 ان اهلندية، وأشاد مؤلفو الكتاب مبا أمسـوه بـروح التحـرر           النصرانية واألدي و

  .)١٢٣(والتسامح الديين لدى السلطان أكرباإلنساين 

  :النقد والتقومي: ثانياً
امتازت مباحث هذا الكتب بقصرها واقتضاا للمعلومات، والتركيز على         

ـ              اذجاجلوانب التارخيية والثقافية، وذلك اتباعاً ملنهج الكتاب العام يف عرض من
 يف  اإلسـالم ومل يتعرض الكتاب لوصف     . للتفاعل الثقايف واحلضاري بني األمم    

لناس، ووجد املؤلفون من     بعرضه على احلالة اليت ميارسه ا ا       ى وشرائعه، واكتف  عقائده
  . ما جرته عليهم من مذابح مهلكة و لذكر اخلالفات بني املسلمنيمث جماالً

 يف الكتابـات الغربيـة اسـتخدام      على غري املعهود   ،ولكن جتنب الكتاب  
يني، ومل يقدم اامات هلم بالصدور عن التعصب        نعبارات مسيئة يف حق العثما    

وأمـا عـن    . ، وال مبمارسة الوحشية مع األعداء      السياسية الديين يف تصرفام  

                                                
(122) Ibid, P. 70. 
(123) Ibid, P. 72. 
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الصفويني فقد أوحى الكتاب للطالب وكأن املذهب الشيعي ميثل حركة تطور           
تطور املذهب الربوتستانيت يف الغرب، وكـذلك صـور         لى غرار   ع اإلسالميف  

ني عن  ِب، وي اإلسالمحركة السلطان أكرب على أا مذهب تقدمي يعكس تسامح          
قابليته لالندماج يف األديان األخرى، ومل يكشف الكتاب عن عني احلقيقـة يف             

ي مستبداً،  اإلسالماألمر، حيث كان السلطان أكرب، كما تشري مراجع التاريخ          
  . ارباً لإلسالم واملسلمنيوحم
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   يف كتاب التاريخ اإلسالمعرض ونقد ما ورد عن 
  للصف الثالث يف املرحلة الثانوية

  :مقدمة
ي الـيت اتـسمت     اإلسـالم على عكس مادة الكتاب السابق عن التاريخ        

 "الرحلة اإلنسانية: تاريخ العامل"بالقصر، جاءت مادة كتاب الصف الثالث 

The World History: The Human Journey
)١٢٤( . 

تارخياً وعقيدةً  : اإلسالمموسعة وحاوية لصنوف كثرية من املعلومات، عن        
 .اإلسـالم ضاً لتقصري الكتاب السابق يف التعريـف ب يأتى تعو وثقافة، وكأنهوشريعةً، 

وجبانب ذلـك   . اإلسالموقد خصص الكتاب ثالثة فصول كاملة للحديث عن         
  .  يف فصول أخرىاإلسالمت عديدة إىل وردت على سبيل املقارنة إشارا

  :العرض: أوالً
بدأ الفصل األول مبعلومات عامة يف استعراض بعض األحداث املهمـة يف            

ي كمولد النيب، وهجرته إىل املدينة، وخالفة أيب بكر الـصديق،   اإلسالمالتاريخ  
  .وبناء مسجد قرطبة، واكتشاف علم اجلرب، وإنشاء مصانع الورق ببغداد

البـن  " القانون يف الطب  "الفصل على مناذج مصورة من كتاب       واحتوى  
، وجهاز البوصلة، وخريطة جغرافية للجزيـرة       "ألف ليلة وليلة  "سينا، وكتاب   

العربية، وصورة الكعبة، ومعلومات عن النيب حممد، جاء فيها أنه ولد يف عـام              

                                                
(124) The World History: The Human Journy, Holt, Pinehart & Winstin, Il. 2005. 
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ـ            ٥٧٠ تفاد م، وأنه التقى ببعض اليهود والنصارى املوحدين، وأملح إىل أنـه اس
 .)١٢٥(عنهم عقيدة التوحيد ألنه ذكر أن بقية قومه من العرب كانوا مشركني

ولكن مع ذلك مل ينكر الكتاب مبدأ الوحي السماوي فـذكر أن حممـداً             
ك جربيل، الذي أخربه أنه     عندما بلغ األربعني من العمر أخرب قومه أنه التقى امللَ         

  .آننودي ليكون رسوالً هللا إىل قومه وبدأ يقرئه القر
 واستطرد الكتاب يف ذكر صراع القرشيني مـع الـنيب، إىل أن اضـطروه     

 على إثر ذلك، وأثـار      اإلسالمم، حيث انتشر    ٦٢٢ للهجرة إىل املدينة يف عام    
عليه ذلك النجاح الفائق قومه القرشيني فحاربوه أشد احلرب إىل أن استسلموا            

 وأخلصها لعبـادة اهللا     م فقام من مث بتحطيم أصنام الكعبة      ٦٣٠له أخرياً يف عام     
 ينتشر يف آفاق اجلزيرة العربية عن طريـق مـزيج مـن             اإلسالموحده، وأخذ   

 .)١٢٦(السياسة احلكيمة والتسامح والقوة
ي مـشرياً إىل أن     اإلسـالم وأخذ الكتاب بعد ذلك يشرح أركان اإلميان        

 يعلن وجود إله واحد فقط، ويوجب على مجيع البشر أن يطيعوا إرادته             اإلسالم
 األساسي الذي أنزل على حممد، اإلسالمعة تامة، وذكر أن القرآن هو كتاب    طا

، وتـضاف   )١٢٧(وأن هناك مخس عبادات إسالمية مطلوبة تسمى أركان اإلميان        
إليها تعليمات أخالقية كثرية كالتزام التواضع، والتسامح، والكرم، وحترمي أكل          

واكتفـى  . هاد إذا دعا  شرب اخلمر، واإللزام بإجابة داعي اجل      و ير،نـزحلم اخل 
  .الكتاب بأن شرح مفهوم اجلهاد على أنه يعين احلرب الدفاعية عن الدين

                                                
(125) Ibid, P. 49. 
(126) Ibid, P. 49. 

  .شرح هذه األركان كما مساها يف مربع خاص شرحاً موسعاً )١٢٧(
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 أنه ينهى عن الصالة يف املساجد اليت        اإلسالموجاء يف الكتاب من حقائق      
 ال يعتـرف    اإلسالمسجاد أو صور حيوانات، وذكر أن        حتتوي على أثاث أو   

 اليهود  ى رجال دين أصالً كما لد     يوجد فيه  مبكانة خاصة لرجال الدين، بل ال     
والنصارى، وإمنا يوجد من حيفظون القرآن ويفهمون الشريعة ويرشدون الناس           

  .إىل طرق العبادة الصحيحة
 ببعض التفـصيل،    اإلسالموعاد الكتاب يف فصل تاٍل ليتحدث عن انتشار         

  فنياًالًالواستهلَّ هذا الفصل استه. وذلك ابتداًء من عهد خالفة أيب بكر الصديق  
له مغزاه العميق بذكر قصة اإلسراء واملعراج باختصار، ومنها دلف إىل ذكـر             
الصديق، وذكر أنه مسي صديقاً منذ ذلك اليوم الذي صدق فيه بال تردد خـرب               

وحتدث عن بعض مناقب الصديق وتارخيـه مـع الرسـول،      . اإلسراء واملعراج 
 م، فتوىل ٦٣ ة النيب يف عامواستنبط من ذلك أنه كان من الطبعي أن خيتار خلالف        

م، فخلفه عمر، وكان قائداً قوياً واصل       ٦٣٤  إىل أن مات يف عام     اإلسالمنشر  
 يف سوريا، والعراق، وفارس، ومصر، ومشال إفريقيا، وزاد غـىن           اإلسالمنشر  

  .ية إىل مستوى ملحوظاإلسالمالدولة 
 الـبالد   أن سياسة العرب جتاه   ": ياإلسالموذكر الكتاب عن طبيعة الفتح      

فقد كان العرب أقوياء وشجعاناً     . ي سهالً اإلسالماملهزومة جعلت توسع الفتح     
يف احلرب، ومع ذلك دخلوا يف معاهدات كثرية مع الشعوب األخرى بـدون             

 شهدهم تاريخ اإلنسان، فهم     آخرينمعارك، وكانوا أكثر تساحماً من أي فاحتني        
، وكانوا متساحمني بـشكل     الماإلسمل يوجبوا على الشعوب املفتوحة أن تعتنق        
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 .)١٢٨("خاص مع اليهود والنصارى

ية اإلسـالم وجاء يف الكتاب عن اخللفاء بعد عمر أم زادوا توسع الدولة            
 البيزنطية والفارسية، حيت أنه بعد مبرور       :مرباطوريتنيبأكثر مما فعل، وأضعفوا اال    

إفريقيا، ومد رواقَه    من اهلند، إىل مشال      اإلسالممائة عام على وفاة حممد، انتشر       
على جزر البحر األبيض املتوسـط، وإسـبانيا، وطـرق املـسلمون أبـواب              

  .القسطنطينية وإن مل يفتحوها
 اإلسالموخاض الكتاب بعد ذلك يف ذكر أحداث الفتنة الكربى يف تاريخ            

قائالً إا نشبت يف عهد اخلليفة عثمان الذي امه البعض بأنه حاىب أهله ومن مث      
وجاء بعده اخلليفة الرابع علي ومل يتفق عليه الناس مجيعـاً           . وا عليه وقتلوه  تآمر
، )١٢٩( احلكم معاوية وأيده معظم الناس الذين سموا بأهل الـسنة          وتسلَّم. وقتل

     ا يبينما اعترض عليه من غدورفون باسم الشيعة، وهم الذين قالوا إن أبناء علي         ع
 طائفة أخرى يف املسلمني هم الصوفية       مث انبثقت . هم وحدهم الصاحلون للحكم   

  .الذين آثروا حياة الزهد واإلميان وأغفلوا أشياء احلياة الدنيا
ي مل يـؤثر يف حركـة       اإلسالموذكر الكتاب أن هذا االنقسام يف الصف        

الفتوح اليت تواصلت، فعرب املسلمون الرببر إىل األندلس ودخلوها بـسهولة يف            
م، ورجعوا إىل إسـبانيا     ٧٣٢م هزموا يف عام     م، مث غزوا فرنسا إال أ     ٦١١عام

  .عام ٧٠٠حيث حكموها ألكثر من 
من كونه  " :اإلسالموالحظ مؤلفو الكتاب ما ظنوه حركة حتول كربى يف          

                                                
(128) Ibid, P. 51. 
(129) "Became known as the Sunnis. They were the followers of the Sunna the way of the 

Prophet", Ibid, P. 52. 
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 إىل حركة ثقافية هائلة أثرت يف كل جوانـب احليـاة يف االمرباطوريـة               اًدين
لني إـم كمثَـل     وضربوا مثالً لإلسالم وحكومته وشعبه، قائ     . )١٣٠("يةاإلسالم

 هو اخليمة، واألعمدة هي احلكومة،      اإلسالمف .اتادهواخليمة بأعمدا وحباهلا وأ   
  !)١٣١(تاد هم الشعبوواحلبال واأل

واختذ املؤلفون من هذا املثل مدخالً للحديث عن بعـض أمنـاط الثقافـة              
، حيث كـان    اإلسالمية، فتحدثوا عن االرتباط بني الثقافة والتجارة يف         اإلسالم

 جتاراً، ولذلك فال غرابة     اإلسالمتاجراً، وكذا كان قومه من قبل        الرسول حممد 
ية، وأن متتد خطوط    اإلسالم من تركيبة الثقافة     مهماً اًيف أن تصبح التجارة جزء    

وآسيا وإفريقيا، وأن ينتج املسلمون بـضائع   أوروبا  ية لتصل إىل  اإلسالمالتجارة  
الصوف، السجاد، والذهب، والفـضة،     راقية من النسيج، واحلرير، والقطن، و     

  .والصلب، واجلواهر، والعطور، والبهارات، والزخارف الفخارية واجللدية
ذكر الكتاب أنه مثلما أمد املسلمون العامل بفنوم يف كل ذلـك، فقـد             و

استعاروا من فنون وثقافات األمم األخرى الكثري ودجموه يف بوتقة الثقافة والفن            
بيني يف القرون الوسـطى     ووذكر املؤلفون أن الكتاب األور    . ي األصيل اإلسالم

وعصر النهضة كانوا يعتمدون على العرب يف العلوم والفنون خاصة تلك الـيت             
  .)١٣٢(ازدهرت يف كل من األندلس وصقلية

  "احلكومة واتمع"ويف فصل واسع بعنوان 
 Society and Government  

ية إىل ثالثة أقاليم جغرافية مستقلة      ماإلسالأشار الكتاب إىل انقسام اخلالفة      
                                                

(130) Ibid, P. 54. 
(131) Ibid, P. 54. 
(132) Ibid, P. 54. 
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وذكر أن ذلك مل يؤثر مطلقاً      . عن بعضها يف كل من بغداد، والقاهرة، وقرطبة       
، ألم ظلوا يتبعون ما جاء يف القرآن الذي         اإلسالمعلى التزام املسلمني الديين ب    

  .)١٣٣(حيكم شؤون حيام الدينية والدنيوية مجيعاً
ية فقال  اإلسالمة الرق يف تاريخ احلضارة      واستطرد الكتاب إىل ذكر مؤسس    

، مث نزل القرآن وحـثََّ      اإلسالمإن الرق كان شائعاً يف اجلزيرة العربية من قبل          
املسلمني على عتق الرقيق، وأمر الذين ميلكون الرقيـق أن يرأفـوا ـم، وأال               

  حبرية الطفل الـذي ينجبـه الـسيد         كذلك   اإلسالم يسترقوا مسلماً، وحكَم
  .ِهِتمأَ من

، وذكـر أن املـسلمني      اإلسالموتطرق الكتاب إىل أمهية شأن األسرة يف        
ِكيون احتراماً كبرياً ألعضاء األسرة من آباء، وأبنـاء، وأجـداد، وأعمـام،             ن

خاالت، وأن كبار السن ينالون االحترام مضاعفاً، وذكـر     و وعمات، وأخوال، 
ق يف امللكية اخلاصة، وأـا غـري        أن املرأة هلا احلق يف املعاملة احلسنة، وهلا احل        

وأن هلا حـق     ،)١٣٤(مسؤولة عن اإلنفاق على األسرة فتلك هي مسؤولية الزوج        
  . رفض الزوج الذي حيدده هلا األبوان إن مل تره مناسباً هلا

فإن القرآن أعطى املرأة حقوقاً مل تكن تتمتع         -يقول الكتاب    -ويف الواقع   
فعلـى  ". يقصد تقاليد اجلاهلية العربيـة      "لقدمي  ا يف القانون التقليدي العريب ا     

. سبيل املثال إذا طُلقت املرأة فإا حتتفظ مباهلا، وتستطيع أن تتزوج مرة أخـرى    
وهلا احلق يف املرياث إذا مات زوجها أو مات هلا قريب، وهكذا متتعت املـرأة                

 من هـذه  املسلمة حبقوق أكثر مما متتعت به أكثر النساء يف عهدها، ولكن كثرياً    
                                                

(133) Ibid, P. 55. 
(134) Ibid, P. 56. 
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  .)١٣٥(اإلسالمية عن اإلسالماحلقوق فقدا املرأة املسلمة بسبب بعد اتمعات 
بالعلوم النظرية والتطبيقية كان من أهم جوانب        االهتمام   وذكر الكتاب أن  

ية، حيث اهتمت احلكومات بإنشاء املكتبات العامة، وامكـت         اإلسالمالثقافة  
ل مسلم يستطيع أن يقرأ أو يكتـب        األسر واملساجد يف نشر التعليم، وأخذ ك      

وهكذا نبغ مثقفون وعلماء كثريون كان من أعظمهم         .يسهم يف تعليم اآلخرين   
 يف أوائـل    بِتالذي كُ " القانون يف الطب  "املعلم الثاين ابن سينا صاحب كتاب       

القرن احلادي عشر امليالدي، وظل يستخدم مصدراً لتعليم الطب يف اجلامعات            
  .رن السابع عشر حيت القوروبيةاأل

وربط الكتاب ما بني اهتمام املسلمني بالتجارة واهتمامهم بعلم اجلغرافيـا           
 من ذلك بتحسني رسم اخلرائط اجلغرافية، وتطـوير علـوم           حيث قاموا بسببٍ  

وعلـى سـبيل   . مستفيدين من اخلرائط القدمية لإلغريق     فنون املالحة،  و الفلك،
لناس إىل األقطار البعيدة ويطلب إلـيهم   م اإلدريسي يرسل ا   املثال فقد كان العالِ   

متكـن   أن يرمسوا له املعامل اجلغرافية اليت مروا ا، ومن تلك املعلومات املتراكمة          
مث طور املسلمون جهاز البوصلة ليعينـهم       . يرسم خريطة كاملة للعامل القدمي     أن

وفيما بعـد   .على معرفة حركة النجوم واستحدامه لتحديد مكام على األرض    
  .بيون ذلك اجلهاز من املسلمني واستخدموه يف الكشوف اجلغرافيةوألوراقل ن

واستفاض الكتاب يف ذكر إجنازات املسلمني العلمية يف حقـول الطـب            
مث حتـدث عـن الفنـون       . والرياضيات والفيزياء، مبا ال سبيل الستقصائه هنا      

دى املـسلمني،    املمارسات الفنية ل   يفية، ممهداً لذلك بذكر أثر العقيدة       اإلسالم

                                                
(135) Ibid, P. 57. 
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 مينع رسم اإلله، ورسم كل ما يقود إىل الشرك، ورسم اإلنسان،            اإلسالم :فقال
واحليوان، ولذلك اجته الفنانون املسلمون إىل التعبري اجلمايل عن طريق اخلـط،            

واستعرض الكتاب علـى    . والتصميم، والعمارة، والشعر، والنثر الفين    ،والزخرفة
. ية كما جتلى يف مـسجد قرطبـة  اإلسالمة مدى صفحتني مناذج من فن العمار 

ية بشر ما يعرفـه     اإلسالممرة أخرى ختم هذا الكتاب حديثه عن الفنون          ولكن
ية، وهو األدب الفاضـح الـذي       اإلسالمالغربيون عن التاريخ الثقايف للحضارة      

  . منه برئاإلسالماحتواه كتاب ألف ليلة وليلة، و

  :النقد والتقومي: ثانياً
ط العام لتناول الكتاب لإلسالم سليماً، ولكـن ردت بعـض     لقد كان اخل  

األخطاء األساسية والعرضية يف الكتاب، ولكنها تبدو يف غالبها غري متعمـدة،            
وإمنا ساق إليها قصور املعلومات، وضعف االستنتاج، بينما ساقت إىل الـبعض            

ـ       االستشراقاآلخر الرواسب الفكرية     ة يف  ية، ونزعة االسـتعالء الثقـايف الكامن
  .عقليات املؤلفني

 مجيعاً عبادات، مع أن الـشهادة       اإلسالمومن هذه األخطاء تسمية أركان      
ن املسلمني انقسموا إىل    أومنها الزعم ب  . من أمور العقيدة بل رأس أمور العقيدة      

هذا مع أن الصوفية فرق عديدة ال       .  أهل السنة، والشيعة، والصوفية    :ثالث فرق 
  .لسنة احملضة، وبعضهم على البدع الشنيعةفرقة واحدة، وبعضهم على ا

 أكثر من دين حيـث  ء حتول إىل شياإلسالمومن هذه األخطاء الزعم بأن    
وهذا خطأ مـستقى مـن دراسـات         .أصبح برنامج حياة متكامل للمسلمني    
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، اليت تقـول بـأن      "مونتغمري واط "ـت القدمية ل  ااملستشرقني، السيما الدراس  
خبالف ما  سس دولة، ويضع تشريعات هلا، وذلك    اهلجرة أوحت إىل حممد أن يؤ     

 يف مكة، من تركيز على العقيدة، وذكر اليوم اآلخر، ووصف       اإلسالمكان عليه   
  .الكوارث اجليولوجية والفلكية اليت ستحيق بالكون يومئذ

ومن األخطاء املفاهيمية يف الكتاب ما جاء يف خامتة حديثه عـن كتـاب              
ي، وهو ليس كذلك بالتأكيد     اإلسالمأمنوذجاً للفن   واختاذه له    ،"ألف ليلة وليلة  "

من حيث احملتوى، كما أنه يعطي صورة كاذبة عن حياة اخللفـاء املـسلمني،              
وأسوأ من ذلـك كلـه فـإن        . بتصويرهم مستغرقني يف الترف واللهو واون     

املستشرقني ترمجوا الكتاب قبل قرنني من الزمان، وجعلوا منه مرآة للنظـر إىل             
 ية، فهي يف نظرهم جمتمعات اجلـواري، والـرقص،         اإلسالمتمعات  أحوال ا

  وجعلوا اإلنسان الغـريب    . ، والصيد، واللهو، والوحشية   ِووشرب اخلمر، والعد
العادي يتصور حياة العرب واملسلمني على هذا النحو، وإن مل جيدها كذلك يف             

تكـب جريـرة    على هذا النحو القدمي، فري   اًالعيان، فهو حياول أن يفسرها قسر     
  ! النص املزور املغلوطيتغيري الواقع الذي يراه بأم عينيه، ليماش

ومن األخطاء الطفيفة الزعم بأن مساجد املسلمني ال حتتوي على سـجاد،           
، فإنه ال ينطبق على واقع املساجد       فهذا إذا انطبق على املسجد يف عهد النيب         

ق وصف االمرباطوريـة    صطالحي بإطال ومن األخطاء الطفيفة اخلطأ اال    . اليوم
ية، وهو خطأ قد تكرر يف غريه من الكتب، بل توجد أمثلة            اإلسالمعلى الدولة   

  !يةاإلسالممنه حىت يف بعض الكتب املدرسية يف البالد العربية و
لكن يف مقابل هذه األخطاء فقد أجاد الكتاب يف احلديث عـن انتـشار              
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كيمة والتـسامح والقـوة،     ، واعترف بأنه انتشر عن طريق السياسة احل       اإلسالم
، وأن اجلهاد إمنا استخدم     اإلسالموذكر أن املسلمني مل جيربوا أحداً على اعتناق         

شك أن هذا مما يتناقض مع ما ردده طـويالً           ية، وال اإلسالمللدفاع عن البالد    
، اإلسالمية عن طبيعة وأهداف اجلهاد يف       االستشراق و يةتنصريأرباب الدعاوى ال  
  . تردده وسائط اإلعالم الغربية ليل اروهو ما ال تزال

 للمرأة وحتريره هلا    اإلسالمومن حسنات الكتاب وصفه التفصيلي إلنصاف       
من اجلاهلية القدمية، وتكرميها، ومنحها الكثري من احلقوق، وقول الكتـاب إن            

وقـد  .  ال بسبب التزامهم به    اإلسالماملسلمني يظلمون املرأة بسبب بعدهم عن       
 من هذا املدخل    اإلسالم ريب أقوى نقطة يف الكتاب يف إنصاف         كانت هذه بال  

الذي طاملا استخدم من ِقبل قوى دينية وآيديولوجية غربية كثرية لإلسـاءة إىل             
ية بإشـاراته   اإلسـالم وقد أنصف الكتاب كذلك تاريخ احلضارة       . هذا الدين 

مدون على علوم   بيني ظلوا يعت  واملتعددة إىل تقدم العلوم يف ظلها، وقوله إن األور        
البن سينا، إىل قبل قليل من بزوغ       " القانون يف الطب  "املسلمني، السيما كتاب    

  .العصر احلديث
  



  
  
  
  
  
  

 
 مقارنة بين تناول اإلسالم في كل 
من المناهج الدراسية األمريكية 

  واألوروبية
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   في كل من اإلسالممقارنة بين تناول 

  ج الدراسية األمريكية واألوروبيةالمناه
  :مقدمة

إن من الصعب على باحث واحد أن يقوم برصد الكتب الدراسية للمراحل           
التعليمية املختلفة باألقطار الغربية مجيعاً وحتليل مادا حتليالً متعمقاً واستخالص          

حميصاً من تركيز هـذه الدراسـة    وإزاء تلك الصعوبة مل أجد  . نتائج صلبة منها  
يف دراسات حتليلية نقدية      فحص حالة املناهج الدراسية األمريكية، مث النظر       على

أجراها باحثون مقتدرون على عدد آخر من الكتب الدراسية بأقطارغربية أخرى  
  .تلك الدراسات ببعضها البعض  نتائجومقارنة

وأكثر هؤالء الباحثني اكتفوا بدورهم بدراسة كتاب واحد، أو طائفة قليلة           
ولذلك ال تصلح دراسام مهمـا      . ب، واستخلصوا منها نتائج حمدودة    من الكت 

ولكن بتضام نتـائج  . بالد الغرب مجيعاً كانت دقتها للتعميم السابغ على امتداد   
. تلك الدراسات مع بعضها البعض، فإا تكتسب إمكانية أكرب على التعمـيم           

نا إليها فيما مضى مـن       مبقارنة النتائج اليت توصل     اآلن وهذا ما نسعى إىل إجنازه    
  .فصول الدراسة مع النتائج اليت توصل إليها باحثون أُخر

  : واملسلمون يف املناهج الدراسية الربيطانيةاإلسالم -١
 اإلسـالم للمدارس العامة الربيطانية تاريخ طويل يف تدريس قضايا تتعلق ب         
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دميية النقدية للطالب يف مراحل التعليم املختلفة، ولكن باستعراض األدبيات األكا   
د املكتوبة باإلجنليزية أو الفرنسية مل جند دراسة شاملة كرست هلذا الشأن، ومل جن   

بالعربية أفضل من الدراسة التحليلية اليت تقدم ا الدكتور عبد احملسن بن سـامل    
كتـاب التـاريخ يف املنـهج    " :، األستاذ جبامعة امللك سعود، بعنـوان      يالعقيل

، استخدم الدكتور العقيلى منهجية     "حتليل اخلطاب التارخيي  حماولة يف   : الربيطاين
 التأسيسية عن السلطة املعرفية     "ميشيل فوكو "واستند إىل أفكار    " حتليل اخلطاب "

 The Medieval Realms.)١٣٦("عوامل العصور الوسطى" :وأخضع فيها مادة كتاب

تاب مييـل إىل  همة، منها أن الكمللتحليل والنقد الشامل، وانتهى إىل عدة نتائج      
جنازات املسلمني الثقافيـة واحلـضارية،      إي وتنقص   اإلسالمجتاهل قيمة الدين    

احلضور الطاغي لألفكار والرموز الدينية واحلضارية الغربية، ممـا         " :وذلك رغم 
يعكس أن حمتويات هذا الكتاب تتوافق مـع األسـس العقديـة والفلـسفية              

ـ واالجتماعية للمجتمـع األورويب يف حميطـه ال        ام، والربيطـاين يف حميطـه      ع
 وذكر الباحث أن الكتاب يتجاهل إىل حـد مـا حتىـاآلخر             .)١٣٧("اخلاص

بتاريخ العصور الوسطى بنفس القدر، وال جيد الباحـث    معِنياألورويب، مع أنه    
 عذراً ملؤلف الكتاب يف جتاهله ملا ال ميكن جتاهله من فصول التاريخ الغريب، فقد             

ورغم أن هناك   " :بيني يف العصور الوسطى بشكل حاد     اصطدم املسلمون باألورو  
نصاً كامالً خاصاً باحلروب الصليبية، إال أنه مل يشر إىل أي شكل من أشـكال               

                                                
(136) Nigel Kelly, The Medieval Realms, Heinemann Educational Publishers, Oxford: 1991. 

 حتليـل اخلطـاب     حماولة يف : عبد احملسن بن سامل العقيلى، كتاب التاريخ يف املنهج الربيطاين          )١٣٧(
 - جامعة امللك سعود   -األسس واملنطلقات، بكلية التربية   :  حبث مقدم لندوة بناء املناهج     ،التارخيي

  .٢ص، هـ١٤٢٤- ٣-١٣-١٢الرياض، 
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ي، وإمنا طفق النص يرسم صورة مثالية أسـطورية لقـادة           اإلسالمثقافة اآلخر   
 األول، وكيـف أن     "رتـشارد "احلروب الصليبية، وخصوصاً القائد اإلجنليزي      

ه يف مقابل صالح الدين األيـويب يف املعركـة منحتـه لقـب قلـب                شجاعت
 بتعقب وفحص املنطـق املفـاهيمي       يوقد اعتىن الدكتور العقيل   . )١٣٨("األسد

الداخلي للكتاب وفضح األنساق املضمرة فيه واإلبانة عما سكت عن الـنص،            
 فذكر أن النص الدراسي يف الكتاب الربيطاين استخدم أسلوب اإلحياء ليودع يف           
خواطر الطالب أن املسلمني تسببوا يف إشعال تلك احلروب بإصرارهم على منع            

، وهو األمر الذي ال     )١٣٩(النصارى من احلج إىل القدس وزيارة قرب السيد املسيح        
 لدي املؤرخني الغربيني، وما كان       والوثائق التارخيية املعتمدة حىت    تؤيده الشواهد 

ا يقرره كبـار املـؤرخني الغـربيني        لكتاب أكادميي يقدم للناشئة أن حييد عم      
  .ين واملستشرقني املوتوريننصراملنصفني، ويتعلق مبا روجه يف املاضي بعض امل

 استنتاجه العام من الكتـاب  يإن هذه أمثلة قليلة مما دعم به الدكتور العقيل       
أي تعزيـز  " :املدرسي أنه يقوم بترسيخ نزعة االستعالء الثقايف وسط الطـالب        

ذلك مما ال يـساعد      و .)١٤٠("هامشية اآلخر "يف مقابل   " احلضارياألنا   "مفهوم
ابتـدار   على اإلنصاف يف العرض والتحليل والتقومي، بل ال يساعد على جمـرد           

يةاإلسالماء بني أبناء احلضارتني الغربية وحوار حضاري معتدل بن . 

                                                
  .١٣. ملرجع السابق،ا )١٣٨(
  .١٤ملرجع السابق، ص ا)١٣٩(
  .١٥ملرجع السابق، ص ا)١٤٠(
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  : واملسلمون يف املناهج الدراسية األملانيةاإلسالم -٢
 أسامة أمني، األستاذ بأكادميية امللك فهد ببون، دراسـة        وقد توىل األستاذ    
 كتب مدرسية أملانية، وخلص  ة واملسلمني يف مخس   اإلسالمالنصوص اليت تناولت    

إىل استنتاج عام يقول بأن هذه الكتب قد احتشدت مجيعاً باألخطاء الفاحـشة             
 إلسـالم ابـدين    املقصودة وغري املقصودة، وكلها يلحق إضراراً وتشويهاً بالغاً       

  :وذكر من أمثلة هذه األخطاء أن كتاب التربية الدينية، الذي عنوانه
Kursbush Religion, Neuasgabe 7-8 Veralg Moritz Diesterweg Verlag, Frakfurt 

am Main.1991 

كل مسلم مكلف مبقاتلة األعـداء،      " : إن اإلسالميقول يف مستهل تعريفه ب    
بدأ اجلهاد، حىت تكون كلمة اهللا هي العليـا،         الذين ال ينصاعون للقرآن، تبعاً مل     

وحىت ميكن حتقيق اهلدف السياسي املتمثل يف مجع املسلمني العـرب يف دولـة              
 هذا التعريف هو أن املسلم ذو طبيعة حربية بالـضرورة،           ىومؤد. )١٤١("واحدة

 وأنه ال يؤمن حبرية الدين والرأي اليت تدين ا اتمعات الغربية وال تفرط فيها،             
  .وكفى بذلك إساءة للمسلمني يف أمثال تلك اتمعات

 :ونقل الباحث نصاً عن كتاب
Reli 5-6 Katholi religionsunterricht, IIrg, V. Poof. Dr. Grorg Hilger U. Poof. 

Dr. Elisabeth Riel, 1Aful.2001, osel-Verlag, Munchen 

ـ      اإلسالمإن قواعد   " :يقول فيه  صالة والـصوم    اخلمس هي الـشهادة وال
. )١٤٢("واالهتمام باآلخرين، والقول بأن الصيام من شروق الشمس إىل غروـا       

                                                
 صورة العرب واملـسلمني يف املنـاهج        :هدف احلج هو تقبيل احلجر األسود، يف       أسامة أمني،  )١٤١(

  .١٤٩، ص ه١٤٢٤ الدراسية حول العامل، سلسلة جملة املعرفة، وزارة التربية والتعليم، الرياض،
  .١٥١املرجع السابق، ص )١٤٢(
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، وكان األوىل بالكتاب أن يعـرف       اإلسالموهو تعريف ملفق وغري دقيق بدين       
 والحظ  ،يةاإلسالم كما يعرفه أتباعه أو كما تعرفه النصوص واملصادر          اإلسالمب

ية فقد  اإلسالمعندما يذكر النصوص    الباحث الكتاب الدراسي قليل الدقة حىت       
 من سورة البقرة، وقليـل املعرفـة بأوضـاع    ١٧٧وقع يف خطيئة حتريف لآلية   

 وذلك ألـم  ،فقط  باألتراك اإلسالمحيث يركز على ربط      يةاإلسالمالشعوب  
  !)١٤٣(موجودون أكثر من غريهم من املسلمني يف األحناء األملانية

  :وانونقل الباحث عن كتاب دراسي آخر بعن
Entdeckungen Machen 9-10, evang, RU, IIrsg. V. Jurgen Kluge, I. Aufl.1999, 

Cornelsen Verlag, Berlin. 

نصاً يقول إن املسلم املقيم يف الغرب إذا كان ال يتمكن من أداء الـصالة               
 وعلى هـذا النـسق   ،مرتني ثالث أو لوقتها فال بأس عليه جبمعها على أربع أو      

 وزعم أن القرآن الذي هو كالم اهللا عند ،ر الكتاب صيغة األذانالتحريفي اختص
 تعاىل ، الذي يزعم النصارى أنه ابن اهللا   ،)١٤٤(املسلمني متاثل مكانته مكانة عيسى    

ين نـصر وبذلك حياول الكتاب أن يواصل أداء رسالة أقطـاب امل         ! عما يقولون 
وإحلاقـه بالديانـة     اإلسالمواملستشرقني الذين دأبوا على ما مسوه مبهمة تطوير         

  . النصرانية
 : جاء كتاب آخر عنوانه،وعلى خطى الكتاب السابق

Lesehefie Ethik, Wertc und Normen, Philosophie Islam, Prof. Dr. Peter Antes 
und Manfred Propperl, Klett Verlag, Stuttgart Anufl, 1999. 

 ويزعم  ،" وقمع املرأة  ،دليل التخلف " :يصور حجاب املرأة املسلمة على أنه     
                                                

  .١٥١املرجع السابق، ص )١٤٣(
  .١٥٢-١٥١ ملرجع السابق،ص ص ا)١٤٤(
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 وأن حتويل القبلة كان بسبب اخلالف والعداء        ،أن الزكاة تدفع يف يوم عاشوراء     
 وينقل عن مصادر النحلة القاديانية اليت عدها طائفة مـسلمة     ،بني حممد واليهود  

ويف هذا النص ! )١٤٥(أن املسلمني يؤمنون برسل اهللا كلهم مبا فيهم بوذا وكريشنا    
  .ية ومتييع عقائد املسلمنياإلسالماه باجتاه تسخيف اآلداب سعي ال خيفى مرم

  : يورد كتاب آخر عنوانه،اإلسالمويف مزيد من التحريف والتقول على 
Kursburch Religion 7-8 Leheband Cawer Verlag, Stuttgrat, Discsterweg 

Verlag, Frankfurt a M. 1999. 

وأن  ،)١٤٦(ضها البعض بـشدة   أمناط كثرية ختتلف عن بع    " : له اإلسالمأن  
 وال حيق ألي    ،الشيخ الذي يؤم الناس باملسجد له سلطة ائية يف تفسري القرآن          

فالكتاب يواصـل جتديفـه يف الوجهـة         !)١٤٧(كان أن يراجعه أو يعترض عليه     
 هلـا أمنـاط ومواصـفات       ، صناعة بشرية  اإلسالم بالزعم بأن    ،السابقة نفسها 

م الذين يبتكرون بتفسريام املختلفة للقـرآن   وأن الشيوخ أو العلماء ه    ،متعددة
  !هذه الوجوه املتعددة لإلسالم

وقد أورد الدكتورحممد إبراهيم الفيومي مالحظات سلبية أخـرى علـى           
 أعـاق   اإلسالمالدراسية األملانية من حيث ترديدها لعبارات من مثل أن           املناهج
 ، وقبول القدر كما هـو ، ألنه ال يسمح إال بأخذ تعاليم القرآن حرفياً     ،احلضارة

 وأن األمـل   ،وأن ازدهار احلضارة العربية مل يتجاوز العصر األورويب الوسـيط         

                                                
  .١٥٢املرجع السابق، ص )١٤٥(
  .١٥٣املرجع السابق، ص )١٤٦(
  .١٥٣ملرجع السابق، صا )١٤٧(
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 وهي مالحظات تعضد    ،)١٤٨(معقود على إسرائيل لكي توقظ العرب من غفوم       
ما سبق أن أورده األستاذ أسامة أمني يف استعراضه وحتليله حملتويـات الكتـب              

عن أن الكتب الدراسية األملانيـة ال تـزال          وذلك مما يكشف     ، السابقة ةاخلمس
  .اإلسالم القدمية املتحاملة على وروبيةبالتوجهات األ حمتفظة

  : واملسلمون يف املناهج الدراسية الفرنسيةاإلسالم -٣
 ،"مارلني نصر " يف املناهج الفرنسية قامت األستاذة       اإلسالمويف جمال تناول    

 بتحليل عينات مـن الكتـب       ،بريوتالباحثة مبركز دراسات الوحدة العربية ب     
 الحظت فيها استشراء النظرة     ،الدراسية الفرنسية يف املرحلتني االبتدائية والثانوية     

 والعرب واملسلمني يف املقررات الدراسية القدميـة        اإلسالمالدونية والعدائية إىل    
 ، وامليل إىل القـسوة    ، والسذاجة ،اليت تزدري أتباع هذا الدين وتصفهم بالبداوة      

  .)١٤٩(والشر

وأن هذه الكتب القدمية ظلت تلحق باملسلمني عمومـاً صـفات منافيـة             
ل املسلمني وزر احلـروب الـصليبية       حم وت ،للتحضر واحلياة السلمية املستقيمة   

 ،ياإلسالم ذلك مع أن الصليبيني هم الذين بدأوا باهلجوم على العامل             ،التارخيية
  .قدس وما حوهلا من مدن الشاموذحبوا مئات األلوف من املسلمني يف ال

الكتب الدراسية ذكر املعاملة الكرمية اليت عامل ا صـالح           وجتاهلت هذه 

                                                
،   ه١٤١٣  رسالة استعمار، دار الفكر العـريب، القـاهرة،        االستشراقحممد إبراهيم الفيومي،     )١٤٨(

  .٢٨٥-٢٨٤ص
(149) Marlene Nasr, Le Arabes et I Islam Vus Par Les munuels Scholaires francais, Karthala, 

Center for Arab Unity Dtudies, Paris, 2001, P. 72-76. 
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شارة إىل ما استفاده     كما جتاهلت اإل   ،الدين األيويب الصليبيني بعد هزميته إياهم     
ي الذي كـان    اإلسالمالصليبيون من مزايا علمية وحضارية باحتكاكهم بالعامل        

  !على أوروبا مبا ال يقاسمتقدماً حضارياً 
ولكن  ،)١٥٠(هذا ما ورد يف املقررات القدمية وشكل هيكلها وميسمها العام         

وقـد  . أخذت املقررات احلديثة جتنح إىل املوضوعية والدقة يف تناوهلا للموضوع         
 أن هذه املقررات ال تسعى اليوم حنـو تـسخيف           "مارلني نصر "قررت الباحثة   

 ، دين توحيدي  اإلسالم وأا باتت تقر بأن      ،اضييف امل   سعيها إىل ذلك   اإلسالم
 وأم أسهموا يف إثـراء التـراث        ،وأن املسلمني أقاموا حضارة عظيمة متقدمة     

إن مـن   " : وتقول األستاذة مارلني نصر    ،العلمي يف العصور الوسطى األوروبية    
ة بني املسائل اليت مل تعد حمط جدال يف املناهج الدراسية الفرنسية احلديثة مـسأل            

 فقد انعقـد شـبه      ،)١٥١("قرون املاضية  ي خالل الستة  اإلسالمالعطاء احلضاري   
 .أمنوذجاً حضارياً متفرداً بني الدارسني على أن املسلمني قدموا يف تارخيهمإمجاع 

الـذي  " :وأما موضوع العنف وعدم التسامح لدى املسلمني وهو املوضوع   
ـ    ،هج القدمية اكان مطرح اخلالف يف املن      :رران دراسـيان مهـا     فقد أشار مق

                                                
 يف دراسـته املـوجزة      "هربرت شـولتز   "هذه املالحظات توصل إليها أيضاً الباحث األملاين       )١٥٠(

، اليت استنتج فيها أن الكتب الدراسية الفرنسية تدرس         " يف مدارس أوروبا الغربية    اإلسالم" :بعنوان
 خـالل احلـروب     اإلسـالم  كتاريخ ال كدين، وأا تركز على جانب الـصدام مـع             اإلسالم

  : انظر.صليبية،كما تركز على انتصار شارل مارتل على الفاحتني املسلمنيال
ed. Islam in Schools of Western Europe: An Example of Herbert Schultze Bahlau, 
Intercultural Educational and Preparation for Itergroups Understanding, 1994, Koln, GmbH 
& cie, Verlage, P. 64. 
(151) La question de la productivite ou non-productivite de la societe islamique Durant les six 

premiers siecles n’est plus debattue. Ibid, P. 133. 
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 مقـرران   وكفَّ ،يةاإلسالم إىل تسامح القرآن والسلطات      "بوالن" و "بورداس"
ومثة متغري آخر . )١٥٢(" عن التطرق للموضوع بتاتاً  "هاشيت"و "ناتون" :اثنان مها 

 : وهو املتعلق مبوضوع الرق املثري حيث تقول عنه        ،"مارلني نصر "رصدته الباحثة   
 فقد أُجري تبـديل مهـم يف املقـررات          ،بية يف نظري  إنه التحول األكثر إجيا   "

 قـررت   وأغلب الكتب،حىت نأت عن نعت املسلمني بالنخاسة الدراسية احلالية 
 ذُكـر   "بوالن "ويف مقرر .  مل تكن قضية كربى    اإلسالمأن ممارسة الرق يف ظل      

 وأن ذلـك إجنـاز      ، ختطى باملسلمني عصر االسترقاق والعبوديـة      اإلسالمأن  
  .حيسب للمسلمني )١٥٣("عظيم

مراجعـة  "هذا وقد قدم الدكتور مصطفى احلالوجي دراسة أحدث بعنوان          
 قام فيها مبراجعة ثالثة عـشر       )١٥٤(" يف الكتب املدرسية الفرنسية    اإلسالمصورة  

 وقـد   ،يةاإلسالم متتبعاً طرائق معاجلتها للموضوعات      ،كتاب مدرسي فرنسي  
عات واملفـاهيم بـل حـىت       الحظ أن بعض هذه الكتب ما تِني تعامل املوضو        

 وضرب لذلك أمثلة عديدة مثل تعريف القوم    ،ية معاملة خاطئة  اإلسالمالنصوص  

                                                
(152) La question de la tolerance ou intolerance de la religion islamique qui avait suscite, dans les 

manuels anterieurs, une echelle d’opinions differentes, ne semble plus interesser les auteurs 
actuels. Deux manuels (Bordas 5e et Belin 5e) mentionnent la "tolerance" des autorites 
islamiques et du Coran vis-à-vis des "gens du livre", les autres (Nathan 5e et 2de, Hachette 
2de) ne soulevent pas la question. Ibid. P. 134. 

(153) Le changement le plus positif, a notre avis, concerne le theme de l’esclavage. Un 
reajustement important a ete opera dans les manuels actuels et "La societe islamique" n’est 
plus consideree comme "une societe esclavagiste". La plupart des auteurs ne traitent pas de la 
question, montrant par la qu’elle n’est pas centrale dans la civilization islamique. Ceux qui 
l’evoquent (Belin 5e) repellent que l’islam "considerait L’affranchissement des esclaves comme 
une bonne oeuvre". Ibid, P. 135. 

(154) Mustafa Al- Halwaji, Revising Image of Islam in the French School Books.  
http://islamonline.net/English/ArtCulture/2004/06/article07.shtml july 27, 2004. 

http://islamonline.net/English/ArtCulture/2004/06/article07.shtml
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ذلك مع أن حمض احلـق يفيـد بـأن          " :يعين احلرب املقدسة   للجهاد على أنه  
املسلمني ما مسعوا مبفهوم احلرب املقدسة إال من مجوع الصليبيني الذين قدموا يف            

. )١٥٥("د املسلمني مسلحني بذلك املفهوم    حتلوا بال  وا وروبيةالعصور الوسطى األ  
وحتدث الدكتور احلوجلي عن شرح أحد الكتب املدرسـية ملعـىن الـزواج يف      

حيـدد   و على أن الرجل املسلم يقوم عادة باختيارعدد أزواجه منذ البدء        اإلسالم
وذكـر بعـض    ! )١٥٦(بواحدة أو اثنتني أو ثالث أو رباع        كان سيكتفي   إن ما

 على حنو خاطئ إذ أشارت إىل       اإلسالم ملفهوم القيادة يف      تعريفاً يةالكتب املدرس 
 وهو تعريف منبثـق مـن       ،)١٥٧(أن القائد املسلم له طبيعتان ثيوقراطية وعلمانية      

د وعـد . ياإلسالمخلفية التفكري األورويب وال عالقة له بأجواء الثقافة والتاريخ       
درسية أن احلجر األسـود     كزعم أحد الكتب امل    ،الدكتور احلوجلي أمثلة أخرى   

 وهو قول مل يقل به أحـد مـن          ،بالكعبة هو يد اهللا اليمىن يف اعتقاد املسلمني       
 ، الرجل من املـرياث    يعطي املرأة دائماً نصف ما      ي يعط اإلسالم وأن   ،املسلمني

 ىوهو قول فقهي غري دقيق ألن املرأة ترث يف أحيان كثرية أكثر من الرجل لد              
ي وعـادات اتمـع     اإلسالم كما أن املرأة يف التصور       ،قالتحقيق الفقهي الدقي  

 وهو األمـر الـذي جتاهلـه        ،نفاق حىت على نفسها   املسلم ال تكلف عادة باإل    
وقد .  طاملا تطرق هلذا املوضوع    ، وكان يتحتم عليه أن يذكره     ،الكتاب املدرسي 

ل ك جربي أخذ الدكتور احلوجلي على أحد الكتب املدرسية أنه أورد صورة للملَ          
 يف حلظة نزول القرآن للمـرة       ، ،عليه السالم وهو حيمل فوق جناحه حممداً        

                                                
(155) Ibid, P. 2. 
(156) Ibid, P. 2. 
(157) Ibid, P. 3. 
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 وخمـالف آلداب    ، وهو أمر خمالف لوقائع تاريخ نـزول القـرآن         ،)١٥٨(األوىل
 .ك والرسولاملسلمني وشرائعهم اليت متنع تصوير امللَ

 يف املناهج الدراسـية     اإلسالملقد جاءت دراسة الدكتور احلوجلي لتناول       
 ، للموضوع نفسه  "مارلني نصر "سية بعد عدة سنوات من دراسة الدكتورة        الفرن

 فكيف يفسر هذا األمر؟ إن التفـسري      ،وقد انتهى إىل نتائج خمالفة ملا انتهت إليه       
 ،ن تبنامهـا كـل مـن البـاحثني        يالصحيح يكمن يف اختالف املنظورين اللذ     

 ،يةاإلسـالم قضايا  فالدكتورة نصر مفكرة قومية علمانية نصرانية متعاطفة مع ال        
 وطبعـي أن    ،بينما الدكتور احلوجلي مفكر إسالمي وأستاذ دراسات إسـالمية        

تكون رؤية األوىل أشد تقديراً حلجم التحسن الطارئ علـى تنـاول املنـاهج              
 على أن الدكتور احلوجلي نفـسه ال       ،الدراسية الفرنسية لإلسالم من رؤية الثاين     
وقد أسهم هو نفسه مع آخـرين يف         ،ينكر طروء بعض التحسن على املوضوع     

 امللطخة يف كتـب مـادة       اإلسالمصورة  "مسنار بعنوان    م يف إقامة  ٢٠٠٢عام  
متخض عن اعتراف وزارة التعليم الفرنسية بوجود        ،"التاريخ باملدارس الفرنسية  

 غري أا برأت نفسها من املسؤولية ،اإلسالمأخطاء يف عرض هذه الكتب لتاريخ   
ها ينتهي عند ختطيط املناهج أما تفاصيل املادة فهي مهمـة           قائلة إن حدود عمل   

نف أ وقـد اسـت    ،املؤلفني ودور النشر واملدارس اليت تقبل بتدريس تلك الكتب        
يات باالتـصال   اإلسالمالدكتور احلوجلي جهوده مع طائفة أخرى من أساتذة         

رين بعد شـه   فقام وزير التعليم  " :ءوزارة التعليم الفرنسية وحثها على فعل شي      ب
حتـت   قامة السمنار بإصدار مرسوم بإنشاء املعهد األورويب للعلوم الدينيـة إمن  

                                                
(158) Ibid, P. 3. 
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يات والدراسات النصرانية واليهودية من جامعـة       اإلسالمإشراف بعض أساتذة    
 وتدريب ،دين يف الكتب املدرسيةل وعهد إليه مبراجعة املواد املتعلقة با   ،السوربون

ة بكل دين من هذه األديان      املعرفة املعقول  قدراً من    نأساتذة املدارس حبيث ينالو   
 باعتباره  هو املستفيد األكرب من هذا املشروع      اإلسالموال شك أن     )١٥٩("ةالثالث

  .الذي جيهله الغربيون بأكثر مما جيهلون الدينني اليهودي والنصراين
  : واملسلمون يف املناهج الدراسية البلجيكيةاإلسالم -٤

جيكية فإنه يكشف عـن     ل بعض املدارس الب    للطالب يف  اإلسالموأما تقدمي   
  ويذكر الباحـث األملـاين     ،يةاإلسالمبعض املفارقات الغريبة يف رصد الظاهرة       

لفصل من كتاب التاريخ املقرر يف املدارس الثانويـة           يف حتليله  "هربرت شولتز "
رون الرشيد بطل ألف ليلـة وليلـة        اي يف عصر ه   اإلسالماتمع  " :أخذ عنوان 
 أن هـذا  ،"لذي سيطر على ثقافة رائعة يف القرنني الثـامن والتاسـع  واحلاكم ا 

رون الرشيد بعد أن شوهها وأسـاء       ا من خالل شخصية ه    اإلسالمالفصل يقدم   
واملـسرحيات    وصورها كما تصور شخصيات أبطال الروايات     ،إليها أميا إساءة  

  .!؟إلسالما فماذا ينتظر بعد ذلك من كتاب كهذا يعرض شأن ، السينمائيةواألفالم
 استغرقت  ،وقد قسم املؤلفون مضمون الفصل إىل ستة أقسام غري متناسقة         

 ، والثقافة ، والسياسة ، واتمع ،حتدثت عن نواحي االقتصاد    ،حنو عشرين صفحة  
 ،أقصرها الفصل الذي كرس للحـديث عـن الـدين          وكان.  والعلوم ،والدين

  .وأطوهلا الذي كرس للحديث عن العلوم
 يـدعو إىل    اإلسالمفون يف جانب الدين باحلديث عن أن        وقد اكتفى املؤل  

                                                
(159) Ibid, P. 5. 
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 وهنـا   ، وشرحها شرحاً ال بأس بـه      ،ة اخلمس اإلسالموبذكر أركان    ،النظافة
وكأا ذات  " احملمديني" و "املؤمنني"و" املسلمني"استخدم املؤلفون مصطلحات    

  وأنه يشوه معـىن    ، ومل يراعوا أن املصطلح األخري خاطئ بالتأكيد       ،داللة واحدة 
كما وصف املؤلفون من أمسوهم بالطائفة السنية       .  ومضمونه يف الصميم   اإلسالم
 مث  ، فارتكبوا بذلك خطأ مزدوجاً بنعت هؤالء على أـم طائفـة           ،بالتعصب

وبعد ذلك عامل هذا الفصل      .)١٦٠(بإحلاق صفة التعصب م عن غري وجه حق       
به مـن     دين موحى   على أنه تاريخ وثقافة وحياة اجتماعية أكثر مما هو         اإلسالم

 وكان األوىل به أن يعرفه كما يتواضع على         ،عند اهللا تعاىل كما يعتقد املسلمون     
  .تعريفه املسلمون

 : واملسلمون يف املناهج الدراسية اإلسبانيةاإلسالم-٥

 حمل حترمي شـديد منـذ أن طـرد          اإلسالمتعليم   أما يف إسبانيا فقد ظل    
وقـد أوكلـت   . اخلامس عشر امليالدي  املسلمون من األندلس يف أواخر القرن       

احلكومات اإلسبانية منذ وقت طويل أمور التعليم كافة للكنيسة الكاثوليكيـة           
اإلسبانية يف مقابل أن تدعم الكنيسة جمهودات الدولة يف اال العام وال تتدخل             

 "فرانكو" ولكن مع تغريات اخلريطة السياسية اإلسبانية منذ موت اجلنرال           ،فيها
 ، وحتول الدولة من اجلمهورية إىل امللكيـة       ،سط سبغينيات القرن املاضي   يف أوا 

 فقد تعـرض نفـوذ الكنيـسة        ،وتصاعد نفوذ األحزاب السياسية االشتراكية    
 واضطرت إىل تقدمي بعض التنـازالت       ،الكاثوليكية اإلسبانية إىل بعض التصدع    

   .للدولة يف جمال صياغة السياسات التعليمية
                                                

(160) Herbert Schultze, ed. Islam in Schools of Western Europe: An Example of Intercultural 
Educational and Preparation for Itergroups Understanding, 1994, PP. 61-62. 
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يات أصدرت احلكومة اإلسبانية قراراً يسمح بتـدريس        ويف أواسط التسعين  
ه القرار باعتراضات وعراقيـل     وِج ولكن و  ، يف بعض املدارس احلكومية    اإلسالم

م ٢٠٠٥ حىت عادت احلكومة يف الثاين عشر مـن ينـاير          ،عديدة عطلت نفاذه  
 يف  اإلسـالم  وقد مسحت بتدريس     ،لتفعيل القرار القدمي ووضعه موضع التنفيذ     

 ويف املدارس اليت يوجد ا      ،ملدن اليت توجد ا جاليات إسالمية كربى      مدارس ا 
 أو يف حالة طلب اآلباء لتدريس أبنائهم مبادئ         ، طالب مسلمني  ةأكثر من عشر  

 اإلسـالم وتقرر أن يسمح للمعلمني املسلمني بتدريس مبادئ        . ياإلسالمالدين  
كمـا  . اإلسالميس طلب الكنيسة بأن يقوم أساتذة نصارى بتدر    ومل يلتفت إىل  

 علـى  اإلسالم للطالب غري املسلمني عن      اإلسالمتقرر أن يقتصر ما يدرس عن       
  .)١٦١(ة اخلمساإلسالمأركان 

إن هذه اخلطوات مهما بدت متواضعة إال أا متثل نقلة هائلـة يف حالـة               
ية ذا القطر الذي كان مسلماً لعدة قرون مث ختلـى عـن             اإلسالمالدراسات  

 وجعـل   ،سلمني وأهلك منهم ما يزيد على ثالثة ماليني نسمة         وطرد امل  اإلسالم
بـأمر حمـاكم     ية األخرى املوت حرقاً   اإلسالمعقوبة تدريس القرآن أو املواد      

 .التفتيش اليت ظلت تواصل أعماهلا بذلك القطر حىت مطالع القرن التاسع عشر

  : واملسلمون يف املناهج الدراسية الكنديةاإلسالم -٦
 يف املناهج الدراسية الكنديـة أعـد        اإلسالموحتليل تناول   ويف جمال رصد    

حتليل ملناهج العلـوم    : "الدكتور طالل بن عبد الرمحن احلجيالن دراسة بعنوان       
ر والثـاين عـشر يف أونتـاريو         احلادي عـش   :نسانية للصفني االجتماعية واإل 

                                                
(161) Al-Amin Andalusi, Finally, Spanish Schools Teach Islam. 

http://www.islamonline.net/English/News/2005-01/12/article05.shtml 

http://www.islamonline.net/English/News/2005-01/12/article05.shtml
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نيـة  بني األديان الربا  : " الحظ فيها أن هذا الكتاب الدراسي خيلط       ،)١٦٢("بكندا
 مركزاً على التركيبة االجتماعية ورأيها الـسائد     ،صالح االجتماعي وفالسفة اإل 

 ويكرس لـنمط احليـاة العلمـاين حبـد          ،)١٦٣("هيم والقيم االجتماعية  يف املفا 
 .)١٦٤(قاطع

 وذكر اجلانب الـديين     ،وأن الكتاب اتبع أسلوباً شبه حيادي جتاه األديان       
ل اهتمام النصارى بإحياء ذكرى ميالد       من قبي  أشياءلم يركز إال على      ف النصراين

 عقيدة أو طقساً تعبـدياً      وأن تلك هي عادة اجتماعية أكثر منها       ،السيد املسيح 
ومن اجلانب اآلخر تكاثرت نصوص الكتاب املدرسي الداعية إىل احترام          . دينياً

 ، وإحياء خلـق التـسامح الـديين       ، والتزام حكم القانون   ،املفاهيم الدميقراطية 
  . وتقدير اآلخرين،والعرقي

 يف هذا الكتاب املدرسي     اإلسالمكان حظ    وبناًء على كل تلك التقديرات    
  .ساءة وال إنصافإأن خيرج منه بال 

  : واملسلمون يف املناهج الدراسية األستراليةاإلسالم -٧
 يف املناهج الدراسية األسترالية قام الدكتور عبـد         اإلسالمويف جمال تناول    
من أجل معرفـة العبـادة      " لكتاب   تحليل علمي ملضمونٍ  الطيف حممود حممد ب   

 من ضمن مادة    ،املقررعلى طالب الصف العاشر يف املدارس األسترالية      " واحلب
  .)١٦٥(التربية الدينية

                                                
(162) The Ontario Curriculum, Social Sciences and Humanities, Ministry of Education, Ontario, 

2000. 
(163) Ibid, P. 16,19. 
(164) Ibid, P. 118. 
(165) Kathlean Engebretson, To Know Worship and Love, James Gold House, Mlborn, 2002. 
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 ،وذكر الباحث أن الكتاب يفيض بذكر عقائد وتعاليم الديانـة اليهوديـة       
 وهو ما مل    ،استغرق عرض الديانة اليهودية حوايل مثاين صفحات ونصف       " :فقد

 كمـا أن    ، مما يشكل إخالالً يف التوازن واملوضـوعية       ،يقدم ألي ديانة أخرى   
 وتبىن وجهات نظر سياسية حبتة دون أي        ،العرض جتاوز اجلانب الديين لليهودية    

كما أن استخدام كلمات ذات مغزى يف هذا اجلزء من الكتاب تفقـده             . مربر
  .)١٦٦(" وغريها، معاداة السامية،رقة احمل، مثل أرض امليعاد،الكثري من احليادية

قُـدم يف     حيـث  ، فقد مت عرضه بطريقة سالبة من كل ناحية        اإلسالمأما  
 وأوهم الكتـاب    ، واختذت ألفاظ غري مناسبة يف احلديث عنه       ،خمل عرض وجيز 

 من  دلنصرانية واليهودية ويستفِ   ألنه مل يتأثر بالديانتني ا     اإلسالمالطالب بتخلف   
 نشأ يف منطقة مغلقة     اإلسالمإن  " :ويف هذا الصدد قال الكتاب    . تراثهما الديين 
  .)١٦٧("مناطق كل من نفوذ أو تأثري املسيحية واليهودية جغرافياً أمام

 كما الحظ حبـق  ،وال شك أن هذه مجلة خمتلقة وخارجة عن نطاق السرد   
  .الذي أحملنا إليه قبل قليل  اإلحياء وموظفة لبثٍّ،الدكتور عبد اللطيف حممود

 من خالل حديثـه     اإلسالموام الكتاب املسلمني مبمارسة العنف يف نشر        
باعه بـاهلجوم واالسـتيالء    قام حممد وأتم٦٣٠ويف سنة   " : فقال ،عن فتح مكة  

 ، ، وهذا كذب صراح من مؤلفة الكتاب فدخول الرسـول         .)١٦٨("على مكة 
                                                

، حبث مقدم   "من أجل معرفة العبادة واحلب    "  لكتاب   عبد الطيف حممود حممد، حتليل مضمونٍ      )١٦٦(
 ٣-١٣-١٢ الرياض، -معة امللك سعود جا -األسس واملنطلقات، بكلية التربية   : لندوة بناء املناهج  

   .١٣ص،  ه١٤٢٤-
  .١٤نقالً عن املرجع السابق، ص  )١٦٧(
  .١٥نقالً عن املرجع السابق، ص )١٦٨(
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ة املرجـع    وهذا ما تتفق عليه كاف     ،مكة كان دخوالً سلمياً ومل ترق فيه الدماء       
  . التارخيية املعتمدة

وقد علق الدكتور عبد الطيف حممود علـى تنـاول الكتـاب املدرسـي       
 وقارنه بتناولـه للـشأن اليهـودي        ،ي ذا األسلوب  اإلسالماألسترايل للشأن   

وال خيفى هنا القصد من استخدام كلمات مثل هجوم أو          " :بأسلوب آخر قائالً  
ليس عودة لألرض كما وصف الكتاب نفسه        و ، وكأن األمر فيه اعتداء    ،استيالء

 يف أسـلوب    )١٦٩(" مما يدل على عدم احليادية     ،األمر بالنسبة لليهود يف فلسطني    
  .الكتاب الدراسي األسترايل

  :ةــاملقارن
مما مضى تتضح بعض الصفات املائزة لتناول بعض مناهج التعليم الغربيـة            

 ولكن مبقارنتها   ،حملدد وهى صفات تصلح للتعميم يف نطاق الدراسة ا        ،لإلسالم
  . حباالت دراسية أخرى قد ميتد نطاق التعميم إىل مدى أوسع

ويبدو جلياً ما لوحظ على املنهج الربيطاين من حيـث جنوحـه للتعـاىل              
 وهو أمر له مـشابه يف املنـاهج     ،وجتاهل اآلخرين وتبخيس معطيام احلضارية    

ن والفرنسيون قد اجتهوا أخرياً      وإذا كان األمريكيو   ،األمريكية والفرنسية القدمية  
 فليس هنالك ما مينع من التنبؤ بأن الربيطـانيني          ،إىل التخلص من تلك الوجهة    

سيسلكون املسلك نفسه يف املستقبل ولن ينفردوا باختاذ موقف معاند شـاذ يف             
  .هذا السبيل

عة عدائيـة   نــز وقد اتضح أن املناهج الدراسية األملانية ال تزال مشبعة ب         
                                                

  .١٥املرجع السابق، ص )١٦٩(
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 فكأا ال تزال ترزح حتـت وطـأة التـراث           ، واملسلمني اإلسالماه  جت شديدة
 وقد كان لقدامى املستشرقني األملان بالذات مواقف بالغـة          ،ي الثقيل االستشراق

ي العـدائي   االستشراق ورمبا يستمر هذا األثر      ، واملسلمني اإلسالمالتعصب ضد   
جوزيف " و ،"هكثيودور نولد "القدمي الذي قاده مستشرقون متنطعون من أمثال        

 آراء املستشرقني األملان احملدثني وهـم       ىإىل حني تتفش   "أوغست فيشر " و ،"شاخت
 ،"آن مـريي شـيميل    " و ،"زيغريد هونكة "أكثر اعتداالً وعلمية وموضوعية من أمثال       

 وحىت يقوم املسلمون األملان بدورهم يف االحتجـاج         ،وغريهم "مراد هوفمان "و
. لعدوانية يف املناهج التعليميـة جتـاه دينـهم   عة انـزمظاهر وآثار تلك ال    على

وحينها رمبا آل أمرهم إىل ما آل إليه األمر يف الواليات املتحدة وفرنـسا بعـد                
  . زمان من ااهدة يف هذا السبيل

 فقد مت بطريقة ختلط اجلـد       ، وتارخيه وثقافته يف بلجيكا    اإلسالموأما تناول   
 وتعمـد معاملتـه     ،فاف ذا الدين   وهو منهج متولد من طبيعة االستخ      ،باهلزل

دائماً يف  " ألف ليلة وليلة  "ذلك واضح من االصرار على إقحام        و ،مبوازين خمتلفة 
ومن الواضح أنه ال ميكـن  .  بل واختاذها رأساً لتناول أي موضوع   ،أي موضوع 

 وال أي دين من خالل كتاب عام من كتب التسلية واملطالعـة             اإلسالممعاجلة  
 مثل هذه النظرة االستخفافية باديـة يف املنـاهج التعليميـة             وقد كانت  ،العامة

 ولكـن مـع اسـتمرار النقـد         ، وإن مل تصل إىل هذا احلد      ،األمريكية القدمية 
املوضوعي املتعقل هلذه النظرة املستخفة أخذ أصحاا يتخلون عنـها إىل حـد             

 يستغرق  وأما يف حالة بلد كبلجيكا ال توجد فية أقلية إسالمية كبرية فقد           . كبري
  . إصالح هذا الوضع املشوه زمناً طويالً
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 فهـي تطبـق    ، ديـن   أي ،وتنفرد كندا مبوقف حياد تام صارم جتاه الدين       
 وهـي   ،العلمانية الفاصلة بني الدين والدولة بأشد ما تفعل الدول الغربية مجيعاً          

ال كما تفعل الدول     ، إىل أي دين من األديان     يسيءتطبقها على النحو الذي ال      
 اإلسـالم لعلمانية األخرى اليت تبيح ملؤلفي الكتب الدراسية أن يتهجموا على           ا

يف هذا املدى ما قلناه عـن        كما يريدون كما يف حالة أستراليا اليت ينطبق عليها        
  .احلالة األملانية

ومن الواضح أن توجهات احلكومة اإلسبانية احلالية فيما يتصل بتـدريس           
 فهي تتجه مثلها إىل فرض منهج علماين        ،نديةتقتفي خطى احلكومة الك    األديان

 وهو منهج سيستفيد منـه      ، ومعاملتها بالسوية بال متييز    ،صارم لتدريس األديان  
  .على املدى البعيد مسلمو إسبانيا الذين يزيد عددهم على نصف املليون بقليل
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 وعوامل أسباب ورود األخطاء

 اإلسالم التحسن الطارئ في عرض 
  في المناهج الغربيـة بنسٍب متفاوتٍة
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  في   وعوامل التحسن الطارئأسباب ورود األخطاء

   بنسٍب متفاوتٍة في المناهج الغربيةاإلسالمعرض 
  :مقدمة

 من هذا البحـث     لقد قدمنا فيما مضى يف الفصول من الثالث إىل السابع         
ارناً ملا ورد يف كثري من املناهج الدراسية الغربيـة          عرضاً وصفياً حتليلياً نقدياً مق    

ونتوقف اآلن لنبلور مجلة من األسباب اليت كانت وراء         .  واملسلمني اإلسالمعن  
عوامـل  أخرى مـن     مجلة و ،الوقوع يف األخطاء اليت ارتكبت بشأن املوضوع      

   . املناهج الدراسية الغربية لإلسالمالتحسن الطارئ حديثاً على أسلوب تناول
تسهم يف حلـها     هذا وال تزال األسباب اليت أنتجت املشكلة والعوامل اليت        

بالتايل ال ينتظـر أن تنجلـي        و ، وكلها ذو قوة وعرام    ،يف حالة تعاور وتعارك   
وإذا كان قد تبني جلياً من العرض التحليلي        . املشكلة أو ختف حدا عن قريب     

عض الكتـب الدراسـية      بعض التحسن يف اآلونة األخرية على ب       وءطر السابق
فإن الكثري من الكتب التعليمية يف  ،األمريكية والفرنسية يف سياق تناوهلا لإلسالم     

أقطار الغرب ال تزال مشحونة بضروب كثرية مـن          ويف سائر  ،هذين القطرين 
 سواء من حيث إيـراد املعلومـات        ، واملسلمني اإلسالماألخطاء الفاحشة عن    

  .ري املعلومات الصحيحة أو من حيث إساءة تفس،املغلوطة
ويف سبيل بذل جهد مستقبلي سديد لتصحيح تنـاول املنـاهج الغربيـة             

 وتبني  ،جذور الظاهرة وفحص مسبباا    فالبد من وقفة متأنية لتقصي       ،لإلسالم
 تكون مبثابة التشخيص والتمهيد الذي      ،حجم األثر احلقيقي لعوامل احلل اجلزئي     
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  . بإذن اهللااجلتهاالقتراح أفضل وأجنع السبل ملع ءيهي

  : يف املناهج التعليمية الغربيةاإلسالم أسباب ورود األخطاء حبق :أوالً
 كثرية راسخة تكمن وراء ظـاهرة اإلسـاءة إىل          اًال شك أن هنالك أسباب    

رجاع أسباب أكثر   إميكن    ولكن ،يف املناهج التعليمية الغربية    واملسلمني   اإلسالم
  :إىل ما يأيتتلك املناهج   يف واملسلمنياإلسالم حبق األخطاء

 :االستشراق وتنصرياالعتماد على تراث حركيت ال -١

 كانت من نتـائج أقـالم رواد        اإلسالمحيث أن أكثر املراجع القدمية عن       
 فإن جذور هؤالء    "ادوارد سعيد " ويف نظر األستاذ     .االستشراق وأساتذة   تنصريال

 ،)١٧٠(ية بـالغرب  اإلسـالم ترجع إىل األيام األوىل اليت اتصلت فيها احلـضارة          
 ،يةاإلسـالم وهؤالء حبكم توجهام املهنية مل يكونوا حمايـدين إزاء الظـاهرة        

 فظلت أوصافهم تلك مترسخة يف      ،ولذلك وصفوها بكل ما ينفر الغربيني منها      
  .الذاكرة الغربية منذ ذلك العهد البعيد

 كانـت    حيـث  ،ون فقد كانوا رواداً يف مهنة التعليم يف الغرب        نصرأما امل 
 ويف أمريكـا    ،املدارس تقام يف الكنائس يف تاريخ أوروبا الوسـيط واحلـديث          

ون  الفـار  "البيوريتـانيون "ون  نصربالذات توىل مهمة التعليم يف البدء اآلباء امل       
 وهم الذين أنشأوا أوائـل املـدارس        ،بدينهم من االضطهاد الذي لقوه بأوروبا     

 وخططوا ملناهجهـا الـيت    ،الشرقيواجلامعات األمريكية يف الساحل األمريكي      
 هذه املناهج   واوقد اختذ . قامت عليها أو تأثرت ا بقية املدارس اخلاصة والعامة        

الدراسية مطية لبث أفكارهم الدينية وسط مواطنيهم النصارى وغري النـصارى           
                                                

(170) Edward Sa'id, Orientalism, Vintage Books. 1979, P. 58. 
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  . على السواء
ية اإلسـالم ين يف تناوهلم ملواد الدراسات   نصروقد كان يف طليعة أهداف امل     

 فال يوثر   ،اإلسالم حىت يقطعوا الطريق على      ، والدس عليها  ، يقوموا بتشويهها  أن
كما كان مـن   .)١٧١( بعقلية الناشئة على مدارج التعليماًيف العقلية األوروبية بدء 

ية أن يـصوروا العقائـد     اإلسالمين يف صياغتهم ملواد الدراسات      نصرأهداف امل 
قنعوا مواطنيهم الغربيني ببذل أقـصى       حىت ي  ؛ية تصويراً منكراً  اإلسالموالتعاليم  

  .اجلهد لتنصري املسلمني وإنقاذهم من هذا الدين البدائي كما صوروه هلم
 أفظع حلقـائق  ين يف تنصري املسلمني جلأوا إىل خلطٍ    نصرولكن إزاء فشل امل   

 حىت ولو مل ، حىت ينفروا املسلمني أنفسهم من إسالمهم وخيرجوهم منه      ؛اإلسالم
صمويل "ية الدكتور   تنصري وقد صاغ هذه االستراتيجية ال     ،هميتمكنوا من تنصري  

 والـذي خاطـب رواد   ،)١٧٢(ية يف أمريكااإلسالم أحد رواد الدراسات     "زومير
 اليت ندبتكم هلا الدول املسيحية      تنصريإن مهمة ال  ": قائالً أحد املؤمترات التنصريية  

إن يف هذا هدايـة     ية ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية ف       اإلسالميف البالد   
 ليصبح خملوقـاً ال  اإلسالم وإمنا مهمتكم هي أن خترجوا املسلم من     ،هلم وتكرمياً 

                                                
ين نـصر عرض جلهود امل  : لعربيةمصطفى اخلالدي وعمر فروخ، التبشري واالستعمار يف البالد ا         )١٧١(

ستعمار الغريب، املكتبة العـصرية، صـيدا، الطبعـة اخلامـسة،       اليت ترمي إىل إخضاع الشرق لال     
  .٤٥-٣٩م، ص ص١٩٧٣

بالرغم من أن هذا املبشر مات منذ أكثر من مخسني عاماً إال أن رسالته التبشريية يف أوسـاط                   )١٧٢(
وملعرفـة  . الذي حيمل امسه ويتبع جلامعة كوملبيا العامليـة املسلمني ما تزال متصلة من خالل املعهد       

  :فكرة عن املعهد وطبيعة الدراسات البشريية اليت يصدرها راجع
Zwemer Center for Muslim Studies http://www.ciu.edu/muslimstudies/ 
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 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

١٧٢ 

 وال  ،)١٧٣("صلة له باهللا وبالتايل ال صلة له باألخالق اليت تعد ا األمم يف حياا             
 وتعاليمه حىت ال يهتـدي      اإلسالميوجد سبيل إىل ذلك أقصر من تشويه عقائد         

  .إليها املسلمون
رث املستشرقون جانباً من مهام املستشرقني يف تشويه العقائد والتعـاليم    وو
 وبذلوا يف ذلك    ،يات بعمق اإلسالم وقد تصدى هؤالء لدراسة      ،)١٧٤(يةاإلسالم

 فأصبحت موجهة  ، ووضعوا املراجع العلمية الكربى يف املوضوع      ،جهوداً ضخمة 
جلامعي فتـدرب علـى      وقاموا بالتدريس ا   ،ملا تالها من األدبيات يف هذا اال      
 الذين أسهموا بدورهم يف صياغة املواد ايل        ،أيديهم أساتذة مدارس التعليم العام    

 وتلـك   ، يف تلك الكتب املدرسية وقاموا بتدريسها لعدة أجيال        اإلسالمتتناول  
  .آثار ال ينتظر منها أن تنجلي سراعاً وهي ذا القدر من الرسوخ

هج الغربية تزخر به يف سياق عرضها ملـا         وأهم تلك اآلثار مما ال تزال املنا      
ي ما هـو إال نـسخة   اإلسالم السعي احلثيث إلثبات أن الدين      :اإلسالميتعلق ب 

 واالستناد يف ذلك إىل حادثة الراهـب        ،حمرفة عن الديانتني اليهودية والنصرانية    
 وحتميل تلك الواقعة التارخيية الكـثري ممـا ال         ، ،اإلسالمحبريا ولقائه برسول    

 وأنه يعود أتباعه على التواكل      ، دين ال يقبل التطور    اإلسالموالزعم بأن   . تملحت
عة العدوانية يف أتباعه ويدعوهم إلعـالن       نـز وأنه يغرس ال   ،والتفكري القدري 

                                                
عـة، القـاهرة،    نقالً عن أمحد سعد البساطي، التبشري يف البالد العربية، دار أيب اـد للطبا              )١٧٣(

  .٣١هـ، ص١٤٠٩
، على بن إبراهيم النملـة :  راجعاالستشراق والتنصريللتوسع يف معرفة العالقة بني آليات عمل     )١٧٤(

، يةاإلسـالم جامعة اإلمام حممد بن سـعود       ، التنصري يف األدبيات العربية، عمادة البحث العلمي      
  .٥٢- ٥١ ص ،هـ١٤١٥، الرياض
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 دين يظلم املرأة من نواِح      اإلسالم وأن   ،اإلسالماجلهاد من أجل إدخال الغري يف       
 ومـا   ،اً وثني ية الطابع وأن هلا أصالً    ية حركية وشكل  اإلسالم وأن العبادات    ،شىت

 يقصد ـا تـنفري ناشـئة الغـرب          سوى ذلك من الشبهات واالامات الىت     
 . المـاإلس عن
 :والعلوم السلوكية املنطقية  الوضعية أثراملدرسة-٢

وقد تزايد نفوذ هذه املدرسة كثرياً منذ نصف القرن املاضي ومتت صـياغة       
ألديان على ضوء مقرراا اليت تنحو للحـط        ومقارنة ا  كثريمن كتب االجتماع  

 وتصوير ظاهرة التدين على أـا مرحلـة         ،من قدر األديان يف حياة اإلنسان       
ن اليهوديـة   اومن هذه الناحية القت الديانت    . متخلفة من مراحل النمو البشري    

 ولطاملا اشـتكى أربـاب   ،ية من احليف    اإلسالموالنصرانية مثلما القت الديانة     
والنصرانية من عدوان املدرسة الوضعية املنطقية على روحهما          اليهودية الديانتني

  . وبذلك حيق للمسلمني أن يشتكوا أيضاً،وقيمها التوجيهية لإلنسان 
 حيـث   ،ولألمر جذور راسخة يف تاريخ تطور الفكر األورويب احلـديث         

عناهـا  على النأي بالفلسفة وامليتافرييقيا واألديان عن م       )١٧٥(تظاهر فالسفة كثر  
 تفترض  ، والسعي حنو تأسيس دراسات اجتماعية علمية شاملة       ،وجماالا األصيلة 

أن الفلسفة وامليتافرييقيا واألديان جمرد أوهام عقلية وروحية ال تثبت للبحـث             
 أي أن العلـوم     ،ودعا هؤالء ملا مسوه بوحدة العلوم ومناهجها      . العلمي الصحيح 

 فعلـم   ،على منطق ومنهج علمي موحد    الطبيعية واالجتماعية ينبغي أن تؤسس      
                                                

 مونتسكيه، وكوندرسيه، وسانت سيمون، وأوغست كومـت،        :من أبرز هؤالء على التوايل     )١٧٥(
  .وجون ستيوارت مل، وإميل دوركاييم، وماكس فيرب، وتوماس كون
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االجتماع يشبه علم الفيزياء يف املنطق الذي حيكمه واملنـاهج الـيت تـستخدم      
  .)١٧٦(إلثبات قضاياه

 يف مـسائل األفكـار    البحـثُ ٍءوبناًء على ذلك فليس من ادي يف شي    
 ،ةنتائج حمـدد   فالعلم ال يصل فيها إىل     .القطعية واحلقائق النهائية الغيبية الدينية    

 بدا من هذا القبيل فسرعان ما يعود إىل نقضه ويستبدل به            يٍءوإن وصل إىل ش   
ـ         ،شيئاً آخر يف الغد    يل د فاحلقائق ذا االعتبار نسبية ومتساوية وعرضـة للتع
  .والتطوير املستمر

شكال الذي افتعلوه قرر أئمة العلم االجتماعي من أقطـاب      وكحل هلذا اإل  
عاد املسائل والعقائد الدينية واألفكـار الوجوديـة   املدرسة الوضعية املنطقية استب 

 فالعلم هو ما انفصل عن القـيم       ،واالختبار العلمي  الت البحث االتقليدية عن جم  
 وإلمكانية ممارسـة النقـد      ، وخضع لالختبار احلسي احملض    ،والعقائد والتقاليد 

 أي  ،ر وال بأس بأن يدرس الدين ذا االعتبا       ،والدحض ملكوناته ونظمه الداخلية   
ثبات  والسعي إل،بعد أن يكف عن ممارسة سلطته يف التأثري على القلب والضمري          

 ،فما يتوافق مع الدين ذا املسعى ال يتفق مع مبادئ العلم             .كل ما يتوافق معه   
  . إال يف إثبات احلقائق ونفي كل ما هو غري صحيحىال مصلحة له وال هو مفالعل
  : النظر إىل الشرق بعيون غريبة-٣

إن النظر إىل الثقافات األخرى يتطلب التحلي بقدر من احلساسية واملرونة           

                                                
من أجل الوقوف على مصدر حتليلي نقدي ممتاز يفند دعاوي الفلسفة الوضـعية املنطقيـة يف                 )١٧٦(

 الجتماعى بني الوضعية  االبحث    حمد حممد أمزيان،   :جمال مناهج البحث العلمي االجتماعي، راجع     
  .م١٩٩٨ي، فرجينيا، اإلسالمالعاملي للفكر  ، املعهداملعياريةو
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أما عندما يعتمد اإلنـسان علـى       .  ورمبا التعلم من اآلخرين    ،واالستعداد للفهم 
 ،إطاره الفكري احلضاري كمرجعية ومعيارية ينظر من خالهلـا إىل اآلخـرين           

إىل إسـاءة الفهـم      فإن ذلك يؤدي حتمـاً       ،ويقوم بتقوميهم على أساس منها    
 حيث جرى تقـومي     ،ية كثرياً اإلسالمومن هذه الناحية عانت الظاهرة      . وتعسره

  .جتربتها مبنظار غريب حبت يف كثري من الكتب الدراسية يف األقطار الغربية
فاإلنسان الغريب خاصة يف عهود استعماره للشرق ما كان يطوف خبياله أن            

 أو  ،كن ذلك أمراً خاضـعاً للدراسـة       ومل ي  ،ءاإلنسان الشرقي يساويه يف شي    
 وأخـضعت   ، له من الواقع امللمـوس     رحساس غالب ال مرب   إ وإمنا جمرد    ،عنهامتولداً  

  . الدواعي املوضوعية لتسويغه ومتريره وتروجيه ونصبه يف مقام البدهيات
كثري من الكتابـات      صورته -ال سيما إن كان مسلماً    -فاإلنسان الشرقي   

نسان شهواين منهوم بدواعي احلس الغليظة وال يكاد يفيق         ية على أنه إ   االستشراق
عن  هي الصورة اليت طبعتها هذه الكتابات يف املخيلة الغربية           تلكم ،انتهاب اللذات من  

 اإلسالم حيث يضع  ، مع أن العكس هو األقرب إىل الصواب       ،الشخصية املسلمة 
لغريب هو األقرب يف    مع أن اإلنسان ا   ذلك  و. قيوداً وآداباً عديدة على هذا اال     

ألن إنسان   ،ية لإلنسان املسلم  االستشراق الكتابات   ااحلقيقة إىل الصورة اليت حنلته    
  .!يف الشهوات بال رقيب وال نذير -يف الغالب- الغرب هو السادر

. اإلسـالم وقياساً على ذلك أحلقت صفات دونية كثرية باإلنسان املسلم و         
املسلم يف الدراسات الغربية تبدو أفضل      والغريب أن صورة اإلنسان الشرقي غري       

 ، اهلندوسـية  :صور األديان الـشرقية   ت وكذا. بكثري من صورة اإلنسان املسلم    
 ،اإلسالمفضل من صورة    أ يف صورة    الزرادشتية ،الكنفشيوسية ،البوذية ،اجلينية
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 ألن األديان السالفة الذكر    ، وهو الغرض املطلوب   ،اإلسالموذلك بغرض ازدراء    
  وإمنا، ولذا ال تستحق أن يشن عليها النكري،حتدياً يذكر للديانة النصرانيةال متثل  
  !. وحده هو الذي يستحق عندهم اإلنكار واالزدراءاإلسالم

 :االستعالء الثقايف وتضخيم الذات -٤

وهنا تعمد بعض املناهج الدراسية ال سيما مناهج التاريخ إىل اإلحياء بـأن             
 وأن اإلنسان الغريب هو سيد الكـون     ،با وحسب تاريخ اإلنسان هو تاريخ أورو    
 وما على اآلخرين إال أن يسلموا له ذه الوضعية          ،وقائد ركب احلضارة واملدنية   

 علـى   ويفيدوا من جتاربه سـواءٌ ، ويهتدوا ديه  ،فيقتفوا خطاه  ةالريادية الفريد 
 ألم جمرد أذناب وعالة علـى إنـسان الغـرب           ،مستوى األفكار أو السلوك   

  .تحضر ال غريامل
وهكذا يدرب الطالب الغريب منذ الصغر علـى أن ينظـر إىل الثقافـات              

 .واألديان وأمناط السلوك احلضارية األخرى مبعايري النظر والتقومي الغربية الصرفة         
ويصعب على مصممي ومؤلفي الربامح واملواد التعليمية أن يقولوا شيئاً خبالف            

 اليت مـن    ، خمالفة لروح العلم املوضوعي    ، وهذه نظرة ذاتية شديدة الذاتية     ،ذلك
  .  مل توافقهاوسواء وافقت األهواء الذاتية أ طبيعتها أن تتقبل احلقائق كما هي

يف  ويف هذا املدى فقد شق على الغربيني كثرياً أن يقروا ويقـرروا مـن مثَّ       
 وعلـى احلـضارة     ،ية على البـشر   اإلسالماملناهج التعليمية بأفضال احلضارة     

 وأحيانـاً ورد    ، وساد التجاهل والصمت بإزاء تلك احلقائق      ،وروبية بالذات األ
 اخلليقة أكثر من غريها باتبـاع       ،حىت يف الدوائر العلمية احملضة     ،نكار املبطن اإل

 وكان أي عـامل يبـدي رغبـة يف        ،وقبول حقائق العلم املقررة    ،خلق التواضع 
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ـ        اإلسالمإنصاف   روح العلميـة يواجـه      أو االعتراف بفضائله على تنميـة ال
 وقد ،باالضطهاد واالجراءات املتعسفة اليت قد تصل إىل طرده من مركزه العلمي      

وليـام  " أن فصلت الربوفسور     "كيبمربدج" كجامعة   ،وصل األمر جبامعة عريقة   
 بسسب محاسته لإلسـالم     ، يف مقعده العلمي   "ق نيوتن اسحإ" فه خل ،"ونستون

فت تلك احلقائق يف    شئها وذلك إىل أن تك     بإزا .)١٧٧(شادته بفضائله على العلم   إو
 فجاءت االعترافات   ،األحباث اليت تالحقت يف الثلث األخري من القرن العشرين        

  .ا من بعض املناهج التعليمية
 :ومن السبب السابق يتفرع سببان قويان

 ،ها اآلخرون عدم املباالة بتحقيق املعلومات واالنتظار حىت يثبت خطأ       )  أ  (:مها
 أن املناهج التعليمية يتوقع منها ويفترض فيها أن تتحاشى اخلطاً           وذلك مع 

  .فيه ناشئة العلم من مث  وتتورع من أن تقع فيه وتورط،بأكرب جهدها
االستخفاف مبوضوع الدراسة وآثارها باعتبار أن اخلطأ والصواب فيهـا          ) ب(

 ،ية بكثري من التعميم   اإلسالم ولذلك يكثر تناول املوضوعات      ،)١٧٨(سيان
 وال  –قناع القارئ بطريقة ال شـعورية       إ بغرض   غوأحياناً بأسلوب الدم  

 .  بعدم أمهية تلك املوضوعات وعدم استحقاقها للدراسة اجلدية–عقالنية 

 : يف املناهج الغربيةاإلسالم عوامل التحسن الطارئ يف عرض :ثانياً

 إن املسببات اليت استعرضناها سابقاً ليست مسببات أبدية تستعصي علـى          
                                                

(177) Edward Sa'id, Orientalism, op cit. P. 76. 

  :ملراجعة آثار أسلوب الدمغ انظر الدراسة املمتازة اليت أصدرها الدكتور حسني آيبس )١٧٨(
They Are Absolutely Observed With Us: Anti –Arab Bias in American Discourse and Policy, in: 
curtis Stores, Edited by: Curtis et al, Michigan state University Press, East Lansing, 2001, PP. 

120-140. 178. 
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جوهرية لبعض األخطـاء     ولعل ما طرأ من معاجلات     .املعاجلة اجلزئية أو اجلذرية   
 يف املناهج الدراسية األمريكية والفرنسية خاصة والغربيـة         اإلسالمالشائعة عن   

 وهنـاك   .عامة لدليل على إمكان املراجعة والتصحيح يف الدول الغربية األخرى         
متضي دوء وتؤدة وبال ضجيج     مؤشرات عملية كثرية تفيد أن حركة التصحيح        

 اإلسـالم  وميكن أن متضي قدماً من أجل إنصاف         ،يف كثري من األقطار الغربية    
  :وأهم تلك العوامل اليت تدفع تلك احلركة هي ،واملسلمني

  :االستشراق وتنصرينقد تراث حركيت ال -١
  منفردتني بإفادة الغربيني مبا حيتاجونه من      االستشراق و تنصريظلت حركتا ال  

 عـن    تلونان املعرفة  بقيت هاتان احلركتان   و ، واملسلمني اإلسالماملعلومات عن   
ين نـصر  ومل يكن مثـة مـن ينـافس امل         ، مبا يوافق أهداف احلركتني    اإلسالم

 وذلـك إىل أن  ،واملستشرقني على هذا الصعيد أو جيرؤ على نقد إفادام املزيفة        
 الذين أخـضعوا املعلومـات      ونة األخرية عدد من العلماء الناقدين     آلانربى يف ا  

  . للفحص والنقداإلسالمية عن االستشراقية وتنصريال
إدوارد "وال ريب أن أبرز من تصدى لنقد الطائفتني معاً هو الربوفـسور             

 ولكن صدرت قبله عـدة دراسـات        ،"االستشراق" بكتابه املدوي عن     "سعيد
 وهـي وإن    ، منها دراسة الربوفسور أنور عبد امللـك       االستشراقمهمة يف نقد    

 االستشراقجتهت الوجهة نفسها يف نقد      اكانت أقصر من دراسة سعيد إال أا        
من املنطلق اليساري الذي يركز على نقد الغرب يف اسـتخدامه للدراسـات             

 .)١٧٩(استخداماً مغرضاً لتركيز زعامة الغرب بشكل أبدي على الشرقية االستشراق
                                                

(179) Anwar Abdul Malik, Orientalism in Crisis, Diogenes, X L I V.,1959, P. 11. 
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ل نقـدي استـشراقي    تبلـور جمـا    وبضغط من سطوة هذا التيار النقدي     
ليونـارد  " قاده بعض املستشرقني املعاصرين من أمثال الربوفـسور    ،لالستشراق

 ويتخذ هـؤالء  ،)١٨٠(مدير معهد دراسات الشرق األدىن جبامعة كالفورنيا      ،"بايندر
ن منـاهج  إ وفرضيتهم الكـربى تقـول   ،االستشراقمناهج العلوم السلوكية لنقد     

 الدراسية التقليديـة   ساليب األ غلبت عليها إمنا   و ، تكن علمية الطابع   املستشرقني مل 
 ولذلك طغت هـذه     ،اليت ال تعتين بالتجرد الكامل من القيم والتحيزات الذاتية        

  .ية وأفسدت نتائجهااالستشراق والتحيزات على الكثري من الدراسات القيم
 دراستان  االستشراقومن الدراسات العميقة اليت أسهمت يف هدم مصداقية         

 تناول فيهمـا بالنقـد تعمـد بعـض          ،)١٨١(ور عبد اللطيف الطيباوي   للربوفس
 وحتريضهم للمسلمني على    ، واامه بالنقائص  ،اإلسالماملستشرقني التجين على    

  .)١٨٢(ية اليت ال تتفق مع املبادئ احلضارية الغربيةاإلسالممن بعض املبادئ التخلص 

                                                
(180) Leonard Binder, The Study of The Middle EastGohn Wily. New Yorh, 1976. 

