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 باللغة العربيةملخص 
 انيــد السرحــد بن سعيــحمن الدكتوراألستاذ 

المعتدلة التي أظيرت أثر اإلسالـ في  ظيرت طائفة مف الكتابات االستشراقية
ركاد حركات اإلصالح الييكدية كالنصرانية كال غرابة في عكدة الحركات اإلصالحية إلى 

مكاقفيـ باإلسالـ فالديف اإلسالمي ىك الديف الذم  اإلسالـ كتأثر بعضيـ في جكانب مف
ككاف مف لكاـز ىيمنة  سبقو، ارتضاه اهلل لمناس كافة. كجعؿ كتابو القرآف مييمنان عمى ما

كتاب اهلل تعالى أف جاء حاكمان كرقيبان عمى ما قبمو مف الكتب، كمبينان ما حدث فييا مف 
تحريؼ كتزكير كتبديؿ، فكاف ليذا البياف كالنقد القرآني أثره في ظيكر الحركات 
اإلصالحية النقدية لمكتب المقدسة لدل الييكد كالنصارل، كركادىا. كقد ظير األثر 

سالمي جميان في األصكؿ اإلصالحية التي نادل بيا عدد مف ركاد اإلصالح في اإل
النصرانية، كاف مف أبرزىـ "زفنجمي" ك"مارتف لكثر" ك"كالفف" ركاد الحركة البركتستانتية 
كالذيف عارضكا عددان مف العقائد النصرانية كعقيدة الخطيئة كصككؾ الغفراف، كحاربكا 

كجاء تفصيؿ ذلؾ في ثنايا البحث كالذم  متأثريف باإلسالـ. الرىبنة كاألسرار الكنسية
اشتمؿ عمى أربعة مطالب عمى النحك اآلتي: المطمب األكؿ: مياديف االتصاؿ الثقافي 

المطمب الثاني: مظاىر األثر اإلسالمي في ركاد . بيف المسمميف كبيف الييكد كالنصارل
اإلسالمي في ظيكر االحتجاج المطمب الثالث: األثر . حركات اإلصالح النصرانية

المطمب الرابع: األثر اإلسالمي في منيج النقد . عمى التشريعات كاألسرار الكنسية
 .اإلصالحي لمكتب )المقدسة(

 .الرواد ،االستشراق ،تاحية: اإلسالمالكممات المف
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THE ORIENTALISTS POSITION ON THE ISLAMIC IMPACT ON 
THE CHRISTIAN REFORM MOVEMENTS 

AN ANALYTICAL STUDY 
Prof. Dr. Muhammad Bin Sa'eed Al-Sarhani 

Summary 

A range of moderate Orientalist writings appeared that showed the 

impact of Islam on the pioneers of the Jewish and Christian reform 

movements, and it is not surprising that the reform movements returned 

to Islam, and some aspects of their legislations were affected by Islam, 

as the Islamic religion is the religion that God desires for all people. 

One of the requirements for the domination of the Book of God 

Almighty was that he came to rule and watch the books before it, and to 

indicate what happened in them in terms of distortion, forgery and 

alteration. The Islamic influence was evident in the reformist principles 

advocated by a number of the pioneers of reform in Christianity, the 

most prominent of whom were "Zwongli", "Martin Luther" and 

"Calvin", the pioneers of the Protestant movement and those who 

opposed a number of Christian doctrines such as the doctrine of sin 

and indulgences, and fought monasticism and sacraments. The church 

is influenced by Islam. This came in detail in the course of the 

research, which included four demands, as follows: The first 

requirement: the fields of cultural contact between Muslims and 

between Jews and Christians. The second requirement: manifestations 

of the Islamic influence on the pioneers of the Christian reform 

movements. The third requirement: the Islamic impact on the 

emergence of protest against legislation and church secrets. Fourth 

requirement: The Islamic Impact on the Curriculum Reformation for 

(Holy) Books 

Key words: Islam, Orientalism, Pioneers. 
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 ة:املقدم

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى نبينا محمد، كعمى آلو كصحابتو 
 كالتابعيف، كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، كبعد: 

تكاردت أقكاؿ العديد مف المستشرقيف عمى اتياـ اإلسالـ عقيدة كشريعة بتأثره 
بالييكدية كالنصرانية، كقد تصدل لتفنيد تمؾ الشبيات طائفة مف الباحثيف المسمميف، 
كعمى خالؼ ىذا االتجاه االستشراقي ظيرت طائفة أخرل مف الكتابات االستشراقية 

مى حركات اإلصالح في الييكدية كالنصرانية المعتدلة التي أظيرت أثر اإلسالـ ع
كال غرابة في عكدة الحركات ، بتصحيح مسار طائفة مف التشريعات في الديانتيف

اإلصالحية إلى اإلسالـ كتأثر بعضيـ في جكانب مف مكاقفيـ باإلسالـ فالديف 
 اإلسالمي ىك الديف الذم ارتضاه اهلل لمناس كافة ككعد جؿ كعز ببمكغو كؿ بيت مدر
ككبر، كىك الديف الذم كعد اهلل بحفظو مف الضياع كالتحريؼ، كالقرآف الكريـ ىك كتاب 
 اهلل تعالى الذم جاء مصدقان كمييمنان كحاكمان عمى ما قبمو مف الكتب، قاؿ تعالى:

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  :المائدة[ْٖ.] 
مف لكاـز ىيمنة كتاب اهلل تعالى أف جاء حاكمان كرقيبان عمى ما قبمو مف  ككاف

الكتب، كمبينان ما حدث فييا مف تحريؼ كتزكير كتبديؿ، فكاف ليذا البياف كالنقد القرآني 
 أثره في ظيكر الحركات اإلصالحية النقدية لمكتب المقدسة لدل النصارل. 

ؿ اإلصالحية التي نادل بيا عدد مف كقد ظير األثر اإلسالمي جميان في األصك 
ركاد اإلصالح في النصرانية لدل عدد مف ركاد اإلصالح، كاف مف أبرزىـ "زفنجمي" 
ك"مارتف لكثر" ك"كالفف" ركاد الحركة البركتستانتية كالذيف عارضكا عددان مف العقائد 

سية متأثريف النصرانية كعقيدة الخطيئة كصككؾ الغفراف، كحاربكا الرىبنة كاألسرار الكن
ف لـ تالمس دعكاتيـ النقدية أصؿ العقيدة الكنسية إال أف األثر اإلسالمي  باإلسالـ، كا 
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 ظير جميان في جكانب مف أصكؿ إصالحيـ.
كمف جانب آخر تجمى األثر اإلسالمي في تجدد ظيكر عدد مف حركات 

عقدية  المكحديف النصرانية المعاصرة التي أنكرت عقيدة التثميث، كنادت بإصالحات
 كتشريعية عدة. 

كلـ يقتصر األثر اإلسالمي في فكر المصمحيف كالحركات اإلصالحية الييكدية 
كالنصرانية فحسب، بؿ تعدل ذلؾ إلى عدد مف القكانيف األكربية المعاصرة كخصكصان 

 فيما يسمى بقكانيف األحكاؿ الشخصية. 
 تساؤالت الدراسة:

اإلصالح  النصارل في حركاتما أثر االتصاؿ الثقافي بيف المسمميف ك 
ما أبرز المكاقؼ االستشراقية حكؿ التأثيرات العربية في الثقافة األكربية؟ مف  النصرانية؟

ما مياديف التأثير  أبرز ركاد اإلصالح في تاريخ النصرانية المتأثريف بالديف اإلسالمي؟
الكنسية ما أبرز التشريعات كاألسرار  اإلسالمي في حركات اإلصالح النصرانية؟

ما أكجو األثر اإلسالمي في منيج النقد اإلصالحي  النصرانية التي تـ االحتجاج عمييا؟
 لمكتب المقدسة؟

 منهج البحث: 
المنيج االستقرائي لجمع مظاىر التأثيرات اإلسالمية في حركات اإلصالح 

 الييكدية كالمنيج التحميمي لتحميميا.
 الدراسات السابقة: 

راسات السابقة التي تناكلت جانب أك أكثر مف ىذه كقفت عمى عدد مف الد
 الدراسة.

 دكر العرب في تككيف الفكر األكربي.، عبد الرحمف بدكم -
ىذه ‘ زيغرد ىكنكة، اثر العقيدة كالمعرفة اإلسالمية في الحضارة الغربية -
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 الدراسة تكممة لدراسة أخرل لممستشرقة عنكانيا : شمس العرب تسطع عمى الغرب.
 مكنتقمرم كات، فضؿ اإلسالـ عمى الحضارة الغربية . -
 في العصكر الكسطى.  جكرج يعقكب ، اثر الشرؽ في الغرب خاصة -

العممية التجريبية لمحضارة  يجمع ىذه الدراسات السابقة التركيز عمى الجكانب
 العربية كأثرىا في الفكر األكربي. 

 أميف الخكلي، صمة اإلسالـ بإصالح الكنيسة.  -
كىذه دراسة مباشرة كمشابية لدراستي في كثير مف جكانبيا غير إف دراستي 

 محكرىا شيادات الغربييف مف المستشرقيف كغيرىـ مف عمماء الديف الغربييف. 
حطب خالد، مارتف لكثر كاإلسالـ. عرض فييا المؤلؼ آلراء عدد مف  محمد أبك

 ـ كمدل تأثره بو مف عدمو.المفكريف الغربييف كالمسمميف حكؿ مكقؼ لكثر مف اإلسال
أف بحثي يختمؼ عنيا  كقد أفدت مف ىذه الدراسات في جكانب مف بحثي، إال

بالتركيز عمى أقكاؿ المستشرقيف في مكقفيـ مف أثر اوإلسالـ في ركاد حركة اإلصالح 
 النصرانية.
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 املطلب األول: 
 ميادين االتصال الجقايف بني املسلنني وبني النصارى

إلى المدينة كالتي  بدأ اتصاؿ المسمميف بالييكد كالنصارل منذ ىجرة النبي 
كاف يقطنيا عدد مف القبائؿ الييكدية أشيرىا بنك النضير، كبنك قينقاع، كبنك قريظة، 

، ككانت قبؿ إجالئيـ بعد أف نقضكا العيكد كالمكاثيؽ التي عقدىا معيـ نبينا محمد 
ءن بالمسمميف نصارل نجراف، ثـ امتدت رقعة اإلسالـ التقا أكلى الطكائؼ النصرانية

لتشمؿ بالدان كانت تحت الحكـ النصراني في الشاـ كالعراؽ، كزاد اتصاؿ المسمميف 
بالييكد كالنصارل مع فتح المسمميف لألندلس كصقمية كامتداد الفتح العثماني إلى 

حمالت الصميبية عمى مشارؼ فيينا، ككاف مف صكر االلتقاء اإلسالمي النصراني تمؾ ال
 بالد المسمميف كالتي تـ مف خالليا التعرؼ عمى ثقافة المسمميف كحضارتيـ كالتأثر بيا. 
كلعمنا نستجمي مكاقؼ طائفة مف المستشرقيف، مع االستئناس بشيادات عدد مف 
العمماء المسمميف، حكؿ أثر مياديف االتصاؿ بيف المسمميف كالغرب في تييئة المناخات 

ة لنقؿ التأثيرات اإلسالمية إلى ركاد الحركات اإلصالحية في الييكدية المناسب
 كالنصرانية.

لقد كاف لالتصاؿ الثقافي بيف المسمميف كالييكد كالنصارل ركافد عدة، لعؿ أبرز 
تمؾ الركافد ىك: فتح المسمميف لألندلس بداية القرف الثامف الميالدم، كفتحيـ صقمية 

اإليطالي إلى أثر الحضارة  (ُ)كيشير المستشرؽ "أمارم"كجنكبي إيطاليا فيما بعد، 
العربية اإلسالمية في صقمية إذ يذكر: بأف صقمية مدينة لمعرب بحضارتيا، كما أف 

                                                            

 صقمية جزيرة لتاريخ حياتو مف كبيراى  جزءاى  ككرس باليرمك في كلد إيطاليان. كمؤرخان  مستشرقان  أمارم ميكيمي (ُ)
 األعماؿ ذلؾ في بما الكسطى القركف في صقمية جزيرة تاريخ عمى ألمارم التاريخية األعماؿ تركز

 ُٗ القرف في األكركبييف المترجميف أشير أحد بككنو الشيرة جيكده منحتو المسمميف. حكـ لفترة الكاسعة
 إلى ترجـ أعمالو. أعظـ مف يعد (ُْٖٓ) صقمية( مسممي )تاريخ الكسطى. القركف مف العربية لمكتابات
 ..ََِْ عاـ المصرييف الباحثيف مف مجمكعة قبؿ مف العربية المغة فييا بما المغات مف العديد
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 .(ُ)إيطاليا مدينة لصقمية باقتباس معالـ الحضارة العربية
المعالـ الثقافية اإلسالمية التي يشير إلييا المستشرقكف ىي  كالشؾ بأف أبرز

 محاسف اإلسالـ، كالمكقؼ اإلسالمي الناقد لالنحرافات الكنسية.
عف أثر صقمية في نقؿ الثقافة اإلسالمية  (ِ)كيتحدث المستشرؽ "فيميب حتي"

حكمكف كلما كاف الممكؾ النكمنديكف كخمفاؤىـ عمى عرش صقمية ي»إلى أكركبا فيقكؿ: 
أيضان إيطاليا الجنكبية فقد تسنى لمممكتيـ أف تككف جسران تعبر عميو العناصر الثقافية 

 .(ّ)«اإلسالمية إلى شبو الجزيرة اإليطالية كأكركبا الكسطى
إف حضارة الغرب قد كلدت في  :(ْ)كتقكؿ المستشرقة األلمانية زيغرد ىكنكة

 .(ٓ)صقمية

                                                            

 .ِٖٓص ىاشـ، زكريا العالـ، عمى كالعربية اإلسالمية الحضارة فضؿ ينظر: (ُ)
لد الجنسية، أمريكي األصؿ، لبناني مستشرؽ ـ(،ُٖٕٗ-ُٖٖٔ) .Hitti, Ph حتي" "فيميب (ِ)  لبناف، في كي

 في أستاذان  كعمؿ ككلكمبيا، جامعة مف الدكتكراه عمى كحصؿ بيركت، في األمريكية الجامعة في كتخرج
 كالبريطانية، )اإلسالمية(، المعارؼ دائرة تحرير في كأسيـ كالمبنانية، األمريكية الجامعات مف عدد

 اإلسالمية، الدكلة أصكؿ منيا: المؤلفات؛ مف مجمكعة لو االجتماعية، العمكـ معارؼ كدائرة كاألمريكية،
 كالتاريخ، األكسط كالشرؽ العرب، كتاريخ شرقي، نظرو  في كأمريكا المتحدة، الكاليات في كالسكريكف

