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ــل  ــن أج ــرب، م ــالمية بالغ ــة واإلس ــة العربي ــذور املعرف ــن ج ــف ع ــث إىل الكش ــذا البح ــدف ه ــث: هي ــص البح ملخ
التأســيس لعلــم االســتغراب الــذي يتغيــا مــوازاة اجلهــود العلميــة لعلــم االســترشاق الــذي أســهم بــكل أطــواره يف مســاعدة 
السياســة الغربيــة عــى مزيــد اإلمســاك بخنــاق الــرشق اإلســالمي. اعتمــدت يف البحــث املنهجــن االســتقرائي، والتارخيــي 
ــذا  ــر، وك ــة اآلخ ــاد ملعرف ــيء باإلرش ــم امل ــرآن الكري ــم يف الق ــي، ث ــراث اجلاه ــر يف ال ــه إىل احلف ــك توج ــي، ولذل الوصف
الســنة النبويــة العامــرة بجليــل األحاديــث املرشــدة إىل وجــوب دعــوة اآلخــر وبالتــايل معرفتــه، وأخــًرا اخلــرة اإلســالمية 
العريضــة يف معرفــة الغــرب والتــي تناثــرت يف كتــب األدبــاء واملوســوعين والرحالــة واجلغرافيــن والدبلوماســين وداريس 
العقائــد، والتجــار، ورجــال االســتخبارات، وُكّتــاب الدواويــن، فضــاًل عــن املشــتغلن بنقــض األديــان وخاصــة النرصانيــة 
ــز  ــام باملنج ــراث، واالهت ــب ال ــة يف كت ــابقة املبثوث ــارب الس ــتغراب للتج ــم االس ــتناد عل ــت إىل رضورة اس ــا. وخلص منه
ــم  ــالمية يف تقيي ــة اإلس ــات الدولي ــب العالق ــة وكت ــوازل الفقهي ــات الن ــن مدون ــادة م ــر، واإلف ــة اآلخ ــالمي يف معرف اإلس

املعرفــة اإلســالمية باآلخــر، وآثــار تلــك املعرفــة يف رســم املدونــة القانونيــة اإلســالمية.
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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

الــرشق الغــرب كلمتــان خالدتــان يف الزمــن باقيتــان يف الوجــدان قائمتــان يف التصــّور قيــام الشــمس واجلغرافيــا، 
ــا  ــداواًل، وفاًق ــة وت ــًذا، غلب ــاًء وأخ ــزًرا، عط ا وج ــدًّ ــارة م ــا احلض ــب بينه ــذان تتقل ــان الل ــالن الدائ ــا املتقاب ومه
ــة يف  ــم الفاعل ــت األقالي ــم كان ــذ القدي ــة، ومن ــالية أو جنوبي ــت ش ــة، وليس ــة أو غربي ــارة رشقي ــا، فاحلض أو صداًم

ــم الشــالية. األرض هــي األقالي

هــل الكلمتــان صناعــة اإلنســان البدائــي، كاّل بــل مهــا صناعــة اإلنســان الواعــي بالتمّيــز، وكــذا باهلويــة التــي 
ــركات  ــط بح ــن املرتب ــط بالزم ــاب املرتب ــم واحلس ــوم العل ــران إىل مفه ــان تش ــخ، فالكلمت ــارب التاري ــا جت صقلته
النجــوم والشــمس، وهــو الــذي وّلــد الكتابــة التــي وّلــدت التاريــخ، فــا قبــل الكتابــة هــو مــا قبــل التاريــخ، ومــا 
ۡكــَرُم 

َ
 َوَربُّــَك ٱۡل

ۡ
بعدهــا هــو التاريــخ، إنــه القلــم والعلــم الــذي متــت بــه كرامــة اإلنســان كــا قــال تعــاىل: ﴿ٱۡقــَرأ

ــۡم ٥﴾ ]العلــق،4-3[. ــَن َمــا لـَـۡم َيۡعلَ نَسٰ ــَم ٱۡلِ ــِم ٤ َعلَّ ــَم بِٱۡلَقلَ ِي َعلَّ ٣ ٱلَّ
ــوا  ــان فوضع ــاء اليون ــم ج ــرب، ث ــا غ ــا رشق وغرهب ــز األرض، فرشقه ــرص مرك ــرت م ــة اعت ــارة املرصي فاحلض
ــاس  ــاوت األجن ــوم، وتف ــاخ والنج ــر املن ــة وتأث ــوف الطبيعي ــة الكي ــبعة ونظري ــم الس ــات األوىل يف األقالي النظري
واألعــراق، فهــم البــرش وغرهــم الربــر، ثــم جــاءت رومــا التــي اعتــرت نفســها مركــز األرض وُسهتــا، وكانــت 
تعتــر مــا قبلهــا مــن جهــة مــرشق الشــمس رشًقــا، ومــا بعدهــا هــي غرًبــا، وســار املثــل: كل الطــرق تــؤدي إىل روما.

* إشــكالية البحــث: تــدور اإلشــكالية يف البحــث واحلفــر عــن جــذور علــم االســتغراب قديــًا ووســيًطا ، 
وهــل كان احلــوض الســامي العــريب قــد افتتــح فعــاًل هــذا العلــم مــن قبــل؟ أم أن األمــر جديــد مــع حتــدي 
االســترشاق الــذي انكــّب بالدراســة اجلــادة عــى هــذا احلــوض الــذي كان فاعــاًل يف احلضــارة آمــاًدا طويلــة، 

ثــم صــار مفعــواًل ومنفعــاًل بغــره؟ 

الفرضيــة األوىل تقــول بــأن البدايــات موجــودة يف التصــورات اجلاهليــة، ثــم يف املعرفــة اإلســالمية بالغــرب 
األول، وذلــك يف ترمجتهــا للمعــارف اإلنســانية ويف إنشــائها جلســور انتقــال الثقافــة اليونانيــة، وكــذا يف اجلــدل 
اإلســالمي املســيحي العريــض، كــا أننــا لــن نعــدم إجابــات وافيــة أو قــارصة يف كتــب اجلغرافيــا والرحــالت 
التــي مل تســتنكف عــن إمدادنــا بوصــف دقيــق ومقــارب أحياًنا لغــرب العصــور الوســطى، ثم كان االكتشــاف 

مــع اصطــالم احلــروب الصليبيــة، ومــع احلــروب االســتعارية احلديثــة.

* أهداف البحث: 
)  أ  ( الكشــف عــن التصــورات اإلســالمية األوىل للغــرب ومذاهبــه وتياراتــه، قبــل الولــوج للكشــف عــن الغرب 

املعــارص؛ إذ إن األفــكار تتناســل مــن رحــم واحــدة، والقــول بالقطيعــة الفكريــة خــرص بغــر يقن.

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

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

)هـ( إسعاف الباحثن يف مقارنة األديان بادة علمية تبعية موازية ملصادرهم األصلية.

ــرب  ــالمية األوىل للغ ــورات اإلس ــن التص ــة ع ــة تارخيي ــواد معرفي ــتغراب بم ــتغلن باالس ــداد املش ) و ( إم
ــم. ــذا العل ــر ه ــة لتطوي ــة ناظم ــة معرفي ــيس خلفي ــا لتأس ــارف منطلًق ــذه املع ــون ه ــم، لتك القدي

* منهــج البحــث ومســاحته املكانيــة والزمانيــة: البحــث املقــدم حيــاول وضــع خلفيــة تارخييــة لالســتغراب 
يف الــراث اإلســالمي معتمــًدا املنهــج االســتقرائي للنصــوص املتعلقــة بالغــرب )أوروبــا القديمــة(، باســتثار 
مــوارده املعرفيــة يف كتــب الرحــالت 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 العــرشة األوىل مــن التاريــخ اهلجــري.

ــا املراجــع، أمــا البحــوث األكاديميــة يف  * الدراســات الســابقة: الدراســات الســابقة قليلــة ومتناثــرة يف ثناي
هــذا الســياق فهــي شــحيحة، ومــا تناولــه رواد االســتغراب- إذا صــحَّ التوافــق عــى املصطلــح- أمثــال راجي 
الفاروقــي، ومالــك بــن نبــي، وعــي عــزت بيغوفيتــش، وحســن حنفــي، وإدوارد ســعيد وغرهــم إنــا انصــبَّ 
عــى احلــارض، والبحــث يرمــي إىل إجيــاد قاعــدة معرفيــة ينطلــق منهــا االهتــام بالغــرب احلديــث واملعــارص.

ومن أهم الدراسات املصاحبة للبحث، والتي يمكن أن تشكل مرافًقا ما يأيت:

) أ ( عبد اهلل إبراهيم: املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى.
ــرس  ــرك وف ــرى يف القــرون الوســطى مــن ت ــعوب األخ ــلمن للش ــة املس ــث رؤي ــه الباح ــع في ــد تتّب وق
وروم وأحبــاش، وقــدم بعــض األدبيــات اإلســالمية التــي قــال إهنــا قــرأت اآلخــر قــراءة تبخيســية تبًعــا 

لالدعــاء بالنقــاء الكامــل، ممــّا شــكل يف نظــره مركزيــة إســالمية متمحــورة حــول ذاهتــا.

)ب( الســالمي شــافية حــداد: نظــرة العــرب إىل الشــعوب املغلوبــة مــن الفتــح إىل القــرن الثالث اهلجري التاســع 
امليــالدي، وقــد درســت الرؤيــة التارخييــة لشــعوب البلــدان املفتوحــة انطالًقــا 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 للمســلمن.

وقد رسمت خطة هلذا البحث كاآليت:
املبحث األول: الغرب يف املعجم العريب واالستعال القرآين والنبوي.

املبحث الثاين: الغرب يف كتابات اجلغرافين املسلمن.
املبحث الثالث: الغرب يف كتابات الرحالة املسلمن.

املبحث الرابع: الغرب يف كتابات املتكلمن واملوسوعين.
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المبحث األول: الغرب في المعجم العربي واالستعمال القرآني والنبوي

يف البحــث عــن التطــور الــداليل ملفهــوم الغــرب يف الفكــر اإلســالمي 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:
ــالد  ــمس، والب ــة الش ــروب جه ــد )1(، والغ ــى واح ــرب: بمعن ــرب واملغ ــال: الغ ــرايف: ق ــوم اجلغ ) أ ( املفه
ــد  ــان، فأح ــان ومغرب ــب: للشــمس مرشق ــال يف التهذي ــة املــرشق. ق ــل جه ــا يقاب ــه هــي م ــة في الواقع
مرشقيهــا أقــى املطالــع يف الشــتاء: واآلخــر أقــى مطالعهــا يف القيــظ، وكذلــك أحــد مغربيهــا أقــى 
ــرِِق  ــَرِبّ ٱلَۡمَشٰ ِ ــُم ب ۡقِس

ُ
ــَآ أ ــّل ثناؤه:﴿فَ ــه ج ــر. وقول ــب اآلخ ــك يف اجلان ــتاء وكذل ــارب يف الش املغ

َوٱلَۡمَغـٰـرِِب ﴾ ]املعــارج، 40[ مجــع ألنــه أريــد أهنــا تــرشق كل يــوم مــن موضــع، وتغــرب يف موضــع إىل 
انتهــاء الســنة )2(.

واملُغــرب: الــذي يأخــذ ناحيــة املغــرب. وغــّرب القــوم: ذهبــوا يف املغــرب، وأغربــوا: أتــوا الغــرب؛ 
وتغــّرب: أتــى مــن قبــل الغــرب، والغــريّب مــن الشــجر: مــا أصابتــه الشــمس بحّرهــا عنــد أفوهلــا ))(.

)ب( مــا يفيــد النــأي والبعــد والتنحــي عــن النــاس، قــال: الغــرب الذهــاب والتنحــي عــن النــاس، وأغربه: 
ــده،  ــن بل ــه ع ــو نفي ــن )4(؛ وه ــّنة إذا مل حُيص ــزاين س ــب ال ــر بتغري ــه أم ــي: أن ــث النب ــاه، ويف حدي نح
واغــرب الرجــل: نكــح يف الغرائــب وتــزوج إىل غــر أقاربــه، والغربــة والغــَرب: النــوى والبعــد))(.

)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 h أنــه قــال لرجــل قــدم عليــه مــن بعــض األطــراف: هــل مــن مغربــة خــر؟ واخلــر 
ــه،  ــرب علي ــب. وأغ ــيء غري ــاء ب ــل: ج ــرب الرج ــا. وأغ ــا طريف ــا حادث ــاء غريب ــذي ج ــرب: ال امُلغ
ــرب إذا كان  ــهم غ ــه س ــالد. وأصاب ــد يف الب ــرب: املبع ــا قبيحا))(. وامُلغ ــه صنع ــع ب ــه: صن ــرب ب وأغ

ــاه ))(.  ــن رم ــدرى م ال ُي
ــدارى حدتــه  ة، ومنــه غــرب الســيف، أي كانــت ُت ) د ( مــا يفيــد احلــّدة والنشــاط واملبالغــة: الَغــْرب: احِلــدَّ
ــال  ــا خ ــود، م ــا حمم ــة عن زينب: "كل ِخالهل ــدة. ويف حديث عائش ــْرب أي ح ــانه َغ ــى، ويف لس وُتتق

ــْرب، كانــت فيهــا")8(. ــْورة مــن َغ َس
والغــرب: النشــاط والتــادي، واســتغرب يف الضحــك أكثــر منــه. وأغــرب: اشــتد ضحكــه ولــّج فيــه، 

)1( حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بروت، دار صادر، 2008(، ط)، ج: 11، ص: 24.
)2( حممد بن أمحد األزهري، هتذيب اللغة، حتقيق حممد عوض مرعب، )بروت، دار إحياء الراث العريب، 2001( ط1، ج: )، ص: )).

))( ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 24.
)4( مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، كتاب احلدود، باب من اعرف عى نفسه بالزنا، ج: )، ص: 24)1، رقم )9)1.

))( حممود بن عمر الزخمرشي، أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، )بروت، دار الفكر، 8)19(، ص: 22).
))( ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: )2/ الزخمرشي، أساس البالغة، ص: 22).
))( ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: )2/ الزخمرشي، أساس البالغة، ص: 22).

)8( جمد الدين بن حممد ابن األثر اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، )بروت، دار الكتب العلمية، 9)19(، ط1، ج: )، ص: 0)).
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ــرب:  ــتعرب". والغ ــي مس ــتغرب، وكل نبط ــيطان مس ــن كل ش ــك م ــوذ ب ــرة: "أع ــن هب ويف دعاء اب
ــرة املــال، والغــرب: الشــجرة العظيمــة )1(. ــور، واإلغــراب كث ــي تتخــذ مــن جلــد ث ــو العظيمــة الت الدل
فمعــاين الغــرب يف املعجــم العــريب تــدور يف أصلهــا عــى املدلــول اجلغــرايف املرتبــط بحركــة الشــمس، 
ة، والــيء  وعــى معــاٍن فرعيــة خمتلفــة بــن اإلبعــاد والنــأي والتنحــي والغمــوض واإلغــراب، واحلــدَّ

العظيــم، ولكــن االســتعال األصــي هــو الــذي غلــب عــى االســتعال العــريب.

٢ـ الغرب والروم يف الشعر اجلاهيل:
عــرف العــرب اليونــان وفتوحاهتــم ورصاعهــم مــع اإلمراطوريــة الفارســية؛ إذ أســقطوا أهــم قــالع حضارة 
العــامل القديــم بابــل عاصمــة الكلدانيــن والبابليــن الذيــن ينتمــون للحــوض الســامي العــريب، ففــي بابــل 

ُقــر اإلســكندر املقــدوين ســنة ))2)ق م( )2(.

ــور،  ــن، واخلاب ــر، ونصيب ــر، واحل ــددة )تدم ــم املتع ــة وإماراهت ــم املختلف ــرب يف دوهل ــرف الع ــا ع ك
ــان  ــن إب ــروم الرشقي ــم ال ــوا ورثته ــن، وعرف ــان الغربي ــرصى( ))( الروم ــوران، وب ــر، وح ــتن، وتدم والرس
ــة  ــم الديني ــم بمذاهبه ــدان بعضه ــة، ف ــام العربي ــالد الش ــم لب ــم وتطويعه ــور إمراطوريته ــم وظه غلبته
النســطورية واألريوســية واليعقوبيــة وامللكانيــة، وهنــاك مأثــور شــعري كثــر يف الدواويــن الشــعرية املؤرخــة 

ــي. ــف الدين ــذا التثاق هل

وكانــت ديــار بكــر وربيعــة وتغلــب وإيــاد َمعــَرًا مهــاًّ للتالقــي مــع الــروم الوافديــن، ودخــل هــؤالء يف 
ــار هــذه احلــروب. التحالفــات واالشــتباكات بــن الفــرس والرومــان. والشــعر اجلاهــي مــيء بأخب

يــل امــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي الــذي رام  ومــن املأثــور يف هــذه املعرفــة والتواصــل قصــة امللــك الضلِّ
ــد ذلــك يف قصيدتــه التــي يقــول فيهــا: اســتعادة ملــك آبائــه بالقــوة الروميــة، وخلَّ

مِحَرٍ أرض  من  الغْزُو  كاَن  أنفرا* * *َولْو شاَء  الـــروم  إىل  عــمــدًا  ولكنه 

ُدونه ْرَب  الدَّ رأى  مّلا  َصاِحبي  بقيرصا* * *َبكى  ــاِن  ــق الح أنــا  ــَن  ــق وأي

إّنــَا َعْينَُك  َتْبِك  ال  ــُه  َل َفنُْعَذَرا* * *َفُقلُت  ُنموَت  أْو  ُمْلكًا  نحاِوُل 

ــة  ــة )البابلي ــارات الرشقي ــوا احلض ــم ورث ــكرية ألهن ــة والعس ــم اإلداري ــم بتنظياهت ــروم غره ــر ال ــا أهب ك
واملرصيــة()4(، ولذلــك كان الغالــب عــى الشــعر اجلاهــي واملأثــور العــريب اإلشــادة بالتجربــة الروميــة، وقــد 
ــه ))(: ــاء الرومــي يف معلقت ــد مشــيًدا بالبن ــا نصوًصــا شــعرية يف هــذا املضــار كقــول طرفــة بــن العب وجدن

رهبــا أقســم  الرومــي  بقرمــد* * *كقنطــرة  تشــاد  حتــى  لُتكتنفــن 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: )2.
)2( انظر ول ديورانت، قصة احلضارة، املنظمة العربية للثقافة والعلوم، )بروت، دار اجليل، 1998(، ط1، ج: )، ص: )2).

))( انظر جواد عي، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )العراق، جامعة بغداد، )199(، ط2، ج:2، ص: )0).
)4( مارتن برنال: أثينا السوداء اجلذور األفروآسوية للحضارة الكالسيكية، )مرص، املجلس األعى للثقافة، )199(، ط1، ج: 1، ص: 12.

))( أمحد اهلاشمي، جواهر األدب، )بروت، دار املعارف، د-ت(، ج: 2، ص: 1).
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ويف قصــة بنــاء الكعبــة قبــل البعثــة اســتعانت قريــش ببّنــاء رومــي كــا هــي القصــة الــواردة يف جتديــد بنائهــا، 
وتدخــل النبــي عليــه الصــالة والســالم يف حــّل اخلــالف حول احلجــر األســود )1(.

ــر  ــوس اخلم ــارات )2( وطق ــول الدي ــي ح ــأ أدب جاه ــروم، ونش ــة لل ــاة االجتاعي ــرب احلي ــرف الع ــا ع ك
ــوم  ــن كلث ــرو ب ــة عم ــرأ يف معلق ــام. ونق ــوارض الش ــب وح ــالل اخلصي ــام يف اهل ــن الطع ــذ ل ــو وأخ والله

ــي ))(: التغلب

ببعلبــٍك رشبــُت  قــد  وقارصينــا* * *وكأٍس  دمشــَق  يف  وأخــرى 

وكانــت بــالد الــروم مرتًعــا لالهيــن واملنفيــن واملتمرديــن عــى األعــراف العربيــة واإلســالمية مــن بعــد، 
كــا قــال ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف الــذي ارتــد عــن اإلســالم وحلــق ببيزنطــة لعشــقه اخلمــر )4(:

بــرك صــالة مــن عشــاء وال ظهــر* * *حلقــُت بــأرض الــروم غــر مفكــر

ــة ــوح مدام ــن صب ــوين م ــال ترك فــا حــرم اهلل الســالف مــن اخلمــر* * *ف

فــإين قــد خليتــه أليب بـــــكــر* * *فــإن يُك إســالمي هــو احلــق واهلدى

ــة ))(.  ــم األدبي ــره يف مؤلَّفاهت ــظ وغ ــتوفاه اجلاح ا اس ــدًّ ــر ج ــو كث ــروم فه ــة ال ــريب بمعرف ــور الع ــا املأث وأم
ــوا  ــر أن احلجــاج بــن يوســف ســأل أحدهــم عــن تصنيــف البلــدان، فقــال عــن أهــل الشــام: نزل وممــا ُأث
بحــرة الــروم فأخــذوا مــن ترفهــم وصناعتهــم وشــجاعتهم"))(. واملدونــة األدبيــة والشــعرية طافحــة هبــذا 

التواصــل العــريب الرومــي.

3ـ يف القرآن الكريم:
ــا  ــۡمِس وََجَدَه ــرَِب ٱلشَّ ــَغ َمۡغ ٰٓ إَِذا بَلَ ــىَّ ــاىل: ﴿َح ــه تع ــارب. يف قول ــروب واملغ ــرب والغ ــادة الغ وردت م

َتۡغــُرُب ِف َعــۡنٍ َحَِئــةٖ﴾ ]الكهــف، 86[
ــن  ــد جهت ــن قص ــاق وارد يف أن ذا القرن ــن االتف ــكان، لك ــن امل ــدة يف تعي ــوااًل عدي ــرون أق ــر املف وذك
ۡقِســُم بـِـَرِبّ 

ُ
متقابلتــن مهــا املــرشق واملغــرب ))(. ومــن اآليــات ذات املعنــى اجلغــرايف قولــه تعــاىل: ﴿فَــآَ أ

ــن، 17[ ﴾] الرمح ــۡنِ ــۡنِ َوَربُّ ٱلَۡمۡغرَِب ــارج، 40[، ﴿ َربُّ ٱلَۡمۡشَِق ــِدُروَن﴾ ]املع ــا لََقٰ ــرِِب إِنَّ ــرِِق َوٱلَۡمَغٰ ٱلَۡمَشٰ

)1( عبد الرمحان السهيي، الروض األنف يف رشح السرة النبوية البن هشام، حتقيق عمر عبد السالم السالوي، )بروت، دار إحياء الراث العريب، 2000(، ط1، ج: 
1، ص: 9)1. 

)2( انظر عي بن حممد أبو احلسن الشابشتي، كتاب الديارات، حتقيق عواد كوركيس، )بروت، دار الرائد العريب، )198(، ط2، ص: 12.
))( اهلاشمي: جواهر األدب، )معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي(، ج: 2، ص: 1).

)4( انظر عي بن حممد بن األثر، الكامل يف التاريخ، )بروت، دار الكتاب العريب، د-ت(، ط)، ج: 2، ص: )20. 
))( انظر عمرو بن بحر اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، حتقيق عي أبو ملحم، )بروت، مكتبة اهلالل، )199(، ط)، ج: )، ص: 408.

))( ياقوت بن عبد اهلل احلموي، معجم البلدان، )بروت، دار صادر، 2010(، ط8، ص :)4.
))( انظر حممد بن أمحد القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، )بروت، دار الكتب العلمية، 2000(، ط1، ج: 11، ص: 1).
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ــن  ــد الذي ــس الوحي ــم اجلن ــروم، وه ــة ال ــي آي ــتغراب فه ــم االس ــة عل ــيس لرشعي ــة يف التأس ــم آي ــا أه أم
ســميت باســمهم ســورة كاملــة، والتــي أرخــت حلــدث مهــم يف العــامل القديــم وهــو انتصــار اإلمراطوريــة 
الساســانية عــى البيزنطيــة يف واقعــة األغــوار يف األردن، وأخذهــا بــالَد الشــام وبيــت املقدس ســنة )14)م(، 
ممــا أحــدث رّجــة يف األوســاط الدينيــة النرصانيــة، وفرحــت قريــش هبــذا االنتصــار، وشــمتت باملســلمن 
وُم يِف  بحكــم قــرب الوثنيــة مــن املجوســية، وقــرب اإلســالم مــن الكتابيــة، واآليــة هــي: ﴿ امل ُغِلَبــِت الــرُّ
ْمــُر ِمــْن َقْبــُل َوِمــْن َبْعــُد َوَيْوَمئـِـٍذ َيْفــَرُح  ِ اأْلَ ْرِض َوُهــْم ِمــْن َبْعــِد َغَلبِِهــْم َســَيْغِلُبوَن يِف بِْضــِع ِســنَِن هلِلَّ َأْدَنــى اأْلَ

امْلُْؤِمُنــوَن﴾] الــروم، 1-3[، وبالفعــل اســرجع البيزنطيــون أراضيهــم أيــام هرقــل ســنة ))2)م()1(.

اهتــم القــرآن الكريــم باملذاهــب الدينيــة النرصانيــة املتصارعــة حــول طبيعــة املســيح، والتــي زادهــا ســوًءا 
تبنــي الدولــة البيزنطيــة للمذهــب امللــكاين، وحماربــة املذاهــب األخــرى كــا حصــل ليعاقبــة مــرص املتمردين 
عــى قــرارات جممــع خلقدونيــة)2(. إضافــة إىل النســاطرة الذيــن وجــدوا يف الدولــة الفارســية ملجــًأ يقيهــم 
كيــد امللكانيــن، أمــا األريوســيون املوحــدون فقــد كانــت مصائرهــم مظلمــة توزعــت بــن القتــل والســجن 

والنفــي منــذ رفضــوا مقــررات مؤمتــر نيقيــة ))2)م( املناديــة بألوهيــة املســيح والثالــوث ))(.