  :ياإلسالمنشرت الدراستان عن املستشرقني الناطقني باإلجنليزية مبجلة العامل  )١٨١(
1-English – Speaking Orientalists: a Critiqe of Their approaches to Islam and Arab 

Nationalism, 9( The Muslim World ) L I I I 1963, P.P. 185- 313 
2-On The Orientalism Again (The Muslim World ) L X X 1980, PP. 56-61. 

الكتاب الذي أصدرته جامعة اإلمام للدكتور الطيباوي يشتمل على حتليالت ورود عديدة على            )١٨٢(
ية االستـشراق املتابعات لردود الفعل     املستشرقني، ويا حبذا أن تضاف إليه يف طبعة جديدة بعض         

 وقد أصدرت  ،إلشارة إليها اليت سبقت ا  " اإلسالميالعامل   "عظمها منشور مبجلة  على الدراستني، وم  
للدكتور "  احلديث واملعاصر  االستشراقأزمة   ": دراسة شاملة بعنوان     ه١٤٢١جامعة اإلمام يف عام     

، مع  ية ومصائرها االستشراقحممد خليفة حسن، وهي الدراسة تتقصى جذور ومصادر هذه األزمة           
التركيز على جوانب خاصة كغياب االستقاللية العلميـة عنـد أكثـر املستـشرقني، وطغيـان                
اآليديولوجية على العلم لديهم، وتوظيفهم للعلم لألغراض السياسية والتبشريية، واجتاههم حاليـاً            

ودراسة الدكتور حسن حتتـاج إىل       .لتكوين مراكز حبوث مسخرة خلدمة أغراضهم القدمية نفسها       
= 
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 ريهـا إىل   ى النقد القوي الذي اشتملت عليه هذه الدراسـات وغ         وقد أد
 وإىل كفكفـة بعـض غلوهـا        ،يةاالستشراقختفيض السلطة املرجعية للحركة     

وانعكست تلك النتائج إجياباً علـى      .  واضطرارها إىل بعض االعتدال    ،وتعديها
 حيث مل يعـد مؤلفوهـا يكتفـون         ،يةاإلسالمتناول املناهج الدراسية للقضايا     

 وإمنا يعمدون إىل اختبـار     ،يةاالستشراقنتاج الفكري للحركة    باالغتراف من اإل  
 ويضيفون إليه مـا     ،ونه مبا يكتبه نقاد املستشرقني    نراق وي ،ما يكتبه املستشرقون  

  .ه املسلمون عن أنفسهمبيكت
  :صدور املوجهات التعليمية اجلديدة -٢

 يف كـبح    كـبري  أثـر  )١٨٣(كان لصدور املوجهات التعليمية ملواد التاريخ     
 وإساءة التفـسري    ، عن طريق الغمز   اإلسالم  ساءة إىل اإلحماوالت بعض املؤلفني    

وقد جـاءت   .  ونسبة أشياء إليه وهي ليست منه يف احلقيقة يف شيء          ،والتأويل
هذه املوجهات صرحية يف إلزامها املؤلفني بضرورة إقصاء تـصورام وآرائهـم       

 ومـن بينـها     ، وشرح عقائد األديان   ،اخلاصة عن املوضوع الذي يكتبون عنه     
 .ما يفهمها أتباعها وحسبكما ك ،اإلسالم

 إذا ذكـروا    -على سبيل املثال  - جيب على املؤلفني     اإلسالموفيما يتصل ب  
أن يذكروا أن املسلمني يعتقدون أن حممداً تلقـى          شيئاً عن أصل القرآن الكرمي    

: وأال يقولوا شيئاً من مثل    . ك جربيل القرآن عن طريق الوحي الذي نزل به امللَ       
                                                

= 
يف مـستوى الـردود الـسابقة علـى           تترجم إىل بعض اللغات الغربية لتكون مبثابة رد قوي         أن

  . لكن شريطة أن ختلص من هلجتها الردية احملتدةاالستشراق
(183) American Textbook Council, History Textbooks: A Standard and Guide, Center for 

Education Studies/ American Textbook Council, 1994. 
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ك جربيل قد   أن حممداً ختيل أن امللَ    " أو   ،"يل نزل عليه  ك جرب زعم حممد أن امللَ   "
 ألن التعبري مبثل هذه الكلمات يتضمن أحكاماً سلبية على عقائـد            ،"نزل عليه 
 .املسلمني

وبالطبع فإن هذه املوجهات ليست خاصة حبالة التعامـل مـع املـسلمني             
ـ   ، وإمنا هي عامة يف حاالت التعامل مع مجيع األديان         ،وحدهم سلمون  ولكن امل

تضرراً من حيث أساءة   ألم كانوا األكثر،هم أكثر أتباع األديان استفادة منها
  .)١٨٤(املناهج التعليمية لدينهم واالستخفاف به وتشويهه يف املاضي

 Peaceوقد حلق ذه املوجهات توصيات أخرى أصدرها معهـد الـسالم   

Institute دم توصياته مباشرة    وهو مركز دراسات استراتيجية عليا يق      ،بواشنطون
ببعض " تدريس أديان اآلخرين" : يف دراسته بعنوان  مقدت و ،)١٨٥(إىل صناع القرار  

                                                
إنه مل يتعرض أي دين من األديان ملثل         ":ذه احلقيقة  معترفاً   "إيرنست كارل"يقول الربوفسور    )١٨٤(

، وأن ذلك جيرب الكثري من األساتذة لبدء تدريس أي مادة           اإلسالماحلملة التشويهية اليت تعرض هلا      
 ويئتها بذلك لتلقي املعلومات     اآلثار أوالً من أذهان الطالب،      بالبدء بتصفية تلك   اإلسالمتتعلق ب 

  :اإلسالمالصحيحة عن 
"There is no other religion that is so uniformly identified with hateful characteristics as Islam. 
Over a billion people, and over a millennium of history, are collapsed by stereotypes into a 
banal set of shocking film clips and sound bites. Because of the default Eurocentrism of our 
curricula, this is all that most people ever know about Muslim countries. Most Islamicists that 
I know, and quite a few Middle East historians, find themselves beginning their introductory 
classes with explorations of these stereotypes, which they highlight through quick media 
analysis in order to get their students to begin historicizing and humanizing their subject". 
Carl W. Ernst, The Study of Religion and The Study of Islam, http://www.unc.edu/~cernst/ 

جناز إم بقرار من الكوجنرس، وأوكل إليه مهمة     ١٩٨٤أنشئ معهد السالم يف واشنطون يف عام         )١٨٥(
. أحبات حول األسباب الكفيلة مبنع انفجار الصراعات، وأساليب التمكن من احتوائها إذا نشبت            

  .يم، وانتهاًء بقضايا العالقات الدوليةويقوم املعهد مبتابعة أسباب الصراع ابتداًء من مناهج التعل

http://www.unc.edu/~cernst/
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  :فيما يتصل مبا حنن بصدده هنا التوصيات أمهها
 أن على األستاذ حينما يقوم بتدريس الطالب عن أديان اآلخرين أن يتصرف             -أ

لـدين مـن     وأن يقوم بتدريس ا    ،نه يتحدث أمام أتباع هذه الديانات     أوك
ومن الواضح أن معهد السالم قـد تـبىن مـا جـاء يف      . منظور أتباعه له  

 وأضاف إليها توصـية أخـرى بتنميـة         ،املوجهات التعليمية ملواد التاريخ   
  .االحساس مبراعاة أديان اآلخرين

 فهي ال تدرس    ، أن اخلوف من تدريس األديان األخرى خوف ال مربر له          -ب
وقد كانـت   .  على العقيدة األصلية للطالب    ية تسمح بالتأثري  تنصريبطريقة  

 على الغالة من     بطبيعته أبلغ ردٍ   ٍظف حما هذه التوصية اليت صدرت من معهدٍ     
 احملافظ الذين ما فتئوا يهامجون تـدريس مـا     جنيلى األصويل إلأتباع التيار ا  

 وحياولون أن يضعوا يف وجهه املوانع      ، يف مناهج التعليم العام    اإلسالميتعلق ب 
  .قيلوالعرا

 ، أن اجلهل بأديان اآلخرين والتحامل عليها مدعاة الشتعال العنف والصراع          -ج
وأن استخدام أسلوب الدمغ املسيئ ألديان اآلخرين يسهم أميا إسـهام يف            

  .)١٨٦(عة الكراهية واالزدراء بني الناسشاإظاهرة الفشل يف التفاهم و

                                                
(186) In instructing about the religious other, instructors need to act as though they are in the 

presence of the other and to teach the religion as seen from the perspective of the believe. 
Fears that studying about the Prejudice and ignorance about the beliefs and practices of the 
religious "other" often exacerbate conflicts. Religious stereotypes contribute to 
misunderstanding and foment animosity religious other will undermine the religious 
convictions of students have generally proven to be unfounded. United States Institute of 
Peace, SPECIAL REPORT 143, David Smock, Teaching about the Religious Other. 
http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr143.html 

http://www.usip.org/pubs/specialreports/sr143.html
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  : إعادة النظر يف صياغة املواد التارخيية-٣
 وأوضاع املـسلمني يف الكتـب       اإلسالم الطارئ على تناول     جاء التحسن 

الدراسية األمريكية عموماً كفرع من التحسن العام يف تنـاول هـذه الكتـب         
 ،للمسائل التارخيية وأوضاع اموعات القومية واألثنية والدينية األخرى عموماً        

ـ      ،فهو حتسن غري مقصود لذاته من هذه الناحية        الح  وإمنا ترتب وتفرع عن إص
  .منهجي أكرب

فقد اتضح أن صياغة املواد الدراسية التارخيية بوجه عام ال حتظى بقبـول             
جـيمس  "ويف هذا الصدد أجرى الربوفـسور       . الطالب وال جتتذب اهتمامهم   

دراسة مسحية حملتويات اثـين     " فريمونت" أستاذ علم االجتماع جبامعة      "لويوين
 خرج منها باستنتاج    ، على الطالب   كتاباً دراسياً من كتب التاريخ املقررة      عشر

عام منها يقول إن كراهية الطالب من أبناء األقليات ملواد التاريخ والدراسـات             
االجتماعية تأتى من ناحية اشتمال هذه املواد على إشـارات حتقرييـة كـثرية              

 وذلك ما أجرب كثرياً من األساتذة على جتاوز ما هو مـسطر             ،لشؤون األقليات 
.  واختيار مواد أخرى عوضاً عنها متيل إىل اإلنصاف        ،ية املقررة يف الكتب الدراس  

وهذا بدوره أجربمؤلفي الكتب على تعديل طبعاا األحدث لتصبح أكثر مـيالً         
  .إىل املوضوعية وأقل جترؤاً على جحد جهود الغري

أن الكتب االثين عشر اليت نخلَ مادا         ذكر الكاتب  اإلسالموفيما يتصل ب  
وياا القدمية على إنكار جهود املسلمني يف حفظ املعارف اليونانية          اتفقت يف حمت  

 والبلوغ ا إىل    ، ومزجها باملعارف الصينية واهلندية واإلفريقية     ،القدمية وتطويرها 
 حيـث  ، كما تبدى شأن ذلك جلياً ىف مرحلة احلضارة األندلسية         ،ذروة النضج 
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 وقال إنه ملـا     .)١٨٧(احلديثةيف مطالع عصر النهضة      أوروبا   انتقلت من هناك إىل   
بات التواطؤ على هذا اإلنكار مستحيالً فقد تسابقت تلك الكتب يف طبعاـا             
اددة إلبراز دور املسلمني يف تطوير علوم الفلك واخلـرائط اجلغرافيـة الـيت            

 وغري ذلك من    ، إىل األراضي اجلديدة   "كرستوفر كولومبس "أسهمت يف إيصال    
  .ملسلمني وتارخيهمالقضايا اليت أنصفت ا ا

 :اإلسالميني لتحيز املناهج ضد ب نقد بعض عقالء الغر-٤

 بعض كبار عقالء الغرب النافذين إىل نقد املـضامني املـسفَّة            ىوقد تداع 
ويف طليعة هـؤالء كـان ويل العهـد         . اإلسالملبعض املقررات الدراسية عن     

ـ       ،"تشارلس"الربيطاين األمري    اهج لإلسـالم    فقد ذكر أن سوء تصويرهذه املن
 ،واملسلمني راجع إىل قلة احلساسية وقلة التقدير لتاريخ اآلخـرين وإجنـازام           

إن تـاريخ   ": وقال األمـري   .وع حنو تصويرهم يف هيئة األعداء اخلطرين      نـزوال
 فمعظم ذلك التاريخ ، للمشكلة وليس هنالك أصلٌ،عاملينا مترابط على حنو وثيق   

مت فترة األربعة عشر قرنـاً أيـضاً بالعـداء           وكثرياً ما اتس   ،قد متيز بالصراع  
وبالنسبة لطالب املدارس الغربية تعترب احلروب الصليبية اليت استمرت         ... املتبادل

 حاول خالهلا امللوك واألمـراء      ، سلسلة من األعمال البطولية ايدة     ،مائيت عام 
ـ  . واألطفال األوروبيون حترير القدس من أيدي املسلمني األشرار        سلمون أما امل

فيعتربون احلروب الصليبية حقبة من الوحشية الشديدة وأعمال النهب املروعـة           
 وكذلك الفظائع املرعبة اليت رمبا كان أفضل ،اليت قام ا املرتزقة الغربيون الكفار    

                                                
(187) James W. Loewen, Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History Textbooks 

Got Wrong, The New Press, New York, 1995, P. 36. 
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 ، القـدس  م١٠٩٩ املذابح اليت ارتكبها الصليبيون عندما استردوا عام       ما ميثلها 
م عـام   ١٤٩٢وبالنسبة إلينا يف الغرب يعد      . لمنيثالث املدن املقدسة لدى املس    

 . واكتشاف األمريكتني"كولومبوس" عام ،البحوث اإلنسانية واآلفاق اجلديدة
 عام مأساوي حيـث سـقطت       ١٤٩٢أما بالنسبة إىل املسلمني فإن عام       

 وانتهت بذلك مثانية قرون من احلـضارة        ،"إزابيال" و "فريدناند"قرطبة يف أيدي    
 يف حتديد أي الصورتني أكثـر       تاملسألة يف اعتقادي ليس   . أوروباية يف   اإلسالم

 املسألة هي سوء التفاهم الذي ينشأ  ، أو أيهما تتنكر للحقيقة    ،صحة من األخرى  
 .)١٨٨("رين للعامل وتارخيه وأدوارنا فيهعندما نفشل يف تقدير رؤية اآلخ

 ميـان إ قد صدر يف نقده العميق هذا عـن          "تشارلس"وال شك أن األمري     
نسانية وتفامهها حول ما يـصلح أحـوال        متيقظ بضرورة حوار احلضارات اإل    

 مبوقفه هذا كـثريين مـن       "تشارلس"وميثل األمري   . البشرية املعاصرة واملستقبلة  
 وما زالوا يسهمون يف نقد تنـاول املنـاهج         ،عقالء الغربيني الذين أسهموا مثله    

يف  بعض حتسن  قادام هذه إىل   وقد أدت انت   ،يةاإلسالمالتعليمية الغربية للشؤون    
ويرجى النتقادام هذه املوضـوعية     . اإلسالمتعامل املناهج التعليمية الغربية مع      

  .الرصينة أن تؤدي دورأ إجيابياً متصالً على هذا الصعيد

                                                
 مبناسبة زيارتـه ملركـز      "أوكسفورد"، مبدينة   "سيليد نيان "من خطابه الذي ألقاه على مسرح        )١٨٨(

 ترمجتـه إىل العربيـة يف       انظـر  .م١٩٩٣-١٠-٢٧ية، بتاريخ   اإلسالم للدراسات   "أوكسفورد"
 املاضي، احلاضر، املستقبل، وقائع املؤمتر العام التاسع للمجلس األعلـى           : والغرب اإلسالم:كتاب

 وراجع ترمجة ممتـازة     ٨٢٣-٨٢٢، ص ص    ه١٤١٨ية، وزارة األوقاف، القاهرة،   اإلسالمللشؤون  
  .م١٩٩٣  نوفمرب٦١ بتاريخ ٥٤٥٧العدد "  الشرق األوسط" للخطاب بصحيفة 
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  :اإلسهام السليب بالنقد والضغط-٥
عنهم وتصحيحه يف كـبح      لقد أسهم تصدي املسلمني للرد على ما يقال       

. ض كتاب املواد الدراسية يف اإلساءة لكل ما ميت لإلسالم بـسبب           تطرف بع 
 سعيد أن متادي بعـض الـدوائر        "إدوارد"ففي السبعينيات الحظ الربوفسور     

الكتـب  " : وأن ،األكادميية يف تشويه مسعة املسلمني قد تعدى كـل احلـدود          
ـ       اإلسالمواملقاالت ما تزال تنشر تباعاً عن        ن نزعـة    وال يبدو فيها أي تغيري ع

أسلوب التنـاول األورويب لإلسـالم خـالل         اجلدل اخلبيث السام الذي وسم    
 وذلك ألن العرب واملسلمني هـم       ،العصور الوسطى وعصر النهضة األوروبية    

األثنية واموعة الدينية الوحيدة اليت ال ترد وال تقـاوم وال حتـاول أن تتبـع                
 صارخاً من دوائـر     وأورد سعيد مثالً   .)١٨٩("ما يكتب عنها من زور     وتفحص

 :جامعة كوملبيا العريقة اليت كان يعمل بتدريس األدب والنقد لطالـا فقـال            
م حيث جاء يف التعريـف مبـادة   ١٩٧٥انظروا إىل هذا املثل الصارخ من عام      "

أن أي كلمة يف اللغـة      - اللغة العربية من قبل إدارة القسم القائم على تدريسها        
ك اللغـة عقـل     وأن العقل العريب الذي صاغته تل      ،العربية هلا صلة قوية بالعنف    

  .)١٩٠("موامنمق طنان على الد
وميكن أن يقال اليوم إن ما اشتكى منه سعيد يف املاضي من اون العـرب              

 قد بدأ يعـاجل     ،واملسلمني وسلبيتهم وعدم تصديهم للرد على ما يفترى عليهم        
ى مستوى عال من    وقد ساعد وجود مسلمني مثقفني عل     . معاجلات جيدة مثمرة  

التأهيل األكادميي يف الدول الغربية على تصحيح الكثري من معلومات الكتـب            

                                                
(189) Edward Sa'id. Oreintalism, P. 287. 
(190) Ibid, P. 287. 
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وقد أتاحت األجواء الدميقراطية املفتوحة بالدول الغربية        .اإلسالمالدراسية عن   
 والتـصحيح املوثـق     ،ألمثال هؤالء الفرص املالئمة لكي يسهموا بالنقد املركز       

ويقوم هؤالء باستثمار احلساسية اخلاصة اليت      . ناهجلألخطاء اليت حتتويها تلك امل    
 للدفاع عـن    – ولو على مستوى النظرية      –تبديها الدميقراطيات الغربية حالياً     

. حقوق األقليات املسلمة والتصدي للتعدي على ثقافاا ومرياثهـا احلـضاري          
  :وميكن تقسيم أمناط هذا النشاط النقدي السليب إىل ثالثة أنواع

راسات علمية أكادميية نقدية لألخطاء اليت حتتويها املناهج الدراسية عن  نشر د -أ
 ،"سوزان دوغـالس  "وما أبرزناه من مناذج من أعمال األستاذة        . اإلسالم

 ،"إياد القزاز" والدكتور ،"مايكل سليمان"الدكتور  ،"روس دون"واألستاذ  
إمنا  ،)١٩١(التمييزاللجنة العربية األمريكية ملناهضة      وما ينشره القائمون على   

 . هو غيض من فيض متواصل يف ذلك االجتاه
املهذبة لدور النشر اليت تصدر الكتب الدراسية اليت حتتوي علـى            املخاطبة-ب

 وكشف وجوه اخلطـأ يف تلـك        ،أخطاء ظاهرة ال ميكن التسامح حوهلا     
 وتقدمي التماس بإعادة النظر فيها      ، مع افتراض أا وقعت حبسن نية      ،الكتب

ـات         . لعمل على تصحيحها  وا  ،وعادة ما تقوم دور النشر بالرد على تلك املخاطب
  . وتعد بالقيام بالالزم جتاهها،السيما إذا تكررت من أطراف خمتلفة

                                                
أصدرت اللجنة العربية األمريكية ملناهضة التمييز جمموعة دراسات وكتابات جيدة كان هلا أثر كبري يف  )١٩١(

  :جماة خمططات بعض اجلهات املعادية لترسيخ صور منطية سلبية عن العرب واملسلمني من أمثلتها
- Advice to Educators From American - Arab Anti - Dicrimination Committee, 

American - Arab Anti - Dicrimination Committee, 2000. 
- Educational Outreach and Actio, 

Guide: m Working With School System, Washington, D.C., 1999. 
- Kelen B. and Penn M. Spotlight on The Mudlim Middile East- Crossroads: A Student 

Reader and Teachers Guide, American Forum for Global, New York, 1996. 
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 خماطبة املؤلفني الذين باشروا وضع املفردات الدراسية اليت حتتـوي علـى             -ت
ـ   إ مع   ،أخطاء وبيان وجوه اخلطأ يف أعماهلم      ة املوثقـة   رفاق الردود العلمي

 وتقدمي التماس بنشر هذه املعلومات اجلديدة بافتراض عدم اطـالع           ،عليها
 .املؤلفني عليها من قبل

سواء عن طريق اجتماعـات      ،دارة املدرسة إخماطبة املعلمني والقائمني على      -ج
 أو من خالل اجتماعات جمالس اآلباء الـيت         ،خاصة تطلبها اجلالية املسلمة   

  .امتعقد عدة مرات يف الع
 :اإلسهام اإلجيايب بتقدمي البدائل-٦

تراح مفردات بديلة حتل حمل قلقد قامت بعض املبادرات لإلصالح العملي با   
ومـن أمثلـة هـذه      . اإلسالممفردات أخرى يف النهج الدراسي فيما يتعلق ب       

 من تـأليف األسـتاذة      ،يةاإلسالم واحلضارة   اإلسالماملبادرات الرائدة سلسلة    
هذه املبادرة ميكن أن تعد أكثر من جمـرد تـصويب           . )١٩٢("سسوزان دوغال "

 إذ أن   ،مفاهيمي حاذق ملا هو موجود يف املناهج الدراسية احلالية من األخطـاء           
 ليقـوم   ،املبادرة حتتوي على مادة علمية معدة بإتقان وجاهزة حتـت الطلـب           

األساتذة بتدريسها عوضاً عما يف املناهج الدراسية من عوج وخطل يف تنـاول             

                                                
  :اً منهايبوهي تضم اثين عشر كت )١٩٢(

• Iam A Muslim: A Modern Storybook. 
• Eid Mubarak: Islamic Celebration Around The World. 
• Muslims In Our Community and Around The World. 
• Muslm Citiens Then. and Now. 
• Introduction To Geography. 
• Traders And Explorers In Wooden Ships. 
• Islam And Muslim Civilisation. 



  أسباب ورود األخطاء والتحسن الطارئ في عرض اإلسالم في المناهج الغربية :الفصل الثامن

 

١٨٩ 

باً تغطي احتياجات كافـة   ي عشر كت  اثينوقد تضمنت السلسلة    . يةاإلسالمادة  امل
  .رحلة الروضة وانتهاًء بالصف الرابع الثانوي مباًمراحل التعليم العام بدء

  :وقد استهدفت السلسلة حتقيق األغراض التالية
  وأخذ ،يةاإلسالمتوجيه الطالب املسلم وغري املسلم لفهم أساسيات العقيدة          -أ  

  . وإسهاماته التارخيية،اإلسالمتصورعام سليم عن تعاليم 
 من حيث التأكيـد     ،احلديث ي القدمي بالتاريخ الغريب   اإلسالمربط التاريخ    -ب

جنـازات  استفادت استفادة كربى من اإل     على أن احلضارة الغربية املعاصرة    
 .ية وبنت عليهااإلسالمالعلمية احلضارية 

 باعتبـار  ،يةاإلسالمليها بعض فصول احلضارة    نقد األخطاء اليت احتوت ع     -ت
 ، نفـسه كـدين    اإلسالم ال عن    ،لإلسالم أا نتجت من التطبيق البشري    

وذلك لسد الذريعة أمام من ينتهزون وجود وقائع ثابتة مثلها يف التـاريخ             
 . والتشهري بهاإلسالمي ويتخذوا تكأة لنقد اإلسالم

تعريف عـام    ا فقد احتوت على    أما مفردا  ،هذا جزء من أهداف املبادرة    
وشـرح ملعـاين     ، وأجزاء من الـسرية    ، الوحي للرسول  يء وجم ،اإلسالمبدين  

ية اإلسـالم  وتاريخ الدولـة     ، الغربيون فهمها كاجلهاد   ءاملصطلحات اليت يسي  
 مع وقفات خاصة بتاريخ الدولة العثمانية اليت توسـعت يف           ،وتوسعها اخلاطف 

رة ا ومناذج من مبتكرات احلض    ، لتفعيل العقل  اإلسالم وتوجيهات   ،قلب أوروبا 
وضوعات الـشائقة الـيت جتـذب        وغري ذلك من امل    ،ية يف حقل التقنية   اإلسالم
  .األطفال انتباه

وقد احتوى كل كتيب من هذه الكتيبات الثالثة عشر علـى رسـومات             
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 ، ومترينات لتجويد فهم املـادة واسـتيعاا       ،توضيحية تناسب عقليات الطالب   
 مـع مقترحـات مفيـدة       ،شاطات التطبيقية األخرى بغرض الترفيه    وبعض الن 

 ومواضعها املناسبة يف سـياق املنـهج        ،كيفية تدريس هذه املواد    لألساتذة عن 
  .الدراسي العام

م ١٩٩٤وقد جرى تدريس هذه الكتيبات من قبل أن يتم طبعها يف عـام              
ج الدراسـية    وجتد من مث طريقها إىل املنـاه       ،وتصبح واسعة االنتشار والقبول   

الرمسية حيث مت انتخاب بعض مادا وأدخلت يف إخراج خمتلف يف عدد مـن              
 ،املناهج الدراسية يف ماديت التاريخ والدراسات االجتماعية باملرحلة االبتدائيـة         

 من قبل بعض دور النشر مستـشارة يف         "سوزان دوغالس " األستاذة   ختريتاو
تدريب أساتذة املرحلتني االبتدائية     وانتدبت ل  ،مشروعات تأليف الكتب املدرسية   

 . بطريقة عادلة صحيحةاإلسالمواملتوسطة لتدريس ما يتعلق ب

وعلى صعيد اإلسهام اإلجيايب بتقدمي البدائل نشأ يف الواليات املتحدة أكثر           
 اإلسـالم من مركز علمي متخصص يف فحص الكتب الدراسية الغربية املتعلقة ب      

 Council onياإلسـالم جملس التعلـيم   ب هوري  أمهها وال،وتارخيه وحضارته

Islamic 
)١٩٣(

Education   الذي استند يف تربير مهمته على النص الدستوري الذي
وكيفية متثيلهم  حيض األمريكيني على إعادة النظر الدائمة يف كيفية رؤيتهم للعامل     

 ومن هذا املنطلق يقوم الس بتقدمي االستشارات لـدور النـشر            ،لدورهم فيه 
ملـا يتعلـق     النظر األمثـل   املتخصصة يف إنتاج املناهج التعليمية حول أسلوب      

                                                
  :ميكن مراجعة مناذج من إصدارات الس وتوصياته على املوقع التايل بشبكة املعلومات الدولية )١٩٣(

http://www.cie.org/modules.aspx?id=N&moduleid=34193 

http://www.cie.org/modules.aspx?id=N&moduleid=34193
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 كما يقوم الس ببذل جهـوده للمـشاركة يف          ، وتارخيه وحضارته  اإلسالمب
تدريب األساتذة على املستوى القومي على الطرق واألساليب املناسبة لتدريس          

  .اإلسالمما يتصل ب
ور آخر إلقنـاع مـؤلفي الكتـب        وقد ختطى الس هذا الدور ليقوم بد      

الدراسية لبذل جمهودات مماثلة إلنصاف الديانتني اليهودية والنصرانية مما تلحقه          
  .ا املناهج الدراسية من حيف

وقد أمثرت هذه اجلهود اإلجيابية بتقدمي البدائل واالستشارات العلمية مثـاراً    
 ،ه يف املناهج التعليميـة     واعتدال النظر إليه وتناول    ،اإلسالمنصاف  إكثرية لصاحل   

ويف ذلك ما فيه من داللة على أن األسلوب اإلجيايب العملي أفضل وأجنح بكثري              
 من جمرد االعتماد على األسلوب االحتجاجي السليب على وجود خطأ يف هـذا            

  .الكتاب أو ذاك
  :ظهور أدبيات بأقالم إسالمية-٧

 ،إسـالمية وقد أسهم ظهور أدبيات إسالمية صحيحة مكتوبـة بـأقالم           
وموجهة خصيصاً للذائقة الغربية املغرمة باجلوانب اجلمالية والفنية والدراميـة يف     

  . بصورة أفضلاإلسالمتدريس ما يتعلق ب  يف،املادة األكادميية
 وقـد رصـد     ،وقد تكاثر ورود هذه األدبيات خالل العقدين األخرييـن        

ياً أصدرا املطـابع     وعشرين كتاباً أكادمي   ةً مخس "باتريس برودوير "الربوفسور  
نتاج األقالم  إ من   اإلسالماألمريكية خالل العقد األخري من القرن العشرين عن         

 وقال إن هذه الطائفة من الكتب شكلت انتقاالً متقدماً مـن       ،املسلمة األمريكية 
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ية الـيت أصـدرها     اإلسالمناحية املستوى العلمي األكادميي عن نوعية الكتب        
وقد أصـبحت هـذه     . )١٩٤(لسبعينيات والثمانينيات مسلمو أمريكا يف عقدي ا    

الكتب متاحة يف الفصول الدراسية واملكتبات املدرسـية واجلامعيـة والعامـة            
منافساً قوياً للمعلومات اليت تضمها الكتب اليت أصدرها        وغدت متثل    ،والتجارية

وقد ترافق مع صدور هذه الكتـب     .اإلسالمويصدرها كتاب غري مسلمني عن      
 أضحت هي األخرى مصدر     اإلسالمت علمية بأقالم إسالمية عن      صدور مقاال 

  . ملختف الدارسني السيما األكادمييني منهماإلسالممعلومات ثرة عن 
 ظهور األفالم التسجيلية اليت مت إعدادها خصيصاً ملخاطبة         ويضاف إىل ذلك  

وهي مواد أصبحت متوافرة بنوعيـات جيـدة         ،)١٩٥(رالغريب من خمتلف األعما   
يف األوسـاط    كـبرياً   وتصادف رواجاً  ،لعقود األخرية يف البالد الغربية    خالل ا 

  .املدرسية ألا تكسر روتني الدراسة الرتيب مبا فيها من درامية وتشويق
  :ترمجة كتب إسالمية مرجعية كثرية خالل العقدين األخريين-٨

ية التراثيـة   اإلسـالم شهد العقدان األخريان ترمجة العشرات من الكتب         
ـ   ،والتاريخ ، والفقه ، واحلديث ، والتفسري ،رجعية يف أبواب العقيدة   امل  ت وقد قام

 ويعمل يف الدعوة    اإلسالمبعضها ينتمي إىل     هذا التراث جهات شىت    على ترمجة 
 ،اليت تتحرى احلقيقة العلمية املطلقـة      وبعضها من اجلهات العلمية الغربية       ،إليه

                                                
(194) Patrice Bordeur, the Changing Nature of Islamic Studies and American religious History, ( 

The Muslim World )Vol. 91, Num. 172 Spring 2001, P. 75. 

الحقت إصدارات جيدة يف هذا االجتاه يف السنوات األخرية، مما ميكن أن يستخدم يف دروس                ت )١٩٥(
   :مثلة ميكن أن يشار إىل التايلالتاريخ والدراسات االجتماعية، وكأ

by: Council on American Islamic Relation - The Mosque in America. 
by: ABC Television. -  Mohammad: Legacy of a Prophet. 
C.N.N. Hajj: 2000, By Ahmad Saif al- deen Turkistani. 
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 وامللوك لإلمام ابن جرير     األمماريخ  تة لدات   كاملالترمجة  ال أجنزتكتلك اليت   
  .كتب تراثية أخرى من شاكلتهو ،الطربي

ية اإلسـالم تاحة قدر كـبري مـن املـادة         إوقد أسهمت هذه التراجم يف      
 وموازنة نوعيات الكتب اليت أسرف املستـشرقون        ،الصحيحة باللغات الغربية  

أكثرها مـن   ية و اإلسالم وطالم يف ترمجتها من كتب تراث احلضارة         ىالقدام
 هذا القدر الـذي تـرجم       ساعدكما   .كتب التصوف الشاطح والفرق املارقة    

يف تصحيح ما حتتوي عليـه       جزئيبقدر  ية الصحيحة   اإلسالممن الكتب    حديثاً
 .بعض الكتب الدراسية من األخطاء واملغالطات واملعلومات املنقوصة

 :اإلسالم املواد املتعلقة بالتطوع بتدريس-٩

عض اآلباء واملربني املسلمني بالتطوع ملساعدة أساتذة التاريخ         قيام ب  وساعد
 يف  اإلسالميف تصحيح صورة     اإلسالموالعلوم االجتماعية يف تدريس ما يتعلق ب      

 وهذا األمر إذا مت بصورة مرنة معقولة وخالية مـن االنفعـال             ،أذهان الطالب 
استماع للـرأي   و ،ترحب به املدارس حبسبانه حبثاً عن احلقيقة       ومحاسة الدفاع 

  .اآلخر يف غري جدل أو عنت أو اصطدام آراء
 بل تناشد اآلباء    ،بتطوع اآلباء للتدريس  هذا وترحب املدارس الغربية عادة      

األعراف االجتماعية الغربية تعطـي     و ،ا خمتلف أنواع العون للمدارس    أن يبذلو 
 اإلسـالم وال شك أن اآلباء ذوي العلم اجليـد ب         ،العمل التطوعي تقديراً كبرياً   

 حتتويهـا  ميكن أن يؤدوا دوراً حمموداً يف سبيل تنقية األخطـاء الـيت      ،وتارخيه  
ولكن من واجب هؤالء املتطوعني املسلمني أن       . اإلسالماملناهج الدراسية بشأن    

 إذ ال جمال يف املدارس احلكومية يف البالد الغربية ،يعاملوا األمر باحلساسية الالئقة  
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 وإذن فليقتصر دورهم على تصحيح األخطاء       .)١٩٦(ديانللتبشري بأي دين من األ    
 فلتلك املهمة جماالت أخرى غري      ،ية إىل الطالب  اإلسالموليتجنبوا تقدمي الدعوة    
  .الصف الدراسي النظامي

 :تكاثر عدد الطالب املسلمني بالصفوف الدراسية ببعض األقطار الغربية-١٠

ثرة مـن الطـالب     ي فقد ساعد وجود أعداد متكا     اإلسالموعلى الصعيد   
املسلمني بالصفوف الدراسية املختلفة مبا يبلغ أحياناً عشرين باملائة مـن عـدد             
طالب الصف يف بعض البالد الغربية يف إحداث نوع من التوازن يف احلديث عن    

  . واملسلمني يف دروس التاريخ والدراسات االجتماعيةاإلسالم
 ،ياإلسـالم  من التعليم    وقد حتدر هؤالء الطالب من آباء هلم نصيب جيد        

                                                
مدرس املـادة أن يستـشري إدارة       حسب توصيات مركز التعديل الدستوري األول فإن على          )١٩٦(

املدرسة ويعرف السياسة التعليمية للمنطقة اليت يعمل ا خبصوص استدعاء بعض املتطوعني إللقاء             
دروس تتعلق بالدين، وأن أنسب من يؤدي هذه املهمة هم املتخصـصون يف األديـان والتـاريخ          

  .والقادة واملرشدين الدينيني
According to the First Amendment Center's booklet A Teacher's Guide to Religion in the Public 
Schools, "if a guest speaker is invited, care should be taken to find someone with the academic 
background necessary for an objective and scholarly discussion of the historical period and the 
religion being considered." Faculty or graduate students from local universities' departments 
of history or religion might be suitable for this purpose.  
Teachers can also invite faith practitioners as guest speakers. Local religious leaders (rabbis, 
imams, ministers, priests, elders), community members, college students and parents can 
share with students about their experience as a member of a faith tradition. Providing an 
opportunity for students to learn about how a religion is understood by practitioners 
themselves is consistent with basic academic guidelines for teaching about religion, and can 
supplement insights gained from scholarly perspectives.  
It must be kept in mind that this type of speaker has commitments to his or her own faith, 
and it is absolutely necessary for guest speakers to understand the First Amendment guidelines 
for teaching about religion in public education and the academic nature of the assignment. 
Thus, speakers shall not engage in any form of proselytizing or indoctrination. 
http://www.cie.org/ItemDetail.aspx?id=N&m_id=29&item_id=230&cat_id=56. 

http://www.cie.org/ItemDetail.aspx?id=N&m_id=29&item_id=230&cat_id=56
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 ،يةاإلسالمومتكنوا بالتايل من أن يزودوا أبناءهم بالقدر الضروري من املعارف           
 من  اإلسالم وحيفزوهم للتصدي ملا يقال عن       ،الت التالشي اوحيصنوهم من احتم  

  .الزيف والبهتان
وبالنظر إىل األجيال السابقة من أبناء املهاجرين املسلمني يف الغرب يتـضح   

 ومل يكونوا مزودين بقدر يعتد بـه مـن          ،كانوا أبناء عمال وجتار بسطاء    أم  
 ولذا ما استطاعوا أن يصمدوا يف وجه منـاهج التعلـيم            ،اإلسالماملعارف عن   

والثقافة الغربية اليت هاجروا إىل أحضاا فذابوا فيها بالتدريج وذاب أبناؤهم إال            
 وإىل  ، إىل الغـرب عامـة      حيث يتبني من مراجعة سجالت اهلجرة      ،قليالً منهم 

 ،أمريكا خاصة أن أبناء اجليلني الثاين والثالث من املسلمني اختذوا أمساء نصرانية           
  .يةاإلسالمت اوتباعدوا إىل أقصى حد متوقع عن العقائد واملمارس

أما اليوم فيحدث العكس متاماً حيث يعتز أبناء املهاجرين املسلمني ويام           
 يستطيعون ا أن ،اإلسالمون منهم مبعارف جيدة عن       ويتسلح الكثري  ،يةاإلسالم

 على ما قد يأتون به من معلومات        ا ويعترضو -يف أدب جم  -يواجهوا أساتذم   
 .اإلسالموأفكار خاطئة يف حق 

 اإلسالمالشاملة فقد غدت املعلومات الصحيحة عن       " املعلوماتية"يف عصر   و
ة سنهم وترعرعهم يف حقبـة   وهم حبكم حداث   ،متاحة أمام النشء املسلم اجلديد    

ظهور وانتشار آليات املعرفة اإللكترونية احلديثة أقدر من كبار السن يف التعامل            
وهكذا غدوا حيصلون من صحائف شبكة املعلومات الدوليـة    . مع تلك اآلليات  

   . ودحض أباطيل خصومهاإلسالم املعارف الكافية اليت متكنهم من شرح حقائق على
  :ةـخامت

كن تأكيده أن الدراسات النقدية حملتويات الكتب الدراسية الغربية         إن مما مي  
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ية قد أدت إىل تسجيل اعتراف عـام        اإلسالمي واحلضارة   اإلسالمبشأن الدين   
 وال شك أن وجود أخطـاء ظـاهرة يف          .بوجود أخطاء فادحة يف تلك الكتب     

   .حه ال جيوز التسامح فيه وال التقاعس عن إصالأمركتب تعليمية تعد للطالب 
 ملمارسـة  وبنيل املسلمني لذلك االعتراف القاطع فقد يأت أرضية مناسبة      

فاالكتفاء بالنقد والشكوى أمـر    ،واحٍد القاصد يف وقت     صالحواإل النقد الباين 
 مؤلفي تلـك    يقود وال   ،زم اآلخرين بإجراء التصويب املطلوب    لْيال   و ،جيدي ال

 بل إن هؤالء املؤلفني     ، املطلوب حخ تلقائياً للقيام بواجب اإلصال    ورضللالكتب  
 بسبب من قصور معارفهم  ،رمبا كانوا غري مؤهلني أصالً لتلبية واجب اإلصالح         

ية االستـشراق باإلضافة إىل وجود بعض احملددات الفكرية        هذا. اإلسالمبتاريخ  
 مـا يتـصل      إىل املوروثة اليت ال تزال تؤطر منطهم يف التفكري والتحليل والنظر         

  .قافات واحلضارات األخرىبشؤون الث
 فإن على املسلمني أن يلجـوه       ،الح  إلصلوهكذا فطاملا انفتح باب واسع      

 حبكم تأهيلهم   ، ذلك اإلصالح  ذين يستطيعون مباشرةَ   فهم وحدهم ال   ،مسارعني
 ومعايشتهم لواقع الثقافة الغربيـة      ، اإلسالممعرفتهم املباشرة ب  و ،الفكري العايل 

 وهـم ينجـزون   ،ولكن البد أن يستصحب املسلمون  . ييف العمل التعليم  وشروطها  
 ،آلخـرين ا لقناعات  التام  واالحترام ، قدراً عالياً من احلساسية الثقافية     ،اإلصالحذلك  

  .ولألطر العامة اليت يقوم عليها نظام التعليم يف املدارس احلكومية الغربية
النـواحي  إن اتمعات الغربية جمتمعات مفتوحة وتعددية إىل حد كبري من         

 ،بدي تعاطفاً معقوالً مع مهوم األقليات     ت ي وه ،الدينية والثقافية اللغوية والعرقية   
فالبد أن يستفيد املسلمون إذن من هذه الناحية وهم يتجهون لتصحيح ما كتب            

   ،وحضارم يف كتب املدارس احلكومية يف األقطار الغربيةوتارخيهم عن دينهم 
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 واملـسلمني يف    اإلسـالم صورة النمطية املشوهة عن     وبالتايل ينتفي القول بأن ال    
 أو  ، أو يعدل أو ينصلح     ال يغالب وال يقاوم    ردالكتب الدراسية األمريكية هي قَ    

 ال ميكن مواجهتـها أو      أن جهات معينة تقف وراء تلك األخطاء والتشويهات       
د نت أكثر مما يس   ، فذلك زعم يربر االستسالم والقعود     ،قناعها بالتعديل املطلوب  إ

  . على احلقيقة املاثلة يف هذا الصعيد
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مناهج دراسة اإلسالم في بعض 

  الجامعات الغربية
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   في بعض الجامعات الغربيةاإلسالممناهج دراسة 

  :مقدمة
  يف اجلامعات الغربية منذ القرون الوسطى، ولكـن زاد      اإلسالمبدأ تدريس   

 يف هذه اجلامعات خالل العقود الثالثة األخـرية، مبـا   اإلسالمبدراسة  هتمام  اال
 يف كل هذه اجلامعات أمرا فوق طاقة        اإلسالمجعل مهمة تقصي مناهج دراسة      

الباحثني األفراد، ولذلك حرصنا يف هذا البحث على متثيل اجلامعات الغربية وفق        
ول اليت متثلها وكثافة السكان يف      معيار جيمع بني أمهية اجلامعات وعراقتها، والد      

  .هذه الدول
 منها مـن الواليـات       جامعة، أربع  ة عشر إحدىووفقًا هلذا املعيار اخترنا     

هارفـارد، وهـارتفورد، وجورجتـاون،      : املتحدة األمريكية، وهي جامعات   
: ومن كندا اخترنا جامعة مكجيل، ومن بريطانيا اخترنـا جـامعيت         .وبرنستون

ومن فرنسا  . جامعة مدريد الوطنية  :  ومن أسبانيا اخترنا   .أكسفورد وكمربيدج 
االكسندر أمـا   -جامعة فريدريك : ومن أملانيا اخترنا  . جامعة السوربون : اخترنا

وبذلك اسـتطعنا متثيـل     . جامعة استراليا الوطنية  : من قارة استراليا فقد اخترنا    
  .العامل الغريب متثيالً معتدالً قدر اإلمكان

اتبعناه يف تقدمي كل جامعة، فهو البدء مبقدمة تارخييـة          أما األسلوب الذي    
. ية فيهـا  اإلسالمعن اجلامعة ونشأا وأمهية هذه اجلامعة، مث مكانة الدراسات          

 والـشرقني واألدىن   اإلسـالم وانتقلنا إىل عرض للمقررات الدراسية املتعلقـة ب       
  .واألوسط، مث ختمنا كل حبث بتحليل هلذه املعطيات ونقد علمي هلا
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  جامعة هارفارد: أوالً
Harvard University  

  :مقدمة
ستة عشر عاماً    أي بعد مرور  . م١٦٣٦ يف عام    "هارفرد"تأسست جامعة   

وقد بـدأت   . ني األوروبيني إىل أمريكا   نصول الدفعة األوىل من املستوط    وعلى  
، "البيوريتانيـة "بستة طالب وأستاذ واحد، ونشأت مرتبطة بالطائفة التطهريـة   

. لصت سريعاً من نفوذها واختذت وجهة تعليميـة مدنيـة خالـصة           ولكنها خت 
 مـن  ةرج فيها سبعمعات األمريكية والعاملية، وقد خت أرقى اجلا إحدىوأصبحت  

، وآخرهم جورج دبليو بـوش، ونـال        "جون آدمز "الرؤساء األمريكيني أوهلم    
 ضم اليوم حنـو   وهي ت . أربعون من علمائها جوائز نوبل يف فروع علمية متعددة        

  . عشر ألف طالبةأحد عشر ألف أستاذ، وحنو مثاني
  :عرض عام: أوالً

كلية القانون حيث تقدم     ية يف إطار  اإلسالمتقدم جامعة هارفرد الدراسات     
 ية، ويقدم مركز دراسات الشرق األوسـط اإلسالمعشرة مقررات عن الشريعة  

م قـس  ويقـدم  الشرق األوسط وأديانـه،    تهحنو مائيت مقرر دراسي عن وثقاف     
  .وآثاره لغات ذلك اإلقليم وأديانه دراسات الشرق األدىن مقررات يف

كلية العلوم السياسية مقررات دراسية تـستهدف معاجلـة وحـل            وتقدم
  .رق األوسطمشكلة الش

  :وهذه قائمة بأهم املقررات الدراسية يف هذه اجلامعة
 اإلسالممقدمة يف  •
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 .حوار األديان •

  . املزاراتووالتمائم القديسون والقبوريون واأليقونات  •
  .احلديث النبوي •
  . سياآ يف جنوب اإلسالم •
  .ياإلسالمالتاريخ  •
  .ياإلسالممقدمة يف التصوف  •
  .ياإلسالمالتصوف  •
  .ياإلسالمالنظام القانوين  •
  .اإلسالممقدمة يف  •
  .يةاإلسالمالقانون واألخالق  •
  .ية املعاصرةاإلسالم واتمعات اإلسالمفهم  •
 . الثقافية والعلمانيةتاالثور: الدين واحلداثة •

  .ياإلسالممقدمة يف القانون  •
  .العلماين الدين وشبهات القانون •
  .مقدمة النصوص العربية •
  .تاريخ ديانة بين إسرائيل •
  .الكتب املقدسة والتراث •
  .الطقوس اليهودية •
  .التفاسري املعاصرة لشخص املسيح •
  .بالد الرافدين: تاريخ الديانة القدمية يف الشرق األدىن •
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  .الشام: ريخ الديانة القدمية يف الشرق األدىنتا •
  .النبوة يف عهد إسرائيل القدمي •
  . األدىن القدميياألساطري وصناعة األساطري يف الشرق اإلجنيل •
  مقدمة يف دراسة العهد اجلديد •
  .التاريخ من اإلسكندر األكرب إىل قسطنطني •
  . تاريخ النصرانية القدمية يف بدايات القرن الرابع •
  . العهد اجلديدمقدمة يف •
  .كتاب املزامري •
  .ثار اإلجنيليةدراسة اآل •
  .نصوص خمتارة من أدب اليهودية يف عصر املعبد الثاين •
  .الشرق األدىن القدمي تاريخ •
  . اجلليل والضفة الغربية والقدس أثناء القرن األول •
  .صحائف البحر امليت واتمع القمراين •
  .يسوع الناصرية واألناجيل •
  .فرق اليهوديةإجنيل مىت وال •
  . عزير ويوسف •
  .شخصية النيب إبراهيم •
  .األدب املتعلق بآدم وحواء •
  .كتب التثنية والعدد •
  .نقد نصوص اإلجنيل العربي •
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  .التاريخ وعلم اآلثار •
  .اللغة العربية ونصوص ما بعد عصر اخلروج •
  .يف العصور الوسطى التوراة •
  .فن اخلزف السوري الفلسطيين •
  .دراسة آثار العهد احلديث •
  .التجربة الدينية يف القرن األول •
  . صحائف البحر امليت •
  .اليهود يف أسبانيا املسلمة والنصرانية •
  .احلركات اإلرهابية يف العالقات الدولية •
  .السياسات الدولية يف الشرق األوسط •
 .حضاراا ولغات الشرق األدىن •

  .السياسة املقارنة يف الشرق األوسط •
  .اإلجنيل ويف عامل الشرق األدىن القدمياألساطري وصناعة األساطري يف  •
  .الشرق األدىن والشرق األوسط •
  .عة االستعمارية والقوميةنـزال •
  .دراسة حالة عن الصهيونية •
  .العرب يف الشرق األوسط •
  .الفكر والتطور يف الشرق األوسط املعاصر •
  .اإلنسان يف العامل القدمي •
  .الشرق األوسط ومفهوم احلداثة •
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  . ماينالتاريخ العث وثائق •
  .التاريخ االجتماعي والثقايف للدولة العثمانية •
  .التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوسط •
  . التاريخ السياسي والديين للشرق األوسط •
  مشكالت يف تاريخ الفكر اليهودي •
  .إعادة صناعة الشرق األوسط اجلديد •
  .احلروب الصليبية •
  .ية إىل قيام دولة إسرائيلمن الثورة الفرنس: اليهود يف العصور احلديثة •
  .م١٠٥٥تاريخ الشرق األدىن حىت عام  •
  .م١٩٢٠ -١٥٥٠الدولة العثمانية واتمع العثماين بني  •
  .م.ق ٣١-٣٦٦املتوسط من  إقليم البحر األبيض •
  . الصراع العريب اإلسرائيلي •
  .تاريخ التحوالت السكانية يف الشرق األوسط •
  .سفر الرؤيا اليهودي •
  .يف األدب اليهودي احلديثالتصوف والسحر  •
  .سكندر األكربسوريا وفلسطني حىت اال تاريخ الشرق األدىن القدمي •
  .علم اآلثار والتنقيب عن الدول القدمية: ثورات املدن •
  . مقدمة يف اإلجنيل العربي •
  . األدب العربي احلديث •
  .التصوف والسحر يف األدب اليهودي احلديث •
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  :النقد والتقومي: ثانياً
 الفاحص إىل هذا الربنامج يتضح أن جامعة هارفارد ما تزال تتبع            من النظر 

املنهج القدمي يف تدريس األديان دراسة مقارنة، وهو تقليد أمريكي نابع من فهم             
. متزمت للتعديل الدستوري األول الذي مينع تدريس الدين بأسلوب تبـشريي          

على االلتزام بـه،  ومع أن ذلك ال ينطبق على حالة جامعة هارفارد إال أا تصر  
من رد فعل الرأي العام وحماولة للحفاظ على مسعة اجلامعة بعيداً عـن   رمبا خوفاً

  .أي م تتعلق باستغالل الدين
 األديان مجيعاً على أا تـراث بـشري حمـض           "هارفرد"وتعامل جامعة   

ولعلمائها دراسات عديدة بالغة اجلرأة يف نقد حمتويات التوراة واإلجنيل وإثبات           
عدم دقتها وتناقض ما ورد فيها من األخبار التارخيية وقصص النبيني مع ما أثبتته              

 اإلسـالم  "هارفرد"وذا املنهج نفسه يدرس علماء  . احلفريات ودراسات اآلثار  
 اتساقه مع ما يثبته العلم احلديث أم ال، وهذا واضح مـن تقـدميهم         ىلتبين مد 

  .شرقني األوسط واألدينلإلسالم برفقة دراسات واسعة لثقافات ال
ويبدو تركيز الربنامج على الثقافة الشعبية من خـالل إعطائـه لدراسـة             
التصوف حيزاً كبرياً ومعاملته على أنه التعبري السلوكي األهم عن القيم واملفاهيم         

  .ية ويف إطار التصوف يعتىن بدراسة احلالج أكثر من أي متصوف آخراإلسالم
ث التارخيية واألنثروبولوحية واالجتماعية علـى  اجلملة تسود مناهج البح بو

يات ودراسات الـشرقني األوسـط واألدىن جبامعـة         اإلسالمصياغة مقررات   
ومـع أن   . هارفرد، وهي مناهج ال تكفل التعرف الدقيق على حمتويات املـادة          

مناهج بديلة أفضل من هذه بدأت تظهر وتستخدم يف جامعات أخرى وأعطت            
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 التعرف على حمتوى الظاهرة الدينية كاملنهج الظـاهرايت،  نتائج علمية متقدمة يف 
ومنهج حتليل احملتوى إال أن اجلهات القائمة على توجيـه املنـاهج يف جامعـة               

  .هارفرد ال تشجع فيما يبدو استخدام هذه املناهج البحثية املستحدثة
وبالنظر إىل األساتذة الذين يقدمون هذه املواد يسترعي النظر قلـة عـدد             

ية، فـأكثرهم   اإلسـالم ساتذة املسلمني واملتخصصني أساساً يف الدراسات       األ
. األديان، السيما الدراسات اإلجنيلية والعربيـة      متخصصون يف التاريخ ودراسة   

حيتـاج إىل     ال اإلسالمختلو من داللة حيث يفترض أن تدريس         وهذه مسألة ال  
  .ختصص فيه

  جامعة هارتفورد مسيناري: ثانياً
Hartford Seminary  

  :مقدمة
نشات كلية التبشري النصراين املسماة ارتفورد مسيناري يف والية كنتيكيت          

م، ووضعت يف رأس براجمها الدراسـات الالهوتيـة املختلفـة،      ١٨٣٣يف عام   
ي، ألن  اإلسـالم ، وخاصة الدين    ىودراسة اجلوانب العقدية يف األديان األخر     

ان مكة واملدينة هي املهمة اليت    مهمة تنصري املسلمني بأكملهم وعلى رأسهم سك      
نبغي أن يضطلع ا خرجيو املعهد كما صرح أحد كبار أسـاتذته ومؤسـس              ي

  ."صمويل زومير"العلمية الدكتور  ورئيس حترير دوريته
وقد استمر املعهد يف دأب متصل ألكثر من قرن من الزمان إلجناز تلـك              

ت برامج املعهد تتغري وتتجه     ولذلك بدأ  املهمة اليت تأكد فشله الذريع يف أدائها،      



  مناهج دراسة اإلسالم في بعض الجامعات الغربية: الفصل التاسع

 

٢٠٩ 

ويف عـام   . يةتنـصري وجهة أكادميية معتدلة من دون أن يتخلى عن أهدافـه ال          
رين للعمل يف   نصم بدأ املعهد الذي حتول إىل جامعة يفسح اال لغري امل          ١٩٧٢

يات، مث وظف عدداً من األساتذة العرب واملسلمني املعتدلني يف          اإلسالمريس  دت
م، وتزايد عدد هؤالء اطراداً وأصبحوا من أنشط        ١٩٩٠عامهيئته التدريسية يف    

األساتذة يف التدريس والبحث والتأليف، ويف طليعتهم الدكتور إبـراهيم أبـو            
ربيع، والدكتور أمحد قبيسي، والدكتورة إجنريد واتسون، كما انتظم باجلامعـة        

ورة جني  عدد من أبرز املستشرقني املنصفني منهم الدكتورة إيفون حداد والدكت         
وكان هلؤالء مجيعهم دورهـم البـارز يف        . مسيث والدكتور جون فول وغريهم    

أقـوى   "ياإلسالمالعامل " حتويل وجهة املعهد حنو االعتدال حىت أمست دوريته العلمية     
يات وأحفلها بدواعي املوضوعية واألمانـة      اإلسالمالدوريات العلمية العاملية يف     

  . العلماء املسلمني لإلسهام يف حتريرهاالعلمية وفتحت أبواا للعديد من
واخنرطت اجلامعة يف أعمال وبرامج لعلها قصدت ا التكفري عن ماضـيها          

 للدراسات العليـا يف     اًي والتقرب من املسلمني، فكان أن أنشأت برناجم       تنصريال
وميـنح هـذا    . ئمة للجيش األمريكي  أكثر من سبعني ساعة دراسية إلعداد األ      

ية، كمـا متـنح     اإلسالمجني فيه درجة البكالريوس يف اإلمامة       الربنامج املتخر 
ية، اإلسالمية والعالقات النصرانية    اإلسالماجلامعة درجة املاجستري يف الدراسات      

  .يةاإلسالموالدبلوم العايل يف فن اإلمامة 
وجبانب ذلك تقدم اجلامعة برامج عامة يف الدراسات العليا لنيـل درجـيت       

ية، وقد كان التركيز الغالب علـى       اإلسالمه يف الدراسات    املاجستري والدكتورا 
، كما يتـضح مـن      اإلسالمإعداد األطروحات أن يكون يف جمال التصوف يف         
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م وحـيت  ١٩٣٠قائمة أطروحات املاجستري والدكتوراه اليت أعدت باجلامعة من  
ولكن حترر نطاق األطروحات من هذا القيد الذي يبدو أنه كان  .)١٩٧(م١٩٩٣
  .اً لغرض خاص وصار نطاقها يتسع ليشمل موضوعات متعددةدعممتخذاً 
  :عرض عام: أوالً

 اإلسـالم تقدم جامعة هارتفورد عدداً وفرياً من املـواد الدراسـية عـن             
 هية النصرانية معظمها على مستوى املاجـستري والـدكتورا        اإلسالموالعالقات  

 :وأمهها ما يلي

  .تنظيم اتمعات اإلميانية •
 .الجتماعيمهام املصلح ا •

 .الروحانيات وسط املراهقني •

 .دعم عالقات امللل اإلبراهيمية •

 . تاريخ الكنيسة اليسوعية •

 .معايري اإلميان الديين يف العصر احلديث •

 .التوجهات الدينية الكربى يف الواليات املتحدة •

 .القرآن ومكانته يف اتمع املسلم •

 .ور علم النفساإلجنيل والتقاليد الروحية وللكتاب املقدس من منظ •

 .همكاناتإحتدياته و: حوار األديان •

 .بديع الزمان سعيد نورسي •

                                                
(197) Simon G. Kerr, Bibliography of Hartford Seminary Theses On Islam and Christian- Muslim 

Relations, "The Muslim World, Fall 1993", PP. 165-176. 
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 .اإلميان والتاريخ واجلمال احلسي يف تركيا •
     .الدميقراطية والتنمية واحلوار الديين يف إندونيسيا •
 .العمل الوعظي فنيات •
 .استشارات اجتماعية لألسر املسلمة يف أمريكا •
 .حلقة نقاش لألئمة املسلمني •
 .خالق العامليةاأل •
 .مقدمة يف األديان العاملية •
 .ياإلسالمالتاريخ  •
 . يف السعودية املعاصرة والعراق وأفغانستاناإلسالم •
 .مقدمة يف العهد اجلديد باللغة اليونانية •
 .مقدمة يف اإلجنيل العربي •
 . مقدمة يف اللغة العربية •
 .  املتوسطىاملستو: اللغة العربية •
 .نظور االجتماعيحوار بني األديان من امل •
 . أمناط احلياة الدينية للشاذين جنسياً •
 .الدين األمريكي املعاصر •
 .رسائل بولس •
 .الوجوه املتعددة للمسيح •
 .مقدمة تارخيية يف العقيدة النصرانية •
 . بولس •
   .القيادة النسوية للدين •
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  :النقد والتقومي: ثانيا
كيـزه علـى    يات جبامعة هارتفورد تر   اإلسالميالحظ على برامج دراسة     

مرحلة الدراسات العليا، وتصميمه ألداء رسالة حمددة تتلخص يف التقرب مـن            
وتصر اجلامعـة   . املسلمني، وإجراء احلوار املُجدي معهم، وجتنب االصطدام م       

 يف سياسة القبول هلذه الربامج أن يبدأها الطالب ويكملها باجلامعة نفسها، وأال           
أخرى، وهذا على غري املعهـود يف       يستصحب معه ساعات دراسية من جامعة       

اجلامعات األمريكية من حيث مرونتها وقبوهلا لبعض الساعات الدراسية اليت مت           
ولعل وراء إصرار هارتفورد على إمضاء هـذه        . حتصيلها يف اجلامعات األخرى   

  . السياسة شعورها بأا تؤدي عمالً دعوياً واجتماعياً جبانب رسالتها األكادميية
 على تصميم املقررات الدراسية أا تفترض حصول الطالـب          وقد الحظنا 

 اإلسالم فهي ال تبدأ من نقطة الصفر للتعريف ب        اإلسالمسلفاً على معرفة وافية ب    
كما تفعل اجلامعات الغربية األخرى، وإمنا تقدم مادة شديدة التخصص كمـا            

 مان النورسـي،   حول أفكار وإجنازات بديع الز     نييبدو يف املقررين الدراسيني املقدم    
 .إدوارد سعيد، وكالمها يقدمهما الربوفسور العريب إبراهيم أبو ربيعو

ررات الدراسية عن القيادة النسائية للدين ودراسة       قويالحظ إقحام بعض امل   
وكالمها من وحي البيئة    . أمناط التدين لدى الشاذين جنسيا من الرجال والنساء       

اء يف  النسوية إلدخال بعـض النـس     االجتماعية األمريكية حيث تنشط احلركة      
تصاعد نفوذ الشاذين جنسياً على املـستويات       سلك الكهنوت، وحيث يتزايد     

ة حيث نالوا مباركة الكـثري  يجتماعية وأخريا على املستويات الدين   السياسية واال 
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  .من رجال الكنيسة بل صار بعضهم من رجال الدين املعترف م من الكنائس
ية إغراقها يف حتليل البعـد  اإلسالمفورد للدراسات ويؤخذ على برامج هارت 

االجتماعي للدين على حساب دراسته نظرياً وهو ما أدى إىل الضعف البـادي             
  . واحلديث،يف دراسة الفقه، وأصوله، والقرآن
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  جامعة جورجتاون: ثالثاً
George Town University 

  :مقدمة
الذي بدأ فيـه    م وهو نفس العام     ١٧٨٩تأسست جامعة جورجتاون عام     

وليكية سافر إىل   ثوقد أسسها قسيس من الطائفة الكا     . العمل بالدستور األمريكي  
 م للعمل دف تأمني مـستقبل الكاثوليكيـة         ١٧٧٣أوروبا للتعلم ليعود عام     

  .األمريكية من خالل توفري فرص للتعليم العايل ألفرادها
ت املتحـدة   وتعد جامعة جورجتاون أقدم جامعة كاثوليكيـة يف الواليـا         

وقد صارت اجلامعة اآلن من أكرب جامعات العامل يف جمال البحـث            . األمريكية
  . والتأليف

دراسة مقـررين علـى    هذا وتشترط اجلامعة على طالا مجيعا بال استثناء      
  .األقل يف الفلسفة والالهوت تقدم من خالل اآلداب اإلجنيلية

  :عرض عام: أوالً
دد كبري من املراكز واألقسام املتخصصة يف   تتميز جامعة جورجتاون بقيام ع    

 . األدىن واألوسط، وقـضايا    :ودراسات الشرقني  يةاإلسالم و الدراسات العربية 
هذا باإلضافة إىل األقسام األكادميية التقليدية كقسم       .ي النصراين اإلسالماحلوار  

  .اللغة العربية وآداا، وقسم اللسانيات
وأحـوال العـامل     اإلسالم مقرر عن    وتفدم جامعة جورجتاون قرابة مائيت    

العريب يف جماالت االقتصاد، والتنمية، والتجارة، وحقوق اإلنـسان، وقـضايا           
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 البكالريـوس  والدراسات النسوية، ومتـنح جامعـة جورجتـاون        الالجئني،
  . التخصصات الدكتوراه يف أكثر هذه واملاجستريو

  :معةاجلايف وهذه قائمة خمتارة من أهم املقررات الدراسية 
  .العربية اللغة •
  .اللغة التركية •
  .اللغة للعربية املعاصرة •
  . العربية العامية املصرية •
  .لغة اخلطاب العريب الرمسي •
  .اللهجات العربية •
  .الكتابة اإلبداعية باللغة العربية •
  .النحو العريب •
  . صوتيات اللغة العربية •
  .مقدمة للسانيات العربية •
  .مقدمة لألدب الشعيب العريب •
  .لألدب العريبمقدمة  •
  .مدخل إىل الثقافة العربية •
  .طرق تعليم العربية للعجم •
  . الشعر النسيب األندلسي •
  .الشعر العريب احلديث •
  .النثر العريب احلديث •
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  .القرآن •
  .األدب العريب األمريكي •
  .األدب العريب والثقافة •
  .األدب الصويف •
  .التاريخ اجلغرايف للسان العريب •
  .تفسريية من كتب الاإلسالمالنصوص  •
  .الشعر العريب القدمي •
  .النثر العريب القدمي •
  .الدراسات العربية •
  .مقدمة يف دراسة العامل العريب •
  .السينما العربية •
  . خالل العصور الوسطىاإلسالمالنصرانية و •
  . والنصرانيةاإلسالممظاهر الوثنية يف  •
  .ياإلسالماليهودي والنصراين و املرأة يف الفن •
  .نظرية الفن •
  .ي والفن املعماريماإلسالالفن  •
  .يةاإلسالماملدن  •
  .ياإلسالممدخل إىل الفن  •
  .التنمية •
  .التنمية اإلدارية يف العامل العربية •
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  . النمو االقتصادي •
  .التنمية االقتصادية يف مصر •
  .الزراعة العاملية والسياسات الغذائية •
  .السياسات احمللية والتنموية يف العامل العريب •
  .يةنظريات التنمية االقتصاد •
  .االقتصاد •
  .مقدمة يف نظرية االقتصاد اجلزئي •
  .مقدمة يف نطرية االقتصاد الكلي •
  .التجارة الدولية •
  .امليزانية العامة •
  .اقتصاديات الشرق األوسط •
  .اقتصاديات النفط •
  .أسواق املال العاملية •
  .االقتصاد احمللي وتطور العمل املؤسسي يف العامل العريب •
  .التاريخ •
  .لعريبالتاريخ اجلغرايف ا •
  .نصارى العرب يف التاريخ احلديث •
  .الفكر االجتماعي السياسي العريب •
   التقليدياإلسالم: تاريخ الشرق األوسط •
  .مصر خالل عهدي عبد الناصر والسادات •
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  .تاريخ الصراع العريب اإلسرائيلي •
  . يف أفريقيااإلسالمتاريخ  •
  .تاريخ اجلزائر احلديث •
  .تاريخ فلسطني احلديث •
  .ديثتاريخ مصر احل •
  .التاريخ احلديث لسوريا والعراق •
  .التحوالت االجتماعية والعقدية يف اتمع العريب •
  .يةاإلسالم ةجتماعي للشريعالتاريخ اال •
  .ياإلسالمالتجديد  •
  .التاريخ العثماين •
  .تاريخ االستعمار •
  .تاريخ الشرق األوسط يف القرن العشرين •
  .تاريخ الشرق األوسط يف القرن التاسع عشر •
  .ية النصرانية يف العصر احلديثاإلسالمقات العال •
  .التاريخ االجتماعي للشرق األوسط •
  .ياإلسالماحلداثة وعالقات التبعية يف العامل  •
  .مصادر التاريخ العريب •
  . تركيا من اإلمرباطورية إىل اجلمهورية •
  .املرأة العربية •
  .العالقات اإلفريقية العربية •
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  .الصراع العريب اإلسرائيلي •
  املقارنة يف الشرق األوسطالسياسات  •
  .العامل العريب يف ظل الشؤون الدولية •
  .احلركات الدينية والعلمانية يف الشرق األوسط •
  .الدين يف العالقات الدولية •
  .سياسات األمريكية جتاه العامل العريبال •
  . والسياسةاإلسالم •
  .إيران والعراق يف اخلليج العريب •
  .ي والسياسةاإلسالماتمع  •
  .اخلارجية اإلسرائيلةالسياسة  •
  .السياسات الدولية يف الشرق األوسط •
  .ية النصرانيةاإلسالمالعالقات  •
  السياسات التنموية السعودية •
  السياسة اللبنانية •
  .اتمع والسياسة يف اخلليج العريب •
  .التحديات األمنية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا •
  .مشكلة فلسطني •
  .حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط •
  .االستثمار يف العامل العريب •
  .يةاإلسالمالشريعة  •
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  .اتمع العريب املعاصر •
  .التغريب والتنمية يف اتمع العريب •
  القضايا املعاصرة يف القصة العربية احلديثة •
  .الشعوب والثقافات العربية •
  .علم االجتماع والدين يف اتمعات العربية •
  . ياإلسالمالفكر  •
  . تمعات العربيةوالدين يف ا اإلنسان •
  .قضايا اهلوية يف الشرق األوسط •
  .األعراف واللغة والقومية العربية واالفريقية •
  .املرأة العربية •
  .تكنولوجيا املعلومات يف العامل العريب •
  .احلداثة والتجديد يف العامل العريب •
  .الثقافة العامة يف الشرق األوسط •
  .العقيدة •
  .يةاإلسالمتطور العقيدة  •

  :قد والتقوميالن -ثانيا
لني يف  متعد جامعة جورجتاون من أهم مراكز إعداد الدبلوماسـيني العـا          

ية، لذا تصمم كثري من املقررات الدراسية لتناسب حاجة         اإلسالمالبالد العربية و  
هذه الطائفة من موظفي اخلدمة اخلارجية للدولة األمريكية، وهلذا السبب تزداد           

ي، وتلك اليت   اإلسالماللغات األساسية يف العامل     نسبة املقررات اليت تعىن بتعليم      
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تم بدراسة الدين، وتاريخ، وسياسة، وثقافة، واقتصاديات، وآداب، وموسيقى         
  . ما يكون الدين هو اإلطار النظري للدراسةاًوكثري.  األوسط واألدىن:الشرقني

سـة  وحبكم اخللفية التارخيية الكاثوليكية جلامعة جورجتاون فإا تم بدرا        
ية النصرانية، ويظهر هذا يف كثري من املقررات، وهنالك مركز          اإلسالمالعالقات  

 به   تربع  تنبثق من وقفٍ   ،اجلامعة له ميزانية ضخمة   يف  ي املسيحي   اإلسالماحلوار  
عدداً مـن األسـاتذة     وقد وظفت جورجتاون    مواطن عريب نصراين للجامعة،     

ية مـن   اإلسالمللقضايا العربية و  اهتهم وحياديتهم بل وتأييدهم     نـزاملعروفني ب 
أمثال الدكتور جون اسبيزيتو، والدكتورة إيفون حداد، والدكتور جون فـول،           

 . ميسم الفاروقي، وغريهم من الذين عرفوا بكتابام املوضوعية املستقلةوالدكتورة

حتاول جامعة جورجتاون أن تعطي اعتباراً كبرياً لإلسالم كـدين عـاملي            
 أن تتقصى أثره وتدرك إفاداته يف كثري من موضـوعات           حضاري، ولذا حتاول  

الدراسة، ولكن تنحو املقررات كذلك للنظر للدين من خالل تصرفات أتباعـه            
وتطبيقام له مهما تكن قاصرة أو خاطئة، لذلك كرسـت مقـررات كـثرية      
لدراسة اتمعات العربية واإلفريقية وجمتمعـات الـشرق األدىن، حبـسبان أن          

  .يةاإلسالمجتماعي ذه البالد كاشف جلوهر التعامل السلوك اال
ي على حساب دراسة    اإلسالموهنالك تركيز مبالغ فيه على تدريس الفن        

ية ورصيدها من القيم اإلنسانية الـيت قدمتـها      اإلسالمالتراث العلمي للحضارة    
ية يف  اإلسالمفهناك مقرر واحد لدراسة العقيدة      . للبشرية يف شىت جماالت احلياة    

 بتطـور   عقيدة تتطور لأصوهلا وآخر لتطورها عرب الزمن، واالفتراض البادي هنا أن ا         
  .اإلسالم ومن العبث تطبيقه آلياً على ي وهذا من آثار الفكر الوضع،اتمعات
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 وترمي  اإلسالمئية اليت تستهدف    داعة الع نـزوبعد ذلك ميكن القول أن ال     
 هذه اجلامعة اليت ال تبدي أقل مـن  إىل تشويهه والدس عليه تكاد ختتفي متاماً يف    

  .نصاف والتعاطف يف بعض األحياناحلياد واإل
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  جامعة برنستون: رابعاً
Princeton University  

  :مقدمة
 م مبدينة اليزابيث بنيوجريسي علـى     ١٧٤٦ يف عام  نشأت جامعة برنستون  

وكان الغرض من   . شكل نواة صغرية هي ما كان يعرف باسم كلية نيو جريسي          
ائها تدريب رجال الدين من الطائفة املشيخية، ولكن اندثر هـذا اهلـدف             إنش

ويف عام  . رت اخلط العام للتعليم العايل األمريكي     يتدرجيياً وتعلمنت الكلية وسا   
برنستون، ومت تدمريها خالل احلرب األهليـة        ت الكلية إىل مدينة   لم انتق ١٧٥٦

ة حىت أصـبحت يف     األمريكية، ولكنها سرعان ما عمرت وشهدت ضة هائل       
  .طليعة اجلامعات األمريكية والعاملية يف العديد من التخصصات

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ا حوايل سبعمائة أستاذ، وأما عدد طالا   
ويف الدراسات العليا حنو ألفي     . يف املرحلة اجلامعية فيبلغ حنو مخسة آالف طالب       

  . ماً كبرياً باحلث العلمي ونشر الكتبوتم اجلامع جبانب التدريس اهتما .طالب
  :عرض عام: أوالً

ية ودراسـات   اإلسـالم تقدم جامعة برنستون برناجماً كبرياً للدراسـات        
 األوسط واألدين تتوفر على أدائه عدة أقسام متخصصة، من أمهها قسم :الشرقني

ن، الدين، وقسم دراسات الشرق األدين، والتاريخ، والثقافات اإلنسانية، والفنو        
  :وتتمثل أهم مقررات هذا الربنامج فيما يلي.ثارواآل

  .اإلسالممقدمة لدراسة  •
  .اإلسالماملرأة و •
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عند املسلمني والنصارى واليهود يف أرض      : احلج والسفر واألماكن املقدسة    •
  .اإلسالم

  .للدين والثقافةي اإلسالمالتصور  •
  .ياإلسالمدراسات يف الفكر  •
  .يديةية التقلاإلسالمالسنة والعبادات  •
  .قراءات يف القرآن •
 .ية االجتماعية والسياسيةاإلسالماحلركات  •

  .يةاإلسالممقدمة للتقاليد العلمية  •
 .ياإلسالممقدمة يف القانون  •

  .ي والفقهاإلسالمموضوعات يف القانون  •
  .دىنمقدمة عن الشرق األ •
  .الشرق األدين يف السابق •
  .سكندر إىل حممدالشرق األدىن من اال •
  .م١٩٨٠فريقيا منذ أدىن ومشال قصة الشرق األ •
  .م١٨١٥الشرق األدىن ومشاكله منذ عام  •
  .م١٨٠٠-١٣٠٠مرباطورية العثمانية منذ اال •
  .م١٩٢٣-١٨٠٠مرباطورية العثمانية منذ اال •
  .من أتاتورك إىل أوزال: تركيا املعاصرة •
  .الصراع العرقي يف الشرق األدىن •
  .موضوعات يف دراسات الشرق األدىن •
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  . متعمقة للشرق األدىنمقدمة لدراسة •
  .مشكالت التاريخ العثماين القدمي •
  .مشكالت التاريخ العثماين •
  .مشكالت الدولة العثمانية املتأخرة واجلمهورية احلديثة •
  .قراءات يف تركيا العثمانية •
  .الدبلوماسية يف الدولة العثمانية •
  .١٨٠٠ -١٠٥٠ يف حوض البحر األبيض املتوسط من عام اإلسالم •
  . إيران احلديثةدراسات يف •
  .احلضارة اإليرانية من القرن التاسع إىل القرن الثاين عشر •
  الثقافات السياسية يف الشرق األوسط •
  .األنظمة السياسية يف الشرق األوسط •
  .الصراع العريب اإلسرائيلي •
  .الفن واآلثار يف مصر القدمية والشرق األدىن •
  . ي األولاإلسالموالعمارة يف العصر  الفن •
  .خرأي املتاإلسالملعمارة يف العصر الفن وا •
  .ياإلسالمالفنون يف العامل  •
  .ية يف العصر احلاضراإلسالموالقوة يف العمارة  ثيل اإلميانمتإعادة  •
  .م١٠٥٠ -٦٠٠ي من عام اإلسالمالتاريخ  •
  .م١٨٠٠ -١٠٥٠ي من عام اإلسالمالتاريخ  •
  .تاريخ الشرق األوسط يف القرن التاسع عشر •
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  .يف القرن العشرينقصة الشرق األوسط  •
  .١٧٥٠ية يف أفريقيا قبل اإلسالماحلضارة  •
  .م١٧٥٠ية يف أفريقيا منذ اإلسالماحلضارة  •
  .م١٨٠٠-١٥٠٠يب األول واليهود يف العصر األور •
 .اليهود واملسلمون والنصارى يف العصور الوسطى •

  .يةاإلسالمموضوعات يف التاريخ والثقافة  •
  .ياإلسالممشكالت يف التاريخ  •
  .نييت يف املؤرخني العرب التقليدقراءا •
  .دراسة التراجم التارخيية •
  .مشكالت يف التاريخ اليهودي يف الشرق األدىن •
  .دراسات يف التاريخ العريب املعاصر •
  .ي والثقايفاالجتماعمشكالت يف التاريخ : ١٩٠٠ية قبل اإلسالمإفريقيا  •
  . يف األدب العريب احلديث مقدمة •
  . مقدمة لألدب العريب القدمي •
  .جنيلموضوعات يف اإل •
  . روائع األدب العربي •
 .مقدمة لألدب الفارسي القدمي •

  .الدراسات اإلنسانية •
  .قراءات يف األدب التلمودي •
  .قراءات يف األدب العربي يف العصور الوسطى •
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  .قراءات يف األدب العربي احلديث •
  .راءات يف األدب العريب املعاصرق •
  .قراءات يف األدب العريب القدمي •
  .سات يف األدب الفارسيدرا •
 .يةاإلسالماألدب العريب يف إفريقيا  •

  .موسيقى الشرق األوسط •
  .وىلالعالقات الدولية يف الشرق األوسط منذ احلرب العاملية األ •
  .الثبات والتغري: قراءات يف اليهودية •

  : النقد والتقومي:ثانياً
عد يف إنتاج   يبدو واضحاً من هذه الكتلة من املقررات الدراسية أا ال تسا          

ية، وذلك لقلة اهتمامها بالدراسات القرآنية      اإلسالمخمتص حقيقي يف الدراسات     
وأسوأ من ذلك فإن اجلامعة قد عهدت بتـدريس القـرآن           . واحلديثية والفقهية 

الكرمي ملستشرق من أشد املستشرقني املعاصرين عداًء لإلسالم، وهو الـدكتور           
منهجه الدراسي فإذا به جم صـريح   الذي اطلعنا على تفاصيل      "مايكل كوك "

  .  ماكر إلثبات بشريتهيعلى القرآن وسع
ية عـن   االستـشراق ثبات هذه الدعوى    إلويسعى الربنامج الدراسي برمته     

 اإلسالمية مجيعاً، ولذلك تركز أكثر املقررات على إبراز         اإلسالمبشرية املصادر   
املصونة عرب التاريخ عن    كما ميارسه املسلمون، ال كما هو يف أصوله األساسية          

  .حماوالت الطمس والتشويه
ومن هذا املنحى ميكن تفسري التركيز املبالغ فيه على التاريخ واألدب والفن            
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فاملطلوب هو أن ينطبع يف ذهن الطالب عندئـٍذ أن هـذا اخللـيط              . والسياسة
هم أهله وأتباعه احلقيقيون، وهي نتـائج         وأن هؤالء  اإلسالمالدراسي هو نتاج    

  . ء يف شياإلسالمراسية غري صحيحة وال تنصف د
 على أنه جمرد ثقافة اجتماعية فإن مركز الثقل         اإلسالموحىت يف نطاق أخذ     

ية اإلسـالم يف الربنامج كان هنا على املاضي ال احلاضر، مبا يوحي بأن الثقافـة      
  . ثقافة ميتة ال حياة فيها، وال أثر هلا يف احلياة الثقافية املعاصرة

ية يف  اإلسـالم  للحضارة    جتاهالً واضحاً مقصوداً   ال التاريخ نرى مثة   ويف جم 
األندلس وإلجنازاا العلمية الثقافية الضخمة اليت كان هلا تأثريها اإلجيايب الكبري           
يف أوروبا قبيل عصر النهضة احلديثة، وهذا من قبيل إنكار املزايـا احلـضارية              

 حملافظني من أسـاتذة جامعـة   لآلخرين، وهو شأن معهود عند بعض املفكرين ا       
   .برنستون

تدرس   يتم عندما تدرس اآلداب العربية فإا ال       اإلسالمونالحظ أن جتاهل    
          عامل به اللغة بالتطبيق على نصوص قرآنية أو نصوص نبوية، وذلك على غري ما ت

  . رس بالتطبيق على نصوص التوراةدالعربية اليت ت
ني بتدريس مواد هذا الربنامج اتضح      وباالطالع على قائمة األساتذة املكلف    

تخصـصني أساسـاً يف   لنا قلة عدد األساتذة املسلمني من بينهم، بل قلة عدد امل   
يات إىل أساتذة متخصصني    اإلسالمية، حيث يعهد بتدريس     اإلسالمالدراسات  

يف أديان أخرى، أو يف علوم االجتماع، وعلم اإلنـسان، والفنـون، واآلداب،         
ال ينطبق على مقررات التاريخ واألدب اليهودي اليت احتشد         وهذا ما   . والتاريخ

ا الربنامج بال مربر، وعهد بتدريسها إىل أساتذة متخصصني فيها وهلـم والء             
  . ظاهر ملوضوعاا
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  جامعة ماكجيل: خامساً
McGill University 

  :مقدمة
 يف مدينـة مونتريـال مبقاطعـة        ١٨٢١تأسست جامعة ماكجيل يف عام      

وهي أكثر اجلامعات الكندية اهتماماً بالدراسات الدولية عامة      .  كندا كيوبيك يف 
وقد انضمت إليها عدد من كليات الالهوت يف        . ية خاصة اإلسالموالدراسات  

م تـشكل جملـس عـام لتوجيـه         ١٩١٢ويف عام   . أواخر القرن التاسع عشر   
ريها نـص الدراسات األكادميية الالهوتية مع إعطاء كل كلية احلرية يف تدريب م          

ومتخض عن هذا التشكيل إنشاء كلية الدراسات الالهوتية        . بالطريقة اليت تراها  
م ومن مث صارت اجلامعة متنح درجة البكالريوس يف الدراسـات        ١٩٤٨يف عام   
ات البكالوريـوس يف الدراسـات      جدر واآلن متنح جامعة ماكجيل   . الالهوتية

 . يةاإلسالمدراسات الشرق أوسطية ودرجيت املاجستري والدكتوراه يف ال
  :عرض عام: أوالً

تقدم جامعة ماكجيل أكثر مقرراا يف علم الالهوت، وااالت املتعلقة به           
ية اإلسـالم وتقدم برامج الدراسات    . كالفلسفة، وعلم النفس، واألديان املقارنة    

 .من خالل عدة أقسام أمهها قسم الالهوت واألديان املقارنة

  : ررات الدراسية اليت تقدمها اجلامعةوفيما يلي بيان بأهم املق
  م ١٩١٨-١٧٩٨تاريخ الشرق األوسط  •
  م١٩٤٥-١٩١٨تاريخ الشرق األوسط  •



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٢٣٠ 

  .ية يف العصر األولاإلسالماحلضارة  •
  .ية يف العصر الوسيطاإلسالماحلضارة  •
  .يةاإلسالمتاريخ اهلند  •
  .تاريخ الصهيونية •
  .يف العصر األول التاريخ العريب •
  .لعصر الوسيطالتاريخ العريب يف ا •
  .املغول والصفويون •
  .دراسة املخطوطات العربية •
  .الدبلوماسية العربية يف العصر الوسيط •
  .التاريخ العثماين •
  .املؤسسات العثمانية •
  .اإلسالمالدولة يف  •
  .يةاإلسالميعة رالش •
  .الفقه وأصول الفقه •
  .ياإلسالماجلدل الفقهي  •
  .الفكر العريب يف القرن العشرين •
  .يسالماإلتطور الفكر  •
  .يةاإلسالمالفلسفة  •
  . األدب العريب •
  .يةاإلسالمالعقيدة  •
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  .يةاإلسالمعلماء العقيدة  •
  .تفسري القرآن •
  .يةاإلسالمالتقاليد الصوفية يف  •
  .يةاإلسالمتراث الفلسفة  •
  .يةاإلسالماملذاهب الفلسفية  •
  . يةاإلسالمالفلسفة  •
  .القرآن واألساليب العربية •
  . العربحالة ألحد كبار املؤلفني دراسة •
  . األدب العريب احلديث •
  . األدب العربي احلديث •
  . تطور العلمانية يف تركيا •
  .ية يف اهلند وباكستاناإلسالمالتطورات  •
  .يةاإلسالمالقومية بني الشعوب  •
  .يةاإلسالمالتطور االجتماعي واالقتصادي يف األقطار •
  .املسلمون يف آسيا الوسطى •
  .التنمية يف العامل العريب •
  .الدولية واخلارجية يف العامل العريبالسياسات  •
  .الصراع العريب اإلسرائيلي •
  .السياسات اإلسرائيلية •
  .اإلسالماليهود يف تاريخ  •
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  .اإلسالماليهودية والنصرانية و •
  .اإلسالماملرأة بني اليهودية و •
  .فلسفة العصور الوسطى •

  : النقد والتقومي:ثانياً
 الدراسية اليت ميكـن أن      توفر جامعة ماكجيل كتلة متكاملة من املقررات      

، وذلك بغض النظر عن احملتويات      اإلسالمتزود الطالب مبعرفة نظرية معقولة عن       
التفصيلية لكل مقرر دراسي، وال تبدو املقررات الدراسية موجهة توجيهاً عدائياً           
مغرضاً، وميكن أن يفسر هذا االجتاه املوضوعي نسبيا بأن كندا ليست هلا خلفية             

 .ي والشرق األوسطاإلسالم دول العامل استعمارية يف
ويالحظ أن الوجهة العامة للمقررات تقليدية تراثية، وذلـك مـن أثـر             

 الذين وضعوا أسس هذه املناهج، من أمثـال الربوفـسور           ىاملستشرقني القدام 
  .ويلفريد كاتنويل مسيث وغريه ممن كانت هذه هى جماالت اهتمامام وحبوثهم

ال تدريس أي مقرر جدي يف جمـال الـسنة           ولكن يالحظ مع ذلك إغف    
ية، ومع أن الدراسـات يف علـم        اإلسالمالنبوية مع أا املصدر الثاين للشريعة       

ية قدميا وحـديثًا،وهي    اإلسالماحلديث حتتل مساحة واسعة جدا يف الدراسات        
ا كانت تـستحق أن  رست يف إطار دراسة الفقه وأصوله إال أ دوإن كانت قد    

  .تفرد مبقرر خاص
ورمبا عمدت اجلامعة يف حماولة للتعويض الزائف عن نقص دراسة احلديث           
لإلكثار من دراسة النصوص الفلسفية واألدبية وكـان األوىل التركيـز علـى             

  .اإلسالمنصوص رسول 
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وبالنظر إىل قائمة األساتذة املكلفني بتدريس هذه املقـررات أتـضح أن            
 على أساس التخصص الـدقيق،      ية ال يقوم  اإلسالمالتدريس يف قسم الدراسات     

فكثري من األساتذة يدرسون مقررات يف ختصصات متباينة، ولرمبا كان أحـد             
ستاذًا يف  أاألسباب وراء ذلك العامل االقتصادي وتوفري النفقات، فتعني اجلامعة          

  . ختصص ما لكنها تضطر ألن تستخدمه يف تدريس مقررات أخرى



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٢٣٤ 

 جامعة أوكسفورد: سادساً
University of Oxford  

  :مقدمة
م،على غرار األزهر الـشريف،     ١١٦٧تأسست جامعة أوكسفورد يف عام      

وبذلك تعد جامعـة أوكـسفورد    .أي على نظام احللقات والتلقي عن الشيوخ   
أقدم جامعة يف بالد الغرب، وأحفـل اجلامعـات الغربيـة عنايـة بتـدريس               

ية تنـصري سـات ال  االكالسيكيات واهتماماً بالبحث العلمي، وهلا ريادة يف الدر       
ويبلغ عدد طالا حالياً حنو مخـسة       .  والشرق عموماً  اإلسالمية عن   االستشراقو

  . حوايل ربعهم يأتون من خارج بريطانيا،عشر ألف طالٍب
  :عرض عام: أوالً

 وأكثر مقرراا يف    ،ياتاإلسالمكسفورد تاريخ طويل يف تدريس      وجلامعة أ 
قية، مركز دراسات الشرق األوسـط،      هذا اال تقدم يف كلية الدراسات الشر      