 .ُُٓ-ُْٖ/ّ العقيقي، ينظر: الغربية. الدكريات مف عدد في نشرت األبحاث مف جمكعةكم
 .ِٕٔ/ِحتي، فيميب العرب، تاريخ (ّ)
 كحصمت الدينية، الدراسات مجاؿ في بكتاباتيا معركفة ألمانية مستشرقة (ُٗٗٗ-ُُّٗ) ىكنكة زيغرد (ْ)

 معتدلة نظرة لإلسالـ تنظر كانت أنيا حياتيا آخر في عنيا اشتير ُُْٗ عاـ الدكتكراه شيادة عمى
 الغرب عمى تسطع العرب شمس كىما العربي العالـ في انتشارا كتاباتيا تراجـ أشير مف كاضح ىك كما

 العربي كالتاريخ العربية، الكتب قراءة في كأخذت كأتقنتيا العربية المغة تعممت كذلؾ. ليس اهلل ككتاب
 العرب كاألمراء الرؤساء بعض قاـ كالتقديرية. األكاديمية الجكائز مف العديد نالت األندلسي. كباألخص
  . .https://ar.wikipedia.org كتكريميا. بدعكتيا

  .ْٗٓص ىكنكة، زيغرد ،الغرب عمى تسطع العرب شمس (ٓ)
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« بالمر»مدل تمثؿ مدينة  (ُ)كيصؼ المستشرؽ اإلسباني "ميجيؿ آسيف
أما »اإليطالية لمثقافة اإلسالمية كمدل تأثر فردريؾ الثاني بالثقافة اإلسالمية قائالن: 

الكقت الذم أصبحت فيو بالمر برمتيا أشبو ما تككف ببالط إسالمي، فالنصؼ األكؿ 
مبراط كر مف القرف الثالث في خالؿ حكـ اإلمبراطكر فردريؾ الثاني، ممؾ صقمية كا 

ألمانيا الذم حكـ مدة طكيمة، فعؿ اإلمبراطكر الفيمسكؼ حر الفكر الذم كاف يتكمـ عدة 
لغات، كما فعؿ سابقكه في الحرب كالسمـ، كأحاط نفسو بالمسمميف، فقد كانكا أساتذتو 

 .(ِ)«كزمالءه في العمـ، كرجاؿ حاشيتو، كضباطو ككزراءه
قركف، كانت المدارس كالجامعات  كقد داـ ذلؾ االتصاؿ كالتعايش قرابة الثمانية

اإلسالمية في طميطمة كقرطبة كصقمية ًقٍبمىة المتعمميف في البالد الغربية في الكقت الذم 
كانت تعيش أكركبا في فترة ظالـ حالؾ حاربت فيو الكنيسة االكتشافات العممية كنصبت 

 محاكـ التفتيش لتعذيب العمماء كالمفكريف. 
مكجة عمـ أك معرفة قدمت ألكربو في ذلؾ العصر  كتقكؿ زيغرد ىكنكة : فكؿ

  .(ّ)كاف مصدرىا البمداف اإلسالمية

                                                            

(ُ)  Miguel Asín Palacios العقيدة عف رسالتو ناؿ ةسرقسط في كلد إسباني كاثكليكي كقس مستشرؽ 
 "عمـ كتاب مؤلفاتو مف العممية، المجامع مف عدد في عضكان  كاف الغزالي، عند كالتصكؼ كاألخالؽ

 اإلسالمية المصادر عمى الضكء فيو ألقى الذم ،ُُٗٗ) اإلليية" الككميديا في اإلسالمي األخركيات
 عربي بف الديف بمحيي كعني الكسطى، العصكر في اإلسالـ عف المؤلفات مف الكثير كتب لألفكار
 عف مقاالت كلو ،الغزالي حامد أبي بدراسة عني كما منكعة، دراسات سمسمة عنو فنشر شديدة، عناية

 العقيقي، المستشرقكف، ينظر: .إسبانيا في المسيحي كالتصكؼ المسيحية عمى اإلسالمية التأثيرات
ُ/ُٔٗ. 

 .ُِّص آسيف،، ميجيؿ اإلليية، الككميديا في اإلسالـ أثر (ِ)
  .ُْٓص ،ىكنكة زيغرد الغرب، عمى تسطع العرب شمس (ّ)
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كيذكر المستشرؽ اإلسباني "ميجيؿ آسيف" دكر طميطمة في نقؿ الثقافة العربية 
خالؿ القرف الثاني عشر مركزان ىامان لنشر العمـك  كأصبحت طميطمة»كاإلسالمية قائالن: 

كاآلداب العربية في أكركبا المسيحية، فقد بدأ رئيس األساقفة ريمكند في النصؼ األكؿ 
مف ىذا القرف بعد قميؿ مف استرداد المدينة مف المسمميف في العمؿ عمى ترجمة أشير 

 .(ُ)«المؤلفات في العمـك كالمعارؼ العربية
اـ بعض حكاـ األندلس بالثقافة اإلسالمية قائالن: "كلقد أشرؼ الفكنسك كيؤكد اىتم

الذم تمقى الثقافة اإلسالمية العربية في البيئة التي نشأ كعاش فييا... عندما  الحكيـ...
تكلى العرش عمى أعماؿ الترجمة كجمع في بالطو معاكنيف مف العمماء كالحكماء الذيف 

 . (ِ)ينتمكف لألدياف الثالثة"
كيأتي االتصاؿ اآلخر بحقبة الحركب الصميبية التي استمرت قرابة القرنيف مف 
الزمف، كمع ما كاف فييا مف فظائع كقتؿ إال أنيا كانت فترة مف فترات االلتقاء كالتي 
عاش فييا أكلئؾ الغزاة في البالد اإلسالمية، كعايشكا كشاىدكا فييا ذلؾ التقدـ العممي 

تعرفيـ عمى أخالؽ المسمميف كاطالعيـ عمى محاسف  كالحضارم؛ مما أدَّل إلى
 اإلسالـ.

كيذكر المستشرؽ "فيميب حتي" مدل تأثر النصارل بالثقافة العربية كاإلسالمية 
ككصؿ تعمقيـ بالعادات كالتقاليد المحمية لدرجة أف »إباف الحركب الصميبية فيقكؿ: 

 .(ّ)«كف كالييكدأخذكا أحيانان يصمُّكف في المزارات التي يقدسيا المسمم
كتؤكد "زيغرد ىكنكو " فضؿ اإلسالـ عمى إصالح الكنيسة فتقكؿ: "كلقد كاف  

يا عمى إعداد نفسيا ظيكر االسالـ كتكسعو عامالن أنقذ الكنيسة مف االنحدار كارغم
  .(ْ)"القكل المعادية دينيان كفكرينا كمادينا لمكاجية

                                                            

 .ِّْص آسيف، ميجيؿ اإلليية، الككميديا في اإلسالـ أثر (ُ)
 .ِّْص نفسو، المرجع (ِ)
  .ّّٕص حتي، فيميب العرب، تاريخ (ّ)

  .ُْٓص ىكنكة، زيغرد ،الغرب عمى تسطع العرب شمس (ْ)



 

 251 

14 

ركفنساؿ: "كاف سبانيا فيقكؿ ليفي بإثير الثقافة اإلسالمية في أكحكؿ مدل ت
سباف المسممكف يبنكف حضارة رائعة كاقتصادا مزدىران، ككؿ يـك يدىشنا األساتذة مف اإل

 .(ُ)سباف ممف كقفك انفسيـ عمى الدراسات العربية"المستشرقيف اإل
فييا نفسو عف  إف الغرب بقي في تأخره ثقافينا كاقتصادينا طكاؿ الفترة التي عزؿ

كلـ يكاجيو كلـ يبدأ ازدىار الغرب كنيضتو إال حيف بدأ احتكاكو بالعرب  اإلسالـ
سياسينا كعممينا كتجارينا كاستيقظ الفكر األكركبي عمى قدـك العمـك كاآلداب كالفنكف 

 . (ِ)كفر صحة كسعادةأالعربية مف سباتو الذم داـ قركننا ليصبح أكثر غنى كجماالن ك 
اإلسالمية اتصاالن فعميان كمؤثران بظيكر طالئع كييعىدُّ اتصاؿ الغرب بالحضارة 

الراىب الفرنسي، فقد قصد  .(ّ)المستشرقيف معظميـ مف الرىباف، كمف أكائميـ "جيبرت"
األندلس كأخذ عف عممائيا، كتمىقَّى العمـك اإلسالمية بعد أف أتقف المغة العربية، ككاف مف 

لمؤرخكف مف أكسع عمماء عصره أنبو خريجي جامعة قرطبة مف الكافديف حتى اعتبره ا
ثقافة بالعربية كالرياضيات كالفمؾ، كبفضؿ ىذا النبكغ تدرج في السمؾ الكينكتي حتى 

ـ، فأمر عمى الفكر بإنشاء ٗٗٗأصبح حبران )أعظـ( كتىسمَّى باسـ "سمفستر الثاني" عاـ 
نسا ثـ مدرستيف عربيتيف: األكلى في ركما مقر خالفتو، كالثانية في "ريمس" بكطنو فر 

 .(ْ)أضاؼ إلييا مدرسة "شارتر"
كاف ». تأثر "سمفستر الثاني" بالثقافة اإلسالمية قائالن: (ٓ)أندرك ميمر""كيصؼ 

                                                            

  .ُٕٓص بركفنساؿ، ليفي اسبانيا، في العربية الحضارة (ُ)
  .ُْٓص ىكنكة، زيغرد ،الغرب عمى تسطع العرب شمس ينظر: (ِ)
 الرىبنة درجات في كترقى راىبان  كاف العربية الكتب كترجمة المدارس بإنشاء كأمر األندلس في درس الذم (ّ)

 .ُّص كالتنصير، المستشرقكف النممة، إبراىيـ بف عمي ـٗٗٗ عاـ البابكية سدنة تكلى حتى
 .ِْ/ُالحاج، سالـ ساسي اإلسالمية، الدراسات عمى كأثرىا االستشراقية الظاىرة (ْ)
 في عضك ،األمريكية المتحدة الكاليات مفي كقاضي كمحامي سياس (َُٔٗ-َُٕٖ) ميمر أندرك (ٓ)

 https://ar.wikipedia.org . م الجميكر  الحزب
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البابا سمفستر الثاني الذم جمس عمى كرسي بطرس الرسكؿ في فجر القرف الحادم 
عشر ىك حمقة الكصؿ بيف حكمة العرب كجيؿ الركماف كتسميميـ األعمى، فقد تعمـ 

المدارس اإلسالمية في مدينة قرطبة، حيث استقى عمكمان نافعة ابتدأ أف يظيرىا في  في
ركما كيعمميا لمناس، كلكف بسبب ركح الخرافة التي سادت ذلؾ الكقت نسب الناس 
أعمالو كمعارفو إلى فنكف السحر ألف الناس اعتقدكا أف مثؿ ىذه القدرات ال يمكف إال 

 .(ُ)«يطافأف تككف نتيجة التحالؼ مع الش
"جكزيؼ بكرلك" إلى أف تأثير العرب عمى أكركبا بدأ باالتصاؿ الثقافي  كيشير

حدثت االتصاالت الكاسعة بيف الثقافة اإلسالمية »مع الثقافة اإلسالمية إذ يقكؿ: 
كأكركبا عف طريؽ األندلس أكالن ثـ صقمية ثانيان. إذ بدأت تمؾ الثقافة مع حمكؿ القرف 

بالتغمغؿ إلى مقاطعات "كاتمكف" التي أخذ يؤميا رجاؿ العمـ كاألدب العاشر الميالدم، 
لدراسة الكتب اإلسالمية، كىا ىك نظاـ كينة "كمكني" يحاكؿ المستحيؿ لمتعرؼ عمى 

( كاحدان مف الذيف تعمقكا بدراسة ّٖٗالفكر اإلسالمي، كيعد "جيربير" )المكلكد عاـ 
 .(ِ)تحت اسـ "سيمفستر الثاني" ٗٗٗالعمـك العربية، كىك نفسو أصبح بابا عاـ 

عمى تزامف ظيكر حركة اإلصالح النصرانية مع التقدـ  (ّ)كيؤكد برنارد لكيس
                                                            

 .ِّٔص ميمر، أندرك الكنيسة، تاريخ مختصر (ُ)
 .ُُِص بكلك، جكزيؼ اإلسالمية، الحضارة (ِ)
 الشرقية الدراسات مدرسة في درس الجنسية، أمريكي المنشأ بريطاني ييكدم، مستشرؽ لكيس" "برنارد (ّ)

 التي البريطانية القكات صفكؼ إلى انضـ الثانية العالمية الحرب نشكب كمع لندف، بجامعة كاألفريقية
 ـ(ُْٕٗ-ُٕٓٗ) األدنى الشرؽ تاريخ لقسـ رئيسان  عاد ثـ الخارجية، كزارة إلى بدكرىا خدماتو أعارت

 لمعيد رئيسان  عييِّف ـُٖٔٗ كفي األمريكية، الجامعات مف عدد في زائران  أستاذان  عمؿ لندف. جامعة في
 مف الدائرة. كيٌتاب مف كىك كالفرؽ، اإلسالمي بالتاريخ اىتـ . األدنى الشرؽ كدراسات الييكدية الدراسات
 اإلسالمية كالحركات اإلسالمي السياسي الفكر التاريخ، في اإلسالـ التاريخ، في العرب مؤلفاتو:

 ،اإلسالمي اريخالت في الفكرية كالدراسات االستشراؽ ينظر: الحشاشكف. اإلسماعيمية، أصكؿ المعاصرة،
 .ُّص مطبقاني، صالح مازف
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في حركات اإلصالح النصراني فيقكؿ:  العممي كالحضارم لممسمميف في األندلس كأثرىـ
، سالـ يشيد أزىى عصكر تقدمو كتفتحو الحضارم كانتشاره السياسي"عندما كاف اإل

، لتقدمو بالنسبة لممسمميف في العصكر الكسطى ءشيكاف لدل أكركبا القميؿ بؿ ال 
ال القميؿ ليخاؼ إككانت أكركبا ماتزاؿ مظممة كلـ يكف عالـ اإلسالـ المشرؽ يجد فييا 

صالح الديني حيث ثار الناس كاألقؿ ليتعمـ. فكانت نقطة البدء في تقدـ أكركبا حركة اإل
كثاركا عمى كثير مف مفاىيميا المعقدة بعدما رأكا صفاء  ادىاعمى ظمـ الكنيسة كاضطي

ثـ كانت بذكر النيضة ، العقيدة اإلسالمية كيسرىا كسماحة اإلسالـ كسمك خمقو
األكركبية العممية أخذان عف عمماء المسمميف الذيف تعمـ الغربيكف عمى أيدييـ في جزر 

 . (ُ)"إباف الحركب الصميبيةندلس كمف قبؿ ذلؾ احتككا بيـ البحر األبيض كفي األ
كمما سيؿ تعرؼ الغربييف عمى الثقافة اإلسالمية نشاط ظاىرة ترجمة التشريع 
اإلسالمي إلى المغات الالتينية كاألكربية األخرل، ككاف مف أبرز ما كجيت إليو حركة 

