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 جهود �لدكتور »حممد خليفة ح�شن«

 ومنهجه يف در��شة »�ل�شت�شر�ق« ونقده

غ/أحمر لابه ّ  �

س حث  رصّي  تخّصص ن لالست لر لإلرسلئييّل �

سواء  اإلشكاليّات  من  لكثي  املثية  البحثيّة  املجاالت  من  »االسترشاق«  يعّد 

أكانت متعلّقة بتعريفه أم بالبحث يف جوانبه واهتامماته ومجاالته املختلفة واملتنّوعة 

دينيّة واجتامعيّة  بني  ما  وتنّوعت  البحثيّة  العلوم واملجاالت  كثيًا من  التي شملت 

وتاريخيّة وجغرافيّة... 

والتخّصصات  العلوم  من  كثي  مع  ومتداخاًل  مالمًسا  »االسترشاق«  كان  وملّا 

البُنى  جميع  دراسة  يف  االسترشاق-  -أي  وعمومه  لشموليّته  نظرًا  البينيّة،  أو  الدقيقة 

الثقافيّة واالجتامعيّة والدينيّة... للرشق وشؤونه املختلفة)1)، فإنّه مل يكن من الغريب 

أن ينال »االسترشاق« حظًّاً مهامًّ والفتًا من جوانب االهتاممات البحثيّة والنقديّة لعدد 

من الباحثني العرب املتخّصصني به يف عاملنا العريّب، ومن أبرزهم األستاذ الدكتور 

محمد خليفة حسن املرّي الجنسيّة، الذي متّكن من خالل رحلته ومسيته العلميّة 

كثي  والكتابات يف  املؤلَّفات  قليل من  بعدد غي  قوّي  بشكل  اإلسهام  الطويلة من 

حول  كتبه  ما  وأهّمها  أبرزها  من  كان  والتي  البحثيّة  والتخّصصات  املجاالت  من 

»االسترشاق« دراسة ونقًدا.  

للمزيد حول تعريف االسترشاق، ميكنك العودة عىل سبيل املثال لـ: إدوارد سعيد، االسترشاق، املعرفة، السلطة،   (((

االنشاء، تعريب: كامل أبو ديب، مؤّسسة األبحاث العربيّة، بريوت 988)، ص 37.
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تنفصل  ال  منطلقات  من  حسن،  خليفة  الدكتور  عند  االسترشاق  دراسة  انطلقت 

البتّة عن التزامه القومّي والوطنّي والدينّي بقضايا أّمته، إضافة اللتزامه العلمّي الذي 

أو  العلمّي،  بتخّصصه  الصلة  ذات  املجاالت  نقد  أو  دراسة  رضورة  عليه  يفرض 

حتى بتخّصصات »بَيْنيّة« تربط بني تخّصصه وتخّصصات أخرى؛ فمن املعروف أن 

»االسترشاق« من املجاالت البحثيّة التي تجمع يف دراستها أكرث من تخّصص علمّي 

يف آن واحد.    

هو  ونقده،  االسترشاق  دراسة  فإّن  حسن،  خليفة  محمد  الدكتور  لتصّور  فوفقاً 

مبثابة وسيلة مهّمة من وسائل الذود عن املقّدسات اإلسالميّة واملوروثات التاريخيّة 

والعلميّة واللغويّة العربيّة، والدفاع عن أصالتها وخصوصيّتها يف مواجهة محاوالت 

التشكيك والتسفيه والتهميش؛ بل السطو االستعامرّي الذي لبس ثوبًا علميًّا ليأخذ 

ُمسمى »االسترشاق«.  

وتأيت املقولة الشهية للدكتور »خليفة« )إنّه إذا كان هناك من يقولون إّن إرسائيل 

هي بنت االستعامر، فأنا  أقول »إّن إرسائيل هي بنت االسترشاق«()1)، لتعرّب تعبًيا قويًّا 

ومبارًشا عن تلك الدوافع سواء أكانت علميّة أو وطنيّة أو حتى قوميّة التي تقف وراء 

والبحثيّة  العلميّة  مجهوداته  من  ومهامًّ  كبيًا  حيّزًا  حسن،  خليفة  الدكتور  تخصيص 

العلميّة  العوامل  أحد  االسترشاق  -أي يف  فيه  رأى  الذي  ونقده،  االسترشاق  لدراسة 

دراسة  استوجب  ما  وهو  املنطقة،  يف  إرسائيل  لزرع  أّدت  التي  املهّمة  والفكريّة 

االسترشاق ونقده بكّل جّديّة واهتامم.

فقد بات من املعروف أّن االسترشاق حاول تقديم رواية ُمختلقة أو ُمزيفة حول 

تاريخ الرشق األدىن القديم عاّمة وتاريخ فلسطني القديم خاّصة، تلك الرواية التي 

تثبت حّق بني إرسائيل يف هذه األرض، وتنزع أّي حّق تاريخّي أو دينّي للعرب فيها)2)، 

قيام إرسائيل،  التي »رَشَْعنت«  التاريخ«، وهي  بـ»تهويد  وهي عمليّة ميكن تسميتها 

وأوجدت املرّبرات العلميّة والتاريخيّة لزرعها بالقّوة يف املنطقة.  

محمد خليفة حسن )د): ندوة االسترشاق اليهودّي وتأثريه عىل الرصاع العريّب - اإلرسائييّل، مركز بحوث الرشق   (((

األوسط، جامعة عني شمس، يف 2/6)/2005.

انظر: محمد خليفة حسن )د)، رؤية عربيّة يف تاريخ الرشق األدىن القديم وحضارته، بدون نارش، القاهرة، 995)،   (2(

ص 27.



 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

113

 م
20

19
ف 

ري
 خ

ن /
رشو

لع
د ا

عد
 ال

ة/
قي

رشا
ست

ت ا
سا

درا

محمد  الدكتور  توّجه  وراء  وقفت  التي  السابقة  والعوامل  الدوافع  إىل  يضاف 

إذ  العلمّي«؛  »االلتزام  عامل  أو  دافع  ونقده،  االسترشاق  دراسة  نحو  حسن  خليفة 

يتقاطع االسترشاق بشكل مبارش مع دراسات الرشق األدىن القديم، وتاريخ األديان، 

والديانة اليهوديّة، إضافة إىل تخّصص اللغات السامية، وكلّها تخّصصات علميّة كان 

لالسترشاق باع وذراع فيها، وهي يف الوقت نفسه تخّصصات ومجاالت علميّة متثّل 

الطويلة.  العلميّة  مسيته  يف  حسن  خليفة  محمد  للدكتور  الرئيس  البحثّي  املجال 

وكان لتقاطع االسترشاق مع هذه التخّصصات سواء أكان ذلك بشكل مبارش أم غي 

تتّم دراسة  ا -بالنسبة للدكتور خليفة- أن  ، جعل من الرضورّي جدًّ مبارش حيّزًا مهامًّ

االسترشاق بشكل منفصل وأكرث عمًقا ودقّة. 

التي  والتخّصصات  العلميّة عىل املجاالت  الرؤية االسترشاقيّة  لقد كان لسطوة 

رؤية  تقديم  محاولته  نحو  والدافع  األثر  أكرب  حسن،  خليفة  محمد  الدكتور  درسها 

من  يكن  مل  التي  الرؤية  تلك  وعلميّة،  موضوعيّة  أسس  عىل  تقوم  موازية  علميّة 

املمكن تقدميها دون دراسة االسترشاق وكّل ما يتعلّق به ومحاولة نقده يف البداية. 

كّل العوامل والدوافع السابقة كان لها أكرب األثر يف أن يكون توجه الدكتور محمد 

الفهم  طيّاته  يحمل يف  رصيًنا  علميًّا  توّجًها  ونقده  االسترشاق  لدراسة  خليفة حسن 

العميق ألهّميّة ورضورة التصّدي لألعامل االسترشاقيّة بكّل موضوعيّة بعيًدا عن أّي 

تحيّزات أو تعّصب غي موضوعيّة.   

رغم تنّوع وكرثة اإلنتاج الفكرّي للدكتور خليفة حسن فيام يتعلّق بدراسة االسترشاق 

البحث هذه املجهودات وأهّم السامت  قّدم من خالل هذا  الباحث  أّن  ونقده، إال 

التي متيّزها وتِسمها، وذلك من خالل مناذج محّددة ومختارة من أهّم وأبرز كتابات 

الدكتور محمد خليفة حسن حول االسترشاق، مستعرًضا أهّم هذه الكتابات ورؤاها 

وأفكارها وموضوعاتها، وأهّم الجوانب التي ميّزت منهج الدكتور محمد خليفة حسن 

فيها.  

اأّواًل: ن�ساأته وتكوينه العلمّي: 

ولد الدكتور محمد خليفة حسن مبدينة طنطا )شامل غرب( مر عام 1943م، إاّل 

أنّه نشأ وترعرع يف قرية الدير الرشقّي مبحافظة قنا بصعيد )جنوب( مر. وتخّرج 

من جامعة القاهرة قسم اللغات الرشقيّة - فرع اللغات السامية القدمية عام 1964م، 
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وتخّصص يف اللغة الحبشيّة وحصل عىل درجة املاجستي يف هذا التخّصص عام 

1968 م يف رسالة موضوعها )النص األثيويّب يف تاريخ أثيوبيا 1769-1840م: ترجمة 

ودراسة وتعليق( من الجامعة نفسها)1).

جامعة  من  مقّدمة  األديان  مقارنة  يف  دراسيّة  منحة  عىل  1969م  عام  يف  حصل 

تيمبل األمريكيّة بوالية بنسلفانيا، وحصل منها عىل درجة املاجستي يف األديان عام 

اليهودّي  )اإلسهام  موضوع  يف  1976م  عام  األديان  يف  الفلسفة  ودكتوراة  1972م، 

سعديا  منهج  يف  دراسة  الوسيط:  العر  يف  للدين  العلميّة  الدراسة  يف  اإلسالمّي 

الفيومي ومحّمد الشهرستايّن(، بإرشاف األستاذ الفلسطينّي األصل إسامعيل راجي 

الفاروقي أستاذ الدراسات اإلسالميّة ومقارنة األديان بالجامعة نفسها)2).        

تكوينيّة  مراحل  عّدة  حسن  خليفة  محّمد  للدكتور  العلميّة  املسية  شهدت   

ساهمت يف تأسيس شخصيّته العلميّة وتكوين منهجه العلمّي، والتي ميكن تقسيمها 

إىل مرحلتني أساسيّتني، وهام: 

1 - مرحلة الدرا�سة والعمل يف جامعة القاهرة:
تأّهل الدكتور محمد خليفة حسن يف عّدة تخّصصات سامية ولغويّة واسترشاقيّة 

مهّمة ودقيقة؛ حيث درس اللغات العربيّة القدمية والرُسيانيّة والحبشيّة، إضافة إىل 

وذلك  وآدابها،  العربيّة  اللغة  علم  درس  كام  والشامليّة،  الجنوبيّة  العربيّة  النقوش 

أيضاً  نفسها  بالجامعة  ودرس  العربيّة.  اللغة  قسم  يف  املشركة  الدراسة  خالل  من 

واإليطالية  واألملانية  والالتينية  اليونانية  فدرس  وحديثة؛  قدمية  أوروبيّة  لغات  عّدة 

واألسبانية وواصل بعد تخرجه دراسة اإلنجليزية والفرنسية)3).

وبعد تعيينه مدرًّسا بجامعة القاهرة، ساهم يف إنشاء مدارس علميّة متنّوعة مرتبطة 

بتخّصص االسترشاق والديانات التوحيديّة والسامية، ويف مجال الدراسات الرشقيّة 

مبفهومها الشامل، مركّزًا يف ذلك عىل استخدام املنهج العلمّي املوضوعّي البعيد 

عن أّي تحيّزات أو تعّصب، كام أرشف عىل عّدة رسائل علميّة يف مجال الدراسات 

دار  تحرير: أحمد محمود هويدي،  األديان... دراسات مهداة ملحمد خليفة حسن،  املنهج يف دراسة  إشكاليّة   (((

الثقافة العربيّة، القاهرة، 8)20، ص )2.

أنظر السرية العلميّة الذاتيّة للدكتور محمد خليفة حسن عىل موقع مركز الدراسات الرشقيّة/جامعة القاهرة   (2(

http://www.oriental.cu.edu.eg/faculty/ca02.htm عىل الرابط

إشكاليّة املنهج يف دراسة األديان... دراسات مهداة ملحمد خليفة حسن، املرجع السابق، ص 22.  (3(

http://www.oriental.cu.edu.eg/faculty/ca02.htm
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الصهيونيّة واإلرسائيليّة واألدب العربّي الحديث، إضافة إىل تأسيسه مدرسة علميّة لها 

بعدها العريّب واإلسالمّي يف مجال دراسة نقد أسفار العهد القديم، ومدرسة أخرى 

يف مجال دراسات الرشق األدىن القديم وحضارته)1). 

عىل  واإلرشاف  العلميّة  املدارس  هذه  تأسيس  عىل  العلمّي  جهده  يقتر  مل 

رسائل علميّة متعلّقة بهذه التخّصصات وحسب؛ بل أسس عدًدا من اإلصدارات يف 

مجاالت هذه املدارس واالتجاهات والتخّصصات العلميّة والفكريّة، وذلك بعد تولّيه 

منصب مدير مركز الدراسات الرشقيّة مبر، من أهّمها سلسلة الدراسات التاريخيّة 

الحضارات،  حوار  وسلسلة  اليهوديّة،  عىل  اإلسالم  فضل  وسلسلة  والحضاريّة، 

التي  العلميّة  املرشق(  )رسالة  ملجلة  تطويره  عىل  عالوة  إيرانيّة)2)،  قضايا  وسلسلة 

الدراسات الرشقيّة يف مر  يصدرها املركز؛ إذ جعلها مرجًعا رئيًسا لطلبة وباحثي 

والعاملني العريّب واإلسالمّي.         

2 - مرحلة الدرا�سة بالواليات املتحدة: 
درس الدكتور محمد خليفة حسن يف الواليات املتّحدة عدًدا من التخّصصات 

املتعلّقة باألديان، سواء أكانت من الديانات التوحيديّة أو الهنديّة أو حتى الديانات 

البدائيّة، كام درس عالقة الدين باألدب)3).

االسترشاقيّة  والدراسات  خاّصة  بصفة  اليهوديّة  الدراسات  ألهّميّة  منه  وإدراكًا 

يثيه  وما  من جانب،  لفلسطني  الصهيويّن  االحتالل  بسبب  عاّمة  بصفة  والحضاريّة 

بعض املسترشقني املتعّصبني من شبهات حول اإلسالم من جانب آخر، فقد التحق 

متخّصصة  يهوديّة  كلّيّة  وهي  األمريكيّة،  املتحدة  بالواليات  كوليج  دوربي  بكلّيّة 

كبار  أيد  عىل  اليهوديّة  الديانة  فيها  درس  حيث  والسامية،  اليهوديّة  الدراسات  يف 

املتخّصصني األجانب)4).

أما االسترشاق، فقد بدأ التخّصص فيه بقسم األديان بجامعة تيمبل األمريكيّة؛ حيث 

درس اإلسالم داخل إطار الدراسات اإلسالميّة يف الغرب، وداخل إطار علم تاريخ 

املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (((

http://www.oriental.cu.edu.eg/faculty/الرابط القاهرة عىل  الرشقيّة/ جامعة  الدراسات  مركز  أنظر موقع   (2(

index.htm

إشكاليّة املنهج يف دراسة األديان... دراسات مهداة ملحمد خليفة حسن، املرجع السابق، ص 25.  (3(

املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (4(

http://www.oriental.cu.edu.eg/faculty/index.htm
http://www.oriental.cu.edu.eg/faculty/index.htm
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األديان، وتيرّس له التعرّف عىل عدد كبي من املسترشقني األمريكيّني واألوروبيّني، 

الدعوة  بكلّيّة  ومدارسه  االسترشاق  تدريس  بدأ  املتحدة  الواليات  من  عودته  وبعد 

وترأسه خالل  بعد،  فيام  باالسترشاق  ا  فيها قساًم خاصًّ أّسس  التي  املنورة  باملدينة 

سنوات 1993-1995م)1).  

ثانًيا: جهوده يف درا�سة اال�ست�سراق ونقده 

دراسة  يف  حسن  خليفة  محمد  للدكتور  والبحثيّة  العلميّة  املجهودات  تنّوعت 

والبحوث  النقديّة،  ومراجعاتها  الكتب  وعروض  املقاالت  بني  ونقده  االسترشاق 

من  كثيًا  شملت  وقد  الكاملة،  الكتب  عىل  عالوة  املُحكمة،  العلميّة  والدراسات 

جوانب دراسة االسترشاق، سواء أكان فيام يتعلّق بإشكاليّات دراسته، أم فيام يتعلّق 

يتعلّق  فيام  لها االسترشاق، ال سياّم  تعرّض  التي  بالقضايا واملوضوعات املختلفة 

منها باملصادر األساسيّة لإلسالم )القرآن الكريم، الُسنة النبوية الرشيفة(.

مجال  يف  حسن  خليفة  للدكتور  أعامل  ثالثة  عىل  الباحث  اختيار  وقع  وقد 

أبرز  الباحث  نظر  وجهة  من  مثّلت  ُمحكَّمة(،  علميّة  ودراسة  )كتابان  االسترشاق 

وأهّم أعامل الدكتور محمد خليفة حسن حول االسترشاق عرًضا ونقًدا، وكانت هذه 

األعامل هي: 

 - محمــد خليفــة حســن: املدرســة اليهوديّــة يف االســترشاق، مجلّــة رســالة 

املــرشق، األعــداد 1-4، املجلــد 12، القاهــرة 2003.

ــعود،  ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــارص، جامع ــث واملع ــترشاق الحدي ــة االس - أزم

الريــاض 2000.

- آثــار الفكــر االســترشاقّي يف املجتمعــات اإلســالميّة، دار عــني للبحــوث 

.1997 القاهــرة  والدراســات، 

وميكن استعراض جهود الدكتور خليفة حسن يف مجال دراسة االسترشاق ونقده، 

عىل النحو اآليت:  

1. اإ�سكالّيات اال�ست�سراق واأزماته
ا من مؤلّفات  اتخذت قضيّة »إشكاليّات االسترشاق وأزماته« حيّزًا كبيًا ومهامًّ جدًّ

إشكاليّة املنهج يف دراسة األديان... دراسات مهداة ملحمد خليفة حسن، املرجع السابق، ص 23.  (((
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الدكتور محمد خليفة حسن حول دراسة االسترشاق ونقده، فقد كان الفتًا أن يخّصص 

 470 لها مؤلًَّفا كاماًل حمل عنوان »أزمة االسترشاق الحديث واملعارص«)1) وقع يف 

صفحة من القطع الكبي. وهو من أبرز وأهّم مؤلفات الدكتور خليفة يف هذا املضامر. 

ومل يكن غريبًا أن يقوم الدكتور خليفة حسن بتخصيص كتاب كامل ملناقشة تلك 

اإلشكاليّات التي يثيها االسترشاق وما وقع فيه من أزمات مختلفة؛ إذ إّن االسترشاق 

من أكرث املجاالت املثية لإلشكاليّات العلميّة والبحثيّة، فعىل سبيل املثال ال يوجد 

اتفاق بني الباحثني والدارسني حول تعريف محّدد له، أو حتى لتحديد مناهج وطرق 

العلوم واملجاالت  تداخله مع كثي من  أن  إضافة إىل  ونقده،  لدراسته  معيّنة  بحثيّة 

موضوعات  وبني  وموضوعاته  اهتامماته  بني  الفصل  الصعب  من  جعل  البحثيّة 

الصعوبات  من  كثيًا  يثي  ما  وهو  البحثيّة،  واملجاالت  العلوم  هذه  واهتاممات 

واإلشكاليّات البحثيّة يف دراسة االسترشاق ونقده)2). 

عالوة عىل ما سبق، فإّن غياب  املوضوعيّة يف كثي من األعامل االسترشاقيّة، 

إىل  تهدف  يطرحها  التي  والرؤى  األفكار  عىل  مسبقة  وآراء  أيديولوجيّات  وسيطرة 

خدمة أهداف اسراتيجيّة وعلميّة غربيّة، أدى إىل أن ميثّل »االسترشاق« يف حّد ذاته 

»إشكاليّة كبية« لدى الباحث أو الدارس العريّب املسلم، ما استوجب توجيه النقد 

ملناهج وموضوعات االسترشاق من جانبه.

كام استخدم االسترشاق عدًدا من املناهج واألدوات البحثيّة املختلفة، إّما بشكل 

خاطئ أو من أجل إثبات فرضيّات علميّة خاطئة بحاجة للنقد والتدقيق، وهو يف حّد 

ذاته يعّد أزمة حقيقيّة من أزمات االسترشاق تتعلّق مبنهجيّته وأدواته البحثيّة والعلميّة .

يرصد الباب األّول من هذا الكتاب للدكتور خليفة حسن، أسباب أزمة االسترشاق 

أزمة  أسباب  تحّددت  إذ  املختلفة؛  وإشكاليّاته  ومظاهره  واملعارص  الحديث 

االسترشاق يف تبعيّته لحركات االستعامر والتنصي والصهيونيّة، فقد نشأ االسترشاق 

أهدافها  خدمة  أجل  من  وطّورته  استخدمته  التي  الحركات  هذه  وأحضان  كنف  يف 

السياسيّة واالمربياليّة املختلفة، وهو ما أّدى إىل فقدانه استقالليّته وخضوعه دامئًا 

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، جامعة اإلمام محمد بن سعود، الرياض 2000.  (((

البهنيّس،  أحمد صالح  إىل:  املثال  العودة عىل سبيل  استرشاق، ميكنك  تعريف مصطلح  إشكاليّة  للمزيد حول   (2(

االسترشاق اإلرسائييّل، اإلشكاليّة، السامت واألهداف، مجلّة الدراسات الرشقيّة، العدد 38، القاهرة 2007، ص 

.459-458
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لجهات وحركات توّجهه حسب أغراضها وأهدافها)1). 

االجتامعيّة  العلوم  تطّور  للكتاب  -وفقا  االسترشاق  أزمة  من  عّمق  كام   

واإلنسانيّة، والتي ظهرت جميعها تحمل مناهج وأدوات بحثيّة تخّصها لدراسة الدين 

  History Of Religion وما يتعلّق به، وكان من أهّمها وعىل رأسها علم تاريخ األديان

وعلم فينومينولوجيا الدين Of ReligionPhenomenolog، إاّل أّن اهتامم هذه العلوم 

باملجتمعات الرشقيّة وما يتعلّق بها من أديان وآداب وحضارات ولغات... أّدى لوقوع 

منافسة قويّة بينها وبني االسترشاق الذي يدخل كّل ما سبق يف إطار صميم اهتامماته، 

ال سياّم وأّن هذه العلوم سابقة الذكر أحدثت ثورة منهجيّة علميّة كان االسترشاق وما 

زال يفتقر لها)2).

ويضيف الكتاب أنّه كان لسقوط األيديولوجيّات الغربيّة كبي األثر عىل وتعميق 

أزمة االسترشاق، نظرًا الرتباطه بهذه األيدلوجيّات التي وّجهته ونشأ باألساس لخدمتها 

وإثباتها وفًقا لديباجات علميّة)3). 

يُفّصل الكتاب كذلك يف استعراض األزمات املختلفة لالسترشاق ونقدها، سواء 

بأخالقيّته أو مبنهجه، وذلك من حيث أسباب ومظاهر كّل  أو  بُهويّته  تتعلّق  أكانت 

أزمة بشكل مستقّل.

االختالف  ذلك  عىل  الكتاب  ركّز  فقد  االسترشاق؛  »ُهويّة«  ألزمة  بالنسبة  أّما 

أسباب  أهّم  ُمرجًعا  هويّة محّددة لالسترشاق،  وتعريف  تحديد  والبارز حول  القوي 

وعمل  أحيانًا،  املستعمر  ومهمة  بعمل  ومهّمته  املسترشق  عمل  اختالط  إىل  ذلك 

ومهمة املُنّر أحيانًا أخرى، محّدًدا تجليّات هذه األزمة يف االختالف حول اعتبار 

وتعريف االسترشاق كعلم الهويتّ أو كأسلوب غريّب لفرض السيادة عىل الرشق، أو 

كأيديولوجيّة أو كاتجاه بحثّي يجمع بني العلم واأليديولوجيّا)4).

بإسهاب تلك األزمة  الكتاب  ناقشها  التي  أزمات االسترشاق  أهّم  ويربز من بني 

عىل  األيديولوجيا  طغيان  يف  أسبابها  حّدد  والتي  االسترشاق«،  بـ»منهجيّة  املتعلّقة 

بالعلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة  الغربيّة، واالرتباط  العلم، والخضوع لاليديولوجيّات 

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق، ص )32-2.  (((

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق، ص 47-46.  (2(

املرجع نفسه، ص )5.   (3(

املرجع نفسه، ص 37)-)4).  (4(
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عالوة عىل اتساع مجاالت الدراسات االسترشاقيّة)1). 

ا للدارسني يف مجال االسترشاق يف هذا الصدد،  ومن القضايا املهّمة واملفيدة جدًّ

ناقشت تجاهل  إذ  القضيّة املتعلّقة مبشكلة »فهم« االسالم عند املسترشقني؛  تلك 

املسترشقني استخدام نظريّة »الفهم« املستخدمة يف علم األديان لصاحبها املؤرخ 

الغالبيّة  أّن  إاّل  أهّميّتها،  رغم  وذلك   Y.Wach فاخ   يواكيم  األملايّن  األديان  وعامل 

لفهم  القرآنيّة دون محاولة منهم  الدراسات  العظمى من املسترشقني تخّصصوا يف 

اإلسالم من داخله، أو فهمه كام يراه أهله من املسلمني، ومحاولة تفسيه وتحليله من 

خالل مصادره األصليّة واملعتمدة، وذلك إىل الحّد الذي ميكن القول معه إنّه بات 

هناك نوعان من الفهم للقرآن الكريم، األّول: فهم إسالمّي يتبعه املسلمون، والثاين: 

فهم استرشاقّي مغاير طّوره املسترشقون)2). 

 أّما فيام يتعلّق بـ»أزمة االسترشاق األخالقيّة«، فيربز من بيانها تركيز الكتاب عىل 

تخريب  محاولة  يف  متثّلت  والتي  لالسترشاق،  األخالقيّة  غي  باألهداف  اعتربه  ما 

الثقافة الرشقيّة واإلسالميّة، والقضاء عىل أصالة الشعوب الرشقيّة واإلسالميّة، ونكران 

فضل الحضارة الرشقيّة واإلسالميّة، عالوة عىل محاولة استالب العقل املسلم)3).

يف هذا الجزء كذلك، ذكر الكتاب بعض السلوكيّات غي األخالقيّة لالسترشاق 

من  تحتويه  ما  وطمس  فيها،  واالتجار  املخطوطات  رسقة  ومنها  واملسترشقني، 

اآلثار  نهب  إىل  إضافة  رضوريّة،  ولغويّة  تاريخيّة  حقائق  تعكس  مهّمة  معلومات 

الرشقيّة، وانتحال األعامل والنظريّات اإلسالميّة، وكذلك عمليّات التجّسس وجمع 

املعلومات تحت ستار املهاّمت العلميّة والدبلوماسيّة)4).  

2. اال�ست�سراق واملجتمعات االإ�سالمّية
مل يكن غريبًا أن يخّصص الدكتور محمد خليفة حسن مؤلًَّفا كاماًل حول اآلثار 

السلبيّة الكبية لالسترشاق يف املجتمعات اإلسالميّة، وذلك انطالقًا من وعيه التاّم 

ملا متثّله املجهودات االسترشاقيّة من خطورة عىل املجتمعات اإلسالميّة عىل كّل 

املستويات االجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة وحتى العلميّة.

املرجع نفسه، ص 94).   (((

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق، ص 269-255.   (2(

املرجع نفسه، ص 283.  (3(

املرجع نفسه، ص 298.  (4(
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مع ذلك، فإّن املوضوعيّة التي تتميّز بها كتابات الدكتور محمد خليفة حسن حول 

االسترشاق، دفعته لرصد ومناقشة تلك اآلثار اإليجابيّة لالسترشاق عىل املجتمعات 

اإلسالميّة املختلفة، عالوة عىل طرحه رؤية كاملة ملحاولة مواجهة الفكر االسترشاقّي 

مبا يحمله من سلبيّات ومحاوالت لهدم بنية املجتمعات اإلسالميّة املختلفة. 

االسترشاقّي  الفكر  بـ»آثار  املعنون  حسن  خليفة  محمد  الدكتور  كتاب  يناقش 

الصغي، خطورة  القطع  من  157 صفحة  يقع يف  الذي  اإلسالميّة«  املجتمعات  يف 

االسترشاق عىل املجتمعات اإلسالميّة، فعىل مستوى الجانب الدينّي، يرصد الكتاب 

محاوالت االسترشاق إثارة الشكوك يف العقيدة اإلسالميّة وتشويه صورة اإلسالم)1)، 

وهي من وجهة نظر الباحث منطلقات اتخذها االسترشاق لنفسه منذ بداية نشأته؛ نظرًا 

ألّن نجاحه يف ذلك يعني يف النهاية نجاحه يف القضاء عىل الدين اإلسالمّي وعىل 

الثقافة اإلسالميّة بشكل عاّم. 

الدينيّة  الفرق  الركيز عىل  االسترشاق  الضوء عىل محاوالت  الكتاب  كام سلّط 

اإلسالميّة والتعظيم من شأن بعضها، وهو ما يهدف بطبيعة الحال إىل تأصيل الُفرقة 

والتشتّت والترشذم يف صفوف املسلمني، ومحاولة إثارة النعرات الطائفيّة والقوميّة 

لآلثار  الكتاب  مناقشة  خالل  من  ذلك  اتضح  وقد  اإلسالميّة،  املجتمعات  داخل 

مهامًّ  دوًرا  االسترشاق  لعب  إذ  اإلسالميّة؛  البلدان  يف  لالسترشاق  السلبيّة  السياسيّة 

السياسيّة  الكتلة  يفتّت  القوميّات مبا  وبعث  فيها،  والتنصي  لالستعامر  التمكني  يف 

اإلسالميّة الواحدة وما ترتّب عىل ذلك من إسقاط الخالفة وظهور دول قوميّة متأثّرة 

بالنظم السياسيّة الغربيّة)2). 

ركّز الكتاب أيًضا عىل مناقشة اآلثار السلبيّة لالسترشاق يف املجتمعات اإلسالميّة، 

ال سيّام فيام يتعلّق بوضع املرأة اإلسالميّة التي نالت هجوًما حادًّا وكبيًا من االسترشاق 

وعن  عنها  أصيلة  إسالميّة  قيم  أّي  ونزع  الغربيّة  القيم  تأثي  تحت  لوضعها  ومحاولة 

الرجل واملرأة ذريعة  قيم املساواة بني  ادعاءات نرش  متّخذين من  سلوكها ومظهرها، 

لدفع املرأة نحو التمرّد والثورة عىل وضعها داخل املجتمع اإلسالمّي)3). 

القاهرة  والدراسات،  للبحوث  دار عني  اإلسالميّة،  املجتمعات  االسترشاقّي يف  الفكر  آثار  محمد خليفة حسن:   (((

997)، ص ))-33. 

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص )42-2.   (2(

املرجع نفسه، ص 65-63.   (3(
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من أهم ما ناقشه الكتاب كذلك، تلك اآلثار السلبيّة لالسترشاق يف املجتمعات 

الثقافيّة  الجهود  تشتيت  بهدف  وذلك  والعلمّي،  الثقايّف  املستويني  عىل  اإلسالميّة 

والفكريّة اإلسالميّة والتشكيك يف أصالة كّل املصادر الدينيّة والفكريّة اإلسالميّة، بل 

والتشكيك يف قدرة اللغة العربيّة، وهي لغة القرآن الكريم عىل مجاراة ظروف العر 

الحديث ومتطلّباته)1). 

وكان الفتًا يف هذا الصدد، تركيز الكتاب عىل لجوء الدراسات الرشقيّة ملناهج 

النقد الغربيّة من أجل تطبيقها عىل القرآن الكريم والسنة النبويّة الرشيفة للتشكيك يف 

منهجيّة« يف أعامل املسترشقني  الباحث »سقطة  نظر  أصالتهام)2)، وهي من وجهة 

انطلقوا منها جميًعا حينام اعتربوا أن القرآن الكريم عمل إنسايّن مثله يف ذلك مثل 

طبيعة  مع  تتالءم  ال  وعلميّة  نقدية  مناهج  عليه  فطبّقوا  والجديد،  القديم  العهدين 

مثل  أّي حيثيّات علميّة،  االعتبار  القرآيّن، وذلك دون األخذ يف  النّص  وخصوصيّة 

اختالف مواد العهدين القديم والجديد من جانب، واملادة القرآنيّة من جانب آخر، 

إضافة إىل اختالف البيئة والظروف التي نشأت فيها كّل من هاتني املاّدتني)3).

يتوقف الباحث يف هذا السياق عندما أثاره الدكتور محّمد خليفة حسن يف الكتاب 

والجديد  القديم  العهدين  طبيعة  أّن  إىل  أشار  وذلك حينام  نسبيًّا حولها،  بالتفصيل 

تختلف عن طبيعة القرآن الكريم، فالعهدان القديم والجديد مرّا بكثي من املراحل 

ما  إىل  وصلت  النصوص  وتثبيت  وجمع  التدوين  ومراحل  بل  واألدبيّة،  التاريخيّة 

يقارب األلف سنة بالنسبة للعهد القديم، وحوايل أربعة قرون بالنسبة للعهد الجديد، 

وهي املراحل التي مل ميّر بها القرآن الكريم)4). 

ولعّل ما ذكره الدكتور خليفة يف هذا الصدد، يعّد -من وجهة نظر الباحث-  من 

أهّم أنواع النقد العلمّي الذي ميكن توجيهه ألّي كتابات استرشاقيّة تحاول التشكيك 

يف أصالة القرآن الكريم ومصدريّته، وذلك من خالل رّد اآليات الكرميات ملصادر 

يهوديّة ونرانيّة، فتلك الكتابات االسترشاقيّة للقرآن الكريم التي خرجت من رحم 

املرجع نفسه، ص 9))-20).   (((

املرجع نفسه، ص )0).   (2(

انظر: أحمد صالح أحمد البهنيّس، التعليقات والهوامش لرتجمة »روبني« العربيّة ملعاين القرآن الكريم. دراسة   (3(

نقديّة، رسالة ماجستري) غري منشورة)، جامعة القاهرة، يونيو 2)20، ص 74. 

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص 02).    (4(
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الدكتور خليفة حسن)1)، تحاول  الغرب كام ذكر  الكتاب املقّدس يف  نقد  دراسات 

وجمع  نزول  بظروف  مرّت  نصوص  عىل  العلميّة  واألساليب  املناهج  نفس  تطبيق 

وتدوين مختلفة متاًما، فالقرآن الكريم نّص مقّدس نزل وتّم تدوينه وجمعه يف كتاب 

واحد يف حياة وعهد مؤّسس الدين محّمد عليه الصالة والسالم، وهي فرة مل تتجاوز 

أربعني عاًما، يف حني أّن العهدين القديم والجديد مرّا مبراحل جمع وتدوين فرّقتها 

عن مؤّسس الدين أجيال كاملة؛ ما جعل من الطبيعّي أن تبتعد كّل البعد عن النّص 

األصّل الذي جاء به مؤّسس الدين)2). 

أّما اآلثار اإليجابيّة لالسترشاق التي رصدها الدكتور خليفة حسن يف كتابه، فلعّل 

من أبرزها تأثي الفكر االسترشاقّي يف الغرب، وتأثي اإلسالم يف املسترشقني الذين 

أّدت  فقد  الساحر«؛  عىل  السحر  »انقالب  نسميه  أن  ميكن  ما  إىل  أّدى  ما  درسوه، 

ترك  بعضهم  أعلن  بل  به؛  التأثّر  إىل  املسترشقني  من  عدد  ِقبل  من  اإلسالم  دراسة 

دينيّه  ايتني  الفرني  املسترشق  أبرزهم  من  وكان  اإلسالم،  يف  والدخول  عقائدهم 

)1861-1929م()3).

كام أّن دراسة اإلسالم يف الغرب أّدت إىل نقل كثي من املعارف اإلسالميّة إىل 

الدوائر العلميّة والبحثيّة واألكادمييّة األوروبيّة واألمريكيّة عن طريق الرجمة أو تحقيق 

املخطوطات، ما أّدى لظهور أثر واضح للفكر اإلسالمّي يف الحركة الفكريّة والعلميّة 

الغربيّة؛ إذ اعترب بعض الباحثني أّن ظهور املذهب الربوتستانتّي يف النرانيّة عكس 

تأثّرًا باإلسالم وبالنقد القرآيّن للنرانيّة)4).  

م الدكتور خليفة حسن يف نهاية كتابه ما يشبه »االسراتيجية« ملواجهة اآلثار  قدَّ

السلبية لالسترشاق يف املجتمعات اإلسالميّة، والتي تأيت يف مقدمتها وأهّمها رضورة 

الدراسة العلميّة الواعية للفكر االسترشاقّي، واضًعا يده عىل سبب الخلل الرئيس يف 

مواجهتنا العلميّة لالسترشق، وهو )قلّة أو عدم وجود أقسام علميّة متخّصصة لدراسة 

لقلّة  العربيّة واإلسالميّة(. إضافة  العلميّة  الجامعات واملؤّسسات  االسترشاق داخل 

املرجع نفسه، ص 03).   (((

http://www.alazhr.com/ االنرتنت  شبكة  عىل  الرشيف  األزهر  موقع  انظر:  املوضوع،  هذا  حول  للمزيد   (2(

books2/book.jsp?bid=g(b2&id=4، والذي خّصص جزًءا مميّزًا عن الردود عىل الفرضيّات الخاّصة بتدوين 

وجمع القرآن الكريم، تحت اسم »شبهات املشّككني«.

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص 35).   (3(

املرجع نفسه، ص 29)-)3).   (4(
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وجود مراكز أبحاث متخّصصة يف دراسة االسترشاق ومتابعة أعامله بالبحث والتحليل 

والنقد والرجمة واملراجعة)1). 

ا، وهي رضورة التخلّص  يف هذا الصدد، أثار الدكتور خليفة حسن نقطة مهّمة جدًّ

يف  تغلغاًل  غريبني  جسمني  اعتربهام  واللذين  واالسترشاقيّات«،  »اإلرسائيليّات  من 

الفكر اإلسالمّي وتسبّبا يف كثي من التشويه له، مشيًا إىل أّن اإلرسائيليّات هي تلك 

األفكار اليهوديّة والنرانيّة التي دخلت التفاسي والفكر اإلسالمّي املبكر، يف حني 

أنّه طرح »االسترشاقيّات« كمصطلح بديل ملا يسمى بالغزو الفكرّي الحديث، معتربًا 

أّن االسترشاق هو مصدر كّل األفكار األجنبيّة املنحرفة والشبهات يف الفكر اإلسالمّي 

الحديث)2). 

اال�ست�سراق اليهودّي   - 3
يف  اليهوديّة  »املدرسة  عنوان  حمل  الذي  حسن  خليفة  الدكتور  بحث  يعّد 

»حجر  مبثابة  صفحة،   75 نحو  يف  املرشق  رسالة  مجلّة  يف  املنشور  االسترشاق« 

املتعاقبة  الثالث  مبراحله  اليهودّي  االسترشاق  دراسات  مجاالت  يف  األساس« 

واملختلفة )االسترشاق اليهودّي، االسترشاق الصهيويّن، االسترشاق اإلرسائيّل(. 

من  واملطّول  املعّمق  البحث  هذا  خالل  من  حسن  خليفة  الدكتور  متّكن  فقد 

إرساء قاعّدة معلوماتيّة شاملة وكاملة حول املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، إضافة 

إىل تقديم رؤية تحليليّة حول أهداف هذه املدرسة وأبعادها وتوّجهاتها، وما تأثّرت 

به من مدارس استرشاقيّة أخرى، إضافة إىل رسده تلك األسباب والعوامل التي تقف 

الدراسات  مجال  يف  تحديًدا  اليهود  وتفّوق  االسترشاقيّة  املدرسة  هذه  تكّون  وراء 

االسترشاقيّة، مستعرًضا أهّم مراحل تطّور املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق)3). 

ا التي تناقش  تركّز أهّمية هذا البحث، يف كونه من الدراسات القليلة والنادرة جدًّ

املجهودات االسترشاقيّة اليهوديّة بشكل علمّي وموضوعّي، بعيًدا عن أّي تحيّزات 

الجهود  تلك  للباحث  أو  للدارس  يبلور  إنّه  بل  البحث؛  يف  انطباعيّة  أساليب  أو 

بشكل  وموضوعها  وأهدافها  وماهيّتها  تاريخها  له  ويحّدد  اليهوديّة،  االسترشاقيّة 

املرجع نفسه، ص )4).   (((

املرجع نفسه، ص 44).   (2(

انظر: محمد خليفة حسن)د): املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مجلّة رسالة املرشق، األعداد )-4، املجلد 2)،   (3(

القاهرة 2003.
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متكامل وُممنهج، وهو ما يُسّهل عىل الباحث التعرّف عن قرب عىل ما أطلق عليه 

الدكتور خليفة »املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق«. 

فقد متّكن الدكتور خليفة من خالل هذا البحث من فّك االشتباك الحاصل لدى 

وبني  جانب،  من  الغريّب  واالسترشاق  اليهودّي  االسترشاق  بني  الباحث  أو  الدارس 

االسترشاق اليهودّي ومراحله املختلفة املتعلّقة باالسترشاق الصهيويّن واالسترشاق 

خليفة  الدكتور  تصنيف  -أي  تصنيفه  خالل  من  وذلك  آخر،  جانب  من  اإلرسائيّل 

حسن وترتيبه للجهود االسترشاقيّة اليهوديّة وفق ما اعتربه تصنيًفا وترتيبًا يهوديًّا بحتًا، 

م هذه املراحل إىل ثالث مراحل هي االسترشاق اليهودّي، ثم االسترشاق  بحيث قسَّ

نظرًا  باملوضوعيّة،  يتّسم  ترتيب  وهو  اإلرسائيّل،  االسترشاق  وأخيًا  الصهيويّن، 

العتامده عىل معايي تاريخيّة وعلميّة دقيقة)1). 

عام  أوروبا  رشق  يف  الصهيونيّة  الحركة  ظهور  قبل  اليهود  أّن  املعروف  فمن 

محّدد،  وموضوعّي  علمّي  تصنيف  وفق  وضعهم  الصعب  من  كان  ميالديّة،   1881

نظرًا لتشتّتهم يف جميع أنحاء العامل، بحيث بات من الصعب إطالق لفظة »الشعب 

بلدان  يف  اليهوديّة  الديانة  تعتنق  التي  والطوائف  الجامعات  تلك  عىل  اليهودّي« 

وأنحاء مختلفة لها ثقافات وحضارات مختلفة ومتباينة، إال أنّه مع ظهور الصهيونيّة 

بدأت تظهر كتابات استرشاقيّة بأقالم مفّكرين وعلامء وباحثني يهود لها أغراض ترتبط 

بأهداف الحركة الصهيونيّة الرامية إلنشاء وطن قومّي لليهود يف فلسطني، ومن هنا 

ظهر االسترشاق الصهيويّن، ومع قيام إرسائيل عام 1948، أصبح من املمكن إطالق 

وباحثون  علامء  يكتبها  التي  الكتابات  تلك  عىل  اإلرسائيّل«  »االسترشاق  مصطلح 

ينتمون ملؤّسسات علميّة وبحثيّة وأكادمييّة يف إرسائيل عن الرشق والشؤون اإلسالميّة 

والعربيّة)2). 

ما  لتكّون  أّدى  ما  االسترشاقيّة،  الدراسات  مجال  يف  اليهود  تفّوق  أسباب  وعن 

فإنّه يحّدد أهّم  اليهوديّة يف االسترشاق«،  بـ»املدرسة  الدكتور خليفة حسن  أسامها 

الذي  العداء  وهو  واملسلمني)3)،  لإلسالم  اليهوديّة  الكراهية  قدم  يف  األسباب  تلك 

يعود تاريخه لتاريخ ظهور البعثة املحّمديّة يف شبه الجزيرة العربيّة، فقد احتّك اليهود 

محمد خليفة حسن )د): املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 53-29.   (((

املرجع نفسه.   (2(

املرجع نفسه، ص 3).   (3(
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بالرسول الكريم عليه الصالة والسالم، وكان له معهم صوالت وجوالت وتباين يف 

املواقف الدينيّة والسياسيّة، وثار بينه وبني اليهود ما ميكن أن نسّميه بالجدل الدينّي، 

وهو الجدل الذي رصدته بعض آي القرآن الكريم)1). 

الدراسات  اليهود يف  تفّوق  أسباب  أهّم  أحد  أّن  الدكتور خليفة حسن،  وأضاف 

االسترشاقيّة هو انتشارهم يف عدد من البلدان اإلسالميّة، نظرًا لسيطرة ظاهرة الشتات 

عىل تاريخهم، وتوزّعهم كأقليّات يف بلدان عربيّة وإسالميّة متّكنوا خاللها من معرفة 

شؤون هذه البلدان والكتابة عنها بدقّة، عالوة عىل ازدهار الثقافة اليهوديّة بني ظهراين 

الثقافة اإلسالميّة خالل العر الوسيط تحديًدا، بشكل أّهل اليهود دون غيهم للقيام 

بدور »الوسيط« بني الغرب الالتينّي املسيحّي والرشق اإلسالمّي العريّب)2) .

كام أشار الدكتور خليفة حسن إىل أّن من األسباب األخرى ُحسن استغالل اليهود 

للمرحلة االستعامريّة الحديثة، وذلك من خالل استفادتهم ماّم قّدمه االستعامر من 

له خالل  إبان استعامره  ثروة معلوماتيّة وأرشيف مخطوطات كبي رسقه من الرشق 

القرنني الـ18 و19 ميالديّة، إضافة للتغلغل اليهودّي والصهيويّن داخل املجتمعات 

العربيّة واإلسالميّة بشكل سّهل للمسترشقني اليهود الحصول عىل املعلومات الالزمة 

يف كتاباتهم)3).

يختتم البحث بطرح عّدة مقرحات لسبل مواجهة االسترشاق اليهودّي، من أهمها 

اليهودّي  آثار االسترشاق  العلمّي اإلسالمّي والعريّب ملواجهة  رضورة تنشيط العمل 

اليهوديّة  الدراسات  يف  املختّصة  األبحاث  مراكز  إنشاء  يف  والتوّسع  وخطورته، 

واإلرسائيليّة، إضافة إىل التوّسع يف إنشاء أقسام االسترشاق يف الجامعات اإلسالميّة 

وإيجابيّاتها،  سلبيّاتها  عىل  والتعرّف  الغربيّة  الحضارة  بدراسة  واالهتامم  والعربيّة، 

التأصيل  بقضايا  االهتامم  نحو  واملسلمني  العرب  والدارسني  املؤرّخني  وتوجيه 

والدفاع عن الوجود العريّب واإلسالمّي)4).   

ألقي يف  واإلشكاليّات، بحث  األهداف  التاريخ  العربية  إىل  الكريم  القرآن  ترجمة معاين  البهنيس،  أحمد صالح   (((

املؤمتر العاملي للقرآن الكريم، السودان، ديسمرب ))20، ص )). 

محمد خليفة حسن )د): املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 9)-24.   (2(

املرجع نفسه، ص 25.   (3(

املرجع نفسه، ص 79-78.   (4(
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ثالًثا: منهجه يف درا�سة اال�ست�سراق ونقده

املزج بني الو�سف والنقد  .1
يعّد املزج أو املوازنة بني الوصف والنقد من أهّم السامت املميّزة ملنهج الدكتور 

املجاالت  من  االسترشاق  ألّن  فنظرًا  ونقده،  االسترشاق  دراسة  يف  حسن  خليفة 

العلميّة التي مل تحَظ بكثي من االهتامم من جانب الدارسني والباحثني العرب، فإنّنا 

نجد الدكتور خليفة حسن يف كثي من املؤلّفات حوله يحاول إعطاء وصف مفّصل 

الكتابات  ا حول  للقارئ ثروة ملعوماتيّة مهّمة جدًّ للمجهودات االسترشاقيّة، ويقّدم 

االسترشاقيّة وتاريخها وظروف كتابتها وأصحابها من املسترشقني وخلفيّاتهم الفكريّة 

والثقافيّة.

يتبّدى ذلك املنهج واألسلوب واضًحا يف بحث الدكتور خليفة حسن »املدرسة 

من  مرحلة  كّل  عن  حسن  خليفة  الدكتور  حديث  فبعد  االسترشاق«،  يف  اليهوديّة 

مراحل املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، وهي مرحلة االسترشاق اليهودّي، ومرحلة 

االسترشاق الصهيويّن، ومرحلة االسترشاق اإلرسائيّل، يعطي كامًّ معلوماتيًّا وصفيًّا 

التي  واملوضوعات  القضايا  أهّم  وعن  املسترشقني،  من  املراحل  هذه  أعالم  عن 

اهتّمت بها كّل مرحلة من مراحل هذا االسترشاق وأهّم الكتابات والجهود االسترشاقيّة 

التي كتبت خاللها)1). 

أّما الجانب النقدّي لالسترشاق يف كتابات الدكتور خليفة حسن، فيتبّدى بشكل 

أبرز وأوضح يف كتابه »أزمة االسترشاق الحديث واملعارص«؛ إذ أسهب بكّل تفصيل، 

ومن خالل استخدام منهج »نقدّي« علمّي وموضوعّي، يف رصد وتحديد األزمات 

وما  االسترشاقيّة  الدراسات  تثيها  التي  واإلشكاليّات  االسترشاق،  فيها  وقع  التي 

يعريها من ضعف علمّي وموضوعّي، وما تتّسم به من خلل أخالقّي وأيديولوجّي. 

 وقد متّكن الدكتور خليفة حسن من وضع يده عىل مظاهر »األزمة االسترشاقيّة«، 

الفكرّي  بالضعف  وصفها  التي  االسترشاقيّة  للظاهرة  العلميّة  نقده  سهام  موّجًها 

واللغوّي والتكوينّي واأليديولوجّي)2).

محمد خليفة حسن: املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق.  (((

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق.  (2(
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كام يشي الدكتور خليفة حسن يف هذا الصدد أيًضا، إىل عرشة مظاهر مختلفة من 

مظاهر ضعف االسترشاق، والتي يأيت يف مقّدمتها الضعف العلمّي واللغوّي والفكرّي 

الدراسات  يف  املتعّمق  التقليدّي  املسترشق  غياب  بسبب  وذلك  للمسترشقني، 

استرشاق  مراكز  لغياب  إضافة  الشموليّة)1)،  املعرفة املوسوعيّة  اإلسالميّة وصاحب 

واألصيلة،  التقليديّة  اإلسالميّة  املعرفة  املُستجد  املسترشق  فيها  يتلّقى  تقليديّة 

وبهذا فقد املسترشق املعارص الدور الذي كان يلعبه املسترشق القديم يف توجيه 

الدراسات اإلسالميّة، كام فقد سلطان املسترشق القديم والقيمة العلميّة والسياسية 

الكبية التي كان يتمتّع بها يف الدوائر العلميّة والسياسيّة، وأصبح أقىص ما ميكن أن 

يقوم به املسترشق املعارص هو القيام بدور الخبي السيايّس أو االقتصادّي، وذلك 

دون التأثي يف إدارة وتوجيه الدوائر التي يعمل بها)2).    

من أهّم ما رصده الدكتور خليفة حسن يف هذا املضامر كذلك من مظاهر ضعف 

خليفة  الدكتور  أسامه  ما  وهو  لالسترشاق،  استرشاقّي  نقد  تطّور  هو  االسترشاق، 

من  وأكرث  أكرث  االسترشاق  أزمة  لوضوح  أّدى  والذي  لالسترشاق«،  الذايتّ  بـ»النقد 

اإلسالميّة  املوضوعات  معالجة  يف  وأساليبه  مناهجه  ونقد  أخطائه  استبيان  خالل 

والعربيّة، مشيًا إىل أّن أهّم الدراسات النقديّة يف هذا الصدد هي تلك التي حرَّرها 

املسترشق والسيايّس األمرييّك  ليونارد بايندر ونرُشت تحت عنوان »دراسة الرشق 

األوسط«، وهي عبارة عن مجموعة دراسات ناقدة لكّل مجال من مجاالت الدراسات 

اإلسالميّة والغربيّة، وقد سلّطت هذه الدراسة األضواء عىل سيطرة الدافع السيايّس 

عىل مسية دراسات الرشق األوسط، والتي حّولت الدراسات االسترشاقيّة إىل مجرّد 

عمليّة لجمع املعلومات عن بلدان العامل العريّب واإلسالمّي، وأبعدتها عن الصبغة 

العلميّة األكادمييّة)3).  

وال شّك أن تطّور هذا »النقد الذايتّ أو الداخّل لالسترشاق«، إضافة إىل تطّور 

إىل  أدى  مسلمني،  وباحثني  علامء  بواسطة  لالسترشاق  اإلسالمّي  الخارجّي  النقد 

ظهور نوع من الشّك يف صفة »مسترشق«؛ خاّصة يف ظّل تريح بعض املسترشقني 

بكراهيّتهم لهذه الصفة أو التسمية، ورغبتهم يف أن يُسّموا تسمية أخرى الئقة ال يرقى 

املرجع نفسه، ص 70.   (((

املرجع نفسه، ص 73-70.   (2(

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق، ص 22)-23).   (3(
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إليها الشّك، وتعرب عن عملهم العلمّي الحقيقّي، ومنهم املسترشق املعارص كلود 

كاهن)1) الذي دعا إىل إعادة النظر يف الداللة التاريخيّة ملصطلح »استرشاق«، مقرًحا 

حذف هذا املصطلح؛ ألنّه ال يدّل عىل علم قائم بذاته)2). 

استرشاق  لفظي  يف  الشّك  ذلك  أّن  إىل  كذلك  حسن  خليفة  الدكتور  لفت 

ومسترشق، تجاوز حدود األفراد إىل حدود بعض املؤّسسات االسترشاقيّة التي رأت 

االستغناء عن مصطلح »استرشاق« بتسميات أخرى مناسبة، ومنها عىل سبيل املثال 

تغيي مسّمى مؤمتر املسترشقني العاملّي الذي ينعقد منذ العام 1973 يف باريس إىل 

الدكتور  واعترب  أفريقيا.  وشامل  آسيا  يف  اإلنسانيّة  للعلوم  العاملّي  املؤمتر  مسّمى 

خليفة أّن هذا حدث مهّم يف حّد ذاته يحتاج إىل البحث عن األسباب الحقيقيّة التي 

دفعت املسترشقني إىل التخّل عن املسمى القديم ملؤمترهم العاملّي)3).

االلتزام باملو�سوعّية العلمّية   2-

من  كثيًا  تعري  التي  املشكالت  أكرث  من  »املوضوعيّة«  غياب  مشكلة  تعّد 

يف  بـ»املوضوعيّة«  تتصف  ال  والتي  االسترشاق،  عن  واإلسالميّة  العربيّة  الكتابات 

عىل  الرّد  يف  الوعظيّة  الدينيّة  الخطب  يشبه  ما  إىل  وتتحّول  عادة،  ونقدها  عرضها 

وفائدتها؛  قيمتها  تفتقد  يجعلها  ما  االسترشاقيّة.  واالفراءات  والشبهات  الفرضيّات 

مخاطبة  ميكن  التي  اللغة  تلك  وهي  والفهم،  العقل  لغة  عىل  تعتمد  ال  ألنّها  نظرًا 

الغرب وأصحاب الكتابات االسترشاقيّة بها. 

عىل  والرّد  االسترشاق  نقد  حول  واإلسالميّة  العربيّة  الكتابات  من  كثي  ومثّة 

شبهاته وفرضيّاته، لكن ال يتقن أصحابها من الباحثني والدارسني العرب واملسلمني 

الكتابات  لهذه  العربيّة...(  األملانيّة،  الفرنسيّة،  )االنجليزيّة،  األصليّة  األجنبيّة  اللغة 

االسترشاقيّة التي يقومون بالرّد عليها؛ بل يعتمدون عىل ترجامتها إىل العربيّة، وهو 

أمر يزيد من حالة الضعف العلمّي واملوضوعّي لهذه الكتابات. 

كلود كاهن: مسترشق فرنيس متخّصص يف تاريخ الرشق األدىن يف فرتة الحروب الصليبيّة، وله كثري من اإلسهامات   (((

العلميّة من أهّمها مقاالته يف دائرة املعارف اإلسالميّة )للمزيد انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة املسترشقني، 

دار العلم للماليني، بريوت، 993)، ص 2)7-2)2). 

محمد خليفة حسن: أزمة االسترشاق الحديث واملعارص، مرجع سابق، ص 23)-25).   (2(

املرجع نفسه، ص 27).   (3(
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من  كان  فقد  االسترشاق،  حول  حسن  خليفة  الدكتور  بكتابات  يتعلّق  فيام  أّما 

التعّصب  إىل  وامليل  التحيّز  وعدم  العلميّة،  باملوضوعيّة  التزامها  هو  سامتها  أهّم 

العمل  قيمة  من  تخّل  أن  شأنها  من  أيديولوجيّة  حتى  أو  وقوميّة  دينيّة  واالنفعاالت 

املوضوعيّة  جوانب  بكّل  التزامه  واضًحا  كان  بل  وفائدته،  موضوعيّته  أو  العلمّي 

والحياديّة.

خليفة  للدكتور  العلميّة  املوضوعيّة  خاللها  من  اتضحت  التي  األمثلة  أبرز  من 

يف  االسترشاقّي  الفكر  »آثار  كتابه  يف  أورده  ما  االسترشاق،  حول  كتاباته  يف  حسن 

السلبية  اآلثار  ذكر  عند  خليفة  الدكتور  يتوقّف  مل  حيث  اإلسالميّة«،  املجتمعات 

لالسترشاق وعّدها وحرها وحسب؛ بل إنّه متّكن أيًضا من عّد تلك اآلثار اإليجابيّة 

لالسترشاق وحرها، اعتامًدا عىل معايي وأسس علميّة وموضوعيّة)1). 

فقد دأبت الكتابات النقديّة العربيّة واإلسالميّة لالسترشاق عىل تصويره -أي تصوير 

االسترشاق- عىل أنّه رّش مستطي وال يرجى من ورائه الخي أبًدا، وأنّه ليس له أّي آثار 

للموضوعيّة  ينحاز  خليفة  الدكتور  نجد  ذلك  ومع  كانت،  مهام  إيجابيّة  جوانب  أو 

العلميّة، برصده تلك الجوانب اإليجابيّة لالسترشاق.

معظم  أّن  يف  شك  ال  أنّه  عىل  الصدد،  هذا  يف  حسن  خليفة  الدكتور  أكّد  فقد 

ا، نظرًا الرتباطه باالستعامر وحركات  املسلمني ينظرون لالسترشاق نظرة سلبية جدًّ

التنصي كذلك، وهي نظرة يعتربها الدكتور خليفة حقيقيّة، نظرًا الستغالل الحركات 

املعادية واملستعمرة للعاملني العريّب واإلسالمّي له لتحقيق أهدافها)2). 

مع ذلك يرى الدكتور خليفة حسن، أنّه مع زوال االستعامر يف صورته التقليديّة، 

للتنصي مؤّسساته املستقلّة  التنصي بعد أن أصبحت  ومع استقالل االسترشاق عن 

ومراكزه الخاّصة وتزايد ارتباطه العضوّي بالكنيسة وحسب، فإنّه ميكن تكوين تصّور 

أكرث إيجابيّة عن االسترشاق، بحيث ميكن رصد بعض الجوانب اإليجابيّة لالسترشاق 

والتي أثّرت يف املجتمعات اإلسالميّة دون قصد، مشيًا إىل أنّه من أجل رصد هذه 

الفكريّة  العمليّات  بعض  إجراء  الرضورّي  من  فإنّه  لالسترشاق،  اإليجابيّة  الجوانب 

عىل الظاهرة االسترشاقيّة والتي من أهّمها عزل االسترشاق عن االستعامر والتنصي، 

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص 29)-36).   (((

املرجع نفسه، ص 29)-36).  (2(
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وتوسيع دائرة النظرة اإلسالميّة لالسترشاق، عالوة عىل تركيز النظر لتأثي االسترشاق 

يف املجتمعات الغربيّة)1).

كام رصد الدكتور محمد خليفة حسن، عدًدا من اإليجابيّات لالسترشاق، والتي ال 

ميكن -من وجهة نظر الباحث- أن يغفلها أو ينكرها أحد له رؤية موضوعيّة، فقد كان 

الفضل لالسترشاق يف اكتشاف وتحقيق كمٍّ كبي من املخطوطات اإلسالميّة وترجمة 

إىل  إضافة  وحفظه،  منها  املتهالك  وترميم  لبعضها  فهارس  وعمل  ونرشه،  بعضها 

تصنيف املعاجم اللغويّة يف لغات الشعوب اإلسالميّة والرشقيّة، وهي جميًعا أعامل 

ذات قيمة علميّة كبية ساعدت يف إحداث نهضة علميّة يف العامل اإلسالمّي)2). 

كام ساعد املسترشقون يف تطوير منهج نقدّي للبحث يف الراث اإلسالمّي، نتج 

عنه إيقاظ الوعي املنهجّي لدى املسلمني، كام كان لالسترشاق دور كبي يف تحديد 

باملنهج  الهتاممهم  وذلك  األخرى،  الشعوب  تراث  بني  اإلسالمّي  الراث  مكانة 

الغرب  تعريف  االسترشاق يف  لدور  إضافة  األخرى،  واألديان  اإلسالم  بني  املقارن 

باإلسالم وحضارته وتراثه من خالل ترجمة مئات األعامل اإلسالميّة املهّمة للغات 

التعليمّي  نظامهم  تطوير  رضورة  إىل  املسلمني  دفع  االسترشاق  أّن  كام  األوروبيّة، 

والعلمّي؛ مام أّدى لظهور نظم تعليميّة وتربويّة جديدة تعتمد عىل الوسائل العلميّة 

الحديثة)3).  

3. االلتزام بالق�سايا الدينّية القومّية
عن  حسن  خليفة  الدكتور  كتابات  ميّز  الذي  باملوضوعيّة  االلتزام  مينع  مل 

اإلسالميّة  والدينيّة  العربيّة  القوميّة  والقضايا  باألبعاد  أيًضا  التزامه  من  االسترشاق، 

والدفاع عنها، ورّد االفراءات االسترشاقيّة حولها. 

»آثار  خليفة  الدكتور  كتاب  يف  وقضاياه  اإلسالمّي  الدينّي  بالبعد  االلتزام  تبّدى 

من  األّول  الجزء  تخصيص  تّم  إذ  اإلسالميّة«؛  املجتمعات  يف  االسترشاقّي  الفكر 

الدينّي«،  للفكر االسترشاقّي يف املجال  السلبيّة  »اآلثار  الذي حمل عنوان  الكتاب 

امة للدين اإلسالمّي، والتي من أهّمها محاولة  الستبيان املحاوالت االسترشاقيّة الهدَّ

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص 29)-30).   (((

املرجع نفسه، ص 37).   (2(

املرجع نفسه، ص 37)-38).   (3(
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إثارة الشكوك يف العقيدة اإلسالميّة وتشويه صورة اإلسالم يف الغرب، واألخطر من 

الدينيّة اإلسالميّة، مبا يساعد عىل إشاعة  ذلك هو الركيز والتعظيم من شأن الفرق 

الفرقة والتشتت داخل املجتمعات اإلسالميّة الواحدة)1). 

ا فيام يتعلّق بدراسة  برز يف هذا الصدد، تنبّه الدكتور خليفة حسن ألمر مهم جدًّ

هدفت  التي  االسترشاقيّة  الدراسات  هذه  أّن  وهو  اإلسالميّة،  للقضايا  االسترشاق 

بشكل  بها  املسلمني  انشغال  إىل  أّدت  األساسيّة،  ومصادره  اإلسالم  يف  للتشكيك 

أبعدهم عن الدراسة العلميّة املعّمقة والحقيقيّة لدينهم، وأصبحت معظم الدراسات 

اإلسالميّة ذات »صبغة دفاعيّة«، وابتعد املسلمون عن مناقشة قضايا دينهم الحقيقيّة، 

وعن التأّمل العميق يف تراثهم اإلسالمّي)2).

الدراسات  بخطأ  يتعلّق  فيام  ا  جدًّ مهّمة  لحقيقة  خليفة حسن  الدكتور  لفت  كام 

االسترشاقيّة حول اإلسالم ومصادره، فقد استخدم االسترشاق املناهج الغربيّة التي 

طبقها عىل العهدين القديم والجديد لنقد اإلسالم، ويف هذا الصدد يرى الدكتور خليفة 

أّن االسترشاق ارتكب عّدة أخطاء، األول يكمن يف أخذ منهج غريّب صلح للتطبيق 

والخطأ  ومصادره،  اإلسالم  عىل  متعّسف  بشكل  وتطبيقه  والنرانيّة  اليهوديّة  عىل 

الثاين يتضح يف تجاهل طبيعة األسباب التي أّدت إىل تطّور املنهج النقدّي العقّل 

يف الغرب، وأّن هذه األسباب مل يكن لها وجود بالنسبة لإلسالم. والخطأ الثالث هو 

عدم اعراف االسترشاق باالختالفات الجوهريّة بني اإلسالم من جانب وبني اليهوديّة 

والنرانيّة من جانب آخر، أّما الخطأ الرابع واألخي، فيظهر يف سوء استخدام املنهج 

العلمّي النقدّي من جانب املسترشقني يف تطبيقهم إيّاه عىل اإلسالم)3).  

أّما فيام يتعلّق بالقضايا واألبعاد القوميّة العربيّة يف كتابات الدكتور خليفة حسن 

حول االسترشاق، فحقيقة األمر أنّه برز يف كثي من هذه الكتابات، لكن نقتطف منها 

ما أشار إليه الدكتور خليفة حسن  يف بحثه بعنوان »املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق« 

أرض  يف  والصهيونيّة  اليهوديّة  األطامع  بتحقيق  اليهودّي  االسترشاق  هدف  حول 

فلسطني العربيّة، الفتًا إىل أّن اليهود استفادوا فائدة عظيمة من الصلة التي ظهرت بني 

االسترشاق عاّمة، وبني حركة االستعامر العاملّي، فاتجه املسترشقون اليهود وغيهم 

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص ))-)3.   (((

املرجع نفسه، ص 32.  (2(

املرجع نفسه، ص 7)-8).   (3(
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الهدف  لخدمة  نشاطه  وتوجيه  االسترشاق  توظيف  إىل  النصارى  املسترشقني  من 

الصهيويّن األكرب، وهو إنشاء ما يُسّمى بالوطن القومّي لليهود عىل أرض فلسطني)1). 

ويحذر الدكتور خليفة يف هذا الصدد من خطورة ما أسامه بتزييف التاريخ العريّب 

تغيي  إىل  ما هدف  اليهود، وهو  املسترشقون  به  قام  الذي  فلسطني  واإلسالمّي يف 

وواقعيًّا،  تاريخيًّا  لها  الكامل  التهويد  وتحقيق  لفلسطني  واإلسالمّي  العريّب  الوجه 

السيايّس  العمل  جانب  إىل  ا  جدًّ مهامًّ  دوًرا  املزيّف  العلمّي  العمل  لعب  بحيث 

والعسكرّي من أجل تسهيل عمليّة احتالل فلسطني واستيطانها من قبل املستوطنني 

اليهود وطرد سّكانها العرب األصليّني، بحيث قّدم االسترشاق اليهودّي املرّبر العلمّي 

والدفاع التاريخّي لألعامل العسكريّة والسياسيّة الصهيونيّة واليهوديّة)2). 

�سّك م�سطلحات ومفاهيم علمّية جديدة  .4
متيّزت كتابات الدكتور خليفة حسن حول االسترشاق بصّك مصطلحات ومفاهيم 

يحمله  ما  بكّل  والوعي  املعرفيّة  واالحاطة  العلمّي  بالعمق  تتسم  جديدة  علميّة 

االسترشاق من أبعاد فكريّة وأيديولوجيّة وأهداف سياسيّة واستعامريّة مختلفة، وهي 

املصطلحات واملفاهيم التي مثَّلت يف حّد ذاتها إضافة علميّة مهّمة لكّل الباحثني 

يف مجال االسترشاق ميكنهم االعتامد عليها يف الدراسة أو تتبّعها ودراستها وفحصها 

بشكل علمّي وموضوعّي. 

مصطلح  هو  حسن  خليفة  الدكتور  صّكها  التي  املصطلحات  تلك  أبرز  من 

املجتمعات  يف  االسترشاقّي  الفكر  »آثار  كتابه  يف  ذكره  والذي  »االسترشاقيّات« 

غريبًا  يبدو  قد  املصطلح  هذا  أّن  إىل  حسن،  خليفة  الدكتور  أشار  إذ  اإلسالميّة«، 

وهو  أال  الحديث،  الفكرّي  الغزو  مصدر  عن  حقيقيًّا  تعبيًا  يعرّب  لكّنه  وهلة،  ألّول 

االسترشاق، وإذا كان العلامء املسلمون قد استقّروا عىل تسمية الغزو الفكرّي القديم 

فهو  بـ»االسترشاقيّات«،  الحديث  الفكرّي  الغزو  هذا  تسمية  فيصّح  باإلرسائيليّات، 

مصطلح مناسب؛ ألّن االسترشاق هو مصدر كّل األفكار األجنبيّة املنحرفة والشبهات 

يف الفكر اإلسالمّي الحديث)3).

محمد خليفة حسن: املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 45.  (((

محمد خليفة حسن: املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 47-45.   (2(

محمد خليفة حسن: آثار الفكر االسترشاقّي يف املجتمعات اإلسالميّة، مرجع سابق، ص 44).  (3(
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مبصطلح  دالليّة  عالقة  له  املصطلح  هذا  أّن  حسن،  خليفة  الدكتور  وأضاف 

امتداد طبيعّي لالرسائيليّات من حيث  تعّد االسترشاقيّات مبثابة  إذ  »اإلرسائيليّات«؛ 

الداللة، وفيها من الشموليّة ما يجعلها متضّمنة لالرسائيليّات. ومن هنا يجب تخليص 

الفكر اإلسالمّي من االسترشاقيّات، كام أنّه يجب تخليصه من اإلرسائيليّات متاًما)1).       

أما املصطلح أو املفهوم اآلخر الذي دّشنه الدكتور خليفة حسن، فهو »املدرسة 

رسالة  مبجلّة  العنوان  نفس  يحمل  له  بحث  يف  وذلك  االسترشاق«،  يف  اليهوديّة 

جديًدا  علميًّا  مصطلًحا  أو  مفهوًما  الباحث-  نظر  وجهة  -من  هذا  ويعّد  املرشق)2)، 

طرحه الدكتور خليفة سابًقا به غيه من املختّصني والباحثني يف مجال االسترشاق.

فمن املعروف أّن الكتابات االسترشاقيّة اليهوديّة كان يتّم تصنيفها ضمن الكتابات 

واملدارس االسترشاقيّة األوروبيّة الغربيّة املختلفة واملتنّوعة؛ إذ كان هناك مسترشقون 

يهود نشأوا ودرسوا يف مؤّسسات وهيئات استرشاقيّة أوروبيّة وغربيّة مختلفة، يف حني 

د كثيًا من الخصائص والسامت، بل ورصد التطّورات  أّن الدكتور خليفة حسن، عدَّ

أنّها متثّل يف  مؤكًّدا  اليهوديّة،  االسترشاقيّة  واملجهودات  الكتابات  لتلك  التاريخيّة 

حّد ذاتها »مدرسة استرشاقيّة« مختلفة عن املدارس االسترشاقيّة األوروبيّة )الغربيّة(، 

وهي »املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق«)3).

أرىس  فقد  املصطلح،  لهذا  وصّكه  خليفة  الدكتور  بإرساء  إنّه  القول  وميكن 

الرشقيّة  الدراسات  مجايل  يف  أكان  سواء  جديد،  لتخّصص  األساسيّة  القواعد  معه 

أكّد  إذ  االسترشاقيّة خصوًصا؛  الدراسات  مجال  أم يف  عموًما  اليهوديّة  والدراسات 

بالرباهني والدالئل العلميّة وجود مدرسة استرشاقيّة يهوديّة مستقلّة بذاتها، لها جذورها 

الضاربة يف التاريخ وسامتها وخصائصها التي متيّزها، إضافة إىل أّن لها موضوعاتها 

تخّصًصا  متثّل  أن  املمكن  من  املدرسة  هذه  أّن  يعني  ما  وهو  الخاّصة،  وأهدافها 

مستقالًّ بذاته يتبارى يف دراسته املختّصني والباحثني املهتّمني بالدراسات الرشقيّة 

والدراسات االسترشاقيّة، وكذلك املهتّمني بالدراسات اليهوديّة مبختلف مجاالتها. 

يف ضوء ما سبق، فإنّه من املمكن القول إن إرساء الدكتور خليفة لهذا املصطلح 

ا كانت مفقودة بني الدراسات االسترشاقيّة  هو مبثابة إيجاد لـ»حلقة وصل« مهّمة جدًّ

املرجع نفسه، ص 44).   (((

محمد خليفة حسن: املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق.  (2(

محمد خليفة حسن: املدرسة اليهوديّة يف االسترشاق، مرجع سابق، ص 8-5.  (3(
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والدراسات اليهوديّة، فغالبًا ما كانت الكتابات االسترشاقيّة اليهوديّة تُدرس يف إطار 

تخّصصات أخرى بعيدة عن الدراسات اليهوديّة، كام أّن االسترشاق كان وما زال من 

التخّصصات املهملة نسبيًّا والضئيلة يف مجال الدراسات اليهوديّة. وتنحر معظم 

الجهود البحثيّة املتعلّقة به من جانب الدارسني يف مجال الدراسات اليهوديّة يف نقد 

الرجامت العربيّة ملعاين القرآن الكريم وحسب. 
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