عرض القرآن الكريم باإلمجال للمذاهب النرصانية املختلفة املتناحرة:

َ ثَالـِـُث  ِيــَن قَالـُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ - ففــي املذهــب امللــكاين القائــل بالطبيعتــن، نقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿لََّقــۡد َكَفــَر ٱلَّ
ۘ﴾ ]املائدة، 73[. ثََلَٰثــةٖ

- ويف املذهــب اليعقــويب األرثدوكــي القائــل بالطبيعــة الواحــدة للمســيح نقــرأ قولــه تعــاىل: ﴿لََقــۡد َكَفــَر 
َ ُهــَو ٱلَۡمِســيُح ٱۡبــُن َمۡرَيــَمۖ﴾ ]املائــدة، 7٢[. ِيــَن قَالـُـٓواْ إِنَّ ٱللَّ ٱلَّ

ــا  ــوت: ﴿مَّ ــه الاله ــس ب ــم تلّب ــوت ث ــدت الناس ــم ول ــأن مري ــل ب ــطوري القائ ــب النس ــارة للمذه - ويف إش
ُكَلِن 

ۡ
ــأ ــا يَ ــٌةۖ َكنَ يَق ــُهۥ ِصِدّ مُّ

ُ
ــُل َوأ ــهِ ٱلرُُّس ــن َقۡبلِ ــۡت ِم ــۡد َخلَ ــوٌل قَ ــَم إِلَّ رَُس ــُن َمۡرَي ــيُح ٱۡب ٱلَۡمِس

ۗ ﴾] املائــدة، 75[. َعــاَم ٱلطَّ
وألجــل هــذا االهتــام القــرآين كانــت املعرفــة النبويــة باملذاهــب املســيحية أصيلــة وواســعة، فمــن شــواهد 
ــدي يف  ــب التوحي ــن املذه ــا م ــا قريًب ــي كان ملكه ــة الت ــن إىل احلبش ــة املضطهدي ــال الصحاب ــك إرس ذل
ــالة  ــه الص ــي علي ــه النب ــى علي ــة، وص ــلم ُخفي ــالم، فأس ــايش إىل اإلس ــذا النج ــى ه ــد انته ــة، وق النرصاني

ــويف ))(.  ــا ت ــب مل ــالة الغائ ــالم ص والس

)1( انظر العريني الباز، تاريخ الدولة البيزنطية، )بروت، دار النهضة العربية، د.ت(، ط1، ص: )11.
)2( حممد الغزايل، التعصب والتسامح بن املسيحية واإلسالم، )القاهرة، دار هنضة مرص، )200(، ط)، ص: )9.

))( انظر حممد أبو زهرة، حمارضات يف النرصانية، )اجلزائر، مكتبة الشهاب، 1989(، ص: )19.
)4( حممد بن إساعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب الصفوف عى اجلنازة، ج: 2، ص: )8، رقم )1)1.
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ــالم  ــة اإلس ــوك بدعاي ــه: "إين أدع ــاء في ــالم وج ــه إىل اإلس ــوه في ــا يدع ــل كتاًب ــي ملسو هيلع هللا ىلص إىل هرق ــل النب وأرس
ــين."))( ــم األريس ــك إث ــت فعلي ــإن تولي ــن، ف ــرك مرت ــك اهلل أج ــلم يؤتي ــلم تس أس

ــارون ))(، ولكــن يظهــر أهنــم  اختلــف الــرشاح يف تفســر كلمــة األريســين يف أهنــم الفالحــون، أو أهنــم العشَّ
أتبــاع "أريــوس" الــذي نــادى بإنســانية متميــزة للمســيح ليــس فيهــا خصائــص ألوهيــة األب، فتــّم طــرده 
مــن جممــع نيقيــة، وُحــورب أصحابــه، وكان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عــى علــم هبــذا، وهــو مــا يــدل عــى ســعة األفــق 

النبــوي يف معرفــة االختالفــات الدينيــة. 

وملــا ورد عــدي بــن حاتــم إىل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال لــه: أمل تكــن ركوســًيا؟ قــال: بــى))(. وورد أنــه مذهــب بــن 
املســيحية والصابئــة، ولكنهــا ربــا تــدل عــى إحــدى الطوائــف املســيحية املندثــرة.

وعندمــا ورد نصــارى نجــران عــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنزهلــم يف مســجده، وبقــي يناظرهــم يف حقيقــة عيســى مخســة 
ــد  ــوا، وق ــة فامتنع ــم إىل املباهل ــم دعاه ــن إجابته ــس م ــا يئ ــه. ومل ــن قدمي ــراوح ب ــى كان ي ــا حت ــرش يوًم ع
ــا  ــال أحدمه ــا. فق ــول اهلل أن يباهله ــأراد رس ــول اهلل ف ــا رس ــيد أتي ــب والس ــيخان: "أن العاق ــرج الش أخ

ــا"))(  ــن بعدن ــا َم ــًدا وال عقبن ــا ال نفلــح أب ــا فالعنن ــن كان نبي ــو اهلل لئ ــه ف ــه: ال تالعن لصاحب

4ـ السنة النبوية:
ــاعة"))(، ويف  ــوم الس ــى تق ــق حت ــى احل ــن ع ــرب ظاهري ــل الغ ــزال أه ــث: "ال ي ــرب يف حدي ــظ الغ ورد لف
روايــة:"ال يــزال أهــل املغــرب" كــا يف روايــة احلميــدي وغــره ))(، واختلــف الــرشاح يف املــراد بالغــرب يف 
أهنــم العــرب ألهنــم أهــل الدلــو، أو أهنــم أهــل الشــام ألهنــم غــرب احلجــاز ))(، أو أهنــم أهــل إفريقيــة كــا 

انتــرص لذلــك بعــض املغاربــة.

أمــا لفــظ الغــرب باملعنــى اجلغــرايف فلــم يــرد بذاتــه، وإنــا عــى مــدن فيــه كالقســطنطينية وروميــة. ومــن 
ذلــك " لُتفتحــن القســطنطينية فلنعــم األمــر أمرهــا ولنعــم اجليــش جيشــها")8(. وقــام العديــد بمحــاوالت 
ــق  ــم حتقي ــيد واملعتص ــاس كالرش ــي العب ــاء بن ــاول خلف ــك، وح ــد املل ــن عب ــلمة ب ــة ومس ــح كمعاوي الفت
ــد  ــى ي ــح ع ــة، إىل أن كان الفت ــة البيزنطي ــّد اإلمراطوري ــا ض ــي جردوه ــف الت ــالت الصوائ ــارة يف مح البش

ــح )))14م(.)9( ــد الفات حمم

)1( صحيح البخاري، كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي، ج: 1، ص: 8، رقم ).
)2( أمحد بن عي بن حجر، فتح الباري برشح صحيح البخاري، )الرياض، مكتبة دار السالم، 2000(، ط)، ج: 1، ص:4).

))( السهيي: الروض األنف، ج) ص: 8)4/ ابن األثر: أسد الغابة، ج: )، ص: ))).
)4( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب قصة نجران، ج: )، ص: 1)1، رقم 80)4.

))( صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله: "ال تزال طائفة من أهل الغرب"، ج:)، ص:)2)1، رقم )192.
))( حممد بن فتوح احلميدي األندلي: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، )القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 2008(، ص )/ حممد بن أمحد أبو العرب 

القرواين: طبقات علاء إفريقية وتونس، حتقيق عي الشايب ونعيم حسن اليايف، )تونس، الدار التونسية، )198(،ص: 1). 
))( حييى بن رشف النووي: املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج، )بروت، دار ابن حزم، 2002(، ط1، ص: 0)14.

)8( أبو عبد اهلل احلاكم: املستدرك عى الصحيحن، كتاب الفتن واملالحم، ج: 4، ص: 8)4، رقم 00)8.
)9( انظر حممد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثانية، )بروت، دار النفائس، 1998(، ط8، ص: 0)1.
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وأمــا روميــة )عاصمــة البابويــة( فقــد ورد عــن عبــد اهلل بــن عمرو قال: بينــا نحــن حــول رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ــل  ــي ملسو هيلع هللا ىلص: ال، ب ــال النب ــة؟ فق ــطنطينية أو رومي ــح أواًل قس ــن تفت ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أي املدينت ــئل رس ــب إذ ُس نكت

مدينــة هرقــل أواًل، يعنــي القســطنطينية"))(. 

ونقــرأ حديــث املســتورد القــريش: "تقــوم الســاعة والــروم أكثــر النــاس"، فقــال لــه عمــرو بــن العــاص: 
أبــرص مــا تقــول. فقــال: أقــول مــا ســمعت مــن رســول اهلل. قــال لــه عمــرو: لئــن قلــت ذلــك، فــإن فيهــم 
ــد  ــرة بع ــكهم ك ــة، وأوش ــد مصيب ــة بع ــم إفاق ــة، وأسعه ــد فتن ــاس عن ــم الن ــم ألحل ــة: إهن ــااًل أربع خلص
ــة: أمنعهــم مــن ظلــم امللــوك")2(. فهــذا  ــم وضعيــف، وخامســة حســنة مجيل ــّرة، وخرهــم ملســكن ويتي ف
التقييــم الســيايس واالجتاعــي مــن ابــن العــاص حلالــة الــروم إنــا هــو عــن خــرة عميقــة بأحواهلــم. ألنــه 
كان تاجــًرا رحالــة جــاب أقطــار الشــام ومــرص واحلبشــة. واحلديــث مؤســس لرشعيــة علــم االســتغراب 

واإلفــادة مــن اخلــرات اإلنســانية.

ويف اإلفــادة مــن التجربــة اإلداريــة الروميــة اختــذ النبــي ملسو هيلع هللا ىلص اخلاتــم للمراســالت الدبلوماســية، ففــي حديث 
أنــس: ملــا أراد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أن يكتــب إىل الــروم. قيــل لــه: إهنــم ال يقــرؤون إال كتاًبــا خمتوًمــا، فاختــذ خامًتــا مــن 

فضــة، فــكأين أنظــر إىل بياضــه يف يــده، ونقــش فيــه: حممــد رســول اهلل."))(.

ويف ســبيل اإلفــادة مــن اخلــرات االجتاعيــة واالقتصاديــة للــروم مل يمنــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابــه مــن التجــارة يف 
ــة روميــة ضيقــة األكــام )4(، وأكل مــن جبــن الــروم يف غــزوة تبــوك ))(. بــل وُذكــر  بــالد الشــام، ولبــس النبــي جبَّ
ــول اهلل  ــا رس ــًرا ي ــك من ــذ ل ــال: "أال أخت ــذي ق ــداري، ال ــم ال ــن متي ــارة م ــة كان بإش ــة اجلمع ــر خلطب ــاذ املن أن اخت
جيمــع أو حيمــل عظامــك؟ قــال: بــى"))(، ويظهــر أن هــذه اإلشــارة أثــرة ملــا شــاهده مــن اختــاذه يف كنائــس الشــام 

للتســميع. وأجــاز النبــي عليــه الصــالة والســالم التعامــل بالدنانــر الروميــة.

فــكل هــذه الدالئــل تــدل عــى عمــق التواصــل مــع التجــارب اإلنســانية، وهــي تصلــح شــاهًدا لدفــع النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــم اللغــات األجنبيــة، ففــي حديــث زيــد بــن ثابــت: أمــرين رســول اهلل أن أتعلــم لــه كلــات مــن  أصحابــه إىل تعلُّ
ــه. قــال: فلــا  ــه ل ــايب. قــال: فــا مــر يب نصــف شــهر حتــى تعلمت كتــاب هيــود، وقــال: إين ال آمــن هيــود عــى كت

تعلمتــه كان إذا كتــب إىل هيــود كتبــُت إليهــم. وإذا كتبــوا إليــه قــرأُت لــه كتاهبــم"))(.

ويمكــن اخللــوص مــن هــذه الشــواهد املســتقاة مــن القــرآن والســنة إىل انفتــاح العقــل املســلم عــى التجــارب 
ــه الصالــح منهــا، وهــذه الشــواهد ترشــد العقــل املســلم  ــة يف تبني ــة واألنظمــة املعرفي اإلنســانية واملعــارف البرشي

)1( احلاكم: املستدرك عى الصحيحن، كتاب الفتن واملالحم، ج: 4، ص: 8)4، رقم 01)8.
)2( صحيح مسلم: كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ج: 4، ص: 222، رقم 2898.

))( صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب الشهادة عى اخلط املختوم، ج: 9، ص: ))، رقم 2)1).
)4( أمحد بن حنبل، املسند، حديث املغرة بن شعبة، ج: 0)، ص: )14، رقم 9)182.

))( ( عبد احلي الكتاين، الراتيب اإلدارية، )بروت، دار الكتاب العريب د.ت(، ج: 2، ص: 2)1.
))( سنن أيب داوود: كتاب الصالة، باب يف اختاذ املنر، ج: 1، ص: 284، رقم 1081/ ابن حجر، فتح الباري، ج: 2، ص: 12).

))( ( سنن أيب داوود، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، ج: )، ص: 4))، رقم )4)).
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ــا  ــود عليه ــات أو الع ــول واملطلق ــح باألص ــة دون التطوي ــرات البرشي ــن اخل ــع م ــى الناف ــاح ع ــوب االنفت إىل وج
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 الروريــة 

مــن أمــن وتبــادل يف عــامل ال ُيقبــل فيــه الغائبــون.

المبحث الثاني: الغرب في كتابات الجغرافيين المسلمين.

ــي  ــور التارخي ــن املأث ــق م ــد أن ينطل ــتغراب ال ب ــم االس ــة لعل ــة تارخيي ــدة معرفي ــيس قاع ــوج لتأس إن الول
للمســلمن يف معرفــة اآلخــر، وتقييــم تلــك املعرفــة، وآثــار ذلــك عــى املنظومــة القانونيــة اإلســالمية فيــا فّصلــه 
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 
املســلمن الرائــد، والعــامل الوســيط ألوروبــا املظلــم الغائــب، ولنخلــص إىل أن القــوي هــو مــن يعــرف غــره، وأمــا 
ــون يف  ــابًقا، وكان األوروبي ــامل س ــادة الع ــلمون ري ــال املس ــزان ن ــذا املي ــه، وهب ــى ذات ــئ ع ــن ينكف ــو م ــف فه املتخلِّ
ــترشاق  ــم االس ــهم لعل ــم بتأسيس ــاوق تقدمه ــون ويتس ــدم األوروبي ــاع فيتق ــب األوض ــل أن تنقل ــع قب ــم التاب حك

ــث. ــتعار احلدي ــًرا لالس ــه ظه ــذي كان يف أغلب وال

ــا يف الــكالم عــن اإلقليمــن اخلامــس والســادس مــن أقاليــم املعمــورة  وقــع وصــف املســلمن للغــرب جغرافيًّ
ــا  ــلمون ب ــه املس ــم علي ــذي تابعه ــاين، وال ــطي اليون ــيم املجس ــا للتقس ــتواء تبًع ــط االس ــال خ ــة ش ــبعة الواقع الس
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 املســلمن اليونانيــن يف نظريــة الكيــوف الطبيعيــة وتأثــر املنــاخ واجلغرافيــا عــى العطــاء 
احلضــاري لأجنــاس )1(، وصــادف ذلــك هــوى يف عــزِّ الســيطرة اإلســالمية التــي ولــدت منهــا بعــض التصنيفــات 

العنرصيــة )2( تبعــا للقــول بمركزيــة إســالمية يف العصــور الوســطى.