 الترجمة اىتماميا ترجمة معاني القرآف الكريـ.
ريـ إلى الالتينية بإشراؼ الراىب كقد جاءت أكؿ ترجمة لمعاني القرآف الك

( رئيس "دير كمكني" الشيير بدكافع تنصيرية عدائية ُُٔٓ-َُِٗ"بطرس المبجؿ" )
لإلسالـ، إال أنيا كانت منعطفان ميمان في فيـ اإلسالـ كالتأثر بو، كىذا ما يشير إليو 

اريخ كسيظؿ دير كمكني معممان تنكيريان في ت»المستشرؽ "ريتشارد سكذرف" إذ قاؿ: 
العالقة بيف المسيحية كاإلسالـ، لمعمؿ الضخـ كالمتقدـ الذم قاـ بو رئيسو "بطرس 
المبجؿ" عندما رعى أكؿ ترجمة لمقرآف إلى الالتينية، فيذه الترجمة التي قاـ بيا العالـ 
اإلنجميزم "ركبرت كتكف" كمكليا "بطرس المبجؿ" كالتي )أنجزت في شير تمكز/ يكليك 

لمعمـ البارز كاألساس في مجاؿ الدراسات اإلسالمية بأكربا الغربية ـ( شىكَّمت اُُّْ
 .(ِ)«الكسطية

                                                            

  .ٓص جريشة، محمد عمي الفكرم، الغزك أساليب (ُ)
 .َٖسكذرف،ص ريتشارد الكسطى، العصكر في أكربا في اإلسالـ صكرة (ِ)
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ىذه الترجمة البداية الفعمية لمتعرؼ عمى  (ُ)كيىعيدُّ المستشرؽ "ركدم بارت"
اإلسالـ كالمنعطؼ األىـ لظيكر الدراسات االستشراقية عف اإلسالـ بجانب إنشاء أكؿ 

 .(ِ)قامكس التيني عربي في القرف نفسو
لمعاني القرآف الكريـ عاـ  ـ(،ُّّٔ-ُُٔٓكتيعىدي ترجمة "كليـ بادكيؿ" )

ـ، أكؿ ترجمة إنجميزية لمقرآف الكريـ، كىك الذم ينسب إليو كضع أسس تدريس َُْٔ
 .(ّ)العربية في إنجمترا، كقد عييف أستاذان لمغة العربية في جامعة أكسفكرد ككامبردج

ـ أشير ترجمة إنجميزية ُّْٕر عاـ كظيرت في أكائؿ القرف الثامف عش
 .(ْ)لمعاني القرآف الكريـ، كىي الترجمة التي قاـ بيا المستشرؽ جكرج سيؿ"

كبجانب الدكر الذم أسيمت فيو حركة الترجمة في تأثر الغربييف باإلسالـ ساىـ 
إنشاء كراسي المغة العربية في الجامعات الغربية في تعميؽ العالقات الثقافية بيف الشرؽ 

                                                            

 اإلسالمية، كالدراسات العربية المغة في متخصص معاصر، ألماني مستشرؽ Part, Rudi بارت" "ركدم (ُ)
-َُِٗ مف كالفارسية كالتركية السامية المغات "بنجف" جامعة في دىرىس القرآنية، الدراسات كخصكصان 

 مؤلفاتو: مف األلمانية، الجامعات مف عدد في اإلسالمية كالعمـك السامية لمغات مدرسان  عمؿ ـ،ُِْٗ
 العربي العالـ في المرأة كمكضكع الشعبػي، العربي األدب ضكء عمى اإلسالـ كتاريخ كالقرآف، محمد

 المغة إلى الكريـ القرآف لمعاني ترجمة كلو اليكنانية، كالثقافة كاإلسالـ القرآنية، البحكث كحدكد اإلسالمي،
 حجا، ميشاؿ ينظر: األلمانية. الجامعات في كاإلسالمية العربية الدراسات مؤلفاتو: أشير كمف األلمانية،
 .ُِٗ-ُِٕص ـُِٖٗ ،ُط بيركت، العربي، اإلنماء معيد أكركبا، في كاإلسالمية العربية الدراسات

 .ٗص ،بارت ركدم األلمانية، الجامعات في كاإلسالمية العربية الدراسات ينظر: (ِ)
 .َّص جحا، ميشاؿ أكركبا، في كاإلسالمية العربية الدراسات (ّ)
 مف مجمكعة كاقتنى العربية، درس نجميزم،إ كمحاـ مستشرؽ ـ(ُّٕٔ-ُٕٗٔ) .Sale, G سيؿ" "جكرج (ْ)

 عمييا اشتممت التي التعميقات خالؿ مف ذلؾ ظير لإلسالـ، عداكة الناس ألدٌ  مف ككاف مخطكطاتيا،
 تمؾ ككانت اإلسالـ، لتعاليـ كتجريحاتو  طعكنان  ضمنيا كالتي الكريـ، القرآف لمعاني اإلنجميزية ترجمتو
 في المستشرقيف مصادر مف مصدران  -كالتجريح كالمغك باإلفؾ حشاىا التي- اإلضافية كمقاالتيا الترجمة
 .ْٕ/ِالعقيقي، المستشرقكف، ينظر: الزمف. مف طكيمة لفترة اإلسالـ دراسة
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كالغرب، مع أف األصؿ في إنشاء تمؾ الكراسي لمكاجية اإلسالـ، فقد كاف مف تكصيات 
ة كراسي لمغة العربية في جامعات ركما كباريس كسممنكا ـ إقامُُُّمجمع فيينا سنة 

 .(ُ)كبكلكنيا
ـ، كبعد ُِّٔكقد تأسست كراسي الدراسات العربية في جامعة كامبردج عاـ 
 .(ِ)ـُّٔٔذلؾ بأربع سنكات تأسس كرسي الدراسات العربية في جامعة أكسفكرد عاـ 

بريطانية في القرف كقد ازدادت كراسي الدراسات االستشراقية في الجامعات ال
 .(ّ)الثامف عشر

ـ( مف مفاصؿ الصالت َُُٖ-ُٖٕٗكتعتبر حممة نابميكف عمى مصر )
القكية بيف الغرب كالعالـ اإلسالمي؛ كمع أف ىذه الحممة قامت لتحقيؽ مطامع كأىداؼ 
استعمارية إال أنيا كانت مكطنان مف مكاطف االلتقاء الثقافي الذم مىكَّف البريطانييف مف 

 .(ْ)االطالع عف كثب عمى معالـ الثقافة اإلسالمية
كقد شكمت قرطبة كطميطمة مراكز ميمة لمتالقح الفكرم حيث نشطت حركة 
الترجمة، كقاـ المترجمكف بنقؿ الفكر العربي إلى الالتينية، ككاف ذلؾ منذ القرف العاشر 

ية لدراسة الفكر كالعمـ الميالدم، ثـ أخذ العمماء يىًفدكف مف أكربا إلى ىذه المراكز العمم
 .(ٓ)العربي كنقمو كاالستفادة منو

                                                            

 .ُِْص جحا، ميشاؿ أكركبا، في كاإلسالمية العربية الدراسات (ُ)
 .َُ – ٗ/ِ المستشرقكف، العقيقي، نجيب (ِ)
 .ّْص جحا، ميشاؿ أكركبا، في كاإلسالمية العربية الدراسات (ّ)
 .ّٓص نفسو، المرجع (ْ)
 .ُِّص ،نفسو المرجع ينظر: (ٓ)
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اعتراؼ أحد الكتاب اإلسباف بمكانة الثقافة  (ُ)"ليفي بركفنساؿكينقؿ المستشرؽ "
ال يمكف ألحد اليـك أف يتحدث عف ظممات العصكر »اإلسالمية في إسبانيا فيقكؿ: 

ر أنو في مكاجية أكركبا الكسطى، كما كاف عميو الحاؿ مف قبؿ، كلكف عمينا أف نتذك
التي ترقد في التعاسة كاالنحطاط كالبؤس الفكرم، كاف اإلسباف المسممكف يبنكف حضارة 
رائعة، كاقتصادان مزدىران. ككؿ يـك يدىشنا األساتذة مف المستشرقيف اإلسباف ممف كقفكا 

لثقافة أنفسيـ عمى الدراسات العربية بما يقعكف عميو مف شكاىد جديدة، عف مدل تألؼ ا
اإلسبانية اإلسالمية كعمقيا، كىـ يدعكف أنيا لعبت دكران حاسمان في تطكر الفف كالفمسفة 
كالعمـ كالشعر كجميع ثقافة أكركبا المسيحية، كبرىنكا عمى أف الحضارة اإلسالمية 
اإلسبانية تركت طابعيا في أعمى قمـ الفكر المسيحي في القرف الثالث عشر مثؿ 

 «.(ِ)كشاعر إيطاليا األكبر "دانتي" كيني"القديس "تكماس اإلك
المستشرقيف حكؿ أثر الحضارة كالديف  أقكاؿ عدد مف كيعرض أميف الخكلي

)إذا قيؿ إف خصائص الحضارة  اإلسالمي في الفكر الغربي فينقؿ عف ركجيرك قكلو:
 . (ّ)اإلسالمية، كالديف اإلسالمي، قد تسربت خمسة تقريبان إلى العالـ الالتيني(

  

                                                            

 سنة كعييف ىػ،ُُّٗ فييا اآلداب كمية مف الميسانس كناؿ بالجزائر كلد فرنسي، :مستشرؽ بركفساؿ ليفي (ُ)
 في كانتدب (،ّٓ - ُِٔٗ )سنة لو فمديرنا الرباط، في المغربية العميا العمكـ معيد في مدرسنا َُِٗ
 انتدب كما بالجزائر، اآلداب كمية في اإلسالمية كالحضارة العرب تاريخ لتدريسً  (ُِٖٗ )سنة ذلؾ خالؿ

 أعضاء مف ككاف )بباريس(، السكربكف في اإلسالمية الدراسات بمعيد ككتاباتيـ العرب تاريخ لتدريس
 بتاريخ الميتمة الكتب مف عددان  كنشر بباريس. كمات بالقاىرة، كالمغكم بدمشؽ، العربي العممي المجمعيف:

 .ِّٗ/ُ العقيقي، المستشرقكف، .العرب أنساب جميرة كنشر كاألندلس، العربي المغرب
 .ُٕٓص بركفنساؿ، ليفي إسبانيا، في العربية الحضارة (ِ)
 .ُٔ ص الخكلي، أميف المسيحية، بإصالح اإلسالـ صمة ينظر: (ّ)
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""كينقؿ عف  قيؿ أف األدلة كافية في تبياف مجرل  قكلو: )ثـ إذا ما (ُ)الفريد جيـك
 . (ِ)النظر الفمسفي كالديني، أثناء انتقالو مف الشرؽ إلى الغرب(

كلقد أعجب األكربيكف بثقافة العرب كحضارتيـ، كأرسمت الكنيسة رىبانيا 
لمنتشرة في ربكع إسبانيا كخاصة كقساكستيا لطمب العمـ كالمعرفة مف الجامعات العربية ا

جامعة قرطبة، كالتي كانت قبمة طالب العمـ يفدكف إلييا مف جميع األصقاع، كقد ساعد 
عمى قياـ ىذه النيضة العممية باألندلس سياسة التسامح التي اتبعيا المسممكف تجاه أىؿ 

العربية، كىي  الذمة مف نصارل كييكد، فتعمـ اإلسباف كالطمبة الكافدكف مف أكربا المغة
 المغة العالمية المستخدمة في العمـك كاآلداب في ذلؾ الزماف. 

أستاذة المغة العربية بجامعة مدريد « ثريا غاركلك»كتشير المستشرقة اإلسبانية 
كالتي أعدت أطركحة الدكتكراه عف الكممات ذات األصكؿ العربية في منطقة أندلكثيا 

ربية عمى المغات األكربية كخاصة اإلسبانية في "األندلس"، تشير إلى فضؿ المغة الع
أف المغة اإلسبانية تعتبر أكثر المغات األكركبية تأثران بالمغة »دراستيا تمؾ إذ تذكر: 

العربية، ألنو ال يمكف محك تأثير أكثر مف ثمانية قركف عاشيا اإلسالـ كالمغة العربية 
بعاداتيـ كتقاليدىـ كلغتيـ، ثـ في األندلس، كأنو بعد سقكط غرناطة بقي المكرسكيكف 

الصناعات كالفنكف ظمت في أيدم ىؤالء لسنكات طكيمة.. كيعتبر القرف الثالث عشر ىك 
 .(ّ)«العصر الذىبي لمكممات العربية في المغة اإلسبانية

                                                            

" "الفرد (ُ)  كعمؿ "أكسفكرد"، جامعة في تخرج إنجميزم، مستشرؽ Guillaume, A ـ(ُِٔٗ-ُٖٖٖ) جيـك
 بمندف، الممكي المعيد في العبرية لمغة محاضران  كعيٌيف األكلى، العالمية الحرب خالؿ كمصر فرنسا، في

 كالعربية، األكركبية الجامعات مف عدد في زائران  أستاذان  كعمؿ "درىاـ"، جامعة في الشرقية لمغات كأستاذان 
 اإلسالـ، تراث مؤلفاتو: أبرز كمف العراقي؛ كالمجمع بدمشؽ، العربي العممي المجمع في عضكان  كانتخب
 في كالمقاالت البحكث مف كعدد كاإلسالـ، كالعرب، كالييكد اإلسالمي، كالتشريع الحديث، عمـ إلى مدخؿ

 مف جميان  ذلؾ كيبرز اإلسالمي، التشريع أصؿ في كالتجريح الطعف مف تخؿ لـ اإلسالمية الدراسات
 .ُُٖ/ِالعقيقي، المستشرقكف، ينظر: اإلسالـ. في الييكدية أثر : كتابو عنكاف خالؿ

 .ُٔ ص الخكلي، أميف المسيحية، بإصالح اإلسالـ صمة ينظر: (ِ)
(ّ) www.alandilus.com :األندلس. تاريخ مف كاألخيرة الثامنة الحمقة مقاؿ  



 

 255 

14 

أف ميؿ المسيحييف »كيشير الكاتب اإلسباني "كريستكباؿ ككيباس غرسيا" إلى: 
الكبرل لإلسالـ، فميؿ المسيحي إلى الحج كالزيارة كالتبرؾ اإلسباف لمتديف يمتد جذكره 

كالصياـ كغير ذلؾ مف الممارسات الدينية كالرغبات الركحية المككنة لعقيدة اإلسباف 
 .(ُ)«تعززت بمعتقدات مكازية لما ىك مسمـ

"ريتشارد سكذرف" انتشار الحضارة اإلسالمية كأثرىا  الفرنسي كيصؼ المستشرؽ
في ىذه الحقبة مف الزماف كانت الحضارة اإلسالمية ذات »دلس فيقكؿ: الكبير في األن