ن يهتمان يف الوقت نفسه بتدريس التاريخ واللغات الشرقية سـواء علـى             ياللذ
 العليا، حيث متنح اجلامعة درجـة البكـالوريوس         ومستوى الدراسة اجلامعية أ   

الدراسات الشرقية بالتركيز على الشرق األدىن القدمي، والدراسـات الـشرقية           
 رسـية، أو األرديـة، أو     ااألرمنية، أو الف   ن اللغات العربية، أو   على واحدة م  بالتركيز  

العربية، أو التركية، والدراسات الشرقية بالتركيز على الدراسات الكالسيكية،         
ية، وتاريخ الشرق األدىن القدمي، والفلسفة والدراسات       اإلسالموالفنون واآلثار   

  . يةاإلسالم
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 ، املقررات حول املواد التاليـة     وأما على مستوى الدراسات العليا فتتمحور     
 : ال أسلوب احملاضرة،مع التركيز على البحث العلمي

 .ي واآلثاراإلسالمالفن  •

 .الدراسات الشرق أوسطية احلديثة •

 .الفكر العريب يف العصور الوسطى •

 .الدراسات الشرق أوسطية احلديثة •

 .يةاإلسالمالفلسفة •

 .تاريخ الدولة العثمانية •

 .العصور الوسطى والقدميةي يف اإلسالمالتاريخ  •

  .يةاإلسالمالشريعة  •
  .احلديث النبوي •
  .اللسانيات واألدب الشعيب •
  .تأثري اليونان يف اللغة العربية •
  ياإلسالمالفكر  •
  .ابن عريب والصوفية •
  ياإلسالمتاريخ الفن  •

  :النقد والتقومي: ثانيا
لقصد يتميز برنامح البكالريوس بتركيزه على اللغات والتاريخ، ويبدو أن ا         

   ذا ما بلـغ مرحلـة   إدد واألدوات التعليمية املناسبة حىت     منه تسليح الطالب بالع
  .الدراسات العليا اخنرط حينذاك يف البحث اجلاد
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أما برنامج الدراسات العليا ففيه تركيز كبري على كتابة املقاالت واألحباث أكثـر             
  .م اللغات اجلديدةباستثناء جمال تعل من التركيز على دراسة املقررات الدراسية

ومع أن معظم املقررات تركز على التاريخ، إال أا أفسحت جماالً لدراسة            
تدريس احلديث بالذات نادر جـداً يف        و .واحلديث النبوي  ،يةاإلسالمالشريعة  

اجلامعات الغربية ألن املستشرقني عملوا من قدمي على استبعاده من أجل ضرب            
 . يث النبويديها احلو مادما حيتر إىل أن أكثرظأصوله بالنوالفقه 

وبالنظر إىل أمساء أعضاء هيئة التدريس تبني أنه ال يوجد واحد منهم مـن              
 .يف تعليم اللغة العربية باللغة العربية مع أن اجلامعة متنح درجة البكلوريوسالناطقني 

ي يف مجيـع  اإلسالمأيضاً أن مجيع األساتذة الذين يدرسون التاريخ    يالحظ
ىل يف جمـال    و ليسوا مسلمني، وأكثرهم غري متخصصني بالدرجـة األ        مراحله
  . ياتاإلسالم
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  جامعة كيمربدج: سابعاً
University of Cambridge  

  :مقدمة
م مبدينة كمربيدج العريقة الـيت      ١٢١٠تأسست جامعة كمربيدج يف عام      
 هاجر إليهـا    م١٢٩٠ويف عام   . م١٢٠٠اشتهرت بأا مركز للتجارة منذ عام       

 .كسفورد واسـتقروا ـا    والعلماء والدارسني من مدينة أ     و من القساوسة عدد  
.  منظمة تعليمية تطورت لتصبح جامعـة كيمـربدج        م١٢٢٦أسسوا يف عام    و

ونشأت اجلامعة مرتبطة بالكنيسة، لذلك كان اهتمامها األكرب منـصباً علـى            
  .اللغات واآلداب والتعليم الديين النصراين

 من ارتباطها بالكنيسة ورجاهلا عـدا ارتباطهـا      مث ختلصت اجلامعة تدرجيياً   
  .وتشتهر اجلامعة بأدائها األكادميي العاملي املتميز. احلايل بالبابا

  :عرض عام: أوالً
ية يف جامعة كمربيدج عن طريـق مركـز         اإلسالمتقدم أغلب املقررات    

ية الذي أسسه املستشرق الكبري ومتـرجم       اإلسالمالدراسات الشرق أوسطية و   
ومقر هذا  . م١٩٦٠ن الكرمي إىل اللغة اإلجنليزية الدكتور أرثر أربري عام          القرآ
يف كلية الدراسات الشرقية اليت متتلك مكتبة غنية بالكتب والـدوريات            املركز

والتقارير الرمسية، واألشرطة املرئية واملسموعة والصحف اليوميـة واـالت           
لوثائق أمههـا جمموعـة     األسبوعية عن الشرق األوسط، وأرشيفًا ضخما من ا       

الوثائق والصور اليت أحضرها األستاذ برترام توماس من رحلته إىل شبه اجلزيـرة    
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وينظم املركـز سلـسلة حماضـرات       . العربية يف الثالثينات من القرن العشرين     
وندوات عرب العام الدراسي يقدم فيه الباحثون نتائج أحبـاثهم وحيـضر هـذه              

  .ضرها مجهور املثقفني اإلجنليزاحملاضرات طالب اجلامعة كما حي
  :وأهم املقررات الدراسية على املستوى اجلامعي وفوق اجلامعي هي

 .اللغات الشرقية •

 .حضارات الشرق األدىن القدمية •

 .الدراسات العربية واآلرامية •

 .يةاإلسالمالدراسات الشرق أوسطية و •

 .دراسات يف جنوب آسيا •

  . الدراسات اللغوية •
  .احلديث النبوي •
  . يةاإلسالمارة احلض •
  . يةاإلسالمالفلسفة  •
 .علم الكالم •

 .ي القدمياإلسالمنشأة العامل  •

 . يف القرون اخلمسة األوىلاإلسالممقدمة سياسية اجتماعية ثقافية لتاريخ  •

 . تاريخ احلضارة الفارسية •

 .يةاإلسالمتطور احلكم يف البالد  •

 .الشرق األوسط احلديث •

  .يةاإلسالمدراسات يف العقيدة  •
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 .اإلسالممة عن مقد •

 .التاريخ التركي •

  . األدب العريب القدمي •
 .األدب العريب احلديث •

 .الشعر الفارسي القدمي •

 .النثر الفارسي املتعلق بالعالقة بني اجلنسني •

 .ية القدميةاإلسالممظاهر السياسة واتمع والنصوص  •

 .مرباطورية املغولاصعود وسقوط  •

  .التاريخ السياسي للشرق األوسط •
 .اإلسالم متقدمة يف دراسات •

 .م١٧٠٠تاريخ الفكر السياسي إىل عام  •

 .م١٨٩٠ – ١٧٠٠تاريخ الفكر السياسي من  •

 .التوسع األورويب من القرن اخلامس عشر إىل احلرب العاملية األوىل •

 .يةاإلسالمالدراسات  •

 .أسس علم اإلنسان االجتماعي •

 .دراسة لشخصية بارزة يف السياسة املعاصرة •

 .عشر اهلجريثامن  حىت القرن ال القدمياإلسالم •

 . التاسع عشر والعشرين:الشرق األوسط احلديث ومشال أفريقيا يف القرنني •

  .أدب الشرق األوسط •

 .التاريخ العثماين •



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٢٤٠ 

  . يةاإلسالمي واملؤسسات اإلسالمالفكر  •

  :النقد والتقومي: ثانيا
ني  حيث ولدتا يف زمـان     "كسفوردوأ"تعد جامعة كمربيدج توأما جلامعة       

متقاربني يف البلد نفسه، ونشأتا مرتبطتني بالكنيسة، مث ختلصتا تـدرجييا مـن             
االرتباط ا، ومالتا بنفس القدر حنو التقاليد األكادميية الليربالية الغربية، ومـع            

أدخلتـا   زال للجامعتني بقايا من أصول النشأة الدينية الكنسية، وقد        يذلك فال   
فكان من الطبيعي وجود    . ا يف وقت متقارب   ية يف اهتمامهم  اإلسالمالدراسات  

 .تشابه كبري يف الربامج لإلسالميات باجلامعتني
 مقررات عـدة عـن احلـضارة        "كمربيدج"جامعة    يف ولكن يالحظ أن  

ية يف تارخيها وإجنازاا، وتتفوق بذلك على مـا يقـدم يف اجلامعـات              اإلسالم
األمر الذي حيجم قيمة    ي،  اإلسالماألخرى من مقررات تنحصر يف اآلثار والفن        

 . ومكانته العامليةاإلسالم
تركز جامعة كيمربدج يف مرحلة املاجستري على البحـوث واملناقـشات           

بيد أن املوضـوعات الـيت تطـرق        . العلمية أكثر من التركيز على احملاضرات     
فهنالـك  . حمدودة، وختدم أهداف اجلامعة أكثر مما ختدم أهـداف الدارسـني          

ية مل كـثريا مـن اجلوانـب        اإلسالمب الدراسات   موضوعات حمددة لطال  
  .ية كالقرآن، والفقه، والعقيدة، ومتيل إىل التصوف واألدباإلسالم

ي فإن  اإلسالموانطالقًا من خلفية الصلة التارخيية الطويلة للربيطانيني بالعامل         
جامعة كيمربدج تركز على دراسة أوضاعه السياسية، وكذلك تفعـل جامعـة    

  .مقررا يف هذه ااالت مخسة عشر لذا تقدم حنوأوكسفورد، و
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  جامعة مدريد :ثامناً
Madrid University 

  :مقدمة
ات مكانـة ومسعـة     جامعة مدريد هي كربى اجلامعات اإلسبانية، وهي ذ       

سيما يف أقطار أمريكا الالتينية اليت تنظر إليها كمرجعية علمية،          عاملية كبرية، ال  
ترا إىل اجلامعات الربيطانيـة  لجنإالد اليت استقلت عن متاماً كما تنظر جامعات الب  

كمرجعية علمية، وكما هو احلال مع جامعات البالد اليت استقلت عن فرنـسا             
وتقصد جامعة مدريد أعداد كـبرية مـن الطـالب          . مع اجلامعات الفرنسية  

بيني األمريكيني كل عام بقصد دراسة اللغة اإلسبانية، وتكتسب اجلامعة          واألور
  .اً من الصفة العاملية من هذه الناحيةمزيد
   : عرض عام:أوالً

ـا    اإلسالمتقدم جامعة مدريد عدداً حمدوداً من مقررات الدراسات          ية، ومتنح فيه
  : وهذه هي أهم املقررات. باالشترك مع أقسام علمية أخرى درجات جامعية وعليا

  .اللغة العربية •
  اللغة التركية •
  .اللهجات العاميةالكالسيكية واحلديثة و العربية •
  .األدب األندلسي القدمي واحلديث •
  .يف العصور الوسطى واحلديثة •
  . يف أسبانيا املعاصرةاإلسالم •
 .يةاإلسالمالعقيدة والفلسفة  •
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  : النقد والتقومي:ثانيا
وذلك أمـر   . ية اهتمام حمدود  اإلسالمإن اهتمام جامعة مدريد بالدراسات      

 التارخييـة والثقافيـة يف األرض       إلسالماغري متوقع ألنه ال يتناسب مع مكانة        
. ية مزدهرة ملدة مثانية قرون يف األنـدلس       اإلسالماإلسبانية، إذ ظلت احلضارة     

ية األكادمييـة مـع    اإلسـالم احملدود بالدراسات    االهتمام   كما ال يتناسب هذا   
 اإلسـالم سبان إلعـادة دراسـة      اهودات الضخمة اليت بذهلا املستشرقون األ     

 . وغريه"بالثيوس"ـك
ية جبامعة مدريد وكأا موجهـة لغـرض        اإلسالموتبدو برامج الدراسات    

 بأمور   املعنيني سبانوظيفي حكومي يتعلق بتدريب الدبلوماسيني والسياسيني األ      
 من  بدالًوذلك لتركيز الربامج على دراسة اللغات واألدب والتاريخ         ي،  اإلسالمالعامل  

املطلوب من هذه الربامج هـو جمـرد التثقيـف        ف. تركيزها على القرآن والسنة والفقه    
  .يةاإلسالماخلفيف لرجال الدولة ومنحهم قدرات اتصال لغوية لبعض الشعوب 

ويالحظ أن نسبة األساتذة املسلمني والعرب إىل غريهم أعلى بكثري منها يف      
.  من إمجايل األساتذة يف القسم     ١٥  من إذ تصل إىل أكثر    اجلامعات األمريكية 

  .ية يف اجلامعات الغربية األخرىاإلسالمليس معهودا يف أقسام الدراسات أمر وهذا 
ية مرتبطة بالفلسفة، وهذا أمـر      اإلسالميالحظ أن اجلامعة تدرس العقيدة      

. طبيعي بالنسبة للتراث الفكري والفلسفي األندلسي واألسباين واألورويب عامة        
ل الفالسفة العرب كابن    إذ قام على أساس الفلسفة اليونانية القدمية، حيث حاو        

 املنطـق   ىية علـى هـد    اإلسالمرشد األندلسي وغريه إعادة صياغة العقيدة       
األرسطي، وكذلك فعل الفالسفة األندلسيون اليهود كموسى بـن ميمـون،           

  .والفالسفة النصارى على خطاهم كتوماس اإلكويين وغريه
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  جامعة السوربون: تاسعاً
  "جامعة باريس الرابعة"

UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE 
(PARIS IV) 

  :مقدمة
  :عرض عام: أوالً

تقدم جامعة السوربون جمموعة متنوعة من املقررات الدراسية حول اللغـة           
ي وجغرافيته، وذلك من خالل قسم الدراسـات        اإلسالمالعربية وتاريخ العامل    

العربية والشرقية، الذي مينح شهادات الليسانس واملاجـستري والـدكتوراه يف           
   :وأهم املواد الدراسية اليت يقدمها القسم هي. يةاإلسالمدراسات العربية وال
 ". املستوى االبتدائي:اللغة العربية •

 ". املستوى املتوسط:اللغة العربية •

 ". مستوى اإلجادة:اللغة العربية •

 .موضوعات يف األدب العريب •

 .يةاإلسالمالدراسات  •

 .التعبري الشفوي بالعربية •

 .السيكياألدب العريب الك •

 .السياسة واالقتصاد يف العامل العريب •

 .مناهج البحث يف األدب العريب •
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 .التربية العربية •

 .ياإلسالممقدمة إىل الفن  •

 .يةاإلسالممناهج البحث يف اآلثار والفنون  •

 .يةاإلسالماآلثار والفنون واآلداب  •

 .جغرافية إفريقيا مشال الصحراء •

 .ياإلسالماجلغرافية البشرية للعامل  •

 .ياإلسالمغرافية العامل ج •

 .ياإلسالمتاريخ الشرق  •

 .ياإلسالمتاريخ املغرب  •

 . يف العصور الوسطىاإلسالمتاريخ  •

 .ي املعاصراإلسالمتاريخ العامل  •

 .ياإلسالمتارخيية العامل  •

 .ياإلسالمحتليل تطور العلوم يف العامل  •

  .ياإلسالمتاريخ العامل العريب و •
  : النقد والتقومي:ثانيا

جامعة السوربون باالقتداء بالتقاليد الفرنسية العريقـة يف التعلـيم          تكتفي  
خ، يوالبحث، وهي التقاليد اليت تركز على اللغات واآلداب واجلغرافية والتـار          

وتدمج مسائل علم االجتماع واألنثروبولوجيا واالقتصاد والفلسفة والعقيدة من         
م االجتمـاع   فمثالً ميكن أن تقدم املـسائل الـيت ختـص علـو           . خالل ذلك 

 كما ميكن أن    ،واألنثروبولوجيا واالقتصاد من خالل دروس ومباحث اجلغرافيا      
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تقدم املسائل اليت ختص الفلسفة والعقيدة من خالل دروس ومباحث التـاريخ،            
وهي تقاليد تتيح التعمق يف الدرس والبحث ومتكن من متلك ناصية املوضـوع             

  .رخيى أو جغرايف أوسعالدراسي أو البحثي، والنظر إليه يف إطار تا
وجلامعة السربون جهود وبرامج أوسع، وحتتضن حممد أركـون وأمثالـه،        
الذين أوكلت إليهم تدريس اإلسالم والقرآن على الرغم مما يتبنونه من رفـض             
ونقٍْد له، ونتج عن هذا ظهور مشروعات حممد أركون باسم البحـث، وهـي       

وهذا مما يوضح جانباً من طبيعة      . قْدهااملنصبة على حتريف املفاهيم اإلسالمية ون     
  .اجلامعة
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   االكسندر األملانية-جامعة فريدريك : عاشراً
FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT  

ERLANGEN-NÜRNBERG 

  :مقدمة
 االكسندر يف منطقيت إيرالجنن ونـورمبريغ،       -تأسست جامعة فريدريك    

ة بـالتميز يف جمـاالت      قليم بفاريا، وهي مـشهور    إوتعد ثاين أكرب جامعة يف      
نظرية والتطبيقية على السواء، ويف جمال الدراسات االجتماعية تقوم         لالدراسات ا 

الدراسة على أساس التخصص الدقيق أو على أساس التخصـصات املتـشابكة          
حيث يتاح للطالب االستفادة من خربات العلوم األخـرى لـصاحل ختصـصه             

  .الدراسية باللغتني األملانية واالجنليزية اوتقدم اجلامعة مقررا. الدراسي احملدد
 قسم دراسي، باإلضافة    ٢٦٨ كلية علمية ا     ة إحدى عشر  ةتضم اجلامع و 

 بروفـسور   ٨٠٠ويقوم بالتدريس والبحث أكثر مـن        إىل مثانية مراكز حبثية،   
  .  حماضر ومساعد تدريس١٧٠٠و

  :عرض عام: أوالً
ية اإلسالمررات الدراسات    االكسندر األملانية مق   -جامعة فريدريك    وتقدم

ودراسات الشرق األدىن من خالل مركز دراسات الـشرق األدىن احلـديث،            
مستوى الدراسات العليا فقط، حيث      املتخصص يف تدريس هذه املقررات على     

يوأهم هذه املقررات هي. نح فيها درجيت املاجستري والدكتوراهم:   
 ".املستوى االبتدائي ":اللغة العربية •

 ".املستوى املتوسط" :العربيةاللغة  •
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 ".املستوى املتقدم: "اللغة العربية •

 ".املستوى االبتدائي ":اللغة الفارسية •

 ."املستوى املتوسط ":اللغة الفارسية •

  ."املستوى املتقدم ":اللغة الفارسية •
 ".املستوى االبتدائي ":اللغة التركية •

 ".املستوى املتوسط" :اللغة التركية •

   ".ملستوى املتقدما: "اللغة التركية •
 ".املستوى االبتدائي ":اللغة العربية •

 ".املستوى املتوسط" :اللغة العربية •

 ".املستوى املتقدم: "اللغة العربية •

 .القومية العربية •

 .ياإلسالمالدساتري يف العامل  •

 .االمرباطورية العثمانية •

 .النظرية واملمارسة: اإلسالمالقوة السياسية يف  •

 .الدراسات القرآنية •

 .سرية الرسول حممد •

 .األدب العريب القدمي واحلديث •

 .اللهجات العربية املتنوعة •

 .اجلغرافية السياسية واالجتماعية للشرق األوسط •

 .شبه اجلزيرة العربية وآسيا الوسطى •
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 .يةاإلسالمالشريعة  •

 .يةاإلسالمالنظم املصرفية  •

  : النقد والتقومي:ثانيا
األدىن و األوسط   :ريس لغات الشرقني  فيما عدا تركيز هذا الربنامج على تد      

بصورة مكثفة، فإنه ال يبدو عليه أي نوع من السعة أو الشمول، كما ال تبـدو       
التوسع، فهي موضوعات متباعدة بصورة      مقرراته الدراسية على قدر مقبول من     

ليم األخرى، وبعضها   اقظاهرة، فبعضها عن القومية العربية، ويهمل قوميات األ       
ب صفحاً عن دراسة احلديث النبوي، وبعضها عن اللـهجات     عن السرية ويضر  

العربية العامية اليت ليس هلا أدىن قيمة علمية تتصل ببقية املقـررات العلميـة يف               
 ولكن رمبا يشفع للربنامج أنه يف بداياته األوىل وأنه يـسعى            ،الربنامج الدراسي 

عـة الربنـامج    كما ميكن أن تكون طبي    . قدماً حنو التوسع والتكامل واالتساق    
كربنامج دراسات عليا قد حتمت عليه االكتفاء بقدر حمدود مـن املقـررات             
الدراسية للتعمق فيها فقط، مع افتراض أن الطالب صاحب خلفية أكادميية جيدة    

 البكالريوس يف   ىيف هذه املوضوعات ناهلا من خالل برامج متكاملة على مستو         
  .جامعة أخرى
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 لوطنيةجامعة أستراليا ا: حادي عشر
Australian International University 

  :مقدمة
فهي جامعـة حديثـة      .م١٩٤٦عة استراليا الوطنية يف عام      تأسست جام 

لذلك مل تقبـل    . التكوين وقد أنِشئت خصيصا ملباشرة البحث العلمي األصيل       
وحـصرت اهتمامهـا يف أحبـاث       . اجلامعة طالبا يف املرحلة اجلامعية آنـذاك      

يا واكتسبت من خالل ذلك املكانة والسمعة العالية اليت تتمتع ا           الدراسات العل 
  .يف األوساط اجلامعية العاملية

  :عرض عام: أوالً
ية يف جامعة استراليا الوطنية من خـالل مركـز          اإلسالمتقدم الدراسات   

قسم دراسات الشرق أوسطية وقسم دراسات       و ية والعربية، اإلسالمالدراسات  
درجة  و ه األقسام األكادميية درجيت املاجستري والدكتوراه     ومتنح هذ . وسط آسيا 

وتتركـز  . وكذلك تقدم اجلامعة اللغة العربية والفارسية والتركية   . الدبلوم العايل 
أغلب املقررات الدراسية حول اجلوانب السياسية ملناطق اهتمام حمـدودة هـي         

غازاقـستان   و إيران وإسرائيل وتركيا والعامل العريب مبا فيـه املغـرب العـريب           
وهذه هـي   . وباكستان وأفغانستان . وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان  

  :أهم املقررات الدراسية اليت تتوفر على أدائها اجلامعة يف هذه ااالت
  .السياسة والصراع يف منطقة الشرق األوسط والدين والنفط •
  .ية والغرباإلسالماحلركات  •



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٢٥٠ 

  .التنمية يف الشرق األوسط •
  . والدولة القومية يف الشرق األوسطالشريعة •
  .دراسات الشرق األوسط وآسيا الوسطى •
  .اللغة العربية •
  .اللغة الفارسية •
  .اللغة التركية •

  : النقد والتقومي:ثانيا
يبدو من اختيار هذه املقررات الدراسية أـا معـدة بعنايـة لتـدريب              

ي وخاصـة يف    ماإلسـال الدبلوماسيني األستراليني لفهم ثقافات وأوضاع العامل       
  .الشرق األوسط وإجادة لغاته األساسية

ولذا تركز املقررات على اجلوانب السياسية املباشرة مبا فيها من موضوعات           
التنمية والنفط والثورات ومدى تدخل الدول الكربى يف سياسات الدول املعنية           

  .ذه املقررات
ـ           أت هـذه   وبسبب هذا التركيز على اجلوانب السياسية املباشرة فقـد ن

ية وما اإلسالماملقررات عن املقارنات األكادميية النظرية البحتة بني علوم الشريعة   
ية اإلسالم عليه احلال يف مقررات الدراسات       ممايف الديانتني اليهودية والنصرانية،     

 .يف اجلامعات الغربية األخرى عامة واألمريكية خاصة

  :ةــخامت
، ولكنها تشترك   اإلسالمامعات الغربية   تتفاوت املداخل اليت تتناول منها اجل     

ية، وهـو   اإلسالماالجتماعية لتحليل الظاهرة     مجيعاً يف توظيف نظريات العلوم    
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وقد أدى ـم  .  فهماً متكامالًاإلسالممنهج قاصر ال ميكن أن يبلغ م إىل فهم     
 من خالل حتليل الثقافة العامـة تمعـات         اإلسالمذلك املنهح إىل أن يفهموا      

سلمني، وهي تتفاوت من بلد إىل بلد، ومن زمن إىل زمن، وهكـذا يـؤدي               امل
بوجود أنـواع    القائل ،بالضرورة الركون إىل منهج كهذا إىل االستنتاج اخلاطئ      

 شائعاً عند الغربيني تـردده شـهادات        اً، وهذا ما أصبح أمر    اإلسالمخمتلفة من   
قـرارات الـسياسات    ية، ويردده صناع    اإلسالماخلرباء واملختصني يف القضايا     

ي، وال خمرج من هذا اخلطأ املنـهجي الفـادح إال           اإلسالمالغربية حيال العامل    
 من مصادره العقدية والتـشريعية األوىل، يف القـرآن          اإلسالمباللجوء إىل فهم    

  . انطالقاً من املصادر العربية القدميةاإلسالموالسنة، ودراسة تاريخ 
ئدة بدأت تظهر تباعاً يف هذا اخلـط،        وحلسن احلظ فإن بعض املؤلفات الرا     

وقد استعرضنا عدداً منها يف الفصل السابق من هذا البحث، وإذا ما اختذت هذه      
لمقرارات الدراسية باجلامعات   لاألقصى، وأمست أساساً وعماداً      املؤلفات مداها 

الغربية، فيومذاك ميكن القول بأن الغرب قد اختذ الوجهـة الـصحيحة لفهـم              
  .اإلسالم
ة يذا ال ينفي بعض مظاهر التحسن الطارئ على بعض املقررات الدراس          وه

  .يف بعض اجلامعات الغربية ذا الصدد
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عرض ونقد وتقويم أهم الكتب 
 المعتمدة في تدريس اإلسالم 

  في الجامعات الغربية
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  يس اإلسالم في الجامعات الغربيةعرض ونقد أهم الكتب المعتمدة في تدر: الفصل العاشر
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  عرض ونقد وتقويم أهم الكتب المعتمدة في 

   في الجامعات الغربيةاإلسالم تدريس

  : مقدمة
ية، أو  اإلسـالم يعتمد الطالب الذين ينخرطون يف مساقات الدراسـات         

يتمثـل األول يف    . يتلقون مقرراا، على ثالثة مصادر للمعلومات األكادمييـة       
الثالث يف   و ،احملاضرات اليت يلقيها األساتذة، والثاين يف الكتب الدراسية املعتمدة        

بـدم   البحثية باالت الدورية اليت ترفد املـصدرين الـسابقني           املقاالتبعض  
  .طازج جديد

ويف هذا الفصل سنلقي الضوء على عدد من خمتار من الكتب الدراسية اليت             
 األوسـط  :ية ودراسات الـشرقني   اإلسالمتعتمد يف كثري من أقسام الدراسات       

له نطـاق الدراسـة يف هـذا     وملا كان البد من حصر العينة مبا يتسع     .واألدىن
 بصورة مباشرة، ألن    اإلسالمثرنا أن نستعرض الكتب اليت تتناول       آالفصل، فقد   

ج ه يف املنـا   اإلسـالم " هو لُب دراستنا كما يتضح من عنواا األكرب          اإلسالم
 وتأيت بالتبعية له الدراسات اليت تتنـاول تـاريخ وحاضـر            ،"ربية املعاصرة غال

  .دىن األوسط واأل:الشرقني
كتب من املقررات الدراسية األساسية اليت تعتمد عليهـا          وقد اخترنا تسعة  

وهذه الكتب  . اجلامعات أكثر من غريها لنقوم بفحص حمتوياا وتقوميها ونقدها        
ميكن اعتبارها أمثلة دالة على غريها بصورة عامة، حبيث ميكن أخذ صورة عامة             



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٢٥٦ 

. الً مبا استعرضنا يف هذا احليـز    ية استدال اإلسالمعن ما مل نستعرضه من الكتب       
وقبل أن نشرع يف ذلك سنمهد للقول باستعراض سريع لألدبيات اليت قامـت             

  .بتحليل بعض الكتب القدمية
   :مراجعة األدبيات القدمية

ية يف  اإلسـالم الدراسـات   "تناول الربوفسور خالد بالنكنشب موضوع      
 اإلسـالم حامل علـى    متاملقررة  ، فذكر أن معظم الكتب      "اجلامعات األمريكية 
ـ   ومتحيز جنسياً،  عبارات تلميحية ومهذبة بأنه دين عنصري،       "بشدة، وتصفه ب

، ومتخلف، وضـد التقـدم، وبربـري، وتعـذييب،     عرقيونظري، ومشويل، و 
 أمشـل   ىولكن يف دراسة أخر   . )١٩٨("ر على التفكري العملي   دوإرهايب، وغري قا  

املـسلمني يف كتـب الـدين     واإلسالمصورة " :للربوفسور بالنكنشب بعنوان  
خيتلف " :، عاد وعدل أحكامه فقال    "املعاصرة املقررة جبامعات أمريكا الشمالية    

تصوير املسلمني يف الكتب الدراسية بأمريكا الشمالية اختالفاً كبرياً من ناحيـة            
تشتمل على بعض الصور والقوالب ... الكم والكيف، فال تزال كثري من الكتب    

ذلك على الرغم من جهود الناشرين مؤخراً يف حماولة لتقدمي          املعادية لإلسالم، و  
يراد الصور النمطية املسيئة عن     إوذكر عن   . )١٩٩("صورة عادلة ومعقولة لإلسالم   

صور أن اخلطاب الغريب والنغمة الغالبة عليه فيما يتعلق         تنال جيب أن    " :اإلسالم
                                                

  .٣١املرجع السابق،ص جلامعات األمريكية،ية يف ااإلسالم الدراسات ،خالد بالنكنشب )١٩٨(
 واملسلمني يف كتب الدين املعاصرة املقررة جبامعات أمريكـا     اإلسالمخالد بالنكنشب، صورة     )١٩٩(

 و ذ-١٥-١٣ ية والعربية يف أمريكـا، اإلسالموقائع الندوة السنوية الثالثة ملعهد العلوم      "الشمالية،  
  .٢٥١ص ،١٤١٥ القعدة،
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 البعيـد   ىاملد نتيجة خطة مقصودة، وإمنا نتيجة مواقف تأصلت على          اإلسالمب
إن احلقيقة أن أساليب التفكري الغربية فيمـا يتعلـق          .. .وتراكمت عرب القرون  

 أمر يصعب على الغربيني جتنبه، وذلك ألن هذه األساليب قد ترسخت          اإلسالمب
 .)٢٠٠("يف تفكريهم منذ أمد بعيد

وكان الربوفسور بالنكنشب قد استعرض حمتويات عدة مقررات دراسـية          
رغم أن اختيارها كان عشوائياً كما قال، هي تلك الـيت مـن           من عينة مناسبة    

 ،)٢٠٤("، وجنوســيان)٢٠٣("نــوص ونــوص"، و)٢٠٢(،)٢٠١("مســارت"حتريــر 
جلتها لإلسالم  ا بأن مع  ى، وانته )٢٠٧("فورمان"و ،)٢٠٦("بوش"، و )٢٠٥("هوبف"و

  .عادلة يف العموم
ية اإلسـالم تـدريس العلـوم   ": يف دراسة للربوفسور يوشع صادق عـن    

ذكر أن معظم الكتب الدراسية تركز بوجه عـام علـى           " مريكيةباجلامعات األ 
ية الـسنية والـشيعية، والفـن       اإلسـالم ي، والطوائف   اإلسالمدراسة التاريخ   

. ي، وما يقال يف القرآن عن املسيح، وقضايا التصوف، واملرأة، والـرق           اإلسالم

                                                
  .١٢٦ص املرجع السابق، )٢٠٠(

(201) Ninian Smart, The World Religions: Old Traditions and Modern Transformations, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 

(202) Ninian Smart, The World Religions: Old Traditions and Modern Transformations, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 

(203) David Noss and john Noss, A Hidtory of The Worlds Religions, MacMillan college Publishing 
Co. 1994. 

(204) Solomon A. Nigosian, World faiths, St. Martins Pess, New York. 1994. 
(205) Lewis M.Hopfe, Religions of The World, MacMillan college Publishing New York, 1994. 
(206) Richard Bush,ed.he religious World: communities of Faith, MacMillan college Publishing 

New York, 1993. 
(207) Robert K. Forman, Religions of the World, St Martin Press, New York. 1993. 
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يئاً مـن   وإذا ذكروا ش  . يةاإلسالموال يوجد أدىن اهتمام بالشريعة، أو الشعائر        
وذكر الربوفسور يوشع . السرية النبوية اجتهوا فوراً إىل موضوع زجيات النيب،      

صادق أن املراجع اليت يستند إليها مؤلفو الكتب الدراسية هي غالباً ما سـطرته             
  .)٢٠٨(أقالم قدامى املستشرقني، وترمجام غري الصحيحة للقرآن

ية، اإلسالملروايات  هناك قصور ونقص يف ا     ":وذكر الربوفسور صادق أن   
جنيب حمفوظ ليست بالروايات الـيت   والسعداوي والطيب الصاحل فأعمال نوال

 اإلسالمأما الرواية اليت تعي بصدق عن       .  اجلدد اإلسالمينصح بتقدميها لطالب    
. )٢٠٩(" الطريـق إىل مكـة    : فهي كتاب األستاذ حممد أسـد      اإلسالموحضارة  

  .ولكنها قلما تعتمد للتدريس
نظـرات يف منـهج     " : للربوفسور أيب حامد عبد القادر بعنوان      ويف دراسة 

ـ       " ية جبامعة يوتا  اإلسالمالدراسات   م القرر أن املناهج الدراسية اليت تتناول اإلس
تتشابه تشااً شديداً مهما اختلفت اجلامعات، ولذلك        وقضايا الشرق األوسط  

 أوائـل اجلامعـات   كتفى مبراجعة وحتليل املنهج املتبع يف جامعة يوتا، وهي من      ا
وذكر على سبيل    سالمية والشرق أوسطية،  ألمريكية اليت اهتمت بالدراسات إ    ا

بوصـف تطـور    املثال أن مقرر العقيدة الذي مل يتغري على مدى السنني يبـدأ    
ومسألة خلـق   ":املذاهب التقليدية، مث يركزعلى شرح التفتازاين للعقائد النسفية 

واجلدل بني األشعرية واملعتزلة      حنو خالقه،  نومسؤولية اإلنسا  القرآن من عدمه،  
                                                

وقائع النـدوة الـسنوية األوىل      "ة،ية باجلامعات األمريكي  اإلسالميوشع صادق، تدريس العلوم      )٢٠٨(
  .٢٦ص"هـ١٤١٣شعبان ٣-٢ية والعربية يف أمريكا،اإلسالمملعهد العلوم 

  .٢٧ -٢٦املرجع السابق،ص ص  )٢٠٩(
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     ذه القضايا واإلملام بكتاب فيما يتعلقمونتغمري "ـل" ياإلسالمهد الفكر   عم ":ي
وال ختتلف مادة التصوف    . )٢١٠(""هاري ولنسون "ـل" اإلسالمفلسفة  " و ،"وات

ها من الكنـدي، والفـارايب، ويوسـف شـاخت،       ععن ذلك حيث أن مراج    
  .)٢١١(ي شيميلوغولدزيهر، ومري

كانت تلك بعض مراجعات جمتزأة لعينات من الكتب الدراسية، نـشرت           
 فنقدم مراجعات أمشـل  ،اآلن قبل عشرة أعوام ونيف، ونريد أن نواصل الشوط      

لبعض الكتب اليت صدرت بعد ذلك، أو تلك اليت ما زال تدريسها معتمداً رغم              
  .صدورها منذ وقت طويل

  

                                                
وقائع الندوة السنوية   " ية جبامعة يوتا،  اإلسالم نظرات يف منهج الدراسات      ،بو حامد عبدالقادر   أ )٢١٠(

  .١١٨ص ،١٤١٥ القعدةو ذ-١٥-١٣ يف أمريكا،ية والعربية اإلسالمالثالثة ملعهد العلوم 
  .١٢٠- ١١٩املرجع السابق،ص  )٢١١(
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  )٢١٢()إلسالمامقدمة عن ( :الكتاب األول
  الربوفسور جريهاردت إندريس: املؤلف
  دار نشر جامعة كلومبيا: الناشر

  م١٩٨٨ :عام النشر
كتب هذا الكتاب أصالً باألملانية وترجم منها إىل االجنليزية، ومؤلفه هـو            

ية جبامعة  اإلسالمالربوفسور جريهاردت إندريس، الذي يعمل أستاذا للدراسات        
به تاريخ   ليف الكتاب منهجا تارخيياً حضاريا حلل     تأ وقد اختذ يف  . Ruhr روهر
  .ية وإجنازاا الفكرية والعلمية والصناعيةاإلسالماألمة 

 :واحتوى الكتاب على ستة فصول، افتتحها املؤلف بفصل قصري بعنـوان          
حتدث فيه بعمق عـن انبثـاق التـاريخ          ،"ياإلسالممفهوم ووحدة التاريخ    "

ث بدأ حديثه بفقرة طويلة اقتبسها من سرية ابن         ي من رسالة مساوية، حي    اإلسالم
إن تـاريخ   : "، وعلق عليهـا قـائال     هشام عن نزول الوحي على الرسول،       

واضحاً مثل فلق   قد بدأ باللحظة الىت أعلن فيها حممد وصول الوحي إليه       اإلسالم
  . وقد دار الفصل األول من الكتاب حول هذا املدار". الفجر 

وكرس ". تاريخ علم: اإلسالمأوروبا و ":  انعقد بعنوان  أما الفصل الثاين فقد   
 معرفة أكادميية نظرية، منذ     اإلسالمالكاتب هذا الفصل للجهود األوروبية ملعرفة       

عهود الدولة البيزنطية، وسنوات احلروب الصليبية، وعهد الدولـة العثمانيـة،           
أن بعض  وخلص من ذلك إىل     . ياإلسالموحقبة السيطرة األوروبية على العامل      

ية الـيت أضـحت تقـدم       اإلسالمعات والسمات قد طبعت الدراسات      نـزال
                                                

(212) Gerhard Endress: An Introduction to Islam. Translated by: G. Carole Hill Enbrand, 
Columbia University Press, New York, 1988. 
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عة ملؤها التعايل واإلصرار على إساءة الفهم أو استيبعاب         نـزللطالب الغربيني ب  
  . ية مبا يتماشى مع حس االستعالء على املسلمنياإلسالماألمور 

 أن يتواضع وقبل اختتام هذا الفصل ذكر املؤلف أن الباحث األورويب ينبغي        
ي، أن خيتربوه حـىت  اإلسالمقليالً، وأن يسمح لبعض العلماء املستقلني يف العامل       

ية فعالً ومتكن من فهم مواد العلـوم        اإلسالميعرفوا ما إذا كان قد أتقن اللغات        
ية حبساسية تليق برجال العلم الراسخني، الذين حيق هلـم أن يقومـوا             اإلسالم

  .)٢١٣(نياألمور وينتقدوها باحلق املب
محل الكاتب علـى    "  دين وشريعة  اإلسالم"ويف الفصل الذي جاء بعنوان      

ية املتطرفني أمثال مايك كوك، وباتريشيا كـرون،        اإلسالمأكادميي الدراسات   
وجون وانسبورا، وغريهم ممن شككوا يف أصالة القرآن وصحة أصوله واعتباره           

وا أي دليل مقنـع يـدعم   إم مل يقدم  ": مصدرا تشريعيا للمسلمني قائال عنهم    
، وقال إن أقوى دليل يقف ضدهم هو دليـل          )٢١٤("افتراضام وادعاءام تلك  

التاريخ املاثل، وهو أن إجنازات حممد مجيعا مل تكن لتتحقق لوال وجود القرآن،             
والوصول إىل معرفتـه، واسـتمداد      حممد هو تاريخ البحث عن اإلله،       فتاريخ  

 مـن   )٢١٥("ثيوقراطية" متكن حممد من إنشاء دولة       وبناًء على ذلك  . القوانني منه 
                                                

(213) "The European must allow himself to be asked by the representatives of independent and 
self-assured scholarship in the Islamic countries whether he has mastered the Islamic 
languages thoroughly enough; whether he has interpreted the sources sensitively enough; and 
whether he, as a non-Muslim, can understand the religion, history and culture of Islam 
profoundly enough". P. 20. 

(214) Gerhard Endress: An Introduction to Islam. Translated by: G. Carole Hill Enbrand, 
Columbia University Press, New York 1988, P. 34. 

ورجال الدين، وهم يضعون القوانني من عند       دولة الثيوقراطية هي الدولة اليت حيكمها الكهنة         ال )٢١٥(
  .!ية حبالاإلسالموهذا ما ال ينطبق على تاريخ الدولة . أنفسهم وينسبوا للدين
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  ."أقوى الدول املنتصرة يف تاريخ اإلنسان
ية إىل القـرآن    اإلسـالم وبعد أن أقام املؤلف الدليل على استناد الشريعة         

ي، وتعدد مدارسـه،    اإلسالموالسنة النبوية، استطرد يف حديثه عن تطور الفقه         
. لفقه والسياسة الشرعية بعلم الكـالم وعالقة ا ،وانفصال الشيعة عن أهل السنة  

     وجاء بتعريفاته هلذه املصطلحات من كتابللغـزايل  " إحياء علـوم الـدين    " :ي
 واستأنس كذلك بتعريفات املستشرق اري أسـتاذ        ،البن خلدون " املقدمة"و
وكان الكاتب موفقًـا يف العـرض   ". يةإسالمدراسات " يف كتابه   "غولد زيهر "

.  بعض اهلنات اليسرية اليت ال يستغرب صدورها عن أمثاله          مع وقوع  نتاجواالست
كما كان حريصاً على ربط املسائل الفقهية السياسية اليت تناوهلا بأمثلة تطبيقيـة     

  .ياإلسالممن التاريخ 
ي إىل نوع من التحليل    اإلسالموانتقل من احلديث عن اجلانب التشريعي يف        

العـامل  " فـصل أنـشأه بعنـوان        ي يف اإلسالماالقتصادي االجتماعي للتاريخ    
أسسه على نظرية تقول إن خروج العرب مـن      ". اتمع واالقتصاد   : ياإلسالم

الدور العـاملي لإلسـالم، وأن تـاريخ         اجلزيرة العربية إىل العامل قد كان بداية      
وساق دعماً هلذه . ية الكربىاإلسالمية كان هو تاريخ الدولة    اإلسالماملؤسسات  

 وأهل املدينة ممن كانت     ،ي كانوا من قرشيي مكة    اإلسالمالفتح  النظرية أن قادة    
هلم خربة يف السياسة والتجارة اخلارجية وهؤالء سيطروا على املـدن الكـربى             

مث نشأت بغداد بعد ذلك على نسق       . كدمشق، والبصرة، والكوفة، والفسطاط   
جه وأمست هذه املدن مراكز لإلشعاع الروحي والعلمي، وكانت تو  . تلك املدن 

ويصح أن يقال أن أقـوى      . التاريخ أيضاً بقواها االنتاجية واالقتصادية الضخمة     
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مؤسستني فيها كانتا املسجد والسوق، وعلى هدي من توجيههمـا الروحـي            
  .  وازدهرت حىت بلغت أوج رقيها باألندلساإلسالمواالقتصادي منت حضارة 

لتعليل، وأبان عن   ي بالتحليل وا  اإلسالموقد تناول املؤلف مبادئ االقتصاد      
ي على املسلمني من حيث توجيهيه للنهضة واألخذ بأسباب         اإلسالممنو االقتصاد   آثار  

 وكان واضحاً أن املؤلف يرد بذلك على نظرية مناقـضة           ، قرون ةالقوة ألكثر من مثاني   
، حيـث  "احملمديـة " يف كتابه عن "ديفيد صمويل مارغليوث"تبناها من قدمي الدكتور    

حتليله املاكر لتصرفات الرسـول االقتـصادية        ية من خالل  اإلسالموة  فسر جناح الدع  
  .ذاكرا أا تصرفات انتهازية، قصد ا الوصول إىل احلكم

وقدم الدكتور إندريس بعد ذلك سردا تارخييا إقليميا تناول فيـه أقـاليم             
كاجلزيرة العربية، وسوريا، وفلسطني، والعـراق،       ،ياإلسالمحمدودة من العامل    

حتدث فيه باختصار خمل عن     .  واألندلس، ومصر، وإيران، وتركيا    ،ومشال أفريقيا 
وال تبدو مثة حكمة وافية يف اختصار تاريخ مشال أفريقيـا           . تاريخ هذه املناطق  

واألندلس يف ثالث صفحات مثالً، أو تاريخ سوريا وفلـسطني يف صـفحتني،         
  .وتاريخ اجلزيرة العربية يف أقل من صفحة واحدة

ي إىل مثاين حقب متتابعـة    اإلسالمجته املؤلف اجتاها آخر فقسم التاريخ       مث ا 
ية اإلسـالم  وحممد والدولة    ، للميالد ٦١٠ حىت عام    اإلسالمحقبة ما قبل    : هي

، ٦٧٥-٦٣٢ واخلالفة حىت اية عصر األمـويني        ،٦٣٢ إىل ٦١٠األوىل منذ   
، ١٢٥٨إىل  ١٠٥٥العهـد الـسلجوقي      و ١٠٥٥  إىل ٧٤٩واخلالفة العباسية   

-١٢٥٨ي خالل القرن الثاين عشر امليالدي، والعهد املغـويل          اإلسالموالعامل  
وعهـد  . ، والدولة العثمانية يف القرون السادس والسابع والثامن عـشر        ١٥١٧
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 مـن   اًي بدء اإلسالمانبثاق الدول القومية وشيوع التغريب واإلصالح يف العامل         
  .القرن الثامن عشر امليالدي وحىت الوقت احلاضر

وقد ساق املؤلف عرضاً تبسيطياً تعليمياً لألحداث كما هو الشائع يف كتب      
 أعطى تاريخ   التاريخ، وبدا العرض وكأنه أشبه مبذكرات ونقاط خمتصرة، فمثالً        

 اختصر فيها كل إجنازام كالفتوحات،      ، ال غري  ،اخللفاء الراشدين ثالثني سطراً   
والفتنة الكربى،    أرض اخلراج،  ، وإقامة مؤسسات احلكم، وتوزيع    اإلسالمونشر  

 تبـرر  وسقط املؤلف يف اية هذه األسطر سقطة ال          ،اخلوارجوونشوء الشيعة   
للحكـم، ومل     بتصور علماين براغمـايت    اإلسالمحني زعم أن معاوية جاء إىل       

  . )٢١٦(يشرح معىن ذلك شرحا مقنعاً لطالبه
  :كلمة أخرية عن الكتاب

ية وراء اهتدائه لفهـم  اإلسالمر على املصادر    لقد كان اطالع املؤلف املباش    
 فهماً صحيحاً مربأً مما ألصقه به قدامى املستشرقني وحمـدثيهم علـى             اإلسالم

ية، بل تصدى لنقـد     اإلسالمالسواء، ومل يكتف املؤلف باهتدائه لسر الظاهرة        
 الذين ألبسوا شبهام ذا الدين، وكان الفتاً للنظـر أن الربفـسور             ،املزورين

اجلامعات، أي أنـه    يف  ملاين قد تصدى لنقد هؤالء يف كتاب أكادميي يدرس          األ
تصدى هلم يف الساحة اليت يبذرون فيها ويبعثرون الشكوك، وال شك أن هـذا              

يـدهم بقيـد    يقتعالج ناجع ميكن أن يسهم يف إسكات هؤالء وإجلـامهم، و          
  . املوضوعية، وإلزامهم بواجبات البحث العلمي الصحيح

 أن يسوق املؤلف مباحـث كتابـه        ، وكان األجدى  ، املتوقع وقد كان من  
                                                

(216) P. 120. 
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 نقـاد   ى ليجهز بذلك على دعـاو     ؛يةاإلسالممساقاً فكرياً يف شرح األصول      
 الوصف والتحليل التارخيي احلضاري،     ى، ولكنه آثر أن يسوقها يف منح      اإلسالم
ل ولكن مهما يكن فقد سج    . ر من سرد التفاصيل اململة يف بعض األحيان       وأكثَ

 ورمبـا   ،لكتاب جناحات بارزة ونال رضا الدارسني واملدرسني على الـسواء         ا
  .يواصل جناحاته تلك بتعدد ترمجته إىل مزيد من اللغات العاملية
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  )٢١٧()اإلسالممصادر نصية لدراسة (: الكتاب الثاين
  ."جان نابرت" و"أندرو رينب": احملرران
  .دار نشر جامعة شيكاغو:  الناشر

  .م١٩٩٠ :عام النشر
يتبع هذا الكتاب منهج قراءة النصوص، وهو من املنـاهج احملببـة لـدى              
الطالب الغربيني، ألنه خيلو من اجلفاف األكادميي، ويبدو أشبه باملطالعة احلـرة            

وحمررا الكتاب مها الربوفسور أندرو رينب أسـتاذ        . اليت يتخللها النقاش اخلصب   
 "نـابرت "، والربوفـسور  Kalgary University "كالغاري"دراسة األديان جبامعة 

وقد اختارا نصوصاً   . األستاذ مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية جبامعة لندن      
وال تعين أصالة النصوص صحتها وإمنا تعين       . أصلية وقاما بترمجتها إىل اإلجنليزية    

ية وأنتجها أناس مسلمون،    اإلسالمأن هذه النصوص قد جاءت من بيئة الثقافة         
 الكتاب كأمنا كتبه املسلمون وليس حملرريه سوى جهد االختيـار           وبالتايل فإن 

  . والترمجة والتحرير والتقدمي الضايف، وهو جهد ليس باليسري
  ففي حنو ثالثـني    ،وقد جاء التقدمي أشبه بفصل ابتدائي مطول يف الكتاب        

 قام احملرران بتعريف القارئ بالقرآن وتاريخ املسلمني وعبادام وقواعد          صفحة،
شريعة، والعقيدة، والفرق اليت تولدت أثناء اخلـالف العقـدي والفقهـي،            ال

  .اإلسالمومجاعات التصوف، وبعض االجتاهات املعاصرة يف تفسري 
احملافظون الذين يـرون يف املاضـي       : ةوهنا أشار احملرران إىل تيارات ثالث     

معا من  موجهاً للحاضر، واحملافظون اجلدد الذين يعيدون تفسري احلاضر واملاضي          
                                                

(217) Andrew Rippen & Jan Knoppert, Eds, Textual Sources for the Study of Islam, University of 
Chicago Press, Chicago, 1990. 
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 واحلداثيون الذين يعيدون تفسري املاضي ليناسـب توجيـه    ،أجل املوائمة بينهما  
  .ةوأعطى احملرران مناذج كثرية ملمثلي هذه التيارات الثالث. احلاضر

قدم احملرران للقراء عدة سور قرآنية حرصا علـى         " القرآن"وحتت عنوان   
، Transliteration  يـسمى  كتابة نصها العريب باحلروف الالتينية باألسلوب الذي      

مع ترمجة املعىن باللغة اإلجنليزية، فكأن الغرض هو تدريب الطالب على قـراءة             
وهذه السور هي الفاحتـة، واإلخـالص،   . القرآن بالعربية مع معرفة املعىن العام     

والعاديات، والتكوير، والعنكبوت، وبضع آيات من سورة املائـدة، وسـورة           
 تفسريا لتلك السور واآليات منتخبـا مـن تفـسريي           مث قدم احملرران  . اإلسراء
 ابن جرير الطربي، وابن كثري الدمشقي، وكان التفسري وافيا بإيضاح           :اإلمامني

  .املعىن القرآين
     ا البن الرماين يتحدث عن طبيعة النظم القرآين وعجز مث أورد احملرران مقطع

  :العرب عن حماكاته، وذكر سبعة افتراضات لذلك هي
 . رغبة العرب يف حماكاة القرآن ابتداًءعدم -١

 .أن حماكاة القرآن متثل حتديا خطريا قد حيرج كل من يتصدى له -٢

 .أن اهللا تعاىل قد منع العرب من جمرد احملاولة وهو ما يعرف بالصرفة -٣

 . حبيث ال يداىنسموالأن مستوى الفصاحة القرآنية هو من  -٤

 .ذلك أعجز عن جماراتهأن جميء القرآن بنبوءات حتققت فعالً بعد  -٥

 .أن طريقة النظم القرآن كانت خمالفة لألساليب الفنية املتداولة يف البيان العريب -٦

  .أن اعتبار العرب للقرآن معجزة يف حد ذاته دعاهم للكف عن جماراته -٧
اختارا له املوضـوعات    " التاريخ الديين " آخر بعنوان    مث جاء احملرران بفصلٍ   
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 كقصة خلق الكون، وهنا جاءا بروايات لإلمام        ، واإلجنيل اليت متاثل ما يف التوراة    
أمحد بن حنبل عن خلق العرش فوق املاء، وروايات لإلمام الترمذي عن خلـق              

مث جاءا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السالم من رواية لإلمام الطربي، وقصة            . القلم
، فقـد  وأما سرية النيب حممـد،  . إمساعيل عليه السالم من رواية ابن إسحاق      

جاءا ا من مولد الربزجني املشحون باألسـاطري، واألحاديـث املوضـوعة،            
والروايات امللفقة، وال تدري ما احلكمة من جلوء احملررين ملصدر مثل هذا مـع              

 !أما يعرفان املصادر املوثوقة كالبخاري، وكتب احلديث والـسرية املعروفـة          
 عن العربية، بل ترمجاه عن اللغة       وأغرب من ذلك أما مل يترمجا مولد الربزجني       

  .السواحيلية
ورمبا كان اهلدف من ذلك إحداث بعض التنويع يف املصادر اليت يـنقالن             

ي األخرى، كمـا أوردا ترمجـات       اإلسالم مبا يغطي لغات وأقاليم العامل       ،منها
الحقة عن اللغتني اإلندونيسية واهلولندية، وهذه مـسالك أكادمييـة معروفـة            

 الباحثني الغربيني أحيانا بقصد إدهاش القارئ وإقناعـه بـسعة           يتكلفها بعض 
  !مصادر البحث، وبراعة الباحثني، واقتدارهم على فهم عدة لغات

مث اختار احملرران من صحيح البخاري عدة أحاديث تركزت حول حتـرمي            
 كاخلمر بأنواعه املختلفة، والشرب من األواين الذهبية، والفـضية،          ،األشياءبعض  
 كان اقتصار احملررين على هذه األحاديث من أجل إثارة دهشة القارئ الغريب             ورمبا

 للخمر وحماصرته هلا بكل أنواعها، واالمتناع عن شـرب          اإلسالممن ناحية حترمي    
اخلمر رمبا بدا شيئا شاقًا للطالب الغربيني، فاخلمر عندهم من مـسلتزمات احليـاة        

 سـنن  ذلك مبقاطع عن الطب النبوي من      وقد أعقبا . االجتماعية يف اجلامعة وغريها   
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أيب داود، مث استعرضا نصوص دستور املدينة أو وثيقة العهد مع يهودها استخراجا              
، واختتم هـذا    ووفاته،  من سرية ابن هشام، مث أوردا أحاديث عن مرض النيب           

    .صل بذكر جانب من أحاديث الفنت وظهور املسيح الدجالالف
 وكانت ،"Ritual Practice ":ية بعنواناإلسالمتال ذلك فصل عن العبادات 

 علـى   اإلسـالم بـين   (الترمجة لنص لإلمام البغدادي، أوردا يف مطلعه حديث         
، مث أخذا يف تفصيل هذه األركان تفصيالً جيدا، وعرضا صورا كمـا             )مخس

، واستعان احملرران يف شرح البغدادي      اإلسالمينبغي لطالب ال يعرفون شيئا عن       
حلج خبريطتني للطرق اليت يسلكها احلجيج واملـشاعر الـيت يطوفـون        لشعائر ا 
وجاءا ببعض األدعية املسنونة وأدعية أخرى من إنشاء املعلم سعيد بـن            . حوهلا

وجـاءا  . ، مث ترمجا قصيدة الربدة الشهرية للبوصريي      "ممباسا"أمحد القمري من    
 القـرآن،  لإلمام النووي عن آداب قـارئ " رياض الصاحلني"بفصل من كتاب   

  .يةاإلسالموذا قد انتهى هذا الفصل عن العبادات 
من زوايا قاصرة عن    " الشريعة"ي  اإلسالمواختار احملرران النظر إىل القانون      

فاختارا أول موضوع من موضوعات الـشريعة       . إعطاء رؤية شاملة للموضوع   
 ولكنـه   عن حتديد النسل، ورمبا ال يبدو هذا موضوعاً فائق األمهية يف العـامل،            

كذلك يف الغرب إذ أصبح أساسا من أساسيات العالقة بني اجلنسني قبل وبعـد     
كما اختارا موضوع الزكاة وهو موضوع مهم عند املسلمني بـالطبع،           . الزواج

ولكن أمهيته لدى الغربيني تنبع من نظرم املادية، ومن قلقهم الدائم من قيـام              
  . ئب األخرى باطراداحلكومات بزيادة نسبة ضريبة الدخل والضرا

ملوضوع النسخ يف القرآن، وأمهية ذلك لدى الغـربيني          مث تعرض احملرران  
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تبدو يف اهتمامهم مبوضوع تطور التشريع مع تطور اتمعات البشرية، وهنـا            
وفحص احملرران بعـد    .  له اإلسالمركز احملرران على موضوع الطالق وإباحة       

 أخالقـي  ي على بعـدٍ  اإلسالمالتشريع   استنادذلك قضية يف غاية األمهية وهي       
  " إحيـاء علـوم الـدين     "تربوي، وجاءا بالنصوص الشارحة لذلك من كتاب        

كفايـة  "للبغدادي، وكتـاب    " الناسخ واملنسوخ "أليب حامد الغزايل، وكتاب     
  .أليب بكر الفندي" األقوام يف ما جيب عليهم من علم الكالم

ن عقائـد الـسلف وأوردا   عرض احملـررا  Theologyويف فصل عن العقيدة  
نصوصاً من رسالة اإلمام احلسن البصري يف القدر، وهي الرسالة اليت بعث ـا          
إىل اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان، مث عرضا نصاً آخر يف العقيدة لإلمـام               
ابن قدامة املقدسي احلنبلي، حتدث فيه عن اإلميان، والقرآن، وصفات اهللا تعاىل،            

لشفاعة، والصراط، والربزخ، والنفخ يف الصور، والبعث مـن         وعذاب القرب، وا  
القبور، واجلنة، والنار، واألنبياء، وطاعة احلكام، واجلهاد، مث تعرض احملـرران            

 ١٤"لعقائد املعتزلة واألشاعرة فأوردا اعتقادام يف الواجب يف حق اهللا تعـاىل             
جلائز يف حقـه تعـاىل     ، وا " مستحيالً ٢٤"، واملستحيل يف حق اهللا تعاىل       "واجبا

، وذكر احملرران أن هذه     "وهو شيء واحد يتمثل يف فعل اخلري والشر مىت أراد         "
  . )٢١٨(هي العقيدة األكثر شيوعا بني املسلمني وهو قول حمل نظر عند أهل العلم

 تتالت نصوص تناولت خمتلف الفرق والطوائف الـيت         ويف فصل طويل تالٍ   
هل هذا الفصل ببعض خطب اخلليفة الراشد       وقد است . بعض املسلمني نشأ عليها   

                                                
 زيد، التعامل وأثره على الفكر والكتـاب،   عبد اهللا أبو بنع يف ذلك ما ذكره الدكتور بكر راج )٢١٨(

  .١٠٢، ص ه١٤٠٨ دار الراية، الرياض،
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علي بن أيب طالب يف أيام نزاعه مع اخلوارج، وقد ترمجت هذه اخلطب مما جاء               
للشريف الرضي، وأعقب ذلك نـص حكـى قـصة          " ج البالغة " يف كتاب 

استشهاد احلسني بن علي، والنص مأخوذ عن بعض املصادر الشيعية الـشعبية،            
ير، نــز ويني واامهم مبا ال يليق كأكل حلم اخل       وهو مليء بالتهجم على األم    

واسـتطرد  . وممارسة الزىن، وخداع املسلمني، وسوى ذلك من التهم الـشنيعة         
احملرران من ذلك إىل ذكر تطور احلركة الشيعية كحركة معارضة دائمة للحكم            

  .ياإلسالم
ة، وحتدث احملرران عن فرق اإلمساعيلية فقاال إا جنمت عن احلركة الشيعي          

أغا : "وأوردا نصا طويالً من بعض أدعيتهم وصلوام، كما أوردا نصا للمدعو          
وجاء ذكر البهائية وشرح احملـرران      . بعض آي القرآن الكرمي     يفسر فيه  "خان

  . يشرح فيه مبادئ الدعوة"اء اهللا" :مغزى دعوم، وترمجا نصا للمدعو
اً باسم القاديانية أا انبثقت وذكر احملرران عن الدعوة األمحدية املعروفة أيض  

عن أهل السنة يف اهلند، مث احنرفت عن مبادئهم احنرافًا خطريا، واستعرضا أقوال             
 اإلسـالم املدعو مريزا غالم أمحد يف دعواه بعدم ختم النبوة برسـول             ودعاوى
، وترمجا مناذج من تفسريه الباطين للقرآن، واسـتنتجا منـه نوعيـة             حممد،  
فلـسفة وتعـاليم    "د الذي دعا له، وقد ترجم النص من كتاب           اجلدي اإلسالم
  .ملريزا غالم أمحد القادياين" اإلسالم

وكان غريباً أن عد احملرران اإلمام أمحد بن حنبل يف زمرة املتصوفة، بـل              
" الزهد" ورمبا خلط احملرران بني التصوف والزهد لذا اعتربا كتاب        . على رأسهم 

، وهذا خطأ فادح وقع فيه احملرران ورمبا كـان          لإلمام أمحد من كتب التصوف    
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قد ترمجا حنو صفحتني من كتاب اإلمام أمحد، الذي هو           و ذلك عن غري قصد،   
  .عبارة عن جمموعة أحاديث نبوية تدعو للزهد يف احلياة الدنيا

وجاء احملرران عقب ذلك بنماذج من التفسري اإلشاري الصويف الـشاطح           
لذي النون املصري، مث بـبعض األسـاطري         "مكَاِحل"للقرآن استالها من كتاب     

املنسوبة لإلمام عبد القادر اجليالين وهو منها براء، وقد اعترف احملـرران بأـا    
 ،Legends of Abdul Qadir Al-Jilaniعبـد القـادر اجلـيالين     أساطري ومسياها أساطري

با عـن    ألف كتا  "متوجناجي مويين "ترمجاها عن اللغة اإلندونسية ملؤلف يدعى       
  .اجليالين وحشاه بكل أصناف القصص اخلرايف

 بقية الفصل عن التصوف على نصوص اجتزئت من بعض األوراد           واشتمل
 اإلدريسية  :واألذكار الصوفية، ترجم بعضها عن اللغة العربية كأذكار الطريقتني        

والقادرية، وحديث عن عالمات اإلنسان املسلم، كما حتددها بعـض الطـرق       
  .دونيسية، وقد ترجم النص عن اللغة اهلولنديةالصوفية اإلن

"  يف العصر احلـديث    اإلسالمتفاسري  "ويف الفصل األخري من الكتاب عن       
، منها تفسري السري سيد أمحد خـان        اإلسالمأبرز احملرران عدة مداخل لتفسري      

باهلند، وهو تفسري يدعو لقبول العلـوم والفلـسفة     "    هكر علي"مؤسس جامعة   
ي حبيث يتعذر فصلها عنه يف املستقبل،       اإلسالمهلا يف صلب الدين     الغربية وإدخا 

متاماً كما فعل املعتزلة يف املاضي بإدراجهم للفلسفة اليونانية يف صلب العقيـدة             
 والنص مكتوب يف األصل بقلـم       ،ية، وإنتاجهم ما يسمى بعلم الكالم     اإلسالم

تـاله   ،Reinterpretation of the Islamic Creedالسري أمحد خان باإلجنليزية بعنوان 
 دين الفطـرة، ولـذا   اإلسالممفاده أن " هذا الدين"نص لسيد قطب من كتابه     
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ري يـستدعي تـشويه   يفعلى املسلمني أن يقبلوه كما هو بال أدىن تغيري، ألن التغ   
  .ية ابتداًءاإلسالمالفطرة 

واختار احملرران نصا أليب األعلى املودودي سبق أن تعرضـا ملوضـوعه يف       
الكتاب، وهو موضوع حتديد النسل، وقد أخذاه من رسالة املودودي بعنـوان            

وهو نص يـضع    . وهي مترمجة أصالً لعدة لغات منها اإلجنليزية      " حتديد النسل "
فعلى املستوى القومي يعارض حتديـد      . قومي وشخصي : املسألة على مستويني  

  .النسل، وعلى املستوى الشخصي جييزه عند الضرورة
م اختار املصنفان نصاً    ١٩٧٩ميين قائد الثورة اإليرانية عام      ومن خطب اخل  

يدور حول حماور اخلالف بني السنة والشيعة، وهو نص يهون من شأن تلـك              
ي العـاملي الـذي     اإلسالمواختتم الفصل بنص موسع من اإلعالن       . اخلالفات

ية ماإلسالي األورويب، وهو يبدو كدستور مقترح للدولة        اإلسالمأصدره الس   
 يتحدث عن مصادر قانوا، ومالمح سياستها االقتصادية، والتعليمية، والدفاعية،  

  .ياإلسالمضرورات التعاون بني دول العامل و
  :كلمة أخرية عن الكتاب

لقد قدم احملرران يف مصنفهما هذا عرضاً متوازناً من وجهة النظر األكادميية            
 به صحيح، ومل يكن منتظراً منهما       الغربية لإلسالم، وال يعين هذا أن كل ما أتيا        

 اإلسـالم مها والتزما بتقـدمي     ى جهد أن يأتيا بأكثر مما أتيا به، فقد بذال قصارا        
 أو  ، من دون تدخل يف النص     ،كتفيا بذلك اللغربيني بأقالم املسلمني أنفسهم، و    

  .تعليق عليه إال على مستوى التقدمي والتعريف
 التصنيف، إال أا متثل خطـوة   ومهما يكن من مأخذ على هذه الطريقة يف       
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 إىل الغربيني، حيث يـسمح للمـسلمني أن         اإلسالمإىل األمام يف مناهج تقدمي      
خياطبوا الغربيني مباشرة بدينهم، فيتمكنوا من الفهم والتمييز الصحيح حيث ال           

  .يصح يف النهاية إال الصحيح
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  .)٢١٩()مقدمة موجزة: اإلسالم( :الكتاب الثالث
 ".بنسوننيل رو": املؤلف

  .جامعة جورجتاون نشر دار: الناشر
  م١٩٩٩ :عام النشر

مؤلف هذا الكتاب هو الربوفيسور نيل روبنسون، الذي يعمـل اسـتاذًا            
وقد أعلـن يف مقدمـة   . يف بريطانيا  Leedsية يف جامعة ليدز     اإلسالمللدراسات  

ية بعـد جتربـة     اإلسالمكتابه أنه أعد هذا الكتاب خصيصا لطالب الدراسات         
وذكر أنه بالرغم من اإلقبال املتزايد علـى        . ويلة قضاها يف تدريس هذه املادة     ط

يات يف اجلامعات الربيطانية إال أن تأليف الكتب األكادميية هلذه          اإلسالمدراسة  
وذكر سبباً ثانيـاً وراء تأليفـه       . املواد مل يتمش مع سرعة اإلقبال املتدفق عليها       

يا تركز على موضوعات معينة يف التعريف       فرة حال اللكتاب وهو أن الكتب املتو    
. ية، والفرق الشيعية، والصوفية   اإلسالمبالقرآن، واحلديث، والعقيدة، والشريعة     

وقال إنه سيعاجل هذه املوضوعات معاجلات خمتصرة بالرغم من أمهيتها، معطيـاً            
وقد اهتم عوضا عن ذلك بتغطية  . الفرصة لألساتذة لكي ينموها أثناء احملاضرات     

 يف اجلامعات الغربيـة     اإلسالمموضوعات أخرى مل تنل حظا وافرا يف تدريس         
  . يف العصور القدمية واحلديثةاإلسالم مثل تاريخ ،حىت اآلن
 املؤلف حسب خطته تلك للكتابة بإجياز عن املوضوعات األوىل،          تكلموقد  

وقد وقف فيها مواقف نقدية مما يقال عن القـرآن، واحلـديث، والعقيـدة،              

                                                
(219) Neal Robinson, Islam: A Concise Introduction, Georgetown University Press, Washington, 

DC, 1999. 
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فعلى سبيل املثال ذكر عن القرآن أنه قد أبلغ مشافهة يف ليلة القدر يف   . شريعةوال
، وحفظه املسلمون عن ظهر قلب، وأنه معجز، ومطرب         رمضان إىل حممد،    
ولكن هذه املسائل مل يوافق عليها دارسـو القـرآن مـن            . لسامعيه من العرب  

ني عن تفهم القرآن إىل      وقد عزى املؤلف عجز الغربي     ،الغربيني وعجبوا هلا كثريا   
 وإال فلو مسعه الغربيون يتلـى يف مـساجد          ،سوء الترمجات اليت قدمته للغربيني    

ي لصدقوا كل ما يقال عن مجاله الفين حـىت وهـم ال يعرفـون       اإلسالمالعامل  
لـه    Pictallالعربية، وألدركوا حينئذ صدق وصف مترمجه القدمي حممد بكتال          

وأنه ال ميكن تقليده، وأنه يسيل دموع الرجـال  على أنه ذو نغم عذب املسمع،    
  .ويصل م إىل قمة السعادة والنشوة الروحية

ودافع املؤلف عن صحة نصوص القرآن الكرمي، وعدم تعرضها للطمـس           
والتحريف، وشرح للقراء بعض املسائل الشائكة يف معاين القـرآن، كمـسألة            

قال السياق القرآين سراعا مـن  التكرار يف بعض القضايا اليت تناوهلا، وظاهرة انت       
نقـدها مـن     و معىن إىل معىن آخر، وهي مسائل احلَّ الكتاب القدامى يف طرقها          

وقدم املؤلـف   . "ريتشارد بل "، و "هثيودور نولدك "، و "توماس كاراليل "أمثال  
   ا لسور القرآن، بين فيه أن التأمل العميق الفاحص ملعاين تلـك الـسور،           شرح
  وقال إن هذا الفهم الشمويل للقرآن      .ها مع بعضها البعض   يؤكد اتساقها، وتضام

 الكـربى العامـة الـيت تنـدرج فيهـا         اإلسالمال يتأيت ملن ال يعرف مفاهيم       
  .)٢٢٠(التفاصيل

، فدافع عنه، ودحض منذ البدايـة       اإلسالموقد حتدث املؤلف عن رسول      
                                                

(220) Ibid, P. 69-70. 
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ـ            ى شبهة أنه شخصية خيالية من شخصيات األساطري التارخيية، مستـشهدا عل
وجوده التارخيي بوجود مرويات عنه يف سجالت التاريخ األرمين منذ ستينيات           

  .القرن السابع امليالدي
واستشهد على حفظ سنة النيب حممد بقوله إن القرآن حض املسلمني على            

له ااتباعه واختاذه قدوة هلم، فلذلك حرصوا منذ اليوم األول على تسجيل كل أقو          
قـد   املكتوبات األوىل إذا كانت قد بادت، فألـا       وقال إن تلك    . )٢٢١(وأفعاله

ضمنت وحفظت مبوسوعات احلديث اليت أنشئت بعـد ذلـك كاملـسانيد،            
  .واملصنفات، وأحلق كل مصطلح من هذين املصطلحني بالشرح والتمثيل

وعقد املؤلف أربعة فصول عن الصالة، والصيام، والزكاة، واحلج، شـرح           
أخطاء مقصودة، وكان اعتماده على املـصادر       فيها معانيها من دون أن يقع يف        

ية اعتمادا كليا، ومل يلجأ إىل النقد، أو التسخيف، أو التـأفف، وال إىل            اإلسالم
حىت إبداء االستغراب كما يفعل بعض الكتاب الغربيني يف جمـال الدراسـات             

  !يةاإلسالم
 ابتدره  وأما يف اال الذي ركز عليه الكاتب كثريا وهو جمال التاريخ فقد           

 ال  اإلسـالم بانتقاد شديد لوسائل اإلعالم الغربية، اليت ال تفتأ حتاول أن تصور            
من واقع جتربته احلضارية التارخيية، ولكن من جانب الصراعات اليت يكون فيها            
املسلمون طرفًا فيها، وال يكون اإلعالم حمايدا يف تصوير تلك الصراعات، بـل             

 اإلسـالم املسلمني، ويبالغ يف تشويه صـورة       ينحاز يف الغالب إىل جانب غري       
، ومـن هـؤالء طـالب       اإلسالموبالتايل تؤثر يف خلفية الغربيني الفكرية عن        

                                                
(221) Ibid, P. 60. 
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  .)٢٢٢(ية يف اجلامعات الذين تؤلف من أجلهم هذه الكتباإلسالمالدراسات 
عهد الرسـالة   :  املعروفة ِهِبقَي قسمه إىل حِ   اإلسالمويف استعراضه للتاريخ    

خللفاء الراشدين، والعهد األموي، والتـاريخ العباسـي،        ، وعهد ا  ٦٣٢-٦١٠
ي يف أسبانيا والدولة الفاطمية، والسالجقة، واأليوبيني، واملماليـك،         اإلسالمو

 واعتىن خالل ذلك كله بإبراز جانـب الفتوحـات          ،والتيموريني، والعثمانيني 
وب ية، وتعامل املسلمني مع الشعوب األخرى، وأسباب إقبال تلك الشع         اإلسالم

، والعوامل اليت أدت إىل احلروب الصليبية اليت استمرت قرنني من           اإلسالمعلى  
كما تناول تاريخ احلروب اليت نشبت بني املسلمني أنفسهم بالتحليـل           . الزمن

 يف إفريقيا   اإلسالموعرض فصال كامال عن     . موضحاً بالتحليل أسباا ونتائجها   
 اليت أسسها املسلمون يف غانـا،       وحتدث عن املمالك الكربى   . ما وراء الصحراء  

 يف جنـوب  اإلسالمولنفس الغرض عقد فصال آخر عن تاريخ        .ومايل، والنيجر 
  .شرق آسيا

ال وقد تغلب على اجلانب التارخيي القدمي يف الكتاب الطابع السردي التعليمـي،             
ولعل املؤلف أراد أن يقدم مادة مصفاة للطالب، خاليةً من رواسـب            . النقدي

ينخرط   السلبية القدمية املتحاملة على املسلمني، واكتفى بذلك دون أن    التعليقات
  .اإلسالميف جهد حتليلي جيشمه عناء التقومي اإلجيايب ملا رواه من حقب تاريخ 

 الـيت   وروبية يف العقد احلديث حتدث املؤلف عن النهضة األ        اإلسالموعن  
طريق السـتعمار العـامل     تزامنت مع احنالل الدولة العثمانية، األمر الذي فتح ال        

ي بوساطة القوى اإلمربيالية الغربية، وحتدث عن احتالل الغربني للعـامل       اإلسالم
                                                

(222) Ibid, P. 112. 
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ات عسكرية  بية اليت متثلت يف ه    اإلسالم وعن ردود الفعل     ،ي قطرا قطرا  اإلسالم
طاقـات    مث انبعاث محالت فكرية إلعـادة اسـتنهاض        ،تدفعها الروح الدينية  

. وقف كثريا عند جهود مجال الدين األفغاين، وحممد عبده  املسلمني احلضارية، وت  
ي اليت اإلسالم املسلمني، وحماوالت العامل  يفوحتدث عن آثار التغريب والعلمانية      

  . )٢٢٣(ال تزال جارية للتخلص منها
هذا ويالحظ على الكاتب أنه ذو منظور فكري تارخيي حيث قام بتعريف            

ي اإلسـالم مث انطلق يعامـل التـاريخ       . يعية مبحتوياته العقائدية والتشر   اإلسالم
مستصحبا هذه اجلوانب، مؤكدا أن تاريخ الرقعة اجلغرافية املمتدة من طنجة إىل            
جاكرتا هو تاريخ إسالمي أو تاريخ املسلمني، وأنه ال ميكن جتريد هذه الـبالد              

ية حىت ولو أطلقت عليها صفات أخـرى        اإلسالموال هذه الشعوب من الصفة      
 تاريخ منطقة مايل مـثالً، أو تـاريخ الدولـة           :ل، حيث ميكن أن يقال    بالتباد

 مـن تـاريخ   اًالعثمانية، ولكن يبقى ذلك كله يف النهاية تارخيًا إسالمياً أو جزء          
 وهذا النوع من الوصف ال ينطبق على أي دولة أخرى يف العامل غري              ،املسلمني

 ، مثالً ،لترا أو إيطاليا  ي، حيث ال ميكن أن يوصف تاريخ اجن       اإلسالمدول العامل   
  . عالقة قوية بالنصرانيةِهِل مفاِص لكلِّ أو أنّ،بأنه كله تاريخ نصراين

  :كلمة أخرية عن الكتاب
بالرغم من أنه مل متض سوى سنوات قليلة منذ صدور الطبعة األوىل مـن              
هذا الكتاب إال أنه لقى رواجاً واسعاً يف كل من بريطانيا وأمريكـا، وتقـرر               

 كثري من اجلامعات على مستوى الدراسات اجلامعية والعليا، ومثَّـل           تدريسه يف 
                                                

(223) Ibid, PP. 51-58. 
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الكتاب ديداً قوياً للكتابات التارخيية اليت صاغها املستشرقون الـذين أشـاد            
ي فقط ألنه يستبطن ويفترض     اإلسالم مبنهجهم يف كتابة التاريخ      "برينارد لويس "

  .دأن التخلف صفة الزمة للمسلمني والصقة م إىل األب
 ليؤكد صحة مناهج املـؤرخني      "نيل روبنسون "وقد جاء كتاب الدكتور     

يني القدامى ودقتهم يف تسجيل مفاصل وتفاصيل تارخيهم عرب القـرون،        اإلسالم
ولذلك اعتمد على مصادرهم واستمد منها معظم املعلومات الـيت أوردهـا يف           

ابـة   مـن صـحة كت  "نوروبنس"وأهم من ذلك كله ما أكده الدكتور      . كتابه
املسلمني وتسجيلهم لوثائقهم الدينية األساسية ممثلة يف القرآن والسنة، وهو مـا        

يات ومدرسيها يف الغرب على إنكاره منـذ    اإلسالماب  تاجتهد املستشرقون وكُ  
  .دهر طويل

 ديناً وحضارة بعني اإلنـصاف،      اإلسالم" روبنسون"ولقد عامل الدكتور    
وال اإلسـالم صينة ليس فيها هجوم على د على قدر طاقته أن يقدم مادة ر      ِهوج 

دفاع عنه، وبذلك وفق يف أن يكون حمايداً وأميناً، وأن ينـال كتابـه احتـرام        
الطالب الذي ال يريد وصاية فكرية تفرض عليه من املؤلفني أو األساتذة الـذين     

  .يةاإلسالميتولون تدريس مفردات الدراسات 
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  .)٢٢٤()اإلسالممقدمة عن (: الكتاب الرابع
  ."زـديفيد وين": املؤلف
  ."كامربيدج"مطبعة جامعة : الناشر

  .م٢٠٠٣: عام النشر
 وتقدميه للدارسني اإلسالمميثل هذا الكتاب خطوة متقدمة يف سبيل إنصاف     
ومؤلف هذا الكتـاب    . بصورة موضوعية متكاملة، قائمة على احلقائق الناصعة      

الدينيـة يف جامعـة     ية يف قـسم الدراسـات       اإلسالم للدراسات   يعمل أستاذاً 
اب اآلخرين، فيعلن منذ البدء أنه      الربيطانية، ولكنه خيالف تقاليد الكت     "النكستر"

يتعامل مع القرآن الكرمي على أنه وحي من اهللا تعاىل إىل رسوله حممد، متاما كما            
  . )٢٢٥(يعتقده املسلمون

مى ومن  وهو ينتقد يف خامتة هذه املالحظة آراء وتعليالت املستشرقني القدا         
ية الذين تواطؤوا على ذكر أن      اإلسالم الدراسات   يسار على جهم من أكادميي    

القرآن منتحل من مصادر جاهلية ويهودية ونصرانية، وأن بعضه ناتج عن أوهام            
   .أوحتها حالة الصرع والتخبط وأمراض االنفصام النفسي

يريـد أن   مث يؤكد املؤلف على أمهية دراسة السنة النبوية ألي دارس جاد            
ي، ألن جلَّ التشريع والفقـه      اإلسالميتعرف بعمق وأصالة على الشريعة والفقه       

ويستشهد املؤلف على أمهية الـسنة      . ي مستخرج من األحاديث النبوية    اإلسالم
قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللَّه فَـاتِبعوِني يحِبـبكُم اللَّـه ويغِفـر             ﴿: بقول القرآن 

                                                
(224) David Waines, Introduction to Islam, Cambridge University Press, New York, 2003. 
(225) Ibid, P. 3. 
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ا من أكرب أقسام الكتـاب الثالثـة           ،  )٢٢٦(﴾...لَكُموقد خصص املؤلف قسم
  .)٢٢٧(يةاإلسالمية قائال إا أبرز معامل الثقافة الدينية اإلسالملدراسة الشريعة 

وأفاض املؤلف يف هذا القسم يف احلديث عن مصادر التشريع واملـذاهب            
اياـا،  الفقهية األربعة، وجهود علماء املسلمني يف مجع األحاديث، ونقـد رو          

وحتدث عن بعض   . وتأسيس مناهج أصول الفقه، وتقوية حركة االجتهاد والفتيا       
وتوقف وقفات متأنية   . ية كالصالة، والصيام، واحلج، والزكاة    اإلسالمالعبادات  

 وفقه السياسة الشرعية، وأوضاع غري املسلمني       ،عند النكاح، واملرياث، والبيوع   
تستحق من التناول التحليلي بقدر ما يسمح      وعاملها مبا   .يةاإلسالميف ظل الدولة    

  .اإلسالماال يف كتاب تعترب مقدمة عامة عن 
حتدث املؤلف عن النقلة اليت أحدثها      " ال إله إال اهللا   "ويف فصل عقده بعنوان     

 يف اعتقادات اجلاهليني مستشهدا ببعض القصائد من الشعر اجلـاهلي،           اإلسالم
وجممـل  . منت مفاهيم األولوهية والربوبية   وبعض آيات القرآن الكرمي اليت تض     
 أن اجلاهليني كانوا يعبـدون يف آبـائهم         :استخالصات املؤلف يف هذا الصدد    

وأسالفهم خالل الكرم، والشجاعة، والوالء، وغري ذلك من اخلالل الكرمية، من         
 فأبقى على تلك الـصفات،      اإلسالموجاء  . غري استصحاب للبعد الغييب األكرب    

 ال  اًمفهوم األلوهية والربوبية الشامل فأصبحت تلك الصفات جزء       وأضاف إليها   
  .)٢٢٨( إسالمي ضخميتجزأ من كلّ

، وما القاه من عنت واضطهاد مبكة،       وحتدث بعد ذلك عن نبوة حممد،       
                                                

  .٣١سورة آل عمران اآلية رقم  )٢٢٦(
(227) Ibid, P. 63. 
(228) Ibid, P. 6-15. 
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واملؤلف من  . األمر الذي اضطره للهجرة إىل املدينة اليت استقبلته بكل الترحاب         
يتجاوز ما هو معروف يف كتب السرية       خالل سطوره يروي األحداث بدقة وال       

  .وكتب األحاديث الصحاح
مث يفـتح  . ويعود الكاتب ليتحدث عن القرآن الكرمي، وصفات اهللا احلسىن    

تناول فيه السنة النبوية املكرمة من حيث       " تكون العادات  ": بعنوان فصالً مطوالً 
ني القـدمي   وأشار إىل جدل املستشرق   . اإلسالمروايتها عرب األجيال عن رسول      

وذكر يف مقابل هذا أن من      . الذي مل ينحسم بعد عن تأخر تدوين السنة النبوية        
املؤكد أن بداية التدوين كانت يف بداية العام اهلجري الثاين، وأن عدة منـاهج              

 "املناولـة " و "املكاتبـة "و" العرض"نقدية قد استخدمت يف هذا التدوين منها        
  .  وخص كل منها بشرح يسري،"اإلجازة"و

ني أبان خالهلما عن معـىن      واستعرض مثاليني من موطأ اإلمام مالك حلديث      
ي يعتمد على فهم املنت، وأن املنت       اإلسالمىل أن الفقه    إ، مشريا   "السند" و "املنت"

ومسلم  البخاري   :وحتدث بعد ذلك عن جهود اإلمامني     . على صحة السند  يعتمد  
ها وسندها، وحتدث عن اجلهـود      بوية، ويف التدقيق يف متن    يف مجع األحاديث الن   

إن من نتائج تلك    " :الالحقة البن ماجة، وأيب داود، والترمذي، والنسائي، قائالً       
ية السنية على الصعيد الديين، أي على       اإلسالماجلهود جمتمعة أن توحدت األمة      

  .)٢٢٩("مصدر تلقي السنة النبوية
تنـاول  " ألئمةطريق ا": كما أنشأ املؤلف فصالً عن مذاهب الشيعة بعنوان       

فيه نشأة التشيع وخروج احلسني واستشهاده يف كربالء، وحتدث عن العاطفـة            
                                                

(229) Ibid, P. 73. 
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اليت اشتعلت يف أنصاره من يومها وحىت اليوم، وفصل القول يف تعدد مـذاهب              
 عشر، وعن تصورات الشيعة ألهل      ثينالشيعة، وتأصل فكرة املهدي، واألئمة اال     

  .السنة، وتصورات هؤالء عن الشيعة
س القسم األخري يف الكتاب على خمالفة تامة ألجزائه األوىل من حيث            وتأس

.  من روايات الرحالة  ي أخذاً اإلسالممنهج البحث، إذ استعرض فيه تاريخ العامل        
اليت ترحيه مـن عنـاء       املؤلف أن مينح القارئ قدرا من املتعة الذهنية        ورمبا أراد 

وقد اختذ من الرحالـة     .  الكتاب الكتابة الصارمة املنهج، يف األقسام األوىل من      
القدمي ابن بطوطة دليله يف رواية معظم األحداث اليت جرت يف أحنـاء العـامل               

ي بروايات أخرى على نفـس      اإلسالمي املتفرقة، وأكمل تاريخ العامل      اإلسالم
 من مـصادر حمايـدة يف        يف عرض األحداث أخذاً    وكان دقيقًا وموفقاً  . النمط
 فإنه عندما روى تاريخ الدولة العثمانية ركز علـى           وكمثال على ذلك   .الغالب

 كما بدت يف عصر سليمان القـانوين، مؤكـدا أن   ،جوانب القوة والعظمة فيه   
  . )٢٣٠(يةاإلسالمقوانينه كانت يف معظمها اجتهادية ومتمشية مع الشريعة 

الوهـاب   ويف مثال آخر فإنه عندما حتدث عن تاريخ اإلمام حممد بن عبد           
ئة اليت ظهر فيها، وشرح ممارساا العقدية املنحرفة، اليت دفعـت           حتدث عن البي  

كما حتـدث عـن   . اإلمام إىل أن يركز على قضية التوحيد، وجيعلها مهه األول     
تعليم حممد بن عبد الوهاب على يد أبيه وعلى علماء احلجاز، وتعرفـه علـى               

حممد بن   و  تيمية كتب اإلمام ابن تيمية وتأثره ا، وذكر املؤلف أن اإلمامني ابن          
  . هم، وإمنا باملنحرفني منهم فقطعبد الوهاب مل ينددا بالصوفية كلِّ

                                                
(230) Ibid, P. 183. 



  يس اإلسالم في الجامعات الغربيةعرض ونقد أهم الكتب المعتمدة في تدر: الفصل العاشر

 

٢٨٥ 

وعلى نفس هذا املنهج املعتدل يف عرض التاريخ حتدث املؤلف عن نـشأة             
 مث حتدث باختـصار     ،الدولة السعودية األوىل وايارها على يد حممد علي باشا        

  . الثانية والثالثة:ني السعوديتنيعن الدولت
ي اإلسالموقد كرس املؤلف بقية صفحات كتابه للحديث عن وقوع العامل           

يف قبضة االستعمار الغريب وخروجه منه حمافظاً على إسالمه وحماوالً أن يلحـق             
ي من قبضة االسـتعمار     اإلسالموقد عد خروج العامل     . بركب العصر احلديث  

رة مثرية ال شك أـا      مث ختم كتابه بفق   . الغريب أمرا شبيها باخلوارق واملعجزات    
ي على منـط    اإلسالمفاجأت كل القراء حيث أكد فيها على تفوق منط التمدن           

 .)٢٣١(التمدن الغريب

  هذا وقد تإىل اللغة األسبانية بعنـوان      "نـزديفيد وي "م كتاب   ِجر El-Islam 
م وقـام بالترمجـة     ٢٠٠٣ و ١٩٦٦ يف عـامي     "كمربيدج"وأصدرته جامعة   

Consuelo Perez-Bentlez  ا للدراساتية باجلامعـات  اإلسـالم ولعله يكون مرجع
 كمـا  اإلسـالم تصحيح التصورات األكادميية عن يف الناطقة باألسبانية فيسهم  

 .يفعل يف اجلامعات الناطقة باللغة اإلجنليزية
  : كلمة أخرية عن الكتاب

سريات املستـشرقني   ف بكتابه هذا كل ت    "نـزديفيد وي "لقد جتاوز الدكتور    
 وأجهز عليها بذكره أنه يفترض صحة مبدأ الوحي كما          ،صل القرآن ملوضوع أ 

                                                
(231) "The experience of today’s tragedy could have repercussions for tomorrow. Muslims 

elsewhere, whether radical or not, may well ponder whether they are witnessing the slow 
demise, if not of the Western secular model of society, at least of the alleged moral superiority 
upon which it rests. From there, an Islamic model of the good society cannot but seem to be a 
cultural imperative". Ibid, P. 44. 
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 ومل يكلف نفسه بإثبات ذلك ألنـه يف نظـره يف عـداد              ،يقول به املسلمون  
وهو القول الذي مل يصل إليه أي مستشرق قبله حـىت مـن أشـد          . البدهيات

 "جوستاف لوبون "املنصفني إنصافاً لإلسالم، حيث كان قصارى ما انتهى إليه          
ذي طاملا دافع أحر الدفاع عن املسلمني أن حممداً مل يكن مـن ذوي املـزاج                ال

 وإمنا من أويل التوهج واهلوس العبقري الذي تولـد عنـه            ،البارد من املفكرين  
 أقواالً شـيبهة    "مكسيم رودونسون " و "مونتغمري واط "القرآن، وقال كل من     

 ذلك كله   ى تعد "نـزوي"ولكن الدكتور   . بذلك يف مقام تفسري ظاهرة الوحي     
ـ     اإلسالموشرح العقيدة والشريعة والفقه وتاريخ       إىل  ى شرحاً صـحيحاً وأ 

 أن ما عند املسلمني من منط التمدن يفوق كل          ، بال أدىن مواربة   ،الغربيني القول 
  .نتجه الغربيونأما 
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  )٢٣٢()اإلسالم(: الكتاب اخلامس
  .قيصر فرح: املؤلف
  .بارونز: الناشر

 م٢٠٠٣ :عام النشر

ية اإلسالم يف مقرر الدراسات     اً أساسي اًلقد ظل هذا الكتاب يستخدم كتاب     
على املستوى اجلامعي ألربعني عاما صدرت خالهلا سبع طبعات منه، يف أعوام            

. م٢٠٠٣م وأخريا ٢٠٠٢ وم١٩٩٤ وم١٩٨٧ و م١٩٧٠ و م١٩٦٨ و م١٩٦٥
ة يف  ياإلسـالم ويف كل طبعة كان مؤلفه الدكتور قيصر فرح، أستاذ الدراسات           

، يعيد النظر فيه ويدرج فيه مباحث جديدة، حىت بلغ عـدد            "مينيسوتا"جامعة  
  .صفحاته يف الطبعة األخرية اليت نقوم باستعراضها اآلن مخسمئة صفحة

حيتوي الكتاب على ستة عشر فصال متفاوتا من حيث الطـول والقـصر،     
حيث اقتصر بعضها على عشرين صفحة، وطال بعضها ألكثـر مـن أربعـني       

ومنهج الكتاب وصفي يف العموم، حيث ابتدأه يف وصـف اجلزيـرة            . صفحة
العربية من حيث اجلغرافيا، والتقاليد االجتماعية، واحلياة االقتصادية، والدينيـة،         

، من  ، مث حتدث يف الفصل التايل عن سرية النيب،          اإلسالمغداة مبعث رسول    
من أحداث السرية يف حنـو      يوم املبعث إىل يوم خطبة الوداع، مستعرضا الكثري         

مث حتدث عما أمساه بعبقرية حممد، وصفاته الشخصية، وحياتـه          . ثالثني صفحة 
ومل يأت يف ذلك جبديـد وال بـشئ    . الزوجية، ومكانته كنيب، وحمتوى رسالته    

  .خمتلف فيه
                                                

(232) Caesar E. Farah, Islam, Barrons, New York, 2003. 
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 :ودلف املؤلف من هنالك للحديث عن القرآن، حيث ذكر من أول سطر           
يه املسلمون، فهو مالذهم األكرب، إذ ال توجـد يف          أن القرآن كالم اهللا يلجأ إل     "

 ،")٢٣٣( طبقة كهانة تعطي الناس املالذ الروحي للناس وتـصلهم بـاهللا           اإلسالم
 فإن القرآن هو أكثر كتاب مقدس مقـروء يف العـامل            -يقول املؤلف – ولذلك

  .كله، وكذلك فإنه أكثر كتاب حمفوظ يف الذاكرة من بني كتب العامل األخرى
ؤلف بعد ذلك بعض أمور تتعلق بالقرآن، مثل ترتيب سوره وآيه،    وشرح امل 

قة تالوته، وتناول بالتمحيص القضية اليت توقف لديها        يوأسلوبه يف البيان، وطر   
اعتمـاده  دعوى  أكثر املستشرقني وهي مسألة صلة القرآن بالتوراة واإلجنيل، و        

ى ذلـك أورد    وردا عل . عليهما، وأخذه بعض القصص والعقائد الدينية عنهما      
املؤلف مالحظة ملاحة إذ ذكر على أن من يقولون بذلك الـزعم أن حيـسنوا               
املقارنة، فيتأكدوا عندئذ أن روايات القرآن لقصص األقوام الـسابقة مل يكـن             

ر األحداث بكاملها، وإمنا اكتفى القـرآن بـذكر         غرضها السرد املفصل، وذكْ   
 رأسا بالعقيدة وتاريخ الدين      وركز عليها وربطها   ،مواطن العرب يف تلك القصص    

 كان قد ذكر ألتباعه     اإلسالمهذا باإلضافة إىل أن رسول      . )٢٣٤(وجتارب الرسل 
أنه إمنا أتى ليجدد تلك الرساالت السابقة، ويستصحب ما صح منها يف ديـن              

وحتـدث  . ، وبالتايل فإن أمره معها ليس أمر إغارة أو ب أو انتحـال          اإلسالم
 املكـي  :ر عن اخلصائص املميزة للقـرآن يف عهديـه   املؤلف بعد ذلك باختصا   

م مالحظات مفيدة عن جتربته يف االطـالع       ومناهج تفسري القرآن، وقد    ،واملدين
                                                

(233) Ibid, P. 79. 

(234) Ibid, P. 68. 
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  .على ترمجات القرآن إىل اللغات األوروبية
العقيـدة  : اإلسـالم أسـس   "مث استفتح الكاتب فصالً مزدوجا بعنـوان        

 أساسـية كاإلميـان،     لحاٍت، ويف جانب العقيدة تناول شرح مصط      "والشريعة
، وشرح تصور املـسلمني الـسنيني ملفهـوم         اإلسالمواإلحسان، والشهادة، و  

األلوهية وصفات اهللا تعاىل، وشرح مفهوم القدر، واإلرادة، والعلـو، وكـان            
شرحه لكل ذلك صحيحا سليما، واستدل على بيان تلك املعاين بآي القـرآن             

ام البغوي كمـا استـشهد بـآراء       ماحلكيم ونقل بعض الشروح عن تفسري اإل      
  ".الرسالة اخلالدة"عزام من كتابه الرمحن  لعبد

 عن مسؤولية الفرد عـن      اإلسالموأما يف جانب الشريعة فقد أكد مفهوم        
أعماله مجيعاً يف احلياة الدنيا، وضرورة أن تتمشى تلك األعمـال مـع أوامـر            

ـ        احترام الوالـدين،  ونواهي الشرع، وأعطى أمثلة لتلك األوامر والنـواهي، ك
وحفظ حقوق الناس، وجتنب إيذائهم وقتلهم، وعدم أكل مال اليتم والبعد عن            

الواجبات األخالقية كالعفة والطاعـة والـشفقة    مث فصل القول يف بعض   . الغىن
وعقد مباحث صغرية عن فقه الصالة والزكاة والصوم واحلـج،          . ونفع اآلخرين 

ية األصلية وهو يتحدث عـن تلـك        إلسالماوكان موفقًا يف النقل عن املصادر       
  .العبادات

واستخدم الكلمات العربية للمسميات، فعندما يتحدث عن الصالة مـثالً          
وعنـدما  . Fatiha وقراءة الفاحتـة     ،wudu والوضوء   ،ghusl يذكر كلمة الغسل  

 ويتحدث يف تفاصـيلها عـن      ،zakahيتحدث عن الزكاة يسميها بامسها العريب       
 ،fidyaوعندما يتحدث عن الصوم يتحدث عن الفديـة   .  عليها الفقراء والعاملني 
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يـسميه بامسـه العـريب،     Hajjوعندما يتحدث عن احلج   . Mawaqqitواملواقيت  
وال شـك أن  . wuqufويتحدث عن مكة املكرمة وعن الطواف والوقوف بعرفة    

إليراد األمساء العربية يف سياق النص اإلجنليزي طعما خاصـا يقـرب طالـب              
ف خفـي   يات الغريب خطوة إىل املصادر العربية األصلية، ويشري من طر         الماإلس

  .اإلسالمإىل عدم كفاية املصادر الدراسية الغربية لفهم 
وبعد أن فرغ املؤلف من حديث العبادات انتقل ليشرح جتلياً آخر للـدين             

ي، وهو جتليه املؤسسي الذي يوحد مجيع املسلمني عن طريق القيـادة            اإلسالم
وعلى املـستوى الـسياسي     . اسية، والروابط االجتماعية، والتقاليد الثقافية    السي

شرح الكاتب مفهوم القيادة واخلالفة السياسية، الذي ظل طوال التـاريخ وإىل            
وتناول مفهـوم   . عهد قريب يوحد املسلمني يف جامعة سياسية إسالمية واحدة        

ضاري على األرض،   اجلهاد وقال إنه ظل حيفظ للمسلمني بقاءهم ووجودهم احل        
واستنادا إىل حديث ضـعيف شـرح       . وحيمي بالدهم من أن جيتاحها األعداء     

اجلهاد األكرب وهو محاية الفرد املسلم لنفسه من الداخل         : املؤلف معنيني للجهاد  
بالتربية والعبادة، واجلهاد األصغر وهو محاية األمة لنفسها من أعـدائها غـري             

   .املسلمني
لروابط أخرى توحد سعي املسلمني، وأمهها اقتفاء سنة        وقدم املؤلف أمثلة    

صيانتها و ،ية، وتكوين األسر اإلسالمالنيب وهديه، واتباع منط اآلداب واألعراف       
ية، ورعايـة   اإلسالموالغرية عليها وعلى شرفها، واالهتمام باالحتفال باملواسم        

ية اإلسـالم ادية وحتدث املؤلف عن أمناط املعامالت االقتص   . املصاحل العامة لألمة  
وآثارها االجتماعية، واهتمام املسلمني بإقامة األسواق منـذ أن هـاجر الـنيب             
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واستطرد املؤلف إىل ذكر أمساء مدن إسالمية كربى     . للمدينة وأمر بإقامة السوق   
وال ريب أن هذه    . ب مواقعها التجارية وأسواقها الرائجة    بذكر أا ازدهرت بس   

 ذهن املؤلف ومل يسبقه إليها أحد من رصفائه من         من املالحظات الذكية جاد ا    
  .يات يف الغرباإلسالممؤلفي كتب 

 حتدث فيـه    وأعقب املؤلف حديثه عن الروابط اليت توحد املسلمني بفصلٍ        
، أكد  "االتباع واالبتداع "ابط وهو الفصل الذي جاء بعنوان       عما يهدد تلك الرو   

باع السنة يوحـد املـسلمني، مث       فيه بأمثلة جديدة على ما قاله سابقًا عن أن ات         
حتدث عن طوائف املبتدعة كاخلوارج، والروافض، واإلمساعيليـة، والكراميـة،      

 وقد استقى معظم معلوماته عن      ،واحلشاشني، والدروز، وطوائف أخرى عديدة    
لإلمام الـشهرستاين،   " امللل والنحل "كتاب  ك ،الفرق عن املصادر األصلية   هذه  

كتـاب  ك ،ستشرقني املتخصـصني يف الفـرق     كما استند إىل بعض كتب امل     
:  ألم كما قـال ؛وتوقف بشكل خاص عند اخلوارج.  عن الكرامية "ماسنيون"

وقد كان املؤلف دقيقـا يف وصـف         .)٢٣٥(ية احلالية اإلسالمهم أصل األصولية    
 اجتاهـات الفكـر     يف واآلثار اليت تركتها     ،اجتاهات الفرق وحمتويات أفكارها   

  . يةاإلسالم واحلياة يف اتمعات
 آخر لصيق مبوضوع االبتـداع،      ٍلواستطرد املؤلف من هذا الفصل إىل فص      

حيث ناقش األفكار املتضادة بني الفرق املبتدعة، فعقد مقارنات قوية بني أفكار            
.  ومتبنيات الـصوفية والـسلفية     ،املرجئة والقدرية، وأفكار املعتزلة واألشاعرة    

 وطريفةً، وقد استرسل املؤلف يف هذا    قةًشيوكانت مقارنات جبانب موضوعيتها     
                                                

(235) Ibid, P. 175. 
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ن أني، إذ  يلطـالب الغـرب   ل ألن أمثال هذه املباحث مما يـروق         ؛الفصل طويالً 
 :جمتمعهم الفكري زاخر بأمثال هذه األفكار املتعارضة، كما أن تاريخ الديانتني          

  .اليهودية والنصرانية حمتشد أيضا بأمثال تلك الفرق
مسة األخرية للحـديث عـن عهـود        وكرس املؤلف فصول الكتاب اخل    

، وحماوالت املسلمني لالنعتاق مـن تلـك        اإلسالماالحنطاط واهلزمية يف تاريخ     
وقـد عـد    . العهود وختطي عقابيل اهلزائم الداخلية واخلارجية اليت حلقت م        

املؤلف فترة احلكم العثماين بداية لعهود االحنطاط، وعد ما مساه بالدعوة الوهابية          
ي، وذكر عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب        اإلسالمحملاوالت إاض العامل     بدايةً

م، وأن تسمية الوهابية جاءت من ابتـداع خـصوم        ١٧٤٤أنه بدأ الدعوة عام     
 أما أتباع الشيخ فيسمون أنفسهم باملوحدين، وأم يتبنـون أحكـام            ،الدعوة

  .ذهب احلنبلي يف العقيدة والفقهامل
مام حممد بن عبد الوهاب ما تذكره املراجـع         وذكر عن بدايات تاريخ اإل    

األصلية عنه، ولكنه أضاف بعض التخليطات اليت تسربت من املـصادر غـري             
املوثوقة اليت حتدثت عن أن الشيخ درس بأصفهان وقـم، وأنـه أجـاد درس               

بع بعد ذلك وات )٢٣٦(الصوفية لفترة من الزمن مث ختلى عنها الفلسفة، واتبع طريق
، مث رجع إىل العيينة ودعا إىل السلفية، فطرد باعتبـاره مارقـاً،            املذهب احلنبلي 

واه األمري حممد بن سعود، وبدأ منـذ ذلـك   آفاضطر للسفر إىل الدرعية حيث   
  .اليوم التعاون املستمر بني األسرتني حىت اليوم

 ولكن أثر الوهابيـة     ،وذكر أن أتباع الوهابية كانوا دائما أتباعا آلل سعود        
                                                

(236) Ibid, P. 237-238. 
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 اجلزيرة العربية ليمتد من النيجر يف الغرب إىل اهلنـد يف الـشرق،          جتاوز حدود 
معوا للدعاة الوهابيني بنقل آرائهم التطهرية، مـستخدمني        تساحيث قام رجال    

  . )٢٣٧(السيف أحيانا ضد من مل يقبلوا بنوعية فهمهم لإلسالم
 ،وتنقل الكاتب بعد ذلك يف شرح أفكار الدعوات اإلصالحية األخـرى          

مام حممد عبده، والشيخ حممد رشيد رضا يف مصر، حيـث جعلـها         كدعوة اإل 
امتدادا للدعوات التقليدية، كما حتدث عن اإلصالحيني اهلنود كاإلمام أمحـد           

ومرة ثانية عاد الكاتـب إىل ذكـر    .السرهندي، واإلمام شاه ويل اهللا الدهلوي    
ـ           ور هـذه   احلركات االبتداعية كاألمحدية، والبهائية، ولكنه يف هذه املـرة ص

 ألا حركات تتصاحل مع     ؛ياإلسالماحلركات كحركات تقدمية ترشد البعث      
ناقض مع  توال شك أن هذا األمر ي     . األديان األخرى وال تؤمن بالعنف واجلهاد     
  .ية وحيميها من أعدائهااإلسالمما ذكره سابقًا عن أن اجلهاد يوحد األمة 

ية يف العـصر  إلسـالم ا شرح حالة الدعوة  ، بتطويل شديد  ،وتناول املؤلف 
 :تناول حالتها يف جنـوب شـرق آسـيا        احلديث حسب األقاليم اجلغرافية، ف    

، ويف  "ني، وفيتنام، والفلب  اماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وتايالند، وكمبودي    "
نـستان،  اهلند، وباكستان، وسرييالنكا، وبورمـا، وأفغا     ":أقطار أسيوية أخرى  

ي يف الـدول    اإلسـالم دث عن حالة البعث     وحت". وكوريا، واليابان، والصني  
وعن تلك  . أوروبا وأمريكا  و املنسلخة عن االحتاد السوفييت السابق، ويف إفريقيا،      

املناطق ذكر املؤلف معلومات تفصيلية هائلة لعل أكثر الطالب املسلمني يف دول            
  . ي يف حاجة ماسة إىل اإلملام ااإلسالمالعامل 

                                                
(237) Ibid, P. 239. 
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تب بدا متعاطفًا بشكل خـاص مـع مـسلمي          وكان الفتاً للنظر أن الكا    
 معظم اال املخصص للحديث      سريع ألحواهلم، تاركاً   أمريكا، واكتفى بعرضٍ  

 اليت بعث ا من جدة   )٢٣٨("مالكوم إكس " عنهم إليراد مقاطع مطولة من رسالة     
إىل أصدقائه بأمريكا حيدثهم فيها عن اكتشافه لإلسالم السين، وخربتـه ملعـىن             

وقد أحسن املؤلف بـإيراده لتـك       . احلقيقي يف أرض األنبياء   ين   اإلنسا اإلخاء
املقاطع اليت احتوت على معظم فقرات اخلطاب وهو خطاب أبلغ من كتـاب،             

 لإلسالم السين كان هـو تـاريخ        "مالكوم إكس "وذكر املؤلف أن اكتشاف     
  .!اكتشاف مسلمي أمريكا لإلسالم احلقيقي

امك الكاتب يف حتليل    "  املعاصرة التيارات ":ويف الفصل الذي جاء بعنوان    
 ،مواقف املسلمني الراهنة جتاه الغرب، وعمل على اختبار آثار عوامـل معينـة            

كالصراع العريب اإلسرائيلي وحرب اخلليج يف صياغة مواقف املـسلمني مـن            
ية يف مصر، واجلزائر، وتونس، واملغـرب       اإلسالمالغرب وتشجيع منو احلركات     

 املسلمني يف املفاهيم العلمانية اليت تغزوهم من الغرب،         وحتدث عن آراء  . العريب
له بني األصالة واملعاصـرة،     كما تناول بالتحليل مظاهر السلوك االجتماعي وتنقُّ      

فذكر على سبيل املثال عن املرأة السعودية أـا نـشطة يف جمـاالت التعلـيم        
ظـات  هذه إحدى املالح .)٢٣٩(والتطبيب، وأن هلا مجعيات ومصارف خاصة ا     

                                                
أما كتاب  . ية يف أمريكا  اإلسالم من أبلغ أدبيات وأدوات الدعوة       "مالكوم إكس "عد خطاب    ي )٢٣٨(

 فقد طبع أكثر من مخسني طبعة حىت اآلن، ويدرس بانتظـام يف أقـسام   "مالكوم إكس "مذكرات  
  .يةاإلسالمالعلوم السياسية والدراسات السوداء والدراسات 

Malcolmx & Elex Haley,  The Autobiography of Malcolm X, Ballantine Books, New 
York, 1965. 
(239) "In Saudi Arabia, as in other Muslim countries women are very active in education and 
= 
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اإلجيابية اليت قد تفيد الطالب املشربني باملالحظات النقدية الساخرة اليت تبثهـا            
  .أجهزة اإلعالم الغربية املغرضة عن أوضاع املرأة السعودية

  : كلمة أخرية عن الكتاب
لقد امتاز هذا الكتاب بدسامة معلوماته وعمقها وسالمة منهجه يف العموم           

، اإلسـالم أمهها أن الكاتب غري متحامل على       ويرجع ذلك إىل جمموعة عوامل      
ويظهر كعامل نزيه مهتم باحلقائق كما هي على عالا بعيدا عن توظيفها لغرض             
أو آلخر، وحيرص على االتصال باملراجع العربية األصلية، وتلك ظاهرة نـادرة            

وقـد خـضع الكتـاب     .يات يف اجلامعات الغربية  اإلسالمبني كتاب وأساتذة    
وال شك  . التنقيح على مدى زمن طويل مما أسهم يف إنضاج مباحثه         للمراجعة و 

 آخر يف تطوير الكتـاب      اًأن ملباشرة املؤلف تدريس الكتاب ومناقشة طالبه أثر       
  .وبلوغه هذا املستوى

                                                
= 

medicine. They have their own societies around Arabian Peninsula and banking, they have 
their own accounts and investments". Ibid, P. 417. 
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  الكتاب السادس
  .)٢٤٠()اإلسالم أصول وتطور ومستقبل :ال إله إال اهللا(

  .رضا أرسالن: املؤلف
  .شردار راندوم للن: الناشر

  م٢٠٠٥ :عام النشر
مؤلف هذا الكتاب رضا أرسالن، متخصص يف دراسة األديان، وقد خترج           

ية والـشرق  اإلسـالم بتدريس مادة الدراسـات     ، ويقوم "هارفارد"من جامعة   
، وكتابه خالصة للمحاضرات اليت ألقاها على طالبـه،         "أيوا"األوسطية جبامعة   

يةاإلسالمعض مقررات الدراسات رب فور صدوره مرجعاً أساسياً يف بوقد اعت.  
 "ملجـأ يف الـصحراء     ": األول بعنوان  :يتكون الكتاب من عشرة فصول    

حـافظ   ": والثـاين بعنـوان    ،اإلسالميتحدث فيه عن حالة العرب الدينية قبل        
مدينـة  " : والثالث بعنـوان ، يف مكةيتحدث فيه عن حياة الرسول   " املفاتيح
ينية واالجتماعية والسياسية للمـسلمني     يتحدث فيه عن األحوال الد    " الرسول

يـستعرض فيـه   " القتال يف سبيل اهللا   ": والرابع بعنوان  ،عقب اهلجرة إىل املدينة   
اخللفـاء   ": واخلامس بعنـوان   ،ية يف عهد الرسول     اإلسالمتاريخ الغزوات   

" هذا الدين علـم    ": والسادس بعنوان  ،ةحتدث فيه عن اخللفاء األربع    " الراشدين
" على خطى الشهداء   ": والسابع بعنوان  ،ن تطور الفقه وعلم الكالم    حتدث فيه ع  

سجادتك ببعض  لطخ   ":حتدث فيه عن خروج الشيعة وثورام، والثامن بعنوان       
حتدث فيه عن   " ضة الشرق "يتحدث فيه عن التصوف، والتاسع بعنوان        "اخلمر

                                                
(240) Reza, Arsalan, No God But God; The Origins, Evolution, and Future of Islam, Random 

House, New Your, 2005. 
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عاشـر   وال ،ي التارخيية واملعاصرة يف مناهضة الغـرب      اإلسالمحركات البعث   
  .يتحدث فيه عن احلج" السري الوئيد إىل املدينة ":بعنوان

 والكاتب  ،وقد صيغت حقائق الكتاب بلغة أدبية عذبة روجته رواجاً واسعاً         
 بصورة عامة، ولكن معرفته به منقوصة، إذ من الواضح أنه           اإلسالممتعاطف مع   

قائمة املراجع  ال جييد اللغة العربية، وال أي لغة شرقية أخرى، ومن مث اقتصرت             
  .اليت استعان ا على ما هو منشور باللغة اإلجنليزية وحدها

 .ا انسياقاً مع أغاليط املستشرقني    وقد احتوت كتابته أخطاء عديدة تورط       
 اإلسالمن  أففي الفصل الذي عقده عن اخللفاء الراشدين مثالً دلف إىل القول ب           

ل القرآن، واستشهد مبا قالـه      ، وإمنا فقط اكتمل نزو    مل يكتمل بوفاة النيب،     
، ومـا قالـه     اإلسـالم عن التطور املـستمر يف      " غولدزيهر"املستشرق اري   

 الذي نعرفه اليوم    اإلسالم عن أن    "جون وانسبورا "املستشرق الربيطاين املعاصر    
  .)٢٤١(اإلسالمإمنا تكون جبزيرة العرب بعد مئات السنني من وفاة رسول 

ذكر املؤلف أن حممداً أخرب     " القتال سبيل اهللا  " ويف الفصل الذي محل عنوان    
، وهذا مل حيدث إمنا أخرب عنه أنه نـيب          )٢٤٢(أتباعه بأن عيسى هو أعظم األنبياء     

 ، كما ذكر املؤلـف "أعظم األنبياء" من عند اهللا تعاىل، ومل خيصه مبرتبة      رسولٌو
ـ وال يبدو أن املؤلف قد فهم مغزى توجه الرسول           لح  ألداء العمرة وعقد ص

احلديبية وقال عن قرار الرسول بالتوجه إىل مكة للعمـرة بأنـه قـرار غـري                
والدارس الذي يتعمق يف فهم مسارات األحداث فيما بني هدنـة            .)٢٤٣(عقالين

                                                
(241) Ibid, P. 11. 
(242) Ibid, P. 101. 
(243) "This was an abeared decision", Ibid, P. 104. 
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 .احلديبية وفتح مكة ال ميكن أن يأيت ذا االستنتاج الفطري

ـ  اإلسالموقد عقد املؤلف فصالً عن املعرفة الدينية اإلهلامية يف           ذ لـه    واخت
  !. يقول فيه لطخ سجادتك ببعض اخلمرعنواناً الفتاً

 stain your Prayer rug with wine! 

كمـا  -وحتدث الكاتب عما مساه بالعشق اإلهلي الذي انتقل إىل الصوفية           
ن هذا العشق اإلهلي الالفـح      أ من العشاق الغزليني، وذهب إىل القول ب       -يقول

 لغريهم، ويكلفهم ما ال يكلف به غريهم،     وقاً من املعرفة ال يتاح    ذيهب أصحابه   
 وواجباته املعروفة عند املـسلمني غـري        ة بأركانه اخلمس  اإلسالموبالتايل يصبح   
  .)٢٤٤(كاف ملعرفة اهللا

 كالقول بعدم لزوم قراءة ،والفصل ملئ بالشطحات املستقاة من كالم القوم     
 الشريعة  هجر أحكام وأن  . القرآن، ألنه رسالة حب، ال جيوز أن تقرأ حبضور احملبوب         

 علـى   ن نشأة التصوف كان ردة فعـل      أ و ، بني الناس  اإلسالماملتشددة مما ييسر نشر     
 .انتشار أحكام اجلور، وما إىل ذلك من األفكار والتعميمات غري احملققة جيداً

ي، اإلسالمفل الفصل الذي خصصه للحديث عن حركات البعث         حوقد  
حدث عن دعـوة اإلمـام حممـد بـن          تبالكثري من األخطاء التارخيية، فهو ي     

الوهاب مثالً على أا فرضت نفسها على آل سعود، ويبدي عجبـه مـن         عبد
، وذلك مع أن كل املراجع املوثقة تكـشف         )٢٤٥(حدوث ذلك فعالً يف التاريخ    

  .عن أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب جاء الجئاً إىل آل سعود بالدرعية
أا حقائق، ويبدو أنه اجتلبها من      ومن األخطاء اليت اعتمدها املؤلف على       

                                                
(244) "Sufis consider all orthodoxy, all traditional teachings, the laws, theology, and fife pillars 

inadequate for attaining true knowledge of God", Ibid, P. 201. 
(245) Ibid, P. 242. 
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الوهاب شـنوا    إن أتباع الشيخ حممد بن عبد     : خصوم الدعوة اإلصالحية قوله   
ويبدو . )٢٤٦(احلرب على كل من ال يعتقد بالعقيدة الوهابية، حىت لو كان مسلماً      

استناد الكاتب بالكامل يف ترويج هذه املزاعم لكتاب صدر مباشرة بعد أحداث            
 A Critical Essay on"مقال نقدي للوهابية ": حامد الفار بعنوانسبتمرب للدكتور

Wahhabism            خال من املوضوعية والتحقيق العلمي وحنا منحى اهلجوم املتعـسف
  .على تاريخ ومبادئ الدعوة اإلصالحية

  : كلمة أخرية عن الكتاب
لقد محل كتاب الدكتور أرسالن عنواناً واعداً باحلديث عن عقيدة التوحيد           

 الكربى وجتلياا عرب الزمان واملكان، ولكنه عجز عن تقـدمي           اإلسالمأصول  و
لى املراجع املوثوقة، وجاء حبشو كثري مـن املعلومـات          ععرض متوازن يعتمد    

 وأسوأ من ذلك كله اعتماد املؤلف، وهو        .اإلسالمالشعبية الزائفة وغطاها برداء     
 من املستشرقني املتطرفني    اإلسالممسلم كما يبدو من امسه على ادعاءات عداة         

، وإمكـان   اإلسـالم  يف القول بعدم اكتمال      "وانسبورا"، و "غولدزيهر"أمثال  
 بإضافة الكثري من بدع الفرق      ، بناًء على ذلك   قال،اإلضافة املستمرة إليه، ولعله     

  .اإلسالمالضالة إىل 
  

                                                
(246) Ibid, P. 242. 
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  ).٢٤٧()اإلسالم: (الكتاب السابع
  .فضل الرمحن: املؤلف
 ."شيكاغو"امعة ج دار نشر :الناشر

  .م٢٠٠٢:عام النشر
هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب الذي ظل يستخدم لقرابة أربعـني             

عامـة  بية يف اجلامعـات الغربيـة   اإلسالمعاما يف كثري من مقررات الدراسات     
م والثانيـة يف عـام      ١٩٦٦اصة، وقد صدرت طبعته األوىل عام       خبواألمريكية  

يات اإلسالموقد عمل مؤلفه يف تدريس  . م٢٠٠٢م والثالثة صدرت عام     ١٩٧٩
الربيطانيـة،   Duhramعلى مستوى الدراسات اجلامعية والعليا يف جامعـة درام          

 Chicago وشـيكاغو  UCLA الكندية، وجـامعيت كليفورنيـا   MaGill وماكجيل
ية يف اجلامعة األخرية    اإلسالماألمريكيتني، واحتل مقعد األستاذ املميز للدراسات       

الـيت   )٢٤٨(ياإلسالموقد أصدرت عنه جملة العامل      . زيد على عشرين عاماً   ملدة ت 
ه واحـداً مـن     ت عدداً خاصاً، عنه بعد وفاته وعد      "هارتفورد"تصدرعن جامعة   

 .اإلسالمأعظم األساتذة الذين علموا الغرب شيئا مفيدا عن 
وقد شق الدكتور عبد الرمحن تيارا جديدا متقدما زاحـم بـه التيـارات              

 على أنه تراث ميـت مـن املاضـي     اإلسالمية اليت طفقت تنظر إىل      الستشراقا
 لطالبه على أنـه  اإلسالمالسحيق، فإذا بكتابات فضل الرمحن وحماضراته تصور  

وهذا ما أثر يف طالبه كـثريا       . قوة حية مؤثرة يف حياة املاليني من بين اإلنسان        
ا من قبل       وأعدا ملا كان معهودا مغايروقد وصل بعـض هـؤالء إىل        هم إعداد ،

                                                
(247) Fazlur Rahman, Islam, The University of Chicago Press, Chicago, 2002. 
(248) Muslim World. 
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 اإلسـالم كراسي األستاذية يف اجلامعات األمريكية وأخـذوا يؤلفـون عـن            
  .وحياضرون عنه على هدي أستاذهم الكبري

 ولكنـه ال    ،وقد أوضح الكاتب منذ البداية أن كتابه يتبع املدخل الوصفي         
كما  وإمنا يصف نواحيه يف تكاملها وتالمحها،        اإلسالميصف ظواهر متفرقة من     

 يف منظور تارخيي وينظر إىل أوضاعه عرب القرون، وحيـاول أن       اإلسالمأنه يضع   
وأعلن الكاتب أنه وإن كان قد      . يفسر أحيانا بعض ما يصف من هذه الظواهر       

قرر أن يبقى موضوعيا متجردا سواء يف الوصف العام أو التحليل اخلـاطف، إال    
 ال يتخلى عنه لصاحل موضوعية      الماإلسأنه قرر كذلك أن يبقى مسلما ملتزما ب       

 مـع االلتـزام   ، يف نظره،مزعومة، ألن االلتزام باملوضوعية املتجردة ال يتعارض     
  . كديناإلسالمب

 قد جتلى بشكل خاص يف معاجلته ملوضـوعات         اإلسالموذكر أن التزامه ب   
ومع ذلك فقد سلك الكاتب خطـى املنـهج         . القرآن والرسول بشكل خاص   

تخدمه املستشرقون يف حبث أصول القرآن والنبـوة وكتابـة          التارخيي الذي اس  
. احلديث النبوي، ولكن أبدى املؤلف براعته وجترده يف استخدام ذلك املنـهج           

ية شديدة التـشكيك يف     االستشراقولذلك خرج منه بنتائج خمالفة ملعهود اآلراء        
 بـني  أصل القرآن واحلديث، وقد اختذ الربوفسور فضل الرمحن من جمرد التفرقة        

القرآن واحلديث يف خصائصهما البالغية والتشريعية، حجة لتأكيد أن القـرآن           
وحي وصل بالسماع إىل الرسول، وأبلغه بنـصه وفـصه خبـالف احلـديث              

  .)٢٤٩(الشريف
                                                

(249) Ibid, PP. 30-32. 
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، واحلديث، بالتصدي للفرض الذي أرساه وبدأ املؤلف فصله عن حممد،   
رض القائل إن حتليل     وأصبح شبه نظرية لدى املستشرقني، وهو الف       "غولدزيهر"

 واحـداً ميكـن أن      اً أدىن جمال للقول الواثق أن حديث      احلديث النبوي ال يعطي   
وأن كل هذه األحاديث قد ألفت يف وقت الحق          ،اإلسالمينسب فعال لرسول    
وبضربة واحدة أجهز الربوفسور فضل الرمحن على هـذا         . ولفقت هلا األسانيد  

ي، بل  اإلسالمفظاً ومعىن ألحكام الفقه     الفرض بقوله إن ختلل احلديث النبوي ل      
ية منذ اليوم األول لإلسالم، يدل على وجـود تلـك           اإلسالمألساليب احلياة   

 .)٢٥٠( أمر تدوينها يف العصر األموي جاء منذ ذلك التاريخ القدمي، وإناألحاديث

وبعد إقامته أمر احلديث النبوي على هذا األساس قدم فضل الرمحن شرحا            
 ملضامني علوم احلديث رواية ودراية، ومل خيتلف يف ذلـك عـن             منهجياً وافياً 

الترتيب والتصنيف الذي يوجد يف الكتب املعروفة يف علوم احلديث، وإن يكن            
قد تأنق يف العرض واختصر املوضوع مبا يناسب عقلية الطالب الغريب املتطلـع             

 .حملض املعرفة األكادميية ال لإلميان والعمل الديين

طولني عن التصوف رد املؤلف أصله إىل الفترة املكية من عهد          ويف فصلني م  
إن بدء نزول الوحي على حممد ميثـل قمـة التجربـة      : ية قائالً اإلسالمالرسالة  
ية، والتصوف مبا هو إهلام وإشراق وحدس هو مـع الفـارق            اإلسالمالصوفية  

 واستشهد على ذلك باآليات الـواردة عـن       . الكبري شيء شبيه بتجربة الوحي    
مث حتدث عن قيام الطريق الـصويف يف القـرن    . موضوع الوحي يف سورة العلق    

                                                
(250) Fazlur Rahman, Islam, University of Chicago Press, Chicago, IL. 2002, P. 44. 
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 )٢٥١( املعروفة املنسوبة لرابعة العدويـة     باألبيات الشعرية الثاين للهجرة واستشهد    
وذكر الكاتب أن التصوف ظـل      . على أا أفضل بيان ملبادئ التصوف وغاياته      

 تتأسس الطـرق الـصوفية      يعرف طوال القرنني األول والثاين باسم الزهد، ومل       
  .املعروفة اليوم إال بعد ذلك بوقت طويل

ال سـيما   -ستشرقني القائلني بـأن املتـصوفة       واتفق املؤلف مع صفوة امل    
، أمههـا رهبـان     اإلسالمتأثروا مبصادر خارجية عن       قد -املتصوفة من الشيعة  

ناهـا  وقد أخطأ املؤلف عندما ذكر أن فكرة املهدي املنتظر الـيت يتب          . النصارى
، وأم أخذوها من فكرة العودة الثانية للمسيح        )٢٥٢(اإلسالمالشيعة دخيلة على    

وذكر املؤلف بعض األساطري اليت أضافها بعـض املتـصوفة إىل           . عليه السالم 
 ،يةاإلسـالم ية، كما ذكر استخفاف بعضهم بأحكام الشريعة        اإلسالمالعقيدة  

ياف املتصوفة فميز بينـهم     على كل أط  يصدق  واجتهد أال يصدر حكماً واحدا      
كـاخلراز، واجلنيـد، واملتفلـسفني       Orthodox األحناف   ،من مساهم باملتصوفة  

  .كالتستري، وابن عريب
ومرة ثانية ذكر اصطدام ابن تيمية باملتصوفة املتفلسفة ونقده احلـاد هلـم             
عامة، والبن عريب خاصة، وهو النقد الذي أزعج الصوفية املتفلـسفة فغـدوا             

 على احلـديث عـن      -كما كانوا يف املاضي   -له ألف حساب فال يتجرأون      ن  سبوحي
                                                

وإمنا قلنا منسوبا لرابعة العدوية ألن هذه األبيات يف احلقيقية أليب فراس احلمداين الذي عاش يف           )٢٥١(
  .انهالقرن الرابع اهلجري وهي موجودة يف ديو

 وقد حاول العامل املغـريب      ،ديث صحاح كثر  احأ وقد ورد فيها     اإلسالمفكرة املهدي ثابتة يف      )٢٥٢(
 األمري صديق حسن     هو ، وتصدى له عامل من املشرق     ح فلم ينج  هاأن يضعف أكثر  ) ابن خلدون (

  .خان فأثبت صحة أكثرها
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  .وحدة الوجود وال على القول بأن احلقيقة الباطنية ميكن أن تنسخ أحكام الشريعة
 حتدث فيه عـن تطـور       )٢٥٣("بنية القانون "مث أسس الكاتب فصالً بعنوان      

ذكـر فيـه أن   . ياإلسالمي أو تراكم األحكام يف بنية القانون        اإلسالمالقانون  
 من القرآن، مث من السنة، مث إمجـاع األمـة، أو            األحكام كانت تستخرج أوالً   

إمجاع علمائها على حكم شرعي، مث خلط الكاتب يف اسم املـصدر الرابـع               
فسماه حينا باالجتهاد وحينا آخر بالقياس، وأشار إىل أن اإلمام الـشافعي           للتشريع  

التأصيل ألصـول الفقـه،     بعية ذا الترتيب    هو أول من وضع هذه املصادر التشري      
يات يف الغرب، وهو الـوهم      اإلسالمفصحح بذلك ومهًا مستقرا يف أذهان دارسي        

   .!القائل إن اإلمام الشافعي هو الذي جعل السنة املصدر الثاين للتشريع
وحتدث الدكتور فضل الرمحن عن كل مصدر تشريعي بكلمـة مـوجزة،         

الفقهاء عن احلكام، ودلل على ذلك بأم شـرعوا         وشرح مبدأ استقالل سلطة     
يف تأسيس مذاهبهم الفكرية بعيدا عن دمشق عاصمة الدولة األمويـة، حيـث             

ذلـك   ازدهرت مدارسهم يف احلجاز، والكوفة، والبصرة، مث اسـتطرد بعـد          
للحديث عن تبلور املذاهب الفقهية األربعة، باإلضافة إىل مـذاهب أخـرى مل           

  . الليث، واألوزاعي:ار كمذهب اإلمامنييكتب هلا االستمر
ي يف فصل آخـر بعنـوان       اإلسالموقد أكمل املؤلف حديثه عن القانون       

، مث مـزج    )فقه( وكلمة   )شريعة(شرح فيه شرحاً موفقًا معاين كلمة       " الشريعة"
مباحث الشريعة بقضايا التصوف ومزاعم بعض الصوفية بعلو احلقيقـة علـى            

لذي دفع باإلمام ابن تيمية خلوض معاركه العقلية         وذكر أن ذلك هو ا     ،الشريعة
                                                

(253) The Structure of Law. 
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ويسمي املؤلف ابن تيمية بقائد اإلصالح التقليدي يف الشريعة،         . احملتدمة ضدهم 
 واستفاض يف ذكر جداله مع األشاعرة، وأتباع احلالج، وابـن عـريب، والغـزايل،             

فقه ابـن    وذكر أن    ،"درء تعارض العقل والنقل   "واستشهد مبقاطع من كتابه التأسيسي      
ـار                  تيمية مع قوته وغزارة تياره، إال أنه مل يؤسس مذهباً فقهيا مستقالً، وبقـي يف إط

 العلماء أبـرزهم     من عدٍداملذهب احلنبلي، ولكنه أحيا مع ذلك حركة االجتهاد يف          
  .تلميذه ابن القيم، مث امتد أثر ابن تيمية فيما مساه املؤلف باحلركة الوهابية

الوهاب ذكـر     حممد بن عبد   اإلسالمإلصالحية لشيخ   ويف تناوله للدعوة ا   
املؤلف أا مل تكن الدعوة اإلصالحية الوحيدة يف عصرها، إذ قاد الـسرهندي             
دعوة شبيهة يف اهلند قبل دعوة الشيخ بقليل، مث جاء بعده بقليل كل من اإلمام                

ولكن دعوة ابـن    . حممد املرتضى الزبيدي، وحممد بن على الشوكاين يف اليمن        
ومن . عبد الوهاب هي اليت انفردت بالدعم السياسي من قبل احلكام السعوديني          

  . مث ظفرت بالنجاح واالستمرار
ويف تتبعه ملعامل تاريخ الشيخ حممد بن عبد الوهاب جاء املؤلف مبعلومـة ال    

مث اتصل بفكر    .)٢٥٤(متت للحقيقة بصلة إذ ذكر أنه بدأ حياته على مدارج الصوفية          
وبينما تصح املعلومة الثانية، فـإن األوىل       . ية فاجته بذلك اجتاها سلفيا    اإلمام ابن تيم  

 تاريخ ابن بشر، اليت تتعلق بأمر التصوف مل يرد هلا ذكر قط يف تاريخ ابن غنام، وال
وجدير أن جتاهل تاريخ ابن غنام، وابن بشر عـادة          .  يف هذا املقام   ةومها العمد 

لذين تناولوا تاريخ الدعوة اإلصالحية وهو      متبعة من قدمي عند الكتاب الغربيني ا      
  .خطأ منهج ذميم يف جتاوز املراجع األصلية، والتعلق باملراجع الثانوية

                                                
(254) Ibid, P. 197. 
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وذكر املؤلف أن ابن عبد الوهاب مل يقصر هجومه على الصوفية، ومظاهر            
 بـضرورة   ىناد و  دعوة قوية لتجاوز التقليد     وإمنا أبرز  ،الشرك والبدع فحسب  

 ومن مث جاءت دعوة     ،)٢٥٥(ة الفكر والرجوع إىل أصول الدين     التحلي باستقاللي 
وقد . )٢٥٦(قوية من أجل االجتهاد والتجديد الديين ونفض غبار القرون الوسطى         

 جاءت حمافظة غاية احملافظة ومتحررة يف        بأا وصف املؤلف الدعوة اإلصالحية   
بلـة يف   وانتقد الدعوة اإلصالحية يف قبوهلا ملـذهب احلنا        .)٢٥٧(غاية يف التحرر  
كآلية يف استخراج األحكام قائال إن ذلك أدى إىل احلد من احملصول            رفض القياس   

وأشار املؤلف أيضا إىل أن احلركة اإلصالحية قد بـدأت          . الفقهي حلركة االجتهاد  
متشددة وعنيفة يف أول أمرها، مث مالت عرب الزمن إىل الوسطية واالعتدال وسـعة              

  . قلة انتشارها يف عهدها القدميل اليت أدت إىلاألفق، وكان ذلك من بني العوام
هذه هي مالحظات الكاتب األساسية عن الدعوة اإلصالحية، وبقية حديثه          
عنها عبارة عن عرض عام لتاريخ الدعوة ال جديد فيه، وقد جاء القسم الـذي               

 نوعا ما بالنسبة لنوعية هذه الكتب اليت تعتـرب جمـرد            كتبه عن الدعوة مطوالً   
  .وقد استغرق هذا القسم حنو مخس صفحات من الكتاب. اإلسالمن مقدمة ع

 ليس جمرد ظاهرة تارخيية وإمنا دين مبرياث        اإلسالموعاد املؤلف ليؤكد أن     

                                                
(255) Ibid, P. 197. 

 إالي مع أـا ال تـصلح        اإلسالماملؤلف يف سياق التاريخ      عبارة القرون الوسطى استخدمها    )٢٥٦(
 قرون وسطى مظلمة كمـا يف       اإلسالميب، إذا ليس يف تاريخ      ولالستخدام يف سياق التاريخ األور    

مه هلـا   افاسـتخد ،  ياإلسالم، ولكن رمبا قصد ا املؤلف قرون التخلف يف التاريخ           أوروباتاريخ  
  .كون على سبيل التجاوز ال احلقيقةي

(257) "It inevitably resulted in ultra conservatism and almost absolute liberalism" Ibid, P. 198. 
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حي يؤثر يف احلاضر وسيؤثر يف مستقبل البشرية بـأثره السـيما يف اجلوانـب        
  .الروحية واألخالقية

  :كلمة أخرية عن الكتاب
للدكتور فضل الرمحن بالشمول يف مباحثـه،       " ماإلسال"لقد اتسم كتاب    

واختاذه ملنهج علمي صارم يف خماطبة عقلية القارئ الغريب، وكل ذلك من دون             
أن يتجرد صاحبه من إميانه والتزامه الديين كمسلم، فقد اجتهد يف كبح عاطفته             
من أن تفيض وتعلو، وضبط لغته حىت ال تصخب أو حتتد، ومن مث نال الكتاب               

 القارئ الغريب، وبدا له شيئاً جديدا فريداً يتوسط بني نوعني من كتـب              احترام
الدراسات الدينية تلك اليت تتبع املدخل املنطقي الوضعي، ومتيل إىل احلطِّ مـن             
مقامات األديان وازدرائها، وبني الكتب الدينية اليت يكتبها دعاة ذوو عاطفـة            

  . ث والتحليل اهلاديحادة يعلو صوم اجلهري على منطق العلم والبح
وال ريب أن منهج البحث العلمي يف الدراسات االجتماعية الذي ينـادي            

 هو املنهج الذي اتبعه مـن  Personal Knowledgeحاليا مبا يسمى باملعرفة املسؤولة 
قدمي الربفسور فضل الرمحن، وهو املنهج الذي يدعو الباحـث إىل االحتفـاظ             

بتبياا  ه بنبذها والتخلص منها، وإمنا يطالبه فقط      بقيمه الفكرية اخلاصة، وال يلزم    
إن هذا املنهج يتعارض مع املنهج الوضعي املنطقـي         . للقارئ وعدم إخفائها عنه   
 وـذا الـسبق   .Value-Free Scienceصة من القيم الذي يبشر بإنتاج معرفة خملَّ

      تالميـذه  ده ملن جاؤوا بعده من    املنهجي فتح الدكتور فضل الرمحن الطريق ومه
  .  بكتابات علمية أكادميية قيمةاإلسالموغريهم فأنصفوا 
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  )٢٥٨()؟اإلسالمما ( :الكتاب الثامن
  ".مونتغمري واط": املؤلف
  .مكتبة لبنان: الناشر

  .م١٩٩٠:عام النشر
، ، مستشرق وأكـادميي   "مونتغمري واط "ر  مؤلف هذا الكتاب الربوفسو   

ية لعـشرات الـسنني،     سـالم اإلعمل على تدريس اللغة العربية والدراسات       
ية يف الغرب ويف العامل     اإلسالموخترجت على يديه أجيال من أساتذة الدراسات        

 ِمـن نه  أ، إذ   يف هذا اال  اية وعصارة جهوده    وميثل هذا الكتاب    . ياإلسالم
ختلى فيه عن   ادعى أنه   ، و  ما انتهى إليه ِمن آراء     التركيزبآخر كتاباته، وقد اتسم     

مع األخذ يف احلسبان    . انت تشوب تفسريه الضيق املتزمت لإلسالم     اآلفة اليت ك  
حممـد يف  " يف كتابيـه     ما سبق أنْ دونه ِمن هجوم على اإلسالم وتقوٍل عليـه          

حيث اعتمد على العامل االقتصادي املادي      " )٢٦٠("حممد يف املدينة  " و )٢٥٩("مكة
  . مفسرا به التصرفات السياسية للرسول حممد،

زاال يعتمـدان يف ضـمن املقـررات      ن الكتابني القدميني ما   والغريب أن هذي  
الدراسية يف اجلامعات الغربية، بل ويستخدمان أكثر مما يستخدم هـذا الكتـاب             

د األساتذة على تبين الكتابني أكثر من       ولكن ذلك من أثر الزمن، حيث تعو      . حاليا
  أثـر   بعض عترض يشق هذا الكتاب طريقه إىل اجلامعات الغربية حىت ي         ورمباهذا،  
، علـى   كتابيه السابقني أو يقف معهما على قدم املساواة على أقل التقدير          ل السليب

                                                
(258) W. Montgomery Watt, What is Islam?, Librairie Du Liban, Beirut 1990. 
(259) W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, Oxford 2000. 
(260) W. Montgomery Watt, Muhammad at Madinah, Oxford 1998. 



  يس اإلسالم في الجامعات الغربيةعرض ونقد أهم الكتب المعتمدة في تدر: الفصل العاشر

 

٣٠٩ 

 السلبيات اليت تبناها الرجل طوال حياته        بعض الرغم ِمن أنه هو اآلخر مل يسلم ِمن       
  . يف كتابته عن اإلسالم

ويكاد املؤلف يف هذا الكتاب يعترف خبروجه على جه التفسريي القـدمي     
 لنواحي احلياة مجيعا، وأنـه  اإلسالمعندما أكد يف مقدمة كتابه هذا على مشولية   

 أن يعامل كذلك ال على أساس أنه جتربة روحية باطنية صرفة كما هو تصور               جيب
 اإلسـالم وكذلك يدعو املؤلف مجهرة الدارسني الغربيني للنظر إىل       . الغربيني للدين 

 يف احلقيقة، ال كما يريدونـه أن يكـون،          بدون حتامل، وأن يتعاملوا معه كما هو      
  .)٢٦١(اإلسالمويقول إم إن فعلوا ذلك فرمبا غَرفُوا بعض الفوائد من فيض 

 قارئه بضرورة النظر يف أمـر الـدين         "مونتغمري"ولكي يقنع الربوفسور    
 الفكرة اليت أرستها فلسفة الوضـعية املنطقيـة يف أذهـان        حياول أن يقتلع أوالً   

ي الفكرة القائلة بأن األفكار والعادات القدمية كانت جمرد تطور          ني، وه ياألوروب
 جيب أن   :تارخيي ألساطري، وركام من خرافات، وإنك لكي تنظر يف أي فكرة          

  .ترى أصلها وتقدرها بذلك قدرها األصيل
 قد ارتد أيضاً على أفكاره القدمية       "مونتغمري"ومن الواضح أن الربوفسور     

، فإنه انطلق انطالقة قوية من مقدمات الفلـسفة  اإلسالماليت بثها يف كتاباته عن   
 على أنه جهاز مفـاهيمي تطـور        اإلسالمالوضعية املنطقية، وحاول أن يفسر      

 .يةاإلسالمحسب األحداث اليت تتالت بعد اهلجرة وتأسيس الدولة 

 اآلن كله إىل القرآن، ال علـى تطـورات    اإلسالموحياول الكاتب أن يرد     
                                                

(261) "Who shall be able to look on Islam as a religion from which we have something to learn", 
Ibid, P. 6. 
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وبعد حتليل واف لطبيعة الوحي القرآين انتهى       .  واالجتماعية األحداث السياسية 
وقد طاب للكاتـب أن     . إىل أنه ليس ومهاً وال خياالً وال نتاج العبقرية احملمدية         

وإذا نظرنا إىل ظاهرة الـوحي      : "يعقد مقارنة رمبا راقت للعقلية األوروبية قائال      
 ة، متاما كما أحتف اإلهلـام     هدى حملمد األفكار والعبارات العظيم    على أنه إهلام أَ   

 فإننـا   )٢٦٢("هاملت"باألفكار والعبارات اليت ضمنها روايته اخلالدة       " شكسبري"
تنطوي بالتأكيد على " هاملت"والفرق الشاسع أن   . نقع حينذاك يف اخلطأ الكبري    

كشوف وتبصرات حدسية مدهشة، ولكنها ال تتجلى بعد ذلـك يف شـكل             
درة على قيادة ماليني البشر يف مساعيهم يف        منظومة أفكار ومبادئ متماسكة قا    

وهذا بالضبط ما استطاع حممد أن يفعله بالقرآن حيث برهن على           . احلياة الدنيا 
أنه قادر أن ميسك بالقرآن بقياد املاليني من البشر عرب التاريخ، ونشاهد اليـوم              
 هؤالء من يتولون الوظائف العصرية وينجحون يف أداء مطالبها كما ننجح حنن           

  . متاماً)٢٦٣("الغربيون
أن  -"مونتغمري واط "يف رأي   - وهذه االعتبارات املنطقية والعملية تستلزم    

 معاملة أفضل من قبل الباحثني السـيما إذا أضـفنا إىل تلـك              اإلسالميعامل  
وميله إىل التـصديق     -أي إنسان -االعتبارات عامالً آخر يتعلق بطبيعة اإلنسان       

وقـد  .  العام مبحدوديته من حيث العقل واإلرادة      ا يف عوامل الغيب، وإحساسه    
شرح املؤلف ما يقصده مبدى تأثري هذا العامل يف الضمري البشري يف فصل طويل              

 انتهى فيه إىل أن الـدين ضـرورة      )٢٦٤("اإلنسان يف اعتماده وحمدوديته   " بعنوان

                                                
(262) Hamlet is a famous play written by William Shakespeare. 
(263) P. 20-21. 
(264) Man Dependency and Limits. 
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 لإلنسان يف كل العصور، وأنه ليس جمرد مرياث بشري متحجر ينظر إليه حتليلياً            
 .مبناظري علوم األنثروبولوجيا واآلثار

 كدين حي يقود الواقع ويوجهـه يف فـصل     اإلسالموقد نظر الكاتب إىل     
 استعرض فيه مالمح التصور القرآين ملفهـوم        )٢٦٥("القائد الديين وجمتمعه  "أمساه  

ية طـوال تـاريخ     اإلسـالم القيادة، ودور القادة الدينيني يف حتريك اتمعات        
فيه أن املسلمني يتكتلون على أساس ديين أكثر مما يتكتلـون           ، والحظ   اإلسالم

 يستمع إليه الناس أكثر     اإلسالمعلى أساس عرقي أو قومي، وأن من يرفع نداء          
ممن يرفع شعارات دنيوية خالصة، وأن ذلك كان من أمارات جنـاح الـدعوة              

  . ية وطاعة الناس حلكامهااإلسالموالدولة 
 حيث  )٢٦٦("حياة حممد وإجنازاته  "كرب على ما قال يف      وقد أقام املؤلف الربهان األ    

بدا تراجع املؤلف جلياً واضحاً عن منهجه القدمي يف تفسري جناحات حممـد يف مكـة                
ورد . واملدينة اعتمادا على العوامل الدنيوية احملضة من سياسية، واقتصادية، واجتماعيـة          

  .قام األولتلك النجاحات اآلن إىل أثر العامل الديين الروحي يف امل
واستطرد املؤلف كثريا يف تعقب آثار هذا العامل وفعله يف التاريخ السياسي            

ية اليت  اإلسالمي، وصوالً إىل العصر احلديث، حيث حتدث عن الدعوة          اإلسالم
قادها اإلمام حممد بن عبد الوهاب بإنصاف شديد، وإن كان قـد تناوهلـا يف               

طني باملغرب العـريب، والنحلـة      سياق مقارن مع دعوات أخرى كدعوة املراب      
إن هذه الدعوات احتوت مجيعا على بعد     : "األمحدية يف شبه القارة اهلندية، وقال     

                                                
(265) The Religious Leader and his Community. 
(266) The Achievement of Muhammad’s Lifetime. 
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وهذا ما ينطبق على احلركة الوهابية اليت بدأت يف النصف األخري من            ". سياسي
ـات         القرن الثامن عشر حبماسة صادقة من      أجل اإلصالح الديين املترافق مـع التوجه

.  ولكنها مع ذلك القاعدة اليت قامت عليها الدولة السعودية العربية احلديثـة            التطهرية،
ـا                 ولئن بدا للوهابية نفوذ أكرب يف التاريخ الالحق أكثر من نفوذ تلك الـدعوات، فرمب
ـا أكـدت                 كان ذلك راجعاً إىل أن الوهابية مل تأت حمملة بشحنة أفكار مبتدعة وإمن

  .")٢٦٨)(٢٦٧( السينسية لإلسالم قاطع على بعض املفاهيم األسالبشك
ية ال تـتم إال إذا اتـصل        اإلسالموقد ركز املؤلف على أن قيادة اجلماهري        

العامل الروحي باجلانب العلمي، وقد دعم وجهة نظره هذه يف فـصل مهـم              
، فأكد أم هم القادرون على فهم معطيات الوحي         "مهام علماء الدين   ":بعنوان

وأم كانوا دائمـا    . الحتجاج عليهم به  بشكل أعمق، وشرح ذلك للناس، وا     
وقد كان ذلـك ضـمن      . ي يف العامل  اإلسالمالقوة الدافعة حلركة انتشار الدين      

  ."اإلسالمانتشار وجهة نظر " :الفصل الذي تال ذلك بعنوان
زال مـستمراً    مل يتوقف أبدا وأنه مـا   اإلسالم توسع   كما ذكر املؤلف أنّ   

 اإلسالممييز بعض التيارات اليت تسهم يف نشر        حىت الوقت احلاضر، وتناول بالت    
 عن التفاهم أو التأثر بأي أفكار      اإلسالممنها ما مساه بالتيار االنعزايل الذي يعزل        

 . ويصف األديان واألفكار األخرى بالكفر وخياصمها      اإلسالممبادئ غري ما حيتويه     أو  
ملـسلمني، مث التيـار     مث التيار املتضخم الذي يبدي ويعيد يف ذكر أجماد ومآثر ا          

  . السين الذي جيد عزاءه يف التعلق بالسنة وفعل السلف الصاحل وحماربة البدع
 اآلن إىل حمـك االختبـار       اإلسـالم  جتلب   ةوقال إن هذه التيارات الثالث    

                                                
(267) The Function of Religious Intellectuals. 
(268) Ibid, P. 136. 
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والفحص، حيث حياول الغربيون وسيحاولون كثريا يف املـستقبل أن يدرسـوا            
 لألخالق بعامل الغيب، واجتاههم للتمثل      برفق وتعمق تدقيق مسألة ربط املسلمني     

بتصرفات نبيهم والتسنن ا يف حيام اليومية، وكيف يربط عامل الغيب بعـامل             
الشهادة ذه الصورة اليومية الروتينية الرتيبة يف حياة املـسلمني، مث إن نظـرة              

 للدوافع واملمارسات اجلنسية ستبقى موضع تأمل واختبار طويل من قبل           اإلسالم
الغربيني، فاجلنس أمر هام يشغل الغربيني ليل ار، ولكنهم يرونه مناقضا للدين،            

فيه تشويش شديد، إذ يـرون        يف اجلنس  اإلسالمويف تصورهم القدمي أن رأي      
 من شـأن املتعـة       يرفع لإلسالم ضوابط متشددة يف هذا الشأن، مث يرونه وهو        

وأخـريا فـإن ارتبـاط      . دوس يف الفر   به اجلنسية بل وجيعلها من النعيم املوعود     
 عند الغربيني، وقد مير زمـان       ن بالعمل السياسي أمر حمري وخموف      كدي اإلسالم

  . والسياسة على حقيقتهااإلسالمطويل قبل أن يفهموا سر تلك الرابطة بني 
  :كلمة أخرية عن الكتاب

 موضوعات عميقة ودقيقة وشائكة     "مونتغمري واط "لقد طرق الربوفسور    
، وبدت يف شكل بناء      وساقها يف مباحث متيزت بالتماسك الشديد      ،اإلسالميف  

نفثات األخـرية لقلـم هـذا       كان من ال  ، وال غرو فالكتاب كما قدمنا       فكري
يات وتقعيـد  اإلسـالم ، الذي قضى أكثر من نصف قرن يف تدريس        املستشرق

  تـصحيحي  إلحداث منهجٍ  لعل الظرف تتهيأ أكثر   ، و مناهجها من وجهة نظره   
 والكتابة  اإلسالماب الغربيني يف دراسة     ناهج البحث اليت يتبعها أكثر الكت      مل كبٍري
 اآلراء القدميـة     بعـض   وميكن هلذا الكتاب أن يتخذ دليالً أيضاً لتصحيح        .عنه

  . ، يف عقيدته، وشريعته، وتارخيهاإلسالملصاحبه عن 
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  .)٢٦٩()قراءات يف القرآن: (الكتاب التاسع
  ."كينيث كريج": املؤلف

  . للمنشورات الدينيةنـزكولي :اشرالن
  .م١٩٩٣:عام النشر

، أستاذ الدراسات الدينية جبامعة لندن، أن       "كينيث كريج "حياول الدكتور   
وفكرته األساسية يف هذا الكتاب     .  من خالل القرآن الكرمي    اإلسالميقدم لطالبه   

يـدركون ذلـك،     ولكنـهم ال     ، إن املسلمني هم نصارى يف األصـل       :تقول
 ليتمكن مـن    ؛ي والنصراين مثله  اإلسالم متفقٍه يف الدينني      إىل نصراينٍّ  وحيتاجون

ي، اإلسالمخالل املقارنة بني حمتويات الدينني أن يربز األصول النصرانية للدين           
ومن مث يتمكن من إقناع املسلمني أم نصارى يف األصل ولكن من حيـث ال               

  !)٢٧٠(يعلمون
أساسية، حـسب موضـوعاته     الدكتور القرآن إىل عدة أقسام       وقد قسم 

الكربى كما قال، فقد ادعى هذا الكاتب أن موضوعات القرآن غري منظمـة،             
وأا تتناثر على غري نسق واضح، فال هي تأيت يف شكل قصص مكتمل، وال يف               
شكل ترتيب تارخيي متصل، وال يف شكل بابني كبريين على أساس فتريت القرآن     

                                                
(269) Readings in the Quran, By: Kenneth Gragg, Collins Religious Publishing, London, 1993. 

ـ    )٢٧٠( يانتني النـصرانية  دكان املؤلف يدعو يف سالف دهره، ويلح يف الدعوة إىل قيام احتاد بـني ال
حلاد خطر على الديانتني، وإذا به بعد ايـار         إية ملواجهة احلركة الشيوعية، وما فيها من        اإلسالمو

قاه لث قدمي أ  يف حب  راجع مناقشة الدكتور حممد حممد حسني له      . الشيوعة يدعو إىل تنصري املسلمني    
 اإلسـالم  ،حممد حممد حسني  :  دعا فيه ذه الدعوة    ،م١٩٥٣ يف عام    "برينستون" جبامعة   "كريج"

  .١٣٢-١٣١ص ص  هـ،١٤٠٢ بريوت، مؤسسة الرسالة، واحلضارة الغربية،
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اءة القـرآن مـن     تب قراءه أن يبدأوا قر    ولذلك ينصح الكا   .)٢٧١(املكي واملدين 
أما السورة األوىل   . ٢ إىل السورة رقم     ١١٤النهاية إىل البداية، أي من السورة       

  .)٢٧٢(فهي ال تصلح يف نظر الكاتب فاحتة لقراءة القرآن" سورة الفاحتة"
وأما عن مصدرية القرآن وما إذا كانت إهلية أم ال فإن الكاتب يقارن هنـا      

: سلمني يف أصل القرآن واعتقاد النصارى يف أصل اإلجنيل، قـائال          بني اعتقاد امل  
بينما يعتقد املسلمون أن القرآن هو كالم اهللا حتديـدا، يعتقـد النـصارى أن     "

اإلجنيل هو جمرد رواية البشر عن اهللا، مبعىن أن اإلجنيل ليس كالم اهللا حتديـدا،               
  . )٢٧٣(" مع تعاليم اهللايتوافق وإمنا كتبه قديسون تراءى هلم أن ما يقولونه
 يتوافـق أشـد     اإلسالميالً يف   نـزويرى الكاتب أن ما يسمى وحيا أو ت       

. املزدوج للكتاب املقـدس    اإلنساين   التوافق مع الرؤية النصرانية لألصل اإلهلي     
هـذا هـو    . إىل املسلمني عن طريق بشري هو طريق الرسـول         فالقرآن وصل 

وال أحد   Mysterious عن طريق غامض   أما وصوله إىل الرسول فقد جاء        ،املؤكد
 .جيزم بصحته غري املسلمني، وهو جزم ال يقوم على أساس مقنع

 . كان أميا فال يعقل أن يأيت ذا القرآن        اإلسالموإذا أُشهرت حجة أن نيب      
جادل الكاتب بأن هنالك أدلة قرآنية عديدة تثبت أن حممدا مل يكن أميا منها              و

وفيها ترد كلمة أمي وتعين يف نظـر        . رة السابعة  يف السو  ١٥٩ -١٥٧اآليات  
الكاتب الشخص الذي ليس له كتاب مقدس، وال تعين الشخص الذي ال يقرأ             

                                                
  .١٦ص  )٢٧١(

(272) "Clearly the beginning in the text is not the beginning of the story". P. 16. 
(273) The contrast with the new Testament underlines the point: the Evangelists before Gospels 

are understood to be enabled in their writings by the Holy Spirit. Readings in the Quran, By: 
Kenneth Gragg, Collins Religious Publishing, London, 1993, Ibid, P. 17. 
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  .!وال يكتب
بأن العرب كانوا يعتربون    " أمي"ويعضد الكاتب فهمه السقيم هذا لكلمة       

فالعرب لـيس هلـم     . األمي نظريا مناقضا ألهل الكتاب من اليهود والنصارى       
. اب مقدس ولكن مبجيء القرآن أصبح العرب أميني أي أن هلم كتابا مقدسا            كت

  .ولذلك وصف القرآن بأنه كتاب عريب، أي كتاب آخر غري كتب أهل الكتاب
رحليت الشتاء  لتاريخ  مث زاد الكاتب تشكيكه يف املصدر اإلهلي للقرآن بتحليله          

ت حممد إىل جنـران      وهنا ذكر أن رحال    ،والصيف، يف سياق تفسريه لسورة قريش     
 من القوافل من أثيوبيـا   كثرياًيف اجلنوب، والقدس ودمشق يف الشمال جعلته يلتقي         

  .والعراق، ومن هذه القوافل تلقى بعض املعلومات والعقائد الدينية
 وزعم الكاتب بدون أي سند تارخيي أن رحالت الرسول التجاريـة اسـتمرت            

د عمقت معلوماته الدينية والتارخيية،     لقرابة عشرين عاما، وكان من شأا أن ق       
، كما أرهفت هذه الـرحالت      )٢٧٤(ووسعت معارفه يف القبائل العربية وأنساا     

من مشاعره الروحية، ودفعت به إىل الغار، حيث تراءى له أنه يتلقى وحيا مـن    
  . اهللا، وذلك ما أنكره عليه املكيون فضايقوه وآذوه حىت غادرهم إىل املدينة

اتب أن يثري هنا مزيدا من الشبهات مـستندا علـى مـسألة             وحياول الك 
وقد ذكر أن إسهاب القرآن     . اختالف طبيعة احملتويات بني القرآن املكي واملدين      

املدين يف ذكر األحداث اليت مر ا حممد وأصحابه من معارك حربية، ومشاكل             
آن املكي خيتلف   حياتية خمتلفة، جيعل القرآن املدين وكأنه من كتابة البشر، فالقر         

عن كل ذلك ألنه يركز بالدرجة األوىل على املسائل الروحية، وذكر اآلخرة ال             
                                                

(274) Ibid, P. 21. 
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  .ذكر احلياة الدنيا
ك يف مصدرية القرآن الكرمي فقد اجته بعد ذلك         د شك وإذا كان الكاتب ق   

وذكر أن النيب قـد     . له كما تركه حممد بعد موته      للتشكيك يف حفظ املسلمني   
 مقتطفات  كلش ولكن أصحابه مل حيفظوه كامالً، إذ حفظوه يف          ترك القرآن مكتمالً،  

  .)٢٧٥(صغرية كتبت على أشياء متفرقة، وخبطوط وأساليب إمالئية متباينة
ويقول الكاتب إن من الصعب موافقة املسلمني يف اعتقـادهم أن ترتيـب          
القرآن احلايل هو ترتيبه الذي تركه الرسول بعد وفاته، وذلك لسبب واحد، هو             

 والبد أن  ،لصحابة أنفسهم اختلفوا يف ذلك الترتيب قبل أن يكتب فيما بعد          أن ا 
 ولكن حسم ذلـك االخـتالف بقـوة         ،يكون لبعضهم حجة قوية يف االختالف     

إذن . سلطوية قاهرة خافت من متزق وحدة املسلمني باختالفهم على ترتيب القرآن          
  . الوقتة يف ذلكياإلسالمفترتيب القرآن احلايل هو من وضع السلطة السياسية 

وبعد أن بث الكاتب هذه الشبهات الغليظة يف ذهن القـارئ يف مطلـع              
 فقام بترتيب القرآن ترتيبا جديـدا       ،الكتاب، عاد ليبين عليها بقية فصول كتابه      

أسسه على موضوعات كربى، وذلك ألنه قد زعم آنفًا أن موضوعات القـرآن   
 ة من موضوع إىل موضوع آخر،     خمتلطة أشد االختالط، وأن السياق ينتقل فجأ      

وذلك من دون أن يكتمل أي موضوع عندما يطرق للمـرة األوىل، مث يعـود               
القرآن فيطرق املوضوع نفسه وبصورة جزئية أيضا يف مكان آخر، مث ينتقل منه             

  .إىل موضوع آخر وهكذا
وبناًء على هذه احليثيات أراد الكاتب أن يرتب موضوعات القرآن كمـا            

                                                
(275) Ibid, P. 26. 
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 الكتب العادية يف شكل فصول، كل فصل خيـتص بتنـاول            ترتب موضوعات 
  . منه، وال خيلطه مبوضوعات أخرىمهمموضوع معني أو جانب 

  :ويقول إن أهم املوضوعات القرآنية هي
 إذ يلفت القرآن أنظار قارئه إىل تاريخ        االعتبار بقصص األقوام السابقة،    -١

ويـوحي  . الت األنبياء األديان وقصص إبادة األجيال السابقة اليت أنكرت رسا       
الكاتب هنا أن حممدا جلب هذه املعلومات مما رآه من آثار تلك البالد خـالل               

 إن هذه القصص تعد من      : ويقول ،رحالته التجارية مث أودعها صفحات القرآن     
  .أبلغ القطع القرآنية

 فإن كل هذه العوامل يف احلياة الدنيا واآلخـرة تبـدأ            :الثناء على اإلله   -٢
يل نــز وإسداء احلمد إىل اإلله هو بداية الت      . كما يقول القرآن يف اإلله    وتنتهي  

الواجب القليب املستمر للمسلم، واالعتراف املتكرر بعلوية اإللـه          القرآين، وهو 
وهذا احلمد يرتبط بأمسـاء اهللا      . وسيادته، وتسجيل االعتراف برساالت األنبياء    

 صفة الرمحة   وجتئ.  كالقدرة، واحلكمة، والرمحة   احلسىن السيما بأمساء الصفات،   
 .مكررة يف البسملة اليت تقرأ يف مقدمة سور القرآن

 فيقول إن احلمد والـذكر يقـودان إىل     .اإلنسان املخلوق يف عامل اخلالق     -٣
ويالحظ قارئ القرآن أن القرآن     . موضوع اخللق والعالقة بني اخلالق واملخلوق     

، أي  Sacramental يدعوه النصارى مبـصطلح      يكرر بشكل يدعو لإلعجاب ما    
إدراك نقاط االلتقاء اجلسدي واملادي والزمين حلياة البشر، بقوة اإلله وحكمـه            

وكذلك التقاء مشاهد الطبيعة كمشاهد الليـل والنـهار والريـاح           . وربوبيته
 .واألمطار، والشمس والقمر والنجوم، وفصول العام بقدرة اإلله وقدره
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 ال تـذكر إال أن حممـدا        اإلسالم صحيح أن شهادة     .نبياء اآلخرين اإلميان باأل  -٤
ـا     م مجيع رسول اهللا، ولكن القرآن ملئ بذكر أمساء األنبياء اآلخرين، ويشترط اإلميان

 .)٢٧٦(ولعيسى وأمه مكانة خاصة بني مكانة األنبياء. وعدم التفرقة بينهم

تشد باآليات اليت تدل     وهنا يذكر الكاتب أن القرآن حم      .الرجعة إىل اهللا   -٥
على أن امليعاد يكون إىل اهللا يف اآلخرة، وأن كل الكائنات آتية إليـه لتطلـب                
الغفران، ويوم اآلخرة يسمى الساعة فهي تعين النبأ العظيم، ويومها يتم االحتـاد      

 .)٢٧٧(األكرب باإلله

ـ وقد قام الكاتب بإعادة ترمجة أجزاء واسعة من القرآن إىل اللغة ا        ة إلجنليزي
 إىل الثلثني، ألن الثلث األخري عبـارة عـن         -كما قال -بعد أن اختصر القرآن     

 . مث أعطى شكل القرآن الترتيب املذكور أعاله. تكرار ميكن جتاوزه
  :كلمة أخرية عن الكتاب

لقد توخى املؤلف حتقيق عدة أهداف بكتابه هذا، منها تغيري شكل القرآن            
اولوا إجنازه عرب سنني طويلة، وكادوا      الكرمي، وهذا هدف قدمي للمستشرقني، ح     

أن يفرغوا من إجناز مصحف جديد صاغوه من خمطوطات قدمية حصلوا عليهـا        
سقطت قنبلة على ولكن اندثر ذلك املشروع خالل احلرب العاملية الثانية، عندما         

مث استؤنف البحـث إلعـادة      . املعهد الذي توىل ذلك املشروع فدمرته تدمريا      
ل السبعينيات والثمانينات من املخطوطات القرآنية الـيت        ترتيب املصحف خال  

حصلوا عليها من مسجد صنعاء الكبري، ولكن توقف العمل على إثر احتجـاج             

                                                
(276) Ibid, P. 33. 
(277) "It is the final meaning of the affirmation of Divine Unity", Ibid, P. 34. 
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  .)٢٧٨(احلكومة اليمنية على نشر أي شيء مستمد من تلك املخطوطات
ومن األهداف اليت توخاها الكاتب حتويل املسلمني بأسلوب ماهر لطيـف           

كما يـزعم   -بلوا اعتناق النصرانية، باعتبار أن القرآن نفسه        عن دينهم احلق ليق   
 اعترف مبفاهيم الديانة النصرانية، السيما تلك املتعلقة بتمجيد عيسى          -الكاتب

 عليا فوق مقام البشر حيث منح صفة األلوهية، وأن          اًعليه السالم، ورفعه مكان   
وم اآلخـر، وهـذا      باإلله يف الي   -كما يزعم الكاتب  -البشر مجيعا سيلتحمون    

  .مصداق لقاء الالهوت والناسوت كما هو يف املصادر النصرانية
وال شك أن الكاتب قد نسي اآلن ما صدر به كتابه من تشكيك وتكذيب           
يف مصدرية القرآن الكرمي، فهو يستدل اآلن مبا كذب به آنفًا، وال شك أن هذه        

افه اخلطرية مجيعـاً،    النقطة تقوض افتراضات واستنتاجات الكاتب، وحتبط أهد      
ولكن ألن املستهدف األساسي بالكتاب هو الطالب اجلامعي الغريب العادي فال           
ينتظر منه أن يكون ناقدا بصريا متملكاً القدرة النقدية على استكشاف كل هذه             

  .احليل املاكرة

                                                
  :راجع تفاصيل هذا املوضوع يف دورية )٢٧٨(

Topy Lester, What is the Koran?, Atlantic Monthly, Septeber, 1999, PP. 43-56. 
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  الكتاب العاشر
  ) مصادر ومناهج تفسري النص املقدس:دراسات قرانية(

  "انسبوراجون و": املؤلف
  .)٢٧٩( للنشر"برومثيوس"دار : الناشر

   .م٢٠٠٤ :عام النشر
، ختـرج يف جامعـة    "جون وانـسبورا  "مؤلف هذا الكتاب هوالربوفسور     

، وقضى حياته املهنية أستاذاً مبدرسة اللغات الشرقية واإلفريقية جبامعة          "هافارد"
 يف علـم    وختصصه األكادميي األساسي هـو    . لندن، وعمل نائباً ملدير املدرسة    

دالالت األلفاظ وتطورها وقد قاده البحث يف دراسة اللغات املقارنة إىل البحث            
إذا ما كانت هذه الدالالت تعرب بدقـة عـن          فيما  يف دالالت القرآن الكرمي، و    

ي اإلسـالم ية أم ال، وعما إذا كانت تتفق مع سجالت التاريخ           اإلسالمالعقائد  
  !وما قبله أم ال؟

ذ من منهج البحث التارخيي املقارن الذي اختذه مـن          وأراد املؤلف أن يتخ   
قه يف دراسته للحديث النبوي وما أمساه       ، وطب "إغناز غولدزيهر "قبله الربوفسور   

ي، وانتهي من دراسته تلك إىل أن احلديث النبوي يف مجلته           اإلسالمبتطور الفقه   
ـ   اإلسالمموضوع وملفق، ورمبا ال يوجد حديث صحيح واحد يف           ه ، وأن الفق

ي تطور من األحاديث اليت كان يؤلفها بعض الفقهاء والعلماء حـسب            اإلسالم
  .طلبات احلكام

 إىل مبحثه ذه الفرضية اإلنكارية اليت تقول        "جون وانسبورا "وهكذا دلف   
                                                

(279) John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Sciptural Interpretation, 
Prometheus Books, New York, 2004. 
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إن تفسري دالالت القرآن وحتليلها يؤكد أن أصوله كلها يهودية ونصرانية، وأن            
دية نصرانية، مث أخذت احلركـة شـكالً    بدأ يف شكل حركة دينية يهو    اإلسالم

مستقالً بعد ذلك، مث عمل املسلمون على مدى أكثر من قرن من الزمان علـى               
 تصوراته وتعليماته اجلديدة املتطورة      بني إكمال تأليف املضامني القرآنية مبا يباعد     
  .والتصورات اليهودية النصرانية األصلية

 تأليف القرآن بعقائده وتشريعاته  فإن عملية  "وانسبورا"ويف رأي الربوفسور    
ي الذي نعرفه اليوم إال     اإلسالموتتضح مالمح الدين     ،اجلديدة مل تكتمل مالحمها   

  . بعد مرور مائة ومخسني عاماً من وفاة الرسول
ي مـن أن  اإلسـالم وهكذا يعترض الربوفسور على كل ما سجله التاريخ       

ليفة األول أبا بكر الـصديق  ، وأن اخل ن الكرمي متت يف عهد النيب       آكتابة القر 
مجع القرآن بعد أن حثه على ذلك عمر بن اخلطاب وأمجع الصحابة على شرعية       

       ا، وأن اخلليفة الثالث عثمان وحد خمطوطات املصاحف يف    تلك اخلطوة ووجو
  . املصحف املعروف اليوم باملصحف العثماين

ـ        ذلك ويف نظر الربوفسور فإن كل     طنعها  عبارة عن زيف وأكاذيـب اص
املسلمون لتأييد زعمهم بعدم تعرض القرآن للتحريف، وقال إن أشد ما يكذب            

عدم وجود مصاحف خمطوطة مـن القـرن األول          هو يةاإلسالمتلك الدعاوى   
اهلجري، وأن الشواهد األثرية اليت اكتشفت يف جزيرة العرب مل يكن من بينها             

  .مصحف واحد يرجع تاريخ كتابته إىل تلك احلقبة
 فإن القرآن كان ناقصاً وظل يتلى       "جون وانسبورا "فتراض الربوفسور   ويف ا 

شفوياً ويتعرض للحذف واإلضافة واالختالف حول نـصوصه، وأنـه شـهد            
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الثاين والثالث  "زيادات كثرية خالل القرنني الثامن والتاسع امليالديني         و تعديالت
ية يف القرن   واستمر ذلك إىل أن متت صياغته األخرية بقررات سلطو        " اهلجريني

  .التاسع امليالدي
ويف زعم الربوفسور فإن من أهم العوامل اليت كانت تدفع املـسلمني إىل              

احلامية، اليت كانـت     تنقيح النص القرآين واإلضافة إليه تلك اادالت الطائفية       
تدور بينهم وبني يهود، وأن املسلمني كانوا يراجعون النص القرآين ويـصوبون            

ع املقررات التوراتية اليت يسلم املسلمون بأا كانت هـي          لكي يتفق م   أخطاءه
وبالتايل يعجزون عن مقارعتـها احلجـة باحلجـة          ،األخرى وحياً من عند اهللا    

ويثبتون بطالا، وذكر الربوفسور أن عملية مراجعة القرآن أدت أيضاً إىل مزيد            
  .)٢٨٠(من االضطراب واخلطأ والتكرار يف نص القرآن

 أدلة عديدة لتأكيد مزاعمه تلك، فـذكر        "وانسبورا"ر  وقد صاغ الربوفسو  
أن احتياج املسلمني إىل توليد أحكام فقهية جتيب على النوازل احلياتية الطارئـة            

ية وانفتاحها على مشكالت وحاجات عديدة متجددة،       اإلسالممع توسع الدولة    
 كان يضطرهم باستمرار إىل صوغ آيات ونسبتها إىل النص املقدس، حىت يتسىن           

  . )٢٨١(هلم استخراج األحكام اليت يروموا
واملفـاهيم املنـسوخة يف      ومن أمثلة أدلته قوله إن جمرد النظر إىل األلفاظ        

القرآن تدل على أن أكثر من شخص اشترك يف كتابته، وان كتابته مل ختـضع               
                                                

(280) "taken together, the quantity of reference, the mechanically repetitious employment of 
rhetorical convention, and the stridently polemical style, all suggest a strongly sectarian 
atmosphere, in which a corpus of familiar scripture was being pressed into service of as yet 
unfamiliar doctrine." Ibid, P. 20. 

(281) Ibid, P. 191. 
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لتجويد وإعادة حترير متقنة، وأن كاتبيه استخدموا لغـة الكـالم أكثـر ممـا               
وأن حتليل القضايا اجلزئية يف القرآن       ،)٢٨٢(الكتابة املصقولة جيداً  استخدموا لغة   

 بينـها بط  ايا أصولية، فهي جمـرد شـتات ال يـر         ال يعكس أي صلة هلا بقض     
 من هذه الصفة اليت أحلقها بالنص القرآين دليالً         "وانسبورا"وقد اختذ    ،)٢٨٣(ناظم

األخرى من نفس   آخر على اقتباس الكثري من نصوصه من التوراة اليت تعاين هي            
  .الداء حيث طرقها التحريف من قدمي وداخلتها نصوص بشرية كثرية

 على أن املسلمني سدوا فجوات كثرية       "وانسبورا"ومن األدلة اليت جاء ا      
يف النص القرآين مع مرور الزمن، أن سورة يوسف تبدو أكثر ما ميثل وحـدة               

هلا معلومات إيضاحية عديـدة مـن   ن املسلمني اجتلبوا أل واملعىن يف القرآن،     املوضوع
ـ  مقاتل والكليب بأ  :ن الكبريين ي من املفسر  كال" وانسبورا"وقد ام   . التوراة ا فعـال  م

تلك الفعلة باسم التفسري ظاهراً، وبقصد سد اخللل القرآين باطناً، وقال إن قسماً كبرياً              
 .)٢٨٤( ال يتجزأ من النص القرآيناًمن تفسري هذين اإلمامني أصبح جزء

ويف فصل عقده املؤلف عن تطور اللغة العربية ذهب إىل أا ظلت تتطـور           
وأن تطورهـا مل    . وتشهد حتوالت مفصلية عديدة، ونشأت فيها علوم خمتلفـة        

ومرور حنو قرنني على وفاة الرسـول،        ياإلسالميكتمل إال بعد اكتمال الفتح      
ن تـراث الـشعر     ومن مث تبطل الدعوى بأن اللغة العربية قامت على أساس م          

 ،أن لغة القرآن هي لغة تلـك الفتـرة         ، أو اإلسالماجلاهلى وشعر عصر ظهور     
 األوىل ليست هي اللغـة  اإلسالم إن اللغة اليت ظل القرآن يتلى ا يف أيام    :وقال

                                                
(282) Ibid, P. 48. 
(283) Ibid, P. 49. 
(284) Ibid, P. 131. 
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العربية اليت تطورت بعد ذلك، ومن هنا ميكن القول بأن القرآن املعروف اليـوم        
  .)٢٨٥(سب مقتضيات التطور اللغويهو الذي متت كتابته بعد ذلك ح

 عخمالفة الـنص القـرآين لوقـائ    ومن األدلة ايل ساقها املؤلف ليؤكد على      
 إن قريشاً ملا أرسلت وفدها ملفاوضة النجاشـي بغيـة إرجـاع             :التاريخ، قوله 

مكة، وملا قام النجاشي باستنطاق أولئـك املهـاجرين،          املهاجرين صاغرين إىل  
بن أيب طالب، فقـد وردت يف إفادتـه عبـارات           وحتدث بالنيابة عنهم جعفر     

فإما أن يكون جعفر قد استقى تلـك        . ومفاهيم كثرية مل ينطق ا الوحي بعد      
العبارات واملفاهيم من التوراه واإلجنيل، أو أن تكون من نبوءات حممـد، أو أن              

ت يف مرحلة   لدختكون تلك العبارات واملفاهيم قد وردت على لسان جعفر مث أُ          
  !)٢٨٦( القرآنالحقة يف

 هذا هو منط األدلة اليت يستند إليها املؤلف لتأييد وتعضيد أطروحته اجلاحمة           
فالقرآن عند املؤلف إما مقتـبس   .اليت تستهدف نسف مصداقية القرآن وأصالته  

من الكتب اليهودية والنصرانية، أو من وحي اجلدل مع يهود، أو مـن تـأليف           
وهـي  . اإلسالم امتداد قرنني من تاريخ      حممد وصحابته والتابعني وتابعيهم على    

 افتها سواء من الناحية التارخيية أو اللغوية   أدلة ظاهر  .  والسيما بعد أن نعـرف
أن الديانات السماوية مصدرها واحد، ولذلك فال غرابـة أن تتـشابه بعـض         

ما حديثه عن جدل املسلمني مع يهود كمصدر النتحـال          أاألصول والفروع،   
                                                

(285) Ibid, P. 101. 
(286) "The exact relationship between the very concise catechism and the canonical text of the 

Quranic revelation is not immediately clear. Acceptance of the historicity of Ja’far interview 
with the Najashi must lead one to suppose either that the injunctions here expressed had been 
the subject of revelations before the immigration to Ethiopia, or they represent prophetical 
logia later confirmed by or incorporated into the text of scripture". Ibid, PP. 40-41. 
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للقرآن، فذلك ما يتعارض مع افتراض املؤلف أن القـرآن مل           النصوص ونسبتها   
تكتمل صياغته إال يف اية القرن الثاين اهلجري، وهو وقت بعيد جداً مل يشهده              
ـ              ايهود جزيرة العرب الذين تبدد مشلهم منذ بدايات القرن األول اهلجري، وأم

اهلجري حديث املؤلف عن عدم وجود مصاحف يرجع تارخيها إىل القرن األول            
فيكذبه اكتشاف نصوص قرآنية كثرية جبامع صنعاء الكبري يرجع تارخيهـا إىل            

  .القرن األول اهلجري
ية يف الغـرب عـن أطروحـة    اإلسالموقد أعرض أكثر علماء الدراسات   

 ووصموها بالراديكالية والتطرف، ولكن جمموعة من تالميذ املؤلف         "وانسبورا"
 ما زالـوا  "لندن" و"برينستون" و"ارفارده"ـببعض اجلامعات الغربية الكربى ك   

ية بغرض تشكيكهم اإلسالميفرضون دراسة هذا الكتاب على طالب الدراسات    
  .ية وعلى رأسها القرآن الكرمياإلسالممنذ البدء يف أصالة املصادر 

  :كلمة أخرية عن الكتاب
ال يطمع يف أكثر من بث الـشبهات،        " دراسات قرانية "إن مؤلف كتاب    

 لذلك منهجاً حبثياً قد يبدو لبعض الدارسني عميقاً ووعراً، وذلـك      وهو يصطنع 
بسبب تقعر لغة الكتاب واحتشاده بكثري من املصطلحات الشائكة، وقد ينخدع           
الطالب الغر بذلك، وحيسب أن وراء األكمة ما وراءهـا، وال يهتـدي إىل أن            

  .  تضليل يف تضليلبرمتهاألمر يف 
 عامة، إال أنه اإلسالم التحامل على القرآن وهذا ومع أن املؤلف كان شديد  

يات إىل البعد عن العواطف واألهـواء       اإلسالمما كان يكف عن دعوة علماء       
يات اإلسالموقد كان مقصده األساسي من تلك الدعوة موجهاً لعلماء          . الذاتية
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 وينظروا إليه بعيون    اإلسالممن املسلمني وغريهم، فكان يريدهم أن يتخلوا عن         
 ملؤها الشك واالفتراض اإلنكاري، والعمل على التحقق من صحة النص           غربية

  .القرآين بناًء على ذلك
وهذه النظرة االنكارية االبتدائية ال ميكن أن تصنف إال على أـا نظـرة              
متحاملة متحيزة جمانفة ألصول البحث العلمي الصحيح، ألنه ما من موجـب            

ا تفيد كل مناهج التحقيق التـارخيي       يف حالة النص القرآين املتواتر كم     -معقول  
نكـار أو   لبدء بدراسة القرآن تكـون نقطـة اإل       يؤكدعلى أن نقطة ا    -القاصد

  .التشكيك
 والغرض من قبـل    ، التحامل  شديد  هذا املنهج  ينِكرأن  ولذلك كان طبيعياً    

ولكن هذا مل مينع بعض نقاد القرآن ودعـاة         . يات الغربيني اإلسالمأكثر علماء   
حممـد  "يف نصوصه من السري على خطى املؤلف، منهم الربوفـسور           التشكيك  
يات اإلسالم وقالئل من أساتذة  .  جهة ذراري املسلمني    من ، الذي جاء  "أركون

، "أنـدرو ريـنب   "من أبناء الغرب الذين تابعوا خطى املؤلف، منهم الربوفسور          
 يـشيا باتر"الربوفـسور    بكندا، و  "ماكغيل"ية جبامعة   اإلسالمأستاذ الدراسات   

، من جامعة لندن، وسـنعرض لفحـص        "مايكل كوك "، والربوفسور   "كرون
 . كتاما املشترك يف هذا اخلصوص يف قول منفصل
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  )٢٨٧()اهلاِجِريون: (الكتاب احلادي عشر
  ."مايكل كوك" و"باتريشيا كرون": املؤلفان
  .دار نشر مطبعة جامعة أوكسفورد: الناشر

  .م١٩٧٧ :عام النشر
أحدمها وهـي   . بربيطانيا ا الكتاب بالتدريس جبامعة لندن،    يعمل مؤلفا هذ  

ية مبعهـد البحـوث،     اإلسالمتقدم حماضراا يف الدراسات      "باتريشيا كرون "
 مبدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقيـة، ويعـد        "مايكل كوك "وثانيهما وهو   

ية يف الغرب عـداًء لإلسـالم       اإلسالمكالمها يف طليعة أشد أساتذة الدراسات       
  . الشبهات يف أفقه العاملنشرسعياً و

، "لندن"ية جبامعات   اإلسالموكتاما هذا الذي يدرس يف مقررات الدراسات        
 من ضمن جامعات عاملية أخرى جمرد مثال ملا ينطـوي           "برينستون"، و "هارفارد"و

 .عليه منهج الكاتبني من الزيغ والتربص واصطياد الوقائع لتأييد النتائج املقررة سلفاً           
وقد أثار هذا الكتاب مبنهجه املتطرف ضجة عظمى، وقوبل بالرفض مـن قبـل              

األساتذة املعتدلني وعيةاإلسالم نشازاً يف سياق التناول اجلامعي للدراسات د.  
ميـع   والتطرف يف منهج الكتاب برفضه جل    وقد بدت أوىل أمارات التزمت    

اً وغري حمايـدة،    ي بزعم أا سجالت غري موثقة جيد      اإلسالمسجالت التاريخ   
 ية يف مراحلها األوىل،   اإلسالموأا ال تؤمتن بالتايل على تفسري غوامض الظاهرة         

جلأ  ية،اإلسالم وعوضاً عن االستعانة باملصادر التارخيية    . ومراحل تشكلها عرب التاريخ   
 املؤلفان إىل االستعانة مبخطوطات من التراث اليهودي والـسرياين والبيزنطـي          

                                                
(287) Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: the making of the Islamic world, Cambridge 

University Press, New York, 1977. 
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  .  وصعوده الدعوي واحلضاري اخلاطفاإلسالمإىل عهد ظهور يرجع تارخيها 
ومل يفسرا للقارئ ملاذا رفضا مصادر تارخيية معينة بدعوى عدم حيادها مث            

  .!قبال مبصادر تارخيية أخرى ليست بريئة من التحيز املضاد
ولكن يعترف املؤلفان يف مدخل كتاما بأما قد صاغا يف كتاما هـذا،            

املخطط العام ألفكار جديدة رائدة يف جمـال         يش وعدم التثبت  يف نوع من الط   
ويؤكدان على أما ال    ! )٢٨٨(حبثي مل يوطد العلم التارخيي الكثري من أسسه بعد        

يتوقعان أن يقبل بالرواية اجلديدة اليت يقدماا عن التـشكل التـارخيي لـدين              
ا هو نتاج ألحبـاث     فهذا السفر إمن  " : مسلم يف قلبه مقدار ذرة من إميان       اإلسالم

  .)٢٨٩("!قام ا شخصان كافران ويوجهاا إىل مجهور من القراء الكفار أمثاهلما
 ما يـسمى يف املـصادر اليهوديـة         وأول مرجع اعتمد عليه املؤلفان هو     

ية ودوافع الفتـوح    اإلسالم، ومنه تقصيا طبيعة الرسالة      )٢٩٠("عقيدة يعقوب "بـ
  بدأ حياته الدعويـة متـأثراً بـأقوال        ية، ويقول هذا املصدر إن حممداً     اإلسالم

القادم والذي أزف زمان ظهوره مـن بيـت         " املخلص"النصارى واليهود عن    
املقدس، ولذلك حرك جيوشه تلقاء بيت املقدس، ليستخلصه من يد النـصارى            

يزنطيني، وكان جيشه مكوناً من اليهود والنصارى املؤمنني بتلـك الفكـرة            بال
فهو إذن مل يأت بدين جديد، وإمنا افترع شـيئاً مـن        ،القدمية يف التراث الديين   

وملا مل يتمكن من فتح بيت املقدس فقد بشر بظهور          . األصول اليهودية النصرانية  
وقد رفـض   . إنه الشخص الذي يفتح بيت املقدس     : من بعده وقال  " الفاروق"

                                                
(288) Ibid, P. 1. 
(289) Ibid, P. 1. 
(290) Doctrina Jacobi, Ibid, P. 32. 
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ية للقب الفاروق على أنه الفارق بـني احلـق          اإلسالمالباحثان شرح املصادر    
وأنه يعين  لباطل، وقاال إن األصح أن هذا اللقب مستمد من التراث اليهودي            وا

  .!)٢٩١("أي املَسايا"املخلص 
 وهذا جمرد مثال مما استشهد به الكاتبان من املصادر التارخيية اليت يعتمداا           

ها قد ظهـر     ":إبراهيم يقول  وهي وثيقة يف شكل رسالة ليهودي فلسطيين امسه       
   نيني يعلن عن قرب ظهور املسيح     رسول كاذب بني السوذهبت أنا إبراهيم   . رس

 ما رأيه ذا الرسول الذي      :ألسأل عجوزاً ذا اطالع وافر على أسفارنا املقدسة       
 هذا دجال   :ظهر أخرياً بني السرسنيني؟ فإذا به جييب وهو يف غاية األمل والضيق           

الكاتبـان  ف! )٢٩٢("ملراكب احلربيـة  وا بال ريب ألن الرسل ال يأتون بالسيوف      
يستشهدان على عدم صدق الرسول بأقوال شخصني من خصومه واملكذبني به،           
وقد كانوا كثريين بال جدال، ولكن املصدقني بالرسول كانوا كثريين كـذلك            

وهو ما مل يهـتم بااللتفـات إليـه          ،وكان ينبغي أن يسمع لشهادم كذلك     
  .!الصحيحاملؤلفان، وحسبهما بذلك خروجاً على أصول البحث العلمي 

ويقبل الباحثان من مصدرمها ذاك زعمه أن فتح املسلمني لفلسطني كان يف            
ية اإلسالمعهد الرسول حممد، ويرفضان يف إصرار ما تقول به املصادر التارخيية            

كما يقبالن من مـصدر آخـر مـن    ! )٢٩٣(من أنه مت يف عهد عمر بن اخلطاب   
 املسيح سـيأيت راكبـاً      أن "أسرار احلبر مشعون بن يوحاي     ":مصادرمها يسمى 

                                                
(291) Ibid, P. 38. 
(292) Ibid, P. 8. 

ـ   )٢٩٣( ة واتباعاً ملصادرمها املشوشة تلك يقع الكاتبان يف خطأ فادح بإصرارمها على أن عاصمة الدول
  !ية كانت يف مكة ال املدينة كما هو معروفاإلسالم
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  .)٢٩٤(!محاراً، وهو ما حدث بالفعل حني فتح القدس
ويف تناقض واضح مع ما ذكر آنفاً يستخلص الكاتبان أن املسلمني احتدوا            

تعلم املسلمون الكثري من يهود،      يهود لربهة ضد النصارى، ويف هذه األثناء         مع
فة إىل أشياء أخـرى     نهم التوحيد والتضحية واخلتان، هذه باإلضا     مفقد تعلموا   

  .)٢٩٥(!ل عن يهودبن قَتعلموها من السامريني الذين كانوا قد انشقوا ِم
ويزعم الكاتبان أن املسلمني كانوا يف العموم يسريون على خطى يهود إىل            

م، واختذوا بعد ذلك اسم     ٦٩١أن اصطدموا م، واستقلوا عنهم يف حدود عام         
حيث انتحلوا ألنفسهم   " اهلاجريون"لك  كان امسهم األصلي قبل ذ     املسلمني، إمنا 

إبراهيم عسى أن ينالوا شرفاً نبوياً قريباً ممـا نالـه            زوج النيب " هاجر" نسبة إىل 
إىل من هاجروا مع النيب حممد      " املهاجرين" ويقول الكاتبان إن نسبة كلمة    . يهود

إال يف من مكة إىل املدينة نسبة غري مقبولة ألن اهلجرة النبوية مل تذكر أحـداثها       
  .)٢٩٦(ي فقطاإلسالمالتاريخ 

سهم حرماً يف   فويقول املؤلفان إن املسلمني بعد افتراقهم عن يهود ابتنوا ألن         
مكة، جعلوه كاحلرم القدسي مرتبطاً بقوة مع جبل مقدس، وطلبوا إىل الناس أن             

 فكرة -يف زعمهما – ية إذن اإلسالمففكرة احلج   . )٢٩٧(حيجوا إليه ويطوفوا حوله   
  !ها ألا مستعارة من طقوس يهودال أصالة في

وقياساً على ذلك زعم املؤلفان أن كل مقومات العقيدة والعبادة واهلويـة            
 ية مأخوذة عن يهود، وأن املسلمني مل حيسنوا االنتحـال أو التمثـل،            اإلسالم

                                                
(294) Ibid, P. 10. 
(295) Ibid, P. 16. 
(296) Ibid, P. 20. 
(297) Ibid, P. 22. 
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وقـد   ": مستوى حضاري إال بعد أن وصلوا إىل سـوريا         إىلولذلك مل يرتقوا    
، فلو جاءوا يف القرن الثالث امليالدي، ملا وجـدوا          وصلوها يف الوقت املناسب   

رياً بعد خروج اليونان منها، ولو انتظروا حىت القرن العاشر ملـا            افيها أثراً حض  
 .)٢٩٨("ترك هلم التآكل الذي أمل باهلوية السورية شيئاً يستفيدونه هناك

كذا استفادت القوة الغربية الصاعدة من الضعف السوري، وبـدا األمـر            
حيـث اغتـرف    ! )٢٩٩(" سوري للعرب أو مصادرة عربية للسوريني      تنب وكأنه

احلاخامات املسلمون كأيب حنيفة الكثري من شرائع اليونان وقـاموا بـدجمها يف           
  !)٣٠٠(شرائع القرآن

ولـو جعـل    ":وقد كان العرب حمظوظني بوصوهلم إىل سوريا قبل العراق    
 لقلت فرصـتهم يف     ةاهلاجريون عاصمتهم يف كوفة علي وليس يف دمشق معاوي        

مع أنه كان ذا غىن ثقايف إال أن هويته مل            ألن العراق  )٣٠١("صنع حضارة باذخة  
  !تكن قد ترسخت وتوطدت بعد

  :كلمة أخرية عن الكتاب
اجلامعـات هـو    يف  إن الغرض األساسي من تأليف هذا الكتاب وتدريسه         

يني مـن   ية، وتزهيد الطالب الغـرب    اإلسالمي واحلضارة   اإلسالمتبخيس الدين   
هو إسالمي إمنا هو     ، وذلك من خالل اإلحياء بأن كل ما       اإلسالمالتعلق بدراسة   

اشتقاق منحرف ومهرطق عن الدين اليهـودي بـصفة أوىل، وعـن بعـض              
  .احلضارات الشرقية والغربية بصفة ثانوية

                                                
(298) Ibid, P. 56. 
(299) Ibid, P. 56. 
(300) Ibid, P. 64. 
(301) Ibid, P. 72. 
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 مـن الكتـب علـى        قليالً اًوعدد" اهلاجريون"وميكن أن يقال إن كتاب      
ية يف الغرب،   اإلسالمنقلة جديدة يف أساليب الدراسات      متثل طليعة    )٣٠٢(شاكلته

ية الغربيون يدورون حول فكرة أن القرآن       اإلسالمفقد كان أساتذة الدراسات     
ت حىت جاء  .من تأليف حممد استقاه من األساطري واملواريث التوراتية والنصرانية        

تباعـه  هذه الكتب لتقول إن القرآن ليس من تأليف حممد وإمنا هو من تأليف أ             
  .وأتباعهم خالل قرنني من الزمان

لة لطائفة  ل متطرف ضد بعض الدعوات املتعقِّ     وميثل الكتاب كذلك رد فع    
ية الغربيني الذين يـودون اسـتخدام املـصادر         اإلسالممن أساتذة الدراسات    

لنـدع  " : القائل "ريالند"يف دراسام كالربوفسور اهلولندي      ية األصيلة اإلسالم
 ولنوازن بعد ذلك بـني مـا   )٣٠٣(" تتكلم عن تاريخ املسلمني ةياإلسالماملصادر  
ية من جهة، واملصادر الفارسية، والـسريانية، واهلنديـة،         اإلسالماملصادر   تقوله

قبـل مـؤلفي     وهذه دعوة مرفوضة من   . جهة أخرى  والبيزنطية، واليهودية من  
ألما ال يعتقدان بوجود أدىن جـدوى مـن االسـتئناس           " اهلاجريون"كتاب  

  .يةاإلسالماملصادر ب
 وتـشويهه، ولـو     اإلسالم هلما إال نقد     ن حبق، إذ ال هم    ابإن املؤلفني مري  

 يدلك على ذلك    ،يةمتضارب ذلك مع دعاويهما املنهجية برفض املصادر اإلسال       
ية هي وحدها مـن بـني       اإلسالم رغم إمياا بأن املصادر      "باتريشيا كرين "أن  

دت يف كتاا عن مكة لتسند أطروحتـها بأدلـة   املصادر العاملية ال قيمة هلا، عا     
                                                

  ."تويب ليستر"، و"أندرو رينب"، و"بيالمي"، و"وانسبورا"أمهها كتب  )٣٠٢(
(303) C. Snouk Hurgronje Islam: Origion and Political Grouth and its Present State, Mital, New 

Delhi, 1989, P.7. 
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قرآنية على أن مكة واد غري ذي زرع، وأا مل تكن متثل أي مركز ديـين، وأن         
 نفسه كـان    اًالقدس كانت وحدها املركز الديين احلقيقي يف املنطقة، وأن حممد         

يصلي باجتاهها، واستمر كذلك إىل أن اصطدم بيهود فعاد واخترع أسـطورة            
  .)٣٠٤(!سة والكعبةمكة املقد

  : ةــخامت
إن من الواضح أننا قد ركزنا على استعراض وحتليل وتقومي الكتب اجلديدة            

كنا سـلفاً قـد      أننا: دون غريها، وقد فعلنا ذلك عامدين لسببني اثنني، أوهلما        
استعرضنا طابع الكتب القدمية وتبينا خطها ومرماها العام يف ثنايا الفصل الثـاين     

 يف اإلسالم األسس والركائز اليت ضت عليها مناهج دراسة من هذا البحث عن  
السبب الثاين هو أن املستقبل للكتب اجلديدة دائماً، فاجلامعات الغربية           و .الغرب

حترص كل احلرص على تغيري الكتب القدمية، واالستبدال ا كتباً أحدث، وهذه   
 حيث توجـه األسـتاذ   تعد من التدخالت القليلة اليت تقوم ا إدارات الكليات 

الختيار كتاب أحدث لطالبه إذا الحظت أنه استمر تدريس أحـد الكتـب             
القدمية، وال تتدخل بعد ذلك لتوجهأي كتاب خيتاره .  

وهكذا فبتكاثر هذه النوعية املتحسنة من الكتب سـواء علـى مـستوى             
طريقها أخذ  تس املراجع األصلية العربية فإا      اعتمادها على  منهجيتها البحثية أو  

تباعاً إىل قاعات الدرس، ويزداد االعتماد عليها مع مرور الزمن، حىت تـتمكن             
  . للكتب القدمية والتغلب عليه يف خامتة املطافءمن موازنة األثر التخرييب السي

  
                                                

(304) Patricia Crone, Meccan Trade and The rise of Islam. 
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 الجامعات الغربية في  اإلسالممحاور التركيز في مناهج دراسة 

 :مقدمة
 يف اجلامعات الغربية مبوضوعات متكاثرة يصر       اإلسالمتفيض مناهج دراسة    

األساتذة على إعطائها حجماً أكرب مما تستحقه، وهو أمر يـؤدي إىل اخـتالل              
  . العرض الدراسي لإلسالم بصورة واضحة

 يس يقع أحياناً على بعض املوضوعات اليت تشوق الغـربيني         فتركيز التدر 
عادة ويهتمون ا أكثر من غريها، رمبا ألا تبدو هلم غريبة ومسلية، أو ألن هلا               

أو ألا تتـصل    مغزى خاصاً عندهم حسبما أفرزته جتربتهم احلضارية التارخيية،       
  . بأحداث تبدو هلم مثرية يف الوقت احلاضر

املوضوعات اليت تدور حول مـسائل التـصوف واملـرأة،          ولذلك كانت   
واجلهاد، والفلسفة، وما يدعونه بالوهابية، تزحم املقـررات الدراسـية عـن            

وأحياناً يدور املقـرر بكاملـه      ". اإلسالممقدمة إىل   " مادة    يف ، السيما اإلسالم
حول هذه املوضوعات، أو رمبا كرس مقرر كامل لتناول واحـد مـن هـذه               

  .!على حنو أكثر ختصصاًاملوضوعات 
وباملقابل ال يوجد تركيز معقول على نواٍح مهمة من نواحي الدراسـات            

. ياإلسالمواالقتصاد    واألخالق، ،ية، كدراسة احلديث النبوي، والسرية    اإلسالم
ذلك مع أن احلديث النبوي هو املصدر التشريعي الثاين بعد القرآن الكرمي، ومع             

 أهم جـزء مـن التـاريخ     أيضاً،هيلسنة النبوية، و جزء من اأن السرية النبوية 
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  !.اإلسالمية هي جوهر رسالة اإلسالمي، ومع أن اإلخالق اإلسالم
ي، اليت تعد مـن أبـرز       اإلسالمأما الناحية األخرية، وهي ناحية االقتصاد       

ي املعاصر، بل ميكن النظر إليها بوصفها أحد        اإلسالمجنازات الفكر   إاجتهادات و 
 ألم مل يعهـدوا هلـا       ؛ر اليت ينبغي أن تستلفت أنظار الغربيني      الظواه" أغرب"

 ليـست نظرياً من قبل، حيث ال يكادون يتصورون أن تنشأ مصارف عـصرية    
 حظها بعد   - بالنسبة هلم  رغم غرابتها -اإلطالق، فإا مل جتد هي األخرى       ربوية على   

  .من الدرس اجلاد
تناوهلا يف املناهج     حسب وملا كنا قد سبق أن طرقنا بعض هذه املوضوعات        

على أمـر  وذلك فيما عدا ما يسمونه بالوهابية اليت ركزنا " الغربية طرقاً خفيفاً،  
سنتناول اآلن اجلانب اآلخـر مـن هـذه        ، فإننا )٣٠٥("تناوهلم هلا بعض التركيز   

  .املوضوعات بتفصيل مناسب

                                                
 ، والرابع ، الثالث :ركزنا عليه بشكل خاص يف تناول مناهج التعليم العام لإلسالم، يف الفصول            )٣٠٥(

هم الكتـب املعتمـدة يف   أل ناونقد عند استعراصنا  وكذلك  والسادس من هذا البحث،    ،امسواخل
  . يف الفصل العاشر من هذا البحث يف اجلامعات الغربيةاإلسالمتدريس 



  محاور التركيز في مناهج دراسة اإلسالم في الجامعة الغربية: الفصل الحادي عشر

 

٣٣٩ 

 
ية اإلسالمرات الدراسات   تستغرق موضوعات التصوف حيزاً كبرياً من مقر      

 ال  ،وكثرياً ما يدرس التصوف حبسبانه مادة دراسية كاملـة        . يف املناهج الغربية  
شراقاً لدين  إ، ويقدم باعتباره الوجه األشد      اإلسالمجمرد جزء من مادة عامة عن       

، واألكثر تالقياً مع التجارب الصوفية يف األديان األخرى، ولذلك حيظى    اإلسالم
  .عة النقدية يف التعامل معهنـزاطف الواضح، وتقل حدة الالتصوف بالتع

 ملقررات مادة التـصوف يف اجلامعـات        اًومن بني أكثر من مخسني خمطط     
ات دراسـية،   ر مقر ةالغربية حصلنا عليها، مت اختيارنا ملخططات تفصيلية ألربع       

 كانت هي األكثر تعبرياً عنها يف مجلتها، حيث تشات هذه املناهج يف مقاربـة      
الظاهرة الصوفية، ومناطات التناول اليت ركزت عليهـا، واملراجـع والكتـب            

  :الدراسية املقررة اليت اعتمدا، وهذه املقررات هي
  "قسم الدين ": كلية فاسار-أ

  م٢٠٠٥ربيع 
  .)٣٠٦( التصوف:ربيةعالتقاليد الدينية ال

 الربوفسور ماكس ليمنج
  :توصيف املقرر الدراسي

لب على تذوق جمموعات خمتارة من      اي ليساعد الط  صمم هذا املقرر الدراس   
                                                

انظر امللحق الثالـث يف     نظر إىل املادة بكاملها     للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣٠٦(
  .البحث آخر
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املصادر األصلية والروايات املترمجة إىل اإلجنليزية اليت جتعل من التصوف مادـا        
 على تأمل بعض املواد الدراسية العلميـة يف         وهرية، كما يساعد املقرر أيضاً    اجل

  .جمال التصوف
فات الـصوفية   كما سترى بعد اطالعك على تعري     -وتعريف التصوف سيتضمن    

وجبانب املواد املأخوذة من تاريخ التصوف      .  نفسه اإلسالم على مقدمة وجيزة عن      -له
القدمي، والوسيط واحلديث، سنستمر يف استكشاف التصورات التأسيسية لإلسالم اليت          

  .صاغت وما تزال تصوغ األفكار والعقائد واملمارسات الصوفية
 :خـالل هـذه احملاضـرات     اليت سنتعرض هلا    ومن أهم هذه التصورات     

  .التوحيد، واخللْق، وحب اهللا، واألطعمة، واألشربة، والزهد، وحنو ذلك
  :أهداف املقرر الدراسي

ـائق الـصوفية يف سـياقها             جبانب اكتساب املعرفة األساسية بالتصورات واحلق
ي، يهدف هذا املقرر الدراسي إىل أن نصبح أكثر وعياً باملؤثرات واملـشاكل             اإلسالم

  .تكتنف الدعاوى اليت تلصق ببعض التجارب الدينية صفتها الباطنيةاليت 
كما يهدف إىل أن يتمكن كل طالب من تعميق فهمه لناحية معينـة مـن    

  .نواحي التصوف عرب البحث الذي يقوم به يف موضوع حمدد
  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي

 : يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية
1-Fariduddin Attar, The Conference of the Birds  

2-Coleman Barks, The Essential Rumi 

3-William Chittick, Sufism: A Short Introduction 

4-Carl Ernst. The Shambhala Guide to Sufism 
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5-Carl Ernst. Teachings of Sufism 

6-Pico Iyer. Abandon: A Romance 

7-Michaela Ozelsel. Forty Days: The Diary of a Traditional Solitary Sufi Retreat 

8-Michael Sells. Early Islamic Mysticism 
  :الكتب اإلضافية للمقرر الدراسي

  :وهذه جمموعة أخرى من الكتب تساعد على فهم بعض موضوعات املقرر
1-Link to Sufi Cookbook 

2-Comprehensive Linked Site on Sufism (Excellent Resource) 

3-Yusuf Ali Qur'an English Translation of the Qur'an with Commentary  

4-Qur'an Search Engine 

5-Hadith Collections 

  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
   :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل

 :األسبوع األول

 .مقدمة عامة
  :األسبوع الثاين
ملينـان  "فهم التجربة الدينية    أهى جتربة دينية أم باطنية؟     : سؤال نعاإلجابة  

" من كتاب . حنو تعريف للتصوف  "و. والفلسفي التحليل الباطين : مسارت، فصل 
  .٣١، من بداية املقدمة إىل ص"لكارل إيرنست"الصوفية 

  :األسبوع الثالث
قدمـة إىل    من بداية امل   "مايكل سيلز "ـل" املصادر املقدسة "قراءة يف كتاب    

ـ " الطريق الـصويف  "ومن كتاب   . وفصل الطريق اجلديد  . ٧٤ص ولـيم  "ـل
 . ، فصل التقاليد الصوفية"جيتيك
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  :األسبوع الرابع
، فصل رابعة العدويـة     "سيلز"من كتاب   " حبث الذات "قراءة يف موضوع    

وحبث الزهد واالعتدال مـن كتـاب       . ١٩٥-١٥١ص ص .واحلارث احملاسيب 
   .١٦٥-٢١٢ص ص . بسطامي واجلنيد، فصل أيب يزيد ال"سيلز"

  :األسبوع اخلامس
، فـصل أمسـاء اهللا،      "إيرنست"من كتاب   " عبادة اهللا "قراءة يف موضوع    

سم ، فصل اال "جيتيك"ومن كتاب   . ١١٩-٨١التعبد، والتجربة الباطنية ص ص    
احلالج ومأساة  : ومن كتاب سيلز فصل حتدي اإلله     . ٦١-٣٢واحلقيقة، ص ص  

 .٢٨٠-٢٦٦ص ص.حب إبليس
 :األسبوع السادس

منطق الطري، مقدمـة الناشـرإىل ص       : فريد الدين العطار  : قراءة يف كتاب  
، فصل الشعر الـصويف،ص ص   "إيرنست"والبحث عن الزاد، يف كتاب      . ١٣٥
 .كتاب العطار وأكمل قراءة. ١٧٣ -١٥٧

  : األسبوع السابع
 .٩٦-٦١ ص ص ،، فصل احلب انون"جيتيك"قراءة يف كتاب 

  :ان الثامن والتاسعاألسبوع
 .عطلة الربيع

   :األسبوع العاشر
 قرأ املقدمة، ا،  "داركز"، من كتاب    "اإلحساس بالفراق "قراءة يف موضوع    

 .واختر عشرين قصيدة أو مقطوعة جلالل الدين الرومي
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   :األسبوع احلادي عشر
موسيقى األرجاء،  "وقراءة يف موضوع    ". أنا صويف أنا مسلم   "مشاهدة فيلم   

، وفـصل   ١١٧ -٩٥، فصل التعاليم الـصوفية، ص ص      "إيرنست" من كتاب 
  .١٩٨-١٧٩املوسيقى والرقص الصويف، ص ص

  : األسبوع الثاين عشر
 الـسادة   :، فـصل  "جيتيـك "من كتاب   " التناقضات"قراءة يف موضوع    

 :، فـصل "إيرنـست "ومن كتاب . ١٥٣ -٩٧ن، ص صون والقديس وواملريد
  .١٩٩-١٤٥تعاليم التصوف، ص ص 

  :الثالث عشراألسبوع 
 األربعني :، فصل"أوزيلسيل"، من كتاب  "النفس األمارة "قراءة يف موضوع    

  . ١٩٧ ١٠٩، وفصل التفسري املنطقي، ص ص١٠٧-١يوماً، ص ص
  :األسبوع الرابع عشر

. ٨١-٤٠فصل تعاليم التصوف، ص ص  ، قراءة"إيرنست"قراءة يف كتاب 
بيكـو  "اهلجر، من كتاب    موضوع  : اجلزء األول : ودراسة الرومانسية الصوفية  

 .٨٠-١، ص ص "آيفر
  :األسبوع اخلامس عشر

ر، "بيكو آيف "اهلجر، من كتاب    : اجلزء الثاين : دراسة الرومانسية الصوفية  
، فـصل   "إيرنـست " إىل اية الكتاب، ومواجهة التصوف من كتاب         ٨٢ ص

 .٢٢٨-١٩٩التصوف، ص ص 
  :األسبوع السادس عشر

  .مراجعة عامة
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 : ذا املقرر الدراسينقد وتقومي عام هل

من مراجعة املعلومات املتاحة يف هذا املقرر الدراسي ومراجعة الكتب اليت            
عات الـصوفية،  نـزيعتمد عليها يتبني أن املقرر يقدم املادة بنهج متعاطف مع ال   

ي، ويظن أستاذ املادة    اإلسالمويقدمها على أساس أا تعبري مرن راق عن الدين          
ك العرض الذي يتفق إىل حد ما مع املفهوم الغريب للدين            بذل اإلسالمأنه ينصف   

على أنه جتربة روحية باطنية صوفية فنية مجالية ذوقية ال شأن هلا بالقضايا املادية              
  . الشاملةاإلسالموشؤون احلياة اليومية، وهذا ما ال يتفق مع طبيعة 

ويـة  تفرق مادة هذا املقرر بني مدارس الزهاد األوائـل كرابعـة العد           وال
واحلارث احملاسيب، وأيب القاسم اجلنيد، وأصحاب مدرسـة وحـدة الـشهود            

أصحاب مدرسة البدعة الغالية يف      و كجالل الدين الرومي وفريد الدين العطار،     
فكـل هـذه   .  يزيد البسطامي وأيب منصور احلالج أيب وحدة الوجود من أمثال   

  !.الماإلساملدارس تعد عند أستاذ املادة مدارس صوفية تعرب عن 
، أو أنـه حركـة      اإلسالمويرى األستاذ بعد ذلك أن التصوف جتديد يف         

وال شـك أن    . اإلسـالم ، أو أنه طريق جديد كما أمساه يف         اإلسالمتقدمية يف   
 على هذا النحو هو مما يقرب بينه وبني املفهوم النصراين للدين،            اإلسالمتدريس  

كينيـث  " و " ماسـينيون  لويس"رين الصرحاء من أمثال     نصليس على طريقة امل   
 حيث أن مـؤلفي الكتـب       اإلسالم، وإمنا على حنو آخر متعاطف مع        "كريج

، وكثرياً مـا تـصدر      اإلسالماملقررة يف هذه املادة معروفون جيداً بالدفاع عن         
  .بأقالمهم دراسات ومقاالت تتصدى لتعديات خصومه وجتنيات شانئيه
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  "ةقسم الدراسات الديني" : جامعة والية جورجيا-ب
  م٢٠٠٢خريف

  .)٣٠٧(يةاإلسالمالتصوف والغيبية 
  جون اسكندر: الربوفسور

  :توصيف املقرر الدراسي
يستكشف هذا املقرر الدراسي الطرق العديدة اليت عبرت ـا التجـارب           

وسيكون مواقع  . الباطنية عن نفسها خالل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان          
م من أا ال حتيط بكل الظواهر الباطنية قضية التصوف خاصة بالرغ تركيزنا على

، اإلسـالم وسنستعرض أيضاً لظهور نزعة الزهد وامليول الباطنية يف         . يةاإلسالم
  .وتاريخ تطور الصوفية وازدهار الطرق وبعض األفكار املركزية للتصوف

وسنحاول أن نتفهم ملاذا كان التصوف وما يزال جيتـذب إليـه أفـواج              
   عرب أكثر من ألف عام؟املسلمني وغري املسلمني

 ومن ناحية أخرى سنحاول أن خنترب أدلة اادلني ضد التصوف، وهم من           
الدعاة اإلصالحيني واألصوليني يف األزمنة احلديثة، وخنترب كذلك أسباب األمهية          
والصالحية املستمرة للتصوف خالل السنوات األخرية، وأسـباب انتـشاره يف        

  .الواليات املتحدة األمريكية
وسنقدم خالل الدراسة صوراً حية للتصوف نستمدها من بعض القراءات          

. وتشرح لنا هذه الصور حركات الذكر والـسماع الـصويف         . وأفالم الفيديو 
                                                

نظر إىل املادة بكاملها انظر امللحق الرابـع يف         للا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         قمن )٣٠٧(
   .البحث آخر



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٣٤٦ 

وباإلضافة إىل ذلك سنقرأ بعض أشعار القوم، ونتفاً من نثرهم الفـين، ونقـوم              
  .بتحليلها وتذوق مجاليتها

   .اإلسالمدراسي أي معرفة سابقة بهذا وال يتطلب التسجيل هلذا املقرر ال
  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي

  :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية
1- Michael Sells, Early Islamic Mysticism  
2- Carl Ernst, The Shambhala Guide to Sufism  
3- Ruzbihan Baqli, The Unveiling of Secrets  
4- A Reader will also be available 

  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل

 :األسبوع األول

-١١ ص ص    "سـيلز "من كتاب   " اإلسالمأساسيات  "قراءة يف موضوع    
ارات ، وخمت "إيرنست" والفصل الثاين من كتاب      -.٨٦-٢٩، ومن ص ص     ٢٦

  .من القرآن واحلديث النبوي
  :األسبوع الثاين

من كتاب  " تفسري الصوفية للقرآن  : أساسيات التصوف "قراءة يف موضوع    
آن مريي  "ـ ل اإلسالم، ومن كتاب األبعاد الصوفية يف       ٩٦-٧٥ ص ص    "سيلز"

ية اإلسالمومن كتاب مفاتيح مالمح التصوف يف العصور        . ، الفصل الثاين  "شيميل
التصوف الفارسي الكالسيكي مـن     "ومناقشة موضوع   . اد نور خبدش  األوىل، جلو 

عند " اإلخالص"عند العطار، و  " الزهد واحلب "وموضوع  ". بدايته إىل عهد الرومي   
عنـد  " حماسبة النفس "، و ١٧٠ -١٥١ ص ص    "سيلز"رابعة العدوية، من كتاب     
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  .١٩٥ -١٧٦ ص ص "سيلز"احلارث احملاسيب من كتاب 
 :األسبوع الثالث

وفـصل  . عند القـشريي " معرفة اهللا وتعريف التصوف"ءة يف موضوع    قرا
مـن  " السراج"وفصل   و ،١٥٠-٩٧ ص ص    "سيلز"من كتاب   " املطارحات"

 "سـيلز "من كتـاب  " البسطامي"وفصل . ٢١١-١٩٦ ص ص "سيلز"كتاب  
. ٢٦٥-٢٥١ ص ص    "سيلز"من كتاب   " اجلنيد"وفصل  . ٢٥٠-٢١٢ص ص

  .٢٨٠-٢٦٦ ص ص"سيلز"من كتاب " احلالج"وفصل 
  :األسبوع الرابع

الفصل الثالث من   " تبجيل األولياء : املمارسات الصوفية "قراءة يف موضوع    
، يف الفصل الرابع مـن كتـاب        "طقوس الذكر الصويف  "و. "إيرنست"كتاب  

  .للبقفلي" كشف األسرار"، وموضوع "إيرنست"
  :األسبوع اخلامس
  .عطلة الربيع
  :األسبوع السادس

  ."إيرنست"ب الصوفية، يف الفصل اخلامس من كتاب دراسة النظم واآلدا
  :األسبوع السابع

الـسادس    دراسة التعبري الصويف عن طريق الشعر واملوسيقى يف الفـصلني         
صوت احلب والشعر العرفـاين يف      "وموضوع  . "إيرنست"والسابع من كتاب    

، ودراسة خاصة يف شعر موالنا جـالل        "آن مريي شيميل  "من كتاب   " اإلسالم
  . الروميالدين

  :األسبوع الثامن
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  .٣١-١ ص ص"إيرنست"عودة لتعريف مفهوم التصوف من كتاب 
  :األسبوع التاسع

 الصوفية وخصومهم  من كتاب " الصوفية بني األصالة واحلداثة   "حتليل قضية   
، ودراسـة احلـب     "إيرنست"والفصل الثامن من كتاب     . "إليزابيث سرية "ـل

 .واجلمال عند الشيخ غالب

  :عام هلذا املقرر الدراسينقد وتقومي 
مع أن هذا املقرر يعتمد على نفس نوعية الكتب املعتمدة يف املقرر الدراسي        
السابق إال أن األستاذ متكن من صياغة املقرر حبيث حيتوي على شيء من النظر              

 كمـا -مناسبة لسماع آراء خصوم التصوف      النقدي للتصوف، وأعطى فرصة     
  .ضوع ليدلوا بدلوهم يف املو-أمساهم

 كما كان األستاذ حصيفاً عندما اعترف بأن التصوف ال يسيطر علـى التجربـة       
 ية برمتها، وإمنا هو فقط وجه واحد من بعض وجـوه التعـبري            اإلسالمالباطنية  

وقام األستاذ كذلك بالتفريق والتمييز بني مفهومي الزهد        . الروحي والفين عنها  
ض اجلماليات والفنون واملوسـيقى     ولعله عنى أن التصوف يشتمل على بع       والتصوف،

  .يهتم ا عادة أرباب الزهد والعبادة والرقص، وأشياء أخرى من هذا القبيل ال
للتصوف، ولكنه يبدو    وبعد ذلك كله فمن الواضح أن األستاذ نصري مبني        

ـ  اإلسالم من االعتدال والعلم بقضايا     ءعلى شي   ى األخرى، فساعده ذلـك عل
  .مما فعل صاحب املقرر السابق ربجالء حقيقة التصوف أك



  محاور التركيز في مناهج دراسة اإلسالم في الجامعة الغربية: الفصل الحادي عشر

 

٣٤٩ 

  "قسم الدين" : جامعة تورونتو-ج
  م٢٠٠٤ربيع 

  .)٣٠٨( التصوف:اإلسالمعلم الباطن والتزكية يف 
  عبد العزيز سخي الدين: الربوفسور

  :توصيف املقرر الدراسي
وموضـوعي ألصـول    الدراسي عبارة عن استعراض تـارخيي       هذا املقرر   

تم املقرر بشكل أساسي بنمو تقاليـد علـم         ويه. اإلسالموتطورعلم الباطن يف    
ية األوائـل،   ف مسألة ظهور الزهد والصو    عالباطن والتزكية عند املسلمني، ويتتب    

  . سهامام يف الفلسفة والفن واألدبإوتطور طرقهم ومذاهبهم، وحيلل 
ويف السياق نفسه حياول املقرر دراسة حياة وتعاليم خنبة من أبرز املتـصوفة      

عة العدوية، وأيب منصور احلالج، وجالل الـدين الرومـي، وأيب           املسلمني كراب 
تساعد  ويستخدم املقرر وسائل إعالمية إليكترونية لكي     . حامد الغزايل، وآخرين  

ية األمر الذي سـيمكن  اإلسالميف استكشاف األبعاد الروحية يف الفن والعمارة    
  .ةياإلسالممن تتبع األبعاد النفسية والروحية للتجربة الصوفية 

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية

1- Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam  
2- Annemarie Schimmel My Soul is a Woman 
3- S. H. Nasr, Islamic Art and Spirituality.  

                                                
يف  امللحق اخلـامس  انظرنظر إىل املادة بكاملها للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و      )٣٠٨(

  .آخر البحث
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4- Fariduddin Attar, The Conference of the Birds. 
5- Michael Sells, Early Islamic Mysticism. 
6- A. W. Chittick, Sufi Path of Love. 
7- John Renard, Seven Doors to Islam. 

  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل

 :األسبوع األول

ي، اإلسـالم علم البـاطن    طبيعة  : التوحيد وعلم الباطن  "دراسة موضوع   
  ."مريي شيميل، وبرينارد، وسيلز"من كتب ". ياإلسالمومصادره يف حالة الوحي 

  :األسبوع الثاين
النظرية العليا يف الرسول والرسالة والعالقة ذات البعـدين     "دراسة موضوع   

  ."برينارد وسيلز" كتابي من". اإلسالمالروحيني يف 
  :األسبوع الثالث

 للفترة الكالسيكية للتصوف يف إطار تطـور احلـضارة          استعراض تارخيي 
  ."سيلز" و،"األول ""شيميل" كتابي من. يةاإلسالم

  :األسبوع الرابع
 القديسة رابعـة    :دراسة الرموز العظيمة لعلم الباطن يف العصر الكالسيكي       

  . "برينارد وسيلز" كتابي من. الشهيد احلالجو
  :األسبوع اخلامس

 كتابي  من. الطريقة كقائد يف التجربة الروحية الصوفية     : بالطريق إىل احملبو  
  ."سيلز"و" األول"، "شيميل"

  : األسبوع السادس
  . ونصر"برينارد" كتابي من. استكتشاف وتفصيل أمر الطاقة الروحية
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  :األسبوع السابع
   ".الثاين"و" األول "":شيميل" كتابي من. يةاإلسالمدور املرأة يف الروحانية 

  :سبوع الثامناأل
.  السين اإلسالمأبو حامد الغزايل وإسهامه يف تقريب الشقة بني التصوف و         

  . "مونتغمري واط"من كتاب 
  :األسبوع التاسع

  ."سيلز"، و األول":شيميل ": كتابيمن. نسانتقديس اإل: فكرة اإلنسان الكامل
  :األسبوع العاشر

   .عطارين الدمن كتاب فريد ال. التسامي واالحتاد باإلله
  :األسبوع احلادي عشر

  ."برينارد"و" األول"، "شيميل" : كتابيمن. ة التصوف يف الطرق الصوفيةسسمأْ
  :األسبوع الثاين عشر

دراسة شخصييت جالل الـدين الرومـي ومشـس         : اجلوهر الباطين للحب  
  ."شيميل وجيتيك" : كتابيمن. التربيزي

  :األسبوع الثالث عشر
  . ونصر"جيتيك" : كتابيمن. لفراقأمل ا: شكوى املعازف

  :األسبوع الرابع عشر
شـهاب الـدين    : اإلسـالم عقلنة علوم البـاطن يف      : التصوف اإلشراقي 

  ."شيميل وجيتيك" : كتابيمن.  الدين بن عريبيالسهروردي وحمي
  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي

تمدة يف املقـررين    يعتمد هذا املقرر الدراسي على نفس طائفة الكتب املع        
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وهو مؤلف   ،"مونتغمري واط "ـالسابقني مع إضافات قليلة، حيث برز كتاب ل       
 فمجاله األصيل هـو اجلانـب   ،ليس له شأن يذكر يف جمال الدراسات الصوفية   

كما أضيفت شخصيات صوفية قليلة، كاإلمام أيب حامد        . اإلسالمالسياسي يف   
د إضافة جديدة ألنه أستاذ جـالل       الغزايل، ومشس التربيزي، واألخري قد ال يع      

  .الدين الرومي، وقد عرب الرومي عن أفكاره بأفضل مما فعل هو
للنظر إىل التصوف، عمد فيه األستاذ إىل        وقد اختذ املقرر منظوراً عقدياً ميتافيزيقياً     

عقلنة التصوف، واستعان يف ذلك بنظريات علم النفس، وهذه إضافة علمية قد تـسهم   
سات األكادميية للتصوف وتعني على تقوميه ونقده بعيداً عـن العاطفـة     يف تطوير الدرا  

  .واالنبهار واالستسالم ملقوالته وجتاربه اإلهلامية األصل واملورد
كما يالحظ أن األستاذ قد انتبه إىل وجود مدرستني فيما يسمى بالتصوف            

أنه جعل  ومع متييز األستاذ الواضح بني املدرستني إال        . السين والتصوف الشيعي  
  .التصوف الشيعي غالباً على املادة الدراسية يف هذا املقرر
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  "قسم الدين ": كلية كينون-د
 م٢٠٠٣ربيع

  .)٣٠٩(مسنار يف التصوف
  :توصيف املقرر الدراسي

ي يعد جتلياً من أهم جتليـات الـورع         اإلسالمإن التصوف أو علم الباطن      
لصوفية متثل منبعاً لبعض أعظم     والتقى والنسك عند املسلمني، وما زالت تقاليد ا       

وإن اإلميان باألوليـاء  . قدمياً وحديثاً ياإلسالمإنتاجها يف العامل  األدبيات اليت مت  
ي، وقد بقيت الطرق الصوفية     اإلسالمما زال عاماً ومنتشراً يف معظم أحناء العامل         

ي، حيث ربطت هذه    اإلسالماالجتماعية يف العامل     تشكل بعض أهم املؤسسات   
ؤسسات عموم املسلمني ببعضهم بعضاً بغض النظر عن اختالفهم من النواحي           امل

  .العرقية والقومية واللغوية
ويتيح لنا هذا السمنار الفرصة لكي ننخرط يف قراءة مباشرة لبعض أهـم             

وتشتمل هذه القراءات على مصادر     . األعمال الفكرية احلديثة يف جمال التصوف     
 أبعـاد الظـاهرة   -من زوايا متباينـة -ريقها تشف عن طأصلية وثانوية، وسنك 

  .الصوفية باعتبارها ظاهرة دينية واجتماعية وثقافية
  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي

 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية

                                                
يف  امللحق السادس    انظرنظر إىل املادة بكاملها     للوقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر،          )٣٠٩(

  .آخر البحث
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1-Sells, Michael, ed, Early Islamic Mysticism. 

2-Ernst, Carl, The Shambala Guide to Sufism 

3-Ruzbihan Baqli, The Unveiling of Secrets 

4-Shaikh Baduddruddin, Inspirations on the Path of Blame. 

5-Martin Lings, A Sufi Saint of the 20th Century. 

6-Katherine Ewing, Arguing Sainthood: Modernity, Psychoanalysis and Islam. 

7-Laleh Bakhtiyar, Sufi Women of America: Angels in the Making.  

 :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل
  :األسبوع األول

  ". أنا مسلم، أنا صويف"فيلم  ومشاهدة .مقدمة ومناقشة عامة
  :الثاين األسبوع

حتتوي املادة على تعريف بالتصوف مع التفرقة  ". "إيرنست"قراءة يف كتاب    
بني املتصوف والدرويش والفقري، وتعريف باملصادر القرآنية والسنية للتصوف،         
وتعريف القداسة الصوفية، وأمساء اهللا احلسىن، والشفاعة النبويـة، والترقـي يف           

  ."املقامات الصوفية 
  :الثالث األسبوع

حتتوي املادة على شرح ملوضـوع تـسليك        ". "إيرنست"قراءة يف كتاب    
م التربوي الصويف، وفنون املوسيقى والرقص عنـد الـصوفية،          املريدين يف النظا  

وقراءات من الشعر الصويف بالعربية والفارسية، ومناقشة ملواقف الصوفية مـن           
  ".الدولة واحلداثة والظاهرة األصولية 

  :الرابع األسبوع
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حتتوي املادة على عرض للجانـب الروحـي   ". "إيرنست"قراءة يف كتاب   
فاملرحلة األوىل هي مرحلة ما قبل      . رض على أساس تارخيي   لإلسالم، ومت هذا الع   

واملرحلة الثانية أبـرز أقطاـا      . التصوف وأبرز ما فيها حادثة اإلسراء واملعراج      
 .واملرحلة الثالثة أبرز ممثليها السراج والقشريي     . احلسن البصري ورابعة العدوية   

 القـرن الـسابع     املرحلة الرابعة وهي ذروة التجارب الصوفية وقد ظهرت يف        و
  ".اهلجري، وبرز فيها كل من جالل الدين الرومي وفريد الدين العطار

  :اخلامس األسبوع
حتتوي املادة على اسـتعراض تـارخيي لنـشأة         ". "سيلز"قراءة يف كتاب    

  ". ي وتطوره اإلسالمالتصوف 
  :السادس األسبوع

ـ       ". قراءة يف كتاب البقلي    شاهد حتتوي املادة على كشف وحتليل لبعض امل
  ".واألسرار الصوفية 

  :السابع األسبوع
   ".حتتوي املادة على شرح ملعاين التوحيد والعبادة". الدين قراءة يف كتاب الشيخ بدر

  :الثامن األسبوع
حتتوي املادة على وصـف لـآلداب       ". الدين قراءة يف كتاب الشيخ بدر    

  ".شراقق واألاواملواجد عند أهل األذو
  :التاسع األسبوع

حتتوي املادة على حتليـل ألقـوال بعـض    . ""مارتن لنغز " كتاب   قراءة يف 
  ".أقطاب التصوف يف القرن العشرين

  :العاشر األسبوع
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حتتوي املادة على دراسة حلقيقة التـصوف       . ""مارتن لنغز "قراءة يف كتاب    
من الداخل واخلارج كما تتبدى يف جتارب بعض قادة التصوف الكبار كالشيخ            

 لبعض مبادئ التصوف معروضة على مبادئ التوحيـد،         أمحد العلوي، ودراسة  
واستكشاف ملعاين احلروف األجبدية عند الصوفية، واستبطان لتأمالم يف أسرار          

  ". وقراءة لطائفة من أشعار الشيخ العلوي،الصالة
  :احلادي عشر األسبوع

حتتوي املادة على حتليل لبعض التجارب      . ""كاثرين أونج "قراءة يف كتاب    
  ".ة الرجالية والنسوية من منظورعلم النفس الفرويديالصوفي

  :الثاين عشر األسبوع
حتتوي املادة على حتليل لبعض التجارب      . ""كاثرين أونج "قراءة يف كتاب    

  ".الصوفية الرجالية والنسوية من املنظور الفرويدي
  :الثالث عشر األسبوع

 بالتصوف، ودوره حتتوي املادة على تعريف   . ""الليه خبتيار "قراءة يف كتاب    
يف إعادة اخللْق إىل التوبة، والزهد، وجتنب اإلفراط والتفريط، وإحكام السيطرة           

وتشتمل املادة على حماورات مع سبع نـساء        . على الذات، والتحلي بالفضائل   
  ".ت أسلمن مث اخنرطن يف طريق القومأمريكيا

  :نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
سي على هيئة مسنار، ولذلك تشعبت مادته كـثرياً،     تأسس هذا املقرر الدرا   

ألن املقصود يف هذه احلالة هو أن يتم تعريف الطالب بأكرب قدر من املعـارف               
الصوفية، والدراسات التارخيية والنقدية للتصوف، من غري تركيز أو تعمـق يف            
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موضوع معني، وقد اعتمدت طرائق التحليل االجتمـاعي والنفـسي لتنـاول            
ية اإلسـالم لصوفية، وأثر هذه الظاهرة يف الثقافة الشعبية للمجتمعات         الظاهرة ا 

استعراض مواد من التـاريخ      يتم وحىت عندما كان  . املعاصرة على وجه التحديد   
  . احلاضريفي فقد كان املقصد األساسي هو معرفة تأثري املاضي اإلسالم

، فقلل مـن أثـر     وقد أثر هذا الدافع الدراسي تأثرياً إجيابياً على هذا املقرر         
ولكن مل  . عة اليت سادت املقررات الثالث السالفة باجتاه ترويج التصوف        نـزال

 الكتاب املختار   أنّعة التروجيية، إذ    نـزخيل هذا املقرر الدراسي متاماً من هذه ال       
عن الصوفيات األمريكيات ال خيلو من اللهجة اخلطابية احلماسـية، والـسعي            

  .ية األمريكيةاإلسالم األوساط لتضخيم ظاهرة ليست سائدة يف
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 كبرياً من مقررات    اًتستغرق املوضوعات اليت تعاجل شأن املرأة املسلمة جزء       

وكثرياً ما يدرس موضوع املرأة العربيـة  . ية يف املناهج الغربيةاإلسالمالدراسات  
، اإلسـالم  من مادة عامة عن     حبسبانه مادة دراسية كاملة ال جمرد جزء       واملسلمة

وينبع اهتمام الدارسني الغربيني بأمر املرأة املسلمة من اعتقادهم بأا مل تتحـرر             
ية يف اإلسـالم بعد، وأن حتريرها مهمة صعبة عصية، وأنه مل تربز قوة التقاليـد            

ي كما تبدى يف موضوع   اإلسالممواجهة قوى احلضارة الغربية الوافدة إىل العامل        
، ولذلك حيظى موضوع املرأة املسلمة باالهتمـام األكـادميي   )٣١٠(املسلمةاملرأة  

، وتتفاوت املقررات يف معاجلاا هلذا      )٣١١(سواء على صعيد التدريس أو البحث     
املوضوع احلساس، ولكن السمة الغالبة على هذه املعاجلات هي مسة التحيز ضد            

، وذلك قياساً   -ظرهميف ن – ، وحتميله وزر تردي أوضاع املرأة املسلمة      اإلسالم
ـاعها يف املاضـي،          حالة املرأة الغربية اليت حتم    على   ل الديانة النصرانية وزر تردي أوض

                                                
(310) John L. Esposseto, Women in Islam and Muslim Society, inYvonne Yazbeck Hadad, and 

John L. Esposseto, Islam, Gender and Social Change, Oxford University press, New York, 
1998, P. I X. 

دكتور مازن مطبقاين عناوين وموضوعات بعض املؤمترات والندوات األكادميية الـيت           رصد ال  )٣١١(
حتليل أسباب عـزوف   تناولت موضوع املرأة من هذه الزاوية، حيث وقع التركيز يف معظمها على      

وإبرام عقد الـزواج املـدين، وإباحـة         املرأة املسلمة عن جماراة املرأة الغربية يف التحرر اجلنسي،        
وحنو ذلك من القضايا السالبة اليت يقصد ا تأكيد النظرية الغربية عن دونيـة املـرأة                جهاض  اإل

عاصـر يف منظـور    املاالستـشراق مازن صالح مطبقـاين،  : راجع. طهاد الرجل هلا  ضاملسلمة وا 
  .١١٥-١١٠، ص ص  ه١٤٢١، دار اشبيلية، الرياض، اإلسالم
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  .اخلالص واالنعتاقوحتسب أن التخلص من أحكام الدين ذا الصدد يعطيها مفاتيح 
 يف موضوع املرأة العربية واملسلمة      اً متخصص اً دراسي اًومن حنو عشرين مقرر   

  : اليت متثلها وتعرب عن سائرها بصورة معقولةةاملقررات الثالثاخترنا هذه 

 "قسم الدين: " جامعة أمهرست-أ
  م٢٠٠٠ ربيع

  .)٣١٢(املرأة والدراسات النسوية
 يةاإلسالماملرأة والنسوية 

  لياسإمجال : الربوفسور
 :توصيف املقرر الدراسي

عاصـرات،  تتركز مادة هذا املقرر الدراسي على حياة النساء املسلمات امل         
ي، والفاعلية اليت تؤديها    اإلسالموالعوامل اليت حتكم عالقات اجلنسني يف العامل        

  .ي املعاصراإلسالم واتمع اإلسالماملساءلة املستمرة حول وضع املرأة يف 
ويف القسم األول من املقرر سنقوم بفحص واختبار وضع املرأة يف الفكـر             

ت تتعلق بـالقرآن، واحلـديث،      ي الكالسيكي، الذي يشمل موضوعا    اإلسالم
  .والشريعة، والعقيدة، والفلفسفة واألدب

ويف القسم الثاين من املقرر سنركز على قضايا املرأة املـسلمة املعاصـرة،             
خمتلفة، بغية تسليط الضوء على مسائل متعددة        وذلك من خالل سياقات ثقافية    

 النقاب، والفصل بـني     كلها ذو أمهية فائقة يف شأن املرأة املسلمة املعاصرة، مثل         
                                                

 امللحق الـسابع يف     انظرنظر إىل املادة بكاملها     لل، و قمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر        )٣١٢(
  .آخر البحث
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اجلنسني، وصالت القرىب، والعنف، والصحة، واحلركة النسوية، وحرية التعبري،         
  . وغري ذلك

ويف القسم األخري من املقرر سنتناول القضايا الفكرية للحركة النـسوية يف        
ي، يف حماولة للحوار والتفاهم بينها وبني احلركة النسوية يف العامل           اإلسالمالعامل  
  . واألصول العرقية، والنسبية الثقافية، ، السيما يف مسائل األنوثةالغريب

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب واملقاالت التالية

1- Al-Shaykh, Hannan, Women of Sand and Myrrh 

2- Elias, Jamal J. Islam 

3- Friedl, E. Women of Deh Koh: Lives in an Iranian Village. 

4- Malti-Douglas, Fedwa. Woman's Body, Woman's Word 

5- Mernissi, F. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's 
Rights in Islam 

6- Zuhur, S. Revealing Reveiling: Islamist Gender Ideology in Contemporary 
Egypt 

7- Göçek, Fatma Müge and Shiva Balaghi, eds. Reconstructing Gender in the 
Middle East 

8- Mai Ghoussoub. "Feminism - or the Eternal Masculine - in the Arab World." 
New Left Review 161 (January-February, 1987): 3-13.  

8- Reza Hammami and Martina Rieker. "Feminist Orientalism and Orientalist 
Marxism," New Left Review 170 (July- August 1988): 93-106 

9- Deniz Kandiyoti. "Women, Islam and the State." In Comparing Muslim 
Societies: Knowledge and the State in a World Civilization, edited by Juan 
Cole. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992, 237-260. 

10- Chandra Mohanty. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 
Discourse." In Third World Women and the Politics of Feminism, edited by C. 
Mohanty, et. al. Bloomington: Indiana University Press, 1991, 51-80. 

11--Barbara Stowasser. "The Mothers of the Believers in Hadith," Muslim World 
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82:1-2(1992), 1-36. 

12- Gavin Hambly, "Becoming Visible: Medieval Islamic Women in 
Historiography and History," in Women in the Medieval Islamic World, 3-27. 

13- Rifat Hassan, "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam". 

Shahla Haeri. Law of Desire. Syracuse: Syracuse University Press, 1992, 23-72. 

14- Sima Pakzad. "The Legal Status of Women in the Family in Iran." In the Eye 
of the Storm, edited by Mahnaz Afkhami and Erika Friedl. Syracuse: Syracuse 
University Press, 1994, 169-179. 

15- Carl F. Petry, "Conjugal Rights versus Class Prerogatives: A Divorce Case in 
Mamluk Cairo" in Women in the Medieval Islamic World, 227-24. 

16- Leslie Pierce, " `She is Trouble... and I will Divorce Her': Orality, Honor, and 
Representation in the Ottoman Court of `Aintab," in Women in the Medieval 
Islamic World, 269-300 

17- Bruce Lawrence. "Woman as Subject/Woman as Symbol." The Journal of 
Religious Ethics 22:1 (Spring 1994), 163-185. 

18- Deniz Kandiyoti. "Emancipated but Unliberated Reflections on the Turkish 
Case." Feminist Studies 13 (Summer 1987): 317-338. 

19- Ayse Kadioglu. "Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the 
Villain?" The Middle East Journal 48:4 (Autumn 1994): 645-660. 

20- Muneer Ahmad Anees. Islam and Biological Futures. London: Mansell, 1989, 
47-64, 85-118, 164-187. 

21- Marcia Inhorn. Infertility and Patriarchy. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1996, 222-259. 

22- Barbara Ibrahim and Nadia Farah. "Women's Lives and Health: The Cairo 
Women's 

23-Health Book Collective." Quality/Calidad/Qualité 4 (1992): 4-11. 

24- Khawar Mumtaz & Farida Shaheed. Women of Pakistan: One Step Forward, 
Two Steps Back? London: Zed Books, 1987, 71-122. 

25- Shahla Haeri. "The Politics of Dishonor: Rape and Power in Pakistan." Faith 
and Freedom, edited by Mahnaz Afkhami. Syracuse: Syracuse University 
Press, 1995, 161-174. 
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26- Rukhsana Ahmad, tr. Beyond Belief: Contemporary Feminist Urdu Poetry. 
Lahore: ASR Press, 1990 [selections]. 

27- Lila Abu-Lughod. Veiled Sentiments. Berkeley: University of California Press, 
1986, 171-232.  

 :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

 :األسبوع األول

لياس، وذلك ملعرفة اجلوانب    إجلمال   ،اإلسالممقدمة عامة وقراءة يف كتاب      
 أن ندرس وضـع املـرأة       ي، وهل جيب  اإلسالماملهمة من غري املهمة يف الدين       

 أو على األوضاع السياسية واالقتصادية والعوامل       اإلسالماملسلمة بالتركيز على    
 عند مناقـشة أوضـاع      اإلسالمالثقافية؟ وما حجم األمهية اليت جيب أن يناهلا         

  .ية املعاصرة؟اإلسالماتمعات 
. غـصوب ملـي   " النسوية والرجالية اخلالدة يف العامل العريب     "وقراءة مقال   

 اإلسـالم النساء و "و. "ريكلري"حلمادي و  واملستشرقون النسويون    االستشراقو
  ."دينيز كانديويت"ـل" والدولة

  :األسبوع الثاين
اجلدال املعاصر حـول دور املـرأة يف      : وية والنساء واتمع  اإلسالم دراسة
قـراءة نقطـة    : يةاإلسـالم ية، وإسهام املرأة يف احلركـات       اإلسالماتمعات  

 "تابع للرجال املرأة ك " و .لفؤاد زكريا " يني  اإلسالمألصوليني  االستشراف عند   ا
  . "ميتكالف"ـل" حركات الورع والتقوى النساء والرجال يف" ."للورانس كتوا"

  .لرفعت حسن"  وإسالم ما بعد املشيخيةاإلسالمنساء "و
  :األسبوع الثالث

: ريف والقبائل يف إيراننساء ال : النساء يف اهلوامش الثقافية   "دراسة موضوع   
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   ."استراتيجيات العيش يف بيئات متفرقة
ومشاهدة فـيلمني   . لفريدي"  احلياة يف قرية إيرانية    :نساء ديه كوه  "قراءة  

تتبعهـا قـراءات    . ومناقشة ما ورد يف هذين الفيلمني      اثنني عن املرأة املسلمة،   
ي فيمـا   إلسـالم اوصياغة الشرع   . تأسيسية عن املرأة يف منظور القرآن والسنة      

  . يتصل باملرأة، خصوصاً تعدد الزوجات وحدوده
 :األسبوع الرابع

النقـاب  " و ."بـاربرا ستواسـري   "ـل" أمهات املؤمنني يف احلديث   "قراءة  
 :ثقافة جمتمعات العـصور الوسـطى     "و .لفاطمة املرنيسي " والسيطرة الذكورية 

ليد األوصاف املسيئة    توليد وخت  :كيان األنثى يف األدب والفلسفة العربية القدمية      
الدامغة للمرأة يف اخلطاب األديب العريب القدمي، وغياب صـوت املـرأة مـن              

 نـساء   :الظهـور " دراسة"وقراءة  . قبيل عصر النهضة   صفحات األدب العريب  
" جسد املرأة وكلمتها  "و"  يف العصور الوسطى يف التاريخ وكتابة التاريخ       اإلسالم

يف القـانون وجمتمـع      ياإلسالم النسوي   املنظور"و. "دوغالس"لفدوى ملطي   
  ."دوغالس"لفدوى ملطي " العصور الوسطى
  :األسبوع اخلامس

إنـا  "و. "ملرنيسي"ـل" النقاب والسيطرة الذكورية  "كتاب   مواصلة قراءة 
ية وما يتصل منـها     اإلسالمالشريعة  "و. "ليسلي برييس "ـل !"مصيبة، سأطلقها 

واجلـدل   نكاح والطالق ووكالة املـرأة    قوانني ال "و" بوضعية املرأة االجتماعية  
شـاهال  "ـل" الشهوة قانون"و". ية املعاصرة اإلسالماملرافق لذلك يف اتمعات     

احلقوق الزوجيـة   "و. "باكزاد"ـل" الوضع القانوين لألسرة يف إيران    "و. "هايري
 ."كارل بيتري"لـ" يف مقابل االمتيازات الطبقية
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 :السادس األسبوع

  .عطلة الربيع
  :السابع وعاألسب

 السيطرة على اجلسم األنثوي عن طريق اخلطـاب        :مسائل الصحة واجلسم  
.  حتديد النسل، واإلجهاض، واخلفاض، واالجراءات الطبيـة املختلفـة         :الطيب

 . ِوزر عدم اإلجناب، وتكوين احتاد مستقل للصحة النسائية مبصر وحتميل املرأة
  :الثامن األسبوع

عقـدة الـنقص    "و. ألنـيس " بل البيولوجي  واملستق اإلسالم"قراءة دراسة   
 الكتـاب اإلرشـادي     :حياة املرأة وصحتها  "و. "إورن مارسيا"ـل" واملشيخية

  ".الصحي الحتاد نساء القاهرة
أمهية الوضع الطبقـي    "و"  النساء يف جمتمع منفصل    :النقاب ومكانة املرأة  "و

  ".قدوم املدنية" و"ياإلسالموالعرقي يف اتمع 
  :سعالتا األسبوع

 ومواصلة قـراءة كتـاب    : مشاهدة عرض مصور لظاهرة النقاب يف تركيا      
لشريفة " التكشف. .التكشف"ومقال  . للمرنيسي" النقاب والسيطرة الذكورية  "

العلمنة وآثارها يف احلالة التركية وأثر اإلصالح احلديث         ودراسة ظاهرة . زهور
ات االصـالح االجتمـاعي   النخبة التركية يف اجتاه وروبةوأثر أَ يف وضع املرأة،  

 .أفسح يف اال االجتماعي العام ونتائجه فيما خيص إعطاء املرأة مكاناً
 :العاشر األسبوع

تتبيع النـساء   "و. "كانديويت"ـل "النساء املعتوقات وليس احملررات   "قراءة  
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. "عائشة كـاديوغولو "ـل" هو السبب احلقيقي؟ اإلسالمهل  : للرجال يف تركيا  
ايـة  "و .وبالغـي  لغوكيك "ملسألة النسوية يف الشرق األوسط    إعادة بناء ا  "و

املقاومـة  "و". كانـديويت "ـل " والقومية واملرأة يف تركيا    اإلسالم: امرباطورية
ية يف الدولة اإلسالمساء يف باكستان والتفسريات املعاصرة للقوانني     الن: والسيطرة
 االستسالم للظروف االجتماعية    وتطبيقاا بالنسبة للنساء وتنظيمان، ومسألة    القومية  
  . شاهدلفريدة " اجلانب اآلخر من اخلطاب" :وقراءة يف كتاب "القاهرة

  :احلادي عشر األسبوع
قضايا العنف واحلرب وآثار احلرب على حياة النـساء، واالغتـصاب، وقتـل             

 إعادة"القراءة يف كتاب     مواصلة ".والثأر، والعنف ضد النساء، ومقاومة املرأة      الشرف،
" نـساء باكـستان   "و ."وبالغي غوكيك"ـل "بناء املسألة النسوية يف الشرق األوسط     

  ."شال هايري"ـل" ل الشرف يف باكستانتسياسة ق"و. ملمتاز وفريدة شاهد
  :الثاين عشر األسبوع

الشعر والنثر كأدوات للتعبري    : دراسة أدب املرأة والسرد النسوي يف األدب      
نـساء   "قـراءة يف   .األدب يف احلركة النسوية   عن الذات وممارسة احلرية ودور      

" الشعر النسائي املعاصر باألرديـة    : أبعد عن التصديق  "و. حلنان الشيخ " الرمال
إعادة بناء املسألة النـسوية يف الـشرق األوسـط           "و. "وبالغي غوكيك"ـل
. "دوغـالس " لفـدوى ملطـي      :جسد املرأة وكلمتها  "و. وبالغي لغوكيك"
 .صوت من مصر: وشاهد أم كلثوم. أيب حلودلليلى  "عاطفة النقاب"و

  :الثالث عشر األسبوع
يف احلركة النسوية لعصر ما بعد االستعمار وهل ميكن استخدام       النظر إعادة
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  آليات اجلدل الغربية يف مناقشة قضايا املرأة املسلمة؟ 
ي؟ أو اإلسالموهل هنالك جدة تصلح للدفاع عن احلركة النسوية يف العامل       

  ي؟اإلسالم جمموعات متنوعة من احلركات النسوية يف العامل للدفاع عن
. "موهـانيت "ـل" االستعمار والتمدن : من املنظور الغريب  "راءة يف دراسة    ق

 ."بوردو"ـل" احلركة النسوية وما بعد احلداثة ومسألة النوع"و

  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
أشد من الغـربيني  يدل امسه إال أنه ريب كما   مع أن صاحب هذا املقرر الدراسي ع      

تعصباً ملفاهيم حترير املرأة على املقاييس الغربية املرتدة على الديانة النصرانية املتهمة قدمياً             
ـاحب            اإلسالمومع أن   . باضطهاد املرأة   مل يضطهد املرأة ال قدمياً وال حديثاً إال أن ص

ـ          ـافرة للـدين       هذا املقرر يؤسس سائر مواده الدراسية حبيث تقدم عري ـام س ضة ا
  .ياإلسالمي على أنه سبب ختلف أوضاع املرأة يف العامل اإلسالم

ومواد هذا املقرر الدراسي عموماً ميكن وصفها بالتطرف، وهي مستقاة من           
األدبيات املاركسية وأدبيات اليسار اجلديد، اليت ترد الظلم الالحق بـاملرأة إىل            

ي، فهو الذي يكبح حرية املرأة      اإلسالمامل  وجود النظام األبوي واملشيخي يف الع     
  .سهامها يف اال العام يف ظنهمإوحيد من 
لو هذا املقرر من دعوة إىل اإلباحية كالدعوة إىل حريـة املـرأة يف              خيوال  

التصرف يف جسدها طاملا أا متلك ذلك اجلسد، فهي حرة إذن يف أن حتمل أو               
حياسبها على أساس من ديـن أو       جتهض أو تزين كما تريد، وال حق ألحد أن          

  .! اجتماعية عامةبقانون أو آدا
ـاالً للفهـم األرحيـي              نـزوتشتد ال  عة الدعوية يف مواد املقرر حبيث ال تدع جم
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ـاب     ء تقوم بعملية دمغ سابغ مسي      أن املعتدل، فاملواد الدراسية ال تين      لإلسـالم، فالنق
ـاً  ى لستر وجهها، ولكنه يفهم      مثالً ال يفهم على أنه مبادرة من املرأة بدافع التقو          فهم

ـال       . على أنه جمرد قهر رجايل للمرأة ال غري       " دوغمائياً"ائياً   وتقـصري املـرأة يف جم
بداع الرجل يناقش على أنه ناتج عن تسلط الرجل املـسلم           إبداع األديب عن جماراة     اإل

ـ             ا أسـباا   بدعوى األبوية واملشيخية على املرأة املسلمة، وال يفسر على أنه ظاهرة هل
  .! جماراة الرجل يف هذا املضمارنالطبيعية وأن املرأة الغربية متخلفة كذلك ع

 التفسريات املتعنتة نابعـة ومتأتيـة مـن التطبيـق اآليل         هوال شك أن هذ   
لفرضيات النظرية املاركسية املوجهة هلذا املقرر الدراسي، والتضحية يف سـبيل           

 لالنطالق مـن الواقـع ال مـن         ذلك مبستوجبات البحث العلمي الذي يدعو     
  . النظريات التحكمية اجلاهزة

وانسياقاً مع التطبيق التلقائي للمناهج واملصطلحات غري املفيدة تـستخدم          
ي، اإلسـالم مواد هذا املقرر تصورات غريبة عن السياق التارخيي واالجتماعي          

  تصورات اإلسالمحيث ال يصح علمياً أن يقحم الباحث يف جمال احلديث عن            
فال توجد عـصور    " ية  اإلسالمثقافة جمتمعات العصور الوسطى     " تتحدث عن   

فهذا التصور السائد يف األدبيات الغربيـة يـشري إىل   . اإلسالموسطى يف تاريخ   
ثقافة التخلف والتشدد الديين الكنسي املعادي للعقل والعلمي يف أوروبـا بـني      

ل بـساطة إىل اإلطـار      وال حيسن نقله بك   . القرنني احلادي عشر والسابع عشر    
إذ يصح  . ي الذي كانت له ظروف منوه واياره املختلفة متاماً        اإلسالماحلضاري  

ـار     أن   يقال إن متسك املسلمني تارخيياً بالدين كان السبب األساسي لتقـدمهم وازده
  . حضارم، وإن اوم يف أمر دينهم كان السبب األكيد لضياعهم احلضاري
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 بالقدر الكايف إذ أنه مل يناقش إال يف منتهى الدراسة           ومل يكن األستاذ فطناً   
مدى صوابية استخدام مصطلحات وآليات اجلدل الغربية يف مناقشة قضايا املرأة           

  .املسلمة، وكان األحرى به أن يناقشها وحيسم أمره حنوها منذ البدء
  "قسم لغات وثقافات الشرق األدنى: " جامعة والية أوهايو-ب

  م٢٠٠٤خريف
  .)٣١٣(تبات العربيات والبحث عن اهلوية الشخصيةالكا

  جوزيف زيدان : الربوفسور
  :توصيف املقرر الدراسي

هذا املقرر الدراسي مهمته أن يفحص وميحص نتائج مساعي البحث عـن           
فمنذ بدء النـهوض    . الذات يف األدب النسائي العريب كما متثل يف عدة أجيال         

: عشر مر األدب النسائي بثالثـة أطـوار  الثقايف العريب يف ايات القرن التاسع       
استمر حىت اية األربعينيات، ومتيز مبيله لتقليد التيار الـسائد يف           : الطور األول 

ت اساد خالل اخلمسيني  : والطور الثاين . عامل األدب العريب، وهو األدب الرجايل     
وهـو الـسائد    : والستينيات، ومتيز بالبحث عن اهلوية الفردية، والطور الثالث       

  .حالياً، وهو مندفع حنو البحث عن اهلوية القومية اجلامعة
 متثيالً جيداً لنقرأها    ةالثالث وسنختار عينات متثل كل طور من هذه األطوار       

ونناقشها، ويقع على عاتق الطالب أن يطلعوا جبانب ذلك علـى النظريـات             
  .الكربى يف جمال احلركة النسوية
                                                

انظر امللحق الثـامن يف     نظر إىل املادة بكاملها     للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣١٣(
  .البحث آخر
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  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  : املقرر الدراسي على قراءة الكتب التاليةيقوم
  .بني احلياة واملوت:  عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، على اجلسر-١
  . مسرية عزام، أريد ما-٢
  .  ليلى بعلبكي، البطل-٣
  .ملكة ناريك، أنا-٤
  . غادة السمان، كوابيس بريوت-٥
  . حنان الشيخ، حكايات زهرا-٦
  . فدوى طوقان، رحلة جبلية-٧
  . فدوى طوقان،قصائد خمتارة-٨
  .لزيات، الباب املفتوحا لطيفة -٩

  . مي زيادة، املؤلفات الكاملة،الد الثاين-١٠
  :الكتب اإلضافية للمقرر الدراسي

  . عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، الشاعرة العربية املصرية-١
  .ملعاصرا عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، األدب النسوي العريب -٢
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7- Benstock, Shari (ed.), Feminist Issues in Literary Scholarship.  
8) Baym, Nina. "The Madwoman and Her Languages: Why I Don't Do  Feminist 

Theory,"  

9- Cooke, Miriam. War's Other Voices: Women Writers on the Lebanese Civil War.  

10-. Baym, Nina Women Write War: The Centering of the Beirut Decentrists.  
11- Baym, Nina. “Arab Women Writers” in Badawi, M. M. (ed.) Modern Arabic 

Literature.  
12- Donovan, Josephine. "Toward a Women's Poetics". 

13- Farraj, cAfif. Al-Hurriyyah fi Adab al-Mar'ah.  
14- Malti-Douglas, Fedwa. Woman's Body, Woman's Word: Gender and Discourse 

in Arabo-Islamic Writing. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991. 
15- Roller, Judi, The Politics of the Feminist Novel. Westport, Conn.: Greenwood 

Press, 1986.  
16- Showwalter, Elaine (ed.), The New Feminist Criticism: Essays on Women, 

Literature and Theory.  

17- Subhi, Muhiy al-Din. cAwalim min al-Takhyil.  

18- Roller, Judi, The Politics of the Feminist Novel  
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  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

 :األسبوع األول

  .مقدمة عامة
  .األدب النسائي يف العصر الكالسيكي

  .النساء يف مواجهة الثقافة والدين
  :األسبوع الثاين
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عائشة التيمورية، ووردة اليازجية، وزينب فـواز، وملـك          :اجليل الرائد 
  .حفين، ومي زيادة
يف الـصالونات   ": الثقافة الرجالية " للتفاعل مع الثقافة السائدة      خطة النساء 

  .األدبية، واالت، واجلمعيات
  . جلوزيف زيدان" الروائيات العربيات"مناقشة الفصل الثاين من كتاب 

  :األسبوع الثالث
عائـشة التيموريـة،    : مع املناقشة : قراءة خمتارات من كتابات اجليل الرائد     

زينب فواز، ومي زيادة، وبنت الشاطئ، وسهري القلمـاوي،         ووردة اليازجية، و  
  .ونازك املالئكة

  . م١٩٦١ومناقشة بعض املواد النقدية كمحاضرة بنت الشاطئ يف روما عام
  :األسبوع الرابع

مسرية عزام، أريـد   : التحول يف احملتوى والشكل   : البحث عن اهلوية الفردية   
ومناقشة الفصل الثاين مـن   .رومايف ما، ومواصلة مناقشة حماضرة بنت الشاطئ    

  .جلوزيف زيدان" الروائيات العربيات" كتاب
  :األسبوع اخلامس

الكاتبـات العربيـات،   "ومناقشة كتاب كوك . على اجلسر :بنت الشاطئ 
  ".والنظريات األساسية يف جمال النسوية

  :األسبوع السادس
ومناقـشة  ". لطري أيلو " ، نصر اهللا  "خمتارات"لزيات، الباب املفتوح    الطيفة  

  .البحث عن اهلوية اخلاصة واملوضوعات واألساليب



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٣٧٢ 

  :األسبوع السابع
 :البحث عن اهلوية القومية اجلامعة، والتداخل بني األدب النسائي والسياسة         

  ".حالة غادة السمان"
  : األسبوع الثامن

لغادة السمان، ومناقشة الفـصل     " كوابيس بريوت "قراءة ومناقشة لرواية    
  .جلوزيف زيدان" الروائيات العربيات"  من كتابالثالث الثاين

  :األسبوع التاسع
، عرض ومناقشة ملوضوع البحـث عـن   "حكايات زهرا"حنان الشيخ يف   

  .اهلوية القومية
  :األسبوع العاشر

  . مناقشة ونقد:"حكايات زهرا"حنان الشيخ يف 
  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي

.  األدب مدخالً لدراسة أوضاع املرأة العربية      يتخذ هذا املقرر الدراسي من     
الناثرة ملـك حفـين      و نتاج الشاعرة عائشة التيمورية،   إدراسة بعض    وباستثناء

صورات تتغيب ال " بنت الشاطئ "ناصف، والباحثة الدكتورة عائشة عبد الرمحن       
مـا  ة إ ضروع فبقية النماذج امل   ،ية غياباً تاماً عن املقرر الدراسي     اإلسالمواملفاهيم  

  .علمانية أو نصرانية

ية على أا متخلفة عن السياق العام، وآية ذلك أن          اإلسالموتقدم النماذج   
ملك حفين ناصف تنتميان إىل مرحلة االنـدماج يف األدب           و عائشة التيمورية، 

الرجايل بدون االنتباه إىل أمهية حتقيق الذات األنثوية والنضال يف سبيل احلركـة            
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ورة بنت الشاطئ فهي األخرى متخلفة عن السياق ألـا          وأما الدكت . النسوية
آثرت الوقوف عند هدف حتقيق الذات الفردية ومل تتجاوزه إىل هدف اهلويـة             
القومية الذي ضت لتحقيقه املناضالت اليساريات شأن غادة السمان، ولطيفة          

  .حنان الشيخوالزيات، 
ائية معاصـرة ذات  ويتجاهل هذا املقرر الدراسي إيراد مناذج إسالمية نـس    

نتاج أديب وفكري معربعن مهوم املرأة واتمع املسلم، شأن األديبـة والناقـدة       إ
وإنتاج هاتني الكاتبتني . املسرحية صافيناز كاظم، والباحثة الدكتورة نورة السعد    

 ذو أصالة أدبية وعلمية تستحق الدرس، إذ أنه مل ينطلق من            -نيومها جمرد مثال  -
ية، وبالتايل أصبح أكثـر متثـيالً     اإلسالما استنطق األصول    مرجعيات غربية وإمن  
نتاج األديبات اليساريات الالئي جرى الترويج هلن يف هـذا          إللهوية اجلامعة من    

  .املقرر الدراسي
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  "قسم الدراسات الدينية":  جامعة بنسلفانيا-ج
  م٢٠٠٣ربيع 

  .)٣١٤(ياإلسالمموضوعات يف الدين واتمع 
  .والنسوية الدراسات الدينية 

  .باربرا فون شيغل: الربوفسور
  :توصيف املقرر الدراسي

شأن من شـؤون      بفهم يعنمنذ القرون الوسطى األوروبية فإن الغرب مل        
ومن املعتقـد أن الفهـم      .  بفهم دور املرأة املسلمة يف احلياة      عِني كما   اإلسالم

لغربيني للكتب القدمية   الغريب احلايل لشأن املرأة املسلمة إمنا هو ضحية لقراءات ا         
، والنـشاطات   اإلسـالم املترمجة منذ القرن السادس عشر حول عالقات اجلنسني يف          

  . واالجتماعي الديين:املسموح للمرأة املسلمة مبمارستها على الفضاءين
وتشمل قراءات هذا املقرر قصة آدم وحواء ومرمي العذراء كمـا رواهـا             

صـفات الـزوج واألم املثاليـة،    واالقرآن، ومقررات الكتب الفقهية حـول م     
ين، والـصوفية   ااهدات املسلمات، والقادة السياسيني، وعلمـاء الـد        وسري
  . الباطن وأهل

وهي قراءات تغطي موضوعات اجلنس، والنقاء والطهـارة، واخلـصوبة،          
وهي املوضوعات اليت سنقوم باستكشافها من منظور مقـارن حتليلـي      . والعزلة

امات املـرأة املـسلمة يف      هسإوسننظر أخرياً إىل    . سيخالل هذا الفصل الدرا   
                                                

ثـامن يف   انظر امللحق ال  نظر إىل املادة بكاملها     للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣١٤(
  .البحث آخر
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ي، وكيف أضحت تلك النشاطات تكـسب       اإلسالمنشاطات حركات البعث    
  .ياإلسالماملرأة املسلمة هوية جديدة على امتداد أرجاء العامل 

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
  : يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية

1- H.A.R. Gibb Mohammedanism 
2-J. Esposito, Islam: The Straight Path 
3- Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite  

5-Bulkpack: Barbara Stowasser, "The Mothers of the Believers" Muslim World 
and "Sermon from Canada" from the Net  

6- H. Turabi, "Women in Islam and Muslim Society". 

7-Leila Ahmed, "Medieval Islam" from Women and Gender in Islam 
8-Amina Wadud-Muhsin, Qur’an and Woman (begin)  

9- Lutfi, "Al-Sakhawi’s Kitab al-Nisa’ as a Source for the Social and Economic 
History of Muslim Women during the 15th c. AD"  

  :يع الزمين للمقرر الدراسيالتوز
  :األسبوع األول

" مسثونيـان "عـامل   : ومشاهدة فيلم :  واملرأة املسلمة  اإلسالم: مقدمة عامة 
  ."هاملتون جب"ـل" الديانة احملمدية"لإلسالم، وقراءة يف كتاب 

  :األسبوع الثاين
املـرأة يف الـسياسة    ونساء النيب،: اجلزء األول: ياإلسالماملرأة يف التاريخ   

" حجاب املرأة وتـسلط الـذكر     "قراءات من كتب    . ي األول اإلسالماتمع  و
عائشة ومعركـة   : العمل السياسي والنموذج العام   "لفاطمة املرنيسي، وكتاب    

 "املرأة يف تـاريخ الـشرق األوسـط       " ، ومقال "دينيس سبيلبريج "ـل" اجلمل
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  ."باربرا ستواسري"ـل" أمهات املؤمنني" مقال و،"نيكي كيدي"ـل
  :سبوع الثالثاأل

احملدثات والفقيهات واملتصوفات،   : اجلزء الثاين : ياإلسالماملرأة يف التاريخ    
مقدمة وحل  "، و "ي يف عهد املماليك   اإلسالمالنساء والتعليم    ":قراءات يف مقايلْ  

كيف ميكن للمرء أن    " ، وفصل "كيدي"ـل "شفرة تاريخ نساء الشرق األوسط    
املرأة بني تعاليم الـدين     " ، ورسالة "ملرنيسي"ـل "؟اإلسالميقول كلمة أمرية يف     

. ملزمل صـديقي  " اإلسالماحملدثات يف   "حلسن الترايب، ومقال    " وتقاليد اتمع 
  . "سرينييت يونغ"ـل" النساء املتصوفات"وفصل 

  :األسبوع الرابع
 األوىل إىل العصر احلديث، قراءة يف       اإلسالممن عصور   : النساء واالقتصاد 

كـارل  "ـل" ى كراعيات للملكية اخلاصة يف مصر العصور الوسط       النساء"فصل  
" التقـدم االقتـصادي   "لليلى أمحد، وفصل    " إسالم العصور الوسطى  "وفصل  ،  "برييت

نواح من اسهام املرأة يف احلياة االقتصادية يف أواخـر          "، وفصل   "فاالنتاين موغادمي "ـل
ـاب "، و "غوينتـشاين "ـل " مهن املرأة "، و "بولك شاتزميلر "ـل" العصور الوسطى   كت

كمصدر للتاريخ االجتماعي واالقتصادي للمـرأة املـسلمة        : النسوة لإلمام السخاوي  
  .هلدى لطفي" خالل القرن اخلامس عشر امليالدي

  :األسبوع اخلامس
هل ميكن تصنيفهما من حيث اجلنس والنوع؟ وهل ميكـن          : الرجل واملرأة 

والنوع؟ قـراءة يف كتـاب      نسانية كذلك من حيث اجلنس      تصنيف التجربة اإل  
صـنع العقيـدة   "و ،"بولك باك"ـل" اإلله كأم"ألمينة ودود، و  " القرآن واملرأة "
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  ."ميوراتا"ـل" الثنائية اإلهلية"، و"يومانسكي"ـل" النسوية اليهودية
  :األسبوع السادس

 النماذج النسائية يف القرآن، التلقي مع إعادة تفسري النص     :النساء القرآنيات 
مرمي " ألمينة ودود، و   "القرآن واملرأة " العصر احلديث، قراءة يف كتاب       املقدس يف 

، "إيفون حـداد  " و "جني مسيث " و "بولك باك "ـل" يف احلديث النبوي والتفسري   
، وقـراءة يف القـرآن      "ستواسري"ـل" املرأة يف القرآن واألحاديث والتفاسري    "و

قـصة مـرمي،    و نوح، ولوط، وابراهيم، وقصة بلقيس،    : لقصص نساء األنبياء  
  .وقانون احلياة األساسي كما يتجلى يف سورة النساء

  :األسبوع السابع
: اخلتان واحليض والعذرية والعالقات اجلنسية احملظورة     : اإلسالماجلنس يف   

ضبط السلوك اجلنسي عـن  "لليلى أيب حلود، و   " الكتابة يف عوامل املرأة   "قراءة يف   
اجلنس واتمع يف الثقافة    "، و "لك باك لبو"ـل" ي التقليدي اإلسالمطريق القانون   

ختان األنثـى   "ألنيس، و " جحيم البظر : اخلتان"لبيالمي، و " يةاإلسالمالشعبية  
  ."رينهارت"ـل" ال خطر يف عدم الطهارة"لطوباي، و" كمسألة صحية عامة

  :األسبوع الثامن
الزواج، وحتديد النسل، واإلجهـاض، واإلجنـاب،       : حياة األسرة املسلمة  

، ومتابعة قراءة نص أيب حلود، وقـراءة يف         "مثن التغيري "ق، مشاهدة فيلم    والطال
، "املرأة من متاع منقـول إىل إنـسان       "، و "بولك باك "ـل" مولد الطفل "فصل  

ـ " يةاإلسالموضع املرأة يف شرائع الطالق والنكاح اليهودية و       "و ، "وينغـر "ـل
قواعد الزفاف أو   "، و "جون سبوسيتو "ـل" ي التقليدي اإلسالمقانون األسرة   "و
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  .ملسلَّم" العزل وحقوق املرأة"للخميين، و" النكاح واإلجناب
  :األسبوع الثامن

منع اختالط اجلنسني وقيام اتمـع      : احلياة الدينية اخلاصة باتمع النسائي    
" بيـت زينـب   "، وقـراءة    "ضيوف الـرمحن  "مشاهدة فيلم   . املوازي، واحلج 

فون "ـل" زعيمات التصوف يف دمشق   "، و "جني مسيث "، و "كالنيس جوليا"ـل
النمـوذج  "، و "بولـك بـاك   "ـ، ل "النساء واملزارات يف شرياز   "، و "سيشليغيل

  ."سناباري"ـ، ل"نتاج الفصل بني اجلنسنيإالسعودي للتعليم النسائي وإعادة 
  :األسبوع التاسع

 أخواتنا املسلمات واملستشرقون،  : وات واخلياالت املريضة عن احلرمي    نـزال
بولك "ـل" صرخة استغاثة من أرض الظلمات    : من أخواتنا املسلمات  "  قراءة يف 

إساءة عرض "لعرييب، و" انثروبولوجي فصل اجلنسني يف الشرق األوسط"، و"باك
حيـاة الراهبـات يف األديـرة يف        "، و "جونسون"ـل" سياسة النساء املسلمات  

ط العثماين نساء البال: ما وراء أسوار احلرمي" و ،"جونسون"ـل" العصور الوسطى 
  ."جونسون وبرييس"ـل" وممارسة القوة

  :األسبوع العاشر
ـاب  "ي واحلشمة، مشاهدة فيلم     اإلسالماحلجاب ماذا يعين؟ الزي      ، "ثورة احلج

ـاك  "ـل" ما معىن احلجاب  "لليلى أيب حلود، و   " خطاب احلجاب "وقراءة يف    ، "بولك ب
  ."زوليام"ـل" حتجيب النساء يف مصر كظاهرة سياسية واجتماعية"و

  :األسبوع احلادي عشر
: النهضة الروحية والسياسية للمرأة يف أواخر القرن العـشرين        : األصوليون



  محاور التركيز في مناهج دراسة اإلسالم في الجامعة الغربية: الفصل الحادي عشر

 

٣٧٩ 

لليلـى أيب   " األصوات املتباعدة "فصل   ، وقراءة "منفذ إىل السماء  " مشاهدة فيلم 
النساء يف اجلمهوريـة    "و ،"ية وردود الفعل النسائية   اإلسالماحلركات  "و حلود،
أكثر من مائة عـام مـن       : املرأة املستقلة "، و "موغادمي"ـل" ية اإليرانية اإلسالم

لزهـور،  " إنشاء املرأة الـصاحلة   "، و "بولك باك "ـل "النضال النسوي يف مصر   
املرأة يف  "، و "أكار"ـل" يني النهضويني يف تركيا   اإلسالماملرأة يف آيدويولوجيا    "و

 "التـصورات واحلقـائق والنـضاالت يف سـبيل التحريـر          : الشرق األوسط 
  ."مكالود"ـل" املرأة السلمة األمريكية السوداء "و ،"أفشار"ـل

 : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي

يقدم هذا املقرر مادة غزيرة وعميقة ومتنوعة، ويراجع يف البـدء بعـض             
أحكام النساء يف القرآن، والسنة، والفقه، ويطالع سري بعض عظيمـات نـساء        

 هذا املقـرر    يف  السالفة تظهر  ةقررات الثالث وعلى عكس امل  .  يف التاريخ  اإلسالم
ية األصيلة ككتاب اإلمام السخاوي، وكتاب الربوفسور       اإلسالمبعض الكتابات   

ية باملدينـة   اإلسالموهو مفكر إسالمي هندي خترج يف اجلامعة        ديقي،  مزمل ص 
كما يستنري  . ي والغريب اإلسالم، فحاز أطراف العلم     "هارفارد"املنورة، وجامعة   

هاملتون "ي منهم الربوفسور    اإلسالمر بآراء خمتصني يف التاريخ االجتماعي       املقر
  . ، وهو مستشرق متزن وحصيف ونافذ الرؤية"جب

وبعد ذلك يعتمد املقرر على منهج العرض املقارن، فيقدم وجهـة النظـر             
اليسارية واليمينية على صعيد واحد، والكتابات النسائية والرجالية معاً، والقدمية          

ية احملافظة، وتلك اليت تدعو إلعادة تفسري القرآن مبـا          اإلسالمديثة مجيعاً، و  واحل
وما بعد احلداثة، كما تـدعو لـذلك فاطمـة           جيعله طيعاً يف تلبية نداء احلداثة     



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٣٨٠ 

 سلطة الفقهاء الرجال، كمـا      ناملرنيسي، وتلك اليت تدعو لفقه نسائي بعيد ع       
 تدعو لتجاوز القرآن واملرجعيـات  اليت تدعو لذلك ليلى أمحد، وأمينة ودود، وتلك 

  . وأخريات "دمياغفاالنتاين مو"ية على اإلطالق كما تعدو لذلك اإلسالم
عة الدعوية لتحرير املرأة وال ختتفي عن هذا املقرر مبا جيعله أكثر نـزوتقل ال

ويبدو أن األستاذة اليت تقـدم      .  السالفة ةاملقررات الثالث  اعتداالً وموضوعية من  
 تبحث بالفعل عن املعرفة احلقة املتجردة استـشعاراً منـها بأمهيـة             هذا املقرر 

املوضوع وغموضه على أصحاب العقلية الغربية كما اعترفت يف أول كلمتـها            
  .وهي تقدم املقرر للطالب
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 من تناول موضوع اجلهـاد،      اإلسالمال يكاد خيلو مقرر دراسي غريب عن        

ب املقدسة، واجلهاد، بل ورمبا اإلرهاب قد ارتبطت ارتباطـاً          ألن مفاهيم احلر  
نه، وفهمـوا أن    ع ال يتجزأ    اً، حىت عدوها جزء   اإلسالمقوياً يف الذاكرة الغربية ب    
  .)٣١٥(! واحدء شياإلسالمشريعة السيف وشريعة 

 لشأن اجلهاد، هو اعتقـادهم أن       اإلسالمومبعث استغراب الغربيني إلعالء     
 وتعاليمه وأفكاره بالعنف واالضطرار، وأن ذلـك        ه عقائد  يفرض نشر  اإلسالم

يتناىف مع الطبيعة الروحية والضمريية للدين، ويتعارض مع املبادئ الدميقراطيـة           
ي اإلسـالم أن مبدأ اجلهاد  ولذلك استنتج بعض مفكريهم  . اليت يدين ا الغرب   

يب، وتتأكد ـا    ي والغر اإلسالمهو أكثر النقاط اليت يبدو فيها التوتر بني الفكر          
   !)٣١٦( للحداثة، ودعوته لالنغالق ومعاداة اآلخريناإلسالممعاداة 

 بأن املسلمني هم الذين بدأوا احلروب الصليبية        هموهنالك اعتقاد راسخ لدي   
يف القرن احلادي عشر ضد النصارى، ذلك مع أن العكس متاماً هو الـصحيح،              

طـالق ومل يغـزوا      على اإل  فإن املسلمني مل يربجوا خالل تلك الفترة ديارهم       
  .أوروبا قط

حون بالعـداء،   شوغالباً ما تدرس قضايا اجلهاد يف هذا السياق التارخيي امل         
بشكل هادئ من خالل مـواد األنثروبولوجيـا، والعلـوم           ولكنها تقدم أيضاً  

                                                
  .١٠٩، مرجع سابق، ص اإلسالمعباس حممود العقاد، ما يقال عن  )٣١٥(

(316) Benjamin R. Baber, Jihad Vs. McWorld, Times books, New York, 1995, P.47. 
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السياسية، السيما فرع العالقات الدولية، وأحياناً تقدم مـن خـالل أقـسام             
 يتناول هذا املوضوع    اً دراسي اً بني أكثر من عشرين مقرر     ومن. الدراسات الدينية 

  : ألا األكثر متثيالً هلا؛ التاليةةاخترنا املقررات الثالث
   "قسم الدراسات الدينية" : مدرسة نورفيلد ماونت هيرمون-أ

  .)٣١٧(ياإلسالمالشرق األوسط 
  م٢٠٠٦ربيع

  جيمس وايت: الربوفسور
  :توصيف املقرر الدراسي

م، وسـيقوم   ٢٠٠٦خالل فصل الربيع لعـام       املقرر الدراسي سيقدم هذا   
بيتـر  "، و "ديك شـكوجنل  " و "تيد ثورنتونن " :بتدريسه ثالثة بروفسورات هم   

  ."درنش
. لدراسة الشرق األوسـط    ويهدف هذا املقرر إىل أن يكون مقدمة شاملة       

وتشتمل مفرداته على مناقشات يف التاريخ، والسياسة، والثقافـة، واللغـات،           
  .اإلسالم :داب، والعمارة يف ذلك اإلقليم، وذلك يف نطاق دينه الرئيسواآل

 وستنصب الدراسة واملناقشات على مسألة املواجهة بني الشرق األوسـط         
والعامل الغريب يف العصر احلديث، ويندرج يف ذلك موضوع الـصراع العـريب             

  . يةاإلسالماإلسرائيلي وقضايا النهضة 

                                                
انظر امللحق العاشـر يف     نظر إىل املادة بكاملها     للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣١٧(

  .البحث آخر
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 :اسيالكتب األساسية للمقرر الدر

  :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية
1-Reza Aslan, No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam. 
2-Kepel, Bad Moon Rising: A Chronicle of the Middle East Today, trans. by 

Pascal Ghazaleh. 

3-Kirsten E. Schulze, The Arab-Israeli Conflict.  
  :ساعد على فهم بعض موضوعات املقرروهذه جمموعة أخرى من الكتب ت

1-Tony Horwitz, Baghdad Without a Map. 

2-Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam. 

3-Rashid Khalidi, Resurrecting Empire: Western Footprints and America's Perilous 
Path in the Middle East.  

4-Bernard Lewis, The Crisis of Islam.  

5-Anthony Shadid, Night Draws Near: Iraq's People in the Shadow of America's 

War. 

 :مفردات املقرر الدراسي

 من خالل حتديد وحتليل بعض تصورات الكـربى         اإلسالم تعريف عام بدين     -أ
واالجتهاد، واجلهاد، واحلكومة، والبيعة    كالتوحيد، والدين، والسنة، والفقه،     

  .وغري ذلك من التصورات املركزية ذات الصلة الوثيقة بالسياسة
 التعرف على معامل اخلريطة السياسية والدينية للشرق األوسط خالل القرن           -ب

العشرين وما بعده، مع التركيز على أبعاد عالقة الدين بالسياسة، وحماوالت           
  .سياسية اجلهادية للتصدي لألخطار اخلارجيةاملسلمني وحركام ال

 متابعة مغزى األخبار الواردة من اإلقليم، وخاصة ما يتعلـق بـاملوقف يف              -ج
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  .العراق والعنف السائد فيه وآثار احلرب األمريكية العاملية ضد اإلرهاب
ية يف أوروبا، وآراء أفرادها حول     اإلسالمرصد وحتليل أحوال حياة اجلاليات       -د

  . التعايش واالندماج مع اتمعات اليت تعيش يف ظالهلامسألة
 .يف مصر" كفاية"  دراسة حركات التغيري السياسي احلديثة وأمهها حركة-هـ

  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
يقدم هذا املقرر الدراسي مواده يف إطار واسع يشمل التاريخ، والـسياسة،         

ه يف الواقع يركـز أكثـر علـى النـواحي      واآلداب، والعمارة، ولكن  ،واللغات
تعريف نظريـة العلـوم     لى مسائل العنف واحلرب، اليت هي يف        السياسية، بل ع  

 مواصـلة ألهـداف     : آخر متثـل    السياسة بعد ايتها، أو مبعىن     :السياسية متثل 
  .السياسة بوسائل غري سياسية وغري دبلوماسية

متركزة على مسائل اجلهاد    فهذه املادة الدراسية خارجة عن إطارها بكثري و       
مصممي املـادة عرفـوا مـصطلح        واحلرب بشكل خاص، ولكن يالحظ أن     

تعريفاً صحيحاً، جاء فيه أن اجلهاد يعين النضال وبذل اجلهد من أجل            " اجلهاد"
حياة أفضل، وأنه خيتلف عن مصطلح احلرب املقدسة لدى الصليبيني، وأنـه ال             

كراه ، ألن القرآن ينهى عن اإل     اإلسالماق  يعين العمل على إجبار الناس على اعتن      
يف الدين، وأنه ال يعين جمرد احلرب الدفاعية، وإمنا احلرب من أجل حتقيق احلرية              

 ينهى عن اإلرهاب لـيس يف أوقـات      اإلسالمرهاب ألن   إلوالعدل، وأنه ضد ا   
  .)٣١٨(السلم وحسب وإمنا يف أوقات احلرب كذلك

                                                
(318) "It is an Arabic word the root of which is Jahada, which means to strive for a better way of 

life. The nouns are Juhd, Mujahid, Jihad, and Ijtihad. The other meanings are: endeavor, 
strain, exertion, effort, diligence, fighting to defend one's life, land, and religion. Jihad should 

= 
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 متئداً باجتاه تقريراحلقائق كما هـي،       وتسري مادة هذا املقرر الدراسي سرياً     
على بعض املراجـع     ن انفتاح املقرر  أوال شك   . وبقدر ما توايت املراجع املتاحة    

ية الصحيحة، سيسهم يف إنارة الطريق أمام الطالب ليتلمـسوا أبعـاد            اإلسالم
 .الظاهرة موضوع البحث على حنو أفضل استبصاراً

  "وليةقسم العالقات الد: " جامعة جورجتاون-ب
  .)٣١٩(الدين والعالقات الدولية

  م٢٠٠٥خريف 
 جون سبوسيتو: الربوفسور

  :توصيف املقرر الدراسي
 يف حتريـك    اإلسـالم يتناول هذا املقررالدراسي دور األديان ومن بينـها         

                                                
= 

not be confused with Holy War; the latter does not exist in Islam nor will Islam allow its 
followers to be involved in a Holy War. The latter refers to the Holy War of the Crusaders. 
Jihad is not a war to force the faith on others, as many people think of it. It should never be 
interpreted as a way of compulsion of the belief on others, since there is an explicit verse in the 
Qur'an that says: "There is no compulsion in religion" Al-Qur'an: Al-Baqarah (2:256). Jihad is 
not a defensive war only, but a war against any unjust regime. If such a regime exists, a war is 
to be waged against the leaders, but not against the people of that”. country. People should be 
freed from the unjust regimes and influences so that they can freely choose to believe in Allah. 
Not only in peace but also in war Islam prohibits terrorism, kidnapping, and hijacking, when 
carried against civilians. Whoever commits such violations is considered a murderer in Islam, 
and is to be punished by the Islamic state. during wars, Islam prohibits Muslim soldiers from 
harming civilians, women, children, elderly, and the religious men like priests and rabies. It 
also prohibits cutting down trees and destroying civilian constructions". 

حتاد الطالب املسلمني يف الواليات     اا هذا التعريف من بعض نشرات       وقد ذكر املؤلفون أم استقو    
 .املتحدة وكندا

 امللحق احلادي عشر انظرنظر إىل املادة بكاملها    للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣١٩(
   .آخر البحثيف 
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وتوجيه حركة السياسة الدولية، بغرض التعرف على أنواع عالقات هذه األديان      
 يوضاع السياسية العاملية السائدة، واملـساع      لأل األديانبالسياسة، ومقاومة هذه    

 لتقدمي احللول السلمية، مث مقارنة هذه األمناط املختلفـة          األدياناليت تبذهلا هذه    
 .من العالقات الدينية السياسية

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية

1- Karen Armstrong, The Battle for God  

2- B. Barber, Jihad vs. McWorld  

3- M. Dennis et al., Oscar Romero 

4- J. L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam  

5- Marc Gopin, Between Eden and Armageddon: The Future of World Religions, 
Violence and Peacemaking 

6- G. Gutierrez, A Theology of Liberation 

7- Joyce Davis, Martyrs: Innocence, Vengeance and Despair in the Middle East  
8- M. Juergensmeyer, Terror in the Mind of God  

9- Seyyed Qutb, Milestone. 
  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل
  :لاألسبوع األو

  ."القرآن والكالشنكوف" مقدمة عن الدين والشؤون الدولية، ومشاهدة فيلم
  :األسبوع االثاين

" ياإلسـالم أسـباب الغـضب     " الدين والسياسة العاملية، قراءة يف مقال     
، "صـمويل هنتنجتـون   "ـل" صراع احلضارات " ، ودراسة "برنارد لويس "ـل
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  ."ستانلي هوفمان"ـل" صراع احلضارات"ودراسة 
  :بوع الثالثاألس

  ."باربر"ـل" اجلهاد ضد العامل" اجلهاد ضد العامل، قراءة يف كتاب
  :األسبوع الرابع

  ."ميرينـزجريغي"ـل" اإلرهاب يف نظر اإلله"قراءة يف كتاب 
  :األسبوع اخلامس

وقراءة يف  . "كارين آرمسترونغ "ـل" املعركة من أجل اإلله   " قراءة يف كتاب  
، "دراسة حالة األصوليني اليهود يف إسـرائيل : يين مناذج للعنف الد   ةثالث" كتاب

  ."اكنـزسربي"ـل
  :األسبوع السادس

  .لسيد قطب" معامل يف الطريق"قراءة يف كتاب 
  :األسبوع السابع

  قراءة يف كتابالبحث عن حل سلمي حنو: ي يف الصني اإلسالمالعنف  " :ي"، 
  . "روغالديند"ـل" دور تركستان يف تشكيل عالقات الصني بآسيا الوسطى"و

 :األسبوع الثامن

  ."أوسكار رومريو"الدين والعنف واحللول السلمية، مشاهدة فيلم 
 :األسبوع التاسع

  ."غيوترييز"ـل" الهوت التحرير"قراءة يف كتاب 
  :األسبوع العاشر

  .قراءات خمتارة يف موضوع الهوت التحرير
  :األسبوع احلادي عشر
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  ."جويس ديفز"ـل" س يف الشرق األوسطالرباءة والعنف واليأ" قراءة يف كتاب
  :األسبوع الثاين عشر

مستقبل العالقات الدولية والعنف     :لنيبني عدن وهرجمدو  "قراءة يف كتاب    
 ."مارك غوبن"ـل" وحفظ السالم

 :األسبوع الثالث عشر

جـون  "ـل" اإلسالماإلرهاب باسم   :احلرب غري املقدسة  "قراءة يف كتاب    
  . "سبوسيتو

  :عشراألسبوع الرابع 
احلـرب  "، و "ميرينـزجريغي"ـل" اإلرهاب يف نظر اإلله   " : كتابي قراءة يف 
  ."جون سبوسيتو"ـل" اإلسالماإلرهاب باسم  :غري املقدسة

  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
 ،"جون سبوسيتو "ن صاحبه الربوفسورأ هذا املقررأمهية خاصة من      بيكتس

ية يف الغرب، وأحد املراجع الكربى يف       سالماإلت  اهو أحد كبار أساتذة الدراس    
ية، الطـارف   اإلسالمهذه الشؤون، فهو مؤلف غزير االنتاج يف شىت النواحي          

 العلمي ساحات اجلامعات إىل     "سبوسيتو" الربوفسور   ويتعدى نفوذ . منها والتليد 
أروقة الكوجنرس وجلان وزارة اخلارجية األمريكية، اليت يقدم فيها إفادات تتسم           

  . يف العالقات الدولية املعاصرةاإلسالمتزان عن وضعية باال
وبالنظر إىل قائمة املادة العلمية املعتمدة يف هذا املقرر الدراسي يتـضح أن             
األستاذ قد عمد إىل تنويعها قدر اإلمكان، واملوازنة بينها يف حصافة، والترجيح            

اقديه جبهل، أو   وبعد ذلك فهو يف الغالب ينتصر لإلسالم ضد ن        . يف غري ما عنت   
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  .أولئك الذين يتعدون عليه بتربص وسوء قصد
ويشري تقسيم الربوفسور ملوضوعات املقرر إىل عـدم تـأثره باألجنـدة            

 دائماً يف   اإلسالمالضاغطة يف امليديا واألكادمييا األمريكية، وهي تلك اليت تضع          
يف يات  اإلسـالم قفص االام، وهذا ما يوقع بعض األساتذة الذين يدرسـون           

املدجاً غريباً مريباً أو خاطئاً، وتـصاغ مفـردات          اإلسالم باعتبار   ل اخلطأ خ 
ويعتقـد الربوفـسور    . تأكيد إدانته وتعميمها   الدراسة من مث من أجل تربئته أو      

 باعتباره متـهماً أو خمطئـاً،       اإلسالم أن من غري ادي الدفاع عن        "سبوسيتو"
ى أنه برئ حىت تثبت إدانته من خالل النقد        اجلامعة عل يف  واألوىل أن تتم دراسته     

  .العلمي احملايد، ال اآليديولوجي الذايت املتحيز
حمتويات هذا املقرر أن صاحبه قد قصد نقد ظاهرة التصوير النمطي            وتفيد

 وحده من بني األديان مجيعاً بـصفة اإلرهـاب،          اإلسالماملتحامل الذي يربط    
ف يف أوساط اليمني الديين األمريكي      ولذلك تضمن املقرر دراسة ظاهرة التطر     

 ودعوته إلقامة النظام العاملي الديين اجلديد عرب حـرب هرجمـدودن املهلكـة،            
ظاهرة العنف املرافقة لدعوة الهوت التحرير يف أمريكا الالتينية، وذلك حـىت            و

  . وحده باالاماتاإلسالمتتوازن الصورة وال يدمغ 
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  "قسم التاريخ: " جامعة مينيسوتا-ج
  .)٣٢٠(الصليب ضد اجلهاد

  م٢٠٠٥خريف 
  غيانكارلو غازيلي: الربوفسور

  :توصيف املقرر الدراسي
 والغرب اليوم؟ يف هـذا      اإلسالمهل هنالك صراع حضارات حقيقي بني       

 هذا السؤال باختبارنا للتطورات التارخيية      عناملقرر الدراسي سنحاول أن جنيب      
 حنو خاص علىالتباين الكائن بني      ية النصرانية، وسنركز على   اإلسالمللعالقات  

  .اليت تثوي يف أعماق التاريخالتصورات السائدة اليوم 
احلـرب  : ومن بني املوضوعات اليت سنتناوهلا يف هذا املقـرر الدراسـي          

والفتوحات، والرق، والدخول سلماً يف ربقة الدين، والتفاعل الثقايف،          املقدسة،
  .والتشارك يف صفة التسامح

 هذا املقرر ينتمي إىل علم التاريخ، ومداه الزمين يرجـع إىل    وبالرغم من أن  
ما قبل العصر احلديث، إال أنه يستهدف تقدمي أساس لفهم تعقيدات العالقـات       

  .ية النصرانية يف الزمان الراهناإلسالم
ومن خالل املناقشات األسبوعية سنتناول تطـورات األحـداث اجلاريـة           

فاً، وسنبذل جهداً خاصاً لنقد تناول الوسائط       باإلضافة إىل القراءات املقررة سل    

                                                
 امللحق الثاين عـشر  انظراملها نظر إىل املادة بكللقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و     )٣٢٠(

  .آخر البحثيف 
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ي وتفسرياا وإساءة تفـسرياا     اإلسالم الغريب و  :عالمية والترفيهية يف العاملني   اإل
  .للعالقات التارخيية بني الدينني

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة الكتب التالية

1- Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the 
World Order  

2- T. Khalidi, Muslim Jesus: Sayings and Stories in Islamic Literature. 

3- David Marshall, "Christianity in the Qur'an," in Islamic Interpretations of 
Christianity, ed. Lloyd Ridgeon,  

4- "The Status of Non-Muslims," in Islam: From the Prophet Muhammad to the 
Capture of Constantinople , trans. and ed. B. Lewis, vol.  

5- Marston Speight, "Christians in the Hadith Literature," in Islamic 
Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon.  

6- Braude and Lewis, introduction to Christians and Jews in the Ottoman 
Empire.  

7- Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East.  

8- Thomas Phelps, "A True Account of the Captivity of Thomas Phelps," in Daniel 
Vitkus, ed., Piracy Slavery and Redemption. 

8- Lloyd Ridgeon, "Christianity as Portrayed by Jalal al-Din Rumi, in Islamic 
Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon.  

9- "The Story of Kan Turali"from The Book of Dede Korkut.  

15- B. Lewis, ed., Islam.  
16- T. Haining, "The Mongols and Religion," Asian Affairs XVII/I (1986)  
17- The Mongol Mission, ed. Christopher Dawson.  
18- Anthony. "Islamization and Christianization in Southeast Asia: The Critical 

Phase 1550- 1650." In Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power 
and Belief , edited by Anthony Reid. Ithaca: Cornell, 1993.  

19- Piri Reis, Kitab-i Bahriye, vol.1,.  
20- Afonso D'Alboquerque , Commentaries, p.50-78.  
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21- B. Braude 9- Jelal ad-din Rumi, The Essential Rumi, trans. Barks and 
Moyne. 

10- "The Chapter on Jihad from Averroes' Legal Handbook," trans. R. Peeters in 
Jihad in Medieval and Modern Islam.  

11- Robert the Monk, "Pope Urban II's Call to the First Crusade," in K. L. Jolly, 
Tradition and Diversity.  

12- "Usama: Memoirs," from W.H. McNeill and M.R. Waldman, The Islamic 
World.  

13- Convivencia: Jews, Muslims, and Christians in Medieval. 
14- G. Lewis (tr and B. Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire , 

1-34.  
22- K. Mihailovic, Memoirs of a Janissary, 87-163 (0dd numbered pages only).  

  Nov. 22: Viewing of the film "The 13th Warrior".  
23- Philip Lewis, "Depictions of Christianity within British Islamic Institutions," in 

Islamic Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon.  
23- Richard Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization.  

  :مقرر الدراسيالتوزيع الزمين لل
   :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل

 :األسبوع األول

، "آين كـاولتر  "مقدمة عامة، ومقتطفات من كتابات أسامة بـن الدن و         
  .ستوزع يف الفصل

  :األسبوع الثاين
صراع احلضارات وإعـادة    "هل هنالك صراع حضارات؟ قراءة يف كتاب        

  ".صنع النظام الدويل
  :األسبوع الثالث

األقـوال  : عيـسى املـسلم   "، قراءة يف كتاب     اإلسالمصرانية ومصادر   الن
للخالدي، والفصل الذي كتبه ديفيد مارشال  " ية  اإلسالموالقصص يف األدبيات    
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حملرره " ية للنصرانية اإلسالمالتفسريات  "يف كتاب   " النصرانية يف القرآن  " بعنوان
  . "ليود ريدجيون"

  .وروبيةموعة األومناقشة موضوع تركيا وحماولة دخول ا
  :األسبوع الثالث

: ية، قراءات من الكتب التاليـة     اإلسالموضعية النصارى يف إطار الشريعة      
من الـنيب حممـد إىل فـتح        : اإلسالم"يف كتاب   " وضعية غري املسلمني  "فصل  

يف " النصارى يف احلديث النبوي   " وفصل   ،"برينارد لويس "حملرره  " القسطنطينية
مقدمـة   و."ليـود ريـدجيون  "حملرره  " ية للنصرانية سالماإلالتفسريات  "كتاب  

  ".النصارى واليهود يف االمرباطورية العثمانية" لكتاب "برايود ولويس"
   .ومناقشة موضوع الدستور اللبناين

  :األسبوع الرابع
العرق والعبوديـة يف  " والغرب، قراءات يف كتاب اإلسالممؤسسة الرق يف  

يف " الرواية األكيدة أسرتزماس فيلبس   "، وفصل   لبرينارد لويس  "الشرق األوسط 
، ومقتطفات مـن    "دانيال فيتكوس "حملرره  " القرصنة واالسترقاق والعتق  "كتاب  

  .مذكرات أيوب بن سليمان
  . ومناقشة موضوع الرق يف السودان

  :األسبوع اخلامس
النصرانية كما تصورها أشعار جـالل الـدين        "التصوف، قراءة يف فصل     

. "ليود ريـدجيون  "حملرره  " ية للنصرانية اإلسالمالتفسريات  "اب  يف كت " الرومي
  ."مويين" و"باركز"ترمجة " الرومي األصلي"وكتاب جالل الدين الرومي 
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   . ملشاهدة معرضها عن العثمانيني وأوروبا"بيل"وزيارة ملكتبة 
  :ألسبوع السادس 

بدايـة  " البن رشد، من كتـاب    " اجلهاد" حروب الصليب واجلهاد، فصل   
اجلهاد يف العصور الوسطى    " يف كتابه    "ريترز"من ترمجة   " اتهد واية املقتصد  

 يف" نداء البابا إيربان الثاين للحرب الصليبية األوىل      "، وفصل   "يةاإلسالمواحلديثة  
يف كتاب   "مذكرات أسامة بن منقذ   "، و "جويل"حملرره  " التقاليد والتنوع "كتاب  

  ."والدمان" و"يلماكن"ملؤلفيه " ياإلسالمالعامل "
  ."مينسوتا"ومناقشة أوضاع الالجئني الصوماليني يف 

  :األسبوع السابع
اليهود واملسلمون  " قراءة يف كتاب اإلقناع   : يف األندلس وصقلية واألناضول   

قـصة  "، وقراءة يف "آن. ف"، حملرره "سبانيا يف العصور الوسطى  أوالنصارى يف   
، وقـراءة يف    "لـويس . ج"مجه   ملتر "ديدي كوركيوت "من كتاب   " تيمورلنك

  ."لويس. ب"حملرره " اإلسالم"كتاب 
  . مناقشة موضوع هجرة املسلمني إىل أوروبا

  :األسبوع الثامن
، "الشؤون اآلسـيوية  "من دورية   " املغول والدين "ون، قراءة مقال    نصراملغول وامل 

  ."كريستوفر دوسون"حملرره " رسالة املغول"، وقراءة يف كتاب "هيننج"للكاتب 
  ."لويس فاراكان"بقيادة " اإلسالمأمة "مناقشة أفكار ِنحلة 
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  :األسبوع التاسع
الدعوة "  والنصرانية يف عصر الكشوف اجلغرافية، وقراءة يف فصل        اإلسالم

ملؤلفه انتوين ريد يف    " املرحلة احلرجة : ية والتنصري يف جنوب شرق آسيا     اإلسالم
، "أنتـوين ريـد   "حملرره  " جنوب شرق آسيا يف مطالع العصر احلديث      "كتاب  

الـشروح  "، وقـراءة يف كتـاب       "بريي ريـس  "ـل" البحر"وقراءة يف كتاب    
  ."ألفونسو دي البوكيوركيو"ـل" والتعليقات

  .مناقشة عالقات املسلمني والنصارى يف نيجرييا
  :العاشراألسبوع 
النصارى واليهود يف   "مرباطورية العثمانية وتعدد األديان، قراءة يف كتاب        اال

، وقراءة يف كتـاب     "لويس. وب" "برودي. ب"حملرريه  " مرباطورية العثمانية الا
  ."ميخائيلوف. ك"ملؤلفه " مذكرات االنكشاري"

  .مناقشة تقسيم جزيرة قربص
  :احلادي عشراألسبوع 

  ".املقاتل الثالث عشر"مشاهدة فيلم 
  : عشرالثايناألسبوع 

التـصاوير  "، قراءة يف فصل      والعوملة والدميقراطية يف العامل احلديث     اإلسالم
ية اإلسـالم التفسريات  "يف كتاب   " يةاإلسالمالنصرانية يف املؤسسات الربيطانية     

، وقراءة مقتطفات من كتابات سيد قطـب        "ليود ريدجيون "حملرره  " للنصرانية
  .ومصطفى كمال أتاتورك
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  : عشرالرابعاألسبوع 
  هل مثة وحدة بني احلضارات؟

  ".حنو حضارة إسالمية نصرانية ""ليترتشارد بو"قراءة يف كتاب 
 :نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي

ميتاز هذا املقررالدراسي بكثافة قراءاته كما يتضح من قائمة الكتب املرفقة           
به، ولكنها قراءات قصد ا املساعدة على الفهم واملناقشة ال جمـرد املـذاكرة              

يتضح أـا تقـدم معرفـة       وبالتعرف على حمتويات هذه الكتب      . واالستظهار
حادية أو تعصب للرؤية التارخيية الغربيـة، فقـد   أاملوضوع من دون   يف  متوازنة  

الدراسي على إطالع طالبه على بعـض        حرص األستاذ الذي صمم هذا املقرر     
 تقليد قدمي يف الدراسات األكادميية      نية وخرج بذلك ع   اإلسالماملصادر التارخيية   

واالعتماد ،ث كانت تكتفي بعرض وجهة النظر الغربية حي اإلسالمالغربية لتاريخ   
 "برينارد لـويس  "الكامل على الكتابات الغربية، عمالً حبجة وخطة الربوفسور         

وتوصيته اليت قضت بأن العرب واملسلمني ال يعرفون كتابة التاريخ، ولذا حتـتم            
ة أن   على األسـاتذ   ي وبالتايل بق  شرقني أن يتولوا تلك املهمة عنهما،     على املست 

  !.اإلسالمعتمدوا املراجع الغربية وحدها لتمدهم مبواد تدريس تاريخ ي
وقد محل مصمم هذا املقرر الدراسي على عاتقه مهمة تقريب احلاضر من            
املاضي أو العكس، حبيث تسهم دراسة املاضي يف معاجلة مشاكل احلاضر، فكثري         

وعلى هدي مـن    . خمن جذور املشاكل املعاصرة تتغلغل عميقاً يف طيات التاري        
 امللحة كموضوع تركيا وحماولة منعها      تذلك عمل على مناقشة بعض املشكال     

، فهذا موضوع له جذوره الـضاربة يف تـاريخ          وروبيةمن دخول اموعة األ   
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وموضوع هجرة املسلمني إىل أوروبا وجـذوره ذات ارتبـاط   . أوروبا احلديث 
ق يف الـسودان، وهـو ذو       وموضوع جتارة الرقي  . وثيق جبذور املوضوع السابق   

  .يةاإلسالمارتباط بافتراءات املؤرخني الغربيني لرواج مؤسسة الرق يف احلضارة 
 ضوء ِعبر التاريخ ودروسه ممـا       يف الراهنة   تكال ريب أن مناقشة املش    وال

يعطي هذا املقرر أمهية زائدة، حبسبانه مقرراً أكادميياً عمليـاً يـزود الطـالب              
ستخالص إفادات التاريخ القدمي واستخدامها حلـل       بقدرات استبصار خاصة ال   

  . الواقع احلديثتمشكال
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  "قسم الدراسات العليا: " جامعة لندن-أ
  .)٣٢١(مسنار يف الفلسفة العربية

  م٢٠٠٥ربيع 
  بيتر آدمسون:الربوفسور

  :توصيف املقرر الدراسي
فة يف العامل النـاطق      للتطور التارخيي للفلس   يقدم هذا املقرر الدراسي فهماً    

باللغة العربية، وتتبعاً ملناطات التركيز يف هذه الفلسفة خاصة يف الفترة من عصر             
ـ القـرن ال "عصر ابن رشـد     إىل" القرن التاسع امليالدي  "الكندي   اين عـشر  ث
  .، وهي الفترة اليت ميكن أن تدعى بالعصر الكالسيكي للفكر العريب"امليالدي

  :أهداف املقرر الدراسي
توقع من الطالب الذين يكملون هذا املقرر أن يطـوروا فهمـاً جيـداً              ي

  :للمسائل التالية
  ."كفلسفة الروح والذكاء" فلسفة العقل -١
  . العالقة بني الفلسفة والدين-٢
  . مواقف الفالسفة املسلمني من الفالسفة اليونانيني-٣
  . ذات اهللا-٥    . صفات اهللا-٤

                                                
 امللحق الثالث عشر    انظرنظر إىل املادة بكاملها     للقمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة هذا املقرر، و         )٣٢١(

  .آخر البحثيف 
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  .رة مشكل اإلرادة اإلنسانية احل-٦
  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي

  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل
  :األسبوع األول

: قـراءة : الفلسفة العربية وتقاليدها العامة   : الكندي ونقل الفلسفة اليونانية   
" دراسة الفلـسفة العربيـة يف القـرن العـشرين      "، و "أندريس"ـل" دفاع عن العقل  "
 ."غيوتاس"ـل

  :األسبوع الثاين
 "توماس اإلكويين " :قراءة: مقتطفات من التراجم العربية لألفالطونية احملدثة     
املعرفة اإلهلية  "و. "تيلر"ـل" واألفالطونيني العرب وميتافيزيقيا الوجود والتحقق    

ـ " والبشرية يف األفالطونية العربية    " األفالطـونيني العـرب   "و. "أنكونـا "ـل
  ."آدمسون"ـل

  :األسبوع الثالث
ـ " قبل املاهية والوجود  : "قراءة:  للكندي :الرسول احلق   ،"آدمـسون "لـ

  ".آدمسون"لـ"  الصفات اإلهلية واخللق واحلرية:الكندي واملعتزلة"و
  :األسبوع الرابع
" رسالتان عربيتان قدميتان عن الروح    " :قراءة:  عن العقل والروح   :الكندي

   ".آدمسون"لـ
  : األسبوع اخلامس

رسالة الكندي عن توحيد وحـدوث      " ءةقرا: رأي الكندي يف قدم العامل    
  .ودراسة عالقة الكندي باملعتزلة. "آيفري"ـل" ميتافيزيقيا الكندي"و". العامل
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  : األسبوع السادس
 قـراءة :  واملنطق يف القـرن العاشـر    اللغة: الفارايب وفلسفة القرن العاشر    

ى الفارايب والتعليقـات والرسـالة الـصغر      "و. للفارايب" والتعليقات الشروح"
املناقشة بني ابن بشر وأيب سعيد الـسريايف حـول          "و. "زميرمان"ـل" ألرسطو

حملسن "  الكالسيكي اإلسالماللغة واملنطق يف    "و،  "مرغليوث"ـل" فضائل املنطق 
  .مهدي

  : األسبوع السابع
اليونـان  : النيب الفيلسوف : حول التقاليد اليونانية وتصنيف العلوم    : الفارايب

بـولس  "قراءة يف   . ايب يف مكانة الفلسفة والدين يف الدولة      يف موازاة نظرية الفار   
معامل الطريق من اإلسـكندرية إىل      "و" صنيف أجزاء فلسفة أرسطو    ت :الفارسي
  .لغيوتا" بغداد

  :األسبوع الثامن
نظريـات الفـارايب الكونيـة      : فلسفة الفارايب اإلفالطونية واألرسـطية    

  . للفارايب"  الفاضلةاملدينة" مقتطفات من :وامليتافيزيقية، قراءة
  :األسبوع التاسع

. "ديفيدسون"ـل" آراء الفارايب وابن رشد عن العقل     "قراءة  : املدينة الفاضلة 
  .وقراءات اختيارية باللغة الفرنسية

  :األسبوع العاشر
  : كتاب الدين: الفارايب

مكانة "و. "دريوارت"ـل" األخالق واملعقوالت األوىل  : الفارايب: "قراءة يف 
الفارايب وتأسيس الفلسفة السياسية   "و. "روزنثال"ـل" ة يف فلسفة الفارايب   السياس
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  .حملسن مهدي" يةاإلسالم
  :األسبوع احلادي عشر

البـن  " الـشفاء "قراءة مقتطفات من كتاب     : آراء ابن سينا يف احلقيقة والوجود     
لتجريد وا" ابن سينا والسببية  "لفضل الرمحن، و  " احلقيقة والوجود عند ابن سينا    "و. سينا

  ."مارمورا"ـل" يا الببيئة الناجعة عند ابن سيناميتافيزيق"و. "هيسي"ـل"البن سينا 
  :األسبوع الثاين عشر

وقراءة مقتطفات من كتاب    . البن سينا " الشفاء"قراءة مقتطفات من كتاب     
برهان ابـن   "و. "مري"ـل" ابن سينا يف برهان الصديقني    "و. البن سينا " الشفاء"

  ."مارمورا"ـل" هللاسينا على وجود ا
  :األسبوع الثالث عشر

من ابـن سـينا التقاليـد       : البصرية"قراءة يف   : نظرية املعرفة عند ابن سينا    
  ."هيسي"ـل" التجريد البن سينا"و. "غيوتاس"ـل" األرسطية

  :األسبوع الرابع عشر
 ."مـارمورا "ـل" اإلنسان الطائر البن سينا   "قراءة يف   : اخلالص البن سينا  

عالقـة   ":تصحيح األفالطونيني " و ."دريوارت"ـل" وح بعد املوت  خلود الر "و
  ."آدمسون"ـل" الروح باجلسم كما تبدو يف شروح ابن سينا لعقائد أرسطو

  :األسبوع اخلامس عشر
" ابن سينا حول الـراهن   "و. البن سينا " الشفاء"قراءة مقتطفات من كتاب     

  .وقراءة اختيارية باللغة الفرنسية. "ماكغينيس"ـل
  :سبوع السادس عشراأل

 قراءة يف  احلكمة والشريعة من االتصال      فصل اخلطاب فيما بني   : "ابن رشد 
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" أصـول الـدين   ابن رشد في  "و. "تايلور"ـل" أخرىاحلقيقة ال تناقض حقيقة     "
  ."تايلور"ـل

  :األسبوع السابع عشر
 :قـراءة يف  : زاع الفكري بني ابن رشد والغزايل حول خلود العـامل         ـالن

العوامل احملتملـة يف    "و. للغزايل" افت الفالسفة " و .البن رشد " فتالتها افت"
" الفالسـفة  العـوامل احملتملـة يف افـت      "و ."كوكونني"ـل" افت التهافت 

  ."كوجان"ـل" آراء ابن رشد عن الوجود :القدم واخللق"و. "كوكونني"ـل
  :األسبوع الثامن عشر

يل عـن اإلمكـان ونقـد       الغزا"و. البن رشد " التهافت افت: "قراءة يف 
 الغزايل وابن رشد يف االتصال بـني        :آراء الفيلسوفني "و. "ديوتون"ـل "السببية

" الغـزايل واألشـاعرة   "و. "كوجان"ـل" السبب واملسبب وحدوث املعجزات   
  ."ماريومرييان"ـل" األسباب والوسائط"و. "فرانك"ـل

  :األسبوع التاسع عشر
وهويـة  االتصال  "و: البن رشد " س النف الشرح الطويل لكتاب   ":قراءة يف 

" علم النفس ومبـادئ امللتافيزيقيـا     "و. "بالك"ـل" العامل واملعلوم عند ابن سينا    
  ."تايلور"ـل" ابن رشد والعقل واالتصال"و. "تايلور"ـل

  :األسبوع العشرون
ميتافيزيقيا ابن "و. البن رشد " الشرح الطويل على عقائد أرسطو     ":قراءة يف 

  ."جينكواند"ـل" رشد
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  : نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
يدور هذا املقرر الدراسي حول فرضية تبعية ما يسمى بالفلـسفة العربيـة           

حيـث يعـد الفـارايب شـارحاً        . ية للفلسفة األفالطونية واألرسطية   اإلسالمو
حبيث ال يعدو ابـن     ة اجلمهورية اليوتوبية الفاضلة،     ألفالطون ومقتبساً عنه فكر   

وذلك مع  . ا أن يكونا تابعني ألرسطو، وشارحني ملنطقه وعقائده       رشد وابن سين  
ضافات اخلاصة اليت جاء ا من يسمون بالفالسـفة العـرب           اإل و إغفال اآلراء 
فإن . مل يكن ابن رشد جمرد شارح، بل كان يؤسس ويضيف     "حيث  : واملسلمني

 ترك أرسطو الفكرة على املستوى الصوري أعطاها ابن رشد خلفيتها وعمقهـا           
النفسي، ويصحح خطأ الناس يف فهم ابن رشد، وينقض آراء الشراح اآلخرين،            

  . )٣٢٢("ن، ويشكك يف صحة بعض أفكار أرسطوومبا فيهم اإلغريقي
ويبدو حتيز مصمم هذا املقرر الدراسي واضحاً البن رشد ضد الغـزايل، إذ   

سفة افت الفال " البن رشد قبل كتاب     " التهافت   افت" يقدم لطالبه كتاب    
للغزايل، مع أن ابن رشد كان يرد على الغزايل، وكان األوىل أن تـدرس آراء       " 

 .الغزايل أوالً مث تدرس ردود ابن رشد عليه
وبالعموم فهذا املقرر الدراسـي      ،ه يشاطر بعض الفالسفة   بويبدو أن صاح  

وأساتذة الفلسفة يف الغرب، بأن الفلسفة شـأن أورويب غـريب صـرف، وأن              
ية، وحـىت  اإلسـالم  مبا فيها الشعوب الصينية، واهلنديـة، و  ،الشعوب األخرى 

إنتـاج  على األمريكية املعاصرة، قد تفرز شذوراً من احلكمة، ولكن ال قدرة هلا    
فلسفة منظمة كاليت تنتجها شعوب غرب أوروبا، ولذلك مال مـصمم املـادة             

  .التراث الفلسفي اليوناين تلقائياً الام العرب واملسلمني بانتحال
                                                

  .٧٨م، ص١٩٨١حسن حنفي، دراسات إسالمية، مكتبة األجنلو، القاهرة،  )٣٢٢(
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  "قسم الدين: " جامعة فرجينيا-ب
  .)٣٢٣(ي يف عصر اخلالفةاإلسالمالفكر 

  مادة مشتركة بني طالب الدراسات اجلامعية والعليا
  م٢٠٠٥خريف 

  غودالس.أ: الربوفسور
  :توصيف املقرر الدراسي

ية من القرن   اإلسالميغطي هذا املقرر الدراسي جماالً من النشاطات العقلية         
ع عشر امليالديني، أمهها القرآن وتفسريه، ودراسة احلديث        التاسع إىل القرن الراب   

  .والشريعة والعقيدة والفلسفة والتصوف النبوي،
ية يف هذه األمور مترافقة مع وجهة النظـر         اإلسالموسنناقش وجهة النظر    

ية على حنو أفـضل     اإلسالمولكيما نفهم وجهة النظر     . النقدية للعلماء الغربيني  
  :نواحي التاليةسنقوم بالتركيز على ال

  ما هي األسس الصحيحة للمعرفة العلمية؟:  نظرية املعرفة-١
  ما هو احلق؟ :نظرية الوجود -٢
  من أنا؟ وما هو اإلنسان كوجود متكامل؟: األنثروبولوجيا -٣
  ي؟ركون الوعي البشتمم ي:  اجلانب النفسي-٤
  اة؟ما هو الغرض من الوجود؟ وما هي اية احلي: اجلانب العقائدي -٥
كيف ميكن حتقيق الغرض من احلياة؟ ويف حماولتنـا         : اجلانب املنهجي  -٦

                                                
 امللحق الرابع عشر    انظرنظر إىل املادة بكاملها     للهذا املقرر، و  قمنا بترمجة أهم املقاطع يف مادة        )٣٢٣(

  .آخر البحثيف 
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فسي اليت جاء   ن هذا السؤال سنعطي اهتماماً خاصاً لوسائل التغيري ال        ناالجابة ع 
  .اإلسالما 

  :الكتب األساسية للمقرر الدراسي
 :يقوم املقرر الدراسي على قراءة املواد التالية

1-Various articles from Dr. Godlas' website http://www.uga.edu/islam. 

2- and on the WebCT page for the class.  

3-Note that Dr. Godlas' website is linked to the Religion dept. home page 
http://www.uga.edu/religion.  

  :التوزيع الزمين للمقرر الدراسي
  :يتوزع املقرر الدراسي زمنياً كالتايل

  :األسبوع األول
عرض عام لإلسالم من وجهـة نظـر        : القرآن وحممد : اإلسالم مقدمة إىل 

فهـم   ":قراءة مـادة  . اإلسالمدينية، والتعرف على املشاكل اليت تعتور دراسة        
  .من موقعي اإللكتروين".  واملسلمنياإلسالم

  :األسبوع الثاين
  .٤١٢-٣٦١ص ص. لنجمي" اإلسالم" :قراءة مادة

  :لثالثاألسبوع ا
  .لنجمي" اإلسالم" أكمل مادة

  :األسبوع الرابع
  .موضوعاته األساسية، وتركيبه، وتارخيه: القرآن

  :األسبوع اخلامس
   ."ريبني"ـل" موسوعة األديان" مادة تفسري من.  سورة الفاحتة:تفسري القرآن

http://www.uga.edu/islam
http://www.uga.edu/religion
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  :األسبوع السادس
" احلديث"قراءة مادة : اإلسناد وتصنيف األحاديث ونقدها : احلديث النبوي 

" دراسات يف مناهج احلـديث    "وكتاب  . "ليرباندي"ـل" موسوعة األديان "من  
  .٦٧-٤٢ص ص. لألعظمي

  :األسبوع السابع
قـراءة يف   . واملصنفات احلديثية الكـربى   . سبابه وعوائده أ :وضع احلديث 

. ٩٣-٨١و٧٢-٦٨ص ص . لألعظمـي " دراسات يف مناهج احلديث   "كتاب  
  .١٥٥-١٥٠ و٨١-٧٧ص ص  ونقد احلديث

  :األسبوع الثامن
" ية بني املثالية والواقع   اإلسالمالشريعة  " قراءة يف كتاب  : يةاإلسالمالشريعة  

  ١١٩,٩٣ .١١٩-٩٣.ص ص لنصر،
  :األسبوع التاسع

موسـوعة  " مـن  ،"املذاهب"قراءة مادة   : يةاإلسالممتابعة دراسة الشريعة    
" األديـان موسوعة  " ، من "أصول الفقه "قراءة مادة    و ،٧٠-٦٦ص ص " األديان
  .٧-١ص ص .للنووي" إلميان والشريعة اإلهليةاأصول " و،١٥٩-١٥٥

  :األسبوع العاشر
  .٢٤٢-٢٣١ص ص" موسوعة األديان" من ،"الكالم"قراءة مادة : العقائد

  :األسبوع احلادي عشر
  ."موسوعة األديان" ، من"الكالم"أكمل قراءة مادة : متابعة دراسة العقائد

  :األسبوع الثاين عشر
لإلمـام  " اإلبانة يف أصول الديانـة    "قراءة يف كتاب    : ابعة دراسة العقائد  مت

  .٥٥-٤٣ص ص .األشعري
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  .ومقدمة إىل العقائد املعتزلية
  : األسبوع الثالث عشر

  .٢٧٦-٢٦٧ ص ص."موسوعة األديان" من ،"الفلسفة"مادة : الفلسفة
  :األسبوع الرابع عشر
   .٣٧-٢٥ص ص.  ابن سينا من عقائد:حول الذات اإلهلية: متابعة دراسة

  :األسبوع اخلامس عشر
  . ١٣٩-١٢٣ص ص.احلب والصداقة البن مسكويه: الفلسفة األخالقية
  :األسبوع السادس عشر

-٥٤١ص ص " موسوعة األديـان  " من ،"الغزايل" قراءة مادة    ::التصوف
  ".موسوعة األديان"، من "الغزايل"وأكمل قراءة مادة . ٥٤٤

  :األسبوع السابع عشر
. ٤٩-٣٧ص ص .  رابعة العدويـة   : العشق اإلهلي  :عة دراسة التصوف  متاب

ـ " حجب النـور  " و .١٤٥-١٢٤ص ص   . وأشعار جالل الدين الرومي     يحملي
  .للعراقي" األنوار اإلهلية" و.١٢٧-١٢٠ص ص. الدين بن عريب

  :نقد وتقومي عام هلذا املقرر الدراسي
 وهو يقدم رؤيـة     تتسم مواد هذا املقرر الدراسي بقدر معقول من التوازن،        

ـاه املختلفـة               أكادميية متسقة للموضوع الذي يعاجله متكن الطالب من النظر إىل زواي
ـاب القـيم            . وتقديرها حق قدرها   ولعل مصمم هذا املقرر الدراسي اطلع علـى الكت

الرازق، رمحـه اهللا،      عبد صطفىمللشيخ  " يةاإلسالممتهيد لدراسة الفلسفة    "املوسوم  
أسيسية اليت تقول إن فلسفة املسلمني احلقيقية هي أصـول          واقتنع بأطروحته الت  

ولـذلك  . الفقه، ال الفلسفة املثالية األفالطونية، وال الفلسفة املنطقية األرسطية        
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  .مال إىل تركيز مباحثه على القرآن، واحلديث، والفقه، واألصول
 اهتمامهذا املقرر بتدريس احلديث النبوي      وميكن أن يقال إن اهتمام أستاذ       

ية يف الغرب بتـدريس هـذا   اإلسالمفريد، إذ نادراً ما تم مقررات الدراسات  
غولـد  "ـية وذلك منذ أن قام قدامى املستشرقني ك       اإلسالماملهم من املصادر    الفرع  
، بدراسته، وحتليل أسانيده، يف دراسات سادها الغش        "يوسف شاخت " و ،"زيهر

  .النبوي على اإلطالقوالتزوير، وانتهوا من ذلك إىل عدم صحة احلديث 
 مستقبل دراسة احلـديث النبـوي يف        يفوقد أثرت تلك الدراسات كثرياً      

هو هذا األستاذ األصيل التفكري يتجاوز كـل ذلـك           املناهج الغربية، ولكن ها   
ويفتح الطريق إلعادة دراسة وتدريس احلديث النبوي يف مقررات الدراسـات           

  . الغربيف ية اإلسالم
يف كثري من مادة هذا املقرر الدراسـي علـى مـواد            وقد اعتمد األستاذ    

م، واحتوت  ١٩٨٨موسوعة األديان، وهي موسوعة موضوعية صدرت يف عام         
ية، حبيث ميكن أن يقال إا قد       اإلسالمعلى معلومات صحيحة يف املوضوعات      

صدرها املستشرقون أنسخت الكثري من اهلراء الذي احتوته املوسوعة القدمية اليت          
وظلت ألكثر من قرن من الزمان توجـه مـسار    " يةاإلسالماملوسوعة   ":بعنوان

  .اجلامعات الغربيةيف ية اإلسالمالدراسات 
  



  
  
  
  
  
  
  

 
  السجاالت الفكرية حول تدريس اإلسالميات

  باملدارس واجلامعات الغربية
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  ياتاإلسالمالسجاالت الفكرية حول تدريس 

  دارس واجلامعات الغربيةبامل
  :ةـمقدم

 يف الغـرب إىل املوضـوعية وإعطـاء         اإلسالممل يكن اجتاه مناهج دراسة      
ليمضي يف طريقه قدماً من دون أن يفجر معارك          ةق صورة حقيقية مشر   اإلسالم

  .داوية، حتاول أن تعترضه وتوقفه، أو ترده على أعقابه
مواقع دعـاة صـراع     يات من قبل    اإلسالموقد جاء اهلجوم على تدريس      

حثني يف  احلضارات وأقطاب معسكر اليمني الديين النصراين املتطرف، وبعض البا        
 بعض اجلامعات ذات العالقـة الوثيقـة بـاللويب        مراكز البحوث والدراسات    

  . الصهيوين يف أمريكا خاصة والغرب عامة
وتضافر هؤالء الباحثون املغرضون ىف تقدمي وثيقة اام صاخب ضد كـل            

 إن أسـاتذة    :تقول ،اإلسالمتبوا كتابات حمايدة أو معتدلة أو حسنة عن         من ك 
، هدد الغـرب     معادٍ يات أصبحوا يقدمون دعايات جمانية لدينٍ     اإلسالموكتاب  

 أعظم خطر لتهديده اليوم سـواء علـى         -يف نظرهم – كثرياً يف املاضي، ويعد   
  . الصعيد األمين أو احلضاري العام

 :ة الغربيةدد للهوي على أنه مهاإلسالمتصوير 

 "صمويل هنتنجتـون "وقد تقدم داعية صراع احلضارات األكرب الربوفسور   
 يف، ليضع األمر يف سياق نظري أكـرب، مث ليدرجـه            "هارفارد"األستاذ جبامعة   
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يف صـيف   " الـشؤون اخلارجيـة   "دورية  يف  سياق نظريته القدمية اليت نشرها      
 والنصرانية استمر ملـدة ألـف       سالماإلزاع بني   ـم، وفيها ذكر أن الن    ١٩٩٣

 واكتسح أوروبا يف القرن الثامن املـيالدي،        اإلسالموثالمثئة عام منذ أن صعد      
وأن ذلك الصراع اشـتد     . ورد الصليبيون جومهم على القدس والشام ومصر      

من القرنني الرابع عشر إىل القرن السابع عشر عندما اندفع األتـراك إىل قلـب       
ى البلقان بعد سيطرم علـى القـسطنطينية وحماصـرم          أوروبا وسيطروا عل  

 والغرب حىت   اإلسالمومل يتوقف ذلك الصراع احلضاري بني       .  مرتني "فينا"لـ
بعد ايار دولة العثمانيني، وبعد أن دان املسلمون لالستعمار الغريب، بل ازدادت       

ار ختلفـه   ي مع استمر  اإلسالمحدة ذلك الصراع بتزايد النمو السكاين يف العامل         
االقتصادي، واضطرار أعداد كبرية من املسلمني إىل اهلجرة إىل الغرب حيـث            

 تية وتسبب مشكال  اإلسالمأمسوا يشكلون جاليات كبرية حتتفظ جيداً ويتها        
  .)٣٢٤(عديدة هناك

يات يف  اإلسالم يف تصديه لدراسة     "هنتنجتون"ـوقد جاء اإلسهام اجلديد ل    
، وقد شن فيه هجومـاً      "من حنن؟  ":بعنوانم  ٢٠٠٤كتابه الذي صدر يف عام      

عنيفاً على ما أمساه باإلسراف يف تدريس ثقافات وأديان األمم األخرى، ومـن             
 يف إطار املناهج التعليمية األمريكية، وذلك خشية أن يؤثر ذلـك            اإلسالمبينها  
 -فاألمة األمريكية   .  التكوين احلضاري األمريكي العريق    يف - كما قال  -األمر

ومهمـا يكـن مـن    .  ظلت أمة بروتستانية ملدة قرنني من الزمان-قول  كما ي 
تناقص عدد املواطنني الربوتستانت بسبب تزايد هجرة الكاثوليـك أخـرياً إىل            

                                                
(324) Samuel Huntington, Clash of Civilizations?, Foreign Affairs, Summer 1993, P. 312. 
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أمريكا، فإن التكوين الربوتستانيت لألمة األمريكية ظل ميثل حجر األساس للثقافة         
  . غريهمم كاثوليك أالعامة هلا، وظل يؤثر يف ثقافات اآلخرين، سواء أكانوا

استالل االستشهادات الكـثرية مـن     يف"جتوننهنت "وكعادة الربوفسور
الكتب واملراجع لدعم نظريته حول بروتستانتية احلياة األمريكيـة، استـشهد           

 عديدين، قاموا بتحليل الثقافة      وسياسةٍ بأقوال مؤرخني وفالسفة وعلماء اجتماعٍ    
دل على بقاء أمريكا كما است. رنني األخرييناألمريكية يف أطوار خمتلفة خالل الق     

يتها القدمية بنتائج استطالعات للرأي العام أُجريت يف مثانينيـات          على بروتستان 
 مما يعـين    ،القرن املاضي، أجاب فيها حنو ثلث األمريكيني بأم ولدوا مرة ثانية          

  .!أم ما زالوا بروتستانتيني متدينني
 ممـا يعـين أن      ٣٩م إىل   ١٩٩٩يف عام   وقال إن هذه النسبة قد ارتفعت       

احلس الديين الربوتستانيت يف ارتفاع سواء يف القطاعات الـشعبية أو يف قطـاع         
ين الربوتـستانت يف    نصرالنخبة، واستدل على ذلك مبثال وحيد هو أن احتاد امل         

م إىل  ١٩٧٠ عضو يف عـام      ٥٠٠ قد زادت عضويته من حنو       "هارفارد"جامعة  
ونسي كعادته يف تقدمي اإلحصاءات اخلادعة . م٢٠٠٠  عضو يف عام  ١٠٠٠حنو  

زيادة عدد    خالل هذه املدة يف    "هارفارد"أن يبني أثر زيادة عدد طالب جامعة        
٣٢٥(رينالطالب املنص(.  

 بعد أن قرر النتيجة اآلنفة عاد يقول إن         "نجتونهنت"الربوفسور   الغريب أن 
صبح يف خطر ألنه يواجـه      التكوين الربوتستانيت الصلب لألمة األمريكية، قد أ      

مبقارع الدراسات األجنبية، أي تلك اليت تعرض على طالب املدارس واجلامعات        
                                                

(325) Samuel Huntington, Who Are We? The Challenge to Americas National Identity, Simon & 
Schuster, New York, 2004, PP.62-64. 
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 أن هذا اخلطر بدت نـذره  "هنتنجتون" وذكر   .لألمم األخرى  النتاجات الثقافية 
ـات            وحـضارات   منذ سبعينيات القرن املاضي، حيث انشق تيار أكادميي يرعى ثقاف

يكا، وثقافات وحضارات وأديان العامل األخرى، مبـا        الوافدة إىل أمر   اموعات
وذلك أمر قد يقود إىل تفكيك الوحدة الثقافية اليت تسود أمريكا،            .اإلسالمفيها  

وإىل أن تصبح أمريكا يف وضع ثقايف يصعب تعريفه تعريفاً واضحاً لكثرة ما فيه              
  .من مظاهر التفتت والتشرذم

عدد من املثقفني واألكادمييني وأساتذة     وذكر أن هذا التيار األكادميي يقوده       
اجلامعـات  يف  املدارس الذين يؤثرون تأثرياً كـبرياً يف املمارسـات التعليميـة            

رخيياً عبارة عـن  واملدارس، وتلك هي قمة املأساة ألن املدارس بالذات كانت تا        
  من خالهلا أبناء املهاجرين إىل أمريكا، وفيها مت صهرهم يف بوتقة           قناة عظيمة مر  

أما ما يرمي إليه دعاة التعدد الثقايف حالياً فهو العكـس مـن    . الثقافة األمريكية 
ذلك متاماً، فهم يطالبون بتقليل دروس اللغة اإلجنليزية، وإيقاف عملية تـشريب    

هم الفرصـة   ؤالطالب األمريكيني بقيم الثقافة األمريكية، وأسوأ من ذلك إعطا        
 .)٣٢٦(يةاإلسالم األخرى كاألمم لدراسة لغات وثقافات وقصص أبطال األمم

 إن الكليات واجلامعات األمريكية قد    ":هنتنجتون"وأما يف اجلامعات فيقول     
أخذت تستبدل مبقررات تاريخ احلضارة الغربية، مقررات أخرى عـن تـاريخ            

ية خاصة، وهكذا أخذ الطالب األمريكيـون       اإلسالماحلضارة اإلنسانية عامة و   
ة ثقافية عن دول العامل الثالـث، وعـن مجاعـات           يقرأون جمربين مواد أكادميي   

  . األقليات داخل الواليات املتحدة األمريكية

                                                
(326) Ibid, P. 173. 
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 مـن   ٧٨إن الطالب يف    : "آرثر شليسينغر " بقول   "هنتنجتون"واستشهد  
بدون أن يدرسوا أي مقرر يف       الكليات واجلامعات األمريكية ميكن أن يتخرجوا     

جمرد ميش للتاريخ األمريكي خاصة،     أن األمر مل يعد      و .تاريخ احلضارة الغربية  
وإمنا لتاريخ احلضارة الغربية قاطبة، وحشو ألدمغة الطالب مبواد عن ثقافـات            

 - كما يقول    -وقد بلغ التدهور    . وأديان دول العامل الثالث ومجاعات األقليات     
أن  اسـتطاعوا  )٣٢٧( من طالب احتاد رابطة أشجار اللـبالب       ٩٠إىل حد أن    

 منـهم أن    ٢٥، بينما مل يتمكن أكثر مـن        )٣٢٨("روزا بارك "يعرفوا شيئاً عن    
". الدميقراطية هي حكم الشعب بالشعب للـشعب       ":يعرفوا من هو قائل عبارة    

 من ذلك أن تدريس احلضارات والثقافات األخرى ومـن          "هنتنجتون"واستنتج  
رته عرفة الطالب األمريكية حبضا   مل وثقافته تأيت خصماً مبيناً      اإلسالمبينها حضارة   

  .وثقافته والتمسك ويته
" صراع احلضارات " مل يكن حىت عندما أصدر دراسته عن         "هنتنجتون"إن  

لكـن شـهد فكـره      . سوى مفكر علماين من أتباع املدرسة الوضعية املنطقية       
والتعصب الديين يف اآلونة األخرية، ومن أشد مـا          حتوالت عارمة باجتاه الدين   

 يف املنـاهج    اإلسالمسن الطارئ على صورة     حفزه لرفع راية الدين رؤيته للتح     
 ميكن أن يوقف ذلك سوى توجـه ديـين أصـويل            ءالغربية، واعتقاده أالَّ شي   

 صـراع   حـول  بروتستنيت إجنيلي متطرف، فاحناز عن أطروحته الفـضفاضة       
 أضيق تتعلق بالصراع الديين مبعناه املباشـر، وشـاء أن           احلضارات إىل أطروحةٍ  

                                                
  . Ivy League Universities .هي من جامعات الطبقة األوىل يف أمريكا )٣٢٧(
   .هي إحدى رموز السود األمريكيني خالل فترة نضاهلم من أجل نيل احلقوق املدنية" روزا بارك ")٣٢٨(
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ويف . لديين األمريكي وطاقاته لصاحل دعوته للـصراع      توجهات اليمني ا   يستثمر
الواقع فإن اإلنسان األمريكى بالذات، ورمبا على خالف اإلنسان الغريب علـى            

سواء على مستوى االلتـزام    . وجه العموم، أخذ يتوجه توجهاً دينياً على حنو ما        
راسـة  بد االهتمام   وقد ظل  .ودراستها دراسة جدية   باألديان  االهتمام الديين او 
 يف تضاؤل مستمر منذ سبعينيات القرن املاضـي،         ،اإلسالم ومن بينها    ،األديان

وذلك ألسباب عديدة تتعلق باملزاج الفكري الذي ساد يف ذلك األوان، حـىت             
" صدمة املـستقبل  " يعلن يف كتابه     "آلفني توفلر "م املستقبليات الشهري    عاِل جعل

 نزعة الغربيني للـتخلص مـن       عن موت الدوام واألشياء الدائمة، وعىن بذلك      
من األشياء اليت ظلوا يعهدوا يف بيئتـهم        التخلص  متعلقات املاضي واحلاضر، و   

  .ترات طويلة، ويستخدموا على الدوامفاحمليطة ل

عة السلوكية حديثاً وسط الغربيني     نـز تفشي تلك ال   "توفلر"وعزا الدكتور   
ليت جعلت تقـدم اتمعـات      إىل تدافع موجات التقدم التكنولوجي املتالحقة ا      

  ماضيها القريب والبعيد، وقال إن مـستقبل إنـسان     ِمنيقاس مبدى اخنالعها     الصناعية
  . عهده اإلنسان يف املاضيءالعصر الصناعي سيكون شيئاً خمتلفاً متاماً عن أي شي

 أي عصر، إال أن التغيري      ومع أن فكرة التغيري مل تكن غريبة عن اإلنسان يف         
 !)٣٢٩(قد تغري اآلن   -"نيل بوستمان " م املستقبليات اآلخر  قول عالِ كما ي -نفسه  

فأصبح واسع اخلطى وسريعها، وحبيث يصعب على اإلنسان أن يتوافـق مـع             
 .مقتضياته اليت ستخض اتمعات وزها هزاً عنيفاً إذا مل يتح هلا أن تتأقلم معها             

ت املاضي إذا أراد أن   من متعلقا  ءولذا فإن على اإلنسان املعاصر أن ينبذ أي شي        
                                                

(329) Alvin Toffler, Future ShoukBantam Books, New York, 1970, P. 126. 
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  .يتالءم تالؤماً صحيحاً مع ما جيئ به املستقبل الوشيك والبعيد على السواء
ل أخذ اإلنسان الغريب يستهني أكثـر       جوبأثر من هذا التحذيراملدوي وال    

وأكثر بشؤون الدين وقضايا اهلوية ومسائل املاضي ومسؤوليات احلاضر وهـو           
ه اليت ستخلص البشر حتماً من كل ذلك شاءوا أم          يرنو إىل آفاق املستقبل وايات    

ولب لباب حيام، وبذلك استحال      وهكذا صار حب التغيري ديدن الناس     . أبوا
سيبقى قليل    طاملا أنه  ،الدين والتاريخ أمراً ثانوياً قليل األمهية واالرتباط باحلاضر       

  .االرتباط بالقضايا املستقبلية
فطاملـا أن   .  أمراً تبعياً الزمـاً    إلسالماويف هذا السياق جاء إمهال دراسة       

الغربيني قد أمهلوا دراسة ديانتهم النصرانية نفسها فأحرى م إذن أن يهملـوا             
سبعينيات القرن امليالدي    ولكن ما كادت حقبة   . دراسة ما سواها من الديانات    

املاضي أن تتصرم، حىت عاد القوم لالهتمام بالنظر إىل أمور دينهم، فتـصاعدت       
جة اليمني الديين اإلجنيلي وتشابكت بالشأن السياسي والشأن العام وقـضايا           مو

 من بني األديان العاملية     اإلسالمالعالقات الدولية، وتنامى اهتمام الغربيني بدراسة       
األخرى بوجه خاص، وذلك بسبب ارتباط كثري من األحـداث والتحـديات            

ية يف الغـرب وظهـور      ماإلسـال السياسية به، وبسبب الربوز املتنامي للدعوة       
ي والـبعض   اإلسالمجمتمعات إسالمية به، بعضها من املهاجرين من أحناء العامل          

 ببعض بقاع الغـرب، وهكـذا فرضـت         اإلسالماآلخر من نتاج الدعوة إىل      
األحداث املتالحقة على األمريكيني، وهم يقودون العامل أن يرجعوا كرة أخرى           

مام، وهذا هو العامل عينـه الـذي أجـرب         إلعطاء العامل الديين حقه من االهت     
 على التركيز على الدين الربوتستانيت كعامل أهم يف تشكيل اهلوية            "هنتنجتون"
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 يهدد اهلوية األمريكية يف     - كما يراه    -كعامل خطر    اإلسالماألمريكية، وعلى   
الصميم، ولذلك أضحى حيرض ضده يف غري هوادة ويؤازره على ذلك بعـض             

   .)٣٣٠(فنياإجنيليني املتطر

 : االعتراض على تدريس القرآن

 بوجه عام فقد ثارت ضجة عظيمة يف ساحة         "هنتنجتون"وجبانب ما أثاره    
، وانتهت إىل ساحات القضاء وفضاءات اإلعالم، وهي الضجة         اتإحدى اجلامع 

قتـراب مـن    اال" : بعنوان "مايكل سيلز "اليت ثارت خبصوص كتاب الربوفسور      
، وهو عبارة عن مدخل دراسي عام لفهم القـرآن،          "الت األوىل نـزالقرآن، الت 

. وترمجة أمينة رائعة مشوقة خلمس وثالثني من السور املكية إىل اللغة اإلجنليزيـة  
م، وعده الكثريون من املـراقبني الفكـريني        ١٩٩٩وقد صدر الكتاب يف عام      

 الشهرية عـن صـراع      "هنتنجتون"واألكادمييني ردا غري مباشر على أطروحة       
  .اراتاحلض

 من ضمن مادة اإلرشاد الثقـايف العـام         "سيلز"وقد تقرر تدريس كتاب     
ولكن امت  . "شابل هل "يف   –لطالب السنة األوىل جبامعة كارولينا الشمالية       

، الذي مينع تدريس  )٣٣١(اجلامعة بأا خالفت الدستور األمريكي يف تعديله األول       
                                                

 يف املدارس األمريكية يف مثل املقالـة التاليـة،   اإلسالم مثاالً لبعض جمهم على تدريس        انظر )٣٣٠(
وهي مثال معرب ملقاالت تلك احلملة املذعورة من التحسن الطارئ على تناول املناهج األمريكيـة               

  :احلديثة لإلسالم
Paul Sperry. Look who's teaching Johnny about Islam: Saudi-funded Islamic activists have final 
say in shaping public-school lessons on religions public-school lessons on religions Posted: May 
3, 2004 

ص التعديل الدستوري األمريكي األول على أن الكوجنرس األمريكي غري مسموح له بـسن               ين )٣٣١(
= 
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جة يف قول الـذين انتقـدوا       ووجه احل . األديان باملدارس واجلامعات احلكومية   
اجلامعة أنه مل يقارن القرآن بالكتب املقدسة األخرى، وإمنـا  يف  تدريس الكتاب   

قدم للطالب سوراً من القرآن اختارها بعناية، وقصد ـا أن يعـرض الوجـه         
ي وتغاضى عن اآليات اليت تدعو املـسلمني السـتخدام          اإلسالماملشرق للدين   

تخدمها اإلرهابيون لتربير جـرائمهم الـشنعاء يف        العنف، وهي اآليات اليت اس    
  .)٣٣٢(م٢٠٠١احلادي عشر من سبتمرب 

وقد تطورت حركة االعتراض على تدريس الكتاب ومناقشته بني بعـض           
طالب اجلامعة وأساتذا، مث خرجت إىل احمليط العام، حيـث تبناهـا بعـض              

ة حول ما مسـوه  املواطنني والطالب املتشددين، وقدموا شكوى إىل برملان الوالي      
بالتعدي اخلطري على احلريات الدينية يف اجلامعة، واستجاب الربملان إىل طلبـهم            
ببحث األمر، وقررت إحدى جلانه إيقاف الدعم احلكومي لتدريس هذه املـادة          
بالذات، وقام بعض السياسيني بنقد اجلامعة وشجب قرارها بتدريس الكتـاب،           

  . املستوى العاموتطورت األحداث إىل معركة كربى على 
وهنا هدأت اجلامعة للعاصفة، وأصدرت بياناً للطالب وأولياء األمور تقول          

بالرغم من أن الكتاب املقرر بالصف ال يزال مقرراً كما كان، إال أنه حيق               ":فيه
ألي طالب كما حيق ألسرته أن ختطر اجلامعة برفض قراءة ابنـها الكتـاب إذا               

                                                
= 

ــشجع ــانون ي ــ ق ــى ن ــان أوعل ــن األدي ــن م ــبري" شر أي دي ــة التع   حيــد مــن حري
   

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances". 
(332) Joe Glover, "Book fails to tell whole truth," USA Today editorial, 2002-AUG-8, at: 

http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-oppose_x.htm 

http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-oppose_x.htm


 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٤٢٠ 

وعلى الطالب يف هذه احلالة     . ذي إميام الديين  كانت قراءة أجزاء من القرآن تؤ     
أن يكتبوا واجباً دراسياً يف صفحة واحدة يعرضون فيهـا حيثيـام املنطقيـة              

  .)٣٣٣("لرفضهم قراءة الكتاب
ولكن مل جيد هذا املوقف العقالين املعتدل واحلازم يف الوقت نفسه يف جلْم              

أحد زعمـائهم، وهـو     عنان املعارضني، حيث صعدوا وترية اخلالف، وصرح        
إن مواطين  : "قائالً ، عضو جملس النواب عن دائرة كارولينا الشمالية       "سام إيليز "

الوالية ال يريدون ألبنائهم الطالب اجلامعيني أن يقرأوا هذا الشر الذي قررتـه             
ويـن  "وحتدث عضو جملـس النـواب،       . )٣٣٤("عليهم اجلامعة كمادة إجبارية   

لفنا احلادي عشر من سبتمرب، وكم يكلفنـا        لننظر كم ك  " :، قائالً "سيسكتون
العمل حلماية بالدنا من التعرض هلذا اخلطر مرة أخرى، ولننظر كيـف تعمـل             

  .)٣٣٥("جيع اإلرهاب بنشرها هلذا الكتاب؟جامعة كارولينا الشمالية لتش
إن : "، قائالً "بيل أوريلي "وحتدث السياسي املقرب من الدوائر الصهيونية،       

 "هتلـر  أدولف"ـل" كفاحي"ني، وهو شبيه بكتاب     يا الدين القرآن كتاب أعدائن  
  .)٣٣٦(فكيف نسمح بتدريسه لطالبنا اجلامعيني؟

كارولينـا   وهكذا بلغت حدة اهلجوم على الكتاب ومؤلفه، وعلى جامعة        
ولكن ال يعين ذلك أن الناس سكتوا عن الدفاع     .الشمالية اليت قررته على طالا    
                                                

(333) Carolina Summer Reading Program," University of North Carolina, at: 
http://www.unc.edu/srp/ 

(334) Claude Salhani, "Koranic misreadings," Culture vulture column, United Press International, 
2002-AUG-9 

(335) Claude Salhani, "Koranic misreadings," Culture vulture column, United Press International, 
2002-AUG-9. 

(336) Joe Glover, "Book fails to tell whole truth," USA Today editorial, 2002-AUG-8, at: 
http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-oppose_x.htm 

http://www.unc.edu/srp/
http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-oppose_x.htm
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من ذلك مثالً ما ذكرته     .  انتصر هلم الكثريون   عن الكتاب ومؤلفه واجلامعة، فقد    
يف افتتاحية هلا من أن األمة األمريكية اليت مـا          " الواليات املتحدة اليوم  "صحيفة  

تزال حتاول أن تتفهم أبعاد ما جرى يف احلادي عشر من سبتمرب حتتـاج إىل أن                
ا يف هذا   تستخدم كل إمكانات االستنارة العقلية واملعرفية املتاحة لديها وتوجهه        

وأمـا  . ال حتتاج األمة إىل أن تبعث مزيدا من الكراهية باسم الـدين            و .السبيل
وصف البعض للمسلمني بأم هم العدو فإنه أمر ال يفيـد إالَّ فئـة املـسلمني      
املتطرفني الراديكاليني الذين حياول تصوير احلرب األمريكية على اإلرهاب على          

 . )٣٣٧(اإلسالمخرية على أا احلملة الصليبية الغربية األ

 "سـيلز " وسرعان ما انربى عدد من أساتذة اجلامعات للدفاع عن زميلهم         
ية اإلسـالم ، أستاذ الدراسات    "كارل إيرنست "املفترى عليه، فذكر الربوفسور     

 قد أضـاف إسـهاماً      "مايكل سيلز "جبامعة كارولينا الشمالية، أن الربوفسور      
، "مقاربة القرآن "هنأ عليه، وذلك يف كتابه      جوهرياً لألدبيات الدينية، جيب أن ي     

فهو إجنـاز   . الذي يعد أفضل ترمجة لكتاب املسلمني املقدس إىل اللغة اإلجنليزية         
وسيلقى ترحيب العلماء والطالب واملؤمنني، وكل من يبتغـون         . ومضيء مهم

  . )٣٣٨(فهما صحيحا لإلسالم وكتابه املقدس
ية اإلسـالم اذة الدراسـات     أست "كارين آرمسترونج "وذكرت الدكتورة   

                                                
(337) Quest for knowledge ignites baseless fight," USA Today editorial, 2002-AUG-8, at: 

http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-edit_x.htm 
(338) Michael Sells is to be congratulated for making a major contribution to religious literature 

with Approaching The Qur'an, the best version of Muslim scriptures available in English. This 
is an important and illuminating work, one that will be welcomed by scholars, students, 
believers, and all who seek to better understand Islam and its sacred scripture." Michael Sells, 
"Approaching the Qur'an: The early revelations," White Cloud Press, (1999). Read reviews or 
order this book safely from Amazon.com online book store. 

http://www.usatoday.com/news/opinion/editorials/2002-08-08-edit_x.htm
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 قد أجنـز  "مايكل سيلز"أن " تاريخ العقائد اإلهلية"جبامعة فرجينيا ومؤلفة كتاب   
خدمة ال تقدر بثمن، وذلك بأن جعل مجال القرآن وطاقته الروحية وقوته املقنعة          

وذهب بعض اخلرباء يف تقومي الكتب من       . )٣٣٩("متاحة للقارئ الغريب ألول مرة    
قـد   "مقاربة القرآن "لبحث ودقة التحليل إىل أن كتاب       حيث مستوى منهج ا   

 يـة ئ يبلغ الذروة العليا يف إتقان التأليف وأعطوه أربع درجات من الدرجـة النها             كاد
  .!ومع ذلك مل يسلم من مطاعن اخلصوم .)٣٤٠(ومقدارها مخس درجات

  : املدارسيف  اإلسالماالعتراض على تدريس 
ع مماثلة احتجاجاً على التحسن الطارئ    وعلى صعيد التعليم العام ثارت زواب     

يات، وكتبت مقاالت كثرية بغـرض الـضغط        اإلسالمعلى ما يتعلق بتدريس     
وال يفي اال باستعراض الكثري مما فاضت       . وإرجاع عقارب الساعة إىل الوراء    

 ولنكتف مبثال   ،به صفحات الصحف واالت ومواقع شبكة املعلومات الدولية       
 :تـاريخ العـامل    ":كتـاب ، وهو   اإلسالماملتشددين ضد   واحد مما كتبه أحد     

 يف فـصل سـابق،      اإلسالمالذي استعرضنا ما ورد فيه عن       " االرتباط باحلاضر 
وضرب لذلك بعض األمثال قائالً إن . إن هذا الكتاب قد جاء بزيف كثري   : قائالً

ة ياإلسالمأن احلضارة " ياإلسالمالعامل " يف الفصل الذي عقده عن    رالكتاب ذك 
 ماذا كـان    :وقال مستنكراً . هي أول حضارة تعددية الطابع يف تاريخ البشرية       

                                                
(339) " Michael Sells has performed an invaluable service in making the beauty, spiritual energy, 

and compelling power of the Qur'an accessible to a Western audience for the first time." US 
university sued over Koran class," British Broadcasting Corporation, 2002-AUG-7, at: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2178067.stm 

(340) Michael Sells, "Approaching the Qur'an: The early revelations," White Cloud Press, (1999). 
Read reviews or order this book safely from Amazon.com online book store 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2178067.stm
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طابع احلضارتني اليونانية والرومانية إذن، أمل تكونا تعددييت الطـابع كـذلك؟            
   .! الكتاب وصف السابق للالحق وجيعله أحق به منه؟يفكيف يعط

حى تبشريياً  إن الكتاب أخذ ينحو من    : قال الناقد " اإلسالمضة  "ويف فصل   
 حممد للوحي كانت حقيقة تلَقِّيغري مناسب ألنه ذكر أن أسطورة املسلمني عن        

 : نداًء ليكون رسوالً هللا، وإن جربيـل قـال لـه           تلَقّىإن حممداً   : "فعلية، فقال 
، وهذا خطأ كبري، فإن تقرير املسائل التارخيية على هذا النمط ال خيتلف             }قرأا{

وال جيوز لكتاب   . م وحماوالم الدائبة لنشره يف اآلفاق     عن تبشري املسلمني بدينه   
 حممد لوحي مسـاوي، أو أن       تلَقِّيأكادميي أن يذكر ما ذكره هذا الكتاب عن         

ما  يقول إن رمضان شهر مقدس لدى املسلمني ألن جربيل جاء فيه بالوحي، أو            
  .ذلك من أقوال التبشري الصريح بالدينأشبه 

بتلك املنحة اانية للمسلمني، بل جاء مبقطـع  إن الكتاب مل يكتف   : وقال
 اليهودية والنصرانية، وهذا ما يشبه      : وكأنه دين مكافئ للديانتني    اإلسالميصور  

 اإلسـالم اليت جتهد يف تصوير      ية يف الواليات املتحدة   اإلسالمجمهودات الدعاية   
-الناقديقول  -وعلى هذا املنوال    . على أنه دين مساوي كديانيت أهل هذه البالد       

 مثله مثل اليهودية والنصرانية يؤمن بالتوحيد املطلق،       اإلسالمإن الكتاب ذكر أن     
وهذا خمالف للحق، ويتناىف مع حقائق الديانة النصرانية اليت تؤمن بالثليـث ال             

وأخذ الناقد علـى الكتـاب تأكيـده أن         ! بالتوحيد املطلق كما يقول الكتاب    
إن هـذا   : ؤمن به اليهود والنصارى، قائالً    املسلمني يؤمنون باإلله نفسه الذي ي     

  !أيضاً تضليل ألن إله املسلمني خيتلف عن إله اليهود والنصارى بالتأكيد
مث زعم الناقد أن الكتاب قد ارتكب خمالفة كربى لوقائع التـاريخ الثابتـة     
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عندما وصف املسلمني بفضيلة التسامح الديين، وادعـى أن أتبـاع الـديانتني             
 .)٣٤١(ية األوىلاإلسالمرانية عاشوا يف حرية يف كنف اتمعات اليهودية والنص

  : والشرق األوسط بالفشلاإلسالماام أقسام دراسات 
وعلى صعيد دراسات الشرق األوسط أثارت أمارات االعتدال والتقدم حنو          

ية عموماً، والشرق أوسطية خصوصاً     اإلسالماملوضوعية يف مساقات الدراسات     
كادمييني ورضاهم فحفزم للسعي حنو تصحيح مفاهيمهم       إعجاب كثري من األ   

السابقة يف املوضوع، ولكنها يف الوقت نفسه أثارت عواصف نقد عاتيـة            ومعلومام  
  .، تصدت لوقف امتداد ذلك االجتاه املنصفمسيسٍةمن قبل اجتاهات أكادميية 

ـاب  وقد دأبت هذه اجلهات منذ عدة سنوات على بعثرة االامات ودمـغ ا            لكت
، أو مـن  "إدوراد سعيد"واملؤلفني املنصفني بأم إما من أتباع الزعيم الفكري اليساري        

  .! حممد بن عبد الوهاب، أو من أعداء الغرب على العموماإلسالمأتباع شيخ 
 واملـسلمني يف   اإلسـالم وأبرز املتصدين إليقاف التيار املتقدم إلنـصاف        

، الذي عمل   "مارتن كرمير " ربوفسورالدراسات الشرق أوسطية هو بال ريب ال      
 ، وكورنيـل  ،شـيكاغو "عـدة جامعـات كـربى كجامعـات         يف  أستاذاً  

للدراسات الـشرق   " موشى ديان "، وعمل من قبل مديرا ملركز       "جورجتاون"و
دوريـة الـشرق    "ويرأس حالياً حتريـر     . "تل أبيب "أوسطية واإلفريقية جبامعة    

 لسياسات الشرق األدىن الـذي      وقد أجنز لصاحل معهد واشنطن    . )٣٤٢("األوسط
 الصهيوين يف واشنطن دراسـة بعنـوان        للّويبيعد أحد اآلليات الفكرية القوية      

                                                
(341) Textbookleague.org/wspnogo.htm. 
(342) Middle East Quarterly. 
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، )٣٤٣(" فشل الدراسات الشرق أوسطية يف أمريكـا       :أبراج عاجية على الرمال   "
ذكر فيها أن هذه الدراسات فشلت من حيث املضمون فشالً ذريعاً، ولكـن مل      

 يف اجلامعات حىت صارت أكثـر  اًرها انتشاراً واسع ذلك الفشل دون انتشا    يحلْ
جامعية وعليا يف الدراسـات الـشرق         جامعة أمريكية متنح درجات    ١٢٥من  

من أكـرب اجلمعيـات      )٣٤٤(أوسطية، وصارت مجعية دراسات الشرق األوسط     
 عضواً، وأخذت املطـابع     ٢٦٠٠األكادميية يف أمريكا حيث تضم يف عضويتها        

لكتب عن الشرق األوسط كل عام، وكـذا انتعـشت          تصدر كماً هائالً من ا    
دوريات أكادميية عديدة ختصصت يف شؤون الشرق األوسط، وحظيت كـثري           

  بشؤون الشرق األوسط بدعم سـخي مـن        من املؤسسات األكادميية اليت تعين    
حلكومة الفيدرالية األمريكية على أمل أن تتمخض دراساا عن إرشادات قيمة           

  .رات السياسة اخلارجية األمريكيةايستفيد منها صناع قر
ولكن بعد ذلك كله خيبت أقسام الشرق األوسط آمال احلكومة يف إفادا            

وكـان  . وإفادة الشعب األمريكي مبا جيري حقيقة يف اخلفاء يف الشرق األوسط          
من عوامل فشل هذه األقسام الضعف األكادميي العام الذي اتسم به األسـاتذة             

 األوسـط،   ام، وارتباطهم باأليديولوجيات السائدة يف الشرق     العاملون يف تلك األقس   
  . وتأثرهم مبناخاته الفكرية، وإدارم لألقسام بطريقة دكتاتورية إقصائية

العزيز  والغريب، كما يقول الدكتور فهد السماري، مدير دارة امللك عبد         
ذا للبنية   مل يستطع أن يقدم دليالً واحدا على اامه ه         "كرمير"إن  "فـ: بالرياض

                                                
(343) Martin S. Kramer, Ivory Towers on Sand: Failure of Middle Eastern Studies in America, 

Washington 
  Institute for Near East Policy Publication, DC, 2002. 
(344) Middle Eastern Studies Association "MESA". 
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 لاألكادميية الشرق أوسطية ذا الشكل، وإيهامه بأن تلك املؤسسات تدار بشك          
 ومن يدعم آراءه يريدون من تلـك     "كرمير"والواضح هو أن    . دكتاتوري مطلق 

وإذا سـألت   .  اإلسرائيلية فقط  ةاملؤسسات أن تتجه مئة يف املئة إىل تأييد الرؤي        
 مؤسسات دراسات الشرق األوسط    بعض املتخصصني العرب القريبني من بعض     

تنحاز ضد   فسوف تلحظ أن هناك نقداً ملعظم تلك املؤسسات من حيث كوا          
بل وجه بعضهم تساؤالت حول سبب عدم نشر دراسات علمية لعدد           . آرائهم

من الباحثني من العامل العريب قدمت للمجلة الدولية لدراسات الشرق األوسـط         
ق األوسط، اليت تصدر يف الواليات املتحدة       اليت تصدر عن مجعية دراسات الشر     

  !وما من جميب ،)٣٤٥("األمريكية
 أمل صناع قرارات السياسة اخلارجيـة       -"كرمير"يقول  كما  –لقد ضاع   

األمريكية الذين كانوا وراء إنشاء هذه املراكـز واألقـسام يف اخلمـسينيات             
رات ختـاذ القـرا   اوالستينيات دف تقدمي استشارات نافعة هلـم تـسهم يف           

الصحيحة، كما فشلت يف تقدمي استشارات حول تنمية أقطار الشرق األوسط،           
 اإليرانية يف   ت هناك منذ قيام الثورة    عوكذا فشلت يف التنبؤ باألحداث اخلطرية اليت وق       

  .م٢٠٠١م وإىل انفجارات احلادي عشر من سبتمرب عام ١٩٧٨عام 
م ما فتئوا يضللون الطـالب       أن هؤالء اخلرباء األكادمييني أنفسه     "كرمير"ويعتقد  

 .)٣٤٦(فكرة غري صحيحة عن هذا الـدين   ويعطوماإلسالماألمريكيني الذي يدرسون  
                                                

  .م٢٠٠٢ مايو ١٥دى الكُتاب بتاريخ موقع منت! أبراج عاجية على الرمال"هد السماري  ف)٣٤٥(
"http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp? art=6339&ka=113 downloaded October the 1st 
2003 

 أن الفكرة الصحيحة لإلسالم هي تلك الـيت كانـت تقـدمها حركـة               "كرمير"يف اعتقاد    )٣٤٦(
ـ     . القدمية، وتقدمها وسائل اإلعالم حاليا     االستشراق  "رد سـعيد  اإدو"اب   ولذلك انتقد بشدة كت

الذي سجل نقدا أكادمييا رصينا لتناول أجهزة اإلعالم املغرضة للظـاهرة          " اإلسالمتغطية  " بعنوان  
= 

http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp
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جـون  " الربوفسور   : بالتضليل "كرمير"همهم  تا نوعلى رأس هؤالء اخلرباء الذي    
وقـد خـصص    . "جورجتاون"يات املرموق جبامعة    اإلسالم أستاذ   "سبوسيتوا
 منذ أن تتلمذ  "جون اسبوسيتو "ه للبحث يف تاريخ     من كتاب ءاً   جز "مارتن كرمير "

 "متبـل "يف السبعينيات على يد الربوفسور إمساعيل راجي الفاروقي يف جامعـة            
 مل يعلن إسالمه ولكنه تبىن رسـالة        "جون اسبوسيتو " إن   :وقال. "فالدلفيا"ـب

وتعطـي   تصدر تباعاً م يؤلف كتباً ١٩٨٤الفاروقي الفكرية كاملة، وشرع منذ      
كتبه من أكثر الكتب     ، األمر الذي جعل   اإلسالملصاحل    نظر متحيزة جداً   وجهة

 واحـدا مـن أغـزر       "اسبوسيتو"مبيعاً على مستوى أمريكا كلها، وجعل من        
له لكي يترأس مجعية دراسات الشرق األوسط،       إنتاجا، وأه  املؤلفني األمريكيني 

اء مجعية الـشرق    وهيأ له أن ينشئ فريق عمل أكادميي ضم إليه اثنني من رؤس           
 يف عام   اًأستاذ اليت عني فيها     "جورجتاون"األوسط السابقني، وجعل من جامعة      

. القـدامى  م مركزاً إلنتاج إسالميات من نوع خمالف إلسالميات املستشرقني        ١٩٩٣
، الـذي   )٣٤٧(ي النـصراين  اإلسالم ما يسمى مبركز احلوار      قبل عقد من الزمان   وأنشأ  

وبدالً عـن أن يوجـه      . )٣٤٨(نصراينن فلسطيين   استفاد من تربع ضخم من مواط     
 أعماله الفكرية لصاحل القضية الفلسطينية كما فعل إدورد سـعيد،           "اسبوسيتو"

                                                
= 

 ا لقدميـة وارتباطهـا      االستـشراق ى مقاصد حركة    الذي عر " االستشراق" ية، وكتابه   اإلسالم
  ".كرمير" من كتاب ٤٨-٤٥راجع ص . باالستعمار واإلمربيالية

(347) Center for Islamic Christian Dialogue. 

عـشرين مليـون     م قام صاحب السمو امللكي الوليد بن طالل بالتربع مببلغ         ٢٠٠٦ويف عام    )٣٤٨(
وهو  تربع ذهب إىل حمله األصح، ويرجـى أن          . ملركز احلوار اإلسالمي جبامعة جورجناون    دوالر  

 الغربية، ألن  هذا املركز يدار عن        يكون له أثر إجيايب تارخيي يف تصحيح صورة اإلسالم يف املناهج          
طريق جمموعة من أكفأ أساتذة الدراسات اإلسالمية يف الغرب، ومن أشدهم دقة ونزاهة، ومراعاة              

  .ألخالقيات البحث العلمي
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فقد جعل خطابه إسالمياً معتدالً وموجها بصورة خاصة للتيار األمريكي العـام            
وليس للفئات الراديكالية فقط، وقد جذب إليه هذا اخلطاب العقالين االنتبـاه            

  .)٣٤٩(ق وحقق له كثرياً من النجاحالعمي
الربوفـسور   و "جون اسبوسيتو " كالً من الربوفسور     "مارتن كرمير "وام  

 خبداع املواطن األمريكي العادي واملثقف، بزعمهمـا املتكـرر يف           "جون فول "
 دين معتدل، وأن املسلمني كذلك بشر معتـدلون، وهـو           اإلسالمكتبهما أن   

دورية الشؤون  "دوريات األكادميية املرموقة مثل     اخلداع الذي انطلى حىت على ال     
لكي ينشروا فيهـا     ، اليت أفسحت جماالً هلذين األستاذين ولتالميذمها      "اخلارجية

الشعبية، واسعة االنتشار، واستمر احلـال       )٣٥٠(هراءهم، وكذلك فعل جملة تامي    
 اإلسـالم كذلك إىل أن وقعت كارثة احلادي عشر من سـبتمرب فكـشفت             

 يف  "اسبوسيتو وجـون فـول    " استمر تيار    كلى حقيقتهم، ومع ذل   واملسلمني ع 
  . واملسلمنياإلسالمنشاطه األكادميي الزائف إلعطاء صورة فاضلة عن 

اهة نـزيات املتصفني بال  اإلسالم مبالحقة أساتذة    "مارتن كرمير "ومل يكتف   
واإلنصاف على مستوى الكتب اليت يؤلفوا، وإمنا وسع مالحقاتـه لتـشمل            

لني عن التعليم العام، موجهاً شىت االتنقادات واالامات هلم بالتقصري يف           املسؤو
التخطيط لرسالة تلك األقسام والفشل يف إدارا إدارة سليمة، وأنشأ منظمـة            

يات يف اجلامعات اليت تسمى مراقبة احلرم       اإلسالمملراقبة الطريقة اليت تدرس ا      
يات وأساتذة دراسات الشرق    اإلسالمة  اجلامعي، مهمتها التبليغ عما يقوله أساتذ     

                                                
(349) Martin S. Kramer, Ivory Towers on Sand: Failure of Middle Eastern Studies in America, 

Washington, DC, Institute for Near East Policy Publication, 2002, P.49. 

(350) Time Magazine, P. 53. 
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  .)٣٥١(األوسط مما ال ينسجم مع الرؤية الصهيونية املتطرفة
  :تدخل جملس األمن القومي األمريكي

 والشرق األوسط   اإلسالمالشتداد السجال حول تدريس ما يتعلق ب       ونظراً
على عدة جبهات فكرية اضطر جملس األمن القومي األمريكي للتدخل يف هـذا         

املشتعل، فكلف معهد حبوث السياسات اخلارجية التابع له، مبتابعة األمر          الشأن  
أكادميياً جامعاً ألسـاتذة مـادة       والتوصية بشأنه للمجلس، فعقد املعهد مؤمتراً     

التاريخ باملدارس األمريكية، يف الفترة ما بني الثالث والرابع من شهر مايو سـنة           
 من حمفِّزات لسلوك العنـف      اإلسالمم، ليبحث عما ميكن أن يكون يف        ٢٠٠٣

والتطرف، واستعان املعهد ببعض أساتذة اجلامعات الربيطانية ليساعدوا أساتذة          
  يف التاريخ يف املدارس األمريكية على حتليل احلروب الصليبية وتأثرياا الراهنـة          

املسلمني، من حيث اإلحساس بالظلم، مث االنتصار الذي أعقب ذلك على الغزاة     
مث  بط املسلمني لتلك الغزوات الصليبية باالسـتعمار اإلمربيـايل،        الظاملني، ور 

  .ياإلسالمبالضغوط الغربية اليت متارس حالياً على أقطار العامل 
وتناول املؤمتر بالبحث موضوعات عديدة مثل تـأثري الـصراع العـريب            

 عالقة املسلمني بالغرب، وأثره يف إحياء االلتزام الـديين وسـط            يفاإلسرائيلي  
ويف . يةاإلسـالم سلمني، وتعامل السياسة اخلارجية األمريكية مع الظـاهرة         امل

 حبث الربوفسور إدورد بيتر إىل أن الصراع العريب اإلسرائيلي     ىالنقطة األوىل انته  
الغرب كما أنه يساعد على إحيـاء نزعـة         املسلمني ب  يؤدي إىل توتر يف عالقة    

 أن  "آدم جارفنكـل  "انية ذكر الربوفسور    ويف النقطة الث  . االلتزام الديين وسط املسلمني   
                                                

(351) http://www.campus-watch.org 

http://www.campus-watch.org
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كعامل يف العالقات الدولية،     اإلسالمالدبلوماسيني األمريكيني دأبوا على جتاهل      
وأوضح ذلك من خـالل أربـع حـاالت         . ليتعاملوا معه   أم عادوا حديثاً   إال

  .دراسية عن السعودية، وإيران، وأفغانستان، واحلرب احلالية على اإلرهاب
ة السعودية إن األمريكيني كانوا يـدركون مـن قـدمي أن            وقال عن حال  

السعودية دولة تقوم على ثقافة عميقة، ولكنها خمتلفة عن الثقافة الغربية ألـا             
 الذي ميكن أن يفجر بعض الصراعات، وملـا    اإلسالمتعتمد على نوع معني من      

كانت ألمريكا مصاحل جغرافية سياسية كبرية فإا فـضلت أن تركـز علـى              
احلها اآلنية وتتجاهل اخلالفات الثقافية، ولكن عادت أمريكا اآلن لتعطـي           مص

ية يف السعودية، السيما حالة العلماء الذين ال        اإلسالماهتماماً كبرياً ملتابعة احلالة     
  .يكفون عن نقد أمريكا على منابر املساجد
 السياسي، وركـزت علـى      اإلسالموتناولت بعض البحوث ما يسمى ب     

جـون  "ي ضد أمريكا، وخلُص الربوفسور      اإلسالم لشعوب العامل    حتريض قادته 
ي، ومما يزيد من فاعليته     اإلسالم إىل أن هذا التيار تيار واسع يف العامل          "كالفرت

 بإحداث التأثريات   اًأن أنصاره متعلمون من أفراد الطبقة الوسطى اليت تقوم دائم         
  .التارخيية العظمى يف اتمعات

متر يف شكل توجيهات عملية، وقد صاغها الربوفسور        وجاء آخر حبوث املؤ   
، وقـد  "ردجرز"، مدير مركز دراسات الشرق األوسط يف جامعة "إيرك ديفيز "

نبه األساتذة إىل ضرورة توخي احلذر يف سـوق مفـردات الـدمغ الـسليب               
 ليس ظـاهرة    اإلسالمف .للمسلمني، وتصويرهم على أم شئ واحد ال خيتلف       

 أساتذة  "ديفيز"ودعا الربوفسور   . رجوا من قالب واحد   مل خي  واملسلمون   ساذجة،
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يستخدموا منظوراً تارخيياً سليماً يتابعون من خالله تطور أشـكال           التاريخ لكي 
 وتعددها وتباين اجتاهات املسلمني عرب العصور، واختالف مواقفهم حنو          اإلسالم

  .أمريكا يف الوقت الراهن
تاريخ بأن يالحظوا أن عامالً تارخييـاً        أساتذة ال  "ديفيز"وأوصى الربوفسور   

مع أمريكـا، ومل     معيناً كالصراع العريب اإلسرائيلي قد قاد املسلمني للعداء التام        
كما طالبهم بأن يطلعوا على     . قبل ظهور ذلك العامل    يكن أمرهم أمر عداء تام    

واشـنطن  " ككتابات املؤرخ القـدمي      اإلسالمالكتابات األمريكية املتعاطفة مع     
، "جتـون نصمويل هنت "، والكتابات املعاصرة املعادية لإلسالم ككتابات       "رفنجإي

قائالً إن اهتمام األساتذة بالتأمل املتأين يف هذه األبعاد املتعـددة يف املوضـوع              
الواحد يكسبهم عمقاً يف الفهم، ويبعدهم عن التسرع يف اسـتخدام أسـلوب             

  .الدمغ الظامل للحقيقة يف املقام األول
نتهت اآلراء يف املؤمتر الذي أشرف عليه جملس األمـن القـومي            وهكذا ا 

األمريكي اية متوازنة، ورمبا كان مما أوصل إىل هذا النمط التحليلي املعتـدل             
جلوء اجلهات السياسة واالستراتيجية األمريكية الستـشارة بعـض العلمـاء            

عمارية يف شؤون   الربيطانيني الذين ورثوا الرصيد املتراكم خلربات اإلدارات االست       
. ي، ومتيزوا من مث بنظرة أكثر تأنياً يف تقصي أبعـاد املوضـوع            اإلسالمالعامل  

ومهما يكن احلال فريجى هلذه النتائج املتوازنة أن تدعم االجتاه اإلجيايب يف تقدمي             
  . يف املناهج الغربية املعاصرةاإلسالم
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  :ةـخامت
يات، يبـدو أن  سالماإلمما سبق استعراضه من طبيعة الصراع حول تدريس   

 دعوات املشوشني   -بإذن اهللا -صوت احلكمة سيعلو ويسيطر يف النهاية، وستبور      
 شأا بـث العلـم       قليالً يف أوساطٍ    وال يستجاب هلم إال    واحملرضني املغرضني، 

 املدارس قُدماً يف إصالح مناهجها، وإنصاف       مِضيوقد تبني ذلك من     . والتعليم
صرارها علـى   إ و "كارولينا الشمالية " رد فعل جامعة      واملسلمني، ومن  اإلسالم

محاية حرية الفكر وتدريس القرآن من دون تعليقات زائفـة أو تـشكيكية يف              
املتعقل ملعهد حبوث السياسات اخلارجية التـابع      مصادره ومعانيه، ويف رد الفعل    

لس األمن القومي األمريكي على احتجاجات البعض على تنـاول املنـاهج            
، والتوصيات اإلجيابية اليت أسداها ألساتذة التـاريخ فيمـا          اإلسالميمية يف   التعل

  .يةاإلسالم واحلضارة اإلسالميتعرض لتدريس ما يتعلق بتاريخ 
     ون ضد التقدم احلادث يف مناهج تدريس       ومن ذلك يتضح أن الذين يصخب

ـ     ال ميثلون التيار الفكري العام يف العامل الغريب،        اإلسالم د ذلـك   بل يقفون ض
التيار، ويضغطون يف سبيل حتقيق مصاحل وأهداف مجاعات ضغط سياسية ذات           

. أجندة ال تتعلق بالعلم وخدمته، وال تعرب بالضرورة عن املصاحل القومية العليـا            
 وبذلك ميكن التنبؤ بعدم قدرة هذا التيار على إيقاف التحسن الطـارئ علـى             

  . يف املناهج الغربية املعاصرةاإلسالم تدريس
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  خاتمة وتوصيات وتوقعات

  :ةـ اخلامت:أوالً
      ـ اشتمل هذا البحث على عرٍض حتليلي نقدي  يف  اإلسالممناهج دراسة   " ل

وقد ركز البحث على فحص بعض العينات الكبرية اليت اختريت بعناية           ". الغرب
 والقيام بعرض وحتليل ونقد     ،ب استحالة احلصول على إحصاء شامل     وذلك بسب 

 ومع ذلك فإن النتائج األخـرية  ،مجيع املناهج الدراسية لإلسالم يف البالد الغربية    
وذلـك ألن املنـاهج   . عن أكثر مما احتوته العينة اليت مت فحـصها  للبحث تعرب

 طريقة العـرض، مـن     الدراسية عادة ما تتشابه يف احملتوى األصيل وتتفاوت يف        
 وهذا ما يربر قولنا إن نتائج هـذا         ،حيث التقدمي والتأخري واالختصار واإلطالة    

  .عن أكثر من العينة اليت عاجلها بكثري البحث تعرب
لبحـث  وقد سبق أن قدمنا مالمح من النتائج اليت توصلنا إليها يف هـذا ا             

ارنـا للفرضـيات     إال أن تركيز وتكثيف اختب     ،تسخالل اختبارنا لفرضياته ال   
  .  وهو ما نقدمه اآلن، يف فصل خامت أصبح الزماًالست

  : نتيجة اختبار الفرضية األوىل
 يف  اإلسـالم لقد تأكد باألمثلة العديدة اليت حللناها من منـاهج دراسـة            

املدارس واجلامعات أن هذه املناهج ال تزال متأثرة بصورة أو بـأخرى بنفـوذ              
 اإلسالمين واملستشرقني الذين دأبوا على تصوير       صرنوتأثري الكتابات القدمية للم   

 وزجوا ألجل ذلك بالكثري من املعلومات املغلوطة يف إطار دراسة           ،بصورة منفرة 
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ولذلك فإن الكثريين ممن يقبلون على دراسـة أو تـدريس           .  يف الغرب  اإلسالم
سيما  ال ، يف الغرب ينقلبون بأذهان مشوشة بأباطيل املستشرقني القدامى        اإلسالم

 كزعمهم اقتباس القرآن ملوضوعاته من التوراة ، األثرية االستشراقيف موضوعات   
ومل ينج من ذلك اخللط   .  وشبهام حول موضوع اجلهاد وقضايا املرأة      ،واإلجنيل

والتشويش حىت بعض مؤلفي الكتب املقررة على طالب املدارس واجلامعات مع           
  .ياتإلسالماأم يوصفون عادة بأم خرباء يف جمال 

  :نتيجة اختبار الفرضية الثانية
 يف الغرب   اإلسالمي على مناهج دراسة     االستشراقمع اشتداد وطأة التراث     

 وقطعت يف   ، إال أن هذه املناهج أخذت تتخلص منه تدرجيياً        ،يف الوقت احلاضر  
وال شك أن عوامل كثرية أسهمت      . ذلك شوطاً بعيداً خالل العقدين األخريين     

  : وجنملها اآلن فيما يلي،نا إىل بعضها فيما سلف أحمل،يف ذلك
 ،االستـشراق ي اخلالص يف حركـة      تنصري ضمور اجلانب الدعوي ال    -١

 اإلسـالم ية إىل باحثني علمانيني أقل حقداً على        االستشراقوأيلولة قيادة احلركة    
 لدواعي املوضـوعية وواجبـات البحـث العلمـي           وأشد احتراماً  ،واملسلمني
 احنصرت مالمح االجتاه القدمي املتطرف الذي كـان يقـوده           ومن مث . الصحيح

لـويس  "، و"إيرنست رينـان "مستشرقون مبالغون يف الغلواء والعداء من أمثال     
  .وغريهم ،"سنوك هورخرونيه" و،"ماسينيون

 ،وظهرت طائفة جديدة من املستشرقني حتمل بذور املوضـوعية الرحبـة          
ىل اإلنصاف قدر اإلمكـان، يف نظرـا إىل          أو امليالة إ   ،والنظرة العاملية املنصفة  

ويـأيت يف طليعـة هـؤالء       . ية واحلضارات األخرى  اإلسالمإجنازات احلضارة   
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الربوفـسور   و ،"تومـاس أرنولـد   "الربوفسور   و ،"منتغومري وات "الربوفسور  
 ،"مـريي شـيميل   " والربوفـسور    "جاك بريك " والربوفسور   ،"زيغريد هونكة "

هذا فضالً عمن أسلم من هؤالء من أمثـال         . "مكسيم رودنسون "والربوفسور  
مارتن " و، وحممد مرمدوك بكتال، وعبد الكرمي جريمانوس  ، حممد أسد  :األساتذة

  .، ومرمي مجيلة"لنغز
 والذين اعتنقـوا    ،ولقد كان لبعض الذين اعتدل تفكريهم من املستشرقني       

ت  وظهرت مثرا  ،اإلسالم ثأثري إجيايب يف املناهج الغربية املعاصرة لدراسة         اإلسالم
 مـن   ،ب عديدة اعتمدت كمقررات دراسية يف اجلامعات الغربيـة        ذلك يف كت  

 "نيل روبنـسون " و،"اإلسالممقدمة إىل  ""نـزديفيد وي"أمثلتها كتب الدكتور    
" اإلسـالم مقدمـة عـن      ""جريهارد إندرس "و "اإلسالممقدمة موجزة عن    "
ولقد تناولنا أمـر    ". ألوىل الوحي يف مراحله ا    :مقاربة القرآن " "ميخائيل سلز "و

  .هذه الكتب يف بعض فصول هذا البحث
ية بظهور كتاب املفكـر     االستشراق الصدمة اهلائلة اليت تلقتها املؤسسة       -٢

وذلك يف عـام    " االستشراق ":العريب األمريكي الربوفسور إدورد سعيد بعنوان     
  إىلاالستـشراق وميكن أن يقال إن هذا الكتاب قد شـطر تـاريخ          . م١٩٧٨
 بتياريها  االستشراقفقد أخذت حركة    . بعده قبل إدوارد سعيد وما    ما: شطرين

 واضعة يف حسباا االنتقـادات  ،التقليدي واحلديث تتوجه وجهة جديدة حذرة     
 وشكك ا يف أهـداف      ،يةاالستشراقرد سعيد البنية    االقوية اليت أصاب ا إدو    

م املعرفة من أجل مـضاعفة      املستشرقني، وأكد باألدلة الدامغة قيامهم بتسخريه     
 وعدم تورع أكثر املستشرقني يف هذا السبيل عن تضليل الرأي           ،قوة السياسيني 
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  . على حقيقتهاإلسالمالعام الغريب الغافل عن معرفة 
فأسهم أيضاً  " اإلسالمتغطية  " مث جاء الكتاب اآلخر إلدوارد سعيد بعنوان      

تصاله املباشر باحلـديث    ولكن هذا الكتاب مع ا    . يف تقويض خطط املستشرقني   
الـذي  " االستـشراق " إال أن أثره كان أقل بكثري من أثر كتاب           ،اإلسالمعن  

ويرجع السبب يف ذلـك إىل    . انقض كالصاعقة املدوية فوق رؤوس املستشرقني     
ي كان جانباً واحداً من جوانب اهتمامات املستشرقني الـيت        اإلسالمأن اجلانب   

  .مشلت العامل الشرقي أمجع
 عن طريـق    ،تزايد انفتاح دول احلضارة اإلنسانية على بعضها البعض        -٣

. السفر، والتجارة، واإلعالم، والعالقات الدبلوماسية، والتبادل الثقايف والعلمي       
ي ركناً مظلماً جمهوالً ال ختربه إال العيون املستشرقة         اإلسالموبذلك مل يعد العامل     

من معرفة الغربيني حلقيقة األوضاع يف      وبسبب  . اليت تتقول عليه من مث مبا تريد      
بل غـدوا  . ية فقد أخذوا يكفون عن نقدها والسخرية منها اإلسالمبعض البالد   

  .حيملون هلا احتراماً مكنوناً قد ال ميضي زمان طويل حىت يبوحون به
 يف الغرب إىل حد بعيد من اإلسالموكمثال لذلك فقد خلت مناهج دراسة     

 وهو موضوع قسوة    ،اإلسالمصات املستشرقني عن    موضوع كان سائداً يف ختر    
 كثرياً من هذا    اإلسالم وقد عابوا    ،ياإلسالمالعقوبات البدنية يف النظام اجلنائي      

وال شك أن للتطبيق النـاجع هلـذه   . املدخل يف املاضي مث سكتوا عنه أو كادوا    
ت هؤالء  العقوبات يف النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية أثره يف إسكا          

" الرباغماتيـة " السيما أن الغربيني عموماً هم من أصحاب العقلية النفعية          ،النقاد
 فلمـا رأوا حالـة األمـن        ،اليت تقيس مدى جدوى األفعال بآثارها العمليـة       
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 أدركوا أن السبب إمنا يكمن      ،واالنضباط تسود احلياة االجتماعية يف ذلك البلد      
  . ولكنه يطبق بكفاءة بشرية عالية،ري املنشأيف اتباعه لنظام تأدييب فريد ليس بش

  :نتيجة اختبار الفرضية الثالثة
 يف مدارس التعليم العام أكـرب منـها        اإلسالمإن نسبة التحسن يف تدريس      

وقد اتضح ذلك جلياً من عرض      .  يف اجلامعات  اإلسالمبكثري يف مناهج تدريس     
أساسـية يف ميـل     وقد أسهمت أسباب    . وحتليل ونقد هذه املناهج ومقارنتها    

 يف املدارس للتحسن مبعدل أكرب مما جرى ملناهج تدريس          اإلسالممناهج تدريس   
  :اجلامعات، منهايف  اإلسالم

إن تأليف املناهج الدراسية يف مدارس التعليم العام ال تقـوم بـه وزارات               -١
 وإمنا يعهد به إىل دور النشر التجارية اليت تتنافس يف إجناز أفـضل              ،التعليم
 وعادة ما تعهد هذه الدور إىل خرباء كبار لكي يؤلفوا كتباً تنـال              ،تبالك

 وهذا عكس مـا عليـه   ،الرضا بشكل عام، وتقل االنتقادات املثارة ضدها      
 على األقل يف جمال العلوم االجتماعية حيـث تكـون           ،احلال يف اجلامعات  

  .هلألستاذ احلرية املطلقة يف اختيار الكتاب الدراسي الذي يقوم بتدريس
حرصت دور النشر اليت صاغت مناهج التاريخ والدراسات االجتماعية اليت           -٢

ية يف الكتب املدرسية على استـشارة بعـض         اإلسالمتناولت املوضوعات   
 ، والدكتور شبري منصوري   ،اخلرباء املسلمني مثل األستاذة سوزان دوغالس     

وقبلـت  . بل استشارت يف بعض األحيان اآلباء والطالب املسلمني أنفسهم      
بعض االقتراحات اليت قدمها هؤالء خبصوص إضافة بعض املواد وحـذف           

  .يةاإلسالممواد أخرى يف سياق معاجلة املوضوعات 
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تزايد وجود طالب مسلمني يف مدارس التعليم العام ممن احندروا من أبنـاء              -٣
وميتاز هؤالء الطالب بـامتالك ناصـية اللغـة       . املهاجرين القدامى واجلدد  

 حيث إم يتمتعون باملواطنة أصـالةً       ، واإلحساس القوي بالذات   ،يةاإلجنليز
 فما هم باألجانب الذين يتهيبون أن يتصدوا ملـا يقـال            ،يف الدول الغربية  

ـ          . عنهم د مـن   ِروهلؤالء الطالب املسلمني دور كبري متناٍم يف تصحيح ما ي
ومما يبشر بإصـالح الوضـع يف       . أخطاء يف الكتب وأطروحات األساتذة    

 يف اجلامعات أن بعض هـؤالء الطـالب أخـذوا           اإلسالمناهج تدريس   م
  .يلتحقون باملراحل اجلامعية تباعاً

 يف اجلامعات تعاين من آثار مفاهيم املدرسـة  اإلسالمتزال مناهج دراسة      ما -٤
 ومـن   ، وهو مذهب ال خيلو من تطرف يف نظرته لألديان مجلـة           ،الوضعية
ملدرسة الوضعية جمرد حقيقة اجتماعيـة      فاألديان يف نظر ا   . اإلسالمضمنها  

ذلك مع أن األديان    . متدرس بسبب كثرة معتنقيها وعمق تأثري األديان فيه       
 وهي ، صنعها اإلنسان لنفسه  ، جمرد ظواهر زائفة   -كما تقول هذه املدرسة   -

 ،على العموم ظواهر ضارة ألا متنع اإلنسان من تلمس احلقائق الـصحيحة    
وتقول هذه املدرسـة إن األديـان يف        . باب والنتائج والتحليل املنطقي لألس  

وهذه النظرة  . طريقها لالنقراض ليحل حملها أسلوب البحث العلمي القومي       
االستعالئية إىل الدين يف الدراسات اجلامعية ال يوجد هلا نظري فيما فحصناه            

  .اإلسالممن مقررات الكتب املدرسية اليت تتناول األديان ومن بينها 
  :تبار الفرضية الرابعةنتيجة اخ

 بالرغم من أـا     ،اجلامعاتيف   اإلسالمإن نسبة التحسن يف مناهج دراسة       
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 إال أا أصـبحت     ،املدارسيف   اإلسالمأقل من نسبة التحسن يف مناهج دراسة        
. املـدارس يف   اإلسالمتسهم بدورها يف ارتفاع نسبة التحسن يف مناهج دراسة          

  :وذلك لألسباب اآلتية
قد نجم   يةاإلسالمياد اهتمام اجلامعات األمريكية بتدريس املقررات       إن ازد  -١

عنه تأهيل أعداد كبرية من أساتذة التـاريخ والدراسـات االجتماعيـة يف       
 حـني مل    ،وهذا خالف ما كان عليه احلال يف املاضي       . مدارس التعليم العام  

العقـدين   هذا التحسن خالل     متوقد  . يتأهل أساتذة املدارس تأهيالً مناسباً    
  . واألخري خاصة،األخريين عامة

 ، شـديدة التحامـل عليـه      اإلسالمكانت الدراسات اجلامعية القدمية عن       -٢
فمن تدرب على أساسها من أساتذة املدارس يف        . وعظيمة التشويه ملفاهيمه  

وأمـا مـن   .  حيملون اخللفية القدمية املتحاملة  وا كان ، وهم قلة قليلة   ،املاضي
  .ج احلالية فهم جينون مثار التحسن النسيب الذي طرأ عليهاتدربوا على املناه

 صار هلـا    اإلسالم عن   اً اليت ظهرت أخري   يف عرضها العلمية املعتدلة    إن املراجع  -٣
 أساتذة املدارس الذين فاتتهم فرصة دراسـتها أثنـاء          يفتأثري إجيايب غري مباشر     

 ، لطالبـه اإلسـالم  يتعلق بس شيئاًفإذا عهد ألحدهم أن يدر . املرحلة اجلامعية 
 مبطالعة أحدث الكتب املتعلقة     اإلسالمفالغالب أن يرجع إىل توسيع معارفه عن        

. اإلسالم السيما تلك اليت تأيت يف شكل مقدمة أو مدخل عام عن             ،باملوضوع
وال شك أن هذه النوعية من الكتب اليت ظهرت حديثاً أحـسن حـاالً مـن        

 .القدمية الكتب
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  :فرضية اخلامسةنتيجة اختبار ال
 يف املـدارس خـالل      اإلسـالم إن التحسن الذي طرأ على مناهج دراسة        

 أخذ يؤثر تأثرياً إجيابياً يف معدل التحسن يف منـاهج دراسـة           ،العقدين املاضيني 
  :وأسباب ذلك ميكن إمجاهلا فيما يلي. اجلامعاتيف  اإلسالم

ة صحيحة عـن  أصبح طالب مدارس التعليم العام يتعرضون ملعلومات كثري        -١
 األباطيل اليت ال تـزال      م عليه فتظليوال يأتون إىل اجلامعة بذهن خاٍل       ،  اإلسالم

 .  واملسلمنياإلسالملكتب الدراسة اجلامعية اليت تتحدث عن تترسب يف ا

اعي اليت أدت إىل حتسن معاجلة كتب مدارس التعليم العام لإلسالم           إن الدو  -٢
جلة الكتب اجلامعية لإلسالم، فطاملا     ستؤدي مع مرور الوقت إىل حتسن معا      

تم االقتناع ا   يمت االقتناع ذه األسباب على املستوى التعليمي األدىن، فس        
تدرجيياً على املستويات التعليمية اجلامعية والعليـا، وإال عانـت العمليـة            

  .التعليمية من اختالالت وتناقضات حادة غري مربرة وال حمتملة

، وهي تلـك    اإلسالمبحت متاحة لطالب املدارس عن      إن مادة إضافية أص    -٣
اليت يتطوع بتقدميها كثري من اآلباء وأولياء أمور الطالب، حيث يسمح هلم            

أثناء تقدمي تلـك املـادة،       بأدائها إذا التزموا بعدم ممارسة الدعوة إىل الدين       
وال شك إضافة ذات اعتبارية عالية من شأا أن تقـوي حمتويـات              وهذه

دراسية، وتسهم يف ترشيد فهم طالب املدارس، وحتصينهم ضـد          الكتب ال 
مفتريات الكتب اجلامعية وتسعفهم حبجج مناسبة يتصدون ا لدحـضها،          

 .جادة احلق والصواب فيضطر مؤلفوها إىل مراجعتها وتنقيحها لتسري على
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٤٤٣ 

  :نتيجة اختبار الفرضية السادسة
وأهـم  .  عاليـة  درجـة بيتزايد    أخذ اإلسالمإن اهتمام الغربيني بدراسة     

  :األسباب تتمثل فيما يلي
ي الـذي   اإلسـالم فالعامل  :  كعامل فعال يف السياسة العاملية     اإلسالم بروز   -١

   مس سكان املعمورة، وميتلك أقـداراً ضـخمة مـن    يشكل سكانه حنو خ
مصادر املواد اخلام واملقدرات االقتصادية أصبح ميثل قوة دولية صـاعدة،           

ا، هذا بالر   حسب هلا االستراتيج  يي مل  اإلسـالم م من أن العامل     غيون حسا
 اإلسالميون أن جويرى هؤالء االستراتي.يتبلور بعد يف كتلة متوحدة ضاغطة   

 السياسة له دوره البارز يف صياغة بعض حركات         توجهنفسه كآيديولوحية   
ي، ولـذلك   اإلسالماه العامل   االحتحاح على السياسات الغربية جت    الرفض و 
  . ن مبادئه العامة يف هذا السبيلن دراسة أصول هذا الدين وتبيفالبد م

فقد أصبح للمسلمني جاليات : ي يف اتمعات الغربية  اإلسالم تزايد احلضور    -٢
ـ      النسبمتفاوتة   ما يف الواليـات املتحـدة،      ي يف أكثر البالد الغربية، الس

 ثالـث   يـل جويف بعض هذه األقطـار منـا        . وفرنسا، وبريطانيا، وأملانيا  
ويف كـل   . للمسلمني، وصارت له متطلباته التعليمية اخلاصة بدراسة الدين       

األحوال فقد أسهمت هذه اجلاليات باستحضار بعض األدبيـات وأمنـاط           
ية إىل الغرب، وغدت حتظـى بـبعض النفـوذ املهـين            اإلسالمالسلوك  

 دراسي، بقصد   واالقتصادي والسياسي، وكل ذلك مما جعلها حمط فضولٍ       
  .يةاإلسالمة الثقافات واألصول الدينية معرف

ايدت نسب االجتاه إىل    فقد تز :  تزايد اهتمام بعض اتمعات الغربية بالدين      -٣
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٤٤٤ 

رد املعرفـة   على صعيد االلتزام الشخصي، أو       ٌءالدين من حيث هو، سوا    
ما تبددت نبوءة الوضعيني واملستقبليني عـن        العلمية والثقافية، وذلك بعد   

  .يان وعدم مالءمتها للدفع احلضاري املادي املتسارعاندثار األد

  :التوصيات: ثانياً
   إن الطريقة اليت يا   ع يف املناهج الدراسية الغربية    اإلسالمرض      أمـر يهـم

مـسلمي الغـرب أو االغتـراب       ال  ي،  اإلسالماملسلمني يف مجيع أحناء العامل      
 الذي يـدرس بـه       يترتب على األسلوب    من النتائج   ذلك أن الكثري   ؛وحدهم
 مـسار   يف، و اإلسالم مستقبل الدعوة إىل     يف يف الغرب، فذلك مما يؤثر       اإلسالم

. ياإلسـالم  سياسات العامل الغريب جتاه العامل       يفحوار الثقافات واحلضارات، و   
 إجيـايب يف    ءيستطيع أن يسهم بشي    ولذلك فإن هذه التوصيات م كل مسلم      

   : والتوصيات هي.املوضوع
أساليب عـرض     علمي وفين رفيع، ملتابعة    ى مركز أحباث على مستو    إنشاء -١

 يف املقررات الدراسية باللغات الغربية املختلفة، ورصد ما يـستجد           اإلسالم
فادة بـالرأي   فيها، وحتليل دواعي وأسباب تلك التطورات، وإن أمكن اإل        

  .رات واملسلمني يف تلك املقراإلسالمسبيل حتسني صورة  يف واخلربة العلمية
توجه عدد كاف من األساتذة اجلامعيني املسلمني الذين جييـدون اللغـات       -٢

 .يف اجلامعات الغربية   اإلسالميف تدريس املقررات املتصلة ب     سهامالغربية لإل 
باجلامعات  ياتاإلسالماملتخصصني يف    كبري يف عدد   فمن ناحية يوجد نقص   

ني على معرفة غري سليمة     كثر هؤالء املختص  أفإن   الغربية، ومن ناحية أخرى   
يات يف الغرب   اإلسالمصحيح أن تدريس    .  عقيدة وشريعة وتارخياً   اإلسالمب
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٤٤٥ 

 غري مكفائي كبري عن     واجبٍ من الناحية املادية ، ولكن فيه أداءُ      ألحد  ٍد  ج 
 .يةاإلسالماألمة 

 ومـا يتـصل بـه يف    اإلسـالم لتدريس   إنشاء مزيد من الكراسي العلمية     -٣
ة الكربى، واحلرص على انتخاب أفضل اخلرباء الغربيني من         اجلامعات الغربي 
 .وصرامة احلياد لشغل تلك الكراسي حيث قوة العلم

 ، بانتظـام  ،ياتاإلسـالم املهتمة بتدريس    تزويد مكتبات اجلامعات الغربية    -٤
تدرجيياً يف تعديل مـسار تـدريس        واملراجع اليت ميكن أن تسهم     بالكتب
 .يات إىل ج الصواباإلسالم

ية األساسية ترمجات راقية إىل اللغات الغربية وإعادة        اإلسالمترمجة املراجع    -٥
ترتيب وذيب بعض الكتب املهمة ككتب ابن تيميـة، وابـن القـيم،             

مبا يتناسـب مـع      ذلك والدهلوي وغري  والشاطيب، وابن حزم، واآلمدي،   
 .)٣٥٢(األساليب الغربية يف إعادة عرض التراث القدمي

ية اإلسـالم حبضور املؤمترات العلمية الغربية اليت تتناول الـشؤون         هتمام  اال -٦
 وبعضها متصل   ،وبعض هذه املؤمترات أكادميية خالصة    . بالدراسة والتحليل 

مبشروعات احلوار بني األديان، وحضور كال النوعني من املؤمترات نـافع           
                                                

 يف ه األستاذ حممد عبد احلـق أنـصاري  الذي اتبعالعلمي السديد ميكن اإلشارة هنا إىل املنهج      )٣٥٢(
وقد تفـوق ـذا     اللغة اإلجنليزية،   اء  رق ابن تيمية إىل     دمي منتخبات من تراث اإلمام تقي الدين      تق

يف تقدمي فكر   " هنري الووست "  ا املستشرق الفرنسي   قام اليت    العلمية السالفة   احملاولة املنهج على 
  :انظر كتاب. اإلمام ابن تيمية إىل القراء الغربيني

Ibn Taymiyyah Expounds On Islam: Selected Writings of Shaykh al- Islam Taqi ad-Din Ibn 
Taymiyyah on Islamic Faith, Life and Society, Compiled and Trasnlated by Muhammad 
Abdul-Haqq Ansari, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Press, Riyad, 1421 A.H. 
P. 352. 
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٤٤٦ 

 نو من يـسم    ومعلوماتِ ية وتصحيح تصوراتِ  اإلسالمإلبراز وجهة النظر    
 أو دعوى   تنصريوليس هلذه املؤمترات من صلة بال     .  يف الغرب  اإلسالمخبرباء  

 نْذَوِإ. تقدمي التنازالت ألجل ذلك الغرض     أو خلط األديان ببعضها البعض   
 اإلسالمفحضورها مهم غاية األمهية ملن هو مؤهل للتصدي إلبراز مفاهيم           

 .الصحيحة باألسلوب املناسب
 بعلـم ديـين     املـزودين ي الناضجني   اإلسالم تشجيع إرسال طالب العامل    -٧

.  لطلب العلم يف الغـرب     ، ومنهجية سليمة يف التعامل مع املخالف،      صحيح
 يف ساحات اجلامعات ميكن أن يؤدوا دوراً مهمـاً         فمن خالل وجود هؤالء   

   واملـسلمني،   اإلسـالم د يف املناهج الدراسية اجلامعية عن       ِريف تصحيح ما ي 
هموا يف النقـاش    سبعض الدروس كمستمعني، وي   حيث ميكن أن حيضروا     

اهلادف، أو يتطوعوا بتقدمي بعض احملاضرات واملداخالت القصرية على غرار          
 .ما يفعل بعض اآلباء املسلمني يف املدارس اليت يرتادها أبناؤهم

وللعلماء واملثقفني املسلمني دورهم يف إنتاج أدبيات إسالمية رصينة ختاطب           -٨
والقدر القليل الذي قام به بعض مسلمي الغرب يف هذا    . ينبغيالغربيني كما   
بـاتريس  "الربوفسور   وقد قام . كبري ومردود إجيايب  صدى له الصدد كان 

 بتحليل مخسة وعشرين كتاباً ألفها بعض املسلمني الغربيني خـالل    "بروديو
 يف مكافحة وكفكفة نزعة     اًربع القرن األخري، وانتهى إىل أا أفلحت كثري       

وال شـك أن  . )٣٥٣(يات القدامىاإلسالمبعض علماء    وسط اإلسالممعاداة  
 .هذه نتيجة مشجعة ملواصلة البذل يف هذا املشروع

                                                
(353) Pajrice Barodeu, The Changing Nature of Islamic Studies and American Religious History, 

"Part 1" The Muslim World, Vol.91, No.172 Spring, 2001, PP. 71-94. 
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٤٤٧ 

  : اتـالتوقع: ثالثاً
إن من شأن البحوث العلمية املنهجية أن تساعد الباحث على تبين األنساق            

ستـشفافية  الكامنة يف مساقات األحداث وسنن التغيري، وتكوين رؤية حدسية ا         
 انطالقاً من النتائج املستحصدة من العمل البحثي، وذلك يف حدود           ؛عن املآالت 

وانطالقاً من نتائج هـذا     . ما يتاح من العلم لبين اإلنسان وال يعلم الغيب إال اهللا          
  :البحث، يتوقع صاحبه ما يلي

 يف املنـاهج الدراسـية      اإلسالم أن يؤدي اطراد التحسن يف تناول وعرض         -١
عالميـة الغربيـة للـشؤون    بية إىل حتسن مماثل يف تناول األجهـزة اإل   الغر

ي، وستضطر هذه األجهـزة إىل ختفيـف        اإلسالمية وقضايا العامل    اإلسالم
 واملسلمني بالصفات الـسيئة الـشنيعة،       اإلسالمغلوائها وتطرفها يف دمغ     

 تفعـل ذلـك     ، وإالَّ والتواضع على معاملتهم بقدر من االحترام والتـوقري       
تفقد مصداقيتها وسط األجيال اجلديدة اليت أتيح هلا قدر أفـضل مـن             فس

  . واملسلمنياإلسالماملعرفة الصحيحة ب
 يف املنـاهج الدراسـية      اإلسالم أن يؤدي اطراد التحسن يف تناول وعرض         -٢

 نسيب ملعسكر صراع احلضارات الذي يتزعمـه بعـض      الغربية إىل إضعافٍ  
ي وختفـيض   اإلسـالم به حماصرة العامل     ويستهدفون   ،غالة احملافظني اجلدد  

درجة منوه املادي والثقايف باعتبار أن ذلك ميثل خطراً على الديانة النصرانية            
 بصورة  اإلسالم وبتعرض النشء الغريب ملعرفة       يف نظرهم،  واحلضارة الغربية 

صحيحة ستتهاوى تباعاً دعاوى وذرائع وحجج احملافظني املتطرفني بضرورة         
  .احلرب احلضارية مع املسلمنيوحتمية الصراع و
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٤٤٨ 

 اىل  اإلسـالم عالمية الصحيحة عن     أن يؤدي تكامل املعرفة األكادميية واإل      -٣
 حتسن مستِلقبفهذه هـي الفرصـة     . اإلسالم مرموق يف عالقات الغرب ب     ي

 على  اإلسالماألوىل اليت تتاح للغرب خالل تارخيه كله للتعرف علمياً على           
 اإلسـالم ة الغربيني البحـث يف شـؤون        ومن خالل مواصل   .حنو صحيح 

طبـائع الـشعوب    و،  اإلسـالم ستتكشف هلم حقائق كثرية حول حقيقة       
  .ية تساعد على التفاهم والتعاون املشتركاإلسالم

ويف حتليل هذه املسألة املهمة ميكن أن نذكر أن عربة التناول التارخيي الغريب          
  :لإلسالم تفيد أا مرت بثالثة أطوار هي

ية تأثرياً إجيابياً يف الغـرب،      اإلسالم الذي أثرت فيه العلوم      : األول  الطور -أ
وذلك عندما قام الغربيون بترمجة تلك العلوم إىل اللغات الالتينية، مع احلـرص             

ـ      . على جتريدها من نواحيها العقدية     ة يوينطبق ذلك على ترمجتهم للعلوم الرياض
 كمـا   ،ان ازدهار حضارم  بإون  نتجها املسلم أواجلغرافية والطبية والتقنية اليت     

 وقد أجنز تلك التراجم رهبان ورجال ديـن         .)٣٥٤(ينطبق على الفلسفة الرشدية   
ية املرادفة لتلك العلوم معهـا إىل  اإلسالمنصارى حرصوا على أالَّ تنتقل املفاهيم  

 وقد استغرق هذا الطور فترة طويلة يف أواخر القرون الوسـطى األوروبيـة،            . الغرب
، اإلسـالم وبا من االستفادة ملياً من تلك العلوم من دون أن تتأثر ب           ومتكنت أور 

نكار نسبة تلك العلـوم إىل املـسلمني وإنكـار          إوقد جرى يف بعض األحيان      
  !.المياستفادة الغرب يف ضته العلمية والصناعية من أي تراث علمي إس

                                                
   . إىل أيب الوليد بن رشدنسبةً )٣٥٤(
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٤٤٩ 

 إلسالماون واملستشرقون بدراسة    نصرالذي انشغل فيه امل    : الطور الثاين  -ب
وقد استغرق هذا الطـور وقتـاً       . من أجل التمهيد لغزو العامل عسكرياً وفكرياً      

ي بعـد نـضج الثـورة    اإلسالمبيني للعامل وطويالً ابتدأ جدياً ببداية غزو األور    
 اآلن، ولكـن    الصناعية يف القرن الثامن عشر، وما زال هذا الطور مستمراً حىت          

ن هذا البحث لدراسة هذا     ثاين م وقد خصصنا الفصل ال   . رىخحتت مسميات أ  
  .، فال نفيض يف تفصيل مالحمه مرة أخرىاملوضوع

 ما كان إجيابياً على اجلانب      وخالصة ما يقال هنا إن تأثري هذا الطور بقدرِ        
 حيث مت التواطؤ الكثيف على      ،ياإلسالماألورويب فقد كان سلبياً على اجلانب       

خلص منها بدون بذل جهـود     ودمغه بأوصاف كثرية يصعب الت     اإلسالمتشويه  
  .ضخمة يف هذا الصدد

وهو الطور الراهن الذي أخذ الغرب يتوجه فيه توجهـاً          : الطور الثالث  -ج
، وقد بدأ هذا الطور من حنو عقدين       اإلسالمشبه موضوعي لدراسة     موضوعياً أو 

من الزمان، وإذا تواصل اجتاه التحسن هذا، وكل املؤشرات تـشري إىل عظـم              
 يفية ستمارس تأثرياً إجيابياً هذه املرة       اإلسالممراره، فإن الدراسات    احتمالية است 

ال (وسيكون التأثري على املستويات العقديـة والفكريـة واألخالقيـة           . الغرب
 نشطة ميكن    مادية علمية   من حضارة  ءحيث ليس للمسلمني حالياً شي    ) العلمية

 ىبة من تارخيه، وإمنا لد    أن تفرز علوماً تقنية حديثة حيتاجها الغرب يف هذه احلق         
املسلمني من العقائد ونظم التمدن واألخالق ما ميكن أن يؤثر تأثرياً إجيابياً عميقاً       

  . يف الغرب
ية املغلوبـة أن    اإلسالم يعيد التاريخ أدراجه ويأذن للحضارة       نوهنا ميكن أ  
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ما حدث حينما أثر املـسلمون بعقائـدهم         متاماً مثل .  احلضارة الغالبة  يفتؤثر  
، وأصبحوا من قادتـه     اإلسالموأخالقيام يف املغول الغالبني فاستمالوهم لدين       

ما أثر املسلمون بعقائدهم ونظم متدم يف         يف اهلند، ومثل   اإلسالمحيث نشروا   
  .يةاإلسالماآلداب واملعبد الصلبيبيني فتعلموا عقيدة التوحيد وبعض االتعاليم فرسان 

هم الغربيني لإلسالم عن طريـق املنـاهج         أن يفتح التحسن الطارئ على ف      -٤
فمن شأن هـذه    . البالد الغربية يف  ية  اإلسالمالتعليمية آفاقاً جديدة للدعوة     

ية بكسحها وتفجريها لأللغام    اإلسالماملناهج التعليمية أن متهد طريق الدعوة       
ية االستشراقية واألعمال الفكرية تنصريالفكرية العديدة اليت بثتها الدعايات ال 

 على  اإلسالم العقلية الغربية، وظلت حتول لفترة طويلة بني الغربيني وفهم           يف
  .حنو سليم

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 :باللغة العربية: أوالً

: جبامعة يوتـا  ية  اإلسالمأبو حامد عبد القادر، نظرات يف منهج الدراسات          •
ي والشريعة، وقائع الندوة السنوية الثالثـة ملعهـد العلـوم           اإلسالمالقانون  
 .هـ١٤١٥ ذو العقدة ١٥-١٣: ية والعربية يف أمريكااإلسالم

أمحد سعد البساطي، التبشري يف البالد العربية، دار أيب اد للطباعة، القاهرة،  •
 .هـ١٤٠٩

ستقبل، وقائع املؤمتر العـام التاسـع       املاضي، احلاضر، امل  :  والغرب اإلسالم •
  .هـ١٤١٨ية، وزارة األوقاف، القاهرة،اإلسالمللمجلس األعلى للشؤون 

ي، القـاهرة،  اإلسـالم الدعوات اهلدامة، املختـار    و اإلسالم ،أنور اجلندي  •
  .هـ١٤١١

 :، ربع قرن من األحباث الغربية عن تاريخ العامل العـريب، يف        " رميون هإندري"
 اإلسـالم لك عبد العزيز آل سعود، جتديد الدراسات حول ندوة مؤسسة امل  

  .هـ١٤٠٦العامل العريب، الدار البيضاء، و
 صـورة العـرب     :أسامة أمني، هدف احلج هو تقبيل احلجر األسـود، يف          •

واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل، سلسلة جملة املعرفة، وزارة التربية     
 .هـ١٤٢٤والتعليم، الرياض،

ية يف اجلامعات احلكومية، وقـائع      اإلسالم الدراسات   ،"كنيدي.  أ تشارلز" •
 ٠٣-٠٢: ية والعربية يف أمريكا   اإلسالمالندوة السنوية األوىل ملعهد العلوم      
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  .هـ١٤١٣شعبان 
حبث يف تاريخ نـشر العقيـدة       : اإلسالم، الدعوة إىل    "آرنولد. توماس و " •

لنهـضة،  ية، ترمجة حسن إبـراهيم حـسن وآخـرين، مكتبـة ا          اإلسالم
 .م١٩٧٠القاهرة،

  . هـ١٤١١حسن حنفي، مقدمة يف علم االستغراب، الدار الفنية، القاهرة،  •
 .م١٩٨١حسن حنفي، دراسات إسالمية، مكتبة األجنلو، القاهرة،  •

 واملسلمني يف كتب الدين املعاصـرة       اإلسالم صورة   ،خالد حيىي بالنكشب   •
لسنوية الثالثة ملعهد العلـوم    وقائع الندوة ا   ،املقررة جبامعات أمريكا الشمالية   

  .هـ١٤١٥ ذو العقدة ١٥-١٣: ية والعربية يف أمريكااإلسالم
؟ بل كيف يقولون ؟     يقولونماذا   :اإلسالمعباس حممود العقاد، ما يقال عن        •

مكتبـة   ت عالء الدين البغدادي، لباب التأويل،     . املكتبة العصرية، صيدا،د  
  .الد السادسهـ، ١٣٧٥مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

دراسـة نقديـة،    : عبداللطيف الطيباوي، املستشرقون الناطقون باإلجنليزية     •
ترمجة قاسم السامرائي، مطبعة جامعة اإلمام حممد بن سـعود، الريـاض،            

 .هـ١٤١١

من أجل معرفة العبـادة     "عبد اللطيف حممود حممد، حتليل مضمون لكتاب         •
 -س واملنطلقات، بكلية التربية   األس: ، حبث مقدم لندوة بناء املناهج     "واحلب

  .هـ١٤٢٤- ٣-١٣-١٢ الرياض، -جامعة امللك سعود
حماولـة يف   : ، كتاب التاريخ يف املنهج الربيطاين     يعبد احملسن بن سامل العقيل     •

األسس واملنطلقات،  :  حبث مقدم لندوة بناء املناهج     ،حتليل اخلطاب التارخيي  
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  . هـ١٤٢٤ الرياض، - جامعة امللك سعود-بكلية التربية
 . ١٩٨٠عفاف صربة، املبشرون ومشكالت احلضارة، دار النهضة، القاهرة،  •

ية اإلسـالم  التعاون بني أساتذة القانون وأساتذة الدراسات    ،"فرانك فوجل " •
 وقائع الندوة السنوية الثانية ملعهد العلـوم  ،اإلسالموفوائدها املرتقبة يف فهم  

  .هـ١٤١٤ل  شوا١٥-١٤: ية والعربية يف أمريكااإلسالم
فخر الدين الرازي، التفـسري الكـبري، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،               •

  .هـ،الد الثاين والثالثون١٤١١
 بني املوضوعية واالفتعاليـة، دار الرفـاعي،        االستشراق قاسم السامرائي،  •

  .هـ١٤٠٣الرياض، 
مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شـاهني، دارالفكـر،             •

   .هـ١٤٠٦دمشق،
 رسالة استعمار، دار الفكـر العـريب،        االستشراقحممد إبراهيم الفيومي،     •

 .هـ١٤١٣القاهرة،

حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونـسية للنـشر،             •
   .الد الثالثون. ت. تونس، د

كر حممد أمزيان، البحث االجتماعى بني الوضعية واملعيارية، املعهدالعاملي للف         •
 .م١٩٩٨ي، فرجينيا، اإلسالم

مكتبة مصطفى البايب احللـيب،      حممد بن على الشوكاين، تفسريفتح القدير،      •
  . هـ الد اخلامس١٣٨٣القاهرة،

حممد ناصر الدين األلباين، نصب اانيق لنسف قصة الغرانيـق، املكتـب             •



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٤٥٦ 

  .هـ١٤٠٨ي، بريوت،،اإلسالم
عرض : مار يف البالد العربية   مصطفى اخلالدي وعمر فروخ، التبشري واالستع      •

رين اليت ترمي إىل إخضاع الشرق اللستعمار الغريب، املكتبـة          نصجلهود امل 
  .م١٩٧٣العصرية، صيدا، الطبعة اخلامسة، 

ية يف ا جلامعـات     اإلسـالم  مضمون منـاهج الدراسـات       ،يوشع صادق  •
عربيـة يف   ية وال اإلسالم وقائع الندوة السنوية الثانية ملعهد العلوم        ،األمريكية
 .هـ١٤١٤ شوال ١٥-١٤: أمريكا

 وقائع الندوة   ،ية باجلامعات األمريكية  اإلسالم تدريس العلوم    ،يوشع صادق  •
 شعبان  ٠٣-٠٢: ية والعربية يف أمريكا   اإلسالمالسنوية األوىل ملعهد العلوم     

  هـ١٤١٣
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 الملحق األول

Islam 

Religion 42 

Fall 1997 
 
Instructor: Rick Colby  
Office: Gray 118 C  
Class: Th 10:55-12:10   
Office Hours: Tues 1-4 pm  
136 Social Science   
Email: fsc@acpub.duke.edu  

Course Description and Purpose 

What is Islam? Is it simply a religion, or is it a culture as well? What do 
Muslims do? What do Muslims believe? Do all Muslims act in similar ways and 
believe in similar things, or are there a wide variety of beliefs and practices that 
can be considered characteristically "Islamic"? These questions will guide our 
intellectual journey this semester, as we survey small stretches of the vast territory 
signified by the term "Islam."  

First appearing in 7th century Arabia, Islam was one aspect of a civilization 
that quickly spread through North Africa to Spain, and through the Middle East 
and Central Asia to India and later Southeast Asia. Expanding far beyond its 
Arabian roots, the religion of Islam has come to comprise some 20% of the world's 
population. In fact, it is said to be the fastest growing religion in the United States. 
Therefore learning about Islam is not an exercise in antiquarianism, but rather is 
key to a richer understanding of this country and the wider world.  

This course will primarily focus upon the religious aspects of Islam and Muslim 
culture. Therefore we will begin our journey by questioning how one goes about 
studying a religion, why one would do so, and what one means by a "religion" in 
the first place (Part I). After surveying this theoretical path, we shall examine the 
historical moments that most Muslims see as the foundations of their faith: the life 
of the Prophet Muhammad and the revelation of the Qur'an (Part II). Next we will 
briefly look at some of the various Muslim responses to the Islamic message, from 
political movements to formulations of Islamic law and Islamic mysticism (Part 

mailto:fsc@acpub.duke.edu
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III). Finally, we shall undertake group projects centered around the theme of 
Islam in the modern world (Part IV).  

Although it will only be possible to touch the surface of many of these topics, 
the goal of this course is to get an idea of the depth and richness of Islamic 
traditions, and an idea of the many different avenues that can be explored in 
Islamic Studies.  

Course Requirements: 

1. Attendance and Participation: Your attendance and participation are 
crucial to the success of this course, and it is important that you come to class 
having read the assigned material. On several occasions I will give pop quizzes 
during the first five minutes of class (no more than 5 quizzes over the course of 
the semester), and there will be no makeup quizzes. You will lose points (the 
equivalent of one quiz) if you are absent more than 3 times during the semester 
without proof of medical emergency.  

2. Discussion Questions: Every *Thursday* you are required to come to class 
with *two* questions that the readings raised for you, questions that you 
would like to discuss in class. Your questions should indicate to me your serious 
thought over the readings. Type up your questions, and give one copy to me at 
the beginning of class on Thursday. No questions will receive credit after that 
time. They will be graded on the "check-plus (outstanding) / check 
(acceptable) / check-minus (unacceptable)" system.  

3. Short Take-home Exams: There will be *two* short take-home exams 
over the course of the semester, given out on a Thursday and due the following 
Tuesday. They will consist of several brief identification questions, and one or 
two short essays (a total of 3-4 pages). 

4. Final Project: I will divide you into small groups of three or more students 
that will meet once a week outside of class to discuss issues further, to watch 
films together, and to work on group projects. Once you and your group decide 
upon a time and place to meet, your attendance will be expected. Periodically I 
will come to these group meetings as well, both to answer any questions that 
you might have and to see how you are doing. Working within your group, you 
will read and discuss *one* book that touches upon the theme of Islam in the 
modern world (Steven Barboza's American Jihad, Muhammad Rajab's Village 
Childhood, Alifa Rifaat's Distant View of a Minaret, Tayeb Salih's Wedding of 
Zein, or Assia Djebar's Far From Madina). For the Final Project, your group 
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will choose a short selection from the work to assign for the rest of the class to 
read, will present the work to the class, and will lead class discussion that day. 
You will be graded on your presentation as a group.  

5. Take-home Final Exam: The main component of your take-home final will 
be a medium-length essay (6-8 pages) dealing with the book that you read for 
your Final Project and its relationship to broader themes in the course. 
Although you are encouraged to discuss the questions with others, you will 
work on this essay individually, and each of you will receive your own grade. 
The second component of your take-home final will be a short written course 
evaluation. The entire Final Exam will be due in my office by 5 pm on the day 
during finals week that the class would normally take a written Final. 

Method of Grading: 

Grades will be based on a ten-point scale, without a curve. For example, 97-
100% is an A+, 93-96% is an A, 90-92% is an A-, 87-89% is a B+, 83-86% is a 
B, 80-82% is a B-, 77-79% is a C+, etc.. You will be graded in the following 
areas:  

• Attendance/Participation, Pop Quizzes: 15 %  
• Discussion Questions: 25 %  
• Short Take-home Exams (15 % each): 30 %  
• Group Final Project: 15 %  
• Take-home Final: 15 %  

Required Texts: 
• Ali, Ahmed. Al-Qur'an: A Contemporary Translation.  
• Arkoun, Mohammed. Rethinking Islam.  
• Barboza, Steven. American Jihad.  
• Martin, Richard. Islamic Studies: A History of Religions Approach.  
• Salih, Tayeb. The Wedding of Zein.  
• Williams, John. The Word of Islam.  

In addition, the following title will be on order: Esposito, John. Islam: The 
Straight Path.  

Please note that these books are available for purchase in the Textbook store 
(Bryan Center) as well as the Book Exchange (Downtown Durham). Also I have 
put one copy of each book on overnight reserve in the Divinity Library (Gray 
Building). In addition to these texts you will be assigned to read a number of 
articles, which are on reserve as well. These articles are marked in the syllabus by 
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an asterix (*). The articles will be available in hard copy at the Divinity Library 
(Gray Building), at the Perkins Library, and on the Duke Online Reserve system 
which you can access via the Web at: http://devil.lib.duke.edu.  

If you have problems finding or accessing a reserve reading, please let me know 
right away by email (fsc@acpub.duke.edu).  

Course Schedule 

Note: Words in bold (for example, Read:) indicate an assignment that should 
be completed by that day, and you should be ready to discuss it during that class 
period. Most films are available at Lilly Library (East Campus); under the 
number I have listed. 

I. INTRODUCTION TO THE STUDY 
OF RELIGION AND ISLAM 

Tues, 9/2:  
• Introduction to the Course  
• Watch in Class: "Islam: A Pictoral Essay, Part I." 

Thurs, 9/4:  

• Theories of Religion.  

Tues, 9/9:  
• Constructing "Islam" and the "West".  
• Read: *Armstrong, "Muhammad the Enemy," 21-44; *Eliade, 

"The 'History of Religion' as a Branch of Knowledge," 216-232.  
• Watch: "We are all neighbors: Bosnia" (Lilly 3705). 

Thurs, 9/11:  

• Deconstructing "Islam" and the "West"  
• Read: Martin, 243-245; *Sa`id [Said], "Selections from 

Orientalism" ("Introduction," 1-28; "Latent and Manifest 
Orientalism," 201-225). 

II. MUHAMMAD AND THE QUR'AN 
Tues, 9/16:  

• Fourteen Centuries of Islamic History  
• Read: Martin, 1-38.  

http://devil.lib.duke.edu
mailto:fsc@acpub.duke.edu
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• Watch: "Living Islam," Part 2, "The Challenges of the Past" (on 
reserve from UNC, this week only). 

Thurs, 9/18:  
• The Life of Muhammad  
• Read: Martin, 39-56; Williams, 36-41; *Lings, "Selection from 

Muhammad," 33-51. 

Tues, 9/23:  
• The Qur'an: Meccan Suras  
• Read: Martin, 141-145; al-Qur'an: sura 1, "The Prologue" (al-

fatiha), p. 11; suras 96-114, i.e. "The Embryo" (al-`alaq, p. 
543) until "Men" (al-nas, p. 561). Note that not all of these suras 
are considered "Meccan."  

Thurs, 9/25:  
• Discussion of Meccan Suras  
• Read: al-Qur'an: sura 53, "The Star" (al-najam, pp. 455-457); 

sura 55, "Ar-Rahman" (al-rahman, pp. 461-464); *Sells, "Sound, 
Spirit and Gender in Surat al-Qadr." 

Tues, 9/30:  
• The Qur'an: Medinan Suras  
• Read: al-Qur'an: sura 2, "The Cow" (al-baqara, pp. 12-50).  
• Watch: "The Message" (special viewing). 

Thurs, 10/2:  
• Discussion of Medinan Suras 
• FIRST TAKE-HOME EXAM DISTRIBUTED  
• Read: al-Qur'an: sura 4, "The Women," (al-nisa, pp. 73-96). 

Tues, 10/7:  
• Hadith and the Classical Sources 
• FIRST TAKE-HOME EXAM DUE 

Thurs, 10/9:  
• Questioning the Sources  
• Read: Williams, 56-65; *Cook, "The Sources," 61-89, *Djebar, 

"The Beloved Daughter," 46-76. 



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٤٧٠ 

Tues, 10/14:  
• FALL BREAK, no class  
• Read: Start reading your "group project" book. 

III. A DIVERSITY OF RESPONSES TO THE MESSAGE 
Thurs, 10/16:  

• Sunnism, Shi`ism, Establishing Boundaries  
• Read: Martin, 57-94; Williams, 170-210. 

Tues, 10/21:  
• Islamic Law and Theology  
• Read: Martin, 95-140. 

Thurs, 10/23:  
• Cases in Islamic Law, Discussion  
• Read: Williams, 66-108. 

Tues, 10/28:  
• Early Islamic Mysticism (Sufism)  
• Read: *Sells, "Early Islamic Mysticism," 11-69.  
• Watch: "Tolerance, dedicated to Mawlana"(Lilly 6328) 

Thurs, 10/30:  
• Some Famous Sufis  
• Read: Williams, 109-139, *Other selections, distributed in class. 

Tues, 11/4:  
• Ritual and Ethos  
• Read: Martin, 159-199; Salih, 1-20.  
• Watch: "A Door on the Sky" (Lilly 1949). 

Thurs, 11/6:  
• Discussion of Ritual and Ethos  
• Read: Martin, 200-241. 

Tues, 11/11:  
• Muslim Women and the Islamic Tradition  
• Read: Select verses from al-Qur'an; Finish reading your "group 

project" book, if you have not done so already.  
• Watch: "Women and Islam" (Lilly 4591). 
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Thurs, 11/13:  
• Authority and Interpretation  
• SECOND TAKE-HOME EXAM DISTRIBUTED  
• Read: Arkoun, 60-63; Barboza, 26-35; Esposito, 192-218; 

*Mernissi, "Introduction," 1-11. 

IV. ISLAM AND MODERNITY 
Tues, 11/18:  

• Modern Muslim Beliefs and Practices Around the World 
• SECOND TAKE-HOME EXAM DUE  
• Watch In Class: "Islam in America."  

Thurs, 11/20:  
• Revivalist Movements  
• Group I assigns class readings for Dec 2.  
• Read: Esposito, 114-191. 

Tues, 11/25:  
• Work in Groups on Final Projects  
• Read: Arkoun, 6-34. 

Thurs, 11/27:  
• *Thanksgiving*, no class  
• Tues, 12/2: Group Final Project I  

Thurs, 12/4:  
• Group Final Project II 
• Tues, 12/9: Group Final Project III  

Thurs, 12/11:  
• Rethinking Islam, Rethinking this Course 
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 الملحق الثاني
Rel155 Introduction to Islam Fall 2005 

 
Home  
Syllabus  
Site Visit  
Useful Links  
Syllabus - Fall 2005  
(Printer-friendly version here.) (Word.doc here)  

“For the Greeks the essence of friendship consisted in discourse. They held that 
only the constant interchange of talk united citizens in a polis…However much 
we are affected by the things of the world, however deeply they may stir and 
stimulate us, they become human for us only when we can discuss them with our 
fellows…We humanize what is going on in the world and in ourselves only by 
speaking of it; and in the course of speaking of it we learn to be human.” 

Hannah Arendt, Men in Dark Times 
Instructor: Kyriell Noon (ETC 203) 
Office Hours: Mondays 3 – 5 
Email: kyriell.noon@reed.edu 
Phone: x7448 

Course Description: 
This course is an introduction to Islam as a prophetic religion in the Abrahamic 

tradition. We will explore the different ways in which Muslims have interpreted 
and practiced the prophetic message of Muhammad through historical and 
phenomenological analyses of theological, philosophical, legal, political, mystical 
and literary texts. Through these analyses course participants will develop a 
framework for explaining the sources and symbols through which historically 
specific experiences and understandings have been coded as “Islamic.” The course 
focuses in particular on the early and contemporary periods of Islamic history.  

Required Texts Available on reserve and at the bookstore. 

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 
Debate. New Haven: Yale University Press, 1992.  

mailto:kyriell.noon@reed.edu
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Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern 
Debate. New Haven: Yale University Press, 1992.  

Attar, Farid ud-Din. The Conference of the Birds, trans. Afkham Darbandi and 
Dick Davis. New York: Penguin Books, 1984.  

Calder, Norman, Jawid Mojaddedi, and Andrew Rippin. Classical Islam: A 
Sourcebook of Religious Literature. London: Routledge, 2003.  

Eickelman, Dale and James Piscatori. Muslim Politics. Princeton: Princeton 
University Press, 1996; repr. With a new preface, 2004.  

Hodgson, Marshall. The Venture of Islam: Conscience and History in a World 
Civilization, vol. 1, The Classical Age of Islam. Chicago: The University of Chicago 
Press, 1974.  

Kourouma, Ahmadou. The Suns of Independence, trans. Adrian Adams. New 
York: Africana Publishing Company, 1981.  

Mottahedeh, Roy. Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran. New 
York: Pantheon Books, 1985, (repr. Oxford: Oneworld Publications 2000).  

Qutb, Sayyid. Milestones.  

Recommended Books: 
Koran, trans. N. J. Dawood, rev. ed. New York: Penguin Books, 1990.  

Course Requirements: 
Active participation in group discussions. This requires you to read all assigned 

texts carefully so as to be an informed and thoughtful participant in discussions. It 
also requires you to attend class regularly.  

Participation in a debate on the status of drinking alcohol in Islamic law. In 
preparation for the debate, you are required to write a fatwa and post it on the 
course website. After the debate, you are required to write a reflection paper on 
the course website on the nature of religious law due in-class on Thursday 
October 13.  

Site-visit paper. Six- to ten-page paper (double spaced) analyzing a visit to an 
Islamic center or a mosque. Due by December 2. A list of Portland mosques and 
guidelines for the paper is available on the course website. This requirement may 
be fulfilled anytime between September 15 and December 2.  

Short paper. Two- to three-page paper (double spaced) on The Suns of 
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Independence, using this novel to explore issues of local practice and diversity 
within Islam and the challenges these issues pose to defining or representing Islam. 
Due in class on Thursday, September 22.  

Take-home midterm exam. This is a comprehensive examination of your 
knowledge of key concepts, events, and persons in Islamic history. It will also 
require you to offer a synthetic analysis of everything covered in the course up 
until the time of the examination. Due in my office by noon on Monday, October 
31.  

Take-home final exam. You will be asked to synthesize the content of the 
course by forming a thoughtful explanation of Islam and its role in the social and 
personal lives of Muslims. Part of the final exam will include a critical review of 
Eickelman and Piscatori's Muslim Politics. The final exam will be handed out on 
the last day of class and it will be due in my office by5 p.m. on Thursday, 
December 15.  

Policy on Extensions and Late Assignments. Deadlines for course assignments 
have been carefully selected because the assignments directly complement the 
teaching content of the course. A fatwa turned in after our debate, for example, 
will not serve its pedagogical purpose and thus will receive no credit. For this 
reason you must fulfill each course requirement by its respective deadline in order 
to receive credit. Extensions will only be granted in case of serious illness or 
extreme emergency that is verified in writing by the Student Health Services (in 
case of illness) or the Dean of Students (in case of extreme emergency). Having 
too many papers due at the same time does not constitute an emergency. 

Course Schedule:  
Aug. 30 (Tu) — Introduction 

• Foundations of Islam 

Sept. 1 (Th) — Dilemmas in Representing Islam  

• Edward Said, Orientalism, 1-28 and 314-321.  

• Huntington, Samuel, “The Clash of Civilizations,” Foreign Affairs, 
Summer 1993, 72/3.  

• Mottahedeh, Roy, “Clash of Civilizations: An Islamicist’s Critique,” 
Harvard Middle Eastern and Islamic Review 2 (1995), 1:1-26.  

• Said, Edward, “The Clash of Ignorance,” The Nation, October 22, 2001.  
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• Hodgson, Venture of Islam, vol. 1, 3-99.  

• Recommended: -Carl Ernst, "Islam in the Eyes of the West" and 
"Approaching Islam in Terms of Religion" in Following Muhammad, 2-69. 
(A thoughtful response to popular and media misrepresentations of Islam 
in the US, aimed at the general public.)  

Sept. 6 (Tu) — The World Before Islam  
• Hodgson, Venture of Islam, 103-145.  
• Ahmed, Women and Gender in Islam, 11-37.  

Sept. 8 (Th) — Muhammad and the Qur'an  
• Classical Islam, 3-15, 59-82, and 97-133.  
• Hodgson, Venture of Islam, 146-186.  
• Ahmed, Women and Gender in Islam, 41-57.  

Sept. 13 (Tu) — Muhammad as Exemplar  

• Hodgson, Venture of Islam, 187-200.  

• Ahmed, Women and Gender in Islam, 57-63.  

• Classical Islam, 16-26 and 36-58.  

• "Mohammed's Nocturnal Journey to Jerusalem and His Visit to the Seven 
Heavens and to Hell" in Jan Knappert, Swahili Islamic Poetry, vol. 3, 227-
275.  

• Süleyman Celeb, "The Mevlidi Sherif," 17-39.  

Sept. 15 (Th) — Individual Worship and Personal Piety  

• Vincent Cornell, "Fruit of the Tree of Knowledge: The Relationship 
between Faith and Practice in Islam" in The Oxford History of Islam, 63-
105.  

Sept. 20 (Tu) — Communal Worship and Religious Public Space 

• Malcolm X (or El Hajj Malik el-Shabazz), "Mecca," chapter 17 of The 
Autobiography of Malcolm X.  

• Farid Esack, "Pepsi Shows the Way" in On Being a Muslim, 12-17.  

• Formative Historical Experiences in Faith and Community 

Sept. 22 (Th) — Lived Islam: Problematizing the Foundations 
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• Ahmadou Kourouma, The Suns of Independence, in entirety.  

Short paper on The Suns of Independence due in class on September 22 

Sept. 27 (Tu) — Birth Pangs: Factionalism and Religious Authority I 
• Hodgson, Venture of Islam, vol. 1, 187-314.  
• Ahmed, Women and Gender in Islam, 64-101.  
• Intellectual Traditions and Islamic Praxis 

Sept. 29 (Th) — Birth Pangs: Factionalism and Religious Authority II 
• Hodgson, Venture of Islam, vol. 1, 354-358.  
• Muhammad b. Jarar al-Tabari, "The Account of the Murder [of 

‘Uthman]" in The History of al-Tabari, vol. 15, 181-223.  
• Lewis Pelly, The Miracle Play of Hasan and Husain, vol. 2, 81-103.  
• Classical Islam, 83-87.  

Oct. 4 (Tu) — Islamic Law: shari‘a, usul al-fiqh, and fiqh 

• Mohammad Hashim Kamali, "Law and Society: The Interplay of 
Revelation and Reason in the Shariah" in The Oxford History of Islam, 
107-153.  

• Classical Islam, 178-227  

• Recommended: Hodgson, Venture of Islam, vol. 1, 315-358.  

• Readings for debate on drinking alcohol to be handed out.  

Oct. 6 (Th) — Debating Epistemology: Reason, Revelation, and Religious 
Experience 

• Abu Hamid al-Ghazzali, selections from Deliverance from Error.  

• Averröes (Ibn Rushd), The Decisive Treatise and "Epistle Dedicatory" in 
their entirety.  

• Post your fatwa on the drinking case on the course website and turn in a 
hard copy at my office by NOON on Monday, October 10. 

Oct. 11 (Tu) — Religious Law in Practice: Is Drinking Divinely Forbidden? The 
Debate 

• Reflection papers on the debate due in class on Thursday, October 13. 

Oct. 13 (Th) — An Overview of Sufism: A Reality without a Name or a Name 
Devoid of Reality? 
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• Qur’an 18:59-82. (You can find three translations of the Qur’an presented 
alongside one another at http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/)  

• Hodgson, Venture of Islam, vol. 1, 359-409.  
• Classical Islam, 228-252.  

Oct. 15 - Oct. 23 — FALL BREAK 

Oct. 25 (Tu) — A Journey through the Stations and States of the Sufi Path 

• Farid ud-Din Attar, The Conference of the Birds, 29-153.  

Oct. 27 (Th) — Edifying the Masses and Disciplining Initiates through Aesthetic 
and Devotional Practices: Signs and Symbols on the Path 

• Farid ud-Din Attar, The Conference of the Birds, 153-229.  
• Classical Islam, 253-268.  
• Take-home midterm handed out. Due in my office by noon on Monday, 

October 31. 
• Tradition, Colonialism, and Modernity 

Nov. 1 (Tu) — Colonialism and the Emergence of Modern Muslim Societies 
• S.V.R. Nasr, "European Colonialism and the Emergence of Modern 

Muslim States" in The Oxford History of Islam, 549-599.  
• Tayeb Salih, "The Doum Tree of Wad Hamid" in The Wedding of Zein, 

1-20.  

Nov. 3 (Th) — Transmission of Knowledge as Religious Work: A View of Islamic 
Education, Past and Present I 

• Mottahedeh, Mantle of the Prophet, 7-133.  

Nov. 8 (Tu) — Transmission of Knowledge as Religious Work: A View of Islamic 
Education, Past and Present II 

• Mottahedeh, Mantle of the Prophet, 134-247.  

Nov. 10 (Th) — Reforming Muslims and Renewing Islam for the Modern Era 
• Andrew Rippin, "Describing Modernity" in Muslims: Their Religious 

Beliefs and Practices, 167-188.  
• Selections from the writings of al-Tahtawi, al-Afghani, ‘Abduh, Gökalp, 

Ahmad Khan, and Iqbal in Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook, 
ed. Charles Kurzman, 31-39, 103-110, 50-60, 192-197, and 291-313.  

Nov. 15 (Tu) — Participating in Modernity through Islam: A View from the 

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
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Iranian Revolution 

• Mottahedeh, Mantle of the Prophet, 248-end.  

Nov. 17 (Th) — Participating in Modernity through Islam: A View from African 
America 

• Kambiz GhaneaBassiri, "African-American Muslims" in Competing Visions 
of Islam in the United States, 135-166.  

Nov. 22 (Tu) — Participating in Modernity through Islam: Sayyid Qutb's View 
• "Qutb" in The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. 

John Esposito.  
• Qutb, Milestones, in entirety.  

Nov. 24 – Thanksgiving Break 

• Post-Modernity, Feminism, and Islam 

Nov. 29 (Tu) — Postmodern Approaches to Islam: Progressive Islamic Identity 
and Practice 

• Farid Esack, "In Search of Progressive Islam beyond 9/11" in Progressive 
Muslims, 78-97.  

• Ebrahim Moosa, "The Debts and Burdens of Critical Islam" in Progressive 
Muslims, 111-127.  

Dec. 1 (Th) — Modern and Postmodern Issues in Feminism, Colonialism, and 
Islam 

• Ahmed, Women and Gender in Islam, 127-248.  
• Sayyida Shaikh, "Transforming Feminism: Islam, Women and Gender 

Justice" in Progressive Muslims, 147-162.  
• Friday, December 2 — Last day site-visit papers will be accepted. 

CONCLUSIONS: 
Dec. 6 (Tu) — Revisiting the Dilemma of Representing Islam: A Roundtable 

Discussion based on Site Visits  

Recommended: Talal Asad, The Idea of Anthropology of Islam, 1-17. 
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 الملحق الثالث
Vassar College 

Department of Religion 
Religion 255 
Spring 2005 

 
Western Mystical Traditions: Sufism 
Max Leeming 
M/W 12:00-1:15 
Office: Blodgett 104  
Office Hours: M 2:30-3:30 and T 3:30-4:30  

Course Description and Format: I hope in this class to give you a taste of a 
selection of primary sources in translation, fiction that uses Sufism as its subject 
matter and also some top scholarship on Sufism. Defining the term Sufism 
necessarily includes, as you will see based on the definitions provided by the Sufis 
themselves, a brief introduction to Islam. In conjunction with material from early, 
medieval and modern Sufis, throughout the course we will continue to examine 
foundational concepts in Islam that have shaped and continue to shape the ideas, 
beliefs and practices of Sufism. Some of the major themes we will encounter in the 
class are monotheism, creation, God, love, cooking, drunkenness, ecstasy, and 
ineffability to name only a few. 

Course Objectives: Other than gaining a basic understanding of the concept 
and reality of Sufism in its Islamic context, I hope we also become aware of the 
process behind and problems associated with labeling particular religious 
experiences as "mystical." I also hope that you deepen your understanding about a 
particular aspect of Sufism through your own research. 

Required Texts: 
• Fariduddin Attar, The Conference of the Birds  
• Coleman Barks, The Essential Rumi William Chittick, Sufism: A Short 

Introduction 
• Carl Ernst. The Shambhala Guide to Sufism 
• Carl Ernst. Teachings of Sufism 
• Pico Iyer. Abandon: A Romance 
• Michaela Ozelsel. Forty Days: The Diary of a Traditional Solitary Sufi 
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Retreat 
• Michael Sells. Early Islamic Mysticism 
• Link to Sufi Cookbook 
• Comprehensive Linked Site on Sufism (Excellent Resource) 
• Yusuf Ali Qur'an Translation 
• English Translation of the Qur'an with Commentary  
• Qur'an Search Engine 
• Hadith Collections 

Class Requirements:  
A) Lectures and Reading Assignments  
B) Discussions 
C) Writing Assignments 
D) Midterm Quiz and Final Exam  

A) Lectures will often address issues in the readings directly, but not 
necessarily. You are responsible for all material assigned and discussed in the 
course. Complete the assigned readings prior to class and bring readings to class 
each time. All class readings, assignments, terms, and study aids will be posted 
through the class website. Do not depend on a hard copy for due dates or 
readings. The most up-to-date version will always be on line. 

B) Completing the reading is essential for productive discussions. While I will 
always have lecture notes prepared, I welcome and enjoy days that are purely 
discussion oriented. On Wednesday of each week you will be required to bring in a 
large index card. On these cards you will have written two major points of the 
readings as well as one question or critique you have of the reading. After 
discussing the content of these cards in small groups and opening up the 
conversation to the larger class, you will hand in the cards. Attendance in class and 
participation in these discussions is important not only to increasing your 
understanding of the material covered in this course, but also to your grade. 

C) Three short writing assignments are designed to assist in comprehension of 
the reading material and the lectures. These papers should be four to five pages in 
length. The assignments for each of the papers will be posted on line a week to 
two weeks prior to the due date. Late papers for which you have not obtained a 
later due date directly from me will be marked down every day they are overdue. 
If you forsee a problem getting a paper turned in on time, please contact me 
ahead of time. 
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D) The midterm quiz will consist primarily of definitions and short 
identification items. The final exam will consist of quotation identifications and 
essays. 

Paper Assignments: 
#1  

#2  

#3  

Study Guides: 
Quiz #1 

Grading:  
• Class attendance and participation: 25%* 
• Short Papers: 45% 
• Midterm: 10% 
• Final Exam: 20% 

* The participation grade is based on both objective and subjective criteria. 
Coming to class is essential. Your presence shows interest, motivation and helps 
boosts everyone else's willingness to make class time productive. A class is always a 
group effort. If you miss three or more classes, your final grade will be lowered. 
When you are going to miss class, please inform me ahead of time or speak to me 
later if you can not talk to me before class. Participation can include answering 
questions in class, volunteering comments on the readings or other student 
responses, and coming to office hours to discuss anything from class material to 
assignments. The more I see and hear you participate in a constructive way, the 
better it is for you and for the class as a whole. 

Paper Guidelines 
Disabilities: 

Academic accommodations are available for students with disabilities who are 
registered with the Office of Disability and Support Services. Please schedule an 
appointment with me early in the semester to discuss any accommodations for this 
course which have been approved by the Director of Disability and Support 
Services as indicated in your accommodation letter. 

Week 1  
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W1/19 Introductions  

Week 2  

M1/24 Religious or Mystical? Ninian Smart, "Understanding Religious 
Experience," Mysticism and Philosophical Analysis (on reserve) 

W1/26 Towards a Definition of Sufism Ernst, Sufism, Preface through page 
31.  

Week 3  

M1/31 Sacred Sources Sells, Introduction through page 74.  

W2/2 A New Way Sells, "Early Sufi Qur'an Interpretation", pp. 75-96; 
Chittick, "The Sufi Path, The Sufi Tradition", pp. 1-31.  

Paper #1 Due Friday 2/11 at 5pm, Blodgett 104.  

Week 4  

M2/7 No Ego Sells, Rabi'a and Muhasibi, pp. 151-195.  

W2/9 Ecstatic Sobriety Sells, Bistami and Junayd, pp. 212-265.  

Week 5  

M2/14 Worshipping the Divine Ernst, Sufism, "The Names of God, Meditation, 
and Mystical Experience", pp. 81-119; Chittick, "Name and Reality...", pp. 
32-61.  

W2/16 Challenging the Divine Sells, "Hallaj: Iblis as Tragic Lover", pp. 266-
280.  

Week 6  

M2/21 The Soaring Heights 

 Fariduddin Attar, Conference of the Birds, Editor's Introduction through page 
135.  

W2/23 Finding Oneself  

 Ernst, Sufism, "Sufi Poetry", pp. 157-173; Finish Attar's Conference.  

Week 7  

M2/28 Crazy Love Chittick, pp. 61-96.  

W3/1 Midterm Quiz Study Guide  
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Drop Period ends Friday 3/4  

Weeks 8 and 9  

Spring Break  

Friday, March 4 - Sunday, March 20  

Week 10  

M3/21 Feeling Separation Read the introduction paragraphs and then choose 
20 poems or episodes (total) to read from chapters 1-15 in The Essential 
Rumi.  
W3/23 "Dance, when you're broken open. 
Dance, if you've torn the bandage off. 
Dance in the middle of the fighting. 
Dance in your blood. 
Dance, when you're perfectly free."  

Read the introduction paragraphs and then choose ten poems or episodes 
(total) to read from chapters 15-27 in The Essential Rumi.  

Week 11  

M3/28 I am a Sufi, I am a Muslim No reading  

W3/30 The Music of the Spheres Ernst, Teachings of Sufism, pp. 95-117; 
Ernst, "Sufi Music and Dance", pp. 179-198.  

Week 12  

M4/4 Paradoxes Chittick, pp. 97-153.  

W4/6 "Masters, Disciples and Saints"  

 Ernst, Teachings of Sufism, pp. 145-199.  

Paper #2 Due Friday 4/8 at 5pm, Blodgett 104.  

Week 13  

M4/11 Nafs Ammara Ozelsel, Forty Days, pp. 1-107.  

W4/13 Logical Explanations Ozelsel, pp. 109-197.  

Week 14  

M4/18 Faces Ernst, Teachings of Sufism, pp. 40-81.  
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W4/20 A Sufi Romance, Part I 

 Pico Iyer, Abandon, pp. 1-80.  

Week 15  
M4/25 A Sufi Romance, Parts II-V 
Iyer, pp. 82-end.   
W4/27 Encountering Sufism Ernst, Sufism, pp. 199-228.  

Week 16  
M5/2 Review No reading  
Tuesday 5/3 Classes End  
Paper #3 Due 5/11 by 5pm 
Paper Assignment 
Final Take-Home Exam  
Final Exam--Take home to be picked up when paper is dropped off.  
Study Period Wednesday 5/4 through Tuesday 5/10 
Exam Period Wednesday 5/11 through Tuesday 5/17  
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 الملحق الرابع
Sufism and Islamic Mysticism 

Spring, 2006 

Religious Studies 3520, CRN: 16019  
Tuesday and Thursday 1:00-2:15 

Aderhold Learning Center 329 

John Iskander 
Department of Religious Studies 

Georgia State University 
(404) 651-0028 

 

Course Description 

Go to Course Schedule 

In this course we will examine the various ways in which Islamic mysticism has 
been expressed over the course of more than fourteen centuries. We will focus on 
Sufism, although not all Islamic mysticism falls under that exact rubric. This 
course surveys the rise of ascetic and mystical tendencies in Islam, the historical 
development of Sufism, the flowering of Sufi brotherhoods, and some of the 
central ideas of Sufism. We will try to understand why Sufism has been (and 
remains) so attractive to Muslims for over a millennium, as well as to non-
Muslims today. Also examined are the anti-Sufi polemics of reformers and 
fundamentalists in modern times, the continuing importance and vitality of 
Sufism in the late twentieth century, and the spread of Sufism to the United 
States. Through readings and videos, this course presents various Sufi practices 
such as dhikr and sama`. Throughout the course Sufi poetry and prose will be 
presented for analysis and aesthetic appreciation. 

No prior knowledge of Islam required 

Required Texts 

(These are available at online bookstores; I'll also put 
them on reserve at the library.) 

• Carl Ernst, The shambhala Guide to Sufism, Shambhala Publications.  
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• Michael Sells, Early Islamic Mysticism  

• Elizabeth Sirreyeh, Sufis and Anti-Sufis:  

• Seyh Galip, Beauty And Love (Mla Texts and Translations), translated by 
Victoria Rowe Holbrook  

• Farid al-din Attar, The Conference of Birds (Penguin Classics) translated by 
Dick Davis  

• Some additional readings will be available in a Reader.  

Reading will be required as per the course schedule. 

Assignments 

1. There will be two papers due over the course of the semester,. These are 
relatively short papers, in the 5-7 page range. One of the papers will be on a 
topic of your own choosing. The other will be on a topic that I assign.  

2. You will be asked to find five websites on Sufism that you like, and write one 
paragraph descriptions of each of them. Due Tuesday, September 24. 

3. There will also be a group project, which will be on a topic agreed upon by the 
group and me. 

4. There will be other, smaller, assignments, given throughout the semester.  

Grading 

Participation in Class Discussion 20% 

Website Reviews 5% 

Two Papers 30% 

Group Projects 10% 

Midterm  15% 

Final Examination (Tuesday May 2, 12:30 p.m.) 20% 

Attendance: 
Attending class is not mandatory, although handing in the written assignments 

and participating in class discussion is. I will be noting attendance, and those who 
do not attend, and therefore cannot participate, will be graded accordingly. 
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Makeup policy: 
Tests and papers will take place according to the course schedule. In case of 

major medical or other emergency, for which there is documentation, please speak 
to me. Papers that are late will be docked 5 points a day from the due date. There 
are no exam makeups except in exceptional circumstances 

Shy Policy: 
I realize that some students do not feel comfortable speaking in front of others. 

If at all possible, I want to encourage you to do so in any case. However, if it is too 
painful, please come and speak to me during office hours, and we will agree on 
alternative ways for you to participate. 

Back to John Iskander's home page  

Contact Info 

Office: 11th floor of One Park Tower, 34 Peachtree Street. 
jiskander(at)gsu.edu 
Office Hours:  

4:00-5:00 Tuesdays and Thursdays, or by arrangement 

Course Links 

• course schedule  

Sufism links 

An American Sufi order in NYC called the Nur Ashki Jerrahi Order Perhaps the 
single best online source for Sufism, Alan Godlas' site at UGA.  

Go to the Pullen Library website set up for this class. You will find lots of 
relevant references to our holdings and to outside sources.  

Seduction of Yusuf by Zulaikha 

Basics of Islam (January 10-19) 

Sells, 11-26. 
Sells 29-56. 
Ernst, Chapter 2 
Qur'an and Hadith handouts 

I. Foundations of Sufism (Jan 24-Feb 2)  
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Sufi interpretation of the Qur'an, Sells, 75-96 
Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam,chapter 2 
Javad Nurbakhsh, "The Key Features of Sufism in the Early Islamic Period." 
Classical Persian Sufism: From its Origins to Rumi, pp. xvii-xli. 
Early asceticism and Love and Utter Devotion. (Rabi`a) Sells, pp. 151-170 
Watching the ego-Muhasibi. Sells, 176-195  

II. Experiencing the Divine (Feb 7-23) 

Qushayri, Defining the terms of Sufi Discourse. Sells 97-150 
Sarraj, Sells: 196-211 
Bistami, Sells: 212-250 
Junayd, Sells: 251-265  
Hallaj, Sells: 266-280  

III. Sufi Practice (Feb 28-Mar 2) 

Veneration of Saints, Ernst Chapter 3 
Ritual remembrance of God, Ernst chapter 4 
Ruzbihan Baqli, The Unveiling of Secrets 

IV. Spring Break (March 6-12)  

V. Discipline and organization(March 14-16) 

Ernst, Chapter 5 
EI2, s.v. "Tarika" 

VI. Poetic and Musical expression (Mar 21-23) 

Ernst, Chapters 6 and 7 
Schimmel, "The Voice of Love Mystical poetry in Islam: Maulana Jalauddin 
Rumi," in Mystics of the Book 
Sufi music and poetry to be handed out in class 

VII. Problem of defining Sufism (Mar 28-30) 

Ernst, xi-xxi, and 1-31 

VIII. Sufism between modernity and tradition (April 4-27) 

Elizabeth Sirriyeh, Sufis and Anti Sufis 
Ernst, Chapter 8 
Sheyh Galip, Beauty And Love (Mla Texts and Translations), translated by 
Victoria Rowe Holbrook 
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Film: I am a Sufi, I am a Muslim  

IX. Last day of Class: Thursday, April 27  

X. Final Exam: Tuesday, Tuesday May 2, 12:30 p.m. Bring a blue 
book!  

Back to John Iskander's home page 

Back to Sufism syllabus Contact Info 

John Iskander 
Department of Religious Studies 
Georgia State University 
(404) 651-0028 
Office: 11th floor of One Park Tower, 34 Peachtree Street. 
jiskander(at)gsu.edu  

Course Links 
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 الملحق الخامس
RELI 312 

ISLAMIC MYSTICISM: SUFISM 
Spring 2000 

Instructor: Abdulaziz Sachedina 

 

RELI 312 is a historical and topical survey of the origins and development of 
Islamic mysticism. The course is primarily concerned with the growth of mystical 
tradition in Islam, the rise of asceticism, the early Sufis, the development of Sufi 
orders, the systematization of Sufi teaching and the evolution of theosophical 
dimensions of mysticism, and finally, the contribution of Sufism in the Islamic art 
and literature. In doing so, we will attempt to study the lives and teachings of the 
outstanding Sufis as Rabi'a, Hallaj, Rumi, Gazali and others.  

For the first time the course will include multimedia component to explore 
Spiritual Dimensions of Islamic Art and Architecture to underscore the Sufi 
influence in the material cultures of Muslims. The multimedia component will 
provide students opportunity to articulate psychological and spiritual dimensions 
of the available sound and image resources.  

II. COURSE OBJECTIVES AND REQUIREMENTS: 

• REGULAR attendance at weekly session. PLEASE KEEP IN MIND: 
ATTENDANCE IS NOT OPTIONAL IN ANY OF MY COURSES. 

• Reading assignments: 

1. Annemarie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam (MDI)  

2. -----, My Soul is a Woman (MSW) 

3. S. H. Nasr, Islamic Art and Spirituality (IAS) 

4. Farid ud-Din Attar, The Conference of the Birds 

5. Michael Sells, Early Islamic Mysticism (EIM) 

6. A. W. Chittick, Sufi Path of Love (SPL) 

7. John Renard, Seven Doors to Islam (SDI) 

III. Slideshow preparation of Islamic Art and Architecture  

(There will be technical training and assistance available to prepare students 
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enrolled in RELI 312 to interact intelligently and creatively with selections from 
images, sounds, and texts.) (15%) 

IV. Final presentation of Spiritual Dimensions of Islamic Art 

Using available sound and image resources in class. This presentation will 
provide opportunity to verbally articulate students' understanding of the 
psychological and spiritual impact borne by the images and sounds they will 
assemble. This articulation will done both orally and by writing out individual 
interaction with spiritually-oriented media. (15%) 

V. Term paper on some aspect of Islamic mysticism (12-15 typewritten 
pages). (25%) 

VI. Final examination (45%) 

III. COURSE OUTLINE: 
Jan. 25:  

Monotheism and Mysticism: The nature of Islamic mysticism, and its origins in 
the event of the Islamic Revelation.  
Readings: Schimmel, MDI, 3-22; Renard, SDI, 1-33; Sells, EIM, 11-74.  
[Media Assignment: Please note that there will technical training available 
for three days: January 25, 26 and 27,at Robertson Media Center between 
6:30-8:30 p.m. Students enrolled in this class will sign-up for any of the three 
days with Mr. Yitna Firdyiwek. E-mail address: <ybf2u@virginia.edu>] 

Feb. 1:  
The Paradigm of the Messenger and the Message: The two dimensional 
spiritual relationship in Islam.  
Readings: Renard, SDI, 35-104; Sells, EIM, 75-96. 
[Media Assignment 1: Take a look at "Sacred Biography" in Slideshow 
projection available in all university computer lab. Select an image from the 
database that reflect the experience of "revelation" and "inspiration." Articulate 
your own reaction to the image using some of the language in Renard reading.] 

Feb. 8:  

Historical Survey of Classical period of Sufism within the general development 
of Islamic civilization.  
Readings: Schimmel, MDI, 23-97; Sells, EIM, 75-96. 

mailto:ybf2u@virginia.edu
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Feb. 15:  

Great Mystical figures of the Classical Age: Rabi'a, the Saintess and Hallaj, and 
Martyr.  
Readings: Renard, SDI, 221-257; Sells, EIM, 151-170; 251-280. 
[Media Assignment 2: Select two-three images from the database on the 
theme of "Infinite Love and Union" and an inspiring sound track, and work on 
a narrative to express their impact upon your own feelings of "sacred" love.] 

Feb. 22:  

The Path to the Beloved: Tariqa leading to the mystical experience of the 
Sufis.  

Readings: Schimmel, MDI, 98-186; Sells, EIM, 97-150; 196-211. 

Feb. 29:  
Spiritual Energy Rediscovered and Articulated. 
Readings: Renard, SDI, 107-180; Nasr, IAS, 3-83. 
[Media Assignment 3: Select three-four images from the database on the 
theme of "Separation" and a sound track to express the pain and longing; and 
articulate the psychological and spiritual impact borne by these on you, using 
the language developed to express these ideas by Renard and Nasr.] 

Mar. 7:  
The Role of Women in Islamic Spirituality. 
Readings: Schimmel, My Soul is a Woman; Schimmel, MDI, 426-435. 

 MARCH 11-19: SPRING BREAK. ENJOY YOURSELVES! 

Mar. 21:  
Ghazali and his contribution in reconciling Sufism with Sunni Islam 
Readings: W. M. Watt, The Faith and Practice (on reserve), 11-85. 

Mar. 28:  
The Idea of Perfect Man (Sainthood) in Islamic Mysticism.  
Readings: Schimmel, MDI, 187-227; Sells, EIM, 176-196, 281-303. 

Apr. 4:  
The Flight to Union with Divine. 
Readings: Attar, The Conference of Birds; Nasr, IAS, 87-113. 
[Media Assignment 4: Select four-five images from the database on the 
theme of "Union" and a sound track to express the joy and release of spiritual 
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energy, and meditate on these in order to articulate the impact borne by the 
sense of "union" in you. Again, use the language of spirituality in art developed 
by Renard and Nasr.] 

Apr. 11: 
Institutionalization of Sufism through Sufi Orders. 
Readings: Schimmel, MDI, 228-58; Renard, SDI, 143-218. 

Apr. 18:  
Love Mysticism: Rumi and Shams-Tabrizi. 
Readings: Schimmel, MDI, 287-343; William Chittick, SPL (Take a dive in 
the "Ocean." Come up only when about to run out of breadth!); Nasr, IAS, 
114-147. 
[Media assignment 5: Plan your final presentation on any of the themes in 
the database and prepare your slideshow for presentation in the class, using 
images, sound tracks and texts to articulate your sense of spirituality for a 15 
minute presentation in the class.] 

Apr. 25:  
Listen to the Reed as it complains of "Separation". 
Readings: Chittick, SPL; Nasr, IAS, 151-174. 

May 2:  
Theosophical Sufism or Intellectualization of Islamic mysticism: Suhrawardi 
and Ibn al-Arabi. 
Readings: Schimmel, 259-286; William Chittick, Sufi Path of Knowledge, ix-
xxii, 3-30 (on reserve). 

May 9:  

Final Take-home Exam. 
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  الملحق السادس
Department of Religion 

Vernon Schubel 
 

Syllabus:  
Religion 80 (SPRING 1999) 
Seminar on Sufism 
Office Hours M 9:30-12:30  
Ascension 120  
Tuesday 7:00 PM  
 PBX 5801 / E-Mail SCHUBEL  
Ascension 311  

The Course:  

Sufism, or Islamic mysticism, is one of the most important manifestations of 
Islamic piety. The Sufi tradition has been the source of some of the greatest 
literature produced in the Islamic world. The belief in the awliyah-i Allah (Friends 
of God) is common to most of the Muslim world. Sufi orders (tariqahs) have long 
been important institutions in the Muslim world, transcending ethnic, linguistic, 
and national differences. This seminar provides an opportunity to engage in the 
close reading of some of the most important recent scholarship on the topic of 
Sufism. Readings will include both primary and secondary sources and will 
examine the phenomenon of Sufism both as a religious and a socio-cultural 
phenomenon from a number of different perspectives.  

Requirements:  

(1) Class attendance and completion of assigned readings. This is a seminar and 
all students will be expected to attend all classes. Unexcused absences will 
result in a lowering of one's grade. 

(2) Participation in class discussion. 20%. 

(3) Weekly reaction essays. Students will turn in a 2-3 page typed and double-
spaced paper at the beginning of each class meeting focusing on issues raised 
in the reading assigned for that week. Of the 12 assigned papers I will drop 
the two lowest grades. However, all 12 papers must be turned in. A grade of 
zero will be figured in for any paper that is not turned in and that grade will not 
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be dropped. You have been warned! 60%. 

(4) A typed and double-spaced 5 to 6 page final essay to be turned in on the last 
day of classes. There will be no regularly assigned reaction paper on that 
week. 20%.  

There is no final exam in this class. 

Required Texts: 

The following texts are available for purchase in the Bookstore.  
• Sells, Michael, ed, Early Islamic Mysticism. 
• Ernst, Carl, The Shambala Guide to Sufism 
• Ruzbihan Baqli, The Unveiling of Secrets 
• Shaikh Baduddruddin, Inspirations on the Path of Blame. 
• Martin Lings, A Sufi Saint of the 20th Century. 
• Katherine Ewing, Arguing Sainthood: Modernity, Psychoanalysis and 

Islam. 
• Laleh Bakhtiyar, Sufi Women of America: Angels in the Making.  

Course Readings: 

January 19: Introduction and general discussion. Film: I am Muslim, I am 
Sufi. 

January 26: Ernst, The Shambala Guide to Sufism, pp. 1-120. 

February 2: Ernst, pp. 120-228 

February 9: Sells, Early Islamic Mysticism, pp. 1-96 

February 16: Sells, pp. 97-211. 

February 23: Sells, pp. 212-320 

March 2: Ruzbihan Baqli, The Unveiling of Secrets. 

March 23: Shaikh Badrddihn, Inspirations on the Path of Blame, pp. 1-68. 

March 30: Shaikh Badruddin, pp. 70-152. 

April 6: Lings, A Sufi Saint of the 20th Century, pp. 9-117. 

April 13: Lings, pp. 121-228 

April 20: Ewing, Arguing Sainthood, pp. 1-162. 

April 27: Ewing, pp. 163-270. 
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May 4: Bakhtiar, Sufi Women of America. FINAL ESSAY DUE. 
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  الملحق السابع
Amherst College 

Religion/Women's and Gender Studies 56 
Women and Islamic Constructions of Gender 

 
Prof. Jamal J. Elias 
Amherst College 
Fall, 2000 
Mailto: %20jjelias@amherst.edu  

Reflects on challenges to feminist reform in the Islamic world 
Global/Transregional 

Syllabus Index: 

The focus of this course is on the lives of contemporary Muslim women, the 
factors informing constructions of gender in the Islamic world, and the role played 
by questions of women's status in modern Islamic religion and society. We will 
begin by briefly examining the status and 

Images of women in classical Islamic thought, including themes relating to 
scripture, tradition, law, theology, philosophy and literature. The second section of 
the course will focus on contemporary Muslim women in a number of different 
cultural contexts in order to highlight a variety of issues significant for 
contemporary Muslim women: veiling and seclusion, kinship structures, violence, 
health, feminist activism, literary expression, etc. The final section of the course 
will deal with an exploration of Muslim feminist thought, which we will attempt to 
place in dialog with western feminism with the hope of arriving at a better 
understanding of issues related to gender, ethics and cultural relativism. Weekly 
readings will include original religious texts in translation, secondary 
interpretations, ethnographic descriptions and literary works by Muslim women 
authors. 

Requirements:  

- Regular attendance and participation in class. Two 4-5 page papers. Final 
paper. 

mailto:20jjelias@amherst.edu
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- Two films. 

Syllabus:  

The syllabus is arranged according to topics. There are two class periods per 
week. Readings are to be completed before class. 

Required: Readings: (All books are at the Atticus Bookshop, Amherst) 

- Al-Shaykh, Hannan, Women of Sand and Myrrh. 

- Elias, Jamal J. Islam. 

- Friedl, E. Women of Deh Koh: Lives in an Iranian Village. 

- Malti-Douglas, Fedwa. Woman's Body, Woman's Word. 

- Mernissi, F. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of 
Women's Rights in Islam. 

- Zuhur, S. Revealing Reveiling: Islamist Gender Ideology in Contemporary 
Egypt Göçek, Fatma Müge and Shiva Balaghi, eds. Reconstructing Gender 
in the Middle East Xerox Packet (available from the Religion Department 
Office, 1st floor, Chapin Hall): Mai Ghoussoub. "Feminism - or the Eternal 
Masculine - in the Arab World." New Left Review 161 (January-February, 
1987): 3-13. 

- Reza Hammami and Martina Rieker. "Feminist Orientalism and Orientalist 
Marxism," New Left Review 170 (July- August 1988): 93-106. 

- Deniz Kandiyoti. "Women, Islam and the State." In Comparing Muslim 
Societies: Knowledge and the State in a World Civilization, edited by Juan 
Cole. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992, 237-260. 

- Chandra Mohanty. "Under Western Eyes: Feminist Scholarship and 
Colonial Discourse." In Third World Women and the Politics of Feminism, 
edited by C. Mohanty, et. al. Bloomington: Indiana University Press, 1991, 
51-80. 

- Barbara Stowasser. "The Mothers of the Believers in Hadith," Muslim World 
82:1-2 (1992), 1-36. 

- Gavin Hambly, "Becoming Visible: Medieval Islamic Women in 
Historiography and History," in Women in the Medieval Islamic World, 3-
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- Rifat Hassan, "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam". 

- Shahla Haeri. Law of Desire. Syracuse: Syracuse University Press, 1992, 
23-72. 

- Sima Pakzad. "The Legal Status of Women in the Family in Iran." In the 
Eye of the Storm, edited by Mahnaz Afkhami and Erika Friedl. Syracuse: 
Syracuse University Press, 1994, 169-179. 

- Carl F. Petry, "Conjugal Rights versus Class Prerogatives: A Divorce Case in 
Mamluk Cairo" in Women in the Medieval Islamic World, 227-240. 

- Leslie Pierce, " `She is Trouble... and I will Divorce Her': Orality, Honor, 
and Representation in the Ottoman Court of `Aintab," in Women in the 
Medieval Islamic World, 269-300. 

- Bruce Lawrence. "Woman as Subject/Woman as Symbol." The Journal of 
Religious Ethics 22:1 (Spring 1994), 163-185. 

- Deniz Kandiyoti. "Emancipated but Unliberated? Reflections on the 
Turkish Case." Feminist Studies 13 (Summer 1987): 317-338. 

- Ayse Kadioglu. "Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the 
Villain?" The Middle East Journal 48:4 (Autumn 1994): 645-660. 

- Muneer Ahmad Anees. Islam and Biological Futures. London: Mansell, 
1989, 47-64, 85-118, 164-187. 

- Marcia Inhorn. Infertility and Patriarchy. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1996, 222-259. 

- Barbara Ibrahim and Nadia Farah. "Women's Lives and Health: The Cairo 
Women's Health Book Collective." Quality/Calidad/Qualité 4 (1992): 4-11. 

- Khawar Mumtaz & Farida Shaheed. Women of Pakistan: One Step 
Forward, Two Steps Back? London: Zed Books, 1987, 71-122. 

- Shahla Haeri. "The Politics of Dishonor: Rape and Power in Pakistan." 
Faith and Freedom, edited by Mahnaz Afkhami. Syracuse: Syracuse 
University Press, 1995, 161-174. 

- Rukhsana Ahmad, tr. Beyond Belief: Contemporary Feminist Urdu Poetry. 
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Lahore: ASR Press, 1990 [selections]. 

- Lila Abu-Lughod. Veiled Sentiments. Berkeley: University of California 
Press, 1986, 171-232.  

Introduction 
Required: 

• J. Elias, Islam (entire). 

The Relevance or Irrelevance of Islam 
Should the question of Muslim women's status be approached by focusing on 

Islam, or on socio-political and specific cultural factors? How significant is Islam 
as an overarching category in the discussion of modern Muslim societies?. 

Required:  
January 27th:  

• Mai Ghoussoub, "Feminism-or the Eternal Masculine-in the Arab World,' 
3-13 [xerox].  

• R. Hammami and M. Rieker, "Feminist Orientalism and Orientalist 

• Marxism," 93-106 [xerox].  

• Deniz Kandiyoti, "Women, Islam and the State,"237-60 [xerox]. 

Islamism, Women and Society 
The contemporary debate over women's roles in Muslim society. Women's 

participation in Islamist movements. 

Required:  
February 1st 

• F. Zakaria, "The Standpoint of Contemporary Muslim Fundamentalists," 
27-35 [xerox]. 

• B. Lawrence, "Woman as Subject/Woman as Symbol," 163-185 [xerox].  

• B. Metcalf, "Women and Men in a Contemporary Pietistic 
Movement,"107-121 [xerox]. 
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February 3rd 

• R. Hassan, "Muslim Women and Post-Patriarchal Islam," 39-64 [xerox, 
after the Stowasser reading]. 

• Women in Social Peripheries: Rural and Tribal Women in Iran. 

• Strategies for living in a sparse environment.  

• Women's burdens and power under tribal society and the incursions of the 
modern state.  

• Women and Shi'ism. 

Required:  
February 8th-10th: 

• E. Friedl, Women of Deh Koh: Lives in an Iranian Village, entire. 

Note:  
I will be away for the classes on February 8th, 10th, and 15th; there are two 
films Scheduled for that week, which will be shown during class times and also 
in the evening. 
Exact times and locations are being distributed on a separate sheet. 
In addition, you are required to read the book listed above. 

February 17th: 

• Discussion of the films. 

• ASSIGNMENT: 4-5 page paper assigned February 3rd, due February 
17th. 

Foundational Literature 
Perspectives on women in the Qur'an and Muhammad's tradition. Formation 

of the Islamic `canon' and its relation to women's status. Polygyny and its limits. 

Required:  
February 22nd: 

• Barbara Stowasser. "The Mothers of the Believers in Hadith," Muslim 
World 82:1-2 (1992), 1-36.  

• Mernissi, The Veil and the Male Elite, 1-48. 
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February 24th:  

• Mernissi, The Veil and the Male Elite, 49-81; 115-140. 

Medieval Culture and Society 
The female figure in classical Arabic literature and philosophy. The generation 

and perpetuation of stereotypes of the feminine in classical Arabic literary 
discourse. The absence of a female voice in pre-modern Islamic literature. 

Required:  

February 29th 

• Gavin Hambly, "Becoming Visible: Medieval Islamic Women in 
Historiography and History," in Women in the Medieval Islamic World, 3-
27. 

• Malti-Douglas, Woman's Body, Woman's Word, 3-66. 

March 2nd: 

• Malti-Douglas, Woman's Body, Woman's Word, 67-110. 

Muslim Feminist Perspectives on Medieval 
Society and Law 

Required:  

March 7th: 

• Mernissi, The Veil and the Male Elite, 141-195. 

• Leslie Pierce, " `She is Trouble... and I will Divorce Her': Orality, Honor, 
and Representation in the Ottoman Court of `Aintab," in Women in the 
Medieval Islamic World, 269-300 [xerox, after the Carl Petry reading]. 

Islamic Law and Its Contemporary Significance 
The nature of Islamic law and its relevance for women's social status. Laws of 

marriage and divorce and the question of women's agency. Debates in 
contemporary societies. 

Required:  

March 9th: 
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• Shahla Haeri, Law of Desire, 23-72 [xerox]. 

• Sima Pakzad, "The Legal Status of Women in the Family in Iran," 169-79 
[xerox].  

• Carl F. Petry, "Conjugal Rights versus Class Prerogatives: A Divorce Case 
in Mamluk Cairo" in Women in the Medieval Islamic World, 227-240 
[xerox]. 

SPRING BREAK 

Issues of Health and Body 
Control of the female body through medical discourse. Birth control, abortion, 

female circumcision and various new medical procedures. The burden of 
infertility. Formation of an independent women's health collective in Egypt. 

Required:  

March 21st: 

• Anees, Islam and Biological Futures, 47-64, 85-118, 164-187 [xerox]. 

March 23rd:  

• Marcia Inhorn, Infertility and Patriarchy, 222-259 [xerox]; "Women's 
Lives and Health: The Cairo Women's Health Book Collective," 4-11 
[xerox]. 

• ASSIGNMENT: 4-5 page paper assigned March 21st, due March 
28th 

Veiling and the Question of Space 
Women in a gender-segregated society. Significance of class and ethnicity 

within a Muslim society. The advent of modernity. 

March 28th:  

• Slide show on Veiling in Turkey. 

Required:  
March 28th:  

• Mernissi, The Veil and the Male Elite, 85-114. 
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• S. Zuhur, Revealing Reveiling, 1-16, 27-57. 

March 30th:  

• S. Zuhur, Revealing Reveiling, 84-134. 

• Secularization and its Effects: The Case of Turkey. 

• The impact of modernist reform on women's status.  

• The `Europeanization' of Turkish elites and its relevance to change in 
social attitudes.  

• Results of women's greater access to the public sphere in a Muslim society. 

Required:  
April 4th: 

• Kandiyoti: "Emancipated but Unliberated," 317-338 [xerox]. 

• Ayse Kadioglu,"Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the 
Villain?" 645-660[xerox].  

• Göçek and Balaghi, Reconstructing Gender in the Middle East, 57-78. 

April 6th: 

• Göçek and Balaghi, Reconstructing Gender in the Middle East, 100-12l. 

• Kandiyoti, "End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey" 
[xerox]. 

Resistance and Control: Women in Pakistan 
The contemporary interpretation of Islamic laws in a nation state and their 

application to women. Women's organization and accommodation to societal 
imperatives. 

Required:  

April 11th: 

• Farida Shaheed, "The Other Side of Discourse," 143-164 [xerox]  

• Jalal,"The Convenience of Subservience," 77-114 [xerox]. 
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Violence and War 
The effects of war on women's lives. Rape, honor and revenge. Domestic 

violence and women's resistance. 

Required:  

April 13th: 

• Göçek and Balaghi, Reconstructing Gender in the Middle East, 144-166.  

• K.Mumtaz and F. Shaheed, Women of Pakistan, 71-122 [xerox]. 

• Shahla Haeri, "The Politics of Dishonor: Rape and Power in Pakistan," 
161-74 [xerox]. 

Women's Literature 
Narrating the female self in literature. Poetry and prose as means to self-

expression and freedom. The role of literature in activist feminism. 

Required:  
April 18th: 

• Hanan al-Shaykh, Women of Sand and Myrrh [entire]. 

April 20th: 

• Beyond Belief: Contemporary Feminist Urdu Poetry [xerox]. 

• Göçek and Balaghi, Reconstructing Gender in the Middle East, 30-39; 
139-143. 

• Malti Douglas, Woman's Body, Woman's Word, 161-78. 

April 25th: 

• Lila Abu-Lughod, Veiled Sentiments, 171-232 [xerox]. 

April 27th: 

• Watch Umm Kultum, A Voice Like Egypt in class. 

Post-Colonial Feminism Revisited 
Can western categories of discussion be applied to women's issues in the 
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Muslim world?. 

Is there an argument to be made for a "Muslim Feminism" or for a variety of 
"Muslim Feminisms"?. 

Required:  

May 2nd: 

• C.T. Mohanty, "Under Western Eyes" [xerox]; A. Ong, "Colonialism and 
Modernity" [xerox]. 

• S. Bordo, "Feminism, Postmodernism and Gender Skepticism" [xerox]. 

• Conclusion. 

May 4th: 

• No readings. 

• ASSIGNMENT: Final paper due May 11th. 
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 نالملحق الثام

ARABIC 811: ARAB WOMEN WRITERS (Quest for Personal Identity). 

INSTRUCTOR: PROFESSOR JOSEPH ZEIDAN. 

Course Description: 
This course will investigate intensively the quest for personal identity in the 

literature of Arab women as reflected in various genres. Since the Arab cultural 
reawakening toward the end of the 19th century women's literature passed 
through three main stages. The first one, which lasted through the late 1940s, is 
characterized with the tendency to imitate the mainstream (male) culture. The 
second one, that of the 1950s and 1960s, dwells on the quest for personal identity. 
In the third stage, the focus is shifted to issues related to national identity. 
Representative selections from each period will be read and discussed. The 
students will be asked to familiarize themselves with some major feminist theories. 

Required Texts: 

1) cAbd al-Rahman, cAfishah [Bint al-Shatif]. cAla al-Jisr: Bayna al-
Hayah wa-al-Mawt: Sirah Dhatiyyah. The Complete Works, vol. 3. 
Cairo: Al-Hay'ah al-Misriyyah al-cAmmah li-al-Kitab, 1986. 

2) Azzam, Samirah. ‘Urid Ma’’ (Short story). 

3) Baclabakki, Layla. “Al-Batal” (Short story ) and critique. 

4) Mala’kah, Narik. “Ana” and other poems. 

5) Al-Samman, Ghadah. Kawabis Bayrut. 3rd. ed. Beirut: Manshurat Ghadah 
 al-Samman, 1979. 

6) Al-Shaykh, Hanan. Hikayat Zahrah. Beirut, 1980. 2nd. ed., Beirut: 
Dar al-Adab, 1989. Translated into English as The Story of Zahra. 
New York; London: Quartet Books, 1989. Translated into French as 
Histoire de Zahra. Paris: Lattès, 1980. 

7) Tuqan, Fadwa. Rihlah Sacbah: Rihlah Jabaliyyah. Cairo.  

8) __________. Selected Poems. 

9) Zayyat, Latifah. Al-Bab al-Maftuh. Cairo. (Selections). 
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10) Ziyadah, Mayy. Al-Mu'allafat al-Kamilah. 2 vols, ed. by Salma al-Haffar 
 al-Kuzbari. Beirut: Mu'assasat Nawfal, 1982.  

Critical and Background Materials: 

1) cAbd al-Rahman, cA'ishah (Bint al-Shati'). al-Shacirah al-cArabiyyah Al-
Mucasirah Cairo: Jamicat al-Duwal al-cArabiyyah al-cAliyah; Machad al-
Dirasat al-cArabiyyah al-cAliyah, 1963. 

2) _______________________________. “Al-Adab al-Niswi al-cArabi al-
Mucasir.” In Al-Adab al-cArabi al-Mucasir: Acmal Mu'amar Ruma al-
Muncaqid fi Tishrin al-Awwal Sanat 1961. Paris: Adwa', 1962, pp. 132 - 
196. 

3) Accad, Evelyne. Sexuality and War: Literary Masks in the Middle East. 
 New York:  New York University, 1990. 

4) ________, "Women's Voices from the Maghreb," in Arab Literature in 
 North Africa: Critical Essays and Annotated Bibliography. Cambridge: 
Dar Mahjar, 1982. 

5) ________, Veil of Shame: The Role of Women in the Contemporary 
 Fiction of North Africa and the Arab World. Quebec, Canada:  Edition 
Naaman, 1978.  

6) Badran, Margor and Miriam Cooke (eds.). Opening the Gates: A Century of 
 Arab  Feminist Writing. Boomington: Indiana University Press, 1990. 

7) Benstock, Shari (ed.), Feminist Issues in Literary Scholarship. Boomington 
 and Indianapolis: Indiana University Press, 1987 

8) Baym, Nina. "The Madwoman and Her Languages: Why I Don't Do 
 Feminist Theory," pp. 45-61, in Benstock (ed.), Feminist Issues. 

9) Cooke, Miriam.War's Other Voices: Women Writers on the Lebanese 
 Civil War. New York: Cambridge University Press, 1987.  

10) ________. Women Write War: The Centering of the Beirut Decentrists. 
Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1987.  

11) _________. “Arab Women Writers” in Badawi, M. M. (ed.) Modern 
 Arabic Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 443 
- 462. 
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12) Donovan, Josephine,. "Toward a Women's Poetics," pp. 98-109, in 
 Benstock (ed.), Feminist Issues. 

13) Farraj, cAfif. Al-Hurriyyah fi Adab al-Mar'ah. 2nd. ed. Beirut: Dar al-
Farabi, 1982. 

14) Malti-Douglas, Fedwa.Woman's Body, Woman's Word: Gender and 
Discourse in Arabo-Islamic Writing. Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 1991. 

15) Roller, Judi, The Politics of the Feminist Novel. Westport, Conn.: 
Greenwood Press, 1986.  

16) Showwalter, Elaine (ed.), The New Feminist Criticism: Essays on Women, 
Literature and Theory. New York: Pantheon Books, 1985. 

17) Subhi, Muhiy al-Din. cAwalim min al-Takhyil. Damascus: Wizarat al-
Thqafah wa-al-Irshad al-Qawmi, 1974. 

18) Roller, Judi, The Politics of the Feminist Novel. Westport, Conn.: 
Greenwood Press, 1986.  

19) Tarabishi, george. "Al-Istilab fi al-Riwayah al-Nisa'iyyah al-cArabiyyah," 
al-Adab. Vol. 11. No. 3. March 1963, pp. 43-49. 

21) Zeidan, Joseph, Arab Women Novelists: The Formative Years and Beyond. 
Albany: State University of New York Press, 1995. 

Syllabus: 

Week 1   
§ Introduction to the course. 
§ Women's literature in the Classical periods. 
§ Women vs. culture and religion. 

Week 2   
§ The Pioneering Generation: cA'ishah Taymur; Wardah al Yaziji; Zaynab 

Fawwaz; Malak Hifni Nasif; Mayy Ziyadah. 
§ Women's platforms to interact with the mainstream (male) culture: 

literary salons, journalism, and societies. 
§ Discussion of Zeidan: Arab Women Novelists. (Ch. 2). 
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Week 3   
§ Selections from the writings of the Pioneering Generation. 
§ Class presentations (with discussion).  
§ cA'ishah Taymur; Wardah al-Yaziji; Zaynab.   
§ Fawwaz; Mayy Ziayadah; Bint al-Shati’; Suhayr al-Qalamawi: Nazik al-

Mala’ikah. 
§ Discussion of some critical material (Bint al-Shati'‘s lecture at Rome 

Conference, 1961). 

Week 4   
§ The quest for personal identity.  
§ Change in content and form. 
§ Azzam, Samirah: Urid Ma’ (Short story). 
§ Discussion of Bint al-Shat’’s lecture.(Part 2). 
§ Discussion of Zeidan: Arab Women Novelists. (Ch.2). 

Week 5 
§ Bint al-Shati:cAla al-Jisr. 
§ Discussing Cooke: Arab Women Writers  
§ Major Western feminist theories (Benstock, Showalter). 

 

Week 6   
§ Al-Zayyat Latifah: Al-Bab al-Maftuh. (Selections). 
§ Selections from Nasrallah's Tuyur Aylul. 
§ Class presentation (with discussion): Quest for personal identity: themes 

and styles. 

Week 7 
§ The quest for national (or collective) identity. 
§ Interaction between women's literature and politics  
§ Ghadah al-Samman: a case for study. 

Week 8 
§ Al-Samman's Kawabis Beirut. Reading and discussion. 
§ Discussion of Zeidan: Arab Women Novelists. (CH. 3). 

Week 9 
§ Al-Shaykh: Hikayat Zahrah. 
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§ Class presentation (with discussion): Quest for national identity. 

Week 10 

§ Al-Shaykh: Hikayat Zahrah. Discussion and critique. 

Course Grade: 
  Class discussion  20% 

  Class presentation  30% 

  Term paper   50% 

Office Hours: 
 Monday 12:30 - 1:30 
 Wednesday 12:30 - 1:30 
 Thursday 10:30 - 11: 30 

And by appointment 

 Telephone: 292-9405 - Office 

   889-8439 - Home 
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  الملحق التاسع
Barbara R. von Schlegell 
Assistant Professor of Religious Studies Secondary Appointment in History 
Faculty Member of the Penn Middle East CenterMember of the Interareal 
Council/SAS International Studies 
Spring 2003 

Office: 212 Logan Hall  
Telephone: (215) 898-5838 
Fax: (215) 898-6568 
Email: mailto:brvs@ccat.sas.upenn.edu 

Mailing Address: Department of Religious Studies, Logan Hall  
249 South 36th Street, Philadelphia, PA 19104-6304 

********** 

Topics in Islamic Religion and Society: Women in Islam 
Religious Studies 49 (Women's Studies 49).  

Course Description: 
Since medieval times, nothing about Islam has perplexed the West more than 

the role of women. We consider the current Western view of Muslim women as 
victims before reading translated Islamic texts on gender and historical evidence of 
women’s religious and social activities since the sixth century. These works include 
the Eve and Virgin Mary narratives in the Qur’an, legalist works on the ideal 
Muslim wife and mother, and biographies of women warriors, political leaders, 
religious scholars and Sufi mystics.  

Muslim apologists and feminists use such materials in varying ways. Attitudes 
toward the body - involving sexuality, purity, fertility and seclusion - will be 
examined in a comparative context. Finally, we look at how women’s economic 
power and their participation in modern revivalist movements are bringing about 
new identities for Muslim women worldwide.  

Course Requirements and Evaluation: 
Students will be required to maintain a journal for the duration of the course, 

as well as write two brief papers.  

mailto:brvs@ccat.sas.upenn.edu
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Students are evaluated on the basis of journal reviews of the readings and of 
the films; class participation and discussion; and two brief research papers.  

Syllabus: 

All textbooks, and many others on Islamic topics, are on reserve for this class 
under "von Schlegell" in Rosengarten Reading Room, Van Pelt Library. Textbooks 
for purchase are listed below under "Readings." 

Unless otherwise stated, all textbooks are available for purchase at the Penn 
Book Center, 3726 Walnut Street Telephone (215) 222-7600 

The Bulkpack is for available for purchase at University Copy Service, Houston 
Hall. 

Telephone (215) 898-5320 or (215) 898-5574 

Course Outline: 
Week I: 

 Introduction: Islam and Muslim Women. 
Film "The Smithsonian World of Islam". 

Readings:  

For background in Islam, read either H.A.R. Gibb Mohammedanism (in spite 
of its unfortunate title, an excellent little book) or J. Esposito, Islam: The 
Straight Path (both on reserve in Rosengarten).  

Week II:  
Women in Islamic History Part One: The Family of the Prophet, Women in 
Early Politics and Society. 

Readings  

- Fatima Mernissi, The Veil and the Male Elite.  

- Denise Spellberg, "Political Action and Public Example: A’isha and the 
Battle of the Camel," in N. Keddie, Women in Middle Eastern History, 
pp.47-57. 

- Bulkpack: Barbara Stowasser, "The Mothers of the Believers" Muslim World 
and "Sermon from Canada" from the Net.  
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Week III:  

Women in Islamic History Part Two: Muhaddithat (women scholars of the 
hadith), faqihat (women scholars of Islamic Law), and Women in the Sufi 
Movement. 

Readings  
- Jonathan Berkey, "Women and Islamic Education in the Mamluk Period," 

in Keddie, pp. 143-160.  
- Nikki Keddie, "Introduction: Deciphering Middle Eastern Women’s 

History," in Keddie, pp. 1-23.  
- Bulkpack: F. Mernissi, "How Does One Say ‘Queen’ in Islam?" from The 

Forgotten Queens of Islam H. Turabi, "Women in Islam and Muslim 
Society" M. Siddiqi, "Women Scholars of Hadith" from Hadith Literature; 
R. Roded, "Mystic Women" from Women in Islamic Biographical 
Collections; Serenity Young, "Biographies of Sufi Women".  

Week IV: 

 Women and the Economy From Early Islam to Modern Times. 

Readings  

- Carl Petry, "Women as Custodians of Property in Medieval Egypt," in 
Keddie, pp. 122-142.  

- Leila Ahmed, "Medieval Islam" from Women and Gender in Islam.  

- Valentine Moghadem, "Economic Development" from Modernizing Women.  

- Bulk Pack: Shatzmiller, "Aspects of Women’s Participation in the Economic 
Life of Later Medieval Islam:: Occupations and Mentalities;" Goitein, 
"Professions of Women;" Lutfi, "Al-Sakhawi’s Kitab al-Nisa’ as a Source for 
the Social and Economic History of Muslim Women during the 15th c. AD".  

Week V:  
Male and Female: Can God be Gendered? Can Human Experience be 
Gendered?. 
Journal due. 
Film: "In Her Own Time". 

Readings  
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- Amina Wadud-Muhsin, Qur’an and Woman (begin).  
- Bulk Pack: McFague, "God as Mother;" Umansky, "Creating a Jewish 

Feminist Theology;" and Murata, "Divine Duality," "Macrocosmic 
Marriage," and "Human Marriage" from The Tao of Islam:A Source book 
on Gender Relationships in Islamic Thought.  

Week VI:  
Qur’anic Women Female Figures in the Qur’an: Reception and Modern 

Reinterpretation of Scripture. 

First Paper due 

Readings  

- Amina Wadud-Muhsin (continued).  
- Bulk Pack: Smith and Haddad, "The Virgin Mary in Islamic Tradition and 

Commentary".  
- Stowasser, Women in the Qur’an, Traditions, and Interpretation (Women of 

Noah, Lot, and Abraham; Bilqis; and Mary).  
- Ali Qur’an: The Fundamental Law of Human Life (Surat al-Nisa’).  

Week VII: 
 Sexuality in Islam Circumcision, Menstruation, Virginity, and Illicit Sex. 

Readings  
- Lila Abu-Lughod, Writing Women’s Worlds.  
- Bulk Pack: Coulson, "Regulation of Sexual Behavior under Traditional 

Islamic Law".  
- Bellamy, "Sex and Society in Islamic Popular Literature". 
- Anees, "Circumcision: The Clitoral Inferno".  
- Toubia, "Female Circumcision as a Public Health Issue;" and Reinhart, 

"Impurity/No Danger".  

Week VIII:  

Muslim Family Life: Marriage, Birth Control and Abortion, Giving Birth, and 
Divorce. 
Journal due. 
Film: "The Price of Change". 

Readings  
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- Lila Abu-Lughod (continued).  

- Bulk Pack: Greer, "A Child is Born" from Sex and Destiny. 

- Wegner "Introduction" from Chattel or Person? The Status of Women in the 
Mishnah and "The Status of Women in Jewish and Islamic Marriage and 
Divorce Law".  

- Esposito, "Classical Muslim Family Law".  

- Khomeini, "Precepts of Wedding or Marriage and Matrimony" from A 
Clarification of Questions.  

- Musallam, "Contraception and the Rights of Women" from Sex and Society 
in Islam; Rispler-Chaim, Islamic Medical Ethics in the 20th Century.  

Week IX:  
Woman to Woman Religious Lives, Sex Segregation and Parallel Society, 
Pilgrimage.  

Film "Guests of God". 

Reading 
- Julia Clancy-Smith, "House of Zeinab," in Keddie, pp. 254-274. 

- B.R. von Schlegell "Female Sufi Masters in Damascus".  

- Bulk Pack: Betteridge, "Women and Shrines in Shiraz".  

- El-Sanabary, "The Saudi Model of Female Education and the 
Reproduction of Gender Divisions".  

Week X:  
Harem Western Fantasy, "Our Moslem Sisters" and Orientalism. 

Readings  
- Bulk Pack: Sommer and Zwemer, "Introduction" from Our Moslem Sisters: 

A Cry of Need from the Lands of Darkness. 

- Arebi, "Gender Anthropology in the Middle East: The Politics of Muslim 
Women’s Misrepresentation".  

- Johnson, "The Cloistering of Medieval Nuns" and Pierce, "Beyond Harem 
Walls: Ottoman Royal Women and the Exercise of Power" from Gendered 
Domains.  
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Week XI: 

 What Does a Veil Mean? Modesty and Islamic Dress. 

Film "The Veiled Revolution".  

Readings  

- Leila Ahmed, "The Discourse of the Veil," Chap. 8 of Women and Gender in 
Islam.  

- Bulk Pack: Sherif, "What is Hijab"; Williams "Veiling in Egypt as a Political 
and Social Phenomenon".  

Week XII: 
 "Fundamentalist" Women Spiritual and Political Revival in the Late 20th 
Century. 
Journal due. 
Film: "Door to the Sky" (evening session with banquet). 

Readings  

- Leila Ahmed, "Divergent Voices", Chap. 10 in Women and Gender in Islam.  

- V. Moghadem, "Islamist Movements and Women’s Responses" and "Women 
in the Islamic Republic of Iran" in Modernizing Women.  

- Bulk Pack: Badran,"Independent Women: More than a Century of 
Feminism in Egypt".  

- Zuhur, "Construction of the Virtuous Woman" from Revealing Reveiling: 
Islamist Gender Ideology in Contemporary Egypt.  

- Acar, "Women in the Ideology of Islamic Revivalism in Turkey".  

- Afshar, Women in the Middle East: Perceptions, Realities and Struggles for 
Liberation.  

- McCloud, "African-American Muslim Women".  

Week XII:  

Second paper due.  
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 الملحق العاشر

Syllabus, Spring, 2006 

 

Texts (ordered for bookstore): 
1) Reza Aslan, No god but God: The Origins, Evolution, and Future of Islam. 

2) Gilles Kepel, Bad Moon Rising: A Chronicle of the Middle East Today, 
trans. by Pascal Ghazaleh.  

3) Kirsten E. Schulze, The Arab-Israeli Conflict. 

Supplemental Resources:  
1) Tony Horwitz, Baghdad Without a Map.  

2) Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam.  

3) Rashid Khalidi, Resurrecting Empire: Western Footprints and America's 
Perilous Path in the Middle East.  

4) Bernard Lewis, The Crisis of Islam.  

5) Anthony Shadid, Night Draws Near: Iraq's People in the Shadow of 
America's War.  

6) Glossary of Islamic Terms and Concepts. 

7) The Political and Religious Landscape of the Middle East at the Dawn of 
the Twenty-First Century. 

8) World Press Review Online. 

9) BBC Debate on French Law Banning the Wearing of Religious Symbols 
(also). 

10) Kefaya ("Enough!") Reform Movement in Egypt. 

Links to other materials: 
1) David Fromkin, "Ataturk's creation." New Criterion 18.8 (April 2000), 14. 

NMH students, on your Virtual Desktops, click on InfoTrac Expanded Academic ASAP , and 

copy/paste the david fromkin+ataturk following search term into the search window: 

2) David Fromkin, "How the Modern Middle East Map Came to be Drawn," 



  مالحق البحث

 

٥١٩ 

Smithsonian, May, 1991, 132ff. NMH students, on your Virtual Desktops, click on 

InfoTrac Expanded Academic ASAP , and copy/paste the following search term into the 

search window: david fromkin+how the modern middle east map.  

3) Jonathan Kandell, "Iraq's Unruly Century," Smithsonian, May, 2003, 44. 
NMH students, click here for access via your Virtual Desktops to this article provided by ProQuest 
Direct.  

4) Phillip Knightley, "Mideast Conflict Rooted in Broken Promises," Seattle-
Post Intelligencer, Dec. 16, 1990. NMH students, click here for access via your Virtual 
Desktops to this article provided by ProQuest Direct.  

5) The Qur'an, Sura One (al-Fatiha - "The Opening" Yusuf Ali translation). 

6) The Qur'an, Sura Two (al-Baqarah - "The Cow" Yusuf Ali translation). 

7) The Hadith (Sahih Bukhari), "Revelation," Vol. 1, Book 1, Nos. 2 and 3The 
Hadith (Sahih Muslim), "Night Journey," Ch. 75, Book 1, No.308. 

 Readings for Discussions of the World After 9/11. 

Requirements (see also Policies and Evaluation Criteria): 
1. Participation in class discussions and other activities, such as debates, 

news reports, and responses to films. 

2. Readings in texts and daily writings. Writings will be read aloud in 
class and used as the basis for the day's discussions. Link to "How to 
Write Responses to Assigned Readings". 

3. A Book Review.  

4. Successful completion of a Term Essay: independent work on an 
approved topic of choice within the bounds of the course that will 
include research throughout the term, an oral report to the class 
which will be accompanied by a short written report, and a six to ten 
page research paper submitted as the final requirement of the course 
and due May 27, 2005. (25% of final grade). Spring, 2005 Term 
Essay Topics.  

o Course Homepage.  
o Policies and Evaluation Criteria  
o Bibliography.  
o Maps of the Middle East.  
o History of the Middle East Database.  



 )عرض ونَقْد( في المناهج الغربية المعاصرة اإلسالم

 

٥٢٠ 

o News Resources.  
o Search NMH Library.  
o Benchmarks in Islamic History.  
o The Arab-Israeli Wars.  
o Excerpts from the Arabic Press.   
o Documents on Palestine, 1916-1999.  
o United Nations Documents.   
o Malcolm X: Letter from Mecca   
o Prayer Times, Calendar, and Qibla Calculator.   
o Hajj Resource Guide.   
o Muslim Architecture. 
o Resources on the Web. 
o The Egypt of Naguib Mahfouz.  
o An Overview of Islamic Belief and Practice. 
o A Muslim Proof of God's Existence. 
o World Factbook (from the CIA: for country-by-country statistics). 
o Notes for film, "The Message". 
o Calligraphy. 
o Models of Islamic Revivalism. 
o Islam and Women. 
o Search Qur'an.  
o Search Hadith. 
o American Community School, Beirut. 
o Religion Statistics. 
o History 533, Phillips Academy, Andover. 
o Islam in Spain (Andalus) and Baghdad. 

 



  مالحق البحث

 

٥٢١ 

  ي عشرالملحق الحاد
Fall 2005 

Religion & International Affairs 
John L. Esposito 

Class 1 Introduction: Religion & International Affairs. 
 Video: "The Koran & Kalashnikov". 

I. Religion and Global Politics 

Class 2 Bernard Lewis, "The Roots of Muslim Rage".   
Samuel Huntington, "The Clash of Civilizations". 
Stanley Hoffman, "The Clash of Globalizations". 

Class 3 B. Barber, Jihad vs. McWorld. 

Class 4 M. Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, chs. 1-6. 

Class 5 Karen Armstrong, The Battle for God.  
E. Sprinzak, "Three Models of Religious Violence: The Case of 
Jewish Fundamentalism in Israel". 

Class 6 Seyyed Qutb, Milestones.  

Class 7 Prof. Dru Gladney, "Islamic Violence in China: Toward a 
Peaceful Resolution".  
Gladney, "The Role of Xinjiang in China-Central Asia Relations" 
http://www.csis.org/china/030605.cfm.  

Class 8 Midterm.  

II.  Religion, Violence and Conflict Resolution. 
Class 9 M. Dennis et al., Oscar Romero.   

Video: Romero. 

Class 10 G. Gutierrez, A Theology of Liberation. 

Class 11 Selected readings on Liberation Theology.  

Class 12 Joyce Davis, Martyrs: Innocence, Vengeance and Despair in the 

http://www.csis.org/china/030605.cfm
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Middle East.  

Class 13 Marc Gopin, Between Eden and Armageddon: The Future of 
World Religions, Violence and Peacemaking. 

Class 14 J. L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, chs. 1-3.  

Class 15 Jurgensmeyer, Terror in the Mind of God, chs. 7-11. 
Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, ch. 4.   

Requirements: 
1) Attendance and regular participation are expected. This is the polite 

form for "mandatory"!.  

2) Mid-term and Final Examination. Both exams will include in-class 
and take-home components. Graduate students will substitute a final paper 
for the final examination. Paper will be approximately 15 pages (double 
spaced). Topic and preliminary bibliography should be submitted for 
approval no later than Nov. 12. 

3) 5-page paper (due at the end of the semester) on the role of religion in 
international affairs. You are free to select the specific topic. Your paper 
should be based primarily upon your monitoring of the press and media 
during the course. Paper due on day of final examination.  

4) Read major newspapers and magazines (New York Times, Washington Post, 
Christian Science Monitor, The Economist, Far Eastern Economic Review) 
and monitor events relevant to the course. 

Required Texts:  

∗ Karen Armstrong, The Battle for God.  

∗ B. Barber, Jihad vs. McWorld.  

∗ M. Dennis et al., Oscar Romero. 

∗ J. L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam.  

∗ Marc Gopin, Between Eden and Armageddon: The Future of World 
Religions, Violence and Peacemaking. 

∗ G. Gutierrez, A Theology of Liberation. 

∗ Joyce Davis, Martyrs: Innocence, Vengeance and Despair in the Middle 
East.  
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∗ M. Juergensmeyer, Terror in the Mind of God.  

∗ Seyyed Qutb, Milestones. 

Office Hours:  

Wednesday 4:15 - 5:30 P.M., ICC 260; other times by appointment. 
Whenever possible, it is generally advisable to call (ext. 78375) or email 
(jle2@georgetown.edu) ahead of time to schedule an appointment.  

mailto:jle2@georgetown.edu
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 الملحق الثاني عشر

Crusade vs. Jihad?: Muslim-Christian Relations in Historical 
Perspective 

HIST 1909 
History Dept. 
Univ. of Minnesota 
Onestop 
Libraries  
Instructor: Giancarlo Casale  
Email: casale@umn.edu  
Office phone: (612) 626-4265  
Office hours: to be announced, 278 Social Sciences.  
Course meetings: Tuesdays, 1:25-3:20 pm  

Course Description:  
Is there a really a "clash of civilizations" between Islam and the West today? 

Has there ever been? In this course we will try to answer this question, by 
examining the historical development of relations between Christianity and Islam, 
and focusing specifically on the contrast between perceptions today and the 
realities of the more distant past. Themes to be addressed will include holy war, 
conquest, and slavery, but also peaceful religious conversion, cultural interaction, 
and shared concepts of faith and tolerance.  

Although this is a history class whose primary focus is the pre-modern period, 
it also aims to provide a basis for understanding the complexities of Muslim-
Christian relations in the contemporary world. Weekly discussions will be 
conducted with reference to current events in addition to the assigned readings, 
with special attention paid to a critique of the way the media and entertainment 
industry in both the West and the Islamic world represents, and misrepresents, the 
historical relationship between the two religions.  

Organization and Requirements:  
Meetings will be divided between a lecture and an activity/discussion session 

based on assigned readings. To facilitate discussion, each student will be required 
to write five short (1-2 page) papers on the reading assignments during the course 

mailto:casale@umn.edu
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of the semester. These must be handed in at the start of class on the day in which 
the readings will be discussed. Students are free to choose which weeks they will 
write their papers, but at least two must be completed by the session on Oct. 11, 
and all five by Nov. 29 th.  

In addition, a longer paper of 6-8 pages will be due at the end of the semester. 
This should incorporate ideas from at least two of the earlier papers, and use 
evidence from the readings to address the larger themes of the class. A rough draft 
of this paper should be handed by Dec. 5th, and revised and resubmitted by the 
Dec. 19th.  

Finally, students will be asked to form small groups and select a book, a film, a 
website, or any other example from the modern mass media related to the history 
of relations between Christianity and Islam. These will be presented and critiqued 
for the rest of the class in a short (10-15 minute) oral presentation during our last 
weekly meeting. 

Attendance:  
This is a seminar built around class discussion, so attendance and active 

participation are mandatory and form a significant component of the final grade. 
Part of this will be determined by very brief weekly quizzes on the readings, the 
rest more subjectively based on an evaluation of attention and engagement in 
class. You may miss three class meetings for whatever reason.  

After that, you will fail the course for any absence not accompanied by written 
documentation (see the University policy concerning excusable absences).  

Grading:  
Short papers - 25%, Final paper - 30%, Group Presentation - 20% Attendance 

and Class Participation - 25%  

Course Outline and Schedule:  

Sept. 6: Introductory Session  

• Excerpts from the writings of Osama Bin Laden and Anne Coulter (to be 
distributed).  

Sept. 13: Clash of Civilizations?  

•  Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of the 
World Order, pp.56-78, 102-121, 174-179, 207-218, 245-265, 301-321.  

Sept. 20: Christianity and the Origins of Islam  
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• T. Khalidi, Muslim Jesus: Sayings and Stories in Islamic Literature , 
passages (NOT pages) 34-39, 48-51, 53-55, 59, 61-63, 66, 76, 108, 127, 
152, 186, 206-7, 246, 248, 264, 282, 284.  

• David Marshall, "Christianity in the Qur'an," in Islamic Interpretations of 
Christianity, ed. Lloyd Ridgeon, 3-30.  

• Current Events: Turkey and the European Union  

Sept. 27: The Status of Christians in Islamic Law  

• "The Status of Non-Muslims," in Islam: From the Prophet Muhammad to 
the Capture of Constantinople , trans. and ed. B. Lewis, vol 2:217-235.  

• Marston Speight, "Christians in the Hadith Literature," in Islamic 
Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon, 30-54.  

• Braude and Lewis, introduction to Christians and Jews in the Ottoman 
Empire, 1-10.  

• Current Events: The Lebanese Constitution  

Oct. 4: The Institution of Slavery in Islam and the West  

• -Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East , 1-35.  

• Thomas Phelps, "A True Account of the Captivity of Thomas Phelps," in 
Daniel Vitkus, ed., Piracy Slavery and Redemption, 193-217.  

• Excerpts from memoir of Ayuba Suleiman Diallo (to be distributed)  

• Current Events: Slavery in the Sudan  

Oct.11: Sufism  

• Lloyd Ridgeon, "Christianity as Portrayed by Jalal al-Din Rumi, in Islamic 
Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon, 99-127.  

• Jelal ad-din Rumi, The Essential Rumi, trans. Barks and Moyne, 1-8, 201-
206, 100-123.  

• Current Events: Visit to the Bell Library Special Exhibit on the Ottomans 
and Europe  

Oct. 18: Crusade vs. Jihad  

• "The Chapter on Jihad from Averroes' Legal Handbook," trans. R. Peeters 
in Jihad in Medieval and Modern Islam , 9-25.  
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• Robert the Monk, "Pope Urban II's Call to the First Crusade," in K. L. Jolly, 
Tradition and Diversity, 334-337.  

• "Usama: Memoirs," from W.H. McNeill and M.R. Waldman, The Islamic 
World, pp.185-206.  

• Current Events: The Somalis of Minnesota  

Oct. 25: "Convivencia" in Medieval Iberia, Sicily and Anatolia  

 Convivencia: Jews, Muslims, and Christians in Medieval Spain, ed. V. Mann, 
113-130.  

• G. Lewis (tr.), "The Story of Kan Turali"from The Book of Dede Korkut, 
117-32.  

• B. Lewis, ed., Islam, 135-141, 226-227.  

• Current Events: Muslim Immigration in Europe  

Nov.1: Mongols and Missionaries  

• T. Haining, "The Mongols and Religion," Asian Affairs XVII/I (1986)  

•  The Mongol Mission, ed. Christopher Dawson, pp.27-58, 100-130.  

• Current Events: The Nation of Islam  

Nov. 8: Islam and Christianity in the Age of Exploration  

• Anthony. "Islamization and Christianization in Southeast Asia: The Critical 
Phase 1550- 1650." In Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, 
Power and Belief , edited by Anthony Reid. Ithaca: Cornell, 1993, 151-179.  

• Piri Reis, Kitab-i Bahriye, vol.1, 30-55.  

• Afonso D'Alboquerque , Commentaries, p.50-78.  

• Current Events: Muslims and Christians in Nigeria  

Nov. 15: The Ottoman Empire and Religious Pluralism  

• B. Braude and B. Lewis, eds., Christians and Jews in the Ottoman Empire , 
1-34.  

• K. Mihailovic, Memoirs of a Janissary, 87-163 (0dd numbered pages only).  

• Current Events: The Partition of Cyprus  

Nov. 22: Viewing of the film "The 13th Warrior."  
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Nov. 29: Islam, Globalization and Democracy in the Modern World  

• Philip Lewis, "Depictions of Christianity within British Islamic Institutions," 
in Islamic Interpretations of Christianity, ed. Lloyd Ridgeon, 3-30.  

• Excerpts from the writings of Seyyid Qutb and Mustafa Kemal Ataturk  

Dec. 6: A Unity of Civilizations?  

• Richard Bulliet, The Case for Islamo-Christian Civilization, 1-46.  

Dec.13: Student Presentations on Contemporary Events, and Concluding 
Discussion  
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  الملحق الثالث عشر
Virginia University 

RELI 4301/6301 Islamic Thought in the Caliphal Age,  
Dr. Godlas, Fall 2005 

MWF 3:35-4:25; 201 Peabody Hall 

Email: godlas@uga.edu  
Website: http://www.uga.edu/islam phone 542-1486  
Office hours: Wednesday: 4:25-5:15, 217 Peabody. 

Note that everything on this syllabus is tentative and is subject to change at the 
instructor's discretion. Updates will be put on the WebCT website for the class, 
which you should regularly check. 

Writing Intensive Program TA: Mr. David McDuffie davidmc@uga.edu  

583-8093, Rm. 2, Peabody  

Requirements:  
1) Junior or Senior standing or consent of instructor.  

2) a UGA myid by Monday of the second week of classes. 

Course Description: 
The focus of this course is to gain an overview and understanding of the 

primary fields of Islamic thought from the 7th-13th centuries, focusing on analysis 
of the following categories of Islamic beliefs (expressed in Islamic texts) by asking 
primarily the questions that follow: 

(a) Beliefs concerning the basis of knowledge (What should we rely on in order 
to gain knowledge? What should we rely on in order to understand and 
properly interpret that basis of knowledge?) -- Epistemology 

(b) Beliefs concerning the nature of ultimate reality (What is truly real? What 
are some of the characteristics of ultimate reality? What is more real, less 
real? What degrees of reality are there, if any? How is what is more real 
related to what is less real? What will be the nature of reality if and when 
the world as we know it ends? ) -- Ontology (with subcategories of 

mailto:godlas@uga.edu
http://www.uga.edu/islam
mailto:davidmc@uga.edu
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Theology, Cosmology, and Eschatology) 

(c) Beliefs concerning the character of human nature as understood in the light 
of or in relation to that reality (Who are we? How do we identify 
ourselves? What are our identies?)-- Anthroplogy 

(d) Beliefs concerning the nature of human psychology (What does our 
consciousness consist of? Namely, what are our faculties of consciousness? 
—e.g. mind, conscience, soul, etc.; and What are our states or contents of 
consciousness? —some contemporary answers are electro-chemical 
impulses, thoughts, and emotions such as love, grief, happiness, 
depression, anger, ecstasy, etc. ) -- Psychology 

(e) Beliefs concerning the purpose of life (What is/are the purpose(s) of life?)-- 
Teleology 

(f) Beliefs concerning the way of life that leads to that attainment (How can we 
achieve the purpose? What are some of the major aspects of the method or 
way of life that leads to that attainment?-- Methodology, with 
subcategories such as the following: social, political, economic, 
religious/spiritual. 

Note that this is a Writing Intensive Program (WIP) Course. 

Objectives of Course:  
To gain broad general knowledge of the major Islamic areas of scholarship and 

major Muslim writers and their thought during the Caliphal age, the 7th-13th 
centuries of Islam.  

To learn, in a relatively objective manner, how to understand and analyze 
beliefs in general and the thought and beliefs of Muslim scholars of the Caliphal 
age, in particular.  

To gain familiarity with basic English tools for research in Islam. 

Course Methods: 
Religiological and Hermeneutically Objective Analysis  

Traditional lecture, discussion, writing assignments, and Webct discussion 
board. 

Texts:  
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Various articles from Dr. Godlas' website http://www.uga.edu/islam, and on 
the WebCT page for the class. Note that Dr. Godlas' website is linked to the 
Religion dept. home page http://www.uga.edu/religion. So if you forget the url of 
his page, you can just go the Religion Dept. home page. You can also just put Dr. 
Godlas last name into any search engine.  

The course packet is at Bel-Jeans copy shop on Broad St. (accross the street 
and to the left of the Arches). 

Note: Detailed instructions for all assignments will be given after the drop/add 
period.**  

Writing Intensive Course: 
This is a writing intensive course. This means you must work closely with the 

TA, Mr. McDuffie, on your writing assignments. In general, there will be the 
following writing assigments 

One 7 page page to be handed it at the end of the semester in which you will 
religiologically analyze a work of a Muslim scholar who was writing during the 
Caliphal period A list of scholars will be posted; and you will sign up for one so 
that there will not be duplication. This will also involve a brief five minute oral 
presentation. (Grad students will give 15 minute presentations at a separate time.)  

Five 1 1/2 - 2 page long religiological and hermeneutically objective analyses of 
the class readings, generally every few weeks beginning in the sixth week of class. 
See the handout (also posted on WebCT) titled "Steps for Hermeneutically 
Objective Analyses." For due dates, see the "Schedule of Readings and 
Assignments" and the WIP syllabus.  

Postings of #2 on webct and responses to three other students' postings one 
week after each of the five papers are due. Due dates will be posted on the 
discussion board of WebCt. 

Tests and Grading:  
1) 13% test 1, at the end of the fourth week, covering the Religiology, 

Hermeneutical Objectivity, the main terms and concepts in the articles 
"Islam" (by Voll), "Talking to Churches About Islam"(Kaltner); "Ten Things 
Everyone Needs to Know about Islam" (Esposito); and in "Muslim 
Beliefs"(S. H. Nasr); objective and essay format. 

2) 14% test 2, at the end of the 10th week; objective and essay format. 

http://www.uga.edu/islam
http://www.uga.edu/religion
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3) 20% final, objective and essay format. Wed, Dec 14, 2005, 3:30 - 6:30 pm 

4) 20 % religiological and hermeneutically objective analyses 

5) 20% final paper and oral presentation 

4) 8% WebCt posting and responses. 

5) 5% class participation and attendance 

Additional Requirements for Graduate and Honors Option Students: 

Graduate and honors option students will be required to do additional 
readings, submit a well-documented fifteen page analytical and research paper, 
and facilitate online discussions, among other responsibilities. See me after class 
and email me if you want to take an Honors option. 

General Topical Outline: (See the detailed "Weekly Schedule of Readings" 
posted on WebCT, as well as additional handouts and web-based articles) 

Week 1 (Aug 19): 
 Introduction to the class and to Islam 
Read online articles over this weekend and next two weeks 

Week 2-3 (Aug 22-26; Aug 29-Sept 2):  
Introduction to Dr. Godlas' website (www.uga.edu/islam ), Hermeneutical 
Objectivity, Religiology, and overview of Islamic history and beliefs; Read: 
article "Islam" by Seyyed Hossein Nasr, handout 

Week 4-5:  
Qur'an and Qur'an commentary 

Sept. 9:  
test 1 (material covered in Weeks 1-3.)  

Week 6: 
Hadith and Hadith Criticism 

Week 7- 10:  
Islamic Theology (test 2 at end of week 10, Oct 21) 

Week 11-12: 
Islamic Philosophy  

Week13: 
Islamic Law  

http://www.uga.edu/islam
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Week 14-16:  
Sufism 

Week 17:  
Oral presentations 

Honesty Policy 
The UGA Academic Honesty Policy will be followed. In other words, all 

academic work must meet the standards contained in "A Culture of Honesty." 
Students are responsible for informing themselves about those standards before 
performing any academic work. The link to more detailed information about 
academic honesty can be found at 
http://www.uga.edu/ovpi/honesty/acadhon.htm 

Changes to this Syllabus: 
The instructor reserves the right to make any changes to this syllabus. The 

course syllabus is a general plan for the course; deviations announced to the class 
by the instructor may be necessary. Changes will be posted on WebCT. 

Detailed Weekly Schedule 
Religion 4301, Islamic Thought in the Caliphal Age, Dr. Godlas, Fall 2005 

Schedule and Readings note: ER= Encyclopedia of Religion 

Week 1 (Aug 19): 
 Introduction to the class and to Islam 
Read these articles over this weekend and next two weeks: 

1) Voll, "Islam" (from Congressional Quarterly) 

http://www.cqpress.com/context/articles/epr_islam.html  

2) Esposito, "10 Things Everyone Needs to Know about Islam," 

http://www.nitle.org/arabworld/texts.php?module_id=2&reading_id=62&se
quence=1  

(from National Institute for Technology and Liberal Education); 

3) Kaltner, "Talking With Churches About Islam," 

http://www.congregationalresources.org/kaltner.asp  

(from Congregational Resource Guide-- a Christian, church-based website) 

http://www.uga.edu/ovpi/honesty/acadhon.htm
http://www.cqpress.com/context/articles/epr_islam.html
http://www.nitle.org/arabworld/texts.php?module_id=2&reading_id=62&se
http://www.congregationalresources.org/kaltner.asp
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Week 2-3 (Aug 22-26; Aug 29-Sept 2) 

Religiology, Hermeneutical Objectivity, and overview of Islamic history and 
beliefs 

Read: article "Islam" by Seyyed Hossein Nasr, handout 

Assignment Week 2: Religiologically analyze your own beliefs, two of your 
peers (one male and one female), and one person of an older generation; ideally 
one and one-half pages per analysis and post on webct, hand in Monday of week 
3. 

ONLINE Dr. Godlas' website (www.uga.edu/islam ),  

Assignment Week 3, choose any three of the major subpages on the table on Dr. 
Godlas' website, find one link for each of the three chosen pages, and in one 
paragraph summarize it and your candid response to it, post on webct and post 
by and hand in Monday of week 4.  

ONLINE Qur'an search engine: 

http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchquran.html:  

Assignment Week 3, using the Qur'an search engine, research one major 
Biblical figure (including Jesus or Mary) in Qur'an, post on webct, post by and 
hand in Monday in week 4.. 

Week 4 Sept. 5-9, Qur'an  

Sept. 5 Labor Day HOLIDAY 

ONLINE Intro to the Qur'an: Chittick and Murata 
http://www.quran.org.uk/out.php?LinkID=142  

ONLINE Surah 96, al-'Alaq (the Germ cell) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/096.qmt.html ; 
http://www.geocities.com/masad02/096.html  

ONLINE Surah 1, al-Fatiha (the Opening) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/001.qmt.html ; 
http://www.geocities.com/masad02/001  

ONLINE Surah 112, al-Ikhlas (Sincerity) 
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/112.qmt.html ; 
http://www.geocities.com/masad02/112.html  

ONLINE Qur'an: Message of the Qur'an (trans. by Muhammad Asad), surahs 

http://www.uga.edu/islam
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchquran.html
http://www.quran.org.uk/out.php?LinkID=142
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/096.qmt.html
http://www.geocities.com/masad02/096.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/001.qmt.html
http://www.geocities.com/masad02/001
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/112.qmt.html
http://www.geocities.com/masad02/112.html
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(chapters) 91-99 (online) http://www.geocities.com/masad02/  

Week 4 Sept. 5-9, Qur'an  

Sept. 5 Labor Day HOLIDAY 

Von Denffer, 'Ulum al-Qur'an (Sciences of the Qur'an),  

"Qur'an and Revelation," ch. 1 pp. 11-29; 1 

"Transmission" ch. 2 pp. 31-56 11 

Test 1, Sept. 9. 

Week 5 Sept. 12-16, Qur'an commentary 

Rippin, "Tafsir" (Qur'an commentary), ER, pp. 236-244. 25 

Ayoub, Tafsir Surat al-Fatiha, pp. 41-49; 35 

ONLINE: Ibn Kathir, Tafsir, al-Fatiha, http://www.tafsir.com/ and click on 
"Go." 

Week 6 Sept 19-23 

 Hadith and Hadith Criticism 

Librande, "Hadith," ER, pp. 143-151 41 

Criticism of Hadith, (a) "Ikrima," pp. 77-81; Abu Salt, "Iman,"150-55. 51 

Sakhawi (d. 1497) History and the Criticism of Hadith Transmitters, 273-8 57 

 (definition of tarikh "history" et. al), 332-41 (legal classification of history). 

WIP- paper 1 due Mon. Sept. 26. 

Week 7- 10 Islamic Dogmatic Theology 

Week 7: Sept. 26-30 Overview of Dogmatic Theology 

Fakhry, "Short Intro to Islamic Philosophy: Early Religious and Political 
Conflicts," (deals with early theological developments beginning with Kharijites 
and Rise of Systematic Theology-kalam), pp. 12-20 71 

Anawati, "Kalam," ER, pp. 231-242. 77 

Shahrastani (d. 1153), Muslims Sects and Divisions (Mu'tazilites), pp. 41-43. 
89 

Wolfson, The Philosophy of the Kalam, "Attributes," ch. 2, pp. 112-133. 91 

http://www.geocities.com/masad02/
http://www.tafsir.com/
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Week 8: Oct 3-7 al-Ash'ari and Ash'arities  

Fakhry, "Short Intro to Islamic Philosophy: Early Religious and Political 
Conflicts," (al-Ash'ari and Ash'aris, pp. 64-68 [stop before "Islamic assault...]) 103 

Watt, "The Achievement of al-Ash'ari", pp. 303-316 107 

Watt, "The Relationship of al-Maturidi to al-Ash'ari," pp. 312-318. 112 

ONLINE: Abu Hanifa (d. 765) al-Fiqh al-akbar, 
http://www.sunnipath.com/Resources/Questions/QA00000857.aspx  

Al-Ash arī (d. 935) The Elucidation of Islam's Foundation (al-Ibanah), pp. 
31-35 117 [creed from Maqalat al-islamiyin];  

Al-Ash'ari, creed from al-Ibanah, pp. 50-55 which is also online at 121 

http://www.islamic-paths.org/Home/English/Sects/Asharees/Creed.htm ;  

Al- Ash arī (d. 935) The Elucidation of Islam's Foundation (al-Ibanah) 125 

pp. 107-113. (predestination). 

Al-Juwayni (d. 1085), A Guide to Conclusive Proofs for the Principles 129 

of Being, pp. 103-11 (human action in the light of predestination). 

Pavlin, "Sunni kalam and theological controversies," pp. 105-117. 135 

WIP- paper 2 due Mon Oct. 10. 

Week 9: Oct. 10-14 Al-Ghazali (and Jami) 

Watt, "Al-Ghazali," ER, pp. 541-544 143 

Marmura, "Al-Ghazali, pp. 137-154. 147 

Al-Ghazali (d. 1111) The Mysteries of the Human Soul, from 159 

The second half of ch. 1 (pp. 7-19), "The Reality of the Human Soul," "The 
Proof of the Non-Divisibility of the Soul," "The Attachment or Non-attachment of 
the Soul to the Body," "The World of Matter and the World of Creation." Also 
online at 
http://www.wponline.org/vil/Books/AG_MHS/Default.htm. 

Al-Ghazali (d. 1111) The Remembrance of Death and the Afterlife 167 

 (Heaven and the Varieties of Its Bliss) pp. 232-38 and p. 272 (notes, very 
important).  

http://www.sunnipath.com/Resources/Questions/QA00000857.aspx
http://www.islamic-paths.org/Home/English/Sects/Asharees/Creed.htm
http://www.wponline.org/vil/Books/AG_MHS/Default.htm
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Al-Ghazali (d. 1111) The Ninety-Nine Beautiful Names of God, pp. 51-57 173 

(Allah and Rahman/Rahim) 

Jami (d. 1492), Precious Pearl, pp. 43-45, pp. 127-130 177 

(on attributes, plus commentary) 

Oct 14 Al-Ghazali film** 

Week 10: Oct. 17-21 Hanbali Theology and Twelve-Imam Shi'ite Theology 

Hanbali Thought: (three articles, continued on next page) 

Ibn Qudama (d. 1223), Censure of Speculative Theology, pp. 19-24 183 

 (Criticism of Allegorical Interpretation). 

Ibn Taymiyah (d. 1328), Principles of Islamic Faith, "Allah's Names and 
Attributes in the Sunnah" (ch. 2, all)  

http://www.usc.edu/dept/MSA/introduction/wasiti/taimiyah_6.html  

Ibn Qayyim al-Jawziyah (d. 751 rajab)*, Provision for the Hereafter, 187 

pp. 261-74 (Visiting Graves, et. al). 

Shi'ite theology 

Muhajirani, "Twelve Imam Shi'ite Theological and 195 

Philosophical Thought," pp. 119- 143. 

Mullah Sadra (d. 1641), "Hell," pp. 235-41 209 

Oct. 21, TEST 2. 

WIP- paper 3 due Mon. Oct. 24. 

END OF PART ONE 

Week 11-12 Oct. 24-28 Islamic Philosophy I.  

Oct 27-28 (Thurs/Fri) Fall Break HOLIDAY 

Marmura, "Falsafa," ER, pp. 267-76. 215 

Neoplatonic thought, from the Book of Causes (Liber de causis) and (Pseudo-) 
Theology of Aristotle, trans. by Rosenthal, pp. 151-155. 225 

Al-Kindi, (d. 870) Al-Kindi's Metaphysics (On First Philosophy, pp. 55-60). 
229 

http://www.usc.edu/dept/MSA/introduction/wasiti/taimiyah_6.html
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Al-Farabi d. 950, in Anthology v.1,  

(a) pp. 116-119 (knowlege, soul, and 233 metaphysics); (b)125-133 (political 
philosophy)  

Ibn Miskawayh (d. 1030) Refinement of Character (ch. Health of the 241 

Soul: section-- Diseases of the Soul), pp. 157-170. 

Avicenna (d. 1037), in Anthology, v. 1 (a) pp. 198-200 (ontology); 249 

208-211 (most delightful happiness in union with necessary being);  

(b) 251-259 (stations of knowers);  

Avicenna (d. 1037) Treatise on Love on WebCt, pp. 211- 213  

 (Until the end of section 1); pp. 218-228 (section 5-7) also at 
http://www.muslimphilosophy.com/sina/works/avicenna-love.pdf  

Oct 31- Nov. 4 Islamic Philosophy II. 

Al-Ghazali, Incoherence of the Philosophers (d. 1111) online at 
http://www.tphta.ws/TPH_AGIP.HTM  

Ibn Rushd (d. 1198), Incoherence of Incoherence, pp. 356-359 259 

and 359-363 (eternal soul; and denial of bodily resurr.) 

Suhrawardi (d. 1191) The Philosophy of Illumination, pp. 76-89 263 

(The first discourse: On the Divine Lights) 

Qutb al-Din Shirazi (d. 1236) (Souls after separation from the body), 271 pp. 
216-223. 

Al-Biruni, (d. 1051) "Beliefs of Hindus," in Anthology, v. 1, 376-90. 275 

Ismaili Shi'ite Philosophy 

Nanji, "Ismaili Philosophy," pp. 144-154. 283 

Nasir-i Khusraw, Isma'ili Ontology, "On Different Kinds of Existents" 289, pp. 
321-323. 

Tusi (d. 1274), Ismaili theodicy: "Good and Evil" 291 

in Anthology, v. 2, pp. 368-372. 

WIP- paper 4 due Mon. Nov. 7. 

http://www.muslimphilosophy.com/sina/works/avicenna-love.pdf
http://www.tphta.ws/TPH_AGIP.HTM
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Week13 Nov. 7-11 Islamic Law  

Nov. 7 Islam and Media lecture-- Abdallah Schleiffer: Assignment: two page 
discussion of Control Room, Prof. Schleiffer's presentation and panel 
discussion. Due Mon. Nov. 14. 

Nasr, "Shari'ah: Divine Law, Sacred and Human Norm," pp. 93-119. 295 

Kamali, "Madhhab," ER, pp. 66-70. 309 

ONLINE: Abd al-Hakim Murad, "Understanding the four madhhabs." 

Weiss, "Usul al-fiqh," ER, pp. 155-159. 315 

ONLINE: Maxims of Usul al-fiqh 

Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, pp. 366-74. (ijtihad) 321 

Abou El Fadl, "The Rules of Killing at War," pp. 144-158. 327 

ONLINE: Ibn Malik, Muwatta 

al-Shafi'i's Risala, pp. 123-25, 128-30, 179-185, 252-253, 285-87. 341 

Misri, Reliance of the Traveler: pp. 126-135. prayer. 353 

Week 14-15 Sufism 

Week 14: Nov. 14-18 Sufism: Formative and Consolidating Sufism 

Awn, "Sufism," ER pp. 104-123. 359 

Junayd, The Book of Fana' (in Early Islamic Mysticism), pp. 259-65. 379 

Tirmidhi (d. ca. 932), A Treatise on The Heart, pp. 12-15, 40-45 383 

'Ayn al-Qudat al-Hamadani, Zubdat (souls and bodies), pp. 164-72; 393 

Kalabadhi (d. 995), Doctrine of the Sufis, pp. 14-20, 28-36, 52-53, 112-17. 
399 

Sulami (d. 1021) The Stumblings of Those Aspiring, 413 

"Faqir and Faqr," pp. 131-36.  

Qushayri (d. 1072), The Treatise (in Early Islamic Mysticism, trans. Sells), 
419 

pp. 99-116 (states, stations). 

Hujwiri (d. 1072 - 1076), Kashf al-mahjub, pp. 16-18 (knowledge), 429 
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267-77 (gnosis). 

Qushayri (d. 1072) Sufi Book of Spiritual Ascent (al-Risala), 437  

tr. Harris, pp. 285-91 (adab). 

Al-Ghazali (d. 1111), Deliverance from Error, abridged, on webct. 

ONLINE: Al-Ghazali, from his Revival of the Religious Sciences pp. 37-70. 
http://www.ghazali.org/books/ghazali_worship.htm  

Recommended ONLINE: Deliverance from Error (entire text), online at 
http://www.muslimphilosophy.com/gz/md/gz101.htm  

WIP - paper 5 due Mon. Nov. 21. 

Week 15-16: Nov. 21-25-- nov 23-25 Thanksgiving HOLIDAY -- Nov. 28-
Dec 2. 

Sufism: Institutional Sufism, Ibn 'Arabi, and Ecstatic Love Mysticism 
Suhrawardi, Shihabuddin 'Umar (d.1234) 'Awarif al-ma'arif, pp.22-36. 441 
 (shaykh and murid) 
Chittick's Synopsis of Ibn 'Arabi's thought: Self-Disclosure of God, 449 
pp. xvi-xxvii (11 pp.) 
Ibn Arabi, Meccan Illuminations, pp. 77-88. 461 
Jili, Universal Man, (The Quality of Divinity, Unity, Unicity) pp. 16-25 469 
Ibn Arabi/Kashani Fatiha Qur'an Commentary pp. 50-54. 475 
Ruzbihan, Sufi Qur'an Commentary, online at webct  
Rumi, Discourses, pp. 235-242. 479 
Najm al-Din Razi (d. 1256), The Path of God's Bondsmen 485 
(Attaining to the Divine Presence) pp. 324-332 
Friday, Dec, 2 Ibn Arabi lecture 

Week 17 Dec. 5-8 (Mon, Dec. 5, Tues. Dec. 6 (Fri. sched), Wed. Dec. 7,) Oral 
presentations of major papers; Final paper due on Mon. Dec. 5 in class. 

Friday Dec. 9 Reading day 

Finals Wed, Dec 14, 2005, 3:30 - 6:30 pm;  
Grades due Dec 19. 

http://www.ghazali.org/books/ghazali_worship.htm
http://www.muslimphilosophy.com/gz/md/gz101.htm


  مالحق البحث

 

٥٤١ 

 الملحق الرابع عشر

University of London 

Syllabus for Graduate Seminar on Arabic Philosophy 

Instructor: Dr. Peter Adamson (KCL). 

The course will consist of 20 seminars, 10 in Term 1 and 10 in Term 2. Each 
seminar will last for two hours, and combine lecture with discussions devoted to a 
close reading of a text (in English translation).  

Course Aims:  
To give students an understanding of the historical development and 

philosophical interest of philosophy produced in the Arabic-speaking world, 
focusing on the time period from al-Kindî (9th century) to Averroes (12th century), 
which one might call the "classical" period of Arabic thought.  

Course Objectives:  
Students who complete the course should have developed an understanding of 

the following issues in classical Arabic philosophy:  
• Philosophy of mind (i.e. theory of soul and intellect);  
• The relation between philosophy and religion;  
• The attitude taken towards Greek philosophical texts, especially 

Aristotle, by Muslim philosophers;  
• The problem of divine attributes;  
• The nature of God as cause;  
• The problem of free will.  
• Students will also gain an awareness of some developments in the post-

classical era, though this will not be the main focus of the course.  

Reading is indicated below in the syllabus and will be available in the library. 
Some articles will be available on reserve in the xerox library at KCL Philosophy 
Dept. These are marked with an asterisk. Other articles are available from me on 
request.  

Some general reading useful for the entire course is available at the library:  
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- M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, (Columbia University 
Press, 1983).  

- History of Islamic philosophy edited by Seyyed Hossein Nasr and 
Oliver Leaman (Routledge, 1995). See also entries for specific 
philosophers in the Routledge Encyclopaedia of Philosophy (London: 
Routledge, 1998).  

Course of Lectures: Semester One  

Term One: al-Kindî and the Transmission of Greek Thought  

1- (Oct 3). Arabic philosophy: an overview of the tradition.  

Suggested reading: *G. Endress, "The Defense of Reason: the Plea for 
Philosophy in the Religious Community," Zeitschrift für Geschichte der arabisch-
islamische Wissenschaften 6 (1990), 1-49. For a combative view see D. Gutas, 
"The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century," British Journal of 
Middle Eastern Studies 29 (2002), 5-25.  

2- (Oct 10). The translation movement and al-Kindî’s circle.  

Discussion text: Excerpts from Arabic translations of Neoplatonic texts.  

Suggested reading: *R. Taylor, "Aquinas, the Plotiniana Arabica and the 
Metaphysics of Being and Actuality," Journal of the History of Ideas 59 (1998), 
241-264. *C. D’Ancona, "Divine and Human Knowledge in the Plotiniana 
Arabica," The Perennial Tradition of Neoplatonism, edited by J.L. Cleary 
(Leuven: Leuven University Press, 1997), 419-442. P. Adamson, The Arabic 
Plotinus (London: 2002), ch.5. If you can read French you might take a look at 
C. D’Ancona Costa, Recherches sur le Liber de Causis (Paris: 1995).  

3- (Oct 17). Al-Kindî on God.  

Discussion text: al-Kindî, On the True Agent.  

Suggested reading: *P. Adamson, "Before Essence and Existence: al-Kindî’s 
Conception of Being,"; *P. Adamson, "Al-Kindî and the Mu‘tazila: Divine 
Attributes, Creation and Freedom".  

4- (Oct 24). Al-Kindî on intellect and the soul.  

Discussion text: al-Kindî, On Incorporeal Substances.  

Suggested reading: *P. Adamson, "Two Early Arabic Doxographies on the 
Soul"; J. Jolivet, L’intellect selon Kindi (Leiden: 1971).  
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5- (Oct 31). Al-Kindî on the eternity of the world.  

Discussion text: al-Kindî, On the Oneness of God and the Finity of the World.  

Suggested reading: see the commentary in A. Ivry, Al-Kindi’s Metaphysics 
(Albany: 1974); H.A. Davidson, "John Philoponus as a Source of Medieval, Islamic 
and Jewish Proofs of Creation," Journal of the American Oriental Society 89 
(1969), 357-391; also my article "Al-Kindî and the Mu‘tazila" mentioned above.  

Term Two: al-Fârâbî and Tenth Century Philosophy 

Handouts for lectures 

6- (Nov 14). Logic and language in the tenth century.  

Discussion text: excerpt from al-Fârâbî’s Commentary on On Interpretation.  

Suggested reading: F.W. Zimmermann, Al-Farabi’s Commentary and Short 
Treatise on Aristotle’s De Interpretatione (Oxford: 1981). D.S. Margouliath, "The 
Discussion between Abu Bishr Matta and Abu Sa‘id al-Sirafi on the Merits of Logic 
and Grammar," Journal of the Royal Asiatic Society (1905), 79-129. M. Mahdi, 
"Language and Logic in Classical Islam," Logic in Classical Islamic Culture, ed. 
G.E. von Grunebaum (Wiesbaden, 1970), 51-83. On al-Fârâbî generally, see 
*"Al-Farabi," in Encyclopaedia Iranica.  

7- (Nov 21). Al-Fârâbî on the Greek tradition, and his classification of 
sciences.  

Discussion text: excerpt from al-Fârâbî, On the Harmony of the Two Sages.  

Suggested reading: *J. Lameer, "The Philosopher and the Prophet: Greek 
Parallels to al-Fârâbî’s Theory of Philosophy and Religion in the State," 
Perspectives arabes et médiévales sur la tradition scientifique et philosophique 
grecque (1997), 609-622. D. Gutas, "Paul the Persian on the Classification of the 
Parts of Aristotle’s Philosophy: a Milestone Between Alexandria and Baghdad," 
Der Islam 60 (1983), 231-267. M. Mahdi, Alfarabi’s Philosophy of Plato and 
Aristotle (Ithaca: 1969, reprinted 2003).  

8- (Nov 28). Al-Fârâbî’s metaphysical cosmology.  

Discussion text: excerpt from al-Fârâbî, The Perfect State.  

Suggested reading: *T.-A. Druart, "Al-Farabi and Emanationism," Studies in 
Medieval Philosophy, ed. J.F. Wippel (Washington DC: 1987), 23-43.  

9- (Dec 5). Al-Fârâbî’s epistemology.  
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Discussion text: excerpt from al-Fârâbî, ThePerfect State.  

Suggested reading: H. Davidson, Alfarabi, Avicenna and Averroes on Intellect 
(Oxford: 1992); M. Geoffrey, "La tradition arabe du Peri Nou d’Alexandre 
d’Aphrodise et les origines de la théorie farabienne des quatre degrés de l’intellect," 
Aristotele e Alessandro di Afrodisia nella Tradizione Araba (Padua: 2002), 191-
231.  

10- (Dec 12). Al-Fârâbî on religion and philosophy.  

Discussion text: excerpt from al-Fârâbî, Book of Religion.  

Suggested reading: *T.-A. Druart, "Al-Farabi, Ethics and First Intelligibles," 
Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 7 (1996), 403-423; *E.I.J. 
Rosenthal, "The Place of Politics in the Philosophy of al-Farabi," Islamic Culture 
29 (1955), 157-178, reprinted in his Studia Semitica vol.2. M. Mahdi, Alfarabi 
and the Foundations of Islamic Political Philosophy (Chicago: 2001) sums up the 
Straussian approach. See also the Lameer article noted above.  

Course of Lectures: Semester Two  
Term One: Avicenna  

11- (Jan 16). Avicenna’s views on modality, essence and existence.  

Discussion text: excerpt from Avicenna, The Healing.  

Suggested reading: *F. Rahman, "Essence and Existence in Avicenna" 
Mediaeval and Renaissance Studies 4 (1958); M. Marmura, "Avicenna on Causal 
Priority," in Islamic Philosophy and Mysticism, ed. P. Morewedge (Delmar: 
1981), 65-83; M. Marmura, "The Metaphysics of Efficient Causality in Avicenna," 
in Islamic Theology and Philosophy, ed. M. Marmura (Albany: 1984), 172-187.  

12- (Jan 23). Avicenna’s proof of God’s existence.  

Discussion text: excerpt from Avicenna, The Healing.  

Suggested reading: *T. Mayer, "Avicenna’s Burhân al-Siddiqîn," Journal of 
Islamic Studies 12 (2001), 18-39; *M. Marmura, "Avicenna’s Proof from 
Contingency for God’s Existence in the Metaphysics of the Shifâ’," Medieval 
Studies 42 (1980).  

13- (Jan 30). Avicenna’s epistemology.  

Discussion text: excerpt from Avicenna, The Salvation.  

Suggested reading: *D. Gutas on intuition, from his Avicenna and the 
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Aristotelian Tradition (Leiden: 1988); D. Hasse, "Avicenna on Abstraction," in 
Aspects of Avicenna, ed. R. Wisnovksy, (Princeton: Markus Wiener, 2001), 39-72.  

14- (Feb 6). Avicenna’s psychology.  

Discussion text: excerpt from Avicenna, The Salvation.  

Suggested reading: *M. Marmura, "Avicenna’s ‘Flying Man’ in Context," 
Monist 69 (1986); * T.-A. Druart, ""The Human Soul’s Individuation and its 
Survival After the Body’s Death: Avicenna on the Causal Relation Between Body 
and Soul," Arabic Sciences and Philosophy 10 (2000), 259-273; P. Adamson, 
"Correcting Plotinus: Soul’s Relationship to Body in Avicenna’s Commentary on 
the Theology of Aristotle" (forthcoming); D. Hasse, Avicenna’s De Anima in the 
Latin West (London: 2000).  

15- (Feb 13). Avicenna’s physics.  

Discussion text: excerpt from Avicenna, The Healing.  

Suggested reading: J. McGinnis, "Avicenna on the Now," American Catholic 
Philosophical Quarterly 73 (1999), 73-106; A. Hasnawi, "La définition du 
movement dans la Physique du Shifâ’ d’Avicenna," Arabic Sciences and 
Philosophy 11 (2001), 219-255.  

Term Two: Averroes  

16- (Feb 20). Averroes on religion and philosophy.  

Discussion text: Averroes, The Decisive Treatise.  

Suggested reading: *R. Taylor, "Truth Does Not Contradict Truth: Averroes 
and the Unity of Truth" Topoi 19 (2000), 3-16; R. Taylor, "Averroes on the 
Status of Religious Propositions," in Was ist Philosophie in Mittelalter?, ed. A. 
Speer and J.A. Aertsen (Berlin: 1998), 889-894.  

17- (Feb 27). Averroes against Ghazâlî, part one: eternity of the world.  

Discussion text: excerpt from Averroes, Incoherence of the Incoherence.  

Suggested reading: Al-Ghazâlî, The Incoherence of the Philosophers, translated 
by M. Marmura (Provo: 1997); *T. Kukkonen, "Possible Worlds in the Tahâfut 
al-Tahâfut: Averroes on Plenitude and Possibility," and "Possible Worlds in the 
Tahâfut al-Falâsifa: al-Ghazâlî on Creation and Contingency," Journal of the 
History of Philosophy 38 (2000), 329-348 and 479-502; B. Kogan, "Eternity and 
Origination: Averroes’ Discourse on the Manner of the World’s Existence," in 
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Islamic Theology and Philosophy, ed. M. Marmura (Albany: 1984), 203-235.  

18- (Mar 5). Averroes against Ghazâlî, part two: on causation.  

Discussion text: excerpt from Averroes, Incoherence of the Incoherence.  

Suggested reading: *B. Dutton, "Al-Ghazâlî on Possibility and the Critique of 
Causality," Medieval Philosophy and Theology 10 (2001), 23-46; *B. Kogan, 
"The Philosophers al-Ghazâlî and Averroes on Necessary Connection and the 
Problem of the Miraculous," in Islamic Philosophy and Mysticism, ed. P. 
Morewedge (Delmar: 1981), 113-132. For the anti-occasionalist view see R.M. 
Frank, Al-Ghazâlî and the Ash‘arite School (Durham: 1994), with response by 
Marmurain his review, "Ghazalian Causes and Intermediaries," Journal of the 
American Oriental Society 115 (1995), 89-100.  

19- (Mar 12). Averroes on psychology.  

Discussion text: excerpt from Averroes, Long Commentary on the De Anima.  
Suggested reading: *D. Black, "Conjunction and the Identity of Knower and 

Known in Averroes," American Catholic Philosophical Quarterly 73 (1999), 159-
184; *R. Taylor, "Averroes on Psychology and the Principles of Metaphysics," 
Journal of the History of Philosophy 36 (1998), 507-523; A. Ivry, "Averroes on 
Intellection and Conjunction," JAOS 86 (1986), 76-85.  

20 (Mar 19). Averroes on metaphysics and theology.  
Discussion text: excerpt from Averroes, Long Commentary on the Metaphysics.  
Suggested reading: C. Genequand, Ibn Rushd’s Metaphysics (Leiden: 1984); 

B. Kogan, Averroes and the Metaphysics of Causation (Albany: 1985). 
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