ــياهتم  ــاء يف تقس ــه الفقه ــاد من ــد أف ــر، وق ــامل كث ــيم الع ــالمي يف تقس ــرايف اإلس ــاء اجلغ ــوم أن العط ــن املعل م
ــن  ــد، وم ــد إىل عه ــن عه ــت م ــيات اختلف ــذه التقس ــد ))(، وه ــرب أو عه ــالم أو ح ــا دار إس ــورة بكوهن للمعم
مذهــب إىل مذهــب عــى حســب التوازنــات الدوليــة، ومــن نــاذج اجلغرافيــن الذيــن أمدونــا بمعلومــات صحيحــة 

ــرب: ــن الغ ــة ع أو مبهم

)  أ  ( ابــن خرداذبــة أبــو القاســم )٢80هـ(: الرحالــة ورجــل الريــد يف الدولــة العباســية الــذي أعطــى بعــض 
ــالد  ــن ب ــا م ــا وااله ــا( وم ــة )فرنس ــس فرنج ــاور األندل ــريب: " وجُت ــامل الغ ــن الع ــول ع ــف املنق الوص
الــرشك.. وممــا يــي الشــال والــروم، وفرنجــة مــن جبــال األندلــس تثلــج يف آخــر ذلــك الوجــه"، وعــى 

)1( إبراهيم عبد اهلل: املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى، )املغرب، املركز الثقايف العريب، 2001(، ط1، ص: 0).
)2( شافية حداد السالمي، نظرة العرب إىل الشعوب املغلوبة للشعوب، )بروت، دار االنتشار العريب، 2009(، ط1، ص: 440. 

))( انظر وهبة الزحيي، آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، )دمشق، دار الفكر، 1992(، ط4، ص: ))1.
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منــوال التقســيم اجلغــرايف يقــول: "والــذي جيــيء مــن البحــر الغــريب )املتوســط( اخلــدم الصقالبــة والــروم 
ــر شــايل األندلــس")1(. ــة وبرجــان وبلــدان الصقالــب واألب ــون، واللمرديــون.. ورومي واإلفرنجي

ويعطينــا ابــن خرداذبــة تصــّوره جلغرافيــة أوروبــا يف قولــه: "فأمــا ســائر بــالد الــروم فأوهلــا مــن املغــرب 
روميــة وصقليــة وهــي يف جزيــرة، وروميــة دار ملكهــم... إىل القســطنطينية")2(، كــا يفيدنــا بوصــف شــامل 
لرومــا عاصمــة البابويــة، واملالحــظ ســكوته عــن األجــزاء الشــالية ألوروبــا بــا يفيــد أهنــا كانــت خــارج 

احلضــارة، فهــي مواطــن اجلرمــان الرابــرة الذيــن خربــوا رومــا ســنة )))4م(.

ــالمية  ــم اإلس ــق لأقالي ــف دقي ــه لوص ــرض يف كتاب ــي ))4)هـ(: تع ــحاق الكرخ ــو إس ــري: أب )ب( اإلصطخ
واهلنديــة والبحــار، وأشــار إىل التقابــل اجلغــرايف واحلضــاري والدينــي أول مــرة بلفــظ الغــرب؛ إذ قــال: 
"فأمــا مملكــة اإلســالم فــإن رشقيهــا أرض اهلنــد وبحــر فــارس، وغربيهــا مملكــة الــروم ومــا يتصــل هبــا من 

األرمــن والــالن والــران والريــر 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 

الــرشق والغــرب نعثــر عليهــا يف كتــب اجلغرافيــا التــي ازدهــرت يف العــرص الذهبــي للمســلمن.
ــة  ــا املعروف ــدود أوروب ــن ح ــول ع ــارص فيق ــرب املع ــرايف للغ ــد اجلغ ــري التحدي ــف اإلصطخ ويضي
واملســكونة:"وأرض الــروم حدهــا مــن البحــر املحيــط )األطلــي( عى بــالد اجلاللقــة، وإفرنجــة، ورومية، 
ــبعن مرحلة". ــن وس ــن مائت ــًوا م ــون نح ــبه أن يك ــة، يش ــم إىل أرض الصقالب ــطنطينية، ث ــاس إىل القس وأثين

ــد  ــة إىل ح ــد رومي ــن ح ــض م ــروم املح ــه: "وال ــاري بقول ــرايف واحلض ــز اجلغ ــذا التاي ــد ه ــم يؤك ث
الصقالبة...فأمــا مــا ضممنــاه إىل بــالد الــروم مــن اإلفرنجــة واجلاللقــة وغرهــم لســاهنم خمتلــف، غــر 
أن الديــن واململكــة واحــد، كــا أن يف مملكــة اإلســالم الســّنة خمتلفــة وامللــك واحــد")4(، وهــي إشــارات 

ــة. ــارة وأم ــالم حض ــل لإلس ــاري املقاب ــرب احلض ــوم الغ ــات مفه ــة لبداي رصحي
ــم يف  ــدة دينه ــن وح ــم ع ــار ويتكل ــروس والبلغ ــة وال ــالد الصقالب ــف ب ــري لوص ــرض اإلصطخ ويع
ــر أن  ــم: "وال يذك ــم وانغالقه ــن انفراده ــس وع ــكن واملالب ــادات والس ــم يف الع ــن متيزه ــة، وع النرصاني
أحــًدا وطــئ أرضهــم مــن الغربــاء، وإنــا ينحــدرون يف املــاء يتَّجــرون فــال خيــرون بــيء مــن أمورهــم 
ــوا،  ــروس حيرقــون أنفســهم إذا مات ومتاجرهــم، وال يركــون أحــًدا يصحبهــم وال يدخــل بالدهــم.. وال
ــم  ــار وه ــروم وبلغ ــرون إىل ال ــرز ويتج ــرون إىل اخل ــروس يتج ــؤالء ال ــق اللحى...وه ــم حيل وبعضه

ــاليِّها"))(. ــروم يف ش ــون لل متامخ

)1( أبو القاسم بن خرداذبة، املسالك واملالك، )بروت، دار صادر، د-ت(، ط1، ص: 90.
)2( ابن خرداذبة، املسالك واملالك، ص: 94.

))( إبراهيم بن حممد اإلصطخري، مسالك املالك، )بروت، دار صادر، د-ت(، ط1، ص: ).
)4( اإلصطخري، مسالك املالك، ص: 9-8.
))( اإلصطخري، مسالك املالك، ص: ))).
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)جـ( املقــديس البشــاري )380هـ(: تابــع متقدميــه مــن اجلغرافيــن يف إمدادنــا بمعلومــات جغرافيــة وســكانية 
باهتــة عــن أوروبــا، وجــّل املعــارف املكتســبة كانــت حــول بيزنطــة بحكــم الصــدام احلضــاري معهــا يف 

حــدود األناضــول )1(. 

قــال عــن اجلزائــر البحريــة: "ومــا كان مــن اجلهــة األخــرى يعنــى يســار البحــار فنصــارى، وفيــه ثــالث 
جزائــر عامــرة آهلــة، صقليــة تقابــل املغــرب، وأقريطــش )كريــت( تقابــل مــرص، وقــرص تقابــل الشــام، 
ــه عــى  ــة، وجهــة من ــة ورباطــات فاصل ــرة وثغــور جليل ــدان كث ــه بل ــة وعــى حافت ــه خلجــان معروف ول

ا")2(. ختــوم الــروم إىل حــدود األندلــس، والغالــب عليــه الــروم، وهــم خمــوف منهــم جــدًّ

كــا يــورد معلومــات عــن التالقــح احلضــاري بــن األندلــس وأوروبــا، وحتــى عــن القســطنطينية الــذي ذكــر 
بــأن هبــا جاليــة مــن املســلمن 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" )4(. وقــد قســمه إىل عــرشة أجــزاء، ألوروبــا منهــا ثالثــة أجــزاء وهــي:
- األول: األندلس، والشال الغريب األيري: ومدهنا طليطلة، ومرافئ البحر املحيط، والرتغال.

ــال  ــلونة، وجب ــة، وبرش ــطة، وطرطوش ــا: سقس ــا وإيطالي ــوب فرنس ــي وجن ــرشق األندل ــاين: ال -الث
ــا،  ــيليا، وإيطالي ــوز، ومرس ــتليون، وتل ــرة، وكس ــس واألرض الكب ــن األندل ــل ب ــي تفص ــس الت الران

ــة. ــا، وصقلي ــدة الباب ــا قاع ــة، وروم ــوة، والبندقي وجن
ــان،  -الثالــث: البلقــان: خليــج البنــادق )البحــر األدرياتيكــي(، وســبينقو، وشــعب باشــقر، وبــالد اليون
وجزيــرة أقريطــش )كريــت(، ومدينــة أبــزو، وقــال: وهــي للنصــارى الذيــن ال حيلقــون حلاهــم، )وهــو 

يريــد بذلــك األرثوذوكــس(، وأخــًرا القســطنطينية غــرب آســيا الصغــرى.))(.

أمــا اإلقليــم الســابع وهــو مــا يشــمل اليــوم أوروبــا الوســطى والشــالية، فقــال: إن عديــد مدنــه خامــل 
الذكــر، ممــا يــدل عــى الــردي الثقــايف والتخلــف احلضــاري يف أوروبــا آنــذاك، وقــد قّســمه إىل اآليت:

-األول: سواحل البحر املحيط، وجزيرة بريطانيا، وليون، وجليقة )شال 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 منــه 
يف البحــر املحيــط باملغــرب جزيــرة بريطانيــة... واجلــزء الثــاين جزيــرة بللــه، ويف الــرشق منهــا جزيــرة 

)1( اشتهرت حدود األناضول بالرصاع املستمر بن املسلمن والبيزنطين، يف العهد العبايس ويف الدولة احلمدانية، ونذكر قصيدة أيب متام املخلدة النتصار املعتصم 
العبايس عى الروم يف عمورية، انظر العريني: تاريخ الدولة البيزنطية، ص: 2)4. 

)2( حممد بن أمحد املقديس، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، )ليدن، مطبعة بريل، )190(، ط2، ص: )1.
))( املقديس، أحسن التقاسيم، ص: )12.

)4( عي بن موسى بن سعيد املغريب، كتاب اجلغرافيا، حتقيق إساعيل العريب، )اجلزائر، املطبوعات اجلامعية، 1982(، ط2، ص: 8)1.
))( ابن سعيد املغريب، كتاب اجلغرافيا، ص: )189-18.
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ــن وكان  ــرة الفت ــهورة بكث ــي مش ــدة، وه ــرة إيرلن ــدن(، وجزي ــدرس )لن ــة لن ــا مدين ــرة وقاعدهت إنجل
ــب  ــرة الصقل ــة، وجزي ــرة جرموني ــا جزي ــال منه ــم، ويف الش ــا جلراهن ــرّصوا تباًع ــم تن ــا ث ــا جموًس أهله
ــروس )1(.  ــة أجهــل مــن ال ــان(، وهــم أمــة عاتي ــة املعمــور الــروس )األمل ــرة، ويف الشــال يف هناي الكب

ــة للتفــاوت بــن العاملــن. وهــذه إشــارات كافي

المبحث الثالث: الغرب في تصورات الرحالة المسلمين.

ــان  ــاك خط ــه، وهن ــه وديانات ــه وعادات ــدوده وأجناس ــن ح ــوا ع ــرب، وكتب ــلمون للغ ــة املس ــرض الرحال ع
ــرب. ــة بالغ ــة واملعرف ــهوران يف الرحل مش

ــة  ــة والبلغاري ــالد البيزنطي ــة للب ــوارض املرشقي ــن احل ــة م ــه الرحال ــق من ــذي انطل ــي: ال ــط املرشق األول اخل
ــالن. ــن فض ــؤالء اب ــهر ه ــن أش ــية. وم والروس

الثــاين: اخلــط املغــريب: وقواعــد االنطــالق فيــه مــن األندلــس )2( واملغــرب وصقليــة. ومن أشــهر هؤالء الســفراء 
األندلســيون، واملتكلمــون والنّظــار أمثــال اإلمــام املــازري الصقــي وعبــد احلــق الصقــي، والطرطــويش واإلدريــي 

ــم ))(. والبكري وغره

وتفيدنــا كتــب النــوازل الفقهيــة عــن صــور نمطيــة وحقيقيــة عــن حيــاة األوروبيــن الوافديــن للبالد اإلســالمية 
جتــاًرا أو ســفراء أو أسى، والنــاذج كثــرة يف هــذه الكتــب واملدونــات املغاربيــة كاملعيــار للونرشيــي )4(. 

)  أ  ( أمحــد بــن فضــان: ســفر اخلليفــة املقتــدر العبــايس الــذي بلــغ يف رحلتــه حــدود هنــر الدانــوب، وبــالد 
ــالم  ــالد الظ ــي ب ــاري، فه ــف حض ــئ إىل ختلُّ ــي توم ــم الت ــم وعادهت ــن حياهت ــاذج م ــر ن ــا، وذك الفولغ
والضبــاب ومدهنــا خاملــة األســاء، وعاداهتــا غريبــة مــن عــري النســاء وقلــة احليــاء وحــرق املوتــى عنــد 
ــا الشــالية مــن جمــال اإلنســان  ــرج أوروب ــة خُي ــة الطافحــة يف الشــال جعلــت الرحال ــروس ))(، والوثني ال

ــرون األوىل ))(.  ــة يف الق ــة عربي ــاء مركزي ــهم يف بن ــا أس ــر، مم املتح

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 الّطعــام، بــل هــم كاحلمــر الّضالة،...وجيتمــع يف 
البيــت الواحــد العــرشة والعــرشون واألقــلُّ واألكثــر ولــكلِّ واحــد سيــر جيلــس عليــه، ومعهــم اجلــواري 
الروقــة للّتجــار....، ورّبــا اجتمعــت اجلاعــة منهــم عــى هــذه احلــال بعضهــم بحــذاء بعــض، والبــدَّ هلــم 

يف كل يــوم مــن غســل وجوههــم ورؤوســهم بأقــذر مــاء، .."))(.

)1( انظر ابن سعيد املغريب، كتاب اجلغرافيا، ص: 202-191.
)2( انظر حسن مؤنس: فجر األندلس، )جدة، الدار السعودية، )198(، ص: )29.

))( انظر حممد األمن بلغيث، احلياة الفكرية األندلس يف عرص املرابطن، )اجلزائر، دار القافلة، 2014(، ط1، ج: 2، ص: ))).
)4( انظر أمحد بن حييى الونرشيي، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علاء إفريقية واألندلس واملغرب، حتقيق حممد حجي، )بروت، دار الغرب اإلسالمي، 

1981(، ط1، ج: 2، ص: 2)2-2)2/ج:11، ص: 4)1/ ج: 11، ص: )9/ج: 11، ص: 0)1.
))( أمحد بن العباس بن فضالن، رحلة ابن فضالن، حتقيق حيدر غيبة، )بروت، الرشكة العاملية للكتاب، 1994(، ص: 9).

))( انظر عبد اهلل إبراهيم، املركزية اإلسالمية صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى، ص: 12.
))( رحلة ابن فضالن، ص: )).
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ــف  ــة التخل ــن حال ــة ع ــا الرحال ــا ودبجه ــي ذكره ــلبية الت ــات الس ــن الصف ــكالم ع ــث بال ــوء البح وين
ــد  ــاك خلــق محي ــا الوســطى والشــالية، فليــس هن ــه أوروب احلضــاري والعــوز القيمــي الــذي كانــت علي
عــدا الشــجاعة التــي أرجعهــا الرحالــة للقــوة البهيميــة. وهنــا ســترز قيمــة املســيحية كديــن أو كخمــرة 

ــي )1(. ــن نب ــك ب ــوف مال ــول الفيلس ــا يق ــان األورويب ك ــاء اإلنس ــادت بن أع

)ب( أســامة بــن منقــذ الشــيزري: )ت584هـ(: مــن خــرة مــن وصــف احليــاة الصليبيــة للمالــك اإلفرنجيــة؛ 
إذ نقــل وصًفــا دقيًقــا لنمــط احليــاة وطبيعــة التفكــر والعــادات واألطعمــة واألخــالق والطب والفروســية، 

ممــا يشــكل لنــا أحــد جــذور االســتغراب، وســنكتفي منــه هبذيــن النصن: 
"ســبحان اخلالــق البــاري، إذا َخــَر اإلنســاُن أمــوَر الفرنــج ســّبح اهلل تعــاىل وقّدســه، ورأى هبائــم، فيهــم 

فضيلــة الشــجاعة والقتــال ال غــر، كــا يف البهائــم فضيلــة القــوة واحلمــل")2(
ــارشوا  ــدوا، وع ــن تبلَّ ــن الذي ــا م ــى أخالًق ــة أجف ــالد اإلفرنجي ــد بالب ــب العه ــو قري ــن ه ــكل َم "ف
ــرة  ــا كان قنط ــه، مم ــه وآداب ــده وعلوم ــرشق وتقالي ــن بال ــر األوربي ــن تأث ــن ع ــص ُيبِ ــلمن"))(. والن املس

ــا. ــوم إىل أوروب ــل العل ــة لنق مهم
ــم  ــن هزائ ــم م ــاري، فعــى الرغ ــوق احلض ــة للتف ــة املمثل ــة العربي ــد أركان املركزي ــل أح ــص يمث ــذ الن وه
ــر  ــن التدب ــة وحس ــجاعة الصليبي ــيد بالش ــذ يش ــن منق ــة إال أن اب ــروب الصليبي ــات احل ــلمن يف بداي املس
ــالق  ــذب أخ ــال تته ــاس، ف ــي األجن ــى باق ــم ع ــه بتفوقه ــن اقتناع ــى ع ــه يتخ ــروب، ولكن يف إدارة احل
اإلفرنجــي إال بفعــل التثاقــف مــع املســلمن: "فمــن اإلفرنــج قــوم قــد تبلــدوا وعــارشوا املســلمن، فهــم 

ــه")4(.  ــي العهــد ببالدهــم، ولكنهــم شــاذ ال يقــاس علي أصلــح مــن القريب

ــات  ــيحية وللعالق ــاة املس ــا للحي ــا دقيًق ــل وصًف ــة، ونق ــروب الصليبي ــارص احل ــر )614هـ(: ع ــن جب )جـ( اب
اإلســالمية 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: مســلمن ونصــارى، وربــا يلتقــي اجلمعــان منهــم ويقــع املصــاف بينهــم، ورفــاق املســلمن 
والنصــارى ختتلــف بينهــم دون اعــراض... واختــالف القوافــل مــن مــرص إىل دمشــق عــى بــالد اإلفرنــج 
غــر منقطــع... واالتفــاق بينهــم عــى االعتــدال، وأهــل احلــرب مشــتغلون بحرهبــم، والنــاس يف عافيــة، 

والدنيــا ملــن غلــب"))(.

ــة  ــذه املدين ــول: "وه ــلمن))(، فيق ــن املس ــا م ــن هل ــرداد النورماندي ــد اس ــة بع ــر صقلي ــن جب ــزور اب وي

)1( مالك بن نبي، وجهة العامل اإلسالمي، ترمجة عبد الصبور شاهن، )دمشق، دار الفكر، )198(، ط)، ص: 40.
)2( أسامة بن منقذ الشيزري، االعتبار، حتقيق عبد الكريم األشر، )بروت، املكتب اإلسالمي، )200(، ط2، ص: 219.

))( الشيزري، االعتبار، ص: 222.

)4( الشيزري، االعتبار، ص: 1)2.
))( حممد بن أمحد بن جبر، رحلة ابن جبر، )اجلزائر، موفم للنرش، 1988(، ص: 0)2.

))( افتتح املسلمون صقلية منذ عهد الفقيه أسد بن الفرات سنة ))82م( 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، )بروت، منشورات مكتبة احلياة، 9)19(، 

ط1، ص: 190. 
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موســم جتــار الكفــار ومقصــد جــواري البحــار كثــرة األرفــاق برخــاء األســعار مظلمــة اآلفــاق بالكفــر 
ــام  ــور األي ــه يص ــا..")1( ولكن ــا ورجًس ــؤة نتًن ــب، ممل ــدة الصلي ــحونة بعب ــرار، مش ــلم ق ــا ملس ــر فيه ال يق
األخــرة لوجــود اإلســالم فيهــا بكثــرة املســاجد واملــدارس، ويذكــر بــأن اهليــكل اإلداري للدولــة كان مــن 
املســلمن، بــل يشــر إىل حركــة أســلمة داخــل احلريــم امللكــي: "ومــن أعجــب مــا حدثنــا بــه أن اإلفرنجيــة 
مــن النرصانيــات تقــع يف قــرص حاكمهــم فتعــود مســلمة، وأمــا فتيانــه وهــم عيــون دولتــه وأهــل عالتــه يف 
ملكــه فهــم مســلمون")2(. ويتكلــم ابــن جبــر عــن بعــض حــاالت التطابــق االجتاعــي يف األزيــاء "وزي 

النرصانيــات يف هــذه املدينــة زي نســاء املســلمن، فصيحــات األلســن، ملتحفــات منتقبــات...."))(.

ــر  ــن القناط ــرب، وع ــرشق والغ ــن ال ــف ب ــرة يف التثاق ــياء كث ــن أش ــة ع ــة ُمبِين ــة فالرحل ــى اجلمل وع
اإلســالمية التــي انبثقــت منهــا النهضــة األوروبيــة التــي بــدأت يف إيطاليــا ويف مدهنــا اجلمهوريــة، ويكفــي 
ــي إىل  ــوت الكن ــوا الاله ــة وحول ــوم العربي ــوا بالعل ــث تثقف ــث األورويب احلدي ــدة البع ــأن أعم ــول ب الق
ــة  ــه "يف الكرام ــدوا ) )148م( يف كتاب ــال مران ــو دي ــة "بيك ــاع النهض ــد صن ــال أح ــا ق ــالمي، ك ــر إس آخ
ــر روعــة مــن اإلنســان")4(،  اإلنســانية": "لقــد قــرأت يف كتــب العــرب أن ليــس ثمــة يف الكــون يشء أكث
إنــه الــراث اإلســالمي املنــي الــذي هنلــت منــه أوروبــا يف صناعــة النهضــة احلديثــة، تــراث انشــدت إليــه 
وأخــذت منــه، كــا قــال "بيــر أبيــالر": "اهلل يعلــم كــم مــرة فكــرت حتــت ضغــط يــأس عميــق يف الرحيــل 
ا  عــن األرايض املســيحية والعبــور نحــو )املســلمن( للعيــش هنــاك يف ســالم، دافًعــا اجلزيــة ألعيش مســيحيًّ

بــن أعــداء املســيح"))(

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

)  د  ( الطرطــويش )ق4هـ(: الــذي اخــرق أوروبــا الوســطى والغربيــة وســجل مالحظاتــه عــن بــالد جليقيــة 
)الباســك( وفرنســا والروتــان فقــال: "...وأهلــه أهــل غــدر ودنــاءة أخــالق، 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 
بــأس شــديد يف احلــرب ويــرون املــوت دونــه، وأمــا الرتونيــن )شــال فرنســا(، فلهــم لغــة متّجها األســاع 
ومناظــر قبيحــة وأخــالق ســيئة، وهلــم لصــوص يقطعــون عــى اإلفرنــج ويرقوهنــم، واإلفرنــج يصلبوهنم 
إذا ظفــروا منهــم بأحــد، ومــن الرتونيــن واجلليقيــن والبشاكســة كان حشــد "طيطــش" حــن خــرج يريــد 

بيت املقــدس"))(

)1( ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: )29.

)2( ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: 00).

))( ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: 08).
)4( حممد عابد اجلابري، يف نقد احلاجة إىل اإلصالح، بروت، دراسات الوحدة العربية، )200(، ط1، ص: 4).

))( حممد عابد اجلابري، يف نقد احلاجة إىل اإلصالح، ص: )).
))( أبو عبيد البكري، املسالك واملالك، )بروت، دار الغرب اإلسالمي، 1992(، ط1، ج: 2، ص: )91.
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ــي  ــة والت ــة والبحري ــفارات التجاري ــث يف الس ــرص احلدي ــة يف الع ــرة، وخاص ــالت كث ــاذج يف الرح والن
ــكاك األســر" للغســاين، أو "نتيجــة  ــر الفت ــة الوزي ــل "رحل ــكاك األسى املســلمن، مث كانــت تنشــأ الفت

ــا )1(. ــزال وغره ــد الغ ــاد" ألمح ــة واجله ــاد يف املهادن االجته

المبحث الرابع: الغرب في تصورات المتكلمين والموسوعيين.

ــا، وتلــك  ــروم وأوروب ــرة عــن عــامل ال ــة الكث ــا املوســوعيون واملتكلمــون والفالســفة بتصوراهتــم النظري أمدن
ــرة، فمنهــا: ــاذج ذلــك كث ــدة والفلســفة والفلــك والطــب، ون ــة يف كتــب العقي التصــورات املختلفــة مبثوث

1-املتكلمون: من املعتزلة واألشاعرة، ومن ناذجهم:
ــات يف  ــعوب واألقلي ــادات الش ــف ع ــدع يف وص ــب املب ــزيل واألدي ــم املعت ــظ )٢55 هـ(: املتكل )  أ  ( اجلاح
ــار اإلســالمية، وقــد نقــل خالصــة الــرأي العلمــي يف التقويــم احلضــاري لســاكنة املعمــورة؛ إذ  الدي
يــرى أن األمــم املعتــرة أربــع: العــرب والفــرس واهلنــد والــروم، والباقــون مهــج أو أشــباه مهــج )2(. 
وهــذه املالحظــة كافيــة للقــول ببدايــة تارخييــة لتشــكل مفهــوم الغــرب يف الذاكــرة اإلســالمية باعتبارها 

كتلــة منافســة للجاعــة العربيــة.

ــة  ــه النرصاني ــم قضــت علي ــا، ث ــا خالًص ــه كان يونانيًّ ــوم وأن ــظ بمســألة تطــور العل ــا اجلاح كــا أفادن
ــروم  ــو علمــت العــواُم أنَّ النصــارى وال ــد، فيقــول: "ول لتحريمهــا املنطــق والنظــر وتقديمهــا التقلي
ــر  ــر والتصوي ــرط والنج ــن اخل ــف م ــة الك ــة، إال حكم ــد روي ــان، وال بع ــة وال بي ــم حكم ــت هل ليس
ــاء، ألن  ــفة واحلك ــوان الفالس ــن دي ــم م ــاء، وملحته ــدود األدب ــن ح ــم م ــون ألخرجته ــة البزي وحياك
ــاب املنطــق والكــون والفســاد، وكتــاب العلــوي، وغــر ذلــك، ألرســطاطاليس، وليــس برومــي  كت
وال نــرصاين. وكتــاب املجســطي لبطليمــوس، وليــس برومــي وال نــرصاين. وكتــاب إقليــدس وليــس 
ــا، وهــؤالء نــاس مــن  ــا وال نرصانيًّ برومــي وال نــرصاين، وكتــاب الطــب جلالينــوس، ومل يكــن روميًّ
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 كاٍف بنفســه يف نفــي تصــور أيــة إضافــة رومانيــة للحضــارة اليونانيــة.

)ب( الباقــاين أبــو بكــر )403هـ(: املتكلــم األشــعري الــذي أفادنــا بمعلومــات عــن الفكــر املســيحي أثنــاء 
ــا ألوهيــة املســيح وجوهــره  ســفاراته للقســطنطينية. كــا نقــل لنــا صــور احلجــاج النــرصاين يف قضاي

)1( حممد ماكامان، الرحالت املغربية يف القرنين 11 و12، )الرباط، جامعة حممد اخلامس،2014(، ط1، ص: 419.
)2( اجلاحظ، البيان والتبين، حتقيق درويش جويدي، )صيدا، املكتبة العرصية، 2001(، ج: 1، ص: 91.

))( اجلاحظ: رسالة الرد عى النصارى، )ضمن رسائل اجلاحظ(، ج: 1، ص: 1)2.
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وأقنوميتــه)1(، وعــن مكانــة الكنيســة يف احليــاة االجتاعيــة والثقافيــة يف بيزنطــة، وعــن مركزيــة الديــن 
يف تلــك العاصمــة التــي رضب املثــل هبــا يف اخلــواء الفكــري فيــا عــرف باجلــدل البيزنطــي، ورصاع 
ــة  ــام الفرنج ــائغة أم ــة س ــا لقم ــا جعله ــك، مم ــس والكاثولي ــن، و األرثوذوك ــن والالإيقوني اإليقوني

الالتــن يف احلملــة الصليبيــة األوىل)2(.

ــبيل  ــه يف س ــو أن ــا ه ــه يف موضوعن ــة، وفائدت ــي املعتزل ــرز متكلم ــار)415هـ(: أب ــد اجلب ــايض عب )جـ( الق
االحتجــاج عــى النصــارى يف كتابــه الفــذ "تثبيــت دالئــل النبــوة" ســاق لنــا عديــًدا مــن املالحظــات 
ــي  ــة، يف املزاوجــة الت ــه مــن اجلــذور الروماني ن الغــرب املســيحي وانبثاق ــة لتكــوُّ ــة واالجتاعي الثقافي
أنشــأها بولــس بــن العقيــدة النرصانيــة والتقاليــد الرومانيــة حتــى صــارت قولتــه مرجًعــا للمهتمــن 
مــوا ورجعــوا إىل ديانــات الــروم،  بمقارنــة األديــان وهــي:" فــإذا تبينــَت األمــر وجــدت النصــارى تروَّ

وا"))(. ومل جتــد الــروم تنــرصَّ

ــة مثــل: جْعــل عيــد امليــالد املجيــد يف آخــر  ــه يشــر القــايض إىل مجلــة دالئــل اجتاعي ــًدا ملقولت وتأكي
كانــون األول اســتحياء لعيــد الزمــان الرومــاين، وشــيوع الزنــا، وكراهيــة الروميــات للتعــدد والطالق، 
، وممــا قــال:" ونســاء الــروم  وإباحــة اخلصــاء وحلــم اخلنزيــر، ومنــع اخلتــان، وابتــداع االعــراف للَقــسِّ
تبغــض ديانــات األنبيــاء مــن بنــي إسائيــل ملــا فيهــا مــن إباحــة الطــالق، وأن للرجــل أن يتــزوج مــا 
أطــاق املؤنــة،.. والــروم تكــره اخلتــان، والــروم تــأكل اخلنزير...فأباحــه بولــس هلــم")4(، بــل إن هــذه 
ــا،  املزواجــة يســحبها القــايض حتــى عــى جوهــر العقيــدة املســيحية عندمــا يعتــر التثليــث إرًثــا رومانيًّ
ثــم فُرضــت العقائــد اجلديــدة بحــد الســيف كــا يقــول:" وليــس ســيٌف مُحــل بباطــل يف مجيــع األزمــان 

مثــل ســيف النرصانيــة"))(.

ــه  ــي يف جدال ــي واملذهب ــوع الدين ــتغراب يف املوض ــر االس ــم قناط ــي )456هـ(: أه ــزم األندل ــن ح ) د  ( اب
وحجاجــه مــع املذاهــب املســيحية واليهوديــة يف إســبانيا املســلمة، وموســوعته الفصــل مليئــة 
ــة التفكــر النــرصاين يف القــرون الوســطى ))(، كــا أن رســائله يف الــردود  ــة ونمطي بالتصــورات الديني
ــه " الــرد عــى ابــن النغريلــة". وســيكون اليهــود األندلســيون  ــة شــهرة يف كتاب ــة اليهودي عــى الرباني
ــة  ــو احللق ــذي ه ــر ال ــبانيا، الدي ــايل إس ــوين ش ــر كل ــة يف دي ــب العربي ــة الكت ــة يف ترمج ــرة املهم القنط
األوىل يف حركــة االســترشاق األورويب ))(. وقــد اعتــر ابــن حــزم الرائــد لعلــم مقارنــة األديــان قبــل 

ــرون. ــي بق ــص الدين ــد الن ــبينوزا يف نق س

)1( حممد بن الطيب الباقالين: كتاب التمهيد، ص: )9.
)2( زيتون عادل: العالقات الكنسية والسياسية بن الرشق البيزنطي والغرب الالتيني يف العصور الوسطى، ص: ))1.

))( عبد اجلبار بن أمحد القايض، تثبيت دالئل النبوة، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د-ت(، ط1، ج: 1، ص: ))1.
)4( القايض عبد اجلبار، تثبيت دالئل النبوة، ج: 1، ص: ))1.
))( القايض عبد اجلبار، تثبيت دالئل النبوة، ج: 1، ص: )18.

))( انظر عي بن أمحد بن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق حممد إبراهيم وعبد الرمحان عمرة، )بروت، دار اجليل، )199(، ط2. ج: 2، ص: 2)2. 
))( بلغيث، احلياة الفكرية يف األندلس يف عرص املرابطن، ج: 2، ص: 4)8.
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٢-املوسوعيون: وهلم ناذج كثرة من املؤرخن والفالسفة واألدباء ومنهم:
)  أ  ( املســعودي )346هـ(: املوســوعي الــذي خّلــف كتًبــا عديــدًة يف التاريــخ والتقويــم للحضــارات، مثــل 
مــروج الذهــب، وأخبــار الزمــان ومــن أبــاده احلدثــان مــن األمــم املاضيــة واألجيــال اخلاليــة واملالــك 

الداثرة".

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

ــول  ــا يق ــة ك ــة مناخي ــت جغرافي ــة وليس ــة قاري ــمة ثالثي ــه قس ــامل بأن ــن للع ــيم اليوناني ــف تقس ووص
ــية )1(. ــا(، وآس ــة )إفريقي ــا(، لوبي ــا )أوروب ــي أورف ــزاء ه ــة أج ــم ثالث ــاألرض عنده ــرب، ف الع

ــا ياقــوت يف معجــم البلــدان نقــاًل عــن البــروين الــذي قــال: كان اليونانيــون  واألمــر نفســه نقلــه لن
ــاف  ــا أضع ــيا ورقعته ــا آس ــة، أوريف، وتقابله ــام: لوبي ــة أقس ــن األرض ثالث ــور م ــمون املعم يقس

ــر. )2( ــن بكث األولي

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.

وعطًفــا عــى مــا ذكــر فإننــا نــرى متييــزه املعــريف بــن اليونــان والــروم وغرهــم ممــا يومــئ إىل اختــالف 
العطــاء والســبق احلضــاري اليونــاين عــى غــره، ولكنــه يشــر إىل عمليــة االحتــواء احلضــاري للــروم 
ــروم تتلــو فــارس يف العظــم والعــز، وملــا خصــوا  ــان فيقــول: "وأن مملكتــي اليونانيــن وال عــى اليون
ــا  ــروم إىل وقتن ــع البديعــة، وألن مملكــة ال ــة والصنائ ــواع احلكــم والفلســفة واملهــن العجيب ــه مــن أن ب
هــذا ثابتــة الرســوم متســقة التدبــر، وإن كان اليونانيــون قــد دخلــوا يف مجلــة الــروم منــذ احتــووا عــى 

ملكهــم..")4(.

ــورة  ــة والص ــة احلضاري ــزع الصف ــة ين ــوف الطبيعي ــاخ والكي ــات املن ــا لنظري ــعودي وتبًع ــن املس ولك
ــن بعــدت الشــمس  ــع الشــايل، وهــم الذي ــا الشــالية فيقــول:" وأمــا أهــل الرب ــة عــن أوروب التارخيي
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"))(

)1( عي بن احلسن املسعودي، التنبيه واإلرشاف، )بروت، مكتبة اهلالل، )199(، ط1، ص: 44.
)2( احلموي، معجم البلدان )مادة آسيا(، ج: 1، ص: 4).

))( املسعودي، التنبيه واإلرشاف، ص: 22.
)4( املسعودي، التنبيه واإلرشاف، ص: )2. وانظر مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ج: 1، ص: )) وص: 219.

))( املسعودي، التنبيه واإلرشاف، ص: 8).
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ــد آثــار اهلنــد يف "حتقيــق مــا للهنــد  )ب( البــروين أبــو الرحيــان )440هـ(: الفلكــي مــؤرخ العلــوم الــذي خلَّ
ــوعته  ــتغراب يف موس ــم االس ــر يف عل ــح قناط ــد فت ــة"، وق ــل أو مرذول ــة يف العق ــة مقبول ــن مقول م
الشــهرة: 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 )1(.

)جـ( صاعــد األندلــي: )ت 46٢(: تلميــذ ابــن حــزم النبيــه الــذي يــرى بــأن ســاكنة األرض النافعــة التــي 
ــط،  ــروم، والنب ــان، وال ــون، واليون ــرس، والكلداني ــد، والف ــي: اهلن ــم، ه ــبع أم ــارة س ــت للحض قدم

والعــرب، والباقــي مهــج ال نصيــب هلــم يف احلضــارة.

ــة  ــروم( ومهــا أســاس العــامل الغــريب املعــارص؛ إذ يقــول:" واألمــة الثالث ــان وال ويذكــر أمتــن: )اليون
اليونانيــون والــروم واإلفرنجــة، واجلاللقــة وبرجــان والصقالبــة والــروس والرغــز والــالن وغرهــم 
مــن األمــم التــي حــول بحــر نيطــش وبحــرة مايطــس وغرهــا مــن املواضــع التــي يف الربــع الشــايل 

مــن معمــور األرض، كانــت مملكتهــم واحــدة ولغتهــم واحــدة")2(.

ــب  ــى حس ــة ع ــم الغربي ــم األم ــد قسَّ ــدم، فق ــن التق ــدة م ــة واح ــن يف درج ــع الغربي ــه ال يض ولكن
ــعوب  ــن "الش ــان( ب ــان واليون ــي )الروم ــرب التارخي ــع الغ ــارة، ووض ــن احلض ــا م ــا وابتعاده اقراهب
الناهبــة"، وقــد أطنــب يف ذكــر فالســفتهم وعلائهــم وإنتاجهــم. ولذلــك خــص اليونانيــن مبدعــي 
ــواة  ــة لن ــدود اجلغرافي ــا احل ــه أعطان ــا أن ــن ))(. ك ــل دون الباق ــف مجي ــر ووص ــر كب ــفة بتقدي الفلس
العــامل الغــريب املعــارص:" الــروم أمــة ضخمــة اململكــة، فخمــة امللــوك، وكانــت بالدهــم جمــاورة لبــالد 
ــة، وكان حــد  ــروم اللطيني ــة، ولغــة ال اليونانيــن، ولغتهــم خمالفــة للغتهــم، فلغــة اليونانيــن اإلغريقي
ــم  ــك األم ــض ممال ــال بع ــة الش ــن جه ــا م ــي، وحده ــر الروم ــوب البح ــة اجلن ــن جه ــروم م ــالد ال ب
ــط  ــروس والرغــر.. وحدهــا مــن جهــة املغــرب مــن أقــى األندلــس البحــر املحي الشــالية مــن ال
املعــروف بأقيانــس. وهــذه اململكــة قطــع تتميــز، فأوهلــا مــن جهــة املــرشق ممــا يتاخــم بــالد اليونانيــن 
أملــاين، وأوســطها بلــد إفرنســة، ثــم آخرهــا بــالد األندلــس")4(. وهــذا اإلبــداع مــن صاعــد األندلــي 

ــا إال مــا جــاء يف نظريــات مســكويه اإلنســانية. ال نظــر لــه مرشًق

أمــا الغــرب الشــايل )اجلرمــان(، والرشقــي )البلقــان( أي الصقالبــة فقــد نســبهم صاعــد إىل "األمــم 
هــا بالعــدوان والظلــم".  اخلاملــة" وهــي أمــم "خصهــا اهلل بالعصيــان واجلهــل وعمَّ

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

)1( حممد بن أمحد البروين، اآلثار الباقية من القرون اخلالية، )بروت، دار صادر، د-ت(، ص: )9.
)2( صاعد بن أمحد األندلي، طبقات األمم، حتقيق حياة العيد بوعلوان، )بروت، دار الطليعة، )198(، ص: 8).

))( صاعد األندلي، طبقات األمم، ص: 0)-84.
)4( صاعد األندلي، طبقات األمم، ص: )9.
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باجلهــل والتوحــش ُمرجًعــا ذلــك للمنــاخ، فيقــول:" ألن مــن كان منهــم موغــاًل يف بــالد الشــال مــن 
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 
ــب  ــر، وغل ــوب اخلواط ــام وثق ــة األفه ــذا دقَّ ــوا هب ــعورهم، فُعدم ــدلت ش ــم وانس ــت ألواهن وابيضَّ

عليهــم اجلهــل والبــالدة، وفشــا فيهــم الِعــيُّ والغبــاوة")1(.

وهــذه األحــكام القاســية عــى أمــم الشــال أرجعهــا جغرافيــو املســلمن لنظريــات تأثــر املنــاخ. ولكنها 
ــارة  ــهمت يف احلض ــي وأس ــع التارخي ــت املجتم ــم دخل ــذه األم ــه، إذ أن ه ــوا إلي ــا ذهب ــة في ــر كافي غ
املعــارصة، وأمــا األقاليــم املعتدلــة فقــد تــردت وولــت األدبــار عــن الريــادة التــي تبوأهتــا ردًحــا مــن 

الزمــن. وهــي تصــورات تنبــئ عــن مركزيــة إســالمية يف العصــور الوســطى بالتحقيــب الغــريب.

ــالق  ــر العمــران واملنــاخ يف أخ ــاف تأث ــوعين الــذي أض ــة املوس ــدون )808هـ(: خامت ــن خل ) د  ( اب
الشــعوب، فأخــر عــن الفرنجــة وأوروبــا والبحــر الرومــي وغلبــة املــاء عــى هــذه األقاليــم، وتكلــم 

ــرا )2(. ــان وإنجل ــالد األمل ــا وب ــا ونورماندي ــويل وفرنس ــة وناب ــا والبندقي ــن روم ع

م ابــن خلــدون بالنظريــات التوراتيــة القائلــة بالتقســيم الثالثــي للبــرش )حــام، ســام، يافــث())(  مل يســلِّ
ــمل  ــابع ش ــادس والس ــم الس ــال:" اإلقلي ــا، فق ــاخ واجلغرافي ــوان للمن ــر األل ــبب تغ ــع س وأرج
ســكاهنا أيًضــا 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 
ويشــتدُّ الــرد عامــة الفصــول فتبيــض ألــوان أهلهــا وتنتهــي إىل الزعــورة، ويتبــع ذلــك مــا يقتضيــه 

ــة الشــعور")4(.  مــزاج الــرد املفــرط مــن زرقــة العيــون وبــرش اجللــود وصهوب

ويفيدنــا ابــن خلــدون يف مقدمتــه وتارخيــه عــن أثــر التطــورات السياســية يف العــامل الغــريب بعــد طاعون 
ــرداد  ــروب االس ــد ح ــن بع ــح الغربي ــاع لصال ــالب األوض ــن انق ــم ع ــرش، ويتكل ــث ع ــرن الثال الق

اإلســبانية، وهــو الشــاهد عــى بدايــات أفــول احلضــارة اإلســالمية.

ــومة:  ــوعة املوس ــب املوس ــن وصاح ــراك املتأخري ــوعين األت ــن املوس ــة )1657م(: م ــي خليف )هـ( حاج
ــه وظيفــة حماســب يف اجليــش العثــاين  "كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون"، وقــد أمكنت

أن يرافقــه يف أســفاره، وأن يقــرب مــن ديــوان الريــد احلافــل بأخبــار أوروبــا املتصارعــة مــع الدولــة 
ــا احلديثــة مهــا: ــا كتابــن يف التعريــف بأوروب العثانيــة، ولذلــك تــرك لن

-تاريــخ إفرنجي)حــول تاريــخ أوروبــا القــرن )1م(، و" تقويــم التواريــخ" و"حتفــة الكبــار يف أســفار 
البحــار". 

)1( صاعد األندلي، طبقات األمم، ص: 41-)4.
)2( عبد الرمحن بن خلدون: املقدمة، حتقيق درويش اجلويدي، )صيدا، املكتبة العرصية، )199(، ط2، ص: )4).
))( انظر غريغوار مرشو، مقدمات االستتباع، )فرجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، )199(، ط1، ص: 90.

)4( ابن خلدون: العر، ج: 1، ص: )9).
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ــم  ــخ األم ــن تاري ــب م ــه جوان ــاول في ــارى: تن ــروم والنص ــان وال ــخ اليون ــارى إىل تاري ــاد احلي -إرش
ــة )1(. ــة العثاني ــا باإلمراطوري ــا، وعالقاهت ــم فيه ــكال احلك ــا وأش ــا وأنظمته ــيحية وعاداهت املس

وجهــود علــاء األتــراك املتأخريــن كثــرة يف التأســيس لعلــم االســتغراب مــن حيــث كوهنــم شــاهدين 
مبارشيــن للنهضــة األوروبيــة احلديثــة، ولكــون بعضهــم يف البعثــات الدبلوماســية للدولــة العثانيــة يف 

بالطــات الــدول الغربيــة مثــل: بروســيا وفرنســا والفاتيــكان والبندقيــة وجنــوة.

وتتميــًا ملــا ســبق فــإن التأســيس لعلــم االســتغراب ال بــد أن يتســاوق مــع التنقيــب يف كتابــات الغربيــن الذيــن 
ــة  ــر النهض ــن قناط ــالمي، وع ــامل اإلس ــة للع ــية والتجاري ــات الدبلوماس ــن العالق ــفهم ع ــذوره يف كش ــوا ج تناول
ــد  ــار)2(، وزيغري ــة، واحلــروب الصليبيــة(، مثــل كتابــات آدم ميتــز، وموريــس لومب ــة )األندلــس، وصقلي األوروبي
ــيحية  ــى املس ــة ع ــب الطاول ــوف ))9) هـ( )4(يف قل ــد الفيلس ــن رش ــر اب ــن أث ــدة ع ــات العدي ــه))(. والكتاب هونك

ــا اجلديــدة. ــد لعــرص األنــوار وميــالد أوروب الكالســيكية فيــا ُعــرف بتيــار الرشــدية احلديثــة الــذي مهَّ

الخاتمة:

يمكــن اخللــوص يف خامتــة هــذا التطــواف إىل أن العلــاء والدبلوماســين والرحالــة واجلغرافيــن حاولــوا رســم 
صــورة مقاربــة عــن املخالــف هلــم يف الديــن والنائــي عنهــم يف الــدار، يف حــن كانــت معرفتهــم بالقريــب املشــاكس 
أكثــر وضوًحــا نتيجــة لالحتياجــات األمنيــة، وأن الدافعيــة للهيمنــة الفكريــة كانــت نتيجــة الزمــة للهيمنة السياســية 
لإلســالم يف قــرون جمــده األول، فكــا رســم اليونــان العــامل باملجســطي وغــره، فاألمــر نفســه عمــد إليــه املســلمون 
ــة يف  ــذوًرا قوي ــه اآلن ج ــراد تأسيس ــذي ُي ــتغراب ال ــم االس ــأن لعل ــول ب ــود إىل الق ــا يق ــره، مم ــي وغ ــع اإلدري م
القــرآن الــذي كان مُخــس حديثــه عــن األولــن، وكــذا يف الســنة النبويــة التــي مل نعــدم فيهــا نصوًصــا واضحــة حــول 
ا، نقــًدا ونقًضــا، ثــم جــاءت اخلــرة اإلســالمية عاليــة األفــق يف الكشــف  التثاقــف مــع اخلــرة األجنبيــة أخــًذا وردًّ
ــتخباراتية  ــات االس ــاء باحلاج ــم الوف ــالم، ث ــوة إىل اإلس ــة الدع ــه بغي ــه ودين ــه وتارخي ــة أقاليم ــر ومعرف ــن اآلخ ع
األمنيــة لــدْرِء رشٍّ متوقــع يف عــامل ال يعــرف حــدوًدا إال حــدود القــوة. وأخــًرا مل يغــب اهلــدف العلمــي وال التجاري 

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 
ــرم  ــاد حي ــاري ج ــوار حض ــه حل ــن في ــع اخلري ــور م ــل اجلس ــاة، ووص ــع احلي ــه يف تطوي ــن خرت ــادة م ــه، واإلف في
اإلنســان وحيســن ارتفــاق الكــون مــن أجــل صــالح األرض ومــن عليهــا مــن دون تطّلــع إىل العلــو واالســتكبار، 

أو الســعي للبغــي وحمــق اآلخريــن.

)1( ( بن محادة، السفر يف العامل العريب اإلسالمي، التواصل واحلداثة، )الرباط، جامعة حممد اخلامس، )200(، ط1، ص: 4).
)2( موريس لومبار، اإلسالم يف جمده األول، ترمجة إساعيل العريب، )اجلزائر، الرشكة الوطنية، 9)19(، ص: 4)).

))( زيغريد هونكه: شمس اهلل تسطع عى الغرب، ترمجة فؤاد حسنن عي، )اجلزائر، مكتبة رحاب، )198(، ص: )0).
)4( أرنست رينان: ابن رشد والرشدية، ترمجة عادل زعير، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،2008(، ط1، ص: )18.
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التوصيات:

ــالت واألدب للكشــف عــن  ــا والرح ــخ واجلغرافي ــوم التاري ــالمية يف عل ــات اإلس ــث يف املدون - تكثيــف البح
اإلســهام اإلســالمي يف رســم صــور العــامل القديــم.

ــة  ــم املعرف ــالمية( يف تقيي ــة اإلس ــات الدولي ــر )العالق ــب الس ــة وكت ــوازل الفقهي ــب الن ــن كت ــادة م - اإلف
ــالمية. ــة اإلس ــة القانوني ــم املدون ــة يف رس ــك املعرف ــار تل ــر، وآث ــالمية باآلخ اإلس

- رضورة اســتناد علــم االســتغراب املعــارص للتجــارب الســابقة املبثوثــة يف كتــب الــراث، والتــي ســعى البحث 
للكشــف عــن بعضها.

- االهتام 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 يف 
إعطــاء حلــول إســالمية للمشــاكل العامليــة، ولأقليــات اإلســالمية يف الغــرب.

-جتسر هذه التخصصات مع االقتصاد والسياسة والسياحة با يعود بالناء عى موارد الدول العربية.
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ديورانت ول: قصة احلضارة، ترمجة املنظمة العربية للثقافة والعلوم، )بروت، دار اجليل، 1998(، ط1. ·
رينان أرنست، ابن رشد والرشدية، ترمجة عادل زعير، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2008(، ط1. ·
الزحيي وهبة، أثار احلرب يف الفقه اإلسالمي، )دمشق، دار الفكر، 1992(، ط4. ·
الزخمرشي، أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، )بروت، دار الفكر، 8)19(. ·
أبو زهرة حممد، حمارضات يف النرصانية، )اجلزائر، مكتبة الشهاب، 1989(. ·



158

محمد عبد الحليم بيشي الجذور التاريخية لعلم االستغراب في التراث اإلسالمي 

زيتــون عــادل، العالقــات الكنســية والسياســية بــن الــرشق البيزنطــي والغــرب الالتينــي يف العصــور الوســطى، )دار دمشــق،  ·
1980(، ط1.

ابن سعيد عي بن موسى، اجلغرافيا، حتقيق إساعيل العريب، )اجلزائر، املطبوعات اجلامعية، 1982(، ط2. ·
الســالمي شــافية حــداد، نظــرة العــرب إىل الشــعوب املغلوبــة مــن الفتــح إىل القــرن الثالــث اهلجــري التاســع امليــالدي، )بروت،  ·

ــار العريب، 2009(، ط1. دار االنتش
الســهيي عبــد الرمحــن، الــروض األنــف يف رشح الســرة النبويــة البــن هشــام، حتقيــق عمــر عبــد الســالم الســالوي، )بــروت،  ·

دار إحيــاء الــراث العــريب، 2000(، ط1.
الشابشتي عي بن احلسن، كتاب الديارات، حتقيق عواد كوركيس، )بروت، دار الرائد العريب، )198(، ط2. ·
الشيزري أسامة بن منقذ، االعتبار، حتقيق عبد الكريم األشر، )بروت، املكتب اإلسالمي، )200(، ط2. ·
صاعد األندلي، طبقات األمم، حتقيق حياة العيد بوعلوان، )بروت، دار الطليعة، )198(. ·
عبد اجلبار القايض، تثبيت دالئل النبوة، حتقيق عبد الرحيم السائح، )القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د-ت(، ط1. ·
عبــد اهلل إبراهيــم، املركزيــة اإلســالمية صــورة اآلخــر يف املخيــال اإلســالمي خــالل القــرون الوســطى، )املغــرب، املركــز الثقــايف  ·

العــريب، 2001(، ط1.
أبو العرب القرواين، طبقات علاء إفريقية وتونس، حتقيق عي الشايب، )تونس، الدار التونسية، )198(. ·
العريني السيد الباز، تاريخ الدولة البيزنطية، )بروت، دار النهضة العربية، د.ت( ط1. ·
العقيقي نجيب، املسترشقون، )القاهرة، دار املعارف، 1980(، ط4. ·
عي جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، )العراق، جامعة بغداد، )199(، ط2. ·
الغزايل حممد، التعصب والتسامح بن املسيحية واإلسالم، )مرص، دار هنضة مرص، )200(، ط). ·
فريد حممد بك، تاريخ الدولة العلية العثانية، )بروت، دار النفائس، 1998(، ط8. ·
-ابن فضالن، رحلة ابن فضالن، حتقيق حيدر غيبة، )بروت، الرشكة العاملية للكتاب، 1994(. ·
القرطبي حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، )بروت، دار الكتب العلمية، 2000(، ط1. ·
الكتاين عبد احلي، الراتيب اإلدارية أو نظام احلكومة النبوية، )بروت، دار الكتاب العريب، د.ت(. ·
لومبار موريس، اإلسالم يف جمده األول، ترمجة إساعيل العريب، )اجلزائر، الرشكة الوطنية، 9)19(. ·
مارتن برنال، أثينا السوداء اجلذور األفروآسوية للحضارة الكالسيكية، )مرص، املجلس األعى للثقافة، )199(، ط1. ·
ماكامان حممد، الرحالت املغربية يف القرنين 11-12، )الرباط، جامعة حممد اخلامس، 2014(. ·
مرشو غريغوار، مقدمات االستتباع الرشق موجود بغره ال بذاته، )فرجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، )199(، ط1. ·
املسعودي، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، حتقيق حممد اللحام، )بروت، دار الفكر، 2000(، ط1. ·
املسعودي أبو احلسن، التنبيه واإلرشاف، )بروت، مكتبة اهلالل، )199(، ط1. ·
املقديس حممد بن أمحد، أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، )ليدن، مطبعة بريل، )190(، ط2. ·
ابن منظور حممد بن مكرم، لسان العرب، )بروت، دار صادر، 2008(، ط). ·
مؤنس حسن، فجر األندلس، )جدة، الدار السعودية، )198(. ·
النووي حييى بن رشف، املنهاج برشح صحيح مسلم بن احلّجاج، )بروت، دار ابن حزم، 2002(، ط1. ·
اهلاشمي السيد أمحد، جواهر األدب، )بروت، دار املعارف، د-ت(. ·
هونكه زغريد، شمس اهلل تسطع عى الغرب، ترمجة فؤاد حسنن عي، )اجلزائر، مكتبة رحاب، )198(. ·
الونرشيــي أمحــد بــن حييــى، املعيــار املعــرب واجلامــع املغــرب عــن فتــاوى علــاء إفريقيــة واألندلــس واملغــرب، حتقيــق حممــد  ·

حجــي، )بــروت، دار الغــرب اإلســالمي، 1981(، ط1.



مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد ٣٧- العدد2( ــ 1441هـ/2020م، علمية محكمة، جامعة قطر

159

ثانيا-املصادر واملراجع األجنبية: 
References :
 ·Abdul-Jabbar, Al-Qadi, Tathbit Dalail Al-Nubuwwah, Ed. Abdul-Rahim Al-Saih, (Cairo: Maktabat Al-Thaqafah Al-Diniyyah), 

1st ed.

 ·Abdullah Ibrahim, Al-Markaziyyah Al-Islamiyyah Surat Al-Akhar fi Al-Mikhyal Al-Islami Khilal Al-Qurun Al-Wusta, (In Arabic), 
(Morocco: Al-Markaz Al-Thaqafi Al-Arabi, 2001), 1st ed.

 ·Abu al-Arab al-Qayrawani, Tabaqat Ulama Ifriqiyyah wa Tunis, (In Arabic), Ed. Ali Al-Shabi, (Tunis: Al-Dar Al-Tunusiyyah, 
1985).

 ·Abu Zahra, Muhammad, Muhadarat fi Al-Nasraniyyah, (In Arabic), (Algeria: Maktabat Al-Shihab, 1989).

 ·Al-Aqiqi, Najib, Al-Mustashriqun, (In Arabic), (Cairo: Dar Al-Marif, 1980), 4th ed.

 ·Al-Azhari Muhammad Ibn Ahmad, Tahthib Al-Lughah, (In Arabic), Ed. Muhammed Awad Murib, (Beirut, Dar Ihys Al-Turath 
Al-Arabi, 2001), 1st ed.

 ·Al-Bakri Abu Ubayd, Al-Masalik Al-Mamalik, (In Arabic), (Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1992), 1st ed.

 ·Al-Baqillani, Muhammed Ibn Tayyib, Tamhid Al-Awail wa Talkhis Al-Dalail, (In Arabic), Ed. Imad al-Din Ahmad Haydar, 
(Beirut, Al-Kutub Al-Thaqafiyyah, 1993), 1st ed.

 ·Al-Bayruni, Abu al-Rayhan Muhammad ibn Ahmad, Al-Athar Al-Baqiyah min Al-Qurun Al-Khaliyah, (In Arabic), (Beirut: Dar 
Sadir).

 ·Al-Ghazali, Muhammad, Al-Tassub wa Al-Tasamuh Bayna Al-Masihiyyah wa Al-Islam, (In Arabic), (Egypt: Dar Nahdat Misr, 
2003), 3rd ed.

 ·Al-Hamawi, Yaqut, Mujam Al-Buldan, (In Arabic), (Beirut: Dar Sadir, 2010), 8th ed.

 ·Al-Hashimi, Sayyid Ahmad, Jawahir Al-Adab, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Marif).

 ·Al-Humaydi Muhammed Ibn Futuh, Jathwat Al-Muqtabis fi Thikr Wulat Al-Andalus, (In Arabic), (Cairo: Al-Hayah Al-Misriyyah 
Al-Amah lil Kitab, 2008).

 ·Ali Jawad, Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, (In Arabic), (Iraq: University of Baghdad, 1993), 2nd ed.

 ·Al-Istkhri, Ibrahim Ibn Muhammad, Maslak Al-Mamalik, (In Arabic), (Beirut, Dar Sadir), 1st ed.

 ·Al-Jabri, Muhammed Abid, Naqd Al-Hajah ila Al-Islah, (In Arabic), (Beirut: Dirasat Al-Wihdah Al-Arabiyyah, 2005), 1st ed.

 ·Al-Jahiz, Amr ibn Bahr, Al-Bayan wa Al-Tabyin, (In Arabic), Ed. Darwish Jwaydi, (Sidon, Lebanon: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 
2001).

 ·Al-Jahiz, Amr Ibn Bahr, Rasail Al-Jahiz, (In Arabic), Ed. Ali Abu Malham, (Beirut: Maktabat Al-Hilal, 1993), 3rd ed.

 ·Al-Kettani, Abdul-Hayy, Al-Taratib Al-Idariyyah Aw Nizam Al-Hukumah Al-Nabawiyyah, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Kitab 
Al-Arabi).

 ·Al-Maqdisi, Muhammad Ibn Ahmad, Ahsan Al-Taqasim fi Marifat Al-Aqalim, (In Arabic), (Leiden: Brill Press, 1906), 2nd ed.

 ·Al-Masudi, Abu Al-Hasan, Al-Tanbih wa Al-Ishraf, (In Arabic), (Beirut: Maktabat Hilal, 1993), 1st ed.

 ·Al-Masudi, Muruj Al-Thahab wa Madin Al-Jawahir, (In Arabic), Ed. Muhammed Al-Lahham, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 1st ed.

 ·Al-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf, Al-Minhaj bi Sharh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, (In Arabic), (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), 1st ed.

 ·Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad, Al-Jami li Ahkam Al-Quran, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2000), 1st ed.

 ·Al-Salami, Shafia Haddad, Nazrat Al-Arab ila Al-Shuub Al-Maglubah min Al-Fath ila Al-Qarn Al-Latini fi Al-Usur Al-Wusta, (In 
Arabic), (Beirut: Dar Al-Intishar Al-Arabi, 2009), 1st ed.

 ·Al-Shabashti, Ali Ibn Al-Hasan, Kitab Al-Diyarat, Ed. Awwad Kurkis, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Raid al-Arabi, 1986), 2nd ed.

 ·Al-Shizri, Usama Ibn Munqith, Al-Itibar, (In Arabic), Ed. Abdul-Karim Al-Ashtar, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 2003), 2nd ed.

 ·Al-Suhayli, Abdul-Rahman, Al-Rawd Al-Unf fi Sharh Al-Sirah Al-Nabawiyyah li Ibn Hisham, (In Arabic), Ed. Omar Abdul-
Salam Al-Sallawi, (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2000), 1st ed.

 ·Al-Urayni, Al-Sayyid Baz, Tarikh Al-Dawlah Al-Bizantiyyah, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah) 1st ed.



160

محمد عبد الحليم بيشي الجذور التاريخية لعلم االستغراب في التراث اإلسالمي 

 ·Al-Wansharisi, Ahmed Ibn Yahya, Al-Miyar Al-Murib wa Al-Jami Al-Mughrib an Fatawa Ulama Ifriqiyyah wa Al-Andalus wa 
Al-Maghrib, (In Arabic), Ed. Mihammed Haji, (Beirut: Dar al-Gharb Al-Islami, 1981), 1st ed.

 ·Al-Zamakhshari, Asas Al-Balaghah, (In Arabic), Ed. Abdul-Rahim Mahmud, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978).

 ·Al-Zuhayli, Wahbah, Athar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami, (In Arabic), (Damascus: Dar al-Fikr, 1992), 4th ed.

 ·Arslan Chakayb, Ghazawat Al-Arab fi Faranca wa Swisra wa Jazair Al-Bahr Al-Mutawassit, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah, 1979), 1st ed.

 ·Bilgith Muhammad Al-Amin, Al-Hayat Al-Fikriyyih, (In Arabic), (Algeria: Al-Qafilah, 2014), 1st ed.

 ·Durant, Will: Qissat Al-Hadarah, (In Arabic), Translated by: The Arab Organization for Culture and Science, (Beirut, Dar Al-Jil, 
1998), 1st ed.

 ·Farid Muhammad Bek, Tarikh Al-Dawlah Al-Aliyyah Al-Uthmaniyyah, (In Arabic), (Beirut: Dar Al-Nafais, 1998), 8th ed.

 ·Hunke, Sigrid, Shams Allah Tastu ala Al-Gharb, (In Arabic), Translated byL Fuad Hasanayn Ali, (Algeria: Maktabat Rihab, 
1986).

 ·Ibn Al-Athir Ali Ibn Muhammad, Al-Kamil fi Al-Tarikh, (In Arabic), (Beirut; Dar al-Kitab al-Arabi), 6th ed.

 ·Ibn al-Athir Majd al-Din Ibn Muhammad al-Jazari, Al-Nihayah fi Gharib Al-Hadith wa Al-Athar, (In Arabic), Ed. Mahmud al-
Tanahi, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1979), 1st ed.

 ·Ibn Fadlan, Rihlat Ibn Fadlan, (In Arabic), Ed. Haydar Ghaybah, (Beirut: Al-Sharikah Al-Alamiyyah lil Kitab, 1994).

 ·Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari bi Sharh Saheeh Al-Bukhari, (In Arabic), (Riyadh: Maktabat Dar Al-Salam, 2000), 3rd ed.

 ·Ibn Hamadah Muhammad, Al-Safar fi Al-Alam Al-Islami, (In Arabic), (Rabat: Jamiat Muhammed Al-Khamis, 2003), 1st ed.

 ·Ibn Hazm, Ali bin Ahmad, Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal, (In Arabic), Ed. Muhammed Ibrahim and Abdul-Rahman 
Amirah, (Beirut: Dar Al-Jil, 1996), 2nd ed.

 ·Ibn Jubayr, Muhammed Ibn Ahmad, Rihlat Ibn Jubair, (In Arabic), (Algeria: Mofem li Al-Nashr, 1988).

 ·Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, (In Arabic), Ed. Darwish al-Juwaydi, (Sidon, Lebanon: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1997), 2nd ed.

 ·Ibn Khurdadiba, Abu al-Qasim, Al-Masalik wa Al-Mamalik, (In Arabic), (Leiden: Brill Press, 1889), 1st ed.

 ·Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram, Lisan Al-Arab, (In Arabic), (Beirut: Dar Sadir, 2008), 6th ed.

 ·Ibn Said, Ali Ibn Musa, Al-Jughrafiyyah, (In Arabic), Ed. Ismail Al-Arabi, (Algeria: Al-Matbuat Al-Jamiyyah, 1982), 2nd ed.

 ·Lumbar, Morris, Al-Islam fi Makdihi Al-Awwal, (In Arabic), Translated by Ismail Al-Arabi, (Algeria: Al-Sharikah Al-Wataniyyah, 
1979).

 ·Makaman Muhammad, Al-Rahalat Al-Maghribiyyah fi Al-Qarnayn 11-12, (In Arabic), (Rabat: Mohammed V University, 2014).

 ·Malib Ibn Nabi, Wijhat Al-Alam Al-Islami, (In Arabic), Ed. Abdul Sabur Shahin, (Damascus, Dar al-Fikr, 1986), 5th ed.

 ·Marguerio Gregoire, Muqaddimat Al-Istitba Al-Sharq Mawjudun bi-Ghayrihi la bi-Thatihi, (In Arabic), (Virginia: World Institute 
of Islamic Thought, 1996), 1st.

 ·Martin Bernal, Athina Al-Sawda wa Al-Juthur Al-Afro-Asyawiyyah lil Hadarah Al-Classiciyyah, (In Arabic), (Egypt, Al-Majlis 
Al-Ala lil Thaqafah, 1997), 1st ed.

 ·Munis Husayn, Fajr Al-Andalus, (In Arabic), (Jeddah: Al-Dar Al-Saudiyyah, 1985).

 ·Renan, Ernest, Ibn Rushd wa Al-Rushdiyyah, (In Arabic), Translated by: Adil Zuaytar, (Cairo: Maktabat Al-Thaqafah Al-
Diniyyah, 2008), 1st ed.

 ·Said Al-Andalusi, Tabaqat A-Umam, (In Arabic), Ed. Hayat Al-Eid Bualwan, (Beirut: Dar Al-Taliah, 1985).

 ·The Holy Quran.

 ·Valencia Angel: Al-Fikr Al-Andalusi, Translated by Husayn Munis, (In Arabic), (Cairo: Maktabat Al-Thaqafah Al-Diniyyah, 
2008), 2nd ed.

 ·Zaytun Adil, Al-Alaqat Al-Kanasiyyah wa Al-Siyasiyyah bayn Al-Sharq Al-Bizanti wa Al-Gharb Al-Latini fi Al-Usur Al-Wusta, 
(In Arabic), (Dar Dimashq, 1980), 1st ed.


