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 مــن أجــل، هيــدف هــذا البحــث إىل الكشــف عــن جــذور املعرفــة العربيــة واإلســامية بالغــرب:ملخــص البحــث
التأســيس لعلــم االســتغراب الــذي يتغيــا مــوازاة اجلهــود العلميــة لعلــم االســترشاق الــذي أســهم بــكل أطــواره يف مســاعدة
 والتارخيــي، اعتمــدت يف البحــث املنهجــن االســتقرائي.السياســة الغربيــة عــى مزيــد اإلمســاك بخنــاق الــرق اإلســامي
 وكــذا، ثــم يف القــرآن الكريــم املــيء باإلرشــاد ملعرفــة اآلخــر، ولذلــك توجــه إىل احلفــر يف الــراث اجلاهــي،الوصفــي
ـرا اخلــرة اإلســامية
ً  وأخـ،الســنة النبويــة العامــرة بجليــل األحاديــث املرشــدة إىل وجــوب دعــوة اآلخــر وبالتــايل معرفتــه
العريضــة يف معرفــة الغــرب والتــي تناثــرت يف كتــب األدبــاء واملوســوعيني والرحالــة واجلغرافيــن والدبلوماســيني وداريس
ً  فضـ،وك ّتــاب الدواويــن
ُ ، ورجــال االســتخبارات، والتجــار،العقائــد
ا عــن املشــتغلني بنقــض األديــان وخاصــة النرصانيــة
 واالهتــام باملنجــز، وخلصــت إىل رضورة اســتناد علــم االســتغراب للتجــارب الســابقة املبثوثــة يف كتــب الــراث.منهــا
 واإلفــادة مــن مدونــات النــوازل الفقهيــة وكتــب العالقــات الدوليــة اإلســامية يف تقييــم،اإلســامي يف معرفــة اآلخــر
. وآثــار تلــك املعرفــة يف رســم املدونــة القانونيــة اإلســامية،املعرفــة اإلســامية باآلخــر
. أوروبا، الروم، الغرب، االسترشاق، االستغراب:الكلامت املفتاحية
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Abstract: This research aims at uncovering the roots of Arab and Islamic knowledge in the West in terms of the scientific
establishment of the astonishing science that reflects the scientific efforts of orientalism, which contributed at all its stages to
helping Western policy hold on to the Islamic East. I adopt inductive and descriptive historical approaches to look in depth into the
pre-Islamic heritage, the Holy Quran that is full of guidance as to how to know the other, the noble Sunnah that is rich in guiding
Muslims to invite others and thus to know them and finally the broad Islamic experience in understanding the West, as addressed
by artists, travelers, geographers, traders, business intelligence persons, theologians, and the Diwans’ notetakers.
I conclude that occidentalism should be based on previous writings about the relationship between Islam and the West,
particularly those dealing with jurisprudential cases, international relations and the achievement of Muslims in knowing the other.
Special attention should be paid to the impact of such knowledge on shaping the Islamic legislative literature.
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تمهيد
ـور قيــام الشــمس واجلغرافيــا،
الــرق الغــرب كلمتــان خالدتــان يف الزمــن باقيتــان يف الوجــدان قائمتــان يف التصـ ّ
ً
ً
وتــداول ،وفا ًقــا
وأخــذا ،غلبــة
وجــزرا ،عطــا ًء
مــدا
ومهــا املتقابــان الدائــان اللــذان تتقلــب بينهــا احلضــارة ًّ
ً
أو صدا ًمــا ،فاحلضــارة رشقيــة أو غربيــة ،وليســت شــالية أو جنوبيــة ،ومنــذ القديــم كانــت األقاليــم الفاعلــة يف
األرض هــي األقاليــم الشــالية.

هــل الكلمتــان صناعــة اإلنســان البدائــي ،ك ّ
بالتميــز ،وكــذا باهلويــة التــي
ال بــل مهــا صناعــة اإلنســان الواعــي
ّ
صقلتهــا جتــارب التاريــخ ،فالكلمتــان تشــران إىل مفهــوم العلــم واحلســاب املرتبــط بالزمــن املرتبــط بحــركات
النجــوم والشــمس ،وهــو الــذي و ّلــد الكتابــة التــي و ّلــدت التاريــخ ،فــا قبــل الكتابــة هــو مــا قبــل التاريــخ ،ومــا
ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ
ـرمُ
كـ َ
بعدهــا هــو التاريــخ ،إنــه القلــم والعلــم الــذي متــت بــه كرامــة اإلنســان كــا قــال تعــاىل﴿ :ٱقــرأ وربــك ٱل
َ َّ َ ۡ
َّ
َ َّ َ ۡ َ َ
ـم َي ۡعلَـ ۡ
ـن َمــا لَـ ۡ
نسـ َ
ٱل َ ٰ
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ـ
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ع
٤
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ـ
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ق
ٱل
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ـم
ـ
ل
ع
ِي
ٱل
٣
ـم [ ﴾٥العلــق.]4-3،
ِ
ِ
ِ
فاحلضــارة املرصيــة اعتــرت مــر مركــز األرض ،فرشقهــا رشق وغرهبــا غــرب ،ثــم جــاء اليونــان فوضعــوا
النظريــات األوىل يف األقاليــم الســبعة ونظريــة الكيــوف الطبيعيــة وتأثــر املنــاخ والنجــوم ،وتفــاوت األجنــاس
وسهتــا ،وكانــت
واألعــراق ،فهــم البــر وغريهــم الرببــر ،ثــم جــاءت رومــا التــي اعتــرت نفســها مركــز األرض ُ
تعتــر مــا قبلهــا مــن جهــة مــرق الشــمس رش ًقــا ،ومــا بعدهــا هــي غر ًبــا ،وســار املثــل :كل الطــرق تــؤدي إىل روما.
* إشــكالية البحــث :تــدور اإلشــكالية يف البحــث واحلفــر عــن جــذور علــم االســتغراب قدي ـ ًا ووسـ ً
ـيطا ،
وهــل كان احلــوض الســامي العــريب قــد افتتــح فعـ ً
ـا هــذا العلــم مــن قبــل؟ أم أن األمــر جديــد مــع حتــدي
ـب بالدراســة اجلــادة عــى هــذا احلــوض الــذي كان فاعـ ً
ـا يف احلضــارة آمــا ًدا طويلــة،
االســترشاق الــذي انكـ ّ
ثــم صــار مفعـ ً
ـول ومنفعـ ً
ـا بغــره؟
الفرضيــة األوىل تقــول بــأن البدايــات موجــودة يف التصــورات اجلاهليــة ،ثــم يف املعرفــة اإلســامية بالغــرب
األول ،وذلــك يف ترمجتهــا للمعــارف اإلنســانية ويف إنشــائها جلســور انتقــال الثقافــة اليونانيــة ،وكــذا يف اجلــدل
اإلســامي املســيحي العريــض ،كــا أننــا لــن نعــدم إجابــات وافيــة أو قــارصة يف كتــب اجلغرافيــا والرحــات
التــي مل تســتنكف عــن إمدادنــا بوصــف دقيــق ومقــارب أحيانًا لغــرب العصــور الوســطى ،ثم كان االكتشــاف
مــع اصطــام احلــروب الصليبيــة ،ومــع احلــروب االســتعامرية احلديثــة.

* أهداف البحث:

( أ ) الكشــف عــن التصــورات اإلســامية األوىل للغــرب ومذاهبــه وتياراتــه ،قبــل الولــوج للكشــف عــن الغرب
املعــارص؛ إذ إن األفــكار تتناســل مــن رحــم واحــدة ،والقــول بالقطيعــة الفكريــة خــرص بغــر يقني.

(ب) التأكيــد عــى الريــادة اإلســامية يف التالقــح والتالقــي مــع اآلخــر عــن طريــق فهــم حضاراتــه وثقافاتــه،
منصــات التواصــل والتجســر بــن األمــم والثقافات.
وإحيــاء ّ
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(جـ) اإلسهام يف دفع عجلة احلوار احلضاري املعارص لبناء أنموذج إنساين مرتاحم.

( د ) الكشف عن اجلهود اإلسالمية يف العدل الثقايف بمعرفة القراءات البصرية باآلخر مهام كان دينه.

(هـ) إسعاف الباحثني يف مقارنة األديان بامدة علمية تبعية موازية ملصادرهم األصلية.

( و ) إمــداد املشــتغلني باالســتغراب بمــواد معرفيــة تارخييــة عــن التصــورات اإلســامية األوىل للغــرب
القديــم ،لتكــون هــذه املعــارف منطلقًــا لتأســيس خلفيــة معرفيــة ناظمــة لتطويــر هــذا العلــم.
* منهــج البحــث ومســاحته املكانيــة والزمانيــة :البحــث املقــدم حيــاول وضــع خلفيــة تارخييــة لالســتغراب
يف الــراث اإلســامي معتمــدً ا املنهــج االســتقرائي للنصــوص املتعلقــة بالغــرب (أوروبــا القديمــة) ،باســتثامر
مــوارده املعرفيــة يف كتــب الرحــات واألدب واألديــان ،وكــذا التارخيــي الوصفــي واملتداخــل مــع اجلغرافيــا؛
إذ مل تكــن هــذه العلــوم منفصلــة ،وســتكون مســاحته املكانيــة مــا يعــرف اآلن بأوروبــا ،وأمــا الفــرة الزمانيــة
فهــي واســعة تشــمل القــرون العــرة األوىل مــن التاريــخ اهلجــري.
* الدراســات الســابقة :الدراســات الســابقة قليلــة ومتناثــرة يف ثنايــا املراجــع ،أمــا البحــوث األكاديميــة يف
ـح التوافــق عــى املصطلــح -أمثــال راجي
هــذا الســياق فهــي شــحيحة ،ومــا تناولــه رواد االســتغراب -إذا صـ َّ
ـب
الفاروقــي ،ومالــك بــن نبــي ،وعــي عــزت بيغوفيتــش ،وحســن حنفــي ،وإدوارد ســعيد وغريهــم إنــا انصـ َّ
عــى احلــارض ،والبحــث يرمــي إىل إجيــاد قاعــدة معرفيــة ينطلــق منهــا االهتــام بالغــرب احلديــث واملعــارص.
ومن أهم الدراسات املصاحبة للبحث ،والتي يمكن أن تشكل مرافقًا ما يأيت:

( أ ) عبد اهلل إبراهيم :املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى.
تتبــع فيــه الباحــث رؤيــة املســلمني للشــعوب األخــرى يف القــرون الوســطى مــن تــرك وفــرس
وقــد ّ
تبعــا
وروم وأحبــاش ،وقــدم بعــض األدبيــات اإلســامية التــي قــال إهنــا قــرأت اآلخــر قــراءة تبخيســية ً
لالدعــاء بالنقــاء الكامــل ،مم ـ ّا شــكل يف نظــره مركزيــة إســامية متمحــورة حــول ذاهتــا.

(ب) الســامي شــافية حــداد :نظــرة العــرب إىل الشــعوب املغلوبــة مــن الفتــح إىل القــرن الثالث اهلجري التاســع
امليــادي ،وقــد درســت الرؤيــة التارخييــة لشــعوب البلــدان املفتوحــة انطال ًقــا مــن كتــب التاريــخ وفتــوح
البلــدان مــع إيــراد بعــض النصــوص املضــادة مــن اآلخــر ،ويف اجلملــة فالدراســة فيهــا مقاربــة للتصــورات
األوليــة عــن اآلخريــن ،وأكثرهــا عــن الفــرس ،وأقلهــا عــن أوروبــا املجهولــة آنــذاك للمســلمني.

وقد رسمت خطة هلذا البحث كاآليت:

املبحث األول :الغرب يف املعجم العريب واالستعامل القرآين والنبوي.
املبحث الثاين :الغرب يف كتابات اجلغرافيني املسلمني.

املبحث الثالث :الغرب يف كتابات الرحالة املسلمني.

املبحث الرابع :الغرب يف كتابات املتكلمني واملوسوعيني.
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المبحث األول :الغرب في المعجم العربي واالستعمال القرآني والنبوي

يف البحــث عــن التطــور الــداليل ملفهــوم الغــرب يف الفكــر اإلســامي احلديــث حيســن بنــا أن نعــود للحفــر يف
املعجــم العــريب للكلمــة يف املعاجــم والقواميــس املتداولــة يف حينهــا وبعــد زمنهــا.
1ـ الغرب يف املعجمية العربية :جاء يف لسان العرب :يف مادة "غرب" ما يفيد املفاهيم واملصاديق اآلتية:

( أ ) املفهــوم اجلغــرايف :قــال :الغــرب واملغــرب :بمعنــى واحــد ((( ،والغــروب جهــة الشــمس ،والبــاد
الواقعــة فيــه هــي مــا يقابــل جهــة املــرق .قــال يف التهذيــب :للشــمس مرشقــان ومغربــان ،فأحــد
مرشقيهــا أقــى املطالــع يف الشــتاء :واآلخــر أقــى مطالعهــا يف القيــظ ،وكذلــك أحــد مغربيهــا أقــى
َ َ ُۡ ُ َ ّ َۡ َ
ٰ
املغــارب يف الشــتاء وكذلــك يف اجلانــب اآلخــر .وقولــه ّ
ــر ِق
ش
ب ٱلم
جــل ثناؤه﴿:فــآ أقسِــم بِــر ِ
ِ
َ َۡ َ
ٰ
ب ﴾ [املعــارج ]40 ،مجــع ألنــه أريــد أهنــا تــرق كل يــوم مــن موضــع ،وتغــرب يف موضــع إىل
غ
ـر
ـ
وٱلم ِ ِ
انتهــاء الســنة (((.
ـرب القــوم :ذهبــوا يف املغــرب ،وأغربــوا :أتــوا الغــرب؛
واملغُ ــرب :الــذي يأخــذ ناحيــة املغــرب .وغـ ّ
بحرهــا عنــد أفوهلــا (((.
ـرب :أتــى مــن قبــل الغــرب ،والغـ ّ
ـريب مــن الشــجر :مــا أصابتــه الشــمس ّ
وتغـ ّ

(ب) مــا يفيــد النــأي والبعــد والتنحــي عــن النــاس ،قــال :الغــرب الذهــاب والتنحــي عــن النــاس ،وأغربه:
نحــاه ،ويف حديــث النبــي :أنــه أمــر بتغريــب الــزاين ســ ّنة إذا مل ُيصــن (((؛ وهــو نفيــه عــن بلــده،
ـرب :النــوى والبعــد(((.
واغــرب الرجــل :نكــح يف الغرائــب وتــزوج إىل غــر أقاربــه ،والغربــة والغـ َ

(جـ) ما يفيد الغموض وعدم األلفة :الغرب :الغامض من الكالم ،ومنه أغرب يف الكالم.

وقال ثعلــب :مــا عنــده مــن مغربــة خــر ؟ تســتفهمه أو تنفــي ذلــك عنــه؛ أي :طريفــة .ويف
حديث عمــر  hأنــه قــال لرجــل قــدم عليــه مــن بعــض األطــراف :هــل مــن مغربــة خــر؟ واخلــر
ا ُملغــرب :الــذي جــاء غريبــا حادثــا طريفــا .وأغــرب الرجــل :جــاء بــيء غريــب .وأغــرب عليــه،
وأغــرب بــه :صنــع بــه صنعــا قبيحا((( .وا ُملغــرب :املبعــد يف البــاد .وأصابــه ســهم غــرب إذا كان
ال ُيــدرى مــن رمــاه (((.
ـدة ،ومنــه غــرب الســيف ،أي كانــت ُتــدارى حدتــه
ـربِ :الـ َّ
( د ) مــا يفيــد احلـ ّ
ـدة والنشــاط واملبالغــة :الغَ ـ ْ
ــرب أي حــدة .ويف حديث عائشــة عن زينب" :كل ِخالهلــا حممــود ،مــا خــا
وتُتقــى ،ويف لســانه َغ ْ
ـرب ،كانــت فيهــا"(((.
َسـ ْ
ـورة مــن َغـ ْ
ـج فيــه،
والغــرب :النشــاط والتــادي ،واســتغرب يف الضحــك أكثــر منــه .وأغــرب :اشــتد ضحكــه ولـ ّ
((( حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت ،دار صادر ،)2008 ،ط ،6ج ،11 :ص.24 :
((( حممد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب )2001 ،ط ،1ج ،5 :ص.73 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11 :ص.24 :
((( مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب احلدود ،باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا ،ج ،3 :ص ،1324 :رقم .1697
((( حممود بن عمر الزخمرشي ،أساس البالغة ،حتقيق عبد الرحيم حممود( ،بريوت ،دار الفكر ،)1978 ،ص.322 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11 :ص /25 :الزخمرشي ،أساس البالغة ،ص.322 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11 :ص /25 :الزخمرشي ،أساس البالغة ،ص.322 :
((( جمد الدين بن حممد ابن األثري اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،)1979 ،ط ،1ج ،3 :ص.350 :
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ويف دعاء ابــن هبــرة" :أعــوذ بــك مــن كل شــيطان مســتغرب ،وكل نبطــي مســتعرب" .والغــرب:
الدلــو العظيمــة التــي تتخــذ مــن جلــد ثــور ،واإلغــراب كثــرة املــال ،والغــرب :الشــجرة العظيمــة (((.

فمعــاين الغــرب يف املعجــم العــريب تــدور يف أصلهــا عــى املدلــول اجلغــرايف املرتبــط بحركــة الشــمس،
وعــى معـ ٍ
ـدة ،والــيء
ـان فرعيــة خمتلفــة بــن اإلبعــاد والنــأي والتنحــي والغمــوض واإلغــراب ،واحلـ َّ
العظيــم ،ولكــن االســتعامل األصــي هــو الــذي غلــب عــى االســتعامل العــريب.

٢ـ الغرب والروم يف الشعر اجلاهيل:

عــرف العــرب اليونــان وفتوحاهتــم ورصاعهــم مــع اإلمرباطوريــة الفارســية؛ إذ أســقطوا أهــم قــاع حضارة
العــامل القديــم بابــل عاصمــة الكلدانيــن والبابليــن الذيــن ينتمــون للحــوض الســامي العــريب ،ففــي بابــل
ُقــر اإلســكندر املقــدوين ســنة (323ق م) (((.

كــا عــرف العــرب يف دوهلــم املختلفــة وإماراهتــم املتعــددة (تدمــر ،واحلــر ،ونصيبــن ،واخلابــور،
والرســتن ،وتدمــر ،وحــوران ،وبــرى) ((( الرومــان الغربيــن ،وعرفــوا ورثتهــم الــروم الرشقيــن إبــان
غلبتهــم وظهــور إمرباطوريتهــم وتطويعهــم لبــاد الشــام العربيــة ،فــدان بعضهــم بمذاهبهــم الدينيــة
النســطورية واألريوســية واليعقوبيــة وامللكانيــة ،وهنــاك مأثــور شــعري كثــر يف الدواويــن الشــعرية املؤرخــة
هلــذا التثاقــف الدينــي.

ـر ًا مهـ ًّ
ـا للتالقــي مــع الــروم الوافديــن ،ودخــل هــؤالء يف
وكانــت ديــار بكــر وربيعــة وتغلــب وإيــاد َمعـ َ
التحالفــات واالشــتباكات بــن الفــرس والرومــان .والشــعر اجلاهــي مــيء بأخبــار هــذه احلــروب.
ومــن املأثــور يف هــذه املعرفــة والتواصــل قصــة امللــك الض ِّليــل امــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي الــذي رام
اســتعادة ملــك آبائــه بالقــوة الروميــة ،وخ َّلــد ذلــك يف قصيدتــه التــي يقــول فيهــا:
َو ْلو شا َء َ
الغز ُو من أرض ِح َ ٍي * * * ولكنه عــمــد ًا إىل الـــروم أنفرا
كان ْ
بكى ص ِ
ِ
الحــقــان بقيرصا
احبي ّملا رأى الدَّ ْر َب ُدونه * * * وأيــقــ َن أنــا
َ
َ
ِ
ِ
ُموت َفنُ ْع َذ َرا
ـا * * *
َف ُق ُ
نحاو ُل ُم ْلك ًا ْأو ن َ
لت َلــ ُه ال َت ْبك َع ْين َُك إ ّنـ َ

كــا أهبــر الــروم غريهــم بتنظيامهتــم اإلداريــة والعســكرية ألهنــم ورثــوا احلضــارات الرشقيــة (البابليــة
واملرصيــة)((( ،ولذلــك كان الغالــب عــى الشــعر اجلاهــي واملأثــور العــريب اإلشــادة بالتجربــة الروميــة ،وقــد
وجدنــا
نصوصــا شــعرية يف هــذا املضــار كقــول طرفــة بــن العبــد مشــيدً ا بالبنــاء الرومــي يف معلقتــه (((:
ً
كقنطــرة الرومــي أقســم رهبــا

***

لتُكتنفــن حتــى تشــاد بقرمــد

((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11 :ص.25 :
((( انظر ول ديورانت ،قصة احلضارة ،املنظمة العربية للثقافة والعلوم( ،بريوت ،دار اجليل ،)1998 ،ط ،1ج ،7 :ص.523 :
((( انظر جواد عيل ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم( ،العراق ،جامعة بغداد ،)1993 ،ط ،2ج ،2:ص.605 :
((( مارتن برنال :أثينا السوداء اجلذور األفروآسوية للحضارة الكالسيكية( ،مرص ،املجلس األعىل للثقافة ،)1997 ،ط ،1ج ،1 :ص.12 :
((( أمحد اهلاشمي ،جواهر األدب( ،بريوت ،دار املعارف ،د-ت) ،ج ،2 :ص.71 :
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ويف قصــة بنــاء الكعبــة قبــل البعثــة اســتعانت قريــش بب ّنــاء رومــي كــا هــي القصــة الــواردة يف جتديــد بنائهــا،
وتدخــل النبــي عليــه الصــاة والســام يف حـ ّ
ـل اخلــاف حول احلجــر األســود (((.

كــا عــرف العــرب احليــاة االجتامعيــة للــروم ،ونشــأ أدب جاهــي حــول الديــارات ((( وطقــوس اخلمــر
واللهــو وأخــذ لــن الطعــام يف اهلــال اخلصيــب وحــوارض الشــام .ونقــرأ يف معلقــة عمــرو بــن كلثــوم
التغلبــي (((:
ٍ
ٍ
ببعلبــك
رشبــت
وكأس قــد
ُ

***

دمشــق وقارصينــا
وأخــرى يف
َ

مرتعــا لالهيــن واملنفيــن واملتمرديــن عــى األعــراف العربيــة واإلســامية مــن بعــد،
وكانــت بــاد الــروم ً
كــا قــال ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف الــذي ارتــد عــن اإلســام وحلــق ببيزنطــة لعشــقه اخلمــر (((:
ـت بــأرض الــروم غــر مفكــر
حلقـ ُ

فــا ترتكــوين مــن صبــوح مدامــة

فــإن ُ
يك إســامي هــو احلــق واهلدى

***
***
***

بــرك صــاة مــن عشــاء وال ظهــر
فــا حــرم اهلل الســاف مــن اخلمــر

فــإين قــد خليتــه أليب بـــــكــر

جــدا اســتوفاه اجلاحــظ وغــره يف مؤ َّلفاهتــم األدبيــة (((.
وأمــا املأثــور العــريب بمعرفــة الــروم فهــو كثــر ًّ
وممــا ُأثــر أن احلجــاج بــن يوســف ســأل أحدهــم عــن تصنيــف البلــدان ،فقــال عــن أهــل الشــام :نزلــوا

بحــرة الــروم فأخــذوا مــن ترفهــم وصناعتهــم وشــجاعتهم"((( .واملدونــة األدبيــة والشــعرية طافحــة هبــذا
التواصــل العــريب الرومــي.

٣ـ يف القرآن الكريم:

َ َّ ٰٓ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ
َ
ٱلشـ ۡ
ـم ِس َو َج َدهــا
ـرب
وردت مــادة الغــرب والغــروب واملغــارب .يف قولــه تعــاىل﴿ :حــى إِذا بلــغ مغـ ِ
َۡ
ـر ُب ف َعـ ۡ َ َ
ـن حِئ ـةٖ﴾ [الكهــف]86 ،
تغ ـ ُ ِ
ٍ

ً
أقــوال عديــدة يف تعيــن املــكان ،لكــن االتفــاق وارد يف أن ذا القرنــن قصــد جهتــن
وذكــر املفــرون
ُ
ۡ
َ
متقابلتــن مهــا املــرق واملغــرب ((( .ومــن اآليــات ذات املعنــى اجلغــرايف قولــه تعــاىل﴿ :فــآ َ أق ِ ُ َ ّ
ب
ســم بِــر ِ
َّ َ َ ٰ ُ َ
َ َۡ َ
َۡ َ
َ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ
ٰ
ٰ
غ
م
ٱل
و
ق
ـر
ـ
ش
ٱلم
ـن﴾[ الرمحــن]17 ،
]40
ـارج،
ـ
[املع
﴾
ون
ِر
د
ـ
ـ
ق
ل
ـا
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ِ ِ
ِ ِ
ِ

((( عبد الرمحان السهييل ،الروض األنف يف رشح السرية النبوية البن هشام ،حتقيق عمر عبد السالم السالوي( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،)2000 ،ط ،1ج:
 ،1ص.169 :
((( انظر عيل بن حممد أبو احلسن الشابشتي ،كتاب الديارات ،حتقيق عواد كوركيس( ،بريوت ،دار الرائد العريب ،)1986 ،ط ،2ص.12 :
((( اهلاشمي :جواهر األدب( ،معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي) ،ج ،2 :ص.61 :
((( انظر عيل بن حممد بن األثري ،الكامل يف التاريخ( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د-ت) ،ط ،6ج ،2 :ص.206 :
((( انظر عمرو بن بحر اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق عيل أبو ملحم( ،بريوت ،مكتبة اهلالل ،)1993 ،ط ،3ج ،3 :ص.408 :
((( ياقوت بن عبد اهلل احلموي ،معجم البلدان( ،بريوت ،دار صادر ،)2010 ،ط ،8ص .47:
((( انظر حممد بن أمحد القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،)2000 ،ط ،1ج ،11 :ص.31 :
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أمــا أهــم آيــة يف التأســيس لرشعيــة علــم االســتغراب فهــي آيــة الــروم ،وهــم اجلنــس الوحيــد الذيــن
ســميت باســمهم ســورة كاملــة ،والتــي أرخــت حلــدث مهــم يف العــامل القديــم وهــو انتصــار اإلمرباطوريــة

الساســانية عــى البيزنطيــة يف واقعــة األغــوار يف األردن ،وأخذهــا بــا َد الشــام وبيــت املقدس ســنة (614م)،

رجــة يف األوســاط الدينيــة النرصانيــة ،وفرحــت قريــش هبــذا االنتصــار ،وشــمتت باملســلمني
ممــا أحــدث ّ
ِ ِ
وم ِف
ـر ُ
بحكــم قــرب الوثنيــة مــن املجوســية ،وقــرب اإلســام مــن الكتابيــة ،واآليــة هــي ﴿ :امل ُغل َبــت الـ ُّ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ ِ ِ َْ
َأ ْد َنــى ْ َ
ال ْر ِ
ـن َق ْبـ ُ
ـم َسـ َـيغْ ِل ُب َ
ـر ُح
ـن َب ْعـ ُ
ـل َو ِمـ ْ
ـر ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـد َو َي ْو َمئــذ َي ْفـ َ
ون ِف بِ ْضــعِ ســننيَ َّل ال ْمـ ُ
ـن َب ْعــد َغ َلبِ ِهـ ْ
ض َو ُهـ ْ
ْ ُال ْؤ ِم ُنـ َ
ـون﴾[ الــروم ،]3-1 ،وبالفعــل اســرجع البيزنطيــون أراضيهــم أيــام هرقــل ســنة (627م)(((.
اهتــم القــرآن الكريــم باملذاهــب الدينيــة النرصانيــة املتصارعــة حــول طبيعــة املســيح ،والتــي زادهــا ســو ًءا

تبنــي الدولــة البيزنطيــة للمذهــب امللــكاين ،وحماربــة املذاهــب األخــرى كــا حصــل ليعاقبــة مــر املتمردين
عــى قــرارات جممــع خلقدونيــة((( .إضافــة إىل النســاطرة الذيــن وجــدوا يف الدولــة الفارســية ملجـ ًـأ يقيهــم

كيــد امللكانيــن ،أمــا األريوســيون املوحــدون فقــد كانــت مصائرهــم مظلمــة توزعــت بــن القتــل والســجن
والنفــي منــذ رفضــوا مقــررات مؤمتــر نيقيــة (325م) املناديــة بألوهيــة املســيح والثالــوث (((.

عرض القرآن الكريم باإلمجال للمذاهب النرصانية املختلفة املتناحرة:
َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ
ٱلل ثالِــث
 ففــي املذهــب امللــكاين القائــل بالطبيعتــن ،نقــرأ قولــه تعــاىل﴿ :لقــد كفــر ٱلِيــن قالــوا إِنَََ
ثلٰثـةٖ ۘ﴾ [املائدة.]73 ،

ََ ۡ َ
ك َفـ َ
ـر
 ويف املذهــب اليعقــويب األرثدوكــي القائــل بالطبيعــة الواحــدة للمســيح نقــرأ قولــه تعــاىل﴿ :لقــدَّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ َ ۡ
سـ ُ
ـن َم ۡر َيـ َ
ـيح ۡٱبـ ُ
ـمۖ﴾ [املائــدة.]72 ،
ٱلِيــن قالــوا إِن ٱلل هـ
ـو ٱل َم ِ

 ويف إشــارة للمذهــب النســطوري القائــل بــأن مريــم ولــدت الناســوت ثــم تلبــس بــه الالهــوتَّ :﴿مــا
ّ
ۡ
ّ َ ٌ َ َ َ ۡ ُ َ
ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ُ ٌ
ــول قَ ۡ
ــد َخلَ ۡ
ــت مِــن َق ۡبل ِــهِ ُّ ُ ُ ُّ ُ
ص ِديقــة ۖكنــا يــأكل ِن
ٱل َمسِــيح ٱبــن مريــم إِل رس
ٱلر ُســل َوأمــهۥ ِ
ٱلط َع َ
َّ
ــام ۗ﴾[ املائــدة.]75 ،

وألجــل هــذا االهتــام القــرآين كانــت املعرفــة النبويــة باملذاهــب املســيحية أصيلــة وواســعة ،فمــن شــواهد

ذلــك إرســال الصحابــة املضطهديــن إىل احلبشــة التــي كان ملكهــا قري ًبــا مــن املذهــب التوحيــدي يف
النرصانيــة ،وقــد انتهــى هــذا النجــايش إىل اإلســام ،فأســلم ُخفيــة ،وصــى عليــه النبــي عليــه الصــاة
والســام صــاة الغائــب ملــا تــويف (((.

((( انظر العريني الباز ،تاريخ الدولة البيزنطية( ،بريوت ،دار النهضة العربية ،د.ت) ،ط ،1ص.115 :
((( حممد الغزايل ،التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم( ،القاهرة ،دار هنضة مرص ،)2003 ،ط ،3ص.97 :
((( انظر حممد أبو زهرة ،حمارضات يف النرصانية( ،اجلزائر ،مكتبة الشهاب ،)1989 ،ص.196 :
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب الصفوف عىل اجلنازة ،ج ،2 :ص ،86 :رقم .1317
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وأرســل النبــي ﷺ إىل هرقــل كتا ًبــا يدعــوه فيــه إىل اإلســام وجــاء فيــه" :إين أدعــوك بدعايــة اإلســام
"(((
أســلم تســلم يؤتيــك اهلل أجــرك مرتــن ،فــإن توليــت فعليــك إثــم األريســيني.

اختلــف الــراح يف تفســر كلمــة األريســيني يف أهنــم الفالحــون ،أو أهنــم َّ
العشــارون ((( ،ولكــن يظهــر أهنــم
ـم طــرده
أتبــاع "أريــوس" الــذي نــادى بإنســانية متميــزة للمســيح ليــس فيهــا خصائــص ألوهيــة األب ،فتـ ّ
وحــورب أصحابــه ،وكان النبــي ﷺ عــى علــم هبــذا ،وهــو مــا يــدل عــى ســعة األفــق
مــن جممــع نيقيــةُ ،
النبــوي يف معرفــة االختالفــات الدينيــة.
وملــا ورد عــدي بــن حاتــم إىل النبــي ﷺ قــال لــه :أمل تكــن ركوس ـ ًيا؟ قــال :بــى((( .وورد أنــه مذهــب بــن
املســيحية والصابئــة ،ولكنهــا ربــا تــدل عــى إحــدى الطوائــف املســيحية املندثــرة.

وعندمــا ورد نصــارى نجــران عــى النبــي ﷺ أنزهلــم يف مســجده ،وبقــي يناظرهــم يف حقيقــة عيســى مخســة
عــر يو ًمــا حتــى كان يــراوح بــن قدميــه .وملــا يئــس مــن إجابتهــم دعاهــم إىل املباهلــة فامتنعــوا ،وقــد
أخــرج الشــيخان" :أن العاقــب والســيد أتيــا رســول اهلل فــأراد رســول اهلل أن يباهلهــا .فقــال أحدمهــا
"(((
لصاحبــه :ال تالعنــه فــو اهلل لئــن كان نبيــا فالعننــا ال نفلــح أبــدً ا وال عقبنــا َمــن بعدنــا

4ـ السنة النبوية:

ورد لفــظ الغــرب يف حديــث" :ال يــزال أهــل الغــرب ظاهريــن عــى احلــق حتــى تقــوم الســاعة"((( ،ويف
روايــة":ال يــزال أهــل املغــرب" كــا يف روايــة احلميــدي وغــره ((( ،واختلــف الــراح يف املــراد بالغــرب يف
أهنــم العــرب ألهنــم أهــل الدلــو ،أو أهنــم أهــل الشــام ألهنــم غــرب احلجــاز ((( ،أو أهنــم أهــل إفريقيــة كــا
انتــر لذلــك بعــض املغاربــة.

أمــا لفــظ الغــرب باملعنــى اجلغــرايف فلــم يــرد بذاتــه ،وإنــا عــى مــدن فيــه كالقســطنطينية وروميــة .ومــن
ذلــك " ل ُتفتحــن القســطنطينية فلنعــم األمــر أمريهــا ولنعــم اجليــش جيشــها"((( .وقــام العديــد بمحــاوالت
الفتــح كمعاويــة ومســلمة بــن عبــد امللــك ،وحــاول خلفــاء بنــي العبــاس كالرشــيد واملعتصــم حتقيــق
ضــد اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ،إىل أن كان الفتــح عــى يــد
البشــارة يف محــات الصوائــف التــي جردوهــا
ّ
(((
حممــد الفاتــح (1453م).

((( صحيح البخاري ،كتاب بدأ الوحي ،باب كيف كان بدأ الوحي ،ج ،1 :ص ،8 :رقم .7
((( أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري برشح صحيح البخاري( ،الرياض ،مكتبة دار السالم ،)2000 ،ط ،3ج ،1 :ص.54:
((( السهييل :الروض األنف ،ج 7ص /478 :ابن األثري :أسد الغابة ،ج ،3 :ص.335 :
((( صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب قصة نجران ،ج ،5 :ص ،171 :رقم .4380
((( صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب قوله" :ال تزال طائفة من أهل الغرب" ،ج ،3:ص ،1525:رقم .1925
((( حممد بن فتوح احلميدي األندليس :جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس( ،القاهرة ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)2008 ،ص  /6حممد بن أمحد أبو العرب
القريواين :طبقات علامء إفريقية وتونس ،حتقيق عيل الشايب ونعيم حسن اليايف( ،تونس ،الدار التونسية،)1985 ،ص.61 :
((( حييى بن رشف النووي :املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج( ،بريوت ،دار ابن حزم ،)2002 ،ط ،1ص.1470 :
((( أبو عبد اهلل احلاكم :املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب الفتن واملالحم ،ج ،4 :ص ،468 :رقم .8300
((( انظر حممد فريد بك :تاريخ الدولة العلية العثامنية( ،بريوت ،دار النفائس ،)1998 ،ط ،8ص.160 :
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وأمــا روميــة (عاصمــة البابويــة) فقــد ورد عــن عبــد اهلل بــن عمرو قال :بينــا نحــن حــول رســول اهلل ﷺ
نكتــب إذ ُســئل رســول اهلل ﷺ أي املدينتــن تفتــح ً
أول قســطنطينية أو روميــة؟ فقــال النبــي ﷺ :ال ،بــل
مدينــة هرقــل ً
أول ،يعنــي القســطنطينية"(((.

ونقــرأ حديــث املســتورد القــريش" :تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس" ،فقــال لــه عمــرو بــن العــاص:
أبــر مــا تقــول .فقــال :أقــول مــا ســمعت مــن رســول اهلل .قــال لــه عمــرو :لئــن قلــت ذلــك ،فــإن فيهــم
ً
خلصــال أربعــة :إهنــم ألحلــم النــاس عنــد فتنــة ،وأرسعهــم إفاقــة بعــد مصيبــة ،وأوشــكهم كــرة بعــد

ـرة ،وخريهــم ملســكني ويتيــم وضعيــف ،وخامســة حســنة مجيلــة :أمنعهــم مــن ظلــم امللــوك"((( .فهــذا
فـ ّ
التقييــم الســيايس واالجتامعــي مــن ابــن العــاص حلالــة الــروم إنــا هــو عــن خــرة عميقــة بأحواهلــم .ألنــه
ـرا رحالــة جــاب أقطــار الشــام ومــر واحلبشــة .واحلديــث مؤســس لرشعيــة علــم االســتغراب
كان تاجـ ً
واإلفــادة مــن اخلــرات اإلنســانية.

ويف اإلفــادة مــن التجربــة اإلداريــة الروميــة اختــذ النبــي ﷺ اخلاتــم للمراســات الدبلوماســية ،ففــي حديث
أنــس :ملــا أراد النبــي ﷺ أن يكتــب إىل الــروم .قيــل لــه :إهنــم ال يقــرؤون إال كتا ًبــا خمتو ًمــا ،فاختــذ خا ًمتــا مــن
فضــة ،فــكأين أنظــر إىل بياضــه يف يــده ،ونقــش فيــه :حممــد رســول اهلل.(((".

ويف ســبيل اإلفــادة مــن اخلــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة للــروم مل يمنــع النبــي ﷺ أصحابــه مــن التجــارة يف
جبــة روميــة ضيقــة األكــام ((( ،وأكل مــن جبــن الــروم يف غــزوة تبــوك ((( .بــل ُ
وذكــر
بــاد الشــام ،ولبــس النبــي َّ
ـرا يــا رســول اهلل
أن اختــاذ املنــر خلطبــة اجلمعــة كان بإشــارة مــن متيــم الــداري ،الــذي قــال" :أال أختــذ لــك منـ ً
جيمــع أو حيمــل عظامــك؟ قــال :بــى"((( ،ويظهــر أن هــذه اإلشــارة أثــرة ملــا شــاهده مــن اختــاذه يف كنائــس الشــام
للتســميع .وأجــاز النبــي عليــه الصــاة والســام التعامــل بالدنانــر الروميــة.

فــكل هــذه الدالئــل تــدل عــى عمــق التواصــل مــع التجــارب اإلنســانية ،وهــي تصلــح شــاهدً ا لدفــع النبــي ﷺ
أصحابــه إىل تع ُّلــم اللغــات األجنبيــة ،ففــي حديــث زيــد بــن ثابــت :أمــرين رســول اهلل أن أتعلــم لــه كلــات مــن
كتــاب هيــود ،وقــال :إين ال آمــن هيــود عــى كتــايب .قــال :فــا مــر يب نصــف شــهر حتــى تعلمتــه لــه .قــال :فلــا
ـرأت لــه كتاهبــم"(((.
ـت إليهــم .وإذا كتبــوا إليــه قـ ُ
تعلمتــه كان إذا كتــب إىل هيــود كتبـ ُ
ويمكــن اخللــوص مــن هــذه الشــواهد املســتقاة مــن القــرآن والســنة إىل انفتــاح العقــل املســلم عــى التجــارب
اإلنســانية واملعــارف البرشيــة واألنظمــة املعرفيــة يف تبنيــه الصالــح منهــا ،وهــذه الشــواهد ترشــد العقــل املســلم

((( احلاكم :املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب الفتن واملالحم ،ج ،4 :ص ،468 :رقم .8301
((( صحيح مسلم :كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس ،ج ،4 :ص ،222 :رقم .2898
((( صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب الشهادة عىل اخلط املختوم ،ج ،9 :ص ،67 :رقم .7162
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،حديث املغرية بن شعبة ،ج ،30 :ص ،147 :رقم .18239
((( ) عبد احلي الكتاين ،الرتاتيب اإلدارية( ،بريوت ،دار الكتاب العريب د.ت) ،ج ،2 :ص.162 :
((( سنن أيب داوود :كتاب الصالة ،باب يف اختاذ املنرب ،ج ،1 :ص ،284 :رقم  /1081ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2 :ص.512 :
((( ) سنن أيب داوود ،كتاب العلم ،باب رواية حديث أهل الكتاب ،ج ،3 :ص ،364 :رقم .3645
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إىل وجــوب االنفتــاح عــى النافــع مــن اخلــرات البرشيــة دون التطويــح باألصــول واملطلقــات أو العــود عليهــا
بالنقــص أو النقــض أو التشــويه ،كــا تفيــد الوجــوب يف معرفــة الغــر يف دينــه وحضارتــه وثقافتــه ،باعتبــار اآلخــر
مــن مجلــة أمــة الدعــوة ،وهــو مــا يعطــي لعلــم االســتغراب رشعيتــه الكاملــة ،والتــي تعتضــد باحلاجــات الرضوريــة
مــن أمــن وتبــادل يف عــامل ال ُيقبــل فيــه الغائبــون.
المبحث الثاني :الغرب في كتابات الجغرافيين المسلمين.

إن الولــوج لتأســيس قاعــدة معرفيــة تارخييــة لعلــم االســتغراب ال بــد أن ينطلــق مــن املأثــور التارخيــي
فصلــه
للمســلمني يف معرفــة اآلخــر ،وتقييــم تلــك املعرفــة ،وآثــار ذلــك عــى املنظومــة القانونيــة اإلســامية فيــا ّ
الفقهــاء يف أحــكام تقســيم العــامل ،وهــل كانــت تلــك املعرفــة منقوصــة أم كاملــة أم مقاربــة؟ وهــل قابلهــا اآلخــر
الغــريب باســترشاق قديــم؟ وهــذا مــا يقودنــا للحفــر يف املدونــات لنكتشــف الفــارق احلضــاري بــن العاملــن ،عــامل
املســلمني الرائــد ،والعــامل الوســيط ألوروبــا املظلــم الغائــب ،ولنخلــص إىل أن القــوي هــو مــن يعــرف غــره ،وأمــا
املتخ ِّلــف فهــو مــن ينكفــئ عــى ذاتــه ،وهبــذا امليــزان نــال املســلمون ريــادة العــامل ســابقًا ،وكان األوروبيــون يف
حكــم التابــع قبــل أن تنقلــب األوضــاع فيتقــدم األوروبيــون ويتســاوق تقدمهــم بتأسيســهم لعلــم االســترشاق
ـرا لالســتعامر احلديــث.
والــذي كان يف أغلبــه ظهـ ً

جغرافيــا يف الــكالم عــن اإلقليمــن اخلامــس والســادس مــن أقاليــم املعمــورة
وقــع وصــف املســلمني للغــرب
ًّ
تبعــا للتقســيم املجســطي اليونــاين ،والــذي تابعهــم عليــه املســلمون بــا
الســبعة الواقعــة شــال خــط االســتواء ً
أضافــوه مــن خرائــط وبيانــات ومراحــل وحســابات غفــل عنهــا اليونــان ،وخاصــة مــع أول صــورة كاملــة وضعــت
لــأرض ،وهــي الصــورة املأمونيــة للخليفــة املأمــون العبــايس.
تابــع أغلــب اجلغرافيــن املســلمني اليونانيــن يف نظريــة الكيــوف الطبيعيــة وتأثــر املنــاخ واجلغرافيــا عــى العطــاء
ـز الســيطرة اإلســامية التــي ولــدت منهــا بعــض التصنيفــات
احلضــاري لألجنــاس ((( ،وصــادف ذلــك هــوى يف عـ ِّ
العنرصيــة ((( تبعــا للقــول بمركزيــة إســامية يف العصــور الوســطى.

مــن املعلــوم أن العطــاء اجلغــرايف اإلســامي يف تقســيم العــامل كثــر ،وقــد أفــاد منــه الفقهــاء يف تقســيامهتم
للمعمــورة بكوهنــا دار إســام أو حــرب أو عهــد ((( ،وهــذه التقســيامت اختلفــت مــن عهــد إىل عهــد ،ومــن
مذهــب إىل مذهــب عــى حســب التوازنــات الدوليــة ،ومــن نــاذج اجلغرافيــن الذيــن أمدونــا بمعلومــات صحيحــة
أو مبهمــة عــن الغــرب:
( أ ) ابــن خرداذبــة أبــو القاســم (280هـ) :الرحالــة ورجــل الربيــد يف الدولــة العباســية الــذي أعطــى بعــض
الوصــف املنقــول عــن العــامل الغــريبُ " :
وتــاور األندلــس فرنجــة (فرنســا) ومــا واالهــا مــن بــاد

الــرك ..وممــا يــي الشــال والــروم ،وفرنجــة مــن جبــال األندلــس تثلــج يف آخــر ذلــك الوجــه" ،وعــى

((( إبراهيم عبد اهلل :املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى( ،املغرب ،املركز الثقايف العريب ،)2001 ،ط ،1ص.60 :
((( شافية حداد السالمي ،نظرة العرب إىل الشعوب املغلوبة للشعوب( ،بريوت ،دار االنتشار العريب ،)2009 ،ط ،1ص.440 :
((( انظر وهبة الزحييل ،آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي( ،دمشق ،دار الفكر ،)1992 ،ط ،4ص.176 :
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منــوال التقســيم اجلغــرايف يقــول" :والــذي جيــيء مــن البحــر الغــريب (املتوســط) اخلــدم الصقالبــة والــروم
واإلفرنجيــون ،واللمربديــون ..وروميــة وبرجــان وبلــدان الصقالــب واألبــر شــايل األندلــس"(((.

ـوره جلغرافيــة أوروبــا يف قولــه" :فأمــا ســائر بــاد الــروم فأوهلــا مــن املغــرب
ويعطينــا ابــن خرداذبــة تصـ ّ
روميــة وصقليــة وهــي يف جزيــرة ،وروميــة دار ملكهــم ...إىل القســطنطينية"((( ،كــا يفيدنــا بوصــف شــامل
لرومــا عاصمــة البابويــة ،واملالحــظ ســكوته عــن األجــزاء الشــالية ألوروبــا بــا يفيــد أهنــا كانــت خــارج
احلضــارة ،فهــي مواطــن اجلرمــان الربابــرة الذيــن خربــوا رومــا ســنة (476م).

(ب) اإلصطخــري :أبــو إســحاق الكرخــي (346هـ) :تعــرض يف كتابــه لوصــف دقيــق لألقاليــم اإلســامية
واهلنديــة والبحــار ،وأشــار إىل التقابــل اجلغــرايف واحلضــاري والدينــي أول مــرة بلفــظ الغــرب؛ إذ قــال:
"فأمــا مملكــة اإلســام فــإن رشقيهــا أرض اهلنــد وبحــر فــارس ،وغربيهــا مملكــة الــروم ومــا يتصــل هبــا من
األرمــن والــان والــران والرسيــر واخلــزر والــروس وبلغــار والصقالبــة وطائفــة مــن الــرك"(((.

فهــذا النــص حييــل إىل بدايــات تكــون الغــرب باملفهــوم احلضــاري املتجــاوز للجغرافيــا عندما أحلق شــعوب
آســيا الغربيــة (حــوض قزويــن ،اخلــزر ،وأرمنيــا) للغــرب ،أي ألوروبــا .وهــي أول مقابلــة حضاريــة بــن
الــرق والغــرب نعثــر عليهــا يف كتــب اجلغرافيــا التــي ازدهــرت يف العــر الذهبــي للمســلمني.

ويضيــف اإلصطخــري التحديــد اجلغــرايف للغــرب املعــارص فيقــول عــن حــدود أوروبــا املعروفــة
واملســكونة":وأرض الــروم حدهــا مــن البحــر املحيــط (األطلــي) عىل بــاد اجلاللقــة ،وإفرنجــة ،ورومية،
نحــوا مــن مائتــن وســبعني مرحلة".
وأثينــاس إىل القســطنطينية ،ثــم إىل أرض الصقالبــة ،يشــبه أن يكــون
ً

ثــم يؤكــد هــذا التاميــز اجلغــرايف واحلضــاري بقولــه" :والــروم املحــض مــن حــد روميــة إىل حــد
الصقالبة...فأمــا مــا ضممنــاه إىل بــاد الــروم مــن اإلفرنجــة واجلاللقــة وغريهــم لســاهنم خمتلــف ،غــر
أن الديــن واململكــة واحــد ،كــا أن يف مملكــة اإلســام الس ـ ّنة خمتلفــة وامللــك واحــد"((( ،وهــي إشــارات
رصحيــة لبدايــات مفهــوم الغــرب احلضــاري املقابــل لإلســام حضــارة وأمــة.

ويعــرض اإلصطخــري لوصــف بــاد الصقالبــة والــروس والبلغــار ويتكلــم عــن وحــدة دينهــم يف
النرصانيــة ،وعــن متيزهــم يف العــادات والســكن واملالبــس وعــن انفرادهــم وانغالقهــم" :وال يذكــر أن
أحــدً ا وطــئ أرضهــم مــن الغربــاء ،وإنــا ينحــدرون يف املــاء ي َّتجــرون فــا خيــرون بــيء مــن أمورهــم
ومتاجرهــم ،وال يرتكــون أحــدً ا يصحبهــم وال يدخــل بالدهــم ..والــروس حيرقــون أنفســهم إذا ماتــوا،
وبعضهــم حيلــق اللحى...وهــؤالء الــروس يتجــرون إىل اخلــرز ويتجــرون إىل الــروم وبلغــار وهــم
شــاليها"(((.
متامخــون للــروم يف
ِّ

((( أبو القاسم بن خرداذبة ،املسالك واملاملك( ،بريوت ،دار صادر ،د-ت) ،ط ،1ص.90 :
((( ابن خرداذبة ،املسالك واملاملك ،ص.94 :
((( إبراهيم بن حممد اإلصطخري ،مسالك املاملك( ،بريوت ،دار صادر ،د-ت) ،ط ،1ص.5 :
((( اإلصطخري ،مسالك املاملك ،ص.9-8 :
((( اإلصطخري ،مسالك املاملك ،ص.335 :
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(جـ) املقــديس البشــاري (380هـ) :تابــع متقدميــه مــن اجلغرافيــن يف إمدادنــا بمعلومــات جغرافيــة وســكانية
باهتــة عــن أوروبــا ،وجـ ّ
ـل املعــارف املكتســبة كانــت حــول بيزنطــة بحكــم الصــدام احلضــاري معهــا يف
حــدود األناضــول (((.
قــال عــن اجلزائــر البحريــة" :ومــا كان مــن اجلهــة األخــرى يعنــى يســار البحــار فنصــارى ،وفيــه ثــاث
جزائــر عامــرة آهلــة ،صقليــة تقابــل املغــرب ،وأقريطــش (كريــت) تقابــل مــر ،وقــرص تقابــل الشــام،
ولــه خلجــان معروفــة وعــى حافتــه بلــدان كثــرة وثغــور جليلــة ورباطــات فاصلــة ،وجهــة منــه عــى
ـدا"(((.
ختــوم الــروم إىل حــدود األندلــس ،والغالــب عليــه الــروم ،وهــم خمــوف منهــم جـ ًّ

كــا يــورد معلومــات عــن التالقــح احلضــاري بــن األندلــس وأوروبــا ،وحتــى عــن القســطنطينية الــذي ذكــر
بــأن هبــا جاليــة مــن املســلمني هلــم دار جيتمعــون هبــا ((( .ومعلوماتــه وافــرة عــن أوروبــا الرشقيــة دون الغربيــة.

( د ) ابــن ســعيد املغــريب (673هـ) :يشــر برصاحــة إىل أوروبــا ويســمي األرايض الغربيــة أي فرنســا بــاألرايض
الكبــرة ،حيــث تكلــم عــن اإلقليــم الســادس فقــال" :أهلــه يشــتد بياضهــم حتى يــري ذلك يف شــعورهم،
وتعمهــم الزرقــة والشــقرة" ((( .وقــد قســمه إىل عــرة أجــزاء ،ألوروبــا منهــا ثالثــة أجــزاء وهــي:
 -األول :األندلس ،والشامل الغريب األيربي :ومدهنا طليطلة ،ومرافئ البحر املحيط ،والربتغال.

الثــاين :الــرق األندلــي وجنــوب فرنســا وإيطاليــا :رسقســطة ،وطرطوشــة ،وبرشــلونة ،وجبــالالربانــس التــي تفصــل بــن األندلــس واألرض الكبــرة ،وكســتليون ،وتلــوز ،ومرســيليا ،وإيطاليــا،
وجنــوة ،والبندقيــة ،ورومــا قاعــدة البابــا ،وصقليــة.
الثالــث :البلقــان :خليــج البنــادق (البحــر األدرياتيكــي) ،وســبينقو ،وشــعب باشــقر ،وبــاد اليونــان،وجزيــرة أقريطــش (كريــت) ،ومدينــة أبــزو ،وقــال :وهــي للنصــارى الذيــن ال حيلقــون حلاهــم( ،وهــو
ـرا القســطنطينية غــرب آســيا الصغــرى.(((.
يريــد بذلــك األرثوذوكــس) ،وأخـ ً
أمــا اإلقليــم الســابع وهــو مــا يشــمل اليــوم أوروبــا الوســطى والشــالية ،فقــال :إن عديــد مدنــه خامــل
قســمه إىل اآليت:
الذكــر ،ممــا يــدل عــى الــردي الثقــايف والتخلــف احلضــاري يف أوروبــا آنــذاك ،وقــد ّ

-األول :سواحل البحر املحيط ،وجزيرة بريطانيا ،وليون ،وجليقة (شامل إسبانيا).

-الثاين :بالد الفرنجة ،وبريس قاعدة فرنسا ،وأوروبا الوسطى ،وبالد هنر الدانوب ،وبالد أملانيا.

 الثالــث :املعمــور يف اإلقليــم الســابع" :اجلــزء األول مــن املعمــور خلــف اإلقليــم ،وأول مــا يلقــاك منــهيف البحــر املحيــط باملغــرب جزيــرة بريطانيــة ...واجلــزء الثــاين جزيــرة بللــه ،ويف الــرق منهــا جزيــرة
((( اشتهرت حدود األناضول بالرصاع املستمر بني املسلمني والبيزنطيني ،يف العهد العبايس ويف الدولة احلمدانية ،ونذكر قصيدة أيب متام املخلدة النتصار املعتصم
العبايس عىل الروم يف عمورية ،انظر العريني :تاريخ الدولة البيزنطية ،ص.472 :
((( حممد بن أمحد املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ،ليدن ،مطبعة بريل ،)1906 ،ط ،2ص.15 :
((( املقديس ،أحسن التقاسيم ،ص.127 :
((( عيل بن موسى بن سعيد املغريب ،كتاب اجلغرافيا ،حتقيق إسامعيل العريب( ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية ،)1982 ،ط ،2ص.178 :
((( ابن سعيد املغريب ،كتاب اجلغرافيا ،ص.189-183 :
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إنجلــرة وقاعدهتــا مدينــة لنــدرس (لنــدن) ،وجزيــرة إيرلنــدة ،وهــي مشــهورة بكثــرة الفتــن وكان
تباعــا جلرياهنــم ،ويف الشــال منهــا جزيــرة جرمونيــة ،وجزيــرة الصقلــب
تنــروا ً
جموســا ثــم ّ
أهلهــا ً
الكبــرة ،ويف الشــال يف هنايــة املعمــور الــروس (األملــان) ،وهــم أمــة عاتيــة أجهــل مــن الــروس (((.
وهــذه إشــارات كافيــة للتفــاوت بــن العاملــن.
المبحث الثالث :الغرب في تصورات الرحالة المسلمين.

عــرض الرحالــة املســلمون للغــرب ،وكتبــوا عــن حــدوده وأجناســه وعاداتــه ودياناتــه ،وهنــاك خطــان
مشــهوران يف الرحلــة واملعرفــة بالغــرب.
األول اخلــط املرشقــي :الــذي انطلــق منــه الرحالــة مــن احلــوارض املرشقيــة للبــاد البيزنطيــة والبلغاريــة
والروســية .ومــن أشــهر هــؤالء ابــن فضــان.

الثــاين :اخلــط املغــريب :وقواعــد االنطــاق فيــه مــن األندلــس ((( واملغــرب وصقليــة .ومن أشــهر هؤالء الســفراء
ّ
والنظــار أمثــال اإلمــام املــازري الصقــي وعبــد احلــق الصقــي ،والطرطــويش واإلدريــي
األندلســيون ،واملتكلمــون
والبكري وغريهــم (((.

وتفيدنــا كتــب النــوازل الفقهيــة عــن صــور نمطيــة وحقيقيــة عــن حيــاة األوروبيــن الوافديــن للبالد اإلســامية
ـارا أو ســفراء أو أرسى ،والنــاذج كثــرة يف هــذه الكتــب واملدونــات املغاربيــة كاملعيــار للونرشيــي (((.
جتـ ً

( أ ) أمحــد بــن فضــان :ســفري اخلليفــة املقتــدر العبــايس الــذي بلــغ يف رحلتــه حــدود هنــر الدانــوب ،وبــاد
الفولغــا ،وذكــر نــاذج مــن حياهتــم وعادهتــم التــي تومــئ إىل خت ُّلــف حضــاري ،فهــي بــاد الظــام
والضبــاب ومدهنــا خاملــة األســاء ،وعاداهتــا غريبــة مــن عــري النســاء وقلــة احليــاء وحــرق املوتــى عنــد
الــروس ((( ،والوثنيــة الطافحــة يف الشــال جعلــت الرحالــة ُيــرج أوروبــا الشــالية مــن جمــال اإلنســان
املتحــر ،ممــا أســهم يف بنــاء مركزيــة عربيــة يف القــرون األوىل (((.

مــن النصــوص الفارقــة يف توصيــف احليــاة األوروبيــة" :وهــم أقــذر خلــق اهلل ال يســتنجون مــن غائــط وال
بــول وال يغتســلون مــن جنابــة وال يغســلون أيدهيــم مــن ّ
الضالة...،وجيتمــع يف
الطعــام ،بــل هــم كاحلمــر ّ
ـل واألكثــر ولـ ِّ
البيــت الواحــد العــرة والعــرون واألقـ ُّ
ـكل واحــد رسيــر جيلــس عليــه ،ومعهــم اجلــواري
ـد هلــم
وربــا اجتمعــت اجلامعــة منهــم عــى هــذه احلــال بعضهــم بحــذاء بعــض ،والبـ َّ
الروقــة لل ّتجــارّ ،....
يف كل يــوم مــن غســل وجوههــم ورؤوســهم بأقــذر مــاء.(((".. ،

((( انظر ابن سعيد املغريب ،كتاب اجلغرافيا ،ص.202-191 :
((( انظر حسني مؤنس :فجر األندلس( ،جدة ،الدار السعودية ،)1985 ،ص.293 :
((( انظر حممد األمني بلغيث ،احلياة الفكرية األندلس يف عرص املرابطني( ،اجلزائر ،دار القافلة ،)2014 ،ط ،1ج ،2 :ص.573 :
((( انظر أمحد بن حييى الونرشييس ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علامء إفريقية واألندلس واملغرب ،حتقيق حممد حجي( ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي،
 ،)1981ط ،1ج ،2 :ص/252-232 :ج ،11:ص /154 :ج ،11 :ص/96 :ج ،11 :ص.150 :
((( أمحد بن العباس بن فضالن ،رحلة ابن فضالن ،حتقيق حيدر غيبة( ،بريوت ،الرشكة العاملية للكتاب ،)1994 ،ص.69 :
((( انظر عبد اهلل إبراهيم ،املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى ،ص.12 :
((( رحلة ابن فضالن ،ص.73 :
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وينــوء البحــث بالــكالم عــن الصفــات الســلبية التــي ذكرهــا ودبجهــا الرحالــة عــن حالــة التخلــف
احلضــاري والعــوز القيمــي الــذي كانــت عليــه أوروبــا الوســطى والشــالية ،فليــس هنــاك خلــق محيــد
عــدا الشــجاعة التــي أرجعهــا الرحالــة للقــوة البهيميــة .وهنــا ســتربز قيمــة املســيحية كديــن أو كخمــرة
أعــادت بنــاء اإلنســان األورويب كــا يقــول الفيلســوف مالــك بــن نبــي (((.

(ب) أســامة بــن منقــذ الشــيزري( :ت584هـ) :مــن خــرة مــن وصــف احليــاة الصليبيــة للماملــك اإلفرنجيــة؛
إذ نقــل وص ًفــا دقي ًقــا لنمــط احليــاة وطبيعــة التفكــر والعــادات واألطعمــة واألخــاق والطب والفروســية،
ممــا يشــكل لنــا أحــد جــذور االســتغراب ،وســنكتفي منــه هبذيــن النصني:

ـر اإلنسـ ُ
وقدســه ،ورأى هبائــم ،فيهــم
ـور الفرنــج سـ ّـبح اهلل تعــاىل ّ
ـان أمـ َ
"ســبحان اخلالــق البــاري ،إذا َخـ َ
"(((
فضيلــة الشــجاعة والقتــال ال غــر ،كــا يف البهائــم فضيلــة القــوة واحلمــل

"فــكل َمــن هــو قريــب العهــد بالبــاد اإلفرنجيــة أجفــى أخال ًقــا مــن الذيــن تب َّلــدوا ،وعــارشوا
املســلمني"((( .والنــص ُيبِــن عــن تأثــر األوربيــن بالــرق وتقاليــده وعلومــه وآدابــه ،ممــا كان قنطــرة

مهمــة لنقــل العلــوم إىل أوروبــا.

وهــذ النــص يمثــل أحــد أركان املركزيــة العربيــة املمثلــة للتفــوق احلضــاري ،فعــى الرغــم مــن هزائــم
املســلمني يف بدايــات احلــروب الصليبيــة إال أن ابــن منقــذ يشــيد بالشــجاعة الصليبيــة وحســن التدبــر
يف إدارة احلــروب ،ولكنــه يتخــى عــن اقتناعــه بتفوقهــم عــى باقــي األجنــاس ،فــا تتهــذب أخــاق
اإلفرنجــي إال بفعــل التثاقــف مــع املســلمني" :فمــن اإلفرنــج قــوم قــد تبلــدوا وعــارشوا املســلمني ،فهــم
أصلــح مــن القريبــي العهــد ببالدهــم ،ولكنهــم شــاذ ال يقــاس عليــه"(((.

(جـ) ابــن جبــر (614هـ) :عــارص احلــروب الصليبيــة ،ونقــل وص ًفــا دقيقًــا للحيــاة املســيحية وللعالقــات
اإلســامية الصليبيــة ،وأبــان عــن درايــة عاليــة مــن التثاقــف الــذي كان بــن الطرفــن ،فمــن النصــوص
النــادرة عــن انفصــال التجــاري عــن الســيايس قولــه" :ومــن أعجــب مــا حيــدث أن نــران الفتنــة تشــتعل
بــن الفئتــن :مســلمني ونصــارى ،وربــا يلتقــي اجلمعــان منهــم ويقــع املصــاف بينهــم ،ورفــاق املســلمني
والنصــارى ختتلــف بينهــم دون اعــراض ...واختــاف القوافــل مــن مــر إىل دمشــق عــى بــاد اإلفرنــج
غــر منقطــع ...واالتفــاق بينهــم عــى االعتــدال ،وأهــل احلــرب مشــتغلون بحرهبــم ،والنــاس يف عافيــة،
والدنيــا ملــن غلــب"(((.

ويــزور ابــن جبــر صقليــة بعــد اســرداد النورمانديــن هلــا مــن املســلمني((( ،فيقــول" :وهــذه املدينــة

((( مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة عبد الصبور شاهني( ،دمشق ،دار الفكر ،)1986 ،ط ،5ص.40 :
((( أسامة بن منقذ الشيزري ،االعتبار ،حتقيق عبد الكريم األشرت( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،)2003 ،ط ،2ص.219 :
((( الشيزري ،االعتبار ،ص.222 :
((( الشيزري ،االعتبار ،ص.231 :
((( حممد بن أمحد بن جبري ،رحلة ابن جبري( ،اجلزائر ،موفم للنرش ،)1988 ،ص.260 :
((( افتتح املسلمون صقلية منذ عهد الفقيه أسد بن الفرات سنة (827م) ودام حكمهم قرابة الثالثة قرون إىل أن أخرجهم النورمانديون سنة (1091م) وكانت هلم
إمارات ومدارس ،وخلفوا هبا آثارهم العمرانية واحلضارية .انظر :شكيب أرسالن ،غزوات العرب وفرنسا وإليطاليا( ،بريوت ،منشورات مكتبة احلياة،)1979 ،
ط ،1ص.190 :
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موســم جتــار الكفــار ومقصــد جــواري البحــار كثــرة األرفــاق برخــاء األســعار مظلمــة اآلفــاق بالكفــر
ورجســا ((("..ولكنــه يصــور األيــام
ال يقــر فيهــا ملســلم قــرار ،مشــحونة بعبــدة الصليــب ،مملــؤة نت ًنــا
ً
األخــرة لوجــود اإلســام فيهــا بكثــرة املســاجد واملــدارس ،ويذكــر بــأن اهليــكل اإلداري للدولــة كان مــن
املســلمني ،بــل يشــر إىل حركــة أســلمة داخــل احلريــم امللكــي" :ومــن أعجــب مــا حدثنــا بــه أن اإلفرنجيــة
مــن النرصانيــات تقــع يف قــر حاكمهــم فتعــود مســلمة ،وأمــا فتيانــه وهــم عيــون دولتــه وأهــل عاملتــه يف
ملكــه فهــم مســلمون"((( .ويتكلــم ابــن جبــر عــن بعــض حــاالت التطابــق االجتامعــي يف األزيــاء "وزي
النرصانيــات يف هــذه املدينــة زي نســاء املســلمني ،فصيحــات األلســن ،ملتحفــات منتقبــات.((("....

وعــى اجلملــة فالرحلــة ُمبِينــة عــن أشــياء كثــرة يف التثاقــف بــن الــرق والغــرب ،وعــن القناطــر
اإلســامية التــي انبثقــت منهــا النهضــة األوروبيــة التــي بــدأت يف إيطاليــا ويف مدهنــا اجلمهوريــة ،ويكفــي
القــول بــأن أعمــدة البعــث األورويب احلديــث تثقفــوا بالعلــوم العربيــة وحولــوا الالهــوت الكنــي إىل
آخــر إســامي ،كــا قــال أحــد صنــاع النهضــة "بيكــو ديــا مريانــدوا ( 1486م) يف كتابــه "يف الكرامــة

اإلنســانية"" :لقــد قــرأت يف كتــب العــرب أن ليــس ثمــة يف الكــون يشء أكثــر روعــة مــن اإلنســان"(((،
إنــه الــراث اإلســامي املنــي الــذي هنلــت منــه أوروبــا يف صناعــة النهضــة احلديثــة ،تــراث انشــدت إليــه
وأخــذت منــه ،كــا قــال "بيــر أبيــار"" :اهلل يعلــم كــم مــرة فكــرت حتــت ضغــط يــأس عميــق يف الرحيــل
ـيحيا
عــن األرايض املســيحية والعبــور نحــو (املســلمني) للعيــش هنــاك يف ســامً ،
دافعــا اجلزيــة ألعيش مسـ ًّ
بــن أعــداء املســيح

"(((

هــذه القناطــر واجلســور التجاريــة والرحــات والتبــادل الســفاري هــي معــن ال ينضــب لعلم االســتغراب
أساســا مــن احلفــر يف اجلــذور الدفينــة والــراث املنــي للحضارة اإلســامية املغــدورة.
الــذي ينطلــق
ً

( د ) الطرطــويش (ق4هـ) :الــذي اخــرق أوروبــا الوســطى والغربيــة وســجل مالحظاتــه عــن بــاد جليقيــة
(الباســك) وفرنســا والربوتــان فقــال..." :وأهلــه أهــل غــدر ودنــاءة أخــاق ،ال يتنظفــون وال يغتســلون يف
العــام إال مــرة أو مرتــن باملــاء البــارد ،وال يغســلون ثياهبــم منــذ يلبســوهنا إىل أن تتقطــع عليهــم ،ويزعمــون
أن الوســخ الــذي يعلوهــا مــن عرقهــم تنعــم بــه أجســامهم وتصــح أبداهنــم ،وثياهبــم أضيــق الثيــاب ،وهلم
متجها األســاع
بــأس شــديد يف احلــرب ويــرون املــوت دونــه ،وأمــا الربتونيــن (شــال فرنســا) ،فلهــم لغــة ّ
ومناظــر قبيحــة وأخــاق ســيئة ،وهلــم لصــوص يقطعــون عــى اإلفرنــج ويرسقوهنــم ،واإلفرنــج يصلبوهنم
إذا ظفــروا منهــم بأحــد ،ومــن الربتونيــن واجلليقيــن والبشاكســة كان حشــد "طيطــش" حــن خــرج يريــد
بيت املقــدس

"(((

((( ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،ص.297 :
((( ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،ص.300 :
((( ابن جبري ،رحلة ابن جبري ،ص.308 :
((( حممد عابد اجلابري ،يف نقد احلاجة إىل اإلصالح ،بريوت ،دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ط ،1ص.64 :
((( حممد عابد اجلابري ،يف نقد احلاجة إىل اإلصالح ،ص.67 :
((( أبو عبيد البكري ،املسالك واملاملك( ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،)1992 ،ط ،1ج ،2 :ص.913 :
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والنــاذج يف الرحــات كثــرة ،وخاصــة يف العــر احلديــث يف الســفارات التجاريــة والبحريــة والتــي
كانــت تنشــأ الفتــكاك األرسى املســلمني ،مثــل "رحلــة الوزيــر الفتــكاك األســر" للغســاين ،أو "نتيجــة
االجتهــاد يف املهادنــة واجلهــاد" ألمحــد الغــزال وغريهــا (((.
المبحث الرابع :الغرب في تصورات المتكلمين والموسوعيين.

أمدنــا املوســوعيون واملتكلمــون والفالســفة بتصوراهتــم النظريــة الكثــرة عــن عــامل الــروم وأوروبــا ،وتلــك
التصــورات املختلفــة مبثوثــة يف كتــب العقيــدة والفلســفة والفلــك والطــب ،ونــاذج ذلــك كثــرة ،فمنهــا:
-1املتكلمون :من املعتزلة واألشاعرة ،ومن نامذجهم:

( أ ) اجلاحــظ ( 255هـ) :املتكلــم املعتــزيل واألديــب املبــدع يف وصــف عــادات الشــعوب واألقليــات يف
الديــار اإلســامية ،وقــد نقــل خالصــة الــرأي العلمــي يف التقويــم احلضــاري لســاكنة املعمــورة؛ إذ
يــرى أن األمــم املعتــرة أربــع :العــرب والفــرس واهلنــد والــروم ،والباقــون مهــج أو أشــباه مهــج (((.
وهــذه املالحظــة كافيــة للقــول ببدايــة تارخييــة لتشــكل مفهــوم الغــرب يف الذاكــرة اإلســامية باعتبارها
كتلــة منافســة للجامعــة العربيــة.
خالصــا ،ثــم قضــت عليــه النرصانيــة
يونانيــا
كــا أفادنــا اجلاحــظ بمســألة تطــور العلــوم وأنــه كان
ً
ًّ
ـوام أنَّ النصــارى والــروم
لتحريمهــا املنطــق والنظــر وتقديمهــا التقليــد ،فيقــول" :ولــو علمــت العـ ُ
ليســت هلــم حكمــة وال بيــان ،وال بعــد رويــة ،إال حكمــة الكــف مــن اخلــرط والنجــر والتصويــر
وحياكــة البزيــون ألخرجتهــم مــن حــدود األدبــاء ،وملحتهــم مــن ديــوان الفالســفة واحلكــاء ،ألن
كتــاب املنطــق والكــون والفســاد ،وكتــاب العلــوي ،وغــر ذلــك ،ألرســطاطاليس ،وليــس برومــي
وال نــراين .وكتــاب املجســطي لبطليمــوس ،وليــس برومــي وال نــراين .وكتــاب إقليــدس وليــس
نرصانيــا ،وهــؤالء نــاس مــن
روميــا وال
ًّ
برومــي وال نــراين ،وكتــاب الطــب جلالينــوس ،ومل يكــن ًّ
أمــة قــد بــادوا وبقيــت آثــار عقوهلــم ،وهــم اليونانيــون ،ودينهــم غــر دينهــم ،وأدهبــم غــر أدهبــم.
أولئــك علــاء ،وهــؤالء صنــاع أخــذوا كتبهــم لقــرب اجلــوار ،وتــداين الــدار ،فمنهــا مــا أضافــوه إىل
أنفســهم ،ومنهــا مــا حولــوه إىل ملتهــم .إال مــا كان مــن مشــهور كتبهــم ،ومعــروف حكمهــم ،فإهنــم
حــن مل يقــدروا عــى تغيــر أســائها زعمــوا أن اليونانيــن قبيــل مــن قبائــل الــروم ،ففخــروا بأدياهنــم
عــى اليهــود"((( .والنــص ٍ
كاف بنفســه يف نفــي تصــور أيــة إضافــة رومانيــة للحضــارة اليونانيــة.

(ب) الباقــاين أبــو بكــر (403هـ) :املتكلــم األشــعري الــذي أفادنــا بمعلومــات عــن الفكــر املســيحي أثنــاء
ســفاراته للقســطنطينية .كــا نقــل لنــا صــور احلجــاج النــراين يف قضايــا ألوهيــة املســيح وجوهــره
((( حممد ماكامان ،الرحالت املغربية يف القرنيني  11و( ،12الرباط ،جامعة حممد اخلامس ،)2014،ط ،1ص.419 :
((( اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق درويش جويدي( ،صيدا ،املكتبة العرصية ،)2001 ،ج ،1 :ص.91 :
((( اجلاحظ :رسالة الرد عىل النصارى( ،ضمن رسائل اجلاحظ) ،ج ،1 :ص.261 :
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وأقنوميتــه((( ،وعــن مكانــة الكنيســة يف احليــاة االجتامعيــة والثقافيــة يف بيزنطــة ،وعــن مركزيــة الديــن
يف تلــك العاصمــة التــي رضب املثــل هبــا يف اخلــواء الفكــري فيــا عــرف باجلــدل البيزنطــي ،ورصاع
اإليقونيــن والالإيقونيــن ،و األرثوذوكــس والكاثوليــك ،ممــا جعلهــا لقمــة ســائغة أمــام الفرنجــة
الالتــن يف احلملــة الصليبيــة األوىل(((.

(جـ) القــايض عبــد اجلبــار(415هـ) :أبــرز متكلمــي املعتزلــة ،وفائدتــه يف موضوعنــا هــو أنــه يف ســبيل
االحتجــاج عــى النصــارى يف كتابــه الفــذ "تثبيــت دالئــل النبــوة" ســاق لنــا عديــدً ا مــن املالحظــات
ـون الغــرب املســيحي وانبثاقــه مــن اجلــذور الرومانيــة ،يف املزاوجــة التــي
الثقافيــة واالجتامعيــة لتكـ ُّ
مرجعــا للمهتمــن
أنشــأها بولــس بــن العقيــدة النرصانيــة والتقاليــد الرومانيــة حتــى صــارت قولتــه
ً
ترومــوا ورجعــوا إىل ديانــات الــروم،
بمقارنــة األديــان وهــي ":فــإذا تبينـ َ
ـت األمــر وجــدت النصــارى َّ
ـروا"(((.
ومل جتــد الــروم تنـ َّ

جعــل عيــد امليــاد املجيــد يف آخــر
وتأكيــدً ا ملقولتــه يشــر القــايض إىل مجلــة دالئــل اجتامعيــة مثــلْ :
كانــون األول اســتحياء لعيــد الزمــان الرومــاين ،وشــيوع الزنــا ،وكراهيــة الروميــات للتعــدد والطالق،
ـس ،وممــا قــال ":ونســاء الــروم
وإباحــة اخلصــاء وحلــم اخلنزيــر ،ومنــع اخلتــان ،وابتــداع االعــراف لل َقـ ِّ
تبغــض ديانــات األنبيــاء مــن بنــي إرسائيــل ملــا فيهــا مــن إباحــة الطــاق ،وأن للرجــل أن يتــزوج مــا
أطــاق املؤنــة ..،والــروم تكــره اخلتــان ،والــروم تــأكل اخلنزير...فأباحــه بولــس هلــم"((( ،بــل إن هــذه
رومانيــا،
املزواجــة يســحبها القــايض حتــى عــى جوهــر العقيــدة املســيحية عندمــا يعتــر التثليــث إر ًثــا
ًّ
فرضــت العقائــد اجلديــدة بحــد الســيف كــا يقــول ":وليــس سـ ٌ
ـيف ُحــل بباطــل يف مجيــع األزمــان
ثــم ُ
مثــل ســيف النرصانيــة"(((.

( د ) ابــن حــزم األندلــي (456هـ) :أهــم قناطــر االســتغراب يف املوضــوع الدينــي واملذهبــي يف جدالــه
وحجاجــه مــع املذاهــب املســيحية واليهوديــة يف إســبانيا املســلمة ،وموســوعته الفصــل مليئــة
بالتصــورات الدينيــة ونمطيــة التفكــر النــراين يف القــرون الوســطى ((( ،كــا أن رســائله يف الــردود
عــى الربانيــة اليهوديــة شــهرية يف كتابــه " الــرد عــى ابــن النغريلــة" .وســيكون اليهــود األندلســيون
القنطــرة املهمــة يف ترمجــة الكتــب العربيــة يف ديــر كلــوين شــايل إســبانيا ،الديــر الــذي هــو احللقــة
األوىل يف حركــة االســترشاق األورويب ((( .وقــد اعتــر ابــن حــزم الرائــد لعلــم مقارنــة األديــان قبــل
ســبينوزا يف نقــد النــص الدينــي بقــرون.
((( حممد بن الطيب الباقالين :كتاب التمهيد ،ص.93 :
((( زيتون عادل :العالقات الكنسية والسياسية بني الرشق البيزنطي والغرب الالتيني يف العصور الوسطى ،ص.173 :
((( عبد اجلبار بن أمحد القايض ،تثبيت دالئل النبوة( ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،د-ت) ،ط ،1ج ،1 :ص.166 :
((( القايض عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ،ج ،1 :ص.165 :
((( القايض عبد اجلبار ،تثبيت دالئل النبوة ،ج ،1 :ص.185 :
((( انظر عيل بن أمحد بن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،حتقيق حممد إبراهيم وعبد الرمحان عمرية( ،بريوت ،دار اجليل ،)1996 ،ط .2ج ،2 :ص.232 :
((( بلغيث ،احلياة الفكرية يف األندلس يف عرص املرابطني ،ج ،2 :ص.834 :
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-2املوسوعيون :وهلم نامذج كثرية من املؤرخني والفالسفة واألدباء ومنهم:

كتبــا عديــد ًة يف التاريــخ والتقويــم للحضــارات ،مثــل
( أ ) املســعودي (346هـ) :املوســوعي الــذي خ ّلــف ً
مــروج الذهــب ،وأخبــار الزمــان ومــن أبــاده احلدثــان مــن األمــم املاضيــة واألجيــال اخلاليــة واملاملــك
الداثرة " .

قســم املســعودي األمــم عــى حســب اإلنتــاج احلضــاري ،فاعتــر الــروم مــن األمــم املســهمة يف العطاء
ّ
مــع العــرب والفــرس والــروم واهلنــد ،وأمــا غريهــم فهــم مراتــب دوهنم.

ووصــف تقســيم اليونانيــن للعــامل بأنــه قســمة ثالثيــة قاريــة وليســت جغرافيــة مناخيــة كــا يقــول
العــرب ،فــاألرض عندهــم ثالثــة أجــزاء هــي أورفــا (أوروبــا) ،لوبيــة (إفريقيــا) ،وآســية (((.
واألمــر نفســه نقلــه لنــا ياقــوت يف معجــم البلــدان نقـ ً
ـا عــن البــروين الــذي قــال :كان اليونانيــون
يقســمون املعمــور مــن األرض ثالثــة أقســام :لوبيــة ،أوريف ،وتقابلهــا آســيا ورقعتهــا أضعــاف
(((
األوليــن بكثــر.

قــال املســعودي عــن الــروم :األمــة الثالثــة اليونانيــون والــروم والصقالبــة واإلفرنجــة ومــن اتصــل هبــم
مــن األمــم يف وهــو الشــال ،كانــت لغتهــم واحــدة ويملكهــم ملــك واحــد ((( .وعــرض لديانــات الــروم
قبــل املســيحية وســاها الصابئــة ،وكــذا أخبــار امللــوك املتنرصيــن والفــرق واملذاهــب املســيحية املتناحــرة.

وعط ًفــا عــى مــا ذكــر فإننــا نــرى متييــزه املعــريف بــن اليونــان والــروم وغريهــم ممــا يومــئ إىل اختــاف
العطــاء والســبق احلضــاري اليونــاين عــى غــره ،ولكنــه يشــر إىل عمليــة االحتــواء احلضــاري للــروم
عــى اليونــان فيقــول" :وأن مملكتــي اليونانيــن والــروم تتلــو فــارس يف العظــم والعــز ،وملــا خصــوا
بــه مــن أنــواع احلكــم والفلســفة واملهــن العجيبــة والصنائــع البديعــة ،وألن مملكــة الــروم إىل وقتنــا
هــذا ثابتــة الرســوم متســقة التدبــر ،وإن كان اليونانيــون قــد دخلــوا يف مجلــة الــروم منــذ احتــووا عــى
ملكهــم.((("..
وتبعــا لنظريــات املنــاخ والكيــوف الطبيعيــة ينــزع الصفــة احلضاريــة والصــورة
ولكــن املســعودي ً
التارخييــة عــن أوروبــا الشــالية فيقــول ":وأمــا أهــل الربــع الشــايل ،وهــم الذيــن بعــدت الشــمس
عــن ســمتهم مــن الواغلــن يف الشــال كالصقالبــة واإلفرنجــة ومــن جاورهــم مــن األمــم ،فعظمــت
أجســامهم وجفــت طبائعهــم وغلظــت حلومهــم وازرقــت أعينهــم ،ومــن كان منهــم أوغــل يف الشــال
فالغالــب عليــه الغبــاوة واجلفــاء والبهائميــة

"(((

((( عيل بن احلسن املسعودي ،التنبيه واإلرشاف( ،بريوت ،مكتبة اهلالل ،)1993 ،ط ،1ص.44 :
((( احلموي ،معجم البلدان (مادة آسيا) ،ج ،1 :ص.54 :
((( املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ص.22 :
((( املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ص .23 :وانظر مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ج ،1 :ص 36 :وص.219 :
((( املسعودي ،التنبيه واإلرشاف ،ص.38 :
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(ب) البــروين أبــو الرحيــان (440هـ) :الفلكــي مــؤرخ العلــوم الــذي خ َّلــد آثــار اهلنــد يف "حتقيــق مــا للهنــد
مــن مقولــة مقبولــة يف العقــل أو مرذولــة" ،وقــد فتــح قناطــر يف علــم االســتغراب يف موســوعته
الشــهرية :اآلثــار الباقيــة مــن القــرون اخلاليــة" حيــث عــرض لــراث اليونــان والــروم ،والــكالم عــن
تأرخيهــم وملوكهــم ودياناهتــم ومذاهبهــم الفلســفية وعاداهتــم وعلومهــم ،وأمدنــا بجــداول مهمــة يف
التطــورات السياســية واإلداريــة (((.

(جـ) صاعــد األندلــي( :ت  :)462تلميــذ ابــن حــزم النبيــه الــذي يــرى بــأن ســاكنة األرض النافعــة التــي
قدمــت للحضــارة ســبع أمــم ،هــي :اهلنــد ،والفــرس ،والكلدانيــون ،واليونــان ،والــروم ،والنبــط،
والعــرب ،والباقــي مهــج ال نصيــب هلــم يف احلضــارة.
ويذكــر أمتــن( :اليونــان والــروم) ومهــا أســاس العــامل الغــريب املعــارص؛ إذ يقــول ":واألمــة الثالثــة
اليونانيــون والــروم واإلفرنجــة ،واجلاللقــة وبرجــان والصقالبــة والــروس والربغــز والــان وغريهــم
مــن األمــم التــي حــول بحــر نيطــش وبحــرة مايطــس وغريهــا مــن املواضــع التــي يف الربــع الشــايل
مــن معمــور األرض ،كانــت مملكتهــم واحــدة ولغتهــم واحــدة"(((.

قســم األمــم الغربيــة عــى حســب
ولكنــه ال يضــع الغربيــن يف درجــة واحــدة مــن التقــدم ،فقــد َّ
اقرتاهبــا وابتعادهــا مــن احلضــارة ،ووضــع الغــرب التارخيــي (الرومــان واليونــان) بــن "الشــعوب
الناهبــة" ،وقــد أطنــب يف ذكــر فالســفتهم وعلامئهــم وإنتاجهــم .ولذلــك خــص اليونانيــن مبدعــي
الفلســفة بتقديــر كبــر ووصــف مجيــل دون الباقــن ((( .كــا أنــه أعطانــا احلــدود اجلغرافيــة لنــواة
العــامل الغــريب املعــارص ":الــروم أمــة ضخمــة اململكــة ،فخمــة امللــوك ،وكانــت بالدهــم جمــاورة لبــاد
اليونانيــن ،ولغتهــم خمالفــة للغتهــم ،فلغــة اليونانيــن اإلغريقيــة ،ولغــة الــروم اللطينيــة ،وكان حــد
بــاد الــروم مــن جهــة اجلنــوب البحــر الرومــي ،وحدهــا مــن جهــة الشــال بعــض ممالــك األمــم
الشــالية مــن الــروس والربغــر ..وحدهــا مــن جهــة املغــرب مــن أقــى األندلــس البحــر املحيــط
املعــروف بأقيانــس .وهــذه اململكــة قطــع تتميــز ،فأوهلــا مــن جهــة املــرق ممــا يتاخــم بــاد اليونانيــن
أملــاين ،وأوســطها بلــد إفرنســة ،ثــم آخرهــا بــاد األندلــس"((( .وهــذا اإلبــداع مــن صاعــد األندلــي
ال نظــر لــه مرش ًقــا إال مــا جــاء يف نظريــات مســكويه اإلنســانية.
أمــا الغــرب الشــايل (اجلرمــان) ،والرشقــي (البلقــان) أي الصقالبــة فقــد نســبهم صاعــد إىل "األمــم
وعمهــا بالعــدوان والظلــم".
اخلاملــة" وهــي أمــم "خصهــا اهلل بالعصيــان واجلهــل َّ

يف حــن أنــه انتهــى إىل وصــف األجــزاء الشــالية القاصيــة مــن أوروبــا أو مــا يســمى باإلقليــم الســابع

((( حممد بن أمحد البريوين ،اآلثار الباقية من القرون اخلالية( ،بريوت ،دار صادر ،د-ت) ،ص.93 :
((( صاعد بن أمحد األندليس ،طبقات األمم ،حتقيق حياة العيد بوعلوان( ،بريوت ،دار الطليعة ،)1985 ،ص.38 :
((( صاعد األندليس ،طبقات األمم ،ص.84-70 :
((( صاعد األندليس ،طبقات األمم ،ص.96 :
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رجعــا ذلــك للمنــاخ ،فيقــول ":ألن مــن كان منهــم موغـ ً
ـا يف بــاد الشــال مــن
باجلهــل والتوحــش ُم ً
بــن آخــر األقاليــم الســبعة إىل هنايــة املعمــور يف الشــال فإفــراط بعــد الشــمس عــن مســامتة رؤوســهم
وبــرد هوائهــم وكثــف جوهــم ،فصــارت لذلــك أمزجتهــم بــاردة وأخالقهــم فجــة ،فعظمــت أبداهنــم
فعدمــوا هبــذا د َّقــة األفهــام وثقــوب اخلواطــر ،وغلــب
َّ
وابيضــت ألواهنــم وانســدلت شــعورهمُ ،
ِ
ـي والغبــاوة"(((.
عليهــم اجلهــل والبــادة ،وفشــا فيهــم العـ ُّ

وهــذه األحــكام القاســية عــى أمــم الشــال أرجعهــا جغرافيــو املســلمني لنظريــات تأثــر املنــاخ .ولكنها
غــر كافيــة فيــا ذهبــوا إليــه ،إذ أن هــذه األمــم دخلــت املجتمــع التارخيــي وأســهمت يف احلضــارة
ردحــا مــن
املعــارصة ،وأمــا األقاليــم املعتدلــة فقــد تــردت وولــت األدبــار عــن الريــادة التــي تبوأهتــا ً
الزمــن .وهــي تصــورات تنبــئ عــن مركزيــة إســامية يف العصــور الوســطى بالتحقيــب الغــريب.

( د ) ابــن خلــدون (808هـ) :خامتــة املوســوعيني الــذي أضــاف تأثــر العمــران واملنــاخ يف أخــاق
الشــعوب ،فأخــر عــن الفرنجــة وأوروبــا والبحــر الرومــي وغلبــة املــاء عــى هــذه األقاليــم ،وتكلــم
عــن رومــا والبندقيــة ونابــويل وفرنســا ونورمانديــا وبــاد األملــان وإنجلــرا (((.

مل يسـ ِّلم ابــن خلــدون بالنظريــات التوراتيــة القائلــة بالتقســيم الثالثــي للبــر (حــام ،ســام ،يافــث)
وأرجــع ســبب تغــر األلــوان للمنــاخ واجلغرافيــا ،فقــال ":اإلقليــم الســادس والســابع شــمل
ســكاهنام ً
أيضــا البيــاض مــن مــزاج هوائهــم للــرد املفــرط بالشــال؛ إذ الشــمس ال تــزال بأفقهــم يف
دائــرة مــرأى العــن أو مــا قــرب منهــا ال ترتفــع إىل املســامتة وال مــا قــرب منهــا ،فيضعــف احلــر فيهــا
ـتد الــرد عامــة الفصــول فتبيــض ألــوان أهلهــا وتنتهــي إىل الزعــورة ،ويتبــع ذلــك مــا يقتضيــه
ويشـ ُّ
مــزاج الــرد املفــرط مــن زرقــة العيــون وبــرش اجللــود وصهوبــة الشــعور"(((.
(((

ويفيدنــا ابــن خلــدون يف مقدمتــه وتارخيــه عــن أثــر التطــورات السياســية يف العــامل الغــريب بعــد طاعون
القــرن الثالــث عــر ،ويتكلــم عــن انقــاب األوضــاع لصالــح الغربيــن بعــد حــروب االســرداد
اإلســبانية ،وهــو الشــاهد عــى بدايــات أفــول احلضــارة اإلســامية.

(هـ) حاجــي خليفــة (1657م) :مــن املوســوعيني األتــراك املتأخريــن وصاحــب املوســوعة املوســومة:
"كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون" ،وقــد أمكنتــه وظيفــة حماســب يف اجليــش العثــاين
أن يرافقــه يف أســفاره ،وأن يقــرب مــن ديــوان الربيــد احلافــل بأخبــار أوروبــا املتصارعــة مــع الدولــة
العثامنيــة ،ولذلــك تــرك لنــا كتابــن يف التعريــف بأوروبــا احلديثــة مهــا:
تاريــخ إفرنجي(حــول تاريــخ أوروبــا القــرن 16م) ،و" تقويــم التواريــخ" و"حتفــة الكبــار يف أســفارالبحــار".

((( صاعد األندليس ،طبقات األمم ،ص.45-41 :
((( عبد الرمحن بن خلدون :املقدمة ،حتقيق درويش اجلويدي( ،صيدا ،املكتبة العرصية ،)1997 ،ط ،2ص.345 :
((( انظر غريغوار مرشو ،مقدمات االستتباع( ،فرجينيا ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،)1996 ،ط ،1ص.90 :
((( ابن خلدون :العرب ،ج ،1 :ص.396 :
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إرشــاد احليــارى إىل تاريــخ اليونــان والــروم والنصــارى :تنــاول فيــه جوانــب مــن تاريــخ األمــماملســيحية وعاداهتــا وأنظمتهــا وأشــكال احلكــم فيهــا ،وعالقاهتــا باإلمرباطوريــة العثامنيــة (((.

وجهــود علــاء األتــراك املتأخريــن كثــرة يف التأســيس لعلــم االســتغراب مــن حيــث كوهنــم شــاهدين
مبارشيــن للنهضــة األوروبيــة احلديثــة ،ولكــون بعضهــم يف البعثــات الدبلوماســية للدولــة العثامنيــة يف
بالطــات الــدول الغربيــة مثــل :بروســيا وفرنســا والفاتيــكان والبندقيــة وجنــوة.

وتتميـ ًا ملــا ســبق فــإن التأســيس لعلــم االســتغراب ال بــد أن يتســاوق مــع التنقيــب يف كتابــات الغربيــن الذيــن
تناولــوا جــذوره يف كشــفهم عــن العالقــات الدبلوماســية والتجاريــة للعــامل اإلســامي ،وعــن قناطــر النهضــة
األوروبيــة (األندلــس ،وصقليــة ،واحلــروب الصليبيــة) ،مثــل كتابــات آدم ميتــز ،وموريــس لومبــار((( ،وزيغريــد
هونكــه((( .والكتابــات العديــدة عــن أثــر ابــن رشــد الفيلســوف ( 595هـ) (((يف قلــب الطاولــة عــى املســيحية
مهــد لعــر األنــوار وميــاد أوروبــا اجلديــدة.
الكالســيكية فيــا ُعــرف بتيــار الرشــدية احلديثــة الــذي َّ
الخاتمة:

يمكــن اخللــوص يف خامتــة هــذا التطــواف إىل أن العلــاء والدبلوماســيني والرحالــة واجلغرافيــن حاولــوا رســم
صــورة مقاربــة عــن املخالــف هلــم يف الديــن والنائــي عنهــم يف الــدار ،يف حــن كانــت معرفتهــم بالقريــب املشــاكس
وضوحــا نتيجــة لالحتياجــات األمنيــة ،وأن الدافعيــة للهيمنــة الفكريــة كانــت نتيجــة الزمــة للهيمنة السياســية
أكثــر
ً
لإلســام يف قــرون جمــده األول ،فكــا رســم اليونــان العــامل باملجســطي وغــره ،فاألمــر نفســه عمــد إليــه املســلمون
جــذورا قويــة يف
مــع اإلدريــي وغــره ،ممــا يقــود إىل القــول بــأن لعلــم االســتغراب الــذي ُيــراد تأسيســه اآلن
ً
نصوصــا واضحــة حــول
القــرآن الــذي كان ُخــس حديثــه عــن األولــن ،وكــذا يف الســنة النبويــة التــي مل نعــدم فيهــا
ً
التثاقــف مــع اخلــرة األجنبيــة أخـ ً
ً
ونقضــا ،ثــم جــاءت اخلــرة اإلســامية عاليــة األفــق يف الكشــف
وردا ،نقــدً ا
ـذا ًّ
عــن اآلخــر ومعرفــة أقاليمــه وتارخيــه ودينــه بغيــة الدعــوة إىل اإلســام ،ثــم الوفــاء باحلاجــات االســتخباراتية
ـدر ِء ٍّ
ـرا مل يغــب اهلــدف العلمــي وال التجاري
رش متوقــع يف عــامل ال يعــرف حــدو ًدا إال حــدود القــوة .وأخـ ً
األمنيــة لـ ْ
يف أعــال الرحالــة واجلغرافيــن واملهتمــن باألجنــاس واآلداب واألديــان.
إن العقــل املســلم قــدم يف الســالف مــا ُقــدر لــه مــن جهــود حممــودة ،وهــو مدعــو اليــوم إىل القيــام بالرد املناســب
عــى أعــال االســترشاق بتكثيــف اجلهــد املــوازي ملعرفــة الغــرب معرفــة دقيقــة لــرد غوائلــه ،وفتــح نوافــذ الدعــوة
فيــه ،واإلفــادة مــن خربتــه يف تطويــع احليــاة ،ووصــل اجلســور مــع اخلرييــن فيــه حلــوار حضــاري جــاد حيــرم
اإلنســان وحيســن ارتفــاق الكــون مــن أجــل صــاح األرض ومــن عليهــا مــن دون تط ّلــع إىل العلــو واالســتكبار،
أو الســعي للبغــي وحمــق اآلخريــن.

((( ) بن محادة ،السفر يف العامل العريب اإلسالمي ،التواصل واحلداثة( ،الرباط ،جامعة حممد اخلامس ،)2003 ،ط ،1ص.74 :
((( موريس لومبار ،اإلسالم يف جمده األول ،ترمجة إسامعيل العريب( ،اجلزائر ،الرشكة الوطنية ،)1979 ،ص.364 :
((( زيغريد هونكه :شمس اهلل تسطع عىل الغرب ،ترمجة فؤاد حسنني عيل( ،اجلزائر ،مكتبة رحاب ،)1986 ،ص.307 :
((( أرنست رينان :ابن رشد والرشدية ،ترمجة عادل زعيرت( ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،)2008،ط ،1ص.185 :
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التوصيات:

 تكثيــف البحــث يف املدونــات اإلســامية يف علــوم التاريــخ واجلغرافيــا والرحــات واألدب للكشــف عــناإلســهام اإلســامي يف رســم صــور العــامل القديــم.
 اإلفــادة مــن كتــب النــوازل الفقهيــة وكتــب الســر (العالقــات الدوليــة اإلســامية) يف تقييــم املعرفــةاإلســامية باآلخــر ،وآثــار تلــك املعرفــة يف رســم املدونــة القانونيــة اإلســامية.

 رضورة اســتناد علــم االســتغراب املعــارص للتجــارب الســابقة املبثوثــة يف كتــب الــراث ،والتــي ســعى البحثللكشــف عــن بعضها.
 -االهتامم باملنجز اإلسالمي يف معرفة اآلخر ،وإدراجه ضمن مقومات الريادة اإلسالمية السابقة.

 -فتح ختصصات علمية يف معرفة العوامل األخرى الرشق أقصوية واإلفريقية.

 توجيــه الدراســات الرشعيــة الفقهيــة والعقديــة لالســتفادة مــن هــذه النوافــذ يف بنــاء معرفــة رصينــة تســهم يفإعطــاء حلــول إســامية للمشــاكل العامليــة ،ولألقليــات اإلســامية يف الغــرب.
-جتسري هذه التخصصات مع االقتصاد والسياسة والسياحة بام يعود بالنامء عىل موارد الدول العربية.
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المصادر والمراجع
أو ًال -املصادر واملراجع العربية:
·القرآن الكريم.

·ابن األثري عيل بن حممد ،الكامل يف التاريخ( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د-ت) ،ط.6

·ابــن األثــر جمــد الديــن بــن حممــد اجلــزري ،النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،حتقيــق حممــود الطناحــي( ،بــروت ،دار الكتــب
العلميــة ،)1979 ،ط.1
·أرســان شــكيب ،غــزوات العــرب يف فرنســا وســويرسا وإيطاليــا وجزائــر البحــر املتوســط( ،بــروت ،مكتبــة احليــاة،
 ،)1979ط.1
·األزهري حممد بن أمحد :هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب( ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،)2001 ،ط.1
·اإلصطخري إبراهيم بن حممد ،مسالك املاملك( ،بريوت ،دار صادر ،د-ت) ،ط.1

·الباقــاين حممــد بــن الطيــب ،متهيــد األوائــل وتلخيــص الدالئــل ،حتقيــق عــاد الديــن أمحــد حيــدر( ،بــروت ،الكتــب الثقافيــة،
 ،)1993ط.1

·بالنتيا آنخل :الفكر األندليس ،ترمجة حسني مؤنس( ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،)2008 ،ط.2

·البكري أبو عبيد ،املسالك واملاملك( ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،)1992 ،ط.1

·بلغيث حممد األمني ،احلياة الفكرية األندلس يف عرص املرابطني( ،اجلزائر ،القافلة ،)2014 ،ط.1

·بن نبي مالك :وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة عبد الصبور شاهني( ،دمشق ،دار الفكر ،)1986 ،ط.5
·البريوين أبو الرحيان حممد بن أمحد :اآلثار الباقية من القرون اخلالية( ،بريوت ،دار صادر ،د-ت).

·اجلابري حممد عابد :يف نقد احلاجة إىل اإلصالح( ،بريوت ،دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ط.1

·اجلاحظ عمرو بن بحر ،البيان والتبيني ،حتقيق درويش جويدي( ،صيدا ،املكتبة العرصية،)2001 ،
·اجلاحظ ،رسائل اجلاحظ ،حتقيق عيل أبو ملحم( ،بريوت ،مكتبة اهلالل ،)1993 ،ط.3
·ابن جبري حممد بن أمحد :رحلة ابن جبري( ،اجلزائر ،موفم للنرش.)1988 ،

·ابن حجر العسقالين ،فتح الباري برشح صحيح البخاري( ،الرياض ،مكتبة دار السالم ،)2000 ،ط.3

·ابــن حــزم عــي بــن أمحــد ،الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل ،حتقيــق حممــد إبراهيــم وعبــد الرمحــان عمــرة( ،بــروت ،دار
اجليــل ،)1996 ،ط.2
·بن محادة حممد :السفر يف العامل العريب اإلسالمي( ،الرباط ،جامعة حممد اخلامس )2003 ،ط.1
·احلموي ياقوت :معجم البلدان( ،بريوت ،دار صادر ،)2010 ،ط.8

·احلميدي حممد بن فتوح ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس( ،القاهرة ،اهليئة املرصية العامة للكتاب.)2008 ،
·ابن خرداذبة أبو القاسم :املسالك واملاملك( ،ليدن ،مطبعة بريل ،)1889 ،ط.1

·ابن خلدون ،املقدمة ،حتقيق درويش اجلويدي( ،صيدا ،املكتبة العرصية ،)1997 ،ط.2

·ديورانت ول :قصة احلضارة ،ترمجة املنظمة العربية للثقافة والعلوم( ،بريوت ،دار اجليل ،)1998 ،ط.1

·رينان أرنست ،ابن رشد والرشدية ،ترمجة عادل زعيرت( ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،)2008 ،ط.1
·الزحييل وهبة ،أثار احلرب يف الفقه اإلسالمي( ،دمشق ،دار الفكر ،)1992 ،ط.4

·الزخمرشي ،أساس البالغة ،حتقيق عبد الرحيم حممود( ،بريوت ،دار الفكر.)1978 ،
·أبو زهرة حممد ،حمارضات يف النرصانية( ،اجلزائر ،مكتبة الشهاب.)1989 ،
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·زيتــون عــادل ،العالقــات الكنســية والسياســية بــن الــرق البيزنطــي والغــرب الالتينــي يف العصــور الوســطى( ،دار دمشــق،
 ،)1980ط.1
·ابن سعيد عيل بن موسى ،اجلغرافيا ،حتقيق إسامعيل العريب( ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية ،)1982 ،ط.2
·الســامي شــافية حــداد ،نظــرة العــرب إىل الشــعوب املغلوبــة مــن الفتــح إىل القــرن الثالــث اهلجــري التاســع امليــادي( ،بريوت،
دار االنتشــار العريب ،)2009 ،ط.1
·الســهييل عبــد الرمحــن ،الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة البــن هشــام ،حتقيــق عمــر عبــد الســام الســاوي( ،بــروت،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،)2000 ،ط.1
·الشابشتي عيل بن احلسن ،كتاب الديارات ،حتقيق عواد كوركيس( ،بريوت ،دار الرائد العريب ،)1986 ،ط.2
·الشيزري أسامة بن منقذ ،االعتبار ،حتقيق عبد الكريم األشرت( ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،)2003 ،ط.2
·صاعد األندليس ،طبقات األمم ،حتقيق حياة العيد بوعلوان( ،بريوت ،دار الطليعة.)1985 ،
·عبد اجلبار القايض ،تثبيت دالئل النبوة ،حتقيق عبد الرحيم السائح( ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،د-ت) ،ط.1
·عبــد اهلل إبراهيــم ،املركزيــة اإلســامية صــورة اآلخــر يف املخيــال اإلســامي خــال القــرون الوســطى( ،املغــرب ،املركــز الثقــايف
العــريب ،)2001 ،ط.1
·أبو العرب القريواين ،طبقات علامء إفريقية وتونس ،حتقيق عيل الشايب( ،تونس ،الدار التونسية.)1985 ،
·العريني السيد الباز ،تاريخ الدولة البيزنطية( ،بريوت ،دار النهضة العربية ،د.ت) ط.1
·العقيقي نجيب ،املسترشقون( ،القاهرة ،دار املعارف ،)1980 ،ط.4
·عيل جواد ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم( ،العراق ،جامعة بغداد ،)1993 ،ط.2
·الغزايل حممد ،التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم( ،مرص ،دار هنضة مرص ،)2003 ،ط.3
·فريد حممد بك ،تاريخ الدولة العلية العثامنية( ،بريوت ،دار النفائس ،)1998 ،ط.8
·-ابن فضالن ،رحلة ابن فضالن ،حتقيق حيدر غيبة( ،بريوت ،الرشكة العاملية للكتاب.)1994 ،
·القرطبي حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،)2000 ،ط.1
·الكتاين عبد احلي ،الرتاتيب اإلدارية أو نظام احلكومة النبوية( ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،د.ت).
·لومبار موريس ،اإلسالم يف جمده األول ،ترمجة إسامعيل العريب( ،اجلزائر ،الرشكة الوطنية.)1979 ،
·مارتن برنال ،أثينا السوداء اجلذور األفروآسوية للحضارة الكالسيكية( ،مرص ،املجلس األعىل للثقافة ،)1997 ،ط.1
·ماكامان حممد ،الرحالت املغربية يف القرنيني ( ،12-11الرباط ،جامعة حممد اخلامس.)2014 ،
·مرشو غريغوار ،مقدمات االستتباع الرشق موجود بغريه ال بذاته( ،فرجينيا ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،)1996 ،ط.1
·املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق حممد اللحام( ،بريوت ،دار الفكر ،)2000 ،ط.1
·املسعودي أبو احلسن ،التنبيه واإلرشاف( ،بريوت ،مكتبة اهلالل ،)1993 ،ط.1
·املقديس حممد بن أمحد ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم( ،ليدن ،مطبعة بريل ،)1906 ،ط.2
·ابن منظور حممد بن مكرم ،لسان العرب( ،بريوت ،دار صادر ،)2008 ،ط.6
·مؤنس حسني ،فجر األندلس( ،جدة ،الدار السعودية.)1985 ،
احلجاج( ،بريوت ،دار ابن حزم ،)2002 ،ط.1
·النووي حييى بن رشف ،املنهاج برشح صحيح مسلم بن ّ
·اهلاشمي السيد أمحد ،جواهر األدب( ،بريوت ،دار املعارف ،د-ت).
·هونكه زغريد ،شمس اهلل تسطع عىل الغرب ،ترمجة فؤاد حسنني عيل( ،اجلزائر ،مكتبة رحاب.)1986 ،
·الونرشيــي أمحــد بــن حييــى ،املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى علــاء إفريقيــة واألندلــس واملغــرب ،حتقيــق حممــد
حجــي( ،بــروت ،دار الغــرب اإلســامي ،)1981 ،ط.1
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