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االستشراق  بين التأثير والّتأثرواألدب العربي   



 

 

ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  (1)بِْسِم َّللاه

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  ِحيِم  (2)اْلَحْمُد َلِِله ْحَمِن الره يِن  (3)الره اَك َنْعُبُد  (4)َمالِِك َيْوِم الدِّ إِيه

اَك َنْسَتِعيُن  َراَط اْلُمْسَتقِيَم  (5)َوإِيه ِصَراَط الهِذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر  (6)اْهِدَنا الصِّ

الِّيَن   (7)اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل الضه

 سورة الفاتحة

 

 بسم َّللا الرحمن الرحيم

ُ أَْضَغاَنُهمْ  َرٌض أَن لهن ُيْخِرَج َّللاه  (92) أَْم َحِسَب الهِذيَن فِي قُلُوبِِهم مه

ُ َولَْو َنَشاء ََلََرْيَناَكُهْم  ُهْم فِي لَْحِن اْلَقْوِل َوَّللاه َفلََعَرْفَتُهم بِِسيَماُهْم َولََتْعِرَفنه

ابِِريَن َوَنْبلَُو ( 03)َيْعلَُم أَْعَمالَُكمْ  ُكْم َحتهى َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصه َولََنْبلَُونه

وا َعن َسبِي إِنه ( 03)أَْخَباَرُكمْ  ُسولَ ِمن الهِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ ِ َوَشاقُّوا الره ِل َّللاه

َ َشْيًئا َوَسُيْحبُِط أَْعَمالَُهمْ 
وا َّللاه َن لَُهُم اْلُهَدى لَن َيُضرُّ  (.09)َبْعِد َما َتَبيه

 سورة محمد 

 

 



 

 

 

 

 الحمد والشكر ّلله ربه العالمين 

 ....إلى خير خلق هللا أجميعن 

 .... إلى الرحمة المهداة 

 المصطفى عليه الصالة والسالم 

 .إلى من أنار دربي وأحيا األمل بقلبي ألبي.... هذه سطور شقائك 

 إلى أمي ...هنا وهناك 

 ة األخ كيحل بن مغنية  إلى كل إخوتي وخاصه

  نجاحنا بقول أو فعلإلى كل من أسهم في 

 .ولكل شخص رسم البسمة على وجوهنا وأدخل الفرحة لقلوبنا 

 كيحل آمنة  
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 مـــقــــدمــــة
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تقوم العالقات الثقافٌة واألدبٌة على أساس الّتبادل والّتواصل بٌن الدول وثقافاتها 

وعاداتها وتقالٌدها، وخباٌا حضاراتها، فٌحدث الّتالقح بٌن اآلداب وٌحصل االحتكاك فٌما 

فالعالم الٌوم ٌعّد قرٌة كونٌة صغٌرة بفضل االنفتاح على ثقافة اآلخر وهذا ما جّسدته  .بٌنهما

العدٌد من الّتٌارات واالّتجاهات الفكرٌة كاالستشراق باعتباره حركة فكرٌة غربٌة، وجهد 

علمً استهدف الشرق وحضارته وعنً بجمع وفهرسة وتبوٌب العدٌد من الكتب فً شتى 

ك المتعلقة باألدب العربً، حٌث اهتّم بدراسة تارٌخه ونشأته وتطّوره المجاالت السٌما تل

وأصالته، وقٌمته وعصوره ونهضته، وكذا تأّخره وأعالمه وكّتابه، وشعراءه، زٌادة على 

 ذلك تأثره وتأثٌره.

أفاد الغرب والشرق على الّسواء فً المٌدان األدبً وولع أصاحبه بالعربٌة قد ف

، فما هو االستشراق؟ وفيم ٌته فً دراسة الفكر واألدب العربٌٌنوحروفها ما ٌوحً ألهم

تمّثلت اهتمامات المستشرقين باألدب العربي؟ وما هي مالمح تأثر األدب العربي بحركة 

 االستشراق؟ 

موضوع االستشراق  ناألهمٌة الموضوع وذٌوع صٌته، فقد حدث أن عالج اونظر

أكثر، وما جعلنا نهتم بهذا العلم وما بعث فً نفسنا حب الّتطلع أبصفة عاّمة ما زاد فً 

أنفسنا وخاطرنا شغف الّتنقٌب عن مكنونات هذا العلم وأهدافه وآثاره خاّصة فً مٌدان 

بتناول الموضوع والبحث فٌه  نااألدب العربً، فكانت هذه المحّطة خٌر فرصة سنحت ل

هذه من عدم وإّنما قد سبقنا لقفه بعد فً هذا المجال، ولم تكن دراستنا تقصد معرفة ما لم ن

أحمد ثال: أم ،لها العدٌد من الباحثٌن الّذٌن أحسنوا وأجادوا البحث فً هذا الموضوع وبدقّة

 نا(، وقد استندفلسفة االستشراق وأثرها في األدب العربي المعاصرفً كتابه ) سمايلوفيتش

صل ٌحوي فً معالجة موضوعنا على خّطة بحث كانت كاآلتً: مدخل، وفصلٌن كل ف

فٌها للموضوع وأهمٌته، وطرح اإلشكال مع ذكر  نامبحثٌن وخاتمة، وٌسبق ذلك مقّدمة أشر

أسباب تطّرقنا لهذا الموضوع ثّم خّطة ومنهج البحث، وأخٌرا ولٌس آخرا ذكر الصعوبات 



 ج
 

وطرٌفة الّتعامل مع المصادر والمراجع، أّما المدخل فقد حوصلنا فٌه بصفة عاّمة تمهٌدا 

تعرٌف االستشراق، تارٌخه، نشأته، ودوافعه( ثم الفصل األّول بعنوان: االستشراق للبحث )

فً المبحث األّول اهتمامات المستشرقٌن باألدب العربً القدٌم  ناواألدب العربً، ذكر

والحدٌث، ودوافع هذا االهتمام ووسائل االستشراق فً تأثٌره على األدب العربً فً 

 المبحث الثانً.

ا فً الفصل الثانً على البحث فً أثر االستشراق على األدب العربً هذا وقد قمن

من خالل مبحثٌن األّول بعنوان مظاهر تأثر األدب العربً باالستشراق، أّما المبحث الثانً 

فكان تطبٌقٌا، تحّدثنا فٌه عن تأثر طه حسٌن فً كتابه )فً الشعر الجاهلً بالمستشرق 

لك على منهج وصفً تحلٌلً، وعلى الّرغم من بعض ( معتمدٌن فً ذثاإلنجلٌزي مرجلٌو

الّصعوبات الّتً واجهتنا والعراقٌل بادئ ذي بدء منها ُعّدة البحث المادٌة )جهاز الكمبٌوتر( 

إضافة إلى قلّة المراجع فً هذا المجال وعدم مصداقٌة بعضها وصعوبة اقتنائها رغم 

فً نفس المٌدان  صّبتٌع ذات صلة نظرا لكثرة القائمٌن والمنشغلٌن على مواض ،توفّرها

ٌّق لمعالجة هكذا موضوع، ٌمثل الوقت عامال أساسٌا فً  تقرٌبا، وال ننسى أٌضا الوقت الض

شرعنا إنجاز البحث، فقد جمعت ما احتجت له من مصادر ومراجع تعٌلنا فً عملنا و

اختٌار ما كمرحلة أولى فً فرز الكتب حسب األولوٌة وتفحصناها بعض الشًء لٌتسنى لنا 

ٌفٌدنا فً موضوعنا من معلومات وانتقائها والّتأكد منها فً كتب أخرى مماثلة، وحاولنا فً 

المرحلة الثانٌة دمج المعلومات مع بعضها وترتٌبها وتحسٌن أسلوب الخطاب ثم تفّحصها 

 وتنقٌحها مّرة أخرى قبل الّتصحٌح من قبل األستاذ المشرف.

ابة النهائٌة مع احترام المنهجٌة )حجم الخط، ذكر ى لنا أن نشرع فً الكتتسنوقد 

 المراجع فً أسفل الصفحة، ووضع الهوامش مع كتابة كل موضوع بعنوانه مرقما(.

وأخٌرا ولٌس آخرا نوجز بأّن الشرق واألّمة العربٌة واإلسالمٌة على الّسواء بحاجة 

إلٌها الغرب وذلك الٌوم إلى دراسة آداب الغرب ودراسة الحركات والعلوم التً أفاض 

لمعرفة مواطن الضعف والقّوة والّتأثر بالغرب فً الجانب اإلٌجابً ال الّسلبً، ومن خالل 

 بحثنا هذا سنورد تأثر أدبنا العربً باالستشراق فً الجانبٌٌن الّسلبً واإلٌجابً.



 د
 

''عبد و ال ننسى أن نتقّدم فً هذا المقام بالشكر الجزٌل للدكتور واألستاذ المشرف 

وتوجٌهاته فً إنجاز هذا البحث، الّذي لم ٌبخل علٌنا من كرم عطاءه  لوهاب بن دّحان''ا

جل الذي ساقنا لهذه الفرصة والمقام و له بعد شكر وحمد هللا عز واالمتنانفكّل الشكر 

 ووفقنا بتوفٌقه.

 وختاما نسأل هللا الّتوفٌق والّنجاح والحمد هلل رّب العالمٌن.

م3122ماي32هـ/2441رمضان  32األحد   
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؛توّسع مفهومه ها االستشراق فً األوساط األدبٌة نظرا لألهمٌة البالغة التً احتلّ 

لٌشمل علوما  ومناهجه بل تخطى حدوده،له قواعده وأسسه وكٌانه ومدارسه  وأصبح علما 

اصطالح  لمستشرقونوا فاالستشراق ،اآلثار والتارٌخ واألصوات وغٌرهاأخرى كعلم 

واسع ٌشمل طوائف متعدد، تعمل فً مٌادٌن الّدراسات الشرقٌة المختلفة، فهم ٌدرسون 

ل ما ٌخّص الّشعوب الشرقٌة، مثل: الهند وفارس العلوم والفنون والّدٌانات والّتارٌخ، وك

والصٌن والٌابان والعالم العربً
1
 غٌرهم من أمم الشرق.و

ة غاضبة متحّدٌة وضفة شرقٌة قافة الغربٌة كون جدٌد وقارشرق فً نظر الثّ فال

وكأّنها التارٌخ كلّه حدهاو تقف، شامخة باعتزاز،التارٌخ  بكبرٌاءة منتصب
2

، وٌجدر بنا 

على مفهوم كلمة االستشراق التعّرف
3
 وداللتها التارٌخٌة. 

 تعريف االستشراق -1

 : لغة - أ

مأخوذة من )شرق( ٌقال شرقت الشمس إذا طلعت وهً تعنً مشرق الّشمس شرق 

..ٌشرق شروقا، والشروق األخذ من ناحٌة الشرق
4

 

 أّما فً معجم المنهل فقد ورد هذا المصطلح مع التحدٌد اآلتً: 

  Orient و  Orientalisteومستشرق مقابلتٌن للفظة الفرنسٌةجاءت لفظتا شرق 

هو الشرقً والمشرقً لوصل كل متأثر و  Orientalلوصف أهل الشرق أو الشرقٌٌن 

ا أٌضا معنى حب الّتً له Orientalismeّما االستشراق فٌعّبر عنها بلفظة رق، أبالشّ 

 .Orientalisteٌة هو ، أّما العالِم باللّغات واآلداب الشرقاألشٌاء الشرقٌة

                                                           
، دار الفكر للطبع والنشر والتوزٌع، مصر، القاهرة، 2المستشرقون ومشكالت الحضارة، ط.صبرة عفاف سٌده محمد 1

 .77، ص7997

االستشراق تعرٌفه مدارسه وآثاره، المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة، إٌسٌسكو،  .الّنبهان محمد فاروق 2

 .18، ص2172-هـ7433

ٌّادي محمد فتح هللا 3 ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقٌن منها، المنشأة العاّمة للنشر والتوزٌع، طرابلس،  .ز

 .76م، ص7983، 7لٌبٌا، ط

قسم الثقافة، كلٌة الشرٌعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود االستشراق مفهومه وآثاره،  .حمد حسن األشرف حصال 4

  .72هـ، ص7438-هـ7437 السعودٌة، ،اإلسالمٌة
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 اصطالحا:  - ب

جاهاته وأممه، وهو االستشراق علم ٌعنى بدراسة الشرق وآدابه وثقافته وحضارته واتّ 

قائال:'' ...علم ٌختص بفقه اللّغة خاّصة، وال بد  (Part)بارتذلك الّتٌار الفكري الذي عّرفه 

ة من كلمة شرق، وكلمة المشتقّ  االستشراقلنا إذن أن نفكر فً المعنى الذي أطلق علٌه كلمة 

هو علم العالم الشرقً، واألمر إلى  االستشراقشرق تعنً مشرق الشمس، وعلى هذا ٌكون 

هذا الحّد واضح... أّما الشرق الذي ٌختص به االستشراق فمكانه جغرافٌا فً الّناحٌة 

ى ٌا، الذي ٌسمّ وٌمتّد االستشراق إلى الشمال غرب إفرٌقجنوبٌة الشرقٌة بالقٌاس إلٌنا...ال

ٌختص بالبلدان  االستشراقبالمغرب أي بلد غروب الشمس، إذا كان المفروض أّن اسم 

ٌّن بوضوح مستقٌم المقصود به  الشرقٌة دون غٌرها، ومهما ٌكن من أمر فإّن االسم ال ٌب

هو الموضوع ذاته'' بط والمهمّ بالضّ 
1
. 

رق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه، الٌوم دراسة الغربٌٌن لتارٌخ الشّ  باالستشراقٌراد 

ومعتقداته وأساطٌره، ولكّنه فً العصور الوسٌطة كان ٌقصد به دراسة العربٌة لصلتها 

بالّدٌن ودراسة العربٌة لعالقتها بالعلم، بٌنما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه معمورا بما 

رب من بحره إلى محٌطه بغداد والقاهرة من أضواء المدنٌة والعلم، كان الغمنائر  هب تشعّ 

رقا فً غٌاهب من الجهل الكثٌف والبربرٌة الجموحاغ
2
. 

ق من إّن االختالف فً تحدٌد مفهوم كلمة شرق ٌنشأ عنه اختالف فً تحدٌد المستشر

إّننا نعنً ب المستشرقٌن، الُكّتاب الغربٌٌن الذٌن ٌكتبون عن هو؟ فبعض الباحثٌن ٌقول: ''

''المستشرق هو بكً'' فً تعبٌر آخر: اإلسالمٌة''، وٌقول ''البعلالفكر اإلسالمً والحضارة 

''إّن لفظ االستشراق : سعيد'' ''إدوارد، وٌضٌف الّدارس للغات الشرق وفنونه وحضارته''

رق أو ٌبحث فٌه وكل لفظ أكادٌمً صرف والمستشرق هو كل من ٌدرس أو ٌكتب عن الشّ 

قا''ما ٌعمله هذا المستشرق ٌسمى استشرا
3
. 

                                                           
م، 7998 )د.ط( وأثرها فً األدبً المعاصر، دار الفكر العربً، القاهرة، مصر، االستشراقفلسفة  أحمد.سماٌلوفٌتش  1

 .23ص

ٌّات  2  .572ص ،(د.ت)، (د.ط) تارٌخ األدب العربً، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، أحمد حسن.الز

أثر االستشراق فً األدب العربً)دراسة مقارنة فً كتابات جرجً زٌدان(، رسالة ماجٌستٌر،  .بن حلٌمة كرٌمة 3

  .15-14تخصص دراسات مقارنة بٌن األدب والحضارة، ص
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ده االرتباط الوثٌق بٌن غوي واالصطالحً، وهذا ما ٌؤكّ والعالقة وثٌقة بٌن المعنٌٌن اللّ 

اللة االصطالحٌة لكلمة استشراق وبٌن الجذر اللّغوي فً اللّغات األوروبٌة واللّغة الدّ 

ٌّن بعد انتقاله من المجال الجغرافً فً والعربٌة،  هو االرتباط الذي ٌجعل هذا المصطلح ٌع

وهً مجموع  م7799والفرنسٌة سنة  م7779المعرفً فً اللّغة اإلنجلٌزٌة  اإلطار

طلق على فقد أُ  ،رق دٌانته وأعرافه وثقافتهالّدراسات التً ٌقوم بها أهل الغرب عن الشّ 

ذٌن ن الّ طلق على الغربٌٌرقً مصطلح االستشراق، وأُ عنى بدراسة العالم الشّ الّدراسة التً تُ 

صوا خٌن والكّتاب األجانب الذٌن خصّ االستشراقٌة أّنهم جماعة من المؤرّ ٌقومون بالّدراسة 

ٌنٌة واالجتماعٌة ارٌخٌة والدّ راثٌة والتّ المواضٌع التّ من حٌاتهم فً دراسة الشرق وتتبع  جزء

رقللشّ 
1
. 

 :أةــــــشـــــالن   -2

فكرٌة وحركة علمٌة ذات دوافع وخصائص ومدارس ومناهج لها  ةاالستشراق ظاهر

االستشراقٌة  راساتبالدّ نً جذورها وأصولها، وعلٌه فإّنه ال ٌعرف من هو أّول غربً عُ 

ومجدها  عظمتهاقصدوا األندلس فً إّبان  الذٌن هبان الغربٌٌند أّّن بعض الرّ ولكن المؤكّ 

م والكتب العربٌة إلى لغاتهم وتتلمذوا على علماء وتثقفوا فً مدارسها وترجموا القرآن الكرٌ

المسلمٌن فً مختلف العلوم وبخاّصة فً الفلسفة والّطب والرٌاضٌات، ومن أوائل هؤالء 

عرب لنشروا ثقافة اذٌن الّ  المحترم'' ''بطرسإلى جانب  جربرت ًالّرهبان الّراهب الفرنس

هذا فٌما ذهب له العقٌقً. ،بعد عودتهم لبلدانهم
2

 

سمً وجود االستشراق الرّ  ءوإن كان بعض الباحثٌن ٌشٌر إلى أّن الغرب ٌؤّرخ لبد

، بإنشاء عدد من كراسً اللّغة العربٌة فً م7372بصدور قرار مجّمع فٌٌنا الكنسً عام 

رورة ٌوم والدة عدد من الجامعات األوروبٌة، هذا وال ٌعنً التأرٌخ لالستشراق هو بالضّ 

عبارة عن تأرٌخ، قصد ضبط قدرة زمنٌة محددة للبداٌات األولى  هذا العلم الجدٌد بل هو

 لالستشراق إذ اختلفت وتباٌنت اآلراء حول نشأته.

                                                           
 .27ص، م2117شاٌب لخضر. نبّوة محّمد فً الفكر االستشراقً المعاصر، مكتبة العبٌكل، الجزائر، ٌنظر:  1

م، 7989، 2االستشراق والمستشرقون مالهم وما علٌهم، المكتب اإلسالمً، بٌروت، لبنان، ط .مصطفًالّسباعً  2

 .74ص
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ومنهم من جعل الحروب الصلٌبٌة بداٌة االستشراق حٌث بدأ االحتكاك السٌاسً 

والدٌنً بٌن اإلسالم والنصرانٌة.
1

 

موٌة التً نشبت بٌن العرب بٌنما ترى فئة أخرى أّن بداٌاته تزامنت والحروب الدّ 

-715المسلمٌن والّنصارى فً األندلس بعد استٌالء '' ألفونسو السادس'' على طلٌطلة عام 

نت ام، فٌما ذهب آخرون إلى أّن البداٌات األولى تعود إلى القرن الثانً عشر حٌث ك448

 هـ.548 -م7743أّول ترجمة للقرآن الكرٌم إلى اللّغة الالتٌنٌة وذلك سنة 

بٌن  العنٌففإّن االستشراق ظاهرة ثقافٌة قد نشأت فً أعقاب ذلك الصدام إذا 

 الحضارتٌن المختلفتٌن، الحضارة اإلسالمٌة المتوثبة والحضارة الغربٌة المسٌحٌة، إذْ 

ط سلطانها على جزء كبٌر من آسٌا وإفرٌقٌا وأقامت استطاعت الحضارة اإلسالمٌة أن تبسُ 

ظرٌات، ة فً ثقافة اإلنسان وأضافت الكثٌر من المعارف والنّ دوال كبٌرة ذات قّوة وحضار

لهم، قت دوّ وتمزّ كود اضطربت أوضاع المسلمٌن ولما أصاب الحضارة اإلسالمٌة الرّ 

ب ألوضاعهم وأخذ ٌعّد نفسه رف واللّهو، طمع فٌهم عدّوهم الجاثم المترقّ وانصرفوا إلى التّ 

ٌة والتً أّدت إلى:لمواجهة ذلك العدّو فانطلقت الحمالت الصلٌب
2

 

 .ًاستعادة الغرب لنفسه واستعداده لمواجهة العالم اإلسالم 

 .التفات الغرب إلى العلوم والمهارات 

 .توّجه الغرب إلى الترجمة كً ٌتعلّموا على أٌادي المسلمٌن 

رض التعّرف على الشرق ودٌانته م فً تأسٌس هذا العلم إّنما هو بغوداللة جهوده 

عن القّوة الكامنة باإلسالم والعربٌة ومحاربتها.وحضارته والكشف 
3

 

صعب تحدٌد بداٌة ثابتة لالستشراق فكما هو مالحظ أّن بعض بالّتالً فإّنه من ال

المؤرخٌن ٌعودون به إلى الّدولة اإلسالمٌة فً األندلس ومنهم من ٌرجعه إلى القرن الثانً 

                                                           

، م7998، 7ط االستشراق والتارٌخ اإلسالمً، األهلٌة للنشر والتوزٌع، المملكة األردنٌة، عّمان، .فوزي فاروق عمر 1 

 .31ص

 .31، صنفسهالمرجع  .فوزي فاروق عمر 2

االستشراق فً الفكر اإلسالمً المعاصر )دراسات تحلٌلٌة تقوٌمٌة(، كلٌة دار العلوم، القاهرة،  .هللا الشرقاويمحمد عبد  3

 .54م، ص7999مصر، 
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ّن األهم من ذلك أّن االستشراق حركة لك ،لبٌٌنام الصّ للهجرة، ومنهم من ٌعودون به إلى أٌّ 

لها أهدافها وغاٌاتها ومنهجها فلم تظهر عن عبث بل كان دافعها دٌنً ٌستهدف خدمة 

االستعمار
1
 وما إلى ذلك من دوافع. 

 دوافع االستشراق: -3

هذا العلم ومبتغاه، بدراستنا ومعرفتنا لدوافع االستشراق سٌتضح وٌتجلى أمامنا حقٌقة 

وهو تطلّع طبٌعً فطري  ،االستشراق األولى كمحاولة استكشاف اآلخرفقد كانت دوافع 

واٌا بغاٌة الفضول والمعرفة، لكن سرعان ما أخذت اتجاها معاكسا، ظهرت من خاللها النّ 

الخبٌثة من وراء دراسات هذه الحركة المعروفة بعلم االستعراب على شتى األصعدة 

السٌاسٌة الدٌنٌة واالقتصادٌة...إلخ
2

 

 ا فً نشأة الدراسات االستشراقٌة، قد لعب الدافع الدٌنً  دورا خطٌرا وهامّ : الدافع الديني

فقد بدأ بالّرهبان، واستمر كذلك حتى عصرنا الحاضر، هؤالء الذٌن أرادوا تشوٌه اإلسالم 

وإثبات أّنه دٌن ال ٌستحق االنتشار من خالل دراساتهم العلمٌة للتصدي لهذه القوة التً 

ت أفكارهمت  سس العقٌدة عند الغربٌٌن، وشتّ زعزعت أ
3
فشّددوا الهجوم على اإلسالم لصرف  

بشٌر لنصرانٌتهم كفعل األنظار عن نقد ما عندهم من عقٌدة  وكتب مقّدسة، وبالّتالً التّ 

ا، قافة اإلسالمٌة التً شّكلت أرفع الّدرجات من مثٌالتها فً أوروبّ للفكر والفلسفة والثّ  مضادّ 

جه الّرهبان لدراستها ومعرفتها بغٌة اللّغة العربٌة أصبحت لغة دٌن وفلسفة اتّ وبما أّن 

عن غٌر المباشر لهم بذلك الطّ لٌتسنى التعّرف على القرآن الكرٌم ومقارنته بالكتاب المقّدس، 

فً دٌن المسلمٌن.
4 

 ذوا لٌبٌة فأخً الحروب الصّ ف انهزامهم: لم ٌٌأس أعداء اإلسالم بعد االستعماري الدافع

ٌطرة على بالد العرب فً ى لهم محاربتهم والسّ طرٌقا آخرا لمعرفة العرب أكثر كً ٌتسنّ 

                                                           
 .28ص. االستشراق مفهومه وآثاره، صالح حمد حسن األشرف 1

االستشراق )تعرٌفه، مدارسه، آثاره(، منشورات المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة  .ٌنظر: حمد النبهان فاروق 2

 . 73م، )د.ط(، ص2172هـ/ 7433كو، المملكة المغربٌة، سإٌس

 .37صاالستشراق والتارٌخ اإلسالمً،  .فوزي فاروق عمرٌنظر:  3

 .27، 76ص ،علٌهماالستشراق والمستشرقون مالهم وما  مصطفى.اعً السبّ ٌنظر:  4
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ثقافة( فشّجعوا الدراسات االستشراقٌة لحاجتهم لفهم أوضاع  -فكر -كل المجاالت )تراث

المسلمٌن
1
 خطوطات...إلخ(.موتحقٌق أطماعهم باالستٌالء على بالد العرب )من أراضً و 

يط هشام ٌقول فنا ووجود االستشراق فً حّد ة من ضعْ : ''...إّن االستشراق وأفكاره مستمدّ جع 

ق قافً بدٌال للحرب التً لم تحقّ ذاته كان دلٌل وصاٌة فكرٌة'' حٌث غدا الغزو الفكري والثّ 

الهدف المنشود وقد استعمل أكثر من باحث مصطلح ''الغزو الفكري'' أو ''االستعمار 

بحوثهم مع األهداف االستعمارٌة  فٌها  فقطات المستشرقٌن التً تتّ الثقافً'' للّتعبٌر عن نشا

.فً السٌطرة على المنطقة
2 

 افع االقتصادي رغبة الغربٌٌن  بعث الذي راقّ افع األثر فً تنشٌط االستش: كان لهذا الدّ الد 

األثمان، ولقتل  خصربأبٌعٌة الخام الطّ  مواردنافً الّتعامل معنا لتروٌج بضائعهم، وشراء 

صناعتنا المحلٌة التً كانت لها مصانع قائمة مزدهرة فً مختلف بالد العرب والمسلمٌن
3

 ،

ى تكون البالد اإلسالمٌة مٌدان استهالك ساتنا االقتصادٌة حتّ بٌعٌة ومؤسّ ونهب ثرواتنا الطّ 

شف لهم عن ى  تكراسات االستشراقٌة، حتّ شّجعوا الدّ  تنتجه األٌادي الغربٌة فكان أن مالِ 

ة الّتعامل معها.طبٌعة العقلٌة العربٌة وكٌفٌّ 
4 

   راعات الفكرٌة التً ٌاسً أساسا فً تفجٌر الكثٌر من الصّ افع السّ : كان الدّ افع السياسيالد

ٌ  ن   والمثل واضح فً االنقالبات العسكرٌة وفً إثارة الفتن ؛ولة ر فً بناء هٌكل الدّ تج عنها تغ

العربٌة واإلسالمٌةالتً تحدث فً المنطقة 
5

فرقة بٌن سائس للتّ من الدّ  ون  ، وهذا جزاء ما ٌبثّ 

المعونة بعد أن درسوا تماما نفسٌة  ءاسدإوصح وجٌه والن  ة التّ ول العربٌة واإلسالمٌة بحجّ الد  

كثٌر من المسؤولٌن فً  تلك البالد وعرفوا نواحً الّضعف فً سٌاستهم العاّمة، كما عرفوا 

عبٌة على مصالحهم واستعمارهم فحاربوها عن بعدجاهات الشّ االتّ 
6
. 

   ٌّد  افع العلمي: الد باعتبار أّن العالم اإلسالمً ٌعّد كنزا حضارٌا أنجب علوما وش

ٌّم علماء الغرب فاهتموا بدراستها واكتشاف  حضارات وثقافات وفلسفات، فقد أثارت هذه الق
                                                           

 .82-87ص ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقٌن منها، محمد فتح هللا.زٌادي ٌنظر:  1

 .36، صاالستشراق والتارٌخ اإلسالمً .ٌنظر: فاروق عمر فوزي 2

 .78، ص. االستشراق والمستشرقون مالهم وما علٌهمالسباعً مصطفى 3

 .84ص، نفسهالمرجع  .زٌادي محمد فتح هللا 4

 .57فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، ص .فٌتش أحمدٌنظر: سماٌلو 5

 39-38، صالمرجع نفسه .فوزي عمر فاروق 6
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بنهم ته وآدابه فأقبلوا علٌها رق وحضارأسرارها، وكان البد لهم من دراسة لغات الشّ 

غفوش
1

، فهناك من المستشرقٌن من اندفع برغبة علمٌة صادقة ما أفاد العالم الغربً 

ٌّمة والتً تقد  من خالل الدّ  ؛والعربً على السواء ارٌخ م فائدة علمٌة فً تفسٌر التّ راسات الق

 (Hadrian Riland) ريالند هادرياناإلسالمً، فقد التزموا بالمنهج العلمً المجّرد وهناك 

العدٌد من اآلراء األوروبٌة حول اإلسالم ودعا إلى  "المحمدية الديانة"فً كتابه الموسوم بـ

ن الباحثٌن فً التراث دراسته فً أصوله وٌنابٌعه األصلٌة فً الكتب العربٌة وهناك مِ 

حضارة اإلسالمٌة ن انقلبوا إلى مستشرقٌن ٌدرسون الّتارٌخ والوالنصوص الدٌنٌة م   العربً

والتراث والحضارة  العربًإذ جاءت بحوثهم عبارة عن دراسات مقارنة بٌن التراث 

اإلسالمٌة.
2 

ه عن سائر العلوم األخرى  وهنا زُ تً تمٌّ صه الّ وخصائِ  علم معالمهُ  علٌه فإّن لكلّ و 

 :االستشراق خصائصبنا اإلشارة إلى ٌجدر 

 اْعُتِبرفترة قصٌرة بظهرت بذوره األولى فً كنف الٌونان القدامى بعّدة قرون وبعده   -7

 وغٌرهم من رواده األوائل. وبلين استرابون هردوتو

بكثرة رحالت أصحابه واحتكاكهم بالعرب ما أدى إلى ز ولد فً أحضان األندلس وامتا  -2

 ر فً القرن الثامن.حدوث مفارقات وتأثٌر وتأث  

 تارٌخه الطوٌل بأطوار ثالثة هً: التكوٌن والّتقدم واالنطالق.مّر فً   -3

ق د مؤتمراته حٌث نظر فً المخطوطات وحقّ نشاطه واهتماماته وبحوثه الهائلة وتعدّ   -4

 أعداد هائلة منها.

 .االستعمارٌةبارزا فً الّنظرٌة اإلٌدٌولوجٌة  ارلعب دو  -5

ل وبا ووضع لها الفهارس وسهّ قام بتنظٌم الكتب العربٌة التً توجد فً مكتبات أور  -6

 الوصول إلٌها.

وامتازت دراساته  مستقال امعرفة المستشرقٌن ألكثر من لغة حٌث رسم لنفسه منهج  -7

 بالتوّسع والغزارة.

                                                           
  85ص ظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقٌن منها، .زٌادي محمد فتح هللا 1

 .25ص، . االستشراق والمستشرقون مالهم وما علٌهمالّسباعً مصطفى 2
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أثار قضاٌا علمٌة ومعضالت فلسفٌة ومشاكل اجتماعٌة وخالفات قومٌة حٌث اهتم بالعالم  -8

اإلسالمً اهتماما بالغا.
1 

تى مجاالت المعرفة االستشراق ظاهرة فكرٌة لعبت دورا كبٌرا فً ش  وعلٌه فإّن 

 ٌن قدٌما وحدٌثا.العربٌة واإلسالمٌة، السٌما ما ٌتعلّق بالفكر واألدب العربٌّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .715-714، صفلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصرسماٌلو فٌتش أحمد،  1



  

 

 

 

 

 االستشراق واألدب العربً

 

 :االستشراق واألدب العربً.الفصل األّول 

.ًالمبحث األّول: مواقع االستشراق فً اهتمامه باألدب العرب 

 تمهٌد )فً األدب العربً(-1

 المستشرقٌن باألدب العربًاهتمامات -2

 القدٌم- أ

 الحدٌث - ب

 دوافعه-3

ًالمبحث الّثانً: وسائل االستشراق للتأثٌر فً األدب العرب 

 الترجمة( -المخطوطات، ج -المعاجم، ب -التؤلٌف)أ-1

 البعثات العلمٌة العربٌة ألوروبا-2

 حضور العرب فً مإتمرات االستشراق-3

 الّتدرٌس بالجامعات العربٌة-4

 

 

 ل األّولــصــالف
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 تمهٌد:-1

ما صاغه اإلنسان فً قالب لغوي لٌوصله  كلّ على ٌمكن إطالق لفظ األدب بؤوسع معانٌه 

 إلى الّذاكرة.

أدب اللّغة العربٌة وهو مؤثور شعرها أو  ؛نا فً بحثنا هو األدب العربًلكن ما ٌهمّ 

ٌ  ر فً الّنفس المثٌر للعواطف، وما ٌّتصل به ممّ الجمٌل ونثرها البلٌغ المإثّ  ه عٌن على فهما 

من  رومانتٌكًحدود: أدب عاطفً القه ونقده. فهو بالّرغم من أّنه شخصً إلى أبعد وتذوّ 

رامة الرسمٌة، ومع الّطراز األّول، إّنه ٌمّجد العاطفة البشرٌة ولكّنه ٌفعل ذلك ضمن الصّ 

ً بعٌنه وفً اإلٌدٌولوجٌة التً رافقته، وهو اآلخر أّثر هذا فقد ترك أثره فً األدب األوروبّ 

فقد مّر األدب العربً بؤطوار ومراحل تارٌخٌة متعاقبة حتى العصر  ؛أدبنا العربً فً

ًالحال
1
 سٌتّم ذكرها الحقا. 

عنً بها مهام نوإذا أخذنا فً االعتبار المشكالت األربع التً ٌطرحها األدب العربً و

تربطها باللّغة الكتابة واألدوار واألهداف المتعلّقة بكل من الّشعر والّنثر والعالقات التً 

عر د على أّن األدب العربً ال ٌقتصر فً تارٌخه على الشّ وباألدب وبالمجتمع، فإّننا نإكّ 

اللّغة الوثابق والرسابل وما أشبه ذلك. كلّها مجاالت  أدب هذه من   عد  وإّنما علٌنا أن ن   ،وحّده

ٌّة تثري األدب العربً استقطبت اهتمام العالم الغربً والّدراسات ا .الستشراقٌةغن
2

ما  

 جعلها تسٌر فً رواق البحث فً األدب العربً.

 :اهتمامات المستشرقٌن باألدب العربً القدٌم-2

 :األدب العربً القدٌم - أ

" لوال أعمال العلماء العرب والمسلمون الضطّر علماء ٌٌن: قال أحد الباحثٌن األوروبّ 

سٌر المدنٌة عّدة قرون"الّنهضة األوروبٌة أن ٌبدإوا من حٌث بدأ هإالء، ولتؤّخر 
3
حٌث  ،

 شٌلر''وسرفانتس''" و"سكوتدب األوروبً أمثال "أل  ر عمالقة ا  بتؤثّ  جٌبأ-هـٌعترف 

                                                           
، 1ج )د.ت(،5طالقاهرة، مصر، تارٌخ األدب العربً، تر: عبد الحلٌم الّنجار، دار المعارف،  .ٌنظر: كارل بروكلمان 1

 .33ص

م، 1997مصر،)د.ط(،الفرنسً واألدب العربً، الهٌبة المصرٌة العاّمة للكتاب، االستشراق ٌنظر: أحمد دروٌش. 2

  .39ص

 .71م، ص2333 ،2ط)د.د.ن(، األدب المقارن بٌن التراث والمعاصرة،  صابر عبد الّداٌم ٌونس. 3
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وغٌرهم باألدب العربً، مّما ٌدل على أهمٌة هذا األدب عامة وشعره خاّصة، فقد ظّل 

العرب األدب العربً بشعره ونثره من األمور الّتً شغف بها االستشراق محاوال معرفة 

 واّتجاهاتهم.

من بٌن أهم اإلنجازات االستشراقٌة  "تارٌخ األدب العربً''لكارل بروكلمانٌعّد كتاب '' 

ٌّز أ.نٌكلسونلـ  ''تارٌخ العرب األدبً''إضافة إلى كتاب  ا بدقّته فً بحوثه ما سّد فراغ   المتم

 تناولوا األدبعربً الكالسٌكً حٌث هابال فً مٌدان البحث االستشراقً فً األدب ال

جرٌر والفرزدق،  " نقابضأنطونً بٌفانالجاهلً فً دواوٌن الشعراء القدماء إذ حّقق "

 ''المتنبً''نً بدراسة األدب العّباسً وشاعره األكبر الذي ع  بالشٌر''  ''رٌجٌسونشٌر إلى 

"المتنبً الشاعر العربً اإلسالمً" هٌرف كتابه الشّ إذ ألّ 
1

بما  فللمستشرقٌن عناٌة خاّصة،

ٌنشرونه من الكتب العربٌة، وتمتاز منشوراتهم بالضبط ومراجعة األصول المتعّددة من 

ة فً التارٌخ واألدب.المخطوطات، وقد سبقوا المطابع الشرقٌة فً نشر الكتب المهمّ 
2

 

بالعوامل اتٌة العربٌة، والعناٌة هذا وٌسعى أهل هذا العلم العربً إل كشف الّنقاب عن الذّ 

والفكرٌة. االجتماعٌة
3

 

فٌن وخاّصة فً الّشعر العربً القدٌم، ً أن ٌجذب انتباه المثقّ بفقد استطاع األدب العر

ألّنهم كانوا ٌشعرون أّن روح الحضارة العربٌة تعّبر عن نفسها فً هذا الّشعر بصفة 

خاّصة.
4

 

 : الحدٌث العربً األدب- ب

اهتمام االستشراق إلى جانب إّن الباحث الموضوعً فً مجال الّدراسات الغربٌة ٌجد أّن 

قٌامه بترجمات األعمال األدبٌة ألدباء العرب المعاصرٌن ٌزداد بعد ٌوم عناٌة باألدب 

 العربً الحدٌث واّتجاهاته الفكرٌة والفّنٌة على السواء.

                                                           
 .531-497فلسفة األدب العربً وأثرها فً األدب العربً المعاصر، ص  أحمد.سماٌلوفٌتش ٌنظر:  1

 .161ص )د.ط(، )د.ت(،  ،4ج ، القاهرة، مصر،آداب اللّغة العربٌة، دار الهاللتارٌخ  جرجً.زٌدان  2

 .531، صنفسهالمرجع سماٌلوفٌتش أحمد. ٌنظر:  3

دار جروس برس،  ،فً الكتاب التكرٌمً للمستشرق األلمانً فولفدٌترش فٌشر أبحاث عربٌة .إسماعٌلهاشم األٌوبً  4

 .433م، ص1994، 1ط طرابلس، لٌبٌا،
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ٌّادة  فً هذا المٌدان بٌن المستشرقٌن؛  كراتشكوفسكً" س اتٌو''أغنفهاهنا نشٌر إلى ر

شرت دب العربً، حٌث ن  ٌر باألبة واهتمام كبضة وثا  روسٌا الٌوم نه  ودوره أن تظهر فً 

" مختارات من األدب المصري الحدٌث إضافة إلى كلثوم عودة فاسٌلٌفٌاتحت إشرافه" 

التً تناولت فٌها عدٌد من  م1925إلى  م1883المنتخبات لدراسة اآلداب العربٌة منذ سنة 

 توفٌقو حسٌن طه، وأضافت إلى دراستها الكواكبً الّرحمن عبدو زٌدانجرجً كاألدباء 

 وآخرون. الحكٌم

ب اهتمام االستشراق ى إلى تشع  إلى دراسة األدب العربً أدّ  "كراتشكوفسكً"إّن اتجاه 

 هـ.أ جٌببهذا األدب حتى ٌمكن القول أّنه ٌزداد كل ٌوم عمقا وفلسفة وشموال وقد اهتم 

إذ درس المنفلوطً واألسلوب النثري الجدٌد  شكوفسكًكراتباألدب العربً هو اآلخر بعد 

نزعاتهم وظواهر األدب فً هذه ومذاهبهم و جاهاتهمواتّ وتناول المجّددٌن المصرٌن 

 المنطقة.

نً بدراسة هذا األدب الذي ع  "عبد الكرٌم جرمانوس" هذا ونذكر المستشرق المسلم 

ذي الّ  جرمانوساهتمام ٌمور'' ''محمود ت أدب أثار  حٌث ،وأطواره ا أعالمه ونهضته دارس  

الذي أصدره باإلنجلٌزٌة و ''محمود تٌمور األدب العربً المعاصر''، تناوله فً عمل بعنوان

م.1931عام 
1

 

: '' ومّما الرٌب فٌه أّن ''محمود تٌمور'' هو خٌر ممثلً هذا األدب  ''جرمانوس''ٌقول 

عالقات بٌن األدب العربً والعالمً مشٌدا العربً الحدٌث وأخصبهم إنتاجا''، وقد درس ال

، هذا وقد كانت لهم اهتمامات فً المسرح العربً والفنون "محمود تٌمور"بمسرحٌات 

 مورٌة وتناولٌعقوب.  مع كذلك والسٌنما. "جاك بٌرك"التشكٌلٌة التً نّوه إلٌها المستشرق 

بعنوان: " ٌفودها اجون"نذكر كتاب و،سل فً األدب العربً ّر والمر  عر الح  دراسة الشّ 

ذي حاول فٌه أن ٌحٌط باألدب المعاصر.الّ  ''األدب العربً الحدٌث''
2
ل جّسدت اأعمكلّها  

ألدب العربً، وهذا لٌس عن عبث وإّنما ٌوحً دى اهتمام والتفاته المستشرقٌن لوبرهنت م

 إلى دراسة هذا األدب الّزاخر باألعمال األدبٌة.بهم  أدتبدوافع 

 دوافع االستشراق فً دراسة األدب العربً: -3

                                                           
 .543-513فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، ص. سماٌلوفٌتش أحمدٌنظر:  1

 .543ص ،المرجع نفسهسماٌلوفٌتش أحمد. ظر: ٌن 2
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وفً معزل عن الّدوافع العدابٌة التً ظلّت تسود العالقة بٌن الغرب والشرق أزمانا 

طوال، ورّبما من خالل هذه الّدوافع وفً تربتها كانت تتبرعم أغصان غّضة تشّد أحد 

رفٌن إلى اآلخر شّدا لطٌفا تمثل فً اإلقبال على خمابل األدب وروابع الّشعر  الطٍّ

والقصص.
1

 

رق من سحر الجمال وعذابات الفّن مّما دفعهم إلى اإلقبال وقد أدرك الغربٌون ما فً الشّ 

العطر،  العبٌر الشرقًشعره ونثره فراحوا ٌوشون تعبٌراتهم األدبٌة بؤلوان ،على األدب 

ٌّبت رٌحه ما تجٌد به قرابحهم بما ٌقعون علٌه من أزاهٌر األدب الشرقً لون بّ بشرٌو الذي ط

شمس المشرق الّدافبة.
2

 

لغتهم وعلومها، فقد كان لالستشراق ولع بالغ بآداب بوإذا كان للعرب شغف خاص 

 العرب وفنونها؛ وٌمكن للمرء أن ٌرجع هذا االهتمام إلى دوافع وأسباب عدٌدة منها: 

 .أّوال: صلة هذا األدب باإلسالم وكتابة القرآن الكرٌم 

 لدراسة الشخصٌة العربٌة وفهمها.ه ثانٌا: أهمٌت 

 ب مختلفة ومنها اآلداب األوروبٌة.ثالثا: أثره فً آدا 

 ار تارٌخه.نزلته بٌن اآلداب العالمٌة واستمررابعا: م 

 األدب العربً.ب ٌة واإلنسانٌةخامسا: اهتمام الرومنتٌك
3 

-: ''إّن المآثر التً قامت بها الّشعوب التً تتكلم اللّغة العربٌة ''جورج سارطون''ٌقول 

.أفهامنا'' ت خملكانت عظٌمة إلى درجة  -وذلك بٌن القرن الّتاسع والقرن الثانً عشر
4

 

 القرآن الكرٌم:   وكتابةصلة األدب العربً باإلسالم أّوال: 

نصٌر، فهما صنوان بل ذكر هنا تلك العالقة الوطٌدة بٌن االستشراق والتٌجدر أن ن

توأمان متالزمان ٌصعب التفرٌق بٌنهما.
1

 

                                                           
، 2ط عمان، األردن،المستشرقون ونظرٌاتهم فً نشؤة الّدراسات اللّغوٌة، دار الحنٌن العبدلً، .عماٌرة إسماعٌل أحمد 1

 .32م، ص1992

 34ص ،المرجع نفسه. عماٌرة إسماعٌل أحمد 2

 491العربً، صفلسفة االستشراق وأثرها فً األدب أحمد. فٌتش سماٌلو3

 .32، صالمرجع نفسه. عماٌرة إسماعٌل أحمد4
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حقٌقة أّن فبات كبٌرة من الّتً أعماها الّتعّصب والجهل، جرت وراء عملٌة الّتبشٌر رغبة 

اإلسالم ومحاولة زعزعة العقٌدة من قلوب المسلمٌن ما استطاعوا إلى ذلك  للوقوف فً وجه

سبٌال.
2

 

 رٌم باللّغة العربٌة كان أكبر ما جعل الّتعمق فً دراسة اللّغةوعلٌه فإّن نزول القرآن الك

ته وتفسٌره، بٌل للمسلمٌن لدراسة القرآن الكرٌم وقراءا السّ أمرا ضرورٌا ٌهٌّ العربٌة 

دخلوا فً اإلسالم أّنهم ٌستطٌعون العثور على أخطاء لغوٌة فً وكذلك حسب الّذٌن لم ٌ

اسة اللّغة لهذا الغرض، وجمعت شواهد من أشعار الكتاب الكرٌم، فؤقبل المسلمون على در

للّغة القرآن الكرٌم مّما  االعرب القدٌمة، ومن الكالم الّحً الجاري على ألسنة األعراب تؤٌٌد

منذ نزول الوحً ة باإلسالم والكتاب العربً أّدى إلى أن ظّل هذا األدب على صلة وثٌق

وحّتى اآلن.
3

 

مها البشراللّغة العربٌة فعال أكثر اللّغات التً تكلّ وفً أثناء العصور الوسطى كانت 
4
 

وعلى اعتبار أّنها لغة القرآن، ها نحن هنا أٌضا على اتفاق عجٌب فإّن الرسول صلى هللا 

علٌه وسلم مع أّنه أمً كان ٌملك ناصٌة اللّغة.
5

 

فً درس كان أّول من اعتنى باللّغة العربٌة علماء الكنٌسة المسٌحٌة الذٌن بذلوا جهدهم 

ا، بل إّنهم أرادوا الرّد على اإلسالم على أساس سلمٌن، غٌر أّن هدفهم لم ٌكن علمٌلغة الم

تراجم التٌنٌة للقرآن الكرٌم وهداٌة المسلمٌن بواسطة تراجم عربٌة لإلنجٌل والكتب 

األخرى، أي أّن غرضهم كان بعٌدا عن تحقٌق عادل ودراسة علمٌة.
6

 

                                                                                                                                                                                     
 .25ص ه،المرجع نفس.عماٌرة إسماعٌل أحمد 1

 .39ص م،1985،(د.ط)دار النهضة العربٌة، مصر، المستشرقون ومشكالت الحضارة،  رة.بعفاف ص 2

 . 491ص ،فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً .ٌلوفٌتشأحمد سما 3

 .441م، ص1993، (د.طمصر، )االستشراق رسالة االستعمار، دار الفكر العربً،  .م الفٌومًمحمد إبراهٌ 4

 .424ص ، المرجع نفسهمحمد إبراهٌم الفٌومً.  5

 .28ص ،المستشرقون ونظرٌاتهم فً نشؤة الّدراسات اللّغوٌة .عماٌرة إسماعٌل أحمد 6
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تشرقٌن باللّغة العربٌة عن وضع دراسات مقارنة بٌن ّض اهتمام بعض المسوقد تمخّ 

اإلسالم والنصرانٌة.
1

 

ٌّا أّن األدب العربً ٌنفرد أّوال من بٌن اآلداب األخرى باّتصاله  من هنا ٌّتضح لنا جل

عصر أن ٌنفذوا إلى أسرار جماله المباشر بالقرآن الكرٌم الذي ٌحاول الباحثون فً كل 

لغة الكتابة، وٌنفرد ثالثا بؤنه أدب التراث  أدب الّدٌن الذي ٌمّثلوجالله وٌنفرد ثانٌا بؤّنه 

عن مختلف ألوان إنتاجه وٌتنوع بتنوع عبقرٌاته فً مٌدان الّنشاط ذي ٌعّبر الّ الهابل 

ذلك من تلك البحوث التً ٌصدرها  دة، ولٌس هناك دلٌل أقطع علىاإلنسانً المتعدّ 

لعظٌم باألدب العربً.اهتمامه ااالستشراق كل ٌوم ولٌلة نتٌجة 
2

 

ومّما ال شّك فٌه أّن المستشرقٌن فً هذا العصر أكثر اطالعا على المصادر اإلسالمٌة 

، نظرا لما طبع ونشر وعرف من مإلفات إسالمٌة كانت غٌر ''جولد تسٌهر''من أمثال 

معلومة.
3

 

بب الربٌسً الهتمام المستشرقٌن باألدب العربًوهكذا ٌّتضح للمرء أّن السّ 
4
هو عناٌتهم  

ل لهم هذا األدب الجسر الفاصل لعبور الّنص عناٌتهم باإلسالم والقرآن الكرٌم، حٌث ٌمثّ 

ٌّام بتمرٌنات خاّصة  القرآنً وتفسٌره وبالّتالً تشوٌهه، ما ٌوجب معرفة اللّغة العربٌة والق

للتحّدث بها وإتقانها
5
 ل الّتواصل والعمل بها فً مٌدان األبحاث العربٌة واألدبٌة.لٌسه   

 لدراسة الشخصٌة العربٌة وفهمها: أهمٌة األدب العربًثانٌا: 

ٌرجع إلى صلة هذه باألدب العربً، فهو ٌعّد دٌوانها وٌتؤّمل تارٌخها وٌبرز عقلٌتها، 

وٌمثل انفتاحها وٌدفع بقدمها إلى األمام وهو الذي بعث أوروبا من مرقدها الذي دفعتها إلٌه 

 القرون الوسٌطة.هوتٌة القدٌمة فً علومها الالّ 

                                                           
 .28المرجع نفسه، صعماٌرة إسماعٌل أحمد.  1

 .492-491، صفلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً  أحمد. ٌلوفٌتشسما 2

 .54االستشراق والمستشرقون ما لهم وما علٌهم، صمصطفى . السّباعً 3

 .51م، ص1983، 1انتشار اإلسالم، المنشؤة العامة للّنشر والتوزٌع، طرابلس، ط ظاهرةزٌادي محمد فتح هللا.  4

 .52ص)د.دن.(، )د.ط(، )د.ت(، االستشراق والوعً السالب، .ٌنظر: خٌري منصور 5
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وإذا كان األدب كظاهرة تصوٌر للحٌاة وتعبٌر عنها إذ ٌنقل مشاهدها، وٌصّور أحداثها 

وٌعكس اّتجاهاتها، فإّن األدب العربً بالّذات ٌعّد صورة لحٌاة العرب قدٌما وحدٌثا، فهو 

ة للشخصٌة العربٌة.ٌلنا بحق صورة حقٌق ٌّصور
1

 

رقٌن( بإعداد برامج تقضً على شخصٌة األّمة الفرصة لهم )المستش تسمحوبالّتالً 

ّتهام الحضارة اإلسالمٌة المغلوب على أمره، وا وتهدف إلى تصوٌرها بصورة البلد المحتلّ 

واللّغة العربٌة بالّتخلف واإلسالم بالجمود. ،بالّضعف
2

 

دواوٌن الّسفر  وعمٌقة بدءا من تحقٌق واسعةظً أعالم األدب العربً بدراسة حٌث ح

ٌّزالجاه  ''للمتنبً'' ٌر''''بالشأمام بعض األعالم والقضاٌا مثل دراسة  لً الى الوقوف المتم

لقضٌة الغزل  فادٌه'' جان"و" للشعر األندلسً، بٌرس هنري"و''للجاحظ"،  ''بٌالّ  شارل"و

"لظاهرة  فٌرٌه فرنسوا"و، ''ألبً حٌان التوحٌدي""  برٌجٌه مارك"وفً الشعر العربً، 

ب والمقاالت المّتصلة باألدب العربً الحدٌث فً "الطردٌات" إلى جانب عشرات الك ت

أجناسه األدبٌة المتنوعة، وقضاٌاه الفّنٌة، وأعالمه، تعرٌفا أو تحلٌال أو ترجمة.
3

 

موا قون إلى أن ٌنهلوا من كل مورد ثم إّنهم لم ٌتؤّخروا كثٌرا قبل أن ٌتفهّ فقد كانوا ٌتشوّ 

خصٌة العربٌة واستنباط أشٌاء جدٌدة منها.راسات وقٌمتها فً اكتشاف الشّ لدّ تلك ا
4

 

فسٌة، اإلنسانٌة والنّ انً بالمع ّن األدب العربً شعرا ونثرا زاخره ٌجب أن ٌقال ألذلك كلّ 

ارٌخٌة، وهو ٌحٌط إحاطة تاّمة بمقومات أسالفنا القومٌة وأكسبتنا واالجتماعٌة والتّ 

حرارة وحماسة، ّزمن، وهو ٌصّور ذلك كلّه فً الخالدة على مدار الشخصٌتنا العظٌمة 

به أجدادنا وكل ما فّكروا فٌه، وكٌف عاشوا عصورهم وكٌف أّدوا  ٌصّور كل ما أحسّ 

دورهم فً ازدهار الحضارة اإلنسانٌة، مّما ٌإكد لنا أّنه ٌمثل الّشخصٌة العربٌة أحسن تمثٌل 

                                                           
 .492، صفلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً سما ٌلوفٌتش أحمد.1

، 1عمٌرة عبد الرحمن. اإلسالم والمسلمون بٌن أحقاد التبشٌر وضالل المستشرقٌن، دار الجٌل ، بٌروت، لبنان، ط 2

 .42صم، 1999

 .134االستشراق الفرنسً واألدب العربً، ص .دروٌش أحمد 3

 .427، صم1993، (د.ط) مصر، الستشراق رسالة االستعمار، دار الفكر العربً،ا .الفٌومً محمد إبراهٌم 4
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منهاج وهذا هو الّسر فً إقبال  عكمل وجه وأبدوٌمّكن الراغبٌن من دراستها على أ

 االستشراق على األدب العربً.

 ثالثا: آثاره فً آداب مختلفة ومنها اآلداب األوروبٌة

األّول هو رت إلى أوروبا عن طرٌق ثالثة معابر من المعروف أّن الثقافة العربٌة قد عب  

الث هو الحروب الٌا، والثّ ٌة وجنوب إٌطوجامعاتها، والمعبر الثانً هو صقلّ  األندلس

بٌة وألوانها المختلفة رر األدب العربً فً اآلداب الغرق جمٌعا أثّ ر هذه الط  لٌبٌة، وعب  الصّ 

ر ومسرح وغٌر ذلك.من شعر ونث
1

 

وفً أدبه إضافة إلى تؤّثر كبار أدباء روسٌا بؤجواء  ر فً شعرهبت أصداء هذا التؤثّ وتشعّ 

وما تضّمنته من أجواء تعٌق حركة " لٌلةو لٌلة ألفب"الحضارة العربٌة، وتؤّثروا كثٌرا 

التارٌخ العربً وثراء الحٌاة، وخصوبة الخٌال وتوّهج المشاعر. وكان لغزو العرب 

، فقد أوحى العرب إلى الشعر والحروب الصلٌبٌة تؤثٌر حاسم على روح الشعر األوروبً

ة الحب، والولع بالبالغة الفخمة للشرقالروحٌة ورقّ  بالّنشوة 
2
ولٌس هذا فقط فإّن االحتكاك  

واالّتصال الساخن فً هذه الفترة أّدى إلى نشاط مراكز الّترجمة وأفاد العقل األوروبً فوابد 

ض المخطوطات العربٌة جّمة، إذ نقل بعض العابدٌن من الشرق العربً إلى أوروبا بع

لّتؤثٌر وتجاوز ا ؛ب والفلسفة واألدب، ومنهم  من أتقن العربٌة فً بالد الّشامالمتعلّقة بالطّ 

ل المجاالت االجتماعٌة كواإلسالم فً إلى معرفة الغرب للحضارة العربٌة 

..إلخ.والعمرانٌة.
3

 

العربٌة التً كان وطنها قافة بالثّ  ٌٌناألوروبّ ر لحروب الصلٌبٌة أثر فً تؤثّ حٌث كان ل

ومن ثّم عرفت أوروبا التراث العربً فً مجاالته المختلفة وقد اعترف  ،األندلس

 ٌون أنفسهم بعظم تؤثٌر األدب العربً فً أوروبا.األوروبّ 

                                                           
 .493فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، ص سماٌلوفٌتش أحمد. 1

 .115-114ص، والمعاصرةب المقارن بٌن التراث األدصابر عبد الداٌم . 2

م، 1998، (ط .د)تارٌخ الّدراسات العربٌة فً فرنسا، المجلس الوطنً للثقافة بالفنون واآلداب، الكوٌت، المقداد محمود . 3

 .18-17ص
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عر عر الفارسً على نمط الشّ ر فً األدب الفارسً، فقد سار الشّ ونجد أّن أدبنا العربً ٌإثّ 

ٌه.العربً فً أوزانه وقواف
1

 

اسع عشر أن أخذ المستشرقٌن ٌدرسون األدب العربً والفارسً وقد حدث فً القرن التّ 

 دراسة دقٌقة.

ّ ارسون األوروبّ كان الدّ  صبة فً ثٌرات العربٌة الخ  ٌون أنفسهم أّول من أدرك هذه التؤ

 ل من سّجل فضل التؤثٌرات العربٌة فًأوّ ''خوان أندرٌس'' فكان  ،اآلداب األوروبٌة خاّصة

عر واألزجال فً الش   حاتأّول من كشف أثر الموشّ  "رٌمٌراخوان "، وةاآلداب الغربٌ

رات الغربً عاّمة ...إلخ، ما ٌدّل على أّن لهإالء إسهام خاص فً الكشف عن بعض المإثّ 

العربٌة الهاّمة فً اآلداب الغربٌة المختلفة، ومادام االستشراق  قد كشف أّن األدب العربً 

ٌّام  أشكاال شعرٌة ونثرٌة، وأوقفها على مضامٌن  ازدهاره، قد قّدم لتلك اآلداب األوروبٌةأ

ٌّة، جعلت كثٌرا من  وبصرهاإنسانٌة وفكرٌة،   الغرب تالمٌذ  ابكتّ بؤسالٌب جمالٌة وفّن

فلٌس غرٌبا مطلقا أن ٌكون هذا من أسباب اهتمام االستشراق بهذا  ،اب العرب ذات ٌوملكتّ 

هاء عشرة قرونلواء الفكر اإلنسانً ز   األدب الذي حمل
2
. 

ودراستها  ؛ما ٌدفعهم إلى محاولة الّتصّدي لهذه القّوة التً تغلغلت فً الحضارة األوروبٌة

 قصد معرفة مكامنها واالستفادة منها.

 : العالمٌةب اآلدا بٌن العربً األدب ةمنزلرابعا: 

ٌّة، وفً ع   الستمرارهابٌن اآلداب ضمان  التالقحأّن فً  الشكّ  زلتها قضاء تام وبقاءها ح

مع غٌره من اآلداب  التالقحوزاوج شابك والتّ لها، واألدب الخالد هو ذلك الذي ٌكون كثٌر التّ 

ألّنه بهجرته من أّمة ألخرى ٌثبت حٌوٌته ومرونته وصالبته للّدوران فً أقطار الفكر 

اإلنسانً
3
. ّ مكانته واستمرار تارٌخه الذي ٌرجع إلى استقرار العرب بعد انطالقهم  لًوبالتا

من جزٌرتهم على مسافات شاسعة من اإلمبراطورٌات الٌونانٌة والفارسٌة والرومانٌة، حٌث 

                                                           
 .25-24م، ص2335، 1طلعت صبح الّسٌد. األدب المقارن،  كلٌة اللّغة العربٌة، مصر، ط 1

 .494-493ستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، صفلسفة اال ٌنظر: سماٌلوفٌتش أحمد. 2

 28ص المرجع نفسه،طلعت صبح الّسٌد.  3
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مون بخطوات واسعة إلى امتّد سلطانهم من حدود الصٌن إلى المحٌط األطلسً، فؤخذوا ٌتقدّ 

ر األخرى من جانب واألدب العربً من جانب آخر فإّنه ٌجد  األمام وإذا نظرنا إلى اآلداب 

ب العربً واستطاعته فً المحافظة على شخصٌته بنا لفت االنتباه إلى مدى قدرة األد

م  تلك الصراعات الفكرٌة العنٌفة، حٌث ٌقول  األدب ''األدب العربً:  عمٌدالمتمٌزة فً خ ض 

حال من األحوال أن ٌقّل عن اآلداب األربعة العربً شعره ونثره وعلمه وفلسفته ال ٌمكن ب

القدٌمة، بل هو من غٌر شك متقّدم على الالتٌنً والفارسً، وإذا لم ٌكن بّدا من أن ٌكون له 

مناظر وأّن األدب العربً ٌنحنً له مع شًء من اإلجالل الذي تملإه العّزة، فهو األدب 

لى تقلٌد األدب الٌونانً فهو لٌس أدبا الٌونانً، وأّما األدب الالتٌنً فسترون أّنه ٌقوم ع

 مبكرا...

عترف إالّ بؤّن نكاد نإذا فهذه اآلداب األربعة التً شاعت فً القدٌم والقرون الوسطى ال 

 التً ٌحتلّها بٌن اآلداب األخرى تكفٌه أن فمنزلته .."، إذاأّولها الٌونانً ثم ٌلٌه األدب العربً

طماع االستعمارٌة ومحافظته على ألنظرا لمواجهته ل ؛ٌكون موضع اهتمام المستشرقٌن به

تً سعى االستعمار جاهدا لٌدّمرها، ما ٌإكد لنا أّن اهتمام االستشراق الّ  ةخصٌة العربٌالشّ 

األخرى. اآلدابباألدب العربً إّنما كان لمنزلته الشامخة بٌن 
1 

 : األخرى باآلداب واإلنسانٌة نتٌكٌةاالّروم اهتمامخامسا: 

ٌّة الّتً أثارت دراسة هذا األدب فً األوساط األوروبٌة:   من األسباب القو

زعتٌن الرومنسٌة واإلنسانٌة، وذلك من خالل البحث عن البراهٌن فً تؤكٌد إتجاه النّ 

نتٌكً بعالمٌة االمذهب الرومإذ ٌإمن أصحاب ّددة ومن بٌنها اآلداب العربٌة ،اآلداب المتع

ما أصحاب المذهب اإلنسانً داب األخرى مظهرا لهم بٌنعر اآلٌرون فً ش  مذهبهم،و

وافع لدراسة ما ٌإكد ذاتٌتهم وقد كان هذان المذهبان من أقوى الدّ ٌرون فٌه مقوّ ف الحدٌث

ستعراض تطّوراته الفّنٌة وبٌان خصابصه فً ضوء تستهدف ا   األدب العربً، دراسة  

باألخص ماضٌه الّثقافً، ومقارنته مع اآلداب األخرى والغربٌة
2

بحثا  الرومانتٌكٌون، فاّتجه 

                                                           
 .495-494فلسفة االستشراق وأثرها ي األدب العربً، ص ٌنظر: سماٌلوفٌتش أحمد.1
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رقٌة، وفً مجال التجدٌد برز الّشعر ور واألسالٌب الشّ عن الجدٌد فً الموضوعات والصّ 

، مإكدا أّن اإلٌرانٌٌن ''هٌجل''جدٌد وهذا ما أشار إلٌه العربً أمامهم كٌنبوع خصب للتّ 

جا ٌقّدمون نموذ  للفنتازٌا  رٌدرقٌة...والعنان الفذٌن ٌّتسمون بفخامة الصّور الشّ والعرب الّ 

عر الرومنتٌكً.رابعا للشّ 
1 

هم لألدب العربً لغاٌته وعلٌه فإّن بعض من األعالم الغربٌٌن ٌإّكدون على أّن استهداف

ٌّا أثر األدب العربً فً هذٌن المذهبٌن ما دفعهم لدراسة ذات  المعرفٌة  ها، وهكذا ٌّتضح جل

ٌّزة وإبراز تارٌخه وقٌّ معالم األدب العربً وخصابصه  مه الفّنٌة والثقافٌة باحثٌن فً المتم

،تطّوره ومنزلته بٌن اآلداب األخرى
2
أخذ من هذه اآلداب الستنباط  ومما أعطى ومما 

 مواطن القّوة والّضعف لألدب العربً. 
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 فً تأثٌره على األدب العربً  االستشراق وسائلالمبحث الّثانً: 

الّسهل رصد وسابل االستشراق بصفة عاّمة أو بصفة خاّصة فً تؤثٌرها فً من لٌس 

 األدب العربً.

ونعنً بوسابل االستشراق جّل الّسبل واإلمكانٌات والّطرق الّتً استخدمها المستشرقون 

االهتمام بهذا العلم دان األدب العربً فً إطار محاولتها للتؤثٌر على الشرق أو باألحرى مٌ

 ٌا وخباٌا العلوم واآلداب عند العرب.وامتصاص خفا

العربً، بكل ما ٌحمله من      حقٌق أهدافهم ودراسة لغة القرآن علٌهم ضرب األدب تول

 مجاالت، وذلك ال ٌتؤتى إالّ بالّتؤصٌل والّتخطٌط.

 الً فً نقاط: روف ووسابلهم كالتّ وقد تنّوعت وسابلهم واختلفت باختالف األوقات والظّ 

 التؤلٌف-1

 المعاجم- أ

 المخطوطات- ب

 الترجمة - ت

 .البعثات العلمٌة العربٌة إلى أوروبا-2

 .حضور العرب فً مإتمرات االستشراق-3

 الجامعات األوروبٌة .بالتدرٌس -4

 :ف ً بحث فٌها االستشراق وألّ ظر عن سابر المجاالت والمٌادٌن التّ النّ  بغضّ  التألٌف

 ؛على إلهامهم البسٌط باللّغة العربٌة ، وقد اعتمدوا فً ذلكفٌها نخّص بالتؤكٌد األدب العربً

فكتبوا فً الّدراسات القرآنٌة والفقه والفلسفة واللّغة واألدب.
1
وفً علم الكالم ولم ٌتركوا  

فاتهم فوا فٌها، وأتت مإلّ مجاال من مجاالت علوم األدب العربً والعربٌة واإلسالم إالّ و ألّ 

اذج ذات قٌمة علمٌة ٌعتمد علٌها الباحث خذ كنمؤ  ٌ  مدسوسة باألكاذٌب وبعضها اآلخر كان 

                                                           
 .96م، ص1983، 1طلٌبٌاـ ، طرابلس، انتشار اإلسالم، المنشؤة العامة ظاهرةٌنظر: زٌادي محمد فتح هللا . 1
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فً بحثه
1
وهو كتاب أساسً فً الّدراسات العربٌة  "بروكلمان ارللك"العربً األدب كتارٌخ 

 . ةواإلسالمٌ

إّنه ال ٌزال  ؛ذي ٌمكن أن ٌستغنً  عن ''تارٌخ األدب العربً'' بؤجزابه الخمسةفمن ذا الّ 

ن كاحّتى اآلن المرجع األساسً والوحٌد فً كل ما ٌتعلّق بالمخطوطات العربٌة وأم

وجودها
2

اب على األدب خم بمفرده وال ٌقتصر هذا الكت، وقد قام بروكلمان بهذا العمل الضّ 

ل بل ٌشمل كل ما ك تب باللّغة العربٌة من المدّونات اإلسالمٌة فهو سجّ  ،العربً وفقه اللّغة

منها والمطبوع.للمصّنفات العربٌة المخطوط  
3
الّنجار  حٌث قام على ترجمته عبد الحلٌم 

ٌّامه م1962. 2وطبع بدار المعارف بمصر )ط (، والذي بحث فً األدب العربً منذ أولى أ

إلى نهاٌة األموٌٌن، وازدهار هذا األدب واّتجاهاته فً عهد العّباسٌٌن حّتى سقوط بغداد، 

م، ثم الحٌاة األدبٌة فً العالم 1517المغول إلى مجًء األتراك إلى مصر واألدب منذ 

العربً  منذ مجًء األتراك إلى منتصف القرن التاسع عشر، وأخٌرا األدب العربً الحدٌث 

منذ منتصف القرن الّتاسع عشر إلى منتصف القرن العشرٌن.
4
وقد حصلت اإلدارة الّثقافٌة  

م على موافقة 1948ا ألهمٌة هذا الكتاب لعمل باحث عربً عام العربٌة إدراكولة لجامعة الدّ 

 بروكلمان وإذنه بترجمة الكتاب إلى العربٌة.

عبد "سطور التالٌة من مقّدمة وٌكفً هنا لتعرٌف القارئ بقٌمة هذا الكتاب أن نورد ال

حمه هللا للكتاب والّتً وردت فً الجزء األّول من الّترجمة العربٌة، ٌقول ر ''الّنجارم الحلٌ

فً بداٌة المقّدمة: '' كان تعرٌف تارٌخ األدب العربً لكارل بروكلمان أمال ٌراود كل قارئ 

ر جهود العلم العربً ومتابعة ً علوم العرب وآدابهم أو ٌحاول سببالعربٌة حٌنما ٌبحث ف

خطواته فً تؤسٌس ثقافة العالم الجدٌد وتنمٌة حضارته، أو ٌرٌد حضر ما تشتت وإحصاء 

ٌّنات ما  تفّرق من تراث الفكر العربً فً مكتبات العالم وخزابن الكتب لٌّتخذ من ذلك آٌات ب

للفخر واالعتزاز، أو عّدة ومددا للبحث واإلحٌاء، أو ٌتطلّع أخٌرا إلى معرفة ما ت رجم إلى 

                                                           

 .  67، ص(ت.د)، (ط.د)الستشراق والخلفٌة الفكرٌة للّصراع الحضاري، دار المعارف، ا .ٌنظر: محمود حمدي زقزوق 1 

 .98م، ص1993، 3موسوعة المستشرقٌن، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، لبنان، طبدوي عبد الرحمن . 2

 .68، صنفسهالمرجع محمود حمدي زقزوق . 3

 .185صفلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، أحمد.  سماٌلوفٌتش 4
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ن بحوث وصّنف من دراسات قّدمت لغات العالم من ذلك التراث الخالد وما أثٌر حوله م

طى ا إلى األمام فً الّشرق.مواألدب ودفعته العلم خ 
1

 

 فون آخرون اهتّموا بالتألٌف فً مٌدان األدب العربًؤلّ م

 (م1551-1883اتشكوفسكً: )أغناطٌوس كر 1-1

مستعرب تخّرج من مدرسة روزن وأخذها بٌده على طرٌق الشعر العربً ونشر 

شعراء حاشٌة سٌف الدولة د ( وهو أحاء)أبو الفرج الوأو أطروحة الماجٌستٌر حول دٌوان

الّتً  قد الفّنً،عد دراسة الّشعر العربً والبالغة والنّ دانً، وقد تمّخض عن أعماله فٌما بالحم

الّتً وصف كراتشكوفسكً فً  "البن المعتز" البدٌعلكتاب  النموذجٌةتّوجت بالّطبعة 

 أبو''نخّص بالذكر المفكر ومن بٌن الشعراء العّباسٌٌن خلها مسار بحوثه فً هذا المٌدان، مد

ٌّة حٌث احتّك أثناء  ''لمعّريا العالء الذي مارس أعماله على كراتشكوفسكً جاذبٌة قو

، تٌمور باشا'' أحمد"و ،''جرجً زٌدان''، ''محمد كرد علً'' إقامته بمصر وسورٌا بكل من

الحدٌث إذ كتب مقّدمة حول مختارات  ًفتعّرف على األهمٌة العلمٌة لألدب العرب

م، 1925-1883تحتوي على تجارب لألدب العربً فً الفترة من  )ك.ف.أودي فاسٌلٌفا(

فً إعداد معجم ألفاظ لغة األدب العربً )س.هـ.ك.بارانوف( حٌث عمل بالتعاون مع 

الحدٌث.
2

 

،المصريع اللّغوي مّ ر مستشرقً إنجلترا كان عضو بالمجمن أكبنٌكلسون :  ر.أ 1-2
3
 

م بترجمة حسن 1937فً مجلّة الّرسالة تباعا وقد نشر ''، األدبً''تارٌخ العرب  له كتاب

  حمد حبشً، وبحث فٌه نٌكلسون فً: م

 الشعر والعادات والّدٌانة فً العصر الجاهلً. -

 األدب والعلوم فً العصر العّباسً -

                                                           
 .69-68االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للّصراع الحضاري، صمحمود حمدي زقزوق . 1

-317، ص(د.ت)، 2دار الكتب الوطنٌة، لٌبٌا، ط تر: عمر لطفً العالم،تارٌخ حركة االستشراق،. فوك ٌوهانٌنظر:  2

318. 

 .47االستشراق مالهم وما علٌهم، ص السّباعً مصطفى. 3



:                                                            االستشراق واألدب العربيالفصل األّول  
 

 

25 

 الغزو المغولً حتى الوقت الحالً. منذ األدب العربً -

''ترجمة وتعلٌق  حركات الّتجدٌد فً موسٌقى الّشعر العربً الحدٌث له: مورٌة.س 1-3

الذي عنً بالّشعر المرسل، ثم بالّشعر الحّر  م1969عالم الكتب وتقدٌم سعد مصلوح''، 

 فً األدب العربً الحدٌث وأهّم مالمح الحركة األدبٌة المعاصرة.

''ترجمة إحسان عّباس "دراسات فً األدب العربً" له  وستاف فون فرٌناوم:غ 1-4

، الذي بحث فً م1959وآخرٌن''بإشراف محمد ٌوسف نجم، دار مكتبة الحٌاة، بٌروت، 

بعض القضاٌا العاّمة لألدب العربً كاألسس الجمالٌة والنقد العربً وأهّم قضاٌاه كذلك 

وغٌرها من موضوعات األدب  "الّشعر العربً تطّوره وأثر العرب فً شعر التروبادور"

ً خالل العصور.العرب
1 

لبنانً مسٌحً تؤمرك، كتب على سبٌل المثال ''فً دابرة المعارف  فٌلٌب حّتً: 1-5

، ٌقول: ''ولم تبدأ 129تحت عنوان ''األدب العربً''، ص م1948األمرٌكٌة'' طبع سنة 

أمارات الحٌاة األدبٌة الجدٌدة بالّظهور إالّ فً القسم األخٌر من القرن التاسع عشر...''
2
. 

للمستشرقٌن باع طوٌل فً مجال المعاجم والقوامٌس اللغوٌة كإنجاز أّول  جم:المعا - أ

قاموس التٌنً عربً فً القرن الثانً عشر مٌالدي، ونذكر فً هذا الصدد أٌضا المعجم 

م ذلك المعجم الذي ال ٌزال 1861فراٌتاج''  ''جورج فلٌهلم ألفهتٌنً الذي العربً الالّ 

إلى العدٌد من القوامٌس الصغٌرة والكبٌرة التً تجمع بٌن ٌستعمل حّتى الٌوم، باإلضافة 

 العربٌة وغٌرها من لغات أوروبٌة مختلفة كاإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واأللمانٌة...إلخ.

وهناك مستشرقون ٌنفقون سنٌن عمرهم فً إعداد مثل هذه المعاجم، وحسبنا أن نشٌر هنا 

م( 1949)"فٌشر ستأوغالمصادر، فقد قضى "إلى معجم اللّغة العربٌة القدٌم المرّتب حسب 

 .أربعٌن عاما فً جمعه وتنسٌقه وتعاون معه عدد من المستشرقٌن

المستشرقون منذ زمن طوٌل بجمع المخطوطات العربٌة من كل اهتم المخطوطات: - ب

رق اإلسالمً، وكان هذا العمل مبنٌا على وعً تام بقٌمة هذه مكان فً بالد الشّ 

ٌّا فً شتى مجاالت العلوم المخطوطات التً تحمل تراثا غن
3

، فمن بٌن أبرز المستشرقٌن 

                                                           
 .185فلسفة االستشراق وأثرها على األدب العربً المعاصر، ص أحمد. سماٌلوفٌتشٌنظر: 1

 .72ص ،االستشراق مالهم وما علٌهمالسّباعً مصطفى. ٌنظر:  2

  .473موسوعة المستشرقٌن، ص .عبد الرحمن بدوي3



:                                                            االستشراق واألدب العربيالفصل األّول  
 

 

26 

المختّصٌن بالّدراسات العربٌة فً مٌدان المخطوطات المستشرق الّروسً كراتشكوفسكً 

سكً'' ن''إٌتال الذي عمل على مخطوط ممتاز كان ضمن مجموعة مخطوطات

''Italinskij '' لالهتماممرة األولى نت الثّ بٌر( وكاك)الشاعر األموي ال األخطل دٌوانهو 

كذلك قام تحت إشراف '، الخمر فً قصائد األخطل'بدٌوان األخطل بحثا بعنوان''

ثّم اّتجه إلى دراسة المتنبً وشرح  العتاهٌة بكتابة بحث عن شعر أبً'' روزن''أستاذه

"منشن" وكان مخطوطا فً مكتبة''معجز أحمد''، المعّري على دٌوان المتنبً وعنوانه

التردد على قسم المخطوطات بدار الكتب المصرٌة، فقد اهتّم بجمع  ٌدٌمحٌث كان 

 مخطوطات أبً العالء المعري.

 وٌمكن أن نقّسم بعضا من إنتاجاته إلى أبواب وهً: 

 نشر الّنصوص العربٌة القدٌمة. - أ

 دراسات وترجمات لألدب العربً. - ب

 وس فً األدب العربً.الكّتاب الرّ  - ت

هاّما نال شهرة واسعة، حّتى ت رجم كتابا  لدراسات ألّف كراتشكوفسكًوإلى جانب هذه ا

إلى عّدة لغات وهو ''بٌن المخطوطات العربٌة''
1
. 

ا وشّكلت سذا ولقد ازدادت حركة البحث عن المخطوطات العربٌة وتصنٌفها فً فرنه

إحدى الظواهر الثقافٌة المهّمة.
2

 

 : رجمةالتّ  -ج 

فكرة ترجمة األدب العربً إلى اللّغات األخرى خاّصة ٌجب القول قبل كل شًء أّن 

شكل منفرد ومعزول فً نت قبل منتصف القرن العشرٌن تتم بالفرنسٌة واإلنجلٌزٌة، كا

أو أجزاء من األدب العربً القدٌم  ت، وكان أمرا مقتصرا على ترجمة تآلٌفأغلب الوق

خاّصة، وبشكل حصري فً فّن الّنثر أّما منذ خمسٌنات القرن الماضً فقد بدأت المعطٌات 

ار بظهور د ؛رجمً المنّظم تظهر ولو بشكل متقّطعتتغٌر حٌن بدأت إرهاصات العمل الت  

جمة بعض والّتً اهتّمت بترNouvelles Editions Latinesنشر صغٌرة فً بارٌس هً 

                                                           
 .471، صالّسابقالمرجع  عبد الرحمن بدوي. 1
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ٌنات ولم ٌبق أعمال محمود تٌمور وتوفٌق الحكٌم، غٌر أّن هذه الّدار اختفت فً بداٌة الستّ 

صدرت  م1963قلٌل من مطبوعاتها فً بطون المكتبات العاّمة الكبرى، وفً سنة  نزرإالّ 

ٌّام لطه حسٌن، وفً عام  '' Seuilم أصدرت دار ''1967ترجمة الجزء األّول من كتاب األ

ّرواٌة والقّصة ٌسٌة ثالثة مجلّدات عن األدب العربً الحدٌث، جمعت مختارات الالبار

والّشعر 
1
. 

وعلٌه فإّن الّترجمة تعّد من بٌن أبرز العوامل وأهّمها فً التؤثٌر على األدب العربً 

بالخصوص، فقد قام المستشرقون على ترجمة مبات الكتب العربٌة واإلسالمٌة إلى اللّغات 

 ''أبً الفداء''ة إذ نقلوا إلى لغاتهم الكثٌر من دواوٌن الّشعر والمعلّقات وتارٌخ العربٌة كاف

وغٌر ذلك من مبات الكتب فً اللّغة 'للمسعودي'' ومروج الّذهب ' ''الطبري''وتارٌخ 

واألدب خاّصة ...إلخ.
2

 

العربٌٌن ٌن إلماما جٌدا بالّشعر واألدب السوٌسري من الملمّ " مٌتز"حٌث كان المستشرق 

م المشكالت األدبٌة.لفترة صدر اإلسالم، كما كان ٌتفهّ 
3

 

ٌّنة تتول بع وتت ىفإّن المحاوالت الفردٌة قد استطاعت أن تعوضنا عن وجود هٌبة مع

منذ أن بدأت ترجمتها من لغاتها األصلٌة إلى لغتنا العربٌة أو األعمال المترجمة ودراستها 

الفكر والثقافة واألدب حّتى كاد ٌسٌطر علٌها جمٌعا بالقّوة كتابتها، إذ أخذ تؤثٌرها ٌنفذ إلى 

نهاٌة القرن التاسع عشر، حٌث بدأت مواجهة صرٌحة  ذالتً كان ٌملكها وقد حدث هذا من

بٌن الفكر العربً اإلسالمً فً جانب والفكر االستشراقً الّدخٌل من جانب آخر
4

، هذا وال 

كوسٌلة لتوغل االستشراق العربٌة وحدها كفٌلة رجمة من اللّغات األجنبٌة إلى تعتبر التّ 

األدب العربً فقبل ذلك كان علٌهم فهم األدب العربً ودراسته من خالل دراسة وتؤثٌره فً 

فً أحد ''أندرٌه مٌكٌل" ً تجاوزوها فٌما بعد فً شكل أعمال مترجمة، ٌقول العربٌة التّ 

من الّرواد األوابل من المستشرقٌن الذٌن رأوا فً دراسة ز'' لقد مضى  :أبحاثه المترجمة

                                                           
 156ص االستشراق الفرنسً واألدب العربً، دروٌش أحمد. 1
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ة العربٌة  للعمل الدبلوماسً أو البحث العلمً أو فً مجال الّدفاع عن المسٌحٌة وانفتحت زٌن 

 سلفستر، فإّن ظهور "لغة والعلوم والعقٌدة والّتارٌخطرق جدٌدة نحو الّدراسة المتعّمقة لّ 

( فً فرنسا ٌعّد بداٌة حقٌقة لظهور م1758-1837) (Silvester de Sacy)ساسًدٌ

الّدراسات العلمٌة المنّظمة فً مجال االستشراق حول األدب العربً.
1

 

 ّ رجمة إذ له بحثٌن فً المعلّقات عن الّشعراء العرب، كذلك وقد لٌف والتّ اهتم ٌعقوب بالتؤ

قد  ''روٌس"وكان أستاذه  للشنفرىدرس الّشعر العربً القدٌم، فاهتّم بقصٌدة المٌة العرب 

م 1913فً عام  "ٌعقوب جٌورج"ترجم هذه القصٌدة إلى األلمانٌة ونشرها، فجاء تلمٌذه 

''روكرت'' فؤعاد ترجمة أستاذه وأعاد معها طبع ترجمة أخرى قام بها قبل ذلك 

(Ruekert)   وذلك كلّه فً كتاب بعنوان وإلى جانب هاتٌن الترجمتٌن نشر ترجمته هو ،

ة الصحراء للشنفرى الصعلوك''''قصٌد
2

 (Saswustenlied Shanfaras des 

Verbannten) م1913سنة. 

''معجم ألفاظ وقام ٌعقوب بعد ذلك بكتابة بحثٌن عن الشنفرى والمٌته األّول بعنوان 

''موازٌات وشرح الالّمٌة، م، والثانً بعنوان 1914سنة الالمٌة مع الّترجمة والّنص" 

 م1915سنة وثبت مراجع عن الشنفرى'' 

 البعثات العلمٌة العربٌة إلى أوروبا:  -2

فً ظّل الّصراع القابم فً مصر بٌن األتراك واإلنجلٌز والممالٌك، كان محمد علً على 

عرش مصر فؤخذ بإرسال البعثات العلمٌة للغرب وإنشاء المدارس المختلفة فً أنحاء 

ومن هنا أعّد العّدة وأرسل أعدادا من الّشباب إلى أوروبا لٌتقنوا علومها ولغاتها  ؛مصر

وفنونها واستطاع أن ٌكّون جٌشا من العلماء الذٌن أسهموا بجّد وإخالص فً بناء مصر 

حٌث تتلمذوا على أٌدي  ،الحدٌثة من خالل نقل علوم الغرب المختلفة إلى لغتهم العربٌة

من معارفهم وتؤّثروا بهم.المستشرقٌن ونهلوا 
3

 

                                                           
 . 26االستشراق الفرنسً واألدب العربً، ص أحمد. دروٌش 1

 .628، صالمستشرقٌن وسوعةبدوي عبد الرحمن. م 2

 .545-544، صسماٌلوفٌتش أحمد. فلسفة االستشراق وأثرها على األدب العربً المعاصر  3



:                                                            االستشراق واألدب العربيالفصل األّول  
 

 

29 

 ضور العرب فً مؤتمرات االستشراق: ح 

ٌتم عقد المإتمرات االستشراقٌة التً ٌتدارسون فٌها إلحكام خططهم وتطوٌرها وفق ما 

ٌستجّد من ظروف فً مٌدان الّدراسات االستشراقٌة ومازالت هذه المإتمرات تعقد دورٌا 

لمم فً مختلف مناطق العا1873منذ حوالً سنة 
1

د ، فقد بدأت دوابر االستشراق تعدّ 

قد آخرها فً ٌوٌلٌو  ة احتفالها م بمناسب1973مإتمراتها الّدولٌة منذ مابة عام تماما، وقد ع 

ره أربعة أالف عضو وكان من توصٌاته إنشاء اتحادات  جدٌدة بالعٌد المبوي، حٌث حض

للّدراسات اإلسالمٌة، وخالل هذا ّره القاهرة واّتحاد ة واّتحاد للّغات القدٌمة ٌكون مقفرعٌ

ٌن قّدموا بحوثهم لذّ القرن من الّزمان حضر هذه المإتمرات عدد كبٌر من علماء العرب ا

اإلسالم  لأمام أعضابها وشاركوا فً أعمالها، وناقشوا مسابلها الّتً أثارها أصحابها حو

ارٌخ العرب وآدابهم، ثم والقرآن الكرٌم والّرسول "صّل هللا علٌه وسلم" واللّغة العربٌة وت

أن عادوا بانطباعاتهم إلى بالدهم، ومّما الشّك فٌه أّن الذٌن ٌحضرون مثل هذه المإتمرات 

خاّصة أولبك الذٌن ٌحضرونها فٌها من مساجالت وأفكار ودراسات  ٌتؤّثروا بها وبما ٌدور

.مذكور'' ''إبراهٌم، والخولً'' ''أمٌن، وعلً'' ''كردأكثر من مّرة مثل 
2

 

وقد أتاحت هذه المإتمرات للمستشرقٌن فً كل مكان الفرصة لزٌادة الّتنسٌق وتوثٌق 

أواصر الّتعاون والتعّرف بصورة مباشرة على أعمال بعضهم البعض، وتجّنب ازدواج 

العمل حرصا على تجمٌع الجهود وعدم تبدٌدها فً أعمال مكّررة، إذ ت نشر بحوث هذه 

 هج ووسابل، وما لبثت أن أصبحت ظم ومنابها كن   المإتمرات فً مجلّدات لالهتداء

د للباحثٌن كما سبق ذكر كتاب تارٌخ األدب وأسانٌدراساتهم الموضوعٌة أصوال وأّمهات 

العربً لبروكلمان.
3

 

 

 

 

 

                                                           
ٌّادي محمد فتح هللا .ظاهرة انتشار  1  133، ص وموقف بعض المستشرقٌن منها، المنشؤة العاّمة اإلسالمٌنظر: ز

 .546، صوأثرها فً األدب العربً المعاصر فلسفة االستشراقأحمد.  سماٌلوفٌتش 2

 .45-44االستشراق والخلفٌة الفكرٌة للّصراع الحضاري، ص .محمود حمدي زقزوق 3
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  ّدرٌس بالجامعات العربٌة: الت 

ٌكاد ٌكون هناك فً كل جامعة أوروبٌة أو أمرٌكٌة معهد خاص للّدراسات اإلسالمٌة 

والعربٌة، بل ٌوجد فً بعض الجامعات أكثر من معهد لالستشراق مثل جامعة مٌونٌخ،
1
 

ٌتزّعم كل قسم منها مستشرق مختّص فً ومن المعلوم أّن هذه المعاهد تتفّرع إلى أقسام 

ن من الّدراسات العربٌة، ٌوّجه هذه األبحاث على حسب أهوابه ورغبته وبالّتالً مٌدان معٌّ 

راسً الّدراسات فً الجامعات العربٌة.كم على قر  باستٌالبهن  
2

 

وإذا كان كل مستشرق ٌوّجه الباحث حسب ما ٌملٌه عقله وأهواءه فإّنه من الّطبٌعً أن 

ٌإّثر فً مسار الّدراسات، وعقول دارسٌها كٌف ال؟ وإّن بعض األقطار العربٌة التً عرفت 

درٌس فً حاولت أن تستحضر عددا من علماءه للتّ  ؛فضل االستشراق، وأقّرت وانبهرت به

ٌّة الّتدرٌس الجامعً فً نشر الفكر االستشراقً فقد عمل جامعاتها، ونظرا  ألهم

المستشرقون على الّدخول فً الجامعات العربٌة خاّصة والّشرقٌة عاّمة وبالّتالً تلبٌة 

ل شًء وكان من أولبك الّدعوة، وأّول دولة عربٌة قامت بذلك هً مصر وهً سّباقة فً ك

 الذٌن استدعتهم: 

،م1938ته أستاذا بها سنة : وقد انتدبالمستشرق اإلٌطالً جوٌدي -1
3
هذا األخٌر الذي  

بتدرٌس اللّغة العربٌة واألدب العربً بجامعة روما بعد أن تقّدم لمسابقة  م1919لّف سنة ك  

كان ترتٌبه األّوللً، فالحصول على كرسً اللّغة العربً فً المعهد الشرقً بناب  
4
ومنهم  

 أٌضا: 

 م إللقاء بعض المحاضرات.1939: الذي كان ٌدعى سنة و اإلٌطالًناللٌنّ  كارلو -2

 م.1912ته أستاذا سنة : وقد انتدبفٌٌت الفرنسً -3

ٌّن أستاذا للّغة العربٌة فً الجزابر.راسوه -4 : الذي ع
5 

                                                           
 .61المرجع نفسه، صمحمود حمدي زقزوق.  1

ٌّادي محمد فتح هللا . 2   131ظاهرة انتشار اإلسالم، ص ز

 .546فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، صأحمد.  سماٌلوفٌتش 3

 .219موسوعة المستشرقٌن، ص.ٌنظر: بدوي عبد الرحمن 4

 546، صالمرجع نفسه سماٌلوفٌتش أحمد.ٌنظر: 5
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 إٌنو، وسٌنتالنهوكانوا جمٌعا ٌلقون محاضراتهم باللّغة العربٌة وغٌرهم من أمثال: 

ٌجً اللّغة فعات من خرّ فعات ود  خّرجوا د   نٌالذّ  برجستراسر، وفسكًكراتشكو، ومانلٌت

العربٌة وآدابها.
1

 

ٌّار الّثقافة الغربً، بالقدر الذي جعل وهذا ما جعل العدٌد من الّدارسٌن العرب  ٌتشّبعون بت

م فً مصر مذهبان أحدهما 1915ٌإّرخ لهذه الّظاهرة فٌقول: '' كان سنة  ''طه حسٌن''

مذهب القدماء واآلخر مذهب األوروبٌٌن استحدثته الجامعة المصرٌة ....إلى أن ٌقول، 

انتهى إلٌه الغرب من بما  لمّ ٌألدب العربً ال ٌلّم وال ٌنتظر أن ا لوكٌف نتصّور أستاذ

رجمة وأدبه ولغاته المختلفة وإّنما سٌلتمس مٌة المختلفة، حٌن درسوا تارٌخ التّ النتابج العل

العلم اآلن عند هإالء الّناس والبد من التماسه عندهم حّتى ٌتاح لنا أن ننهض على أقدامنا 

علومنا وتارٌخنا وأدبنا''. ،ما غلبنا علٌه هإالء الّناسونطٌر بؤجنحتنا ونسترد 
2

 

 وهذه بعض المدارس:

  .مدارس دي لً سال وتراسانتا فً األردن 

  .مدارس سان فنستا ندي بول فً القاهرة 

  المدرسة الشرقٌة بتركٌا
3 

وٌكفٌنا دلٌال على تؤثر هإالء المستشرقٌن فً أدبنا المعاصر، وأّن رواده من األدباء 

والفالسفة والّنقاد فً العالم العربً الحدٌث، قدا كانوا من بٌن أولبك الّذٌن تعلّموا على أٌدي 

المستشرقٌن وتحت إشرافهم، واستدالال على ما نذهب إلٌه ٌمكننا أن نؤخذ مصر مثاال لذلك 

غاتها، ألّنها فً طلٌعة البالد العربٌة فقها فً اللّغة وعلما بتارٌخ آدابها، وإجابة لمنازع بال

إذا ما برحت من ٌوم إنشاء الجامعة المصرٌة القدٌمة إلى ٌوم تستقدم المستشرقٌن لتستعٌن 

بهم فً تدرٌس اآلداب العربٌة.
4

 

                                                           
 .546، ص نفسهالمرجع سماٌلوفٌتش أحمد. ٌنظر:  1

 .548-547، صالّسابقالمرجع سماٌلوفٌتش أحمد،  2

 .548لمرجع نفسه، صسماٌلوفٌتش أحمد، 3

 .34االستشراق مالهم وما علٌهم، ص السّباعً مصطفى. 4
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ومن المإسف أّن أشّدهم خطرا كانوا ٌستدعون فً الجامعات العربٌة إللقاء المحاضرات 

فً اللّغة واألدب العربً   ّدثمشق وبغداد والّرباط... للّتحوالجمعٌات العلمٌة بالقاهرة ود

 واإلسالم.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 األدب العربًأثر االستشراق على 

 

 المبحث األّول: مظاهر تأثر األدب العربً باالستشراق

 باالستشراق  أثار ومظاهر التؤثر اإلٌجابً -1

 .آثار ومظاهر التؤثر السلبً باالستشراق -2

 المبحث الّثانً: طه حسٌن والمستشرقون

 حٌاته وأعماله -1

 طه حسٌن والمستشرقٌن -2

 قضٌة االنتحال فً الّشعرالجاهلً -3

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 األّول: آثار ومظاهر التأثر باالستشراقالمبحث 

أسهم االستشراق فً دفع عجلة البحوث العلمٌة وتنمٌة المناهج وربط الّصلة بٌن المناهج 

المؽربٌة والمناهج الشرقٌة، وتعمٌق الّصلة بٌن علماء االستشراق وعلماء العرب،
1

ومّما  

الشّك فٌه أّن لبلستشراق أثر كبٌر فً إحٌاء اللّؽة العربٌة وآدابها فما هً الّتجلٌات واآلثار 

الّتً طبعها االستشراق فً الحضارة العربٌة
2
 واألدب العربً خاّصة؟ 

 أّوال: تحقٌق المخطوطات: 

الحصول إّن تحقٌق الّنصوص ونشرها ٌستوجب الّتؤكد من أصلٌة الّنسخة، والبد هنا من 

على الّنسخ من المكتبات لتحقٌق الّنص األصلً ولكً ٌتّم تحقٌق الّنص ٌجب االستعانة 

بمنهج نقدي ٌمّكن المحقق من استكشاؾ الّنص ومعرفة دالالت األلفاظ، ومّمن ألّؾ فً 

وهو  ''أصول نقد الّنصوص ونشر الكتب'' فً كتابه''برجستراسٌر'' الّتحقٌق المستشرق 

ألقاها على طالب الّدراسات العلٌا بكلٌة اآلداب بجامعة القاهرة عام  مجموعة محاضرات

( كتابه بالفرنسٌة بعنوان ''قواعد نشر الّنصوص Blachirم، ثم نشر بالشٌر )1331

وترجمتها''،
3

هذا وقد وّزع ''برجستراسٌر'' ماّدة مؤلّفة المذكور على ثالثة موضوعات  

 رئٌسٌة هً الّنسخ، والّنص، والعمل.

ّمن استفاد من منهج المستشرقٌن فً الّتحقٌق ونقل هذا المنهج إلى العربٌة المرحوم وم

''أحمد زكً باشا''، المعروؾ بشٌخ العروبة الّذي أشاد بمنهج المستشرقٌن فً دقّة الّتحقٌق 

واستخدام عبلمات الّترقٌم والعناٌة بالفهارس، معترفا بتؤثر العرب المحدثٌن بعلماء 

االستشراق.
4

 

''فّن تحقٌق الّنصوص  هكتابا فً فّن الّتحقٌق سّما عبد الّسالم هارونوقد أّلؾ األستاذ 

ونشرها'' سّجل فٌه خطوات الّتحقٌق ومراحله وضوابطه.
5

 

                                                           
  37، صالّنبهان محمد فاروق. االستشراق تعرٌفه مدارسه وآثاره 1

 .549. فلسفة االستشراق وأثرها على األدب العربً المعاصر، صسماٌلوفٌتش أحمد 2

 38-37المرجع نفسه، ص .النبهان محمد فاروق 3

 .556المرجع نفسه، ص .سماٌلوفٌتش أحمد ٌنظر: 4

 .39المرجع نفسه، صالنبهان محمد فاروق.  5 
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به وٌؽتبط به اؼتباطا  شدٌدا إذ  زّ ''ٌعت وهو كتاب ٌحمل تجارب مضنٌة فً إحٌاء التراث

عالجا لهذا الفّن العزٌز، عمل فٌه على عّدة هو أّول كتاب عربً ٌظهر فً عالم الّطباعة م

 نقاط نوجز منها: 

 .أجاب فٌه عن تساإالت كٌفٌة وصول الثقافة العربٌة إلٌنا 

  فّن الّرواٌة الشفوٌة وطرقها.عن تحّدث 

 .تحّدث بإسهاب عن صناعة الّرواٌة بالمشرق والمؽرب معا وأوائل التصنٌؾ 

  على أهمٌتها وكثرتها وأنواعها مستندا إلى كذلك تحدث عن الورق والوّراقٌن مإّكدا

 أراء ابن الّندٌم وابن خلدون...إلخ.

 .عرض للخّط العربً وتطّوره وأنواعه
1 

وال ننسى إشارته بالحدٌث عن الّتحرٌؾ فً المخطوطات العربٌة واإلشارة أٌضا إلى 

 الفهارس وأهمٌتها.

المخطوطات''' معّرفا بؤهمٌة  ثم كتب بعد ذلك صبلح الّدٌن المنجد كتابه ''قواعد تحقٌق

مناهج المستشرقٌن فً تحقٌق الّنصوص،
2

مقّدما فً كتابه قواعد مستخلصة من تجربة جّد  

ٌّة فً مٌدان الّتحقٌق أفاد بها مئات من الّطلبة، وقد قّدمها إلى مإتمر المجامع العلمٌة  ؼن

ٌد طرق الّنشر توحقواعد نتٌجة عّدة عوامل منها: ''م، جاءت هذه ال1956بدمشق عام 

والّتعرٌؾ به...استقٌناها من نهج المستشرقٌن األلمان...''.
3

 

 كذلك هو اآلخر تحّدث عن موضوع الفهارس وأنواعها وتحقٌق الّنصوص أٌضا.

 م العصور األدبٌة: ٌتقسثانٌا: 

ا ٌتّم ال على أساس بإّن تحدٌد العصور فً تارٌخ األدب العربً قد تّم ومازال ؼال

الظواهر الثقافٌة واالجتماعٌة فقط لكن بالّدرجة األولى على أساس الظواهر الّسٌاسٌة 

)تعاقب الّدول( والّتارٌخٌة، وقد قاد ذلك األساس إلى تقسٌمات ؼرٌبة، كتلك الّتً نجدها فً 
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ا تّم كثٌر من كتب الملخصات أو كؤن نرى مثبل مصطلح العصر العّباسً الذي شمل كل م

 م.1258عام  ''هوالكو''م حتّى سقوط بؽداد على ٌد 757فً عالم األدب منذ عام 

إّن محاوالت الّتقسٌم ضرورٌة وبخاّصة فً أدبنا العربً
1

السٌما إذا أضفنا ظاهرة  

الّتفاعل بٌن األدب والمجتمع إذ كثٌرا ما ٌتوقّؾ فهم األدب على فهم المجتمع الّذي نبع هذا 

عصر الّنهضة الّتً جاءت حاملة معها مفاهٌم جدٌدة لؤلدب وتارٌخه تسّنى األدب منه، ومع 

بالنسبة لؤلدب العربً، تهلبلستشراق أن ٌلعب دورا بالؽا ألهمٌ
2

فقد أّثر االستشراق فً  

كثٌر من الّدارسٌن العرب المحدثٌن وخاّصة أولئك الّذٌن اجتهدوا فً حّل معضلة تارٌخ 

رضوا لمعضلة تارٌخ أدبهم ذاتها إالّ بعد أن تؤّثروا باالستشراق األدب العربً، وإّنهم لم ٌتع

الّذي تعلّم باألزهر ودار ''حسن توفٌق العدل'' فً هذا المجال وأّول من جاء بهذا الّتاثر هو 

العلوم، وكان أستاذا للؽة العربٌة فً المدرسة الشٍّرقٌة ببرلٌن، حٌث ألّؾ عددا من الكتب 

 ''تارٌخ اآلداب العربٌة''وعامٌة'' ''أصول الكلمات المنها 

ٌّن أستاذا بجامعة كمبردج ومات فٌها. وانتخب عضوا فً الجمعٌة اآلسٌوٌة الملكٌة، وع
3

 

كانت محاولة االستشراق لدراسة األدب العربً عن طرٌق تؤرٌخه وتقسٌمه إلى عصور 

مختلفة، فحلّوا مشكلة الّتحقٌق فً األدب العربً الحدٌث بعد أن كانت لدى العرب القدامى 

ٌّة تفتقد إلى التبوٌب والترتٌب، إذ تؤّثر بهم علماء العرب المحدثون كل  مجّرد أعمال ثر

نرى بروكلمان على سبٌل المثال ٌقّسم تارٌخ األدب العربً إلى خمسة  الّتؤثر، ومن هنا

 عصور وهً: 

 عصر ما قبل اإلسبلم، وٌبدأ من نقطة ال ٌمكن تحدٌدها اآلن حتى ظهور اإلسبلم. -1

 م.757عصر ظهور اإلسبلم حّتى نهاٌة األموٌٌن عام  -2

 م.1258عصر الّدولة العّباسٌة حّتى نهاٌتها على أٌد المؽول عام  -3

 م.1798عصر ما بعد سقوط بؽداد حّتى مجًء بونابرت إلى مصر عام  -4

 عصر البحث الجدٌد فً القرن الماضً حّتى العصر الحاضر. -5
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ٌّا من الّدارسٌن العرب المحدثٌن لؤلدب العربً وتارٌخه ل بدا لنا أثر ولو أخذنا أ

ٌّا كل الجبلء، خاّصة تلك التً تتعلق بالتبوٌب  االستشراق فً هذا المجال واضحا وجل

والّتقسٌم،
1

ٌقّسم األدب العربً إلى خمسة  ات'' فً كتابه ''تارٌخ األدب العربً''فهذا ''الّزٌ 

 عصور هً كالّتالً: 

العصر الجاهلً وٌبتدئ باستقبلل العدنانٌٌن عن الٌمنٌٌن فً منتصؾ القرن الخامس  -1

 م.622للمٌبلد وٌنتهً بظهور اإلسبلم عام 

األموٌة، وٌبتدئ مع اإلسبلم وٌنتهً بقٌام الّدولة  عصر صدر اإلسبلم والّدولة -2

 هـ.123العّباسٌة 

 هـ.656الّتتار  دالعصر العّباسً ومبدأه قٌام دولتهم وسقوط بؽداد فً أٌ -3

 هـ.1227الّنهضة الحدٌثة  دالعصر التركً، وٌبتدئ بسقوط بؽداد وٌنتهً عن -4

الحدٌث، وٌبتدئ باستٌبلء محمد على مصر وال ٌزال العصر -5
2
 حّتى اآلن. 

والشّك أّن تقسٌم الماّدة العلمٌة بحسب المراحل الّتارٌخٌة وربط الفكر بالمرحلة الّزمنٌة 

أمر مفٌد وشدٌد األهمٌة فً معرفة تطّور الفكر ومدى انسجامه مع البٌئة، ومدى تعبٌره عن 

قضاٌا اجتماعٌة قائمة.
3

 

 ثالثا: فهرسة المعاجم

لبلتٌنً العربً هذا وقد امنها ما سبق ذكره، كالمعجم عنً المستشرقون بإعداد المعاجم و

اهتّموا بالفهرسة لهذه المعاجم وترجمتها كما عهد إلى أحدهم بترجمة المعجم العربً 

البلتٌنً إلى العربٌة الفصحى،
4

حٌث أخذ المستشرقون على عاتقهم إخراج المعاجم العربٌة  

 ''حسٌن نّصار''سب منهجهم، وقد اعترؾ القدٌمة الّتً أعّدها العرب وتنظٌمها وإصدارها ح

الذي كتب مقاال طوٌبل بعنوان ''الخلٌل وكتابه  ''بوبلٌتش''فً هذا المجال بتؤثره باّتجاه 

العٌن''
5
أنظار العرب  جذبتمصّرحا أّنه أخذ منه ومن توجٌهاته فائدة عظمى، وكلّها أبحاث  
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إلى تراثهم اللّؽوي الضخم وفّنهم المعجمً الفّذ مّما أدى إلى تؤثرهم ببضاعتهم الّتً رّدت 

إلٌهم فً ترتٌب جدٌد وثوب حدٌث.
1
  

وال شّك فً تؤثٌر هذه األعمال الحصرٌة على المكتبة العربٌة وعلى الباحث العربً، مع 

 فً جانب الّتقصٌر البشري الّذيبعضها ٌدخل  ؛ملحوظاتهذا فهً ال تكاد تخلو من 

ٌصاحب أي عمل جاّد وبعضها قد ٌتعّدى هذا األمر إلى الخطؤ واإلساءة واالنحراؾ فً 

التبوٌب أو الّتكشٌؾ أو الترتٌب أو الفهرسة، و قد الحظ المراجعون لما هو متوافر من هذه 

الفهارس فً المكتبة العربٌة شٌئا من القصور الّذي ٌستحق المتابعة.
2

 

برؼبة ماّسة فً إصدار معجم اللّؽة العربٌة الكبٌر الذي ٌجب أن  ر''''فٌشكذلك أحصى 

ٌكون مبلئما للّتطّور العلمً الحدٌث حٌث ٌجب أن ٌشتمل المعجم على كