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ك��راي�تن ُيثني على م�����ص��ادره ،ويف بع�ض الأح��ي��ان ُيجري
تقييماً لها .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،تراه يقارن يف
مو�ضوع احل��روب الوهابية بني عدد من امل�صادر املتاحة
ل��دي��ه ،ح��ي��ث ي�����ض��ع ك��ت��اب��ات ج��اك��وب ب��ورك��ه��ارت (-1818
 )1897ولوي �أليك�ساندر �أوليفييه دو كوران�سيز (-1770
 )1832يف م��ن��زل��ة �أع��ل��ى م��ن ك��ت��اب��ات امل���ؤل��ف�ين الآخ��ري��ن.
ف�ضال عن ذل��كُ ،يح�سب للم�ؤلف كونه �أ�ضاف معلومات
مهمة ع��ن الأج����زاء الداخلية م��ن ج��زي��رة ال��ع��رب؛ حيث
�أف��اد من املعلومات التي �أورده��ا بع�ض الأوروبيني الذين
رافقوا حمالت حممد علي با�شا وابنه طو�سون يف احلجاز
وجند ،كالآغا اململوكي «توما�س كيث» �إ�سكتلندي الأ�صل،
و»�أتكنز» و»جيوفاين فيناتي»� .أم��ا ما قدمه امل�ؤلف من
و�صف ملناطق احلجاز وجند وحياة البدو وعاداتهم فهو
منقول ب�أكمله ،يف الغالب الأعم ،عن بوركهات ال�سوي�سري،
ويف و�صفه لليمن وعُمان واخلليج كان عالة على «نيبور»
و»ويل�ستيد»؛ �إذ كان مدينًا له�ؤالء بالكثري والكثري.

بع�ض الكتاب وامل���ؤرخ�ين امل�سلمني مثل �أب��ي ال��ف��داء ابن
كثري يف كتابه «ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة» ،وح��م��زة ب��ن احل�سن
الأ�صفهاين يف «تاريخ �سِ ني ملوك الأر�ض والأنبياء» ،و�أبي
احل�سن امل�سعودي يف «التنبيه والإ���ش��راف» ،والنويري يف
«نهاية الأرب يف فنون الأدب» ،و�أبي الفرج الأ�صفهاين يف
«الأغ��اين»...وغ�يره��م؛ وذل��ك �إم��ا بو�صفه ناق ً
ال �أو راو ًي��ا
ل�ل��أح���داث دون �أن ي��ت��دخ��ل ف��ي��ه��ا �أو ي��خ��م��ن �أو يفرت�ض
ب�ش�أنها افرتا�ضا بعينه ،بل جعل وظيفته �أال يدعم ر�أ ًيا �أو
يرجح حجة �أو فر�ضية بعينها ،تاركا للقارئ حرية كافية
يف ا�ستخال�ص ما يراه من �آراء ونتائج ودالالت.
()3
ُي��ق��دِّم ال��ك��ت��اب و���ص�� ًف��ا دق��ي�� ًق��ا وتف�صيل ًّيا جل��زي��رة ال��ع��رب
وتاريخها و�أهلها و�أ�صولهم و�أ�سلوب حياتهم...وغري ذلك
من معلومات مفيدة يف كل باب من �أبوابه .ونظ ًرا لأهمية
خ�ص�ص
الدين الإ�سالمي وت�أثريه يف حياة العرب ،فقد َّ
�����ص�لا ك��ام ً
�لا للحديث ع��ن ح��ي��اة ال��ن��ب��ي حممد
امل����ؤل ُ���ف ف ً
�����ص�لا ع��ن ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي،
���ص��ل��ى اهلل عليه و���س��ل��م -وف ًوف�ص ً
ال �آخر عن احلج .ومن جهة مُقابلة ،يتحدَّث الكتاب
ع��ن ب��داي��ات ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي ،وع��ن اخل�لاف��ة الأم��وي��ة
واخل�ل�اف���ة ال��ع��ب��ا���س��ي��ة ،ك��م��ا ي��ت��ح��دث �أي ً
�����ض��ا ع���ن ال��دول��ة
الإ�سالمية يف الأندل�س وخلفاء القاهرة و�شمال �إفريقيا.
ويف هذا ال�سياق ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن جزيرة العرب التي
يعنيها امل���ؤل��ف ويكتب عنها ه��ي �أك�بر بكثري م��ن مدلول
الت�سمية اجليو�سيا�سية املعا�صرة ال�سائدة يف هذه الأيام.
فجزيرة العرب عنده متتد -من ناحية �أوىل -من الأجزاء
ال�شمالية الغربية من العراق وحتديدًا عند مدينة «عنه»،
كما يذكرها يف غ�ير مو�ضع ،حتى تبلغ مناطق البرتاء
التي ي�سميها الأق�����س��ام ال�صخرية واجلبلية م��ن جزيرة
ال��ع��رب �إىل فل�سطني وال�����ش��ام ،ث��م ن ً
��زول �إىل اليمن التي
كانت معروفة با�سم «العربية ال�سعيدة» عند الأوروبيني
و���س��م��اه��ا ال��ع��رب ال��ق��دم��اء «ال��ي��م��ن ال�����س��ع��ي��د» .ك��م��ا يت�سع
م��ف��ه��وم��ه جل��زي��رة ال��ع��رب -م���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى -لي�شمل
���ش��ب��ه ج���زي���رة ���س��ي��ن��اء وم�����ص��ر و���س��واح��ل ال��ب��ح��ر الأح��م��ر
وحتى �أق�سام من �شمال �إفريقيا .وال �شك يف �أ َّن للعوامل
التاريخية والدينية -وم��ا ورد يف الإجن��ي��ل وال��ت��وراة من
ح���وادث ارت��ب��ط��ت ب��ه��ذه ال��رق��ع��ة اجل��غ��راف��ي��ة م��ن ال��ع��امل-
ريها يف تب ِّني مثل هذا املدلول الوا�سع الذي هو �أقرب
ت�أث َ
�إىل الواقع اجلغرايف التاريخي ملوطن العرب الأ�صليني.
ف�ضال ع��ن ذل��ك ،فقد َو َرد يف ه��ذ الكتاب ذك��ر امل��ئ��ات من
�أ�سماء الأم��اك��ن والأ�شخا�ص والأع�ل�ام بح�سب الت�سمية
الالتينية ل��ه��ا ،ال كما ُتكتب يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر باللغة
ملمو�سا للتو�صل
الإجنليزية؛ حيث بذل املرتجم جهدًا
ً
�إىل الطريقة ال�صحيحة لكتابة ه��ذه الأ�سماء ونطقها؛
ومما زاد من �صعوبة هذه املهمة �أن بع�ض الأماكن لي�س
لها ذكر يف الوقت احلا�ضر يف اخلرائط وامل�صادر املتداولة،
كما �أن طريقة امل�ؤلف يف كتابتها باللغة الالتينية تختلف
عن طرق الكتابة املعتادة يف هذه الأيام .وقد عمد املرتجم
�إىل كتابة الأ�سماء العربية بطريقة نطقها ال�صحيحة
باللغة العربية ،بغ�ض النظر ع��ن طريقة كتابة امل�ؤلف

ل��ه��ا .و�أم����ا بالن�سبة ل�ل�أ���س��م��اء الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي وردت يف
ال��ك��ت��اب ،فقد ر�سمها امل�ترج��م ب��الأح��رف الالتينية كما
�أوردها امل�ؤلف� ،إ�ضافة �إىل كتابتها باللغة العربية؛ وذلك
م��ن �أج���ل ت�سهيل عملية البحث وال��ت��و���س��ع يف املعلومات
والتحقق منها ملن �شاء ذلك من القراء والباحثني.
وم���ن ح��ي��ث حم��ت��وى ال��ك��ت��اب ،ف��ق��د ���ش��ي��د امل����ؤل���ف ك��ت��اب��ه
�����ص�لا ،راع����ى يف �أغ��ل��ب��ه��ا الت�سل�سل
ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة ع�����ش��ر ف ً
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م���ن ال��ت��ف�����ص��ي�لات وامل���و����ض���وع���ات؛ وع��ن��اوي��ن��ه��ا ك���الآت���ي:
«نظرة متهيدية �إىل التاريخ العربي» ،و»و���ص��ف جزيرة
ال��ع��رب» ،و»ال�����س��ك��ان الأوائ����ل جل��زي��رة ال��ع��رب» ،و»امل��ل��وك
القدامى جلزيرة العرب» ،و»خ�صائ�ص ال�شخ�صية لدى
العرب القدامى و�سلوكهم وع��ادات��ه��م» ،و»ح��ي��اة حممد»،
و»القر�آن» ،و»الفتوحات الإ�سالمية» ،و»حروب اخللفاء»،
و»فتوحات �إفريقية و�إ�سبانيا» ،و»العبا�سيون� ..أو خلفاء
ب���غ���داد» ،و»خ��ل��ف��اء �إف��ري��ق��ي��ا وم�����ص��ر و�إ���س��ب��ان��ي��ا» ،و»�آداب
العرب» ،و»التاريخ املدين ونظام احلكم يف جزيرة العرب»،
و»احل��ج��از الأرا���ض��ي املقد�سة ل��دى امل�سلمني» ،و»احل��ج»،
و»تاريخ الوهابيني» ،و»الو�ضع االجتماعي للعرب».
�أم���ا يف الف�صل املتعلق ب��ال��ق��ر�آن ،وه��و ف�صل يلفت نظر
القارئ والباحث م ًعا ،فقد عالج كراينت الن�ص القر�آين
وامل��ك��ان��ة اجلليلة ال��ت��ي يحتلها «ال���ق���ر�آن» ب�ين امل�سلمني
بطريقة واقعية؛ ا�ستنادًا �إىل الرتجمات املتاحة ،خا�ص ًة
ترجمة ج���ورج �سيل (ح���وايل  .)1736-1697لقد امتاز
هذا الكتاب بخ�صائ�ص ع��دة؛ ي�أتي يف مقدمتها �سال�سة
الطرح والتناول ،ودقة املعاجلة ،واالهتمام بالتف�صيالت
واملوتيفات املتناثرة يف كل ف�صل من ف�صوله ،كما امتاز
ب�سال�سة الأ�سلوب ال�سردي الوا�ضح وال�شائق ،حيث غطى
�أغلب الفتوحات الإ�سالمية الأوىل ،كما تعر�ض لتف ُكك
الإم�براط��وري��ت�ين الأم���وي���ة وال��ع��ب��ا���س��ي��ة؛ وب��ذل��ك ي��ك��ون
امل���ؤل��ف ق��د ح��اف��ظ على ق��در غ�ير قليل م��ن املو�ضوعية
التي �صرح بها يف مقدمة كتابه .ومن الالفت للنظر �أن

()4
ِّ
وبغ�ض النظر عن بع�ض ال�سقطات التي وقع فيها امل�ؤلف
هنا �أو هناك؛ مما قد ُي�سفر عن «بع�ض» انحيازه النابع
من ر�ؤية ا�س�شرتاقية لهذا املو�ضوع �أو ذاك ،خ�صو�صا يف
تناوله لبع�ض التف�صيالت املت�صلة بالدين الإ�سالمي
والقر�آن واحلجُ ،يكن القول � ً
إجمال �إنه كتاب مُتف ِّرد بني
�أق��ران��ه ،ميتلك م�ؤلفه ق���د ًرا غ�ير قليل م��ن املو�ضوعية
والدقة املنهجية يف تناول التاريخ العربي املعقد املتخم
مبرويات و�سرديات عدة ،يدخل قطاع كبري منها يف باب
امليثولوجيا �أو الفولكلور .وال �أدل على قيمة هذا الكتاب
وتقدير م�ؤلفه من �إعراب امل�ؤلف ذاته بو�ضوح يف �أكرث من
مو�ضع عن رغبته ال�شديدة يف �إنتاج كتاب تاريخي حمكم
ع��ن م��و���ض��وع معقد للغاية يختلط ف��ي��ه ال��غ��ث بالثمني
وال���ز�ؤان بالقمح والرمال بالذهب« :الب��د ملو�ضوع ي�ضم
هذا العدد الهائل من احلوادث �أن يكون وا�سعا بال�ضرورة.
�سوف نحاول �أن جنمع �ضمن بو�صلة معتدلة كل �شيء
ي�ستحق �أن ُيدون �سواء حلداثته �أم لأهميته .و�إذا مل ُيتح
لنا جمع كل تلك الأزهار املبعرثة على �سطح هذه الأر�ض
الباعثة على ال�سرور؛ ف�إننا ن�أمل يف الأقل �أن نتمكن من
�إخ��راج بع�ض تلك الكنوز من املعلومات التي حِ يكت مع
اخلرافات ال�شرقية ،مثلما يختلط الذهب مع الرمل� ،أو
اختفت عن �أنظار القارئ العام؛ لأنها ُحفِظت يف بطون
لغات ميتة �أو �أجنبية�( .»...ص.)31:
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«تاريخ جزيرة العرب» ..مرو ِّيات ُمهاجرة بني ا�ست�شراق وا�ستغراب
دُ .م َّمد ال�شحات *
عد كتاب «تاريخ �شبه اجلزيرة العربية ..القدمي واحلديث» -ال�صادر يف جملدين؛ ن�شرهما للمرة الأوىل يف العام  1833الكاهن والأديب الأ�سكتلندي �آندرو
ُي ُّ
متخ�ص�صا �أو قارئا عاما -يف مو�ضوعه الت�أريخ
كراينت ( -)1855-1790واحدً ا من �أ َّمات امل�صادر الكال�سيكية الر�صينة التي ال غنى عنها لأي قارئ �-سواء كان
ّ
تنوعا الف ًتا من املداخل االجتماعية واحل�ضارية والإثنوجرافية والثقافية وال�سيا�سية �أي�ضا.
ال�شامل ل�شبه جزيرة العرب؛ وذلك عرب عدد متنوع ً
فللوهلة الأوىل ،تبدو للقارئ مدى �ضخامة مادة هذا الكتاب؛ �سواء من حيث احلجم الذي يبلغ � 750صفحة من القطع الكبري� ،أو ثراء املادة املعرفية� ،أو تنوع
امل�صادر التي نهل منها امل�ؤلف و�أحال �إليها يف موا�ضع عدة� ،أو تعدد املو�ضوعات واملداخل والثيمات� ،أو ات�ساع الر�ؤية املنهجية التي «حتاول» -و�أ�ؤكد هنا على
فعل املحاولة ،ال التحقق �أو الإجناز� -أن توازن موازنة مو�ضوعية بني نظرة الغرب ل�شبه اجلزيرة العربية من ناحية ،ونظرة بع�ض امل�صادر واملرويات العربية
للغربيني من ناحية مقابلة.
ويف م��ق��دم��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ك��ب�ير ،ي�����ص��ف امل����ؤل���ف �آن���درو
ك���راي�ت�ن ع��م��ل��ه ب��ك��ون��ه «حم����اول����ة �أوىل ل���رب���ط امل��ا���ض��ي
بالر�سومات التو�ضيحية لالكت�شافات احلديثة؛ من �أجل
عر�ض ال�صورة الكاملة يف نطاق معتدل»؛ �أي يف جملدين
ف��ق��ط .ه��ك��ذا ،ي��ع�ترف ك��راي�تن ،م��ن��ذ ال�����ص��ف��ح��ات الأوىل
لكتابه ،بثقل املهمة التاريخية واملعرفية التي يت�صدى
ل��ه��ا ب��وع��ي ،وه���و ي��ت��ك��ئ ع��ل��ى ت����راث ا���س��ت�����ش��راق��ي �أوروب����ي
�ضخم متخم ب��الآراء املنحازة واخلطابات الأيديولوجية
املُجحِ فة التي راح ُيديل بها عدد غري قليل من الباحثني
الغربيني وامل�ست�شرقني ح��ول م�سائل الإ���س�لام وال��ق��ر�آن
والأدب ال���ع���رب���ي وال�����ش��خ�����ص��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ورح���ل���ة احل��ج
وتاريخ الوهابيني يف اجلزيرة...وغريها من املو�ضوعات
والثيمات واملقاربات ال�شائكة.
ويف �أغلب هذه املوا�ضعُ ،ي�ص ِّرح كراينت ب�أ َّنه ي�سعى خللق
�سر ٍد تاريخي ب�سيط خ��الٍ من «ال�ضغينة اجل��ائ��رة» ،على
ح��د و���ص��ف��ه� ،أو ل��ن��ق��ل مب�صطلحاتنا احل��دي��ث��ة �إن���ه ك��ان
ي�سعى �إىل ن�سج «�سردية» �أو «مروية» مو�ضوعية �أو �شبه
م��و���ض��وع��ي��ة غ�ير م��ت��ورط��ة ك��ل�� ًّي��ا يف م��ن��ظ��ورات ال�ضغينة
اال�ست�شراقية� ،أو حتت وط���أة النزعة الكولونيالية التي
�سادت بني امل�ؤلفني ال�سابقني لفرتات غري ق�صرية.
ويف ت�ص ُّوري� ،أن م�ؤلف هذا الكتاب قد جنح يف هذه املهمة
يف اجل��زء الأك�ب�ر م��ن كتابه؛ وذل��ك مب�ساعدة املعلومات
الإثنوغرافية التي وفرها له ولغريه الرحالة الأوروبيون
امل���ح���دث���ون ،وال���ت���ي مل ت��ك��ن م��ت��اح��ة ل��ل��ك��ت��اب وال��ب��اح��ث�ين
ال�����س��اب��ق�ين ع��ل��ي��ه ،ج��ن�� ًب��ا �إىل ج��ن��ب م���ع ع����دد واف�����ر من
الرتجمات اجل��دي��دة لأع��م��ال ع��دة كتبها م���ؤرخ��ون عرب
�أفاد منهم يف طبعة الكتاب الثانية.
()1
لقد �أ�صبح من الثابت تاريخ ًّيا �أ َّن جامعات �أ�سكتلندا قد
�أول��ت اهتما ًما خا�صا ب��درا���س��ات «اال�ست�شراق» منذ وقت
مبكر؛ فكانت جامعة �سانت �أن��دوز تدر�س اللغة العربية
لغة و�أد ًب���ا منذ العام 1411م .و�أدرج���ت جامعة جال�سجو
مادتي «اللغة العربية» و»الإ�سالم» �ضمن تدري�س الكتاب
املقد�س ع��ام 1451م .وق��د ملع يف �سماء اال�ست�شراق �أع�لام



�أ�سكتلنديون كثريون؛ كان من �أبرز مت�أخريهم هاملتون
ج��ب ( )1971-1895وول��ي��ام م��ون��ت��ج��م��ري وات (-1909
� .)2006أم��ا م�ؤلف ه��ذا الكتاب ذات��ه �آن��درو ك��راي�تن ،فلم
ينل �شهرة كافية و�سط ه���ؤالء الأع�لام من امل�ست�شرقني،
ومل ُيو�ضع يف م�صافهم �أو ُر ْتبتهم ،كما مل ُي��درج ا�سمه
�ضمن معاجمهم وم��و���س��وع��ات��ه��م ،و�إمن���ا ك��ان ي�����ش��ار �إل��ي��ه
بو�صفه عالِ ا وكاتبا لل�سري وال�تراج��م فح�سب .لقد بد�أ
ك��راي�تن �-أو «كري�شتون» ،كما ُيحب �أن يعربه البع�ض-
حياته ً
واعظا كن�س ًّيا ،ثم تد َّرج يف املنا�صب الكن�سية حتى
ن��ال ع�ضوية امل�شيخة الكن�سية ب���أدن�بره وامل��ج��م��ع ال��ع��ام
للكنائ�س يف �أ�سكتلندا .وبدءًا من العام  ،1892ن�شر امل�ؤلف
كت ًبا يف ت��راج��م رج��ال ال��دي��ن ،و���ش��ارك بعد ذل��ك يف ن�شر
عدد الفت من املقاالت والبحوث يف املجالت والدوريات.
ويف العام  ،1833ن�شر كراينت كتابه «تاريخ جزيرة العرب
القدمي واحلديث» يف جملدين ،ونال يف العام  1837درجة
ال��دك��ت��وراه يف احل��ق��وق م��ن جامعة �سانت �أن����دروز ،وقبل
وف��ات��ه بثالثة �أع���وام �-أي يف ال��ع��ام  -1852ن�شر الطبعة
الثانية من كتابه عن جزيرة العرب ،حتت عنوان �آخر وهو
«تاريخ جزيرة العرب و�شعبها».
()2
ك��ان��ت ج���زي���رة ال���ع���رب م��ن��ذ �أق�����دم ال��ع�����ص��ور -وال ت���زال-
حم َّ��ط �أن��ظ��ار واه��ت��م��ام ال��غ��رب الأوروب����ي؛ وذل��ك لأ�سباب
ودواف����ع خم��ت��ل��ف��ة .ف��م��ن امل��ع��روف �أن ج��زي��رة ال��ع��رب هي
مهبط الديانات ال�سماوية الثالث الرئي�سية يف العامل
(اليهودية ،وامل�سيحية ،والإ���س�لام) ،حيث كانت �أرا�ضيها
��رح��ا ل��ل��ك��ث�ير من
وج��ب��ال��ه��ا و���ص��ح��اري��ه��ا وم��ي��اه��ه��ا م�����س ً
احل��وادث التاريخية التي ورد ذكرها يف الكتب ال�سماوية
الثالثة (التوراة ،والإجنيل ،وال��ق��ر�آن) ،وارتبطت ب�شكل
�أو ب���آخ��ر ب��ه��ذه ال��دي��ان��ات؛ حيث اكت�سبت �أه��م��ي��ة خا�صة
ورمب����ا ق��د���س��ي��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة -ل���دى �أت���ب���اع ه���ذه ال��دي��ان��ة�أو ت��ل��ك .وم���ن امل����ؤك���د �أن ه���ذه احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة قد
دفعت بالكثري م��ن رج��ال ال��دي��ن الأوروب��ي�ين والباحثني
والرحالة وامل�ستك�شفني �إىل �أن ي�شدوا الرحال �إىل هذه

البالد للبحث عن �أي��ة دالئ��ل �أو �آث��ار ُتلقي بع�ض ال�ضوء
ع��ل��ى ح����وادث ق����ر�أوا عنها يف كتبهم وتناقلتها م��روي��ات
�أ�سالفهم و�أ���س�لاف �أ�سالفهم .فالبحث ع��ن �أم��اك��ن مثل
املو�ضع ال��ذي عرب فيه بنو �إ�سرائيل البحر الأحمر عند
خ��روج��ه��م م��ن م�����ص��ر� ،أو ال��ب��ح��ث ع��ن امل��ك��ان ال���ذي جتلى
فيه اهلل �سبحانه وتعايل يف طور �سيناء عندما كلم نبيه
مو�سى -عليه ال�سالم� -أو البحث عن مهد ال�سيد امل�سيح
عليه ال�سالم -والأماكن التي عا�ش وتنقل فيها...وغريذلك من الأماكن واحل��وادث التاريخية؛ كلها كانت -وال
ت��زال -م�صد ًرا مُلهِما بالن�سبة �إىل �أفكار ه���ؤالء الرجال
وخيالهم.
ويبدو �أ َّنه من َب ْي ُجملة الأ�سباب التي دفعت كراينت �إىل
ت�أليف هذا ال�س ْفر الكبري حر�صه الديني على �إثبات �صحة
بع�ض املقوالت التي وردت يف الكتب املقد�سة ع َّمن �أ�سماهم
«�أبناء �إ�سماعيل» �أو «�أبناء هاجر» ،وهو يف هذا مل ينحرف
كثريا عن النهج اال�ست�شراقي الذي كان ينظر �إىل العرب
باعتبارهم ه����ؤالء ال�شرقيني «امل��ت��وح�����ش�ين» .فمع نهاية
ً
مبغ�ضا يف كل �أرج��اء
القرون الو�سطى ،ك��ان ا�سم العرب
�أوروبا؛ �إذ كانوا ُيعرفون فقط �إما ب�أنهم «برابرة» �أو «قطاع
ط��رق» �أو «ح��ارق��و مكتبات» �أو بو�صفهم «امل���رادف القادم
م��ن ال�شرق لقبائل ال��ه��ون واجل��رم��ان الهمجية و�أع���داء
العقيدة الكاثوليكية» .لقد انطوى الكتاب على �أ�شياء من
ه��ذا القبيل ،كما تع َّمد امل�ؤلف �أن تكون الفقرة الأخ�يرة
من الف�صل الأخري من هذا املنت الكبريُ ،خال�ص ًة و�إثباتا
لوجهة ن��ظ��ره ت��ل��ك ،وك�شفا ع��ن �أي��دي��ول��وج��ي��ت��ه املنحازة
(راجع �ص)744-743:؛ حيث تناول ال�سمات املتناق�ضة يف
�شخ�صية العربي وتناق�ضات وغرائب يف ممار�سات العرب
الدينية .لقد عكف امل���ؤل��ف على درا���س��ة ما كتبه �سابقوه
عن العرب ودينهم و�سرية نبيهم؛ �أق�صد ب�أن كراينت قام
بتفنيد بع�ض اخلطابات املنحازة التي ان�ساق �إليها كل من
�أمثال جورج �سال ( )1736-1697و�سيمون �أوكلي (-1678
 )1720و�إدوار جيبون ()1794-1737؛ حيث مل يقتنع مبا
�أوردوه من �آراء متع�صبة ومزاعم باطلة؛ فقرر �أن يتناول
املو�ضوع من خالل الرجوع �إىل امل�صادر الأ�صلية كم�ؤلفات