المساف العربي تنمك كتزدىر كتحقؽ إنجازات عبقرية في األندلس في المجاالت 
 .(2)«كميا

" إلى تأثير البيئة األندلسية في التفكير  كيشير أميف الخكلي نقالن عف "الفريد جيـك
اإلصالح الكنسي عمى النظريات الدينية الديني المسيحي كاطالع عدد مف ركاد 

لى إنشاء الجامعات العممية فييا عمى يد رجاؿ مف عمماء المسمميف ، اإلسالمية كا 
 . (ّ)أنفسيـ

كاف »تميز العرب الحضارم عمى أكربا بقكلو:  (ْ)كيذكر المستشرؽ "سديك"
العرب كحدىـ حامميف لكاء الحضارة في القركف الكسطى، فدحركا بربرة أكربة التي 

 .(ٓ)«زلزلتيا غارات قبائؿ الشماؿ

                                                            

(ُ) www.kenanaline.com :الحضارم التكاصؿ في المشتركة األلفاظ مقاؿ 
 .ٔٓص سكذرف، ريتشارد الكسطى، العصكر في أكركبا في اإلسالـ صكرة (ِ)
 .ُٕ ص الخكلي، أميف المسيحية، بإصالح اإلسالـ صمة ينظر: (ّ)
 كالرياضيات الشرقية المغات أبيو يدم عمى تعمـ ـَُٖٖ عاـ باريس في كلد فرنسي مؤرخ ك مستشرؽ (ْ)

، ىذه في الغرب عمى العرب فضؿ ذكر كممف كالرياضيات الفمؾ بعمـك اىتمامو فكاف كالفمؾ  العمـك
 ِّٖ-ِّٕبدكم، عبدالرحمف ،المستشرقيف مكسكعة . الباب ىذا في مؤلفاتو أبرز ككانت

 .ُّّص سديك، العاـ، العرب ريخأت (ٓ)
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عف إعجاب الشباف  (ُ)ينقؿ المستشرؽ "ليفي بركفنساؿ" عف المستشرؽ "دكزم"
إف كؿ المكىكبيف مف شباف »مية فيقكؿ: األكربييف بالمغة العربية كالثقافة اإلسال

النصارل ال يعرفكف اليـك إال لغة العرب كآدابيا، كيؤمنكف بيا، كيقبمكف عمييا في نيـ، 
كىـ ينفقكف أمكاالن طائمة في جمع كتبيا، كيصرحكف في كؿ مكاف بأف ىذه اآلداب 

يا غير جديرة خميقة باإلعجاب، فإذا حدثتيـ عف كتب النصرانية أجابكؾ في ازدراء بأن
بأف يصرفكا إلييا انتباىيـ .. لقد أنسي النصارل حتى لغتيـ، فال تكاد تجد كاحدان منيـ 
بيف األلؼ يستطيع أف يكتب إلى صاحب لو كتابان سميمان مف الخطأ، فأما عف الكتابة 
في المغة العربية فإنؾ كاجد فييـ عددان عظيمان يجيدكنيا في أسمكب منمؽ، بؿ ىـ 

 .(ِ)«الشعر العربي ما يفكؽ شعر العرب أنفسيـ فنان كجماالن  ينظمكف مف
كىكذا نرل كيؼ كاف التقدـ العممي كالحضارم لممسمميف محط إعجاب 
" األكربييف في العصكر الكسطى، كفي السياؽ نفسو ينقؿ المستشرؽ "ريتشارد سكذرف

ككؿ الشيبَّاف المكىكبيف »عف أحد الغربييف مدل شغؼ الشباف األكربييف باإلسالـ فيقكؿ: 
يقرؤكف كيدرسكف بإعجاب الكتب العربية. أما الثقافة المسيحية فيـ يحتقركنيا كيقكلكف: 
إنيا ال تستحؽ االىتماـ. لقد نسكا لغتيـ، فمقابؿ المسيحي الكاحد الذم يستطيع كتابة 

                                                            

 في بأبحاثو خصكصان  اشتير ىكلندم، مستشرؽ ـ(،ُّٖٖ-َُِٖ) Reinhart Dozy " دكزم "رينيارت (ُ)
 عدة كأتقف المغات، بدراسة صغره منذ أكلع العربية؛ المعاجـ تكممة كبمعجمو: سبانياإ في العرب تاريخ
 المخطكطات نكادر عف لمبحث األكركبية الجامعات مكتبات بيف تنقؿ دراستو، بدء في أكركبية لغات

 المخطكطات بعض عمى تعميقات كتاب مؤلفاتو: أبرز كمف العممية؛ اإلسيامات مف العديد لو العربية،
 في العربية لممخطكطات فيرسان  كأعد بدركف، ابف تأليؼ عبدكف ابف قصيدة عمى تاريخي كشرح العربية،
 )تاريخ كىك: األساسي كتابو لتأليؼ تفرغ سنكات عشر كطكاؿ ـُُٖٓ عاـ مف كابتداءن  "ليدف"، مكتبة

 كتبو كمف المستشرقكف، عمميا التي التاريخية األعماؿ أكبر مف الكتاب ىذا كييعد سبانيا(،إ في المسمميف
 ينظر: المسمميف. تاريخ مف كالنيؿ اإلسالـ، في الطعف مف كتاباتو تخؿ كلـ مكة؛ في الييكد كذلؾ:

 .ُٕٕ-ُِٕص بدكم، عبدالرحمف المستشرقيف، مكسكعة
 .ُُِ – ُُُص بركفنساؿ، ليفي إسبانيا، في العربية الحضارة (ِ)
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و بالالتينية نجد ألؼ مسيحي عمى األقؿ يمكنيـ أف يبتدعكا أشعاران بالعربية رسالة لصديق
 .(ُ)«أحسف مف أشعار العرب أنفسيـ

أثر حضارة المسمميف في الغرب قائالن:  (ِ)كيصؼ المستشرؽ "جكستاؼ لكبكف"
كلقد كاف أثر حضارة المسمميف في الغرب قكيان في النكاحي العممية كاألدبية كالخمقية.. »
نكا إمبراطكرية ف في القرف السابع الميالدم ىىبَّ المسممكف مف شبو جزيرة العرب ليكىكِّ

عظيمة مترامية األطراؼ، فسارت الحضارة في ركابيـ أينما حمكا أك صاحبتيـ المدنية 
نما كاف تأثيرىـ في الغرب ال  كيفما اتجيكا، فمـ يقتصر أثرىـ الحضارم عمى الشرؽ، كا 

 .(ّ)«يقؿ خطكرة كأىمية
كيكاصؿ عدد مف المستشرقيف ذكر شياداتيـ حكؿ أثر الحضارة اإلسالمية في 

إلى أثر الحضارة اإلسالمية قائال: )كسكؼ نرل  الغرب، كيؤكد المستشرؽ الفريد جيـك
عندما تخرج إلى النكر الكنكز المكدعة في دكر الكتب األكربية، أف تأثير العرب الخالد 

  .(ْ)أجؿ شأنا كأكبر خطران مما عرفناه حتى اآلف(في حضارة العصكر الكسطى، كاف 
اآلخر بؿ  كلـ يكف تأثير الحضارة اإلسالمية في الغرب مقتصران عمى مجاؿ دكف

" كصؼ أحد الكتاب كفي ذلؾ يقكؿ المستشرؽ "سديك، شمؿ الحضارة المادية كالفكرية
كاف العرب مستعديف »الغربييف ألثر الحضارة العربية في عيد الخالفة العباسية بقكلو: 

                                                            

 .ٖٓ-ٕٓص سكذرف، ريتشارد الكسطى، العصكر في أكركبا في اإلسالـ صكرة (ُ)
 االعتداؿ مف بشيء يكصؼ ممف فرنسي، اجتماع كعالـ مستشرؽ ـ(ُُّٗ-ُُْٖ) لكبكف" "غكستاؼ (ِ)

 تطكر سرٌ  مؤلفاتو: مف لإلسالـ؛ العدائي الطابع مف تخؿ لـ كتاباتو أف مػع اإلسالـ عف كتاباتو في
 كحضارات االشتراكية، كركح الفرنسية، كالثكرة تالثكرا كركح كالمعتقدات، كاآلراء الجماعات، كركح األمـ،
 ينظر: مؤلفاتو. أشير كىك العرب، كحضارة األندلس، في العرب كحضارة المصرية، كالحضارة اليند،

 .ُّ-ُِص خميؿ، أبك شكقي الميزاف، في لكبكف غكستاؼ
 .ِْٗلكبكف،ص كستاؼغ العرب، حضارة (ّ)
 .ٖٕ ص الخكلي، أميف المسيحية، بإصالح اإلسالـ صمة ينظر: (ْ)
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بما يقضي بالعجب، لييمثمكا دكر الكسيط كيؤثركا في األمـ القاطنة فيما بيف نير الفرات 
 كنير الكادم الكبير كفي القسـ الجنكبي مف إفريقية الكسطى، كالعرب كانكا ذكم نشاط

 .(ُ)«منقطع النظير
كحكؿ التأثير الفكرم اإلسالمي في المفكريف الغربييف يشير "جكزيؼ شاخت" 
إلى أف االتصاالت بيف المسمميف كالنصارل لـ تقتصر عمى التجارة كحسب، بؿ إف 
الثقافة اإلسالمية كاف ليا تأثير كاؼ جذب إلييا أحسف العقكؿ بيف نصارل تمؾ 

 . (ِ)البالد
كاف »ؽ "جكستاؼ لكبكف" عف أثر الحضارة العربية في الغرب: كيقكؿ المستشر 

تأثير العرب في الغرب عظيمان لمغاية، فأكركبا مدينة لمعرب بحضارتيا، كنحف ال 
نستطيع أف ندرؾ تأثير العرب في الغرب إال إذا تصكرنا حالة أكربا عندما أدخؿ العرب 

 .(ّ)«الحضارة إلييا
الستشراقية عمى فضؿ اإلسالـ كحضارتو كمازلنا في عرض بعض الشيادات ا

عمى الغرب، كسيادة الحضارة العربية كاإلسالمية في األندلس كصقمية مما أسيـ في 
 تأثير الثقافة اإلسالمية عمى الغرب.
في سياؽ بيانو ألثر العرب كاإلسالـ في « ليبرتيني»فيؤكد المستشرؽ اإليطالي: 
اإلسالمي في جنكب إيطاليا لبضعة قركف أخرل إيطاليا أنو لك داـ الحكـ العربي 

ألزاحت الحضارة العربية اإلسالمية الحضارة الراقية كالمتطكرة كالتي جاء بيا ىذا 
 .(ْ)الشعب العربي اإلسالمي المنفتح الكاعي الذكي حضارات الشعكب اإليطالية المتأخرة

                                                            

 .ِّّص سديك، العاـ، العرب ريخأت (ُ)
 .ُِ ص شاخت، جكزيؼ ،اإلسالـ تراث ينظر: (ِ)
 .َْٓص مظير، جالؿ العالمي، الترقي في كأثرىا اإلسالـ حضارة (ّ)
 .َٖص الغنيمي، عبدالفتاح أكركبا، في العربية كالثقافة اإلسالـ (ْ)
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ة في الثقافة حديثو عف أثر اإلسالـ كالحضارة العربي« سديك»كيختـ المستشرؽ 
كىكذا تجمَّى تأثير العرب في جميع فركع »األكربية بيذه الشيادة التي قاؿ فييا: 

الحضارة الحديثة، كظيرت بيف القرنيف التاسع كالقرف الخامس عشر آداب تيعدي مف 
، كتشيد اإلنتاجات المتنكعة كاالختراعات الميمة عمى ما كاف يتصؼ  أعظـ ما عيًرؼى

مف النشاط العجيب، كبما كاف ليـ مف األثر البالغ في أكربة بو عرب ذلؾ الزمف 
النصرانية فجاء ىذا ميسىكِّغان لمرأم القائؿ: إف العرب كانكا أساتذة لنا، كما أتى العرب بو 
مف المكاد التي ال تيقدَّر بثمف عف تأريخ القركف الكسطى كمف كتب الرحالت كمعاجـ 

العرب مف صناعة منقطعة النظير كمف مباف تراجـ األحكاؿ مف ناحية، كما جاء بو 
دالة عمى تفكير عظيـ كتنفيذ جسيـ كمف اكتشافات ميمة في الفنكف مف ناحية أخرل، 

 .(ُ)«كيميا أمكره يجب أف تىرفع في أعيننا شأف األمة العربية التي ازدريناىا زمنان طكيالن 
لعالقات الثقافية كشيد القرف التاسع عشر ازدىاران في الدراسات االستشراقية كا

بيف الشرؽ كالغرب بإنشاء عدد مف كراسي الدراسات في الجامعات الغربية، كظيكر 
 عدد مف الجمعيات العممية. 

كشيد القرف العشركف اىتمامان متزايدان بدراسة اإلسالـ كالعالـ اإلسالمي تمثَّؿ في 
الشرؽ األكسط في تأسيس عدد مف معاىد الدراسات الشرقية كاإلفريقية كمراكز دراسات 

 .(ِ)عدد مف الجامعات األكربية كاألمريكية
كمع ما ذكرناه كسنذكره في ىذا البحث مف أقكاؿ المعتدليف مف الغربييف عف أثر 
اإلسالـ في ظيكر حركات اإلصالح في الغرب كفضؿ اإلسالـ عمى الحضارة الغربية 

مكقؼ الغربي مف ىذه إال أف تمؾ المكاقؼ ال تمثؿ إال النزر اليسير مف حقيقة ال
المسألة، إذ يتعمد الكثير مف الباحثيف األكربييف إخفاء ىذه الحقيقة كعدـ االعتراؼ 

                                                            

 .ِْٓص سديك، العاـ، العرب ريخأت (ُ)
 .ْٓص جحا، ميشاؿ أكركبا، في كاإلسالمية العربية الدراسات (ِ)
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بفضؿ اإلسالـ كتأثيره عمى الحضارة الغربية، كىذا ما يؤكده المستشرؽ اإلنجميزم 
يتحدث عف مكقؼ المستشرقيف مف التأثير اإلسالمي في الحضارة  (ُ)"مكنتقمرم كات"
كقد أدرؾ الناس منذ زمف أف الكتٌاب المسيحييف في العصر الكسيط »الغربية بقكلو: 

خمقكا صكرة لإلسالـ ىي صكرة شائية مف كجكه عديدة، غير أف جيكد الباحثيف خالؿ 
مكضكعية لو في عقكؿ  القرف األخير قد ميدت السبيؿ مف أجؿ تككيف صكرة أكثر

الغربييف، كمع ذلؾ فإننا معاشر األكربييف نأبى في عناد أف نقر بفضؿ اإلسالـ 
الحضارم عمينا، كنميؿ أحيانان إلى التيكيف أحيانان تجاىالن تامان، كالكاجب عمينا مف أجؿ 
، إرساء دعائـ عالقات أفضؿ مع العرب كالمسمميف أف نعترؼ اعترافان كامالن بيذا الفضؿ

 .(ِ)«أما إنكاره أك إخفاء معالمو فال يدٌؿ إال عمى كبرياء زائؼ
" عمى مقدار ماخمفو العرب مف كنكز حضارية  كيؤكد المستشرؽ " الفريد جيـك

" إف الشرؽ كالغرب حققا بالقرف الثالث عشر اتصاالن ثقافينا  في المكتبات الغربية فيقكؿ
ا متقاربنا أكثر مف أم كقت مضى... كعندما ترل ضكء النيار جميع المكاد  فياضن
النفيسة المختزنة في مكتبات أكركبا فسيتضح لنا أف التأثير العربي الباقي في الحضارة 

 . (ّ)الكسيطة ليك أعظـ بكثير مما عرؼ عنو حتى اآلف"

                                                            

 في األساسية اىتماماتو تركزت معاصر، بريطاني مستشرؽ ،W.Montgomery Watt كات" "مكنتقمرم (ُ)
 الباحثيف بعض يصفو "أدنبرا"، جامعة في العربية الدراسات لقسـ عميدان  عمؿ النبكية، السيرة مجاؿ

 شبيات مف كتاباتو احتكتو ما تتبعنا إذا عميو يصدؽ ال الكصؼ كىذا اإلسالـ، عف كتاباتو في باالعتداؿ
 محمد مكة، في محمد اإلسالـ، في كاالختيار الجبر التالية: مؤلفاتو في جميان  ذلؾ كيظير اإلسالـ، حكؿ
 الفكرة الحديث، العالـ في اإلسالمي الكحي اإلسالـ، انتشار عكامؿ دكلة، كرجؿ نبيان  محمد المدينة، في

 كاالستشراقية. اإلسالمية الدكريات في كالبحكث الدراسات مف العديد كلو اإلسالمي، لمفكر التككينية
 .ٗص ،ُِّ/ِ،العقيقي المستشرقكف، ينظر:

  .ٖص كات، مكنتقمرم الغربية، الحضارة عمى اإلسالـ فضؿ (ِ)
 .ُْص آرنكلد، كماست اإلسالـ، تراث (ّ)



 

 255 

14 

كىكذا فكر الغربي يقكؿ "جكزيؼ شاخت": "كحكؿ تأثيرات فالسفة المسمميف في ال
أخذت تتشكؿ في أذىاف المفكريف الغربييف صكرة أخرل لمعالـ اإلسالمي بصفة ميد 
فالسفة عظاـ ككانت تمؾ صكرة مضادة تمامنا لمصكرة السابقة صكرة الكياف السياسي 

كىي الصكرة التي خمفتيا الخرافات السخيفة الذم يسيطر عمييا ديف معاد كمغمكط 
 . (ُ)كالكريية في أذىاف الناس"

يظير في مكاقؼ أبرز ركاد حركة اإلصالح النصراني مف محاكلتيـ  كىذا ما
نتعرؼ عميو  إخفاء إعجابيـ كتأثرىـ بالفكر اإلسالمي في مكقفيـ مف الكنيسة كىذا ما

 .في المطمب القادـ
طائفة مف المستشرقيف حكؿ مكاطف االلتقاء بيف كمف خالؿ استعراض أقكاؿ 

المسمميف كالغربييف كالمراحؿ التي مرت بيا تمؾ العالقة تبيف إجماالن مدل ما أسيمت بو 
كأسيـ في اطالع ركاد  تمؾ المياديف مف نقؿ الثقافة اإلسالمية كالعربية إلى الغرب
النحراؼ الكنيسة في كثير اإلصالح النصراني عمى الشريعة اإلسالمية كمكقفيا الناقد 

 كمدل تأثر عدد مف ركاد اإلصالح الغربييف بالثقافة اإلسالمية. مف أصكليا العقدية،
  

                                                            

 .ِْص آرنكلد، كماست اإلسالـ، تراث (ُ)
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 املطلب الجاني: 
 األثر اإلسالمي يف رواد حركات اإلصالح النصرانية

كاف لنتائج االتصاؿ كالتعايش بيف المسمميف كالنصارل منذ ظيكر اإلسالـ 
رافية أكثر أىميا يدينكف بالنصرانية، كما أتاحتو المدارس كانتشاره في مساحات جغ

كالجامعات اإلسالمية في األندلس مف سبؿ كفرص االلتقاء الثقافي مف مكاطف كمنافذ 
االتصاؿ التي أشرنا إلييا في مقدمة البحث، كاف لكؿ تمؾ األسباب األثر البارز في 

عادتيا إلى م سيرة التكحيد الذم كانت عميو ظيكر عدد ممف نادكا بإصالح الكنيسة كا 
ف لـ تصؿ إلى  في األصؿ، أك إحداث إصالحات في بعض الشعائر كالعبادات كا 
إصالح أصؿ عقيدة النصارل، مستنيريف في بعض دعكاتيـ بالنقد اإلسالمي 

-ُِّْلالنحرافات الكنسية. كيظير مف أكائؿ أكلئؾ المصمحيف "جكف كيكميؼ" )
ربما كاف مثؿ "جكف »الذم يقكؿ عنو المستشرؽ "ريتشارد سكذرف":  (ُ)ـ(ُّْٖ

كيكميؼ" األكضح كاألكقع في مجاؿ بياف كجكه الربح كالخسارة التي جمبيا القرف الرابع 
 . (ِ)«عشر معو فيما يتعمؽ بتطكر الرؤية األكربية لإلسالـ

عددان مف  ييعىٌد "جكف كيكميؼ" مف أكائؿ مىٍف تىبٌنى حركة اإلصالح، كقد ألؼ
المؤلفات المعارضة لنظاـ الرىبنة، كالنحراؼ الكنيسة، مف أبرزىا كتابو )آخر أزمنة 
الكنيسة(، ثـ كتابو الشيير: عف )فقر المسيح( الذم عارض فيو حياة الرىبنة، كقد 
ساعده عمى إعالف أفكاره اإلصالحية تحرر الحككمة اإلنجميزية مف كصاية البابكية في 

                                                            

 لممؾ الىكتيان  مستشاران  عمؿ إنجميزم. مسيحي كمصمح كمترجـ الىكتي (،ُّْٖ-ُِّٖ) كيكميؼ جكف (ُ)
 الكتاب ترجمة كاف إسياماتو أبرز الجكىرية. االستحالة كمبدأ المطمقة، البابا سمطة ىاجـ إنجمترا،
 آمف الحقان. الكتاب نشر كمنعت ذلؾ بسبب عميو الكنيسة ثارت الدارجة. اإلنجميزية المغة إلى المقدس

 باليرطقة. أديف مكتو بعد أخرل. سمطة كؿ فكؽ ىي المقدس الكتاب سمطة بأف
https://ar.wikipedia.org 

 .ُِّص سكذرف، ريتشارد الكسطى، القركف في اإلسالـ صكرة (ِ)
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 .(ُ)زمنو
كلقد جرت العادة عمى »فيقكؿ: ، "سكذرف" إلى دكره في إصالح الكنيسةكيشير 

اعتبار "كيكميؼ" قكة تدميرية لمكنيسة في العصكر الكسطى. كيبدك ذلؾ لنا اآلف 
صحيحان. لكنو فيما يتصؿ باإلسالـ قدـ رؤية شاممة تمثؿ نتائج قرف كامؿ مف تاريخ 

ركف سخطيـ عمى الحالة الفكرية السائدة أكربا الثقافي، كىك قرف أظير فيو أكربيكف معتب
في مجتمعاتيـ، كما تبيف ليـ أف عالميـ المسيحي الغربي ىك أقؿ تميزان عف بقية العالـ 

 .(ِ)«مما اعتقدكا كأممكا
رغـ مكقؼ كيكمؼ المعادم لإلسالـ فإنو ال يخفى تفضيمو لتعاليـ اإلسالـ عمى 

ا مف الضالؿ كانكار األلكىية بالدرجة التي الكنيسة الكاثكليكية فيقكؿ "أف المسمميف ليسك 
 . (ّ)عمييا رجاؿ الكنيسة المعاصركف لو"

أخطاء الكنيسة ىي التي أدت بطرؽ غامضة  كمف كجية نظر "كيكميؼ" فإف
  .(ْ)بعض الشيء لصعكد اإلسالـ، كذلؾ بأف امتداد اإلسالـ بدأ مف تفاقـ خيالء الكنيسة

بالنقد اإلسالمي النحرافات عقائد الييكد كمف ركاد اإلصالح الكنسي كالمتأثر 
 .(ٓ)كالنصارل المفكر السكيسرم "زفنجمي"

                                                            

 .ُِّص رستـ، سعد اإلسالـ، ظيكر منذ المسيحية كالمذاىب الفرؽ (ُ)
 .ُِٖص سكذرف، ريتشارد الكسطى، القركف في اإلسالـ صكرة (ِ)

  . َُٔص خالد، حطب أبك محمد كاإلسالـ، لكثر مارتف (ّ)
  . ُِٔص نفسو، المرجع (ْ)
 الذم نفسو العصر في ظير الكنسي، اإلصالح حركة دعاة مف سكيسرم ـ(ُُّٓ-َُْْٖ) زفنجمي": (ٓ)

 صككؾ يسمى: ما عمى كثار الديف، شئكف في "لكثر" إليو دعا مما كثير إلى كدعا "لكثر" فيو ظير
 الكنيسة كأنصار أنصاره بيف كقع صراع أثناء قتيالن  مات "الكاثكليكية" الكنيسة مفاسد مف كغيرىا الغفراف

ف "لكثر" دعكة عف منفصمة دعكتو ككانت "الكاثكليكية".  في محاضرات ينظر: مبادئيا. في معيا التقت كا 
 .ُُٖ ص زىرة، أبك محمد النصرانية،
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فقد نادل بإصالح الكنيسة، ككاف مف أكجو اإلصالحات التي نادل بيا 
"زفنجمي" كالمشابية لما في التعاليـ اإلسالمية: محاربتو لمسمطة الكينكتية لمكنيسة، 

العشاء السرم الذم نادت بو الكنيسة، كاعتبر كمعارضتو لعقيدة الحمكؿ كالمتمثؿ في 
تقديس األيقكنات مساكيان لعبادة األصناـ، كتصريحو بأف الكتاب المقدس يخمك مف كجكد 
عقيدة المطير، كقد حارب عقيدة الرىبنة، كنادل بأف يككف الزكاج متاحان لمجميع بمف 

 .(ُ)فييـ رجاؿ الكنيسة
رائد حركة اإلصالح  (ِ)لكثر" كمف أبرز ركاد اإلصالح الكنسي "مارتف

البركتستانتية، كقد قامت دعكة "مارتف لكثر" البركتستانتية اإلصالحية باالحتجاج عمى 
، كطالب باإلصالح في إدارة الكنيسة كفي العبادة، كعارض سمطة (ّ)صككؾ الغفراف

 .(ْ)الكنيسة في تفسير الكتاب المقدس

                                                            

 .ُُْص كافي، عبدالكاحد عمي اإلسالـ، عمى السابقة األدياف في المقدسة األسفار (ُ)
 مكاصمة مف تمكف كلكنو فقيريف، أبكيف مف بألمانيا "أيسمباف" في كلد ـ(ُْٔٓ-ـُّْٖ) لكثر" "مارتف (ِ)

 يالـز راىب إلى تحكؿ ذلؾ كبعد عمره، مف العشرينات في الفمسفة في الدكتكراه درجة ناؿ حتى التعميـ
 مف عدة أمكر في الكاثكليكية كالكنيسة البابكية السمطة يعارض كبدأ الرىبنة حياة ىجر ثـ سنكات، الدير

 بحركتو فقاـ الرباني، بالعشاء يسمى كما اإلقطاعي، كالنظاـ الرىبنة، كنظاـ الغفراف، صككؾ بيع أىميا:
 النصرانية المذاىب سائر عف البركتستانتي مذىبو يختمؼ لـ إذ النصرانية، إلصالح ال الكنيسة إلصالح

 عشر السادس القرف في الكاثكليكية عف البركتستانتية طائفتو انشقاؽ حركتو عف نتج التثميث، عقيدة في
 كؿ الحضارة، قصة "" .ُُٔ/ُٖ البريطانية، المعارؼ دائرة ينظر: ـ.ُْٔٓ عاـ في الميالدم
 كافي، عبدالكاحد عمي اإلسالـ، عمى السابقة األدياف في المقدسة األسفار ،َُّ/ِْ ،ديكرانت

 .ُّْ-ُِْص
 عمى كتباع تطبع الصككؾ كىذه الكنيسة، رجاؿ إلييا دعا التي االنحراؼ أكجو مف الغفراف: صككؾ (ّ)

 إذف أخرل بعبارة كىي تأخر. كما الذنكب مف تقدـ ما لمشتريو يغفر الشركات، أسيـ تباع كما الناس
 .ِٓٓص شمبي، أحمد المسيحية، ينظر: يزعمكف. كما ،لممشترم الجنة ضمنت أف بعد الجرائـ بارتكاب

 .ّّ-ِّص القاىرة، المصرية، األنجمك مكتبة منو، اإلسالـ كمكقؼ الحديث، المادم الفكر ينظر: (ْ)
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تعاليـ الشيطاف كما سماىا، كىي ، لمحاربة Lutherفكانت دعكة "مارتف لكثر" 
تعاليـ البابكية كالكنيسة الكاثكليكية كمحاربة )صككؾ الغفراف(، كنظر إلييا ككسيمة مف 

 .(ُ)كسائؿ الرؽ كالعبكدية، كنادت حركتو إلى القضاء عمى السمطة البابكية، كنبذ الرىبنة
الباحثيف في كتابو عف مارتف لكثر أقكاؿ عدد مف  حطب كينقؿ محمد أبك

أمثاؿ: المستشرؽ األلماني المعاصر "ىارتمكت بكبتسف" كعالـ الالىكت  الغربييف
األلماني "أدمكند فيبر" كآخريف، أف انشغاؿ مارتف لكتر باإلسالـ لـ يكف أمرنا فرعينا أك 
جانبنيا بؿ كاف مف القضايا الجكىرية التي كابدىا كعايشيا كأدلى فييا بدلكه في الكثير 

  .(ِ)تو كحكاراتومف مؤلفا
سالـ عند لكثر " قكلو: "اإل عف "ىارتمكت بكبتسيف حطب كينقؿ محمد أبك

سالـ عما ىك الحاؿ في كعقيدة يخاطب العقؿ البشرم كبذلؾ تغمب العقالنية في اإل
  .(ّ)مقارنة بتعاليـ اإلنجيؿ التي يصعب عمى العقؿ البشرم استيعابيا"، المسيحية

 -مف كجية نظر أعداء لكثر-التكجييات في المكثرية ثـ يقكؿ: "اعتبرت 
متعاطفة تجاه المذىب المحمدم كأف الكاثكليؾ اعتبركا لكثر أحد حماة األتراؾ 

  .(ْ)كالمدافعيف عنيـ"
ـ ُُِٓكلقد كاف لظيكر "لكثر" بالبركتستانتية في بداية القرف السادس عشر 

نيسة الكاثكليكية، كالتي ميدت السبيؿ األثر الكبير في ظيكر االنشقاقات العنيفة في الك

                                                            

 بالجكع الجسـ كتعذيب كالصكامع، األديرة في الناس اعتزاؿ مف الكنيسة رجاؿ ابتدعو مما الرىبنة: (ُ)
 األديرة تمؾ -الزمف مركر مع – تكٌشفت إذ لمناس، يظير فيما كىذا الزكاج، كعدـ الثياب كخشف كالعطش
 المسيحية، شمبي، أحمد ينظر: كالفساد. العير ألكاف كؿ عف – الرىباف ىؤالء بيا يختمي التي كالصكامع

 .ِْٕ-ِْْ المسيحية، شمبي، أحمد ينظر: .ِْٕ-ِْْ
  .َِٗخالد،ص أبكحطب محمد كاإلسالـ، لكثر مارتف (ِ)
  .ِِٓص نفسو، المرجع (ّ)
  .ِِٕص نفسو، المرجع (ْ)



 

 255 

14 

 . (ُ)لظيكر انشقاقات لـ تنتو بعد
 .(ِ)عقيدة الخطيئة إذ يرل فييا استالبان لمحرية اإلنسانية كقد عارض لكثر

كيؤكد "ريتشارد سكذرف" اطالع "مارتف لكثر" عمى تعاليـ اإلسالـ فيذكر اىتمامو 
 .(ّ)مقدمة طكيمة بترجمة كتاب عف اإلسالـ إلى األلمانية كقدـ لو

"إف لكثر  حطب عف "ادمكند فيبر" عالـ الديف األلماني، قكلو: كينقؿ محمد أبك
نو ال يمثؿ خطكرة لإلنجيؿ  لـ ينظر إلى النبي محمد كعدك خطير مثؿ بابا ركما كا 

 . (ْ)يمثؿ العدك األساسي لممسيحية" باعتبار أنو ال
، أك يضمر عداكة شخصية لوأف لكثر لـ يياجـ محمدان  كيرل "ادمكند فيبر"

فيرل أف الخالؼ العقائدم بيف المسيحيف كالمسمميف يمكف تناكلو بالجدؿ كالحكار عمى 
كىذا يعني أف لكثر ، النقيض مف استحالة مثؿ ىذا الحكار مع أصحاب الديف الييكدم

ا كىذا يقدـ مف كجية نظره أساسن ، أقر نكعان مف القرابة المصيقة بيف المسيحية كاإلسالـ
  .(ٓ)لقياـ حكار بيف العقيدتيف

مكقؼ مارتف لكثر مف اإلسالـ مع تأثره بو فيقكؿ:  كيؤكد "السيد محمد" الشاىد
أما "مارتف لكثر" فإنو مف المأثكر عنو أنو كاف يعرؼ القرآف معرفة جيدة، كلو كتابات »

ـ فييا عميو تدؿ عمى مدل اىتمامو بالقرآف كتأثره بو  .(ٔ)«تىيجَّ
لإلسالـ إال أنو كجد في اإلسالـ مناصران لو في حركتو اإلصالحية،  كمع عدائو

                                                            

 .ِٓص السامرائي، قاسـ كاالفتعالية، المكضكعية بيف االستشراؽ ينظر: (ُ)
، حتى اإلسالـ ظيكر منذ المسيحية كالمذاىب الفرؽ (ِ)  .ُّٔص رستـ، سعد اليـك
 .َُٓص سكذرف، ريتشارد الكسطى، العصكر في أكربا في اإلسالـ صكرة (ّ)

  .ِْٕخالد،ص أبكحطب محمد كاإلسالـ، لكثر مارتف (ْ)
  . ِْٖص نفسو، المرجع (ٓ)
 حركة في اإلسالـ أثر الشاىد، محمد السيد ،ّٖص البركتستانتية، اإلصالح حركة في اإلسالـ أثر (ٔ)

 .ّٖص البركتستانتية، اإلصالح
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كاف لكثر يشعر بفرحة إلقداـ اإلسالـ عمى افتراس المسيحية »كفي ذلؾ يقكؿ "سكذرف": 
 .(ُ)«الغربية المعاصرة

في نقده الشديد  -إدمكند فيبر-كتبمغ قمة تعاطؼ لكثر تجاه اإلسالـ مف منظكر
الالىكت كالسياسة كالعمماء لقمة معرفتيـ بالمسمميف كدينيـ ألكلي األمر مف رجاؿ 

كاعترض عمى الكثير مف األكاذيب التي كانت تمصؽ أك تقاؿ عف األتراؾ كاعتبرىا 
نكعان مف الدعاية إلثارة غضب األلماف عمييـ دكف كجو حؽ، كبيذا يقؼ لكثر مف كجيو 

ل ضد مكجو العداء الغير مبرر نظر فيبر إلى جانب المسمميف كغيرىـ مف العقائد األخر 
  .(ِ)مف جمكع المسيحيف نحك المسمميف كعقيدتيـ

كبيذا يقؼ لكثر مف كجية نظر فيبر إلى جانب المسمميف كغيرىـ مف أىؿ 
العقائد األخرل ضد مكجة العداء الغير مبرر مف جمكع المسيحيف نحك المسمميف 

  .(ّ)كعقيدتيـ
مع اإلسالـ كلكف معناه أف يرل أف كليس معنى ىذا أف مارتف لكثر يتعاطؼ 

ىؤالء األعداء المسمميف قد تحمكا بفضائؿ كصفات يستكثرىا عمييـ كيتمنى لك تحمى بيا 
  .(ْ)أبناء دينو المسيحيف

، كقد ذىب "كالفف" أبعد مف "لكثر" في Calvin (ٓ)كبعد "لكثر" جاء "كالفف"

                                                            

  .ُُٓسكذرف،ص ريتشارد الكسطى، العصكر في أكربا في اإلسالـ صكرة (ُ)
  . ِْٓص خالد، أبكحطب محمد كاإلسالـ، لكثر مارتف (ِ)
  .ِْٓص نفسو، المرجع (ّ)
  .ِْٔص نفسو، المرجع (ْ)
 البركتستانتية، إلى بالدعكة "لكثر" بعد قاـ الكنسي، اإلصالح دعاة مف فرنسي ـ(ُْٔٓ- َُٗٓ) كالفف: (ٓ)

 غيره، مف أكثر "كالفف" إلى يرجع األخيرة ىيئتو عمى المذىب ىذا كتنظيـ مبادئيا؛ كنشر البركتستانتية،
 بسكيسرا. جنيؼ إلى فراره بعد معظميا نشر كثيرة، كرسائؿ بحكثان  ذلؾ في كألؼ المسيح، حضكر كينكر
 ،ُّْص كافي، عبدالكاحد عمي المقدسة، األسفار ،َِٓ/ِْ ديكرانت" كؿ الحضارة، قصة ينظر:

 .ُِٖ زىرة، أبك كمحمد النصرانية، في محاضرات
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يتصؿ بالكنيسة الكاثكليكية مف  إصالح العبادة في الكنيسة، فقد أبعد مف الكنائس كؿ ما
 .(ُ)األيقكنات، كالصمباف، كالمكائد، كالزينات الكنسية المتنكعة

كيالحظ بأف ىذه التعاليـ ال تخمك مف التأثير اإلسالمي كقد تابع كالفف مف قبمو 
مف رٌكاد اإلصالح الكنسي، كيبرز تركيزه عمى محاربة الزينات الكنسية المتنكعة داخؿ 

ذا مشابو لما جاء في التشريع اإلسالمي مف النيي عف تشييد المساجد أم الكنيسة، كى
 زخرفتيا كتزيينيا بصكرة تشغؿ المصميف. 

كيؤكد عدد مف الدارسيف الغربييف لألدياف األثر اإلسالمي في حركة اإلصالح 
البركتستانتية، حيث تعكس معظـ بنكد اإلصالح البركتستانتي االنتقادات اإلسالمية التي 

 .(ِ)جييا اإلسالـ لممسيحية الكاثكليكية كاألرثكذكسيةك 
كعند حديث جكزيؼ شاخت عف عصر النزعة العقمية في أكركبا تطمع اتباع 

لى مرحمة إلى التراث اإلسالمي فيقكؿ: "ك انتقؿ الجيؿ التالي مف المكضكعية إكالفف 
لعثمانية إزاء ككثيركف غيره بتسامح اإلمبراطكرية ا bayleعجاب فقد استشيد بيؿ اإل

جميع أنكاع األقميات الدينية كذكره كمثاؿ لممسيحييف كاف ىذا حينما لجأ اتباع مذىب 
لى إكالفف في ىنغاريا كترنيسيمفانيا كبركتسنت سيمزيا كقدماء المؤمنيف مف قفقاس ركسيا 

لى الباب العالي في ىركبيـ مف االضطياد الكاثكليكي أك إتركيا، أك تطمعكا 
كذلؾ مثمما فعؿ الييكد اإلسبانيكف قبؿ ذلؾ بقرنيف، فكاف ينظر الى  األرثكذكسي،

  .(ّ)اإلسالـ كديف عقالني بعيد كؿ البعد عف العقائد المسيحية المخالفة لمعقؿ"
كتشير الدكتكرة األلمانية "كريستيانا باكلكس" إلى التأثير اإلسالمي في أكركبا 

بدأ العمماء »تستانتية فتقكؿ: عمى حركات اإلصالح كمنيا حركة اإلصالح البرك 

                                                            

  . ٖٓ ،حسف خميفة محمد األدياف، تاريخ في دراسة في اإلسالـ (ُ)
 .ِِّقنديؿ،ص أحمد عبدالرازؽ الييكدم، الديني الفكر في اإلسالمي األثر (ِ)
  ّٔص ،شاخت جكزيؼ األكؿ، الجزء اإلسالـ، تراث (ّ)
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الغربيكف بالالىكت كبالطبع ييعد استخداـ العقؿ أك النقاش في مجاؿ الديف الذم أخذكه 
عف المسمميف ىك أبرز مالمح تأثر المصمحيف الدينييف في أكركبا باإلسالـ. كمف ناحية 

ة؛ كمف أخرل كاف لدخكؿ العقؿ كالمناقشات في أسمكب التديف المسيحي أكثر مف نتيج
ىنا نالحظ تأثير الفمسفة اإلسالمية عمى اإلصالح البركتستانتي "لكثر كنج" الذم أسس 
مذىبو عمى أسس جديدة مف أىميا رفض سمطة الكنيسة كعمميا التكسطي بيف المؤمف 

 . (ُ)«كربو
كحكؿ تأثير التشريع اإلسالمي عمى الفرؽ المسيحية يقكؿ شاخت: " كمف جية 
أخرل فإنو بالنسبة لمجانب المسيحي فميس ىناؾ شؾ في أف الفرعييف الكبيريف لمكنيسة 
المسيحية الشرقية كىما اليعاقبة كالمكنكفيزيو.. كلـ يترددكا في االقتباس بحرية مف قكاعد 

 .(ِ)التشريع اإلسالمي"
خالؿ العرض السابؽ تبيف تأثر ركاد اإلصالحي باإلسالـ رغـ عدـ  كمف

 تعاطفيـ مع التشريع اإلسالمي.
  

                                                            

(ُ) www.e6nmaryam.com :النصرانية إصالح في اإلسالـ دكر مقاؿ 
  .ِٗ-ِٖص ،شاخت جكزيؼ اإلسالـ، تراث (ِ)
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 املطلب الجالح: 
 األثر اإلسالمي يف ظهور االحتجاج على التشريعات واألسرار الكنسية:

في جكانب مف األصكؿ اإلصالحية كمف ذلؾ: إبطاؿ  كيظير األثر اإلسالمي
النصراني لقراءة كفيـ الكتاب المقدس، كىذا ال شؾ بأثر مف احتكار رجاؿ الديف 

اإلسالـ الذم يتيح لكؿ مسمـ قراءة القرآف الكريـ كتدبر معانيو بؿ يأمرنا جؿ كعال في 
[. ِْ]محمد،  ڳ ڳ گ گ گ گ ک آيات عدة بالتدٌبر قاؿ تعالى:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں كجعؿ اهلل فيـ القرآف الكريـ ميسران قاؿ تعالى:

 [. كتفسيره ميسكر لكؿ مسمـ تكافرت فيو شركط التفسير. ُٕ]القمر، 
كمف جكانب التأثير اإلسالمي في تاريخ الحركة البركتستانتية ما نادت بو مف 
الحد مف سمطة الكينكت المسيطر عمى صمة المؤمف بربو، كنفي الكسطاء بيف العبد 

ة في تصكر حقيقة اإللو، كقد كربو، مع اختالؼ الصكرة في اإلسالـ عنيا في النصراني
 ٺ ٺ ٺ ڀ جاء نفي الكسطاء جميان في كتاب اهلل تعالى، قاؿ تعالى:

 [.06]غافر،   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ

كمف األصكؿ التي جاءت الحركة البركتستانتية لنبذىا كرفضيا األسرار الكنسية، 
بالزيت،  كمنيا رفض سر االعتراؼ أماـ الكاىف ألجؿ الغفراف، كرفض سر الدىف

كالعزكبية، مع محاربتيـ لتقديس التماثيؿ كالصكر كاأليقكنات، كيميمكف في عباداتيـ إلى 
البعد عف المراسـ كاألزياء كالطقكس التي تمـز بيا الكنيسة الكاثكليكية داخؿ الكنيسة، مع 

 .(ُ)مناىضتيـ لمرىبنة كالتبتؿ كالعزكبية، كحياة األديرة
كالمتأمؿ لألصكؿ التي جاءت بيا حركة اإلصالح البركتستانتية اإلصالحية 
االحتجاجية يجدىا تشابو بعض األصكؿ الشرعية اإلسالمية، كمف تمؾ األصكؿ 

                                                            

 .ُٔٗ-ُٓٗص ،رستـ سعد اإلسالـ، ظيكر منذ المسيحية كالمذاىب الفرؽ (ُ)
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 البركتسانتية: 
نكار عصمة  - رفض كساطة رجاؿ الكنيسة بيف العبد كربو عند طمب المغفرة كا 

 الباباكات. 
نكار ما صدر مف تعميمات عف اعتماد األناجيؿ المصدر األسا - سي لمتشريع كا 

 البابكات.
 كمنع اتخاذ الصكر كالتماثيؿ في الكنائس كالسجكد ليا. -
 كرفض عقيدة الخطيئة لدل النصارل. -
  .(ُ)كمناىضة الرىبنة بجميع صكرىا -

كمع أف الحركة اإلصالحية البركتستانتية لـ تبتعد كثيران عف الكنائس األخرل في 
التثميث إال أف تعاليميا األخرل يظير فييا كبجالء انعكاس الثقافة االعتقاد بعقيدة 
 اإلسالمية فييا. 

كيؤكد "السيد محمد" الشاىد أف األثر اإلسالمي في ظيكر البركتستانتية ىك 
السبب اآلخر كاألقكل في نظرم »األظير مف جممة أسباب ظيكر ىذه الحركة فيقكؿ: 

كفكران في الغرب، فقد كاف اإلسالـ ىك المحرؾ ىك انتشار المعرفة باإلسالـ، عقيدة 
لمعقؿ األكربي بعد أف أيقظو مف سبات داـ طكاؿ عصكر الظالـ كالعصكر 

 .(ِ)«الكسطى
كقد شمؿ التأثير اإلسالمي في حركات اإلصالح الكنسية مجاؿ األحكاؿ 

"جكزيؼ  الشخصية، كقد أشار عدد مف المستشرقيف إلى ذلؾ التأثير كمنيـ المستشرؽ

                                                            

 .ٖٕ-ُٔ ص المسيحية، بإصالح اإلسالـ صمة الخكلي، أميف ينظر: (ُ)
 العرب، حضارة كينظر: الشاىد،، محمد السيد ،ّٖ ص البركتستانتية، اإلصالح حركة في اإلسالـ أثر (ِ)

 .ِٕٓص لبكف، غكستاؼ
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عند حديثو عف أثر التشريع اإلسالمي في جكانب تشريعية عدة لدل بعض  (ُ)شاخت"
كمف جية أخرل فإنو بالنسبة لمجانب المسيحي فميس ىناؾ »الطكائؼ المسيحية فيقكؿ: 

شؾ في أف الفرعيف الكبيريف لمكنيسة المسيحية الشرقية كىما اليعاقبة كالمكنكفيزية 
(Monophysites)  كالنسطكرينكف(Nestorians)  لـ يترددكا في االقتباس بحرية عف

قكاعد التشريع اإلسالمي، كىذا االقتباس لـ يكف في قانكف األسرة الذم كاف يخضع 
لمقانكف الكنسي، بؿ كاف في كؿ تمؾ المكضكعات التي يمكف أف يتصكر المرء أنيا 

مقة باألكقاؼ تدخؿ في نظر القاضي المسمـ، كالسيما قانكف الميراث كالقكاعد المتع
 .(ِ)«الخيرية

كقد برز التأثير اإلسالمي في ظيكر حركات االحتجاج تجاه الالىكت الكنسي 
مبكران، فيؤكد "ريتشارد سكذرف" األثر اإلسالمي في الفكر الديني األكربي في القرف 

كما يزاؿ الباحثكف المعاصركف يكتشفكف آثاران كأفكاران لممؤلفيف »الثالث عشر إذ يقكؿ: 
 . (ّ)«المسمميف في الالىكت الالتيني

كقد امتد األثر اإلسالمي إلى التأثير المغكم في ترجمة الكتب المقدسة كفي ذلؾ 
يقكؿ األب "أنطكنيكس عقار إبراىيـ" حكؿ األثر اإلسالمي في ترجمة الكتب )المقدسة( 

                                                            

 اإلسالمي، الفقو في متخصص ألماني، مستشرؽ ـ(ُٗٔٗ-َُِٗ) J. SCHACHT شاخت" "جكزيؼ (ُ)
 األكركبية الجامعات مف عدد في الشرقية كالمغات اإلسالمية لمدراسات أستاذان  عمؿ الشرقية، كالمغات
 لدائرة الثانية الطبعة عمى اإلشراؼ في كاشترؾ )اإلسالمية(، الدراسات مجمة عمى أشرؼ كالعربية،
 تاريخ كخالصة اإلسالـ، في الفقو نشأة مؤلفاتو: أبرز كمف مقاالت عدة فييا كتب )اإلسالمية( المعارؼ

 نشرىا كالمقاالت البحكث مف كبير كعدد االجتماعية، األحكاؿ كعمـ اإلسالمي، كالفقو اإلسالمي، الفقو
 مكسكعة ،ُْٕ-ْٗٔالعقيقي، المستشرقكف، ينظر: كاألكركبية. العربية الدكريات مف عدد في

 .ِٓٓ-ِِٓص بدكم، عبدالرحمف المستشرقيف،
 .ِٗ – ِٖص شاخت، جكزيؼ اإلسالـ، تراث (ِ)
 .ٔٗص سكذرف، ريتشارد الكسطى، العصكر في أكربا في اإلسالـ صكرة (ّ)
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كالذيف  كلقد أثر أسمكب القرآف عمى كثير مف المفكريف المسيحييف»لمنصارل قائالن: 
حاكلكا أف يقدمكا الكتب المقدسة بصيغة أدبية تناسبيا. كأكثر مف اعتنى بيذا المكف مف 
األدب نصارل العرب مف المشارقة، الذيف ترجمكا األناجيؿ سجعان منذ القرف التاسع، 

 .(ُ)«كاشتدت ىذه النزعة بعد انتشار البديع في األدب العربي
إلسالمي في مجاالت الفكر كالسمكؾ "ريتشارد سكذرف" إلى األثر ا كيشير

إف النظرة المتفحصة لالىكت المسيحي في »األكربي في القرف الثالث عشر فيقكؿ: 
القرف الثالث عشر ممتعة كمفيدة، كبخاصة في مجاؿ اإلدراؾ المتغير مف جانب ذلؾ 
 الالىكت لطبيعة المشكالت كفي مجاؿ المغة كالمصطمح الفمسفييف اإلسالمييف، كمما ال

 .(ِ)«شؾ فيو أف ىذا التالقح الالىكتي ما كاف منعزالن عف سائر مجاالت الفكر كالسمكؾ
كأكد عدد مف المستشرقيف عمى أثر منيج ابف حـز النقدم في حركات اإلصالح 

 .(ّ)الييكدية كالنصرانية
كمف األدباء المتأثريف بالثقافة اإلسالمية الشاعر كاألديب األلماني "جكف فكف 

( كالذم ظير التأثير اإلسالمي جميان في أدبو، كقد أشار إلى ُِّٖ – ُْٕٗغكتو" )
إف الغرب أخذ عف اإلسالـ األمثاؿ »جكانب التأثير اإلسالمي في الفكر الغربي بقكلو: 
 .(ْ)«األخالقية كالمعنكية كالنسكية الالىكتية كالصكفية

تطيير الكنيسة كقد برز في تاريخ الكنيسة عدد مف الشخصيات الذيف دعكا إلى 
مف اآلثار الكثنية في عقائدىا متأثريف بالثقافة اإلسالمية ككاف مف أكائميـ اإلمبراطكر 

القرف السابع  –كاف اإلمبراطكر ليك الثالث »"ليك الثالث" يقكؿ عنو "أندركممر": 

                                                            

(ُ) www.coptcatholic.net :المسيحي الديني األدب عمى اإلسالـ تأثير مقاؿ 
 .ٖٗص سكذرف، ريتشارد الكسطى، العصكر في أكربا في اإلسالـ صكرة (ِ)
 .َُِ-ٖٖ ص اإلسالـ، تراث شاخت، جكزيؼ (ّ)
 .َُٖص الزيدم، كاصد كليد غكتو، أدب في دراسة كاإلسالـ االستشراؽ (ْ)
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يمتمؾ الشجاعة الكافية فأخذ عمى عاتقو تطيير الكنيسة مف أصناميا  -الميالدم
حمالن المشقات الكثيرة في سبيؿ ىذا، كيصمت التاريخ عف ذكر البكاعث الممقكتة مت

رَّكت اإلمبراطكر "ليك" ليذا العمؿ، كلكننا نعتقد أف ظيكر اإلسالـ كنجاحو  التي حى
كاعتقاده بالتكحيد قد أثر عمى اإلمبراطكر تأثيران كبيران، فضالن عف ذلؾ كاف االعتقاد 

غزكات اإلسالـ كانت تأديبان مف اهلل عمى ازدياد  سائدان عند المسيحييف في الشرؽ أف
الكثنية داخؿ الكنيسة، ككاف المسيحيكف كثيران ما يسمعكف تعبيران مف المسمميف كالييكد 

 .(ُ)«بأنيـ يعبدكف األصناـ، كنتيجة ليذه الظركؼ قامت المنازعة العظيمة
المكتى قد كيشير المستشرؽ اإلسباني "أميركك كاستركا" إلى أف عادة تغسيؿ 

أخذت عف المسمميف، كعادة تغطية كجكه النساء كانت تمارس حتى كقت قريب في 
 .(ِ)«قادس»ك« المرية»بعض مناطؽ 

ككاف التأثير اإلسالمي جميان في عكدة ظيكر فرؽ المكحديف مرة أخرل، كاألثر 
اإلسالمي في ظيكر حركات المكحديف النصارل بعد ظيكر اإلسالـ كخصكصان لدل 

 حريـ الصكر كالتماثيؿ كالحركة اإلصالحية كالطائفة الممكية.حركة ت
كلقد بدأت حركة تحطيـ الصكر بظيكر اإلسالـ، كقد بمغت ىذه الحركة أكجيا 
في عيد اإلمبراطكر البيزنطي "قسطنطيف الخامس" الذم عقد مجمعان خاصان لذلؾ في 

نطية ىي األكثر تأثران، ـ، كقد كانت اإلمبراطكرية الشرقية البيز ْٕٓالقسطنطينية سنة 
 .(ّ)كذلؾ لقربيا إلى دار اإلسالـ

  

                                                            

 .ُِِص أندركميمر، الكنيسة، تاريخ مختصر (ُ)
(ِ) www.Kenanaonline.com :النصارل. مف المكحدكف مقاؿ 
 نفسو. المرجع (ّ)
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كقد احتدـ الخالؼ بيف الفرؽ المسيحية في القرف الثامف الميالدم حكؿ تقديس 
التماثيؿ كالصكر أك ما يعرؼ باأليقكنات ربما بأثر مف األفكار اإلسالمية التكحيدية 

كالمحرمة لعبادة التماثيؿ كالصكر  كالمشتيرة بالمحافظة عمى قضايا التكحيد (ُ)المجاكرة
 كاعتبار ذلؾ نكعان مف أنكاع الشرؾ المنافي لمتكحيد.

كنتيجة لمحركات اإلصالحية لمكنيسة ظيرت بعض الطكائؼ كالحركات التي 
تناىض التثميث كتدعك إلى التكحيد، منيا الحركة "السكسيانية" كالمسماة بفرقة التكحيدييف 

الميالدم التي أنكرت عقيدة التثميث كنادت بكحدانية  في منتصؼ القرف السادس عشر
 .(ِ)اآلب في ذاتو كنفي إليية المسيح

كمما يؤكد افتراضنا تأثر ىذه الحركات اإلصالحية بالتعاليـ اإلسالمية أف أبرز 
" كاف قد تعمـ  ُِٔٓ -ُِٔٓمؤسسي ىذه الحركة الالىكتي اإليطالي "ليميك سكزيني 

، كال شؾ بأف تعممو لمعربية قاده لالطالع عمى (ّ)كنانية كالعبريةالمغة العربية بجانب الي
بطاؿ عقيدة التثميث.   أصكؿ العقيدة اإلسالمية القائمة عمى التكحيد كا 

كقد القى أتباع الجماعة "السكسيانية" التكحيدية أصناؼ العذاب كاالضطياد مف 
دا" كتكزع آخركف أطراؼ الكنيسة الكاثكليكية، كىاجر أتباعيا مف "بكلندا" إلى "ىكلن

أكربا، كمنيـ مف ىاجر إلى الكاليات المتحدة األمريكية، ككانكا كراء نشكء الفرؽ الشييرة 
  .(ْ)التي تسمت باسـ التكحيدييف

  

                                                            

، حتى اإلسالـ ظيكر منذ المسيحية كالمذاىب الفرؽ ينظر: (ُ)  .ِّص رستـ، سعد اليـك
 .ُٗٔص نفسو، المرجع (ِ)
 .َُٕص نفسو، المرجع (ّ)
 .ُْٕص نفسو، المرجع (ْ)
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كمف الطكائؼ المسيحية التي انشقت عف الكنيستيف األرثكذكسية كالكاثكليكية 
في البكسنة كاليرسؾ، فقد عارضكا  كبدا تأثير اإلسالـ فييا جميان، طائفة "البكغميؿ"

عبادة السيدة مريـ، كأبطمكا نظاـ التعميد، كاعتبركا االنحناء أماـ الصكر الدينية كالتماثيؿ 
ضربان مف عبادة األصناـ، كمنعكا الزخرفة كالزينة في الكنائس، كحرَّمكا عمى أنفسيـ 

لمسيح عيسى عميو شرب الخمر، كيظير األثر اإلسالمي فييا جميان باعتقادىـ أف ا
السالـ لـ يصمب كلكف حؿ محمو شخص آخر، كىذا يكافؽ عقيدة المسمميف في إنكار 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ قاؿ تعالى: –عميو السالـ–صمب المسيح 

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 [.ُٖٓ – ُٕٓ]النساء،  ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
ف  كفي الكقت المعاصر ظيرت عدة فرؽ كطكائؼ نصرانية تدعك إلى التكحيد كا 
 لـ تصؿ إلى حقيقة التكحيد كما جاء في أصؿ اإلسالـ إال أنو يظير فييا التأثر 
بالعقيدة اإلسالمية، كمف تمؾ الفرؽ النصرانية المعاصرة فرقة: المكحديف أك التكحيدييف 

The Unitarians كفرقة شيكد ييكه ،Witnesse's dehouah  كفرقة الركحييف 
The spiriaitualist كفرقة العمـ المسيحي ،the Christian science كىذه الفرؽ .

نكار التثميث.  ظيرت في الكاليات المتحدة األمريكية كتتفؽ عمى إنكار إليية المسيح كا 
كظير تأثر"طائفة المكرمكف" النصرانية بالتشريع اإلسالمي في إباحة تعدد 

 الزكجات كفي بعض األخالقيات التي ينادكف بيا.
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 املطلب الرابع: 
 األثر اإلسالمي يف منهج النقد اإلصالحي للكتب )املقدسة(

لقد استفادت مدرسة نقد الكتاب المقدس الغربية في تجميتيا لما حدث في التكراة 
كرد في كتاب اهلل كاإلنجيؿ مف تحريؼ كتبديؿ، استفادت مف البياف كالنقد القرآني كالذم 

لباس الحؽ بالباطؿ كالتعطيؿ كاإلىماؿ  بتفصيؿ دقيؽ جاء باسـ اإلخفاء كالكتماف كا 
 كالنسياف كالكذب كالتكذيب كالتأليؼ، يخبر اهلل تعالى عف تحريفيـ فيقكؿ جؿ كعال:

ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ 

 [.ٕٓ]البقرة:  ۈئ ۈئ ۆئ
"ثـ يحرفكنو" قاؿ مجاىد كالسدم: ىـ عمماء الييكد  }قكلو تعالى: يقكؿ القرطبي

الذيف يحرفكف التكراة فيجعمكف الحراـ حالال كالحالؿ حراما اتباعا ألىكائيـ." مف بعد ما 
عقمكه" أم عرفكه كعممكه. كىذا تكبيخ ليـ، أم إف ىؤالء الييكد قد سمفت آلبائيـ أفاعيؿ 

 .(ُ)ف في إيمانيـ{سكء كعناد، فيؤالء عمى ذلؾ السنف، فكيؼ تطمعك 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ كقاؿ تعالى:

[. ٕٗ]البقرة:  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ كقاؿ عز كجؿ عف التمبيس:

  [.ُٕ]آؿ عمراف:  ڀ
كقد جاءت تمؾ اإلشارات النقدية في مؤلفات ركاد المدرسة الغربية الحديثة لنقد 

 مف كتاب اهلل تعالى.  الكتاب المقدس مستقاة
إف بعض الفرؽ الدينية التي ظيرت  كيقكؿ: األستاذ الدكتكر محمد خميفة حسف

كفرؽ إصالحية داخؿ األدياف الكبرل ال تخمك مف تأثير إسالمي كىي في كثير مف 

                                                            

 .ّ/ِ القرطبي، القرآف، ألحكاـ الجامع (ُ)
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تصكراتيا نتيجة مف نتائج االتصاؿ بيف اإلسالـ كالدياف األخرل الكبرل كاألخذ مباشرة 
 .(ُ)مباشرة بالنقد اإلسالمي ليذه األديافأك بطريؽ غير 

كفي ىذا الخصكص يبدك التأثير اإلسالمي الغير معترؼ بو في المذىب 
المسيحي البركتستانتي كما يذكر "ككلؼ" حيث تعكس معظـ بنكد اإلصالح 
البركتستانتي رؤية إسالمية كاعتراضات كجييا اإلسالـ لممسيحية الكاثكليكية 

 .(ِ)كاألرثكذكسية
كيرل أف تأثر الحركات اإلصالحية في الييكدية كالنصرانية باإلسالـ كاستجابتيا 
لمنقد اإلسالمي لما حدث في كتب القـك مف تحريؼ إنما ىك صكرة مف صكر الييمنة 

 .(ّ)القرآنية عمى كتب الييكد كالنصارل
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ تمؾ الييمنة الكاردة في قكلو:

)"كمييمننا عميو"،  يقكؿ الطبرم في معنى اآلية: [.ْٖ]المائدة:  ژ ڈ ڈ
يقكؿ: أنػزلنا الكتاب الذم أنػزلناه إليؾ، يا محمد، مصٌدقنا لمكتب قبمو، كشييدنا عمييا أنيا 

 . (ْ)حؽ مف عند اهلل، أميننا عمييا، حافظا ليا(
في العصكر  كيرل المستشرؽ األلماني جكرج يعقكب بتأثير الشرؽ عمى الغرب

. كقد دارت معاني الييمنة عند المفسريف حكؿ التصديؽ (ٓ)مياديف عديدة الكسطى في
 كالرقابة، كالشيادة، كالحفظ، كاالئتماف.

  

                                                            

 ٖٓ-ٕٓ ص حسف، خميفة محمد األدياف، تاريخ في دراسة اإلسالـ: (ُ)
  ٖٓ ص نفسو، المرجع (ِ)
 ِٕص نفسو، المرجع (ّ)
 .ّٕٕ/َُ الطبرم، جعفر أبك القرآف، تأكيؿ في البياف جامع (ْ)
 . ُٔ-ُٓص يعقكب، جكرج الكسطى، العصكر في خاصة الغرب في الشرؽ أثر (ٓ)
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كقد اتبع ركاد المدرسة النقدية في كثير مف نقدىـ الكشؼ القرآف الجمي لما 
حدث في تمؾ الكتب مف تحريؼ كتبديؿ، كقد جاء معنى الرقابة مف معاني الييمنة كما 

في كتب التفسير، كمعناىا أف يككف القرآف الكريـ رقيبان عمى الكتب األخرل يحدد  كرد
الصحيح فييا مف غير الصحيح، فيك المعيار النقدم لمتعرؼ عمى بقايا الكحي في 

 الكتب السابقة كتحديد ما ال ينتسب إلى الكحي فييا. 
جمية إال في كمع أف حركة نقد الكتاب المقدس لـ تظير كمدرسة ليا أصكليا ال

أكائؿ القرف العشريف إال أف إرىاصاتيا بدأت مف اتصاؿ عمماء الييكد كالنصارل 
الييكدم أكؿ مف أدرؾ مف  .(1)بالمسمميف في األندلس، كيعتبر "إبراىيـ بف عزرا" 

الباحثيف الييكد كبصكرة عممية مشاكؿ النقد األدبي لمتكراة في تفسيره ليا كلعؿ كجكد 
ـ في فترة ازدىار الثقافة اإلسالمية في َُّٗكد في طميطمة عاـ "ابف عزرا" المكل

األندلس مكنو مف االستفادة مف تمؾ الحركة العممية اإلسالمية في نقد الكتب المقدسة 
 .(ِ)في نقده كدراستو

  

                                                            

 كلذلؾ كالتفسير، المغات كعمـ كالشعر كالطب كالتنجيـ الفمؾ كعمـ بالفمسفة عزرا ابف برع عزرا ابف إبراىيـ (ُ)
 مميزان. كمفكران  شاعران  بكصفو بالده في كبيرة شيرة مسبقان  كحقؽ الماىر. كبالطبيب كبالكبير بالحكيـ لقب
 المؤلفات تمؾ في جمع حيث المسيحية، أكركبا في الساكنيف لمييكد كعظيمة جميمة خدمة عزرا ابف قدـ

 شركحو أعمالو مف جميعان. األندلس مف معو جمبيا التي العربية الكتب مف استقاىا التي المعرفة كنكز
 بالتمسؾ عزرا ابف التـز المقدسة الكتب مجاؿ في كتفسيراتو شركحاتو في التكراة كتاب أجزاء لمعظـ
 كتاب االسـ، كتاب الساكنة، الحركؼ لغز الشريعة، أسرار كتاب كتبو: أىـ مف لمنص. الحرفي بالمعنى
 عاشيا. التي الترحاؿ حياة خالؿ دكنيا التي المؤلفات مف كغيرىا المغة، نقاء ككتاب المقدسة، المغة ميزاف

  الحرة المكسكعة كيكيبيديا،
 .ِّْص قنديؿ، أحمد عبدالرزاؽ الييكدم، الديني الفكر في اإلسالمي األثر (ِ)
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كقد فتح اتصاؿ "إبراىيـ بف عزرا" بالفكر اإلسالمي في األندلس الباب لمنقد 
 .(ُ)المقدس، األمر الذم جعؿ الناقد الغربي "باركخ سبينكزا"العممي الغربي لنص الكتاب 

كالذم ينسب إليو ريادة حركة نقد الكتب المقدسة يشكؾ في نسبة األسفار الخمسة إلى 
 .(ِ)مكسى عميو السالـ

كيظير أثر الثقافة اإلسالمية في منيج "ابف عزرا" النقدم مف خالؿ اىتمامو 
اإلسالمي إلى المغة العبرية، كقد حظي بمكانة مرمكقة بترجمة العديد مف مؤلفات التراث 

لدل الييكد، كيعتبر تفسيره مف أبرز تفاسير المدرسة الييكدية في األندلس، كتظير 
 .(ّ)شيرتو كذلؾ في دراستو النقدية ألسفار التكراة

كقد ظير في دراستو النقدية استفادتو مف منيج المسمميف النقدم ألسفار التكراة 
إذ عاصر مناظرات ابف حـز األندلسي "كابف النغريمة" الييكدم حكؿ القرآف الكريـ 
كالتكراة، كالتي أباف فييا ابف حـز تناقضات أسفار التكراة في رسالتو في الرد عمى "ابف 

 .(ْ)النغريمة"
  

                                                            

 مف برتغالية لعائمة ،ىكلندا ،أمسترداـ فيـ ُِّٔ عاـ كلدُٕ القرف فالسفة أىـ مف ىكلندم فيمسكؼ (ُ)
 مف كثير اضطر .البرتغاؿ مف ىاجرا ييكدييف كالداه كاف فقد المارنييف. طائفة إلى تنتمي ييكدم أصؿ
 اضطياد مف ىركبنا أكركبا غرب دكؿ مف لكثير اليجرة إلى كالبرتغاؿ( إسبانيا) أيبريا جزيرة شبو ييكد

ا كجدكا أف بعد أما ،المسيحية اعتناؽ إلى اضطركا البداية كفي ىناؾ. السمطات ا مناخن  في متسامحن
ا تاجرا كالده كاف الييكدية. إلى أخرل مرة عادكا فقد ىكلندا  لمديف متزمت كلكنو أمسترداـ، في ناجحن

 كعددنا بؿ ىناؾ، الييكدم المجتمع في الدينية المناصب مف كثيرنا تكلى تجارتو إلى كباإلضافة الييكدم
 . .التممكد تعاليـ عمى المنصبة التدريسية المياـ مف

 .ِّٕص نفسو، المرجع ينظر: (ِ)
 .ِّٗص نفسو، المرجع ينظر: (ّ)
 .َِْص ،قنديؿ عبدالرازؽ الييكدم، الديني الفكر في اإلسالمي األثر (ْ)
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محمد عمراف تأثير منيج ابف حـز األندلسي في ظيكر المدرسة  كيؤكد د.
 .(ُ)النقدية الغربية لمكتب المقدسة

كيبرز التأثير اإلسالمي في ظيكر مدرسة نقد الكتاب المقدس كاضحان مف خالؿ 
اطالع ركاد ىذا المنيج عمى الدراسات القرآنية كاإلسالمية النقدية لما حدث مف تحريؼ 

لنصارل، كقد استفاد عدد مف المستشرقيف مف دراستيـ لإلسالـ في في كتب الييكد كا
عمى  (ِ)دراستيـ النقدية لمتكراة كاإلنجيؿ، كيأتي المستشرؽ األلماني "يكليكس فمياكزف"

رأس ىذه المدرسة كالذم انطمؽ في تأصيؿ ىذه الحركة النقدية مف خالؿ تخصصو في 
كال »ؽ يقكؿ الدكتكر "محمد خميفة حسف": الدراسات العربية كاإلسالمية، كفي ىذا السيا

نريد أف ندخؿ في إحصاء ليؤالء المستشرقيف كلكف يجب أف نكتفي بذكر أف مؤسس 
حركة النقد الحديثة ككاضع أسسيا كمكتشؼ كمطكر نظرية مصادر التكراة "يكليكس 
فمياكزف" ىك أحد كبار المستشرقيف المتخصصيف في الدراسات العربية القديمة 

اسات اإلسالمية، ك"فمياكزف" ىك الذم كجو حركة نقد الكتاب المقدس، كتركت كالدر 
نظرياتو كأفكاره أثرىا الدائـ كالعميؽ في كؿ ما أنتجتو ىذه الحركة مف فكر حتى كقتنا 

 .(ّ)«الحالي
  

                                                            

 .عمراف محمد د. ،األكربييف طريؼ مف المسمميف العمماء حقكؽ غمط بعنكاف: مقاؿ ينظر: (ُ)
 )المقدسة(، األسفار عمى اىتمامو انصب ألماني، مستشرؽ ـ(،ُُٖٗ-ُْْٖكزف") فميا "يكليكس (ِ)

 كمف اإلسالـ، تاريخ حكؿ الكتب بعض تحقيؽ في ساىـ )المقدس(، الكتاب نقد مدرسة ريادة إليو كيينسب
 اإلسالـ. في السياسية الدينية المعارضة كفرؽ كاضمحالليا، العربية الدكلة الكثنية، البقايا مؤلفاتو: أبرز

 .ِِْ-َِْفؾ، يكىاف االستشراؽ، حركة تاريخ ينظر:
 .ْٔ-ْٓص حسف، خميفة محمد التكراة، مصادر في إسالمية رؤية بالييكدية اإلسالـ عالقة (ّ)
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كمع ما تديف بو ىذه المدرسة الغربية اإلصالحية في نقد الكتب )المقدسة( مف 
فضؿ لمقرآف الكريـ في إرشاده لما كقع مف تحريفات كتب الييكد كالنصارل إال أف كتاب 

لـ تسمـ مف انتقاد معظـ ركاد تمؾ المدرسة، كمع ذلؾ يبقى  اهلل كسنة رسكؿ اهلل 
األثر اإلسالمي كاضحان كجميان في مسيرة ركاد ىذه الحركة اإلصالحية التي حممت لكاء 
بياف ما كقع مف تزكير كتحريؼ في كتب الييكد كالنصارل كالذم جاء بيانو مجمالن في 

 ىذا المبحث.
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 اخلامتة
 ة في اآلتي:تظير أبرز نتائج الدراس

لقد تبيف مف تتبع أقكاؿ طائفة مف المستشرقيف اعترافيـ بفضؿ اإلسالـ كأثره  -
ظيكر حركات اإلصالح في الييكدية كالنصرانية كفي مسيرة ركاد اإلصالح  في

كالتصحيح في الفكر الغربي بصفة عامة، مع أف الغالب في كتابات المستشرقيف 
 يؾ.التحامؿ عمى اإلسالـ بالطعف كالتشك

كظير كذلؾ األثر اإلسالمي في ظيكر عدد مف دعاة اإلصالح النصارل  -
مع إنكار بعضيـ فضؿ اإلسالـ في ىدايتو إلى ىذا الخير، بؿ مع تيجـ بعضيـ عمى 

 اإلسالـ كعدائو لو كػ"مارتف لكثر". 
 تأكد تأثر عدد مف ركاد اإلصالح في تاريخ النصرانية باإلسالـ . -
لتشريعات كاألسرار الكنسية النصرانية التي تـ االحتجاج ظير تأثر عدد مف ا -

 عمييا.
 تأكد األثر اإلسالمي في منيج النقد اإلصالحي لمكتب المقدسة. -
ظير جميان مف خالؿ ىذا البحث فضؿ اإلسالـ في ظيكر الدراسات النقدية  -

ـ في ىذا المبينة لما حدث مف تحريؼ كتزكير في كتب الييكد كالنصارل كأسبقية اإلسال
 الميداف.

كمما يحسف اإلشارة إليو ما تتميز بو دراسة مقارنة األدياف مف بياف فضؿ  -
اإلسالـ عمى غيره مف األدياف؛ كىذا المجاؿ مف أنفع المياديف الدراسية في بياف كتجمية 
محاسف اإلسالـ، كالدفاع عنو، كحرم بطالب العمـ كالمتخصصيف في ىذا الميداف أف 

 عنايتيـ. يكلكا ىذا المجاؿ جؿ اىتماميـ ك 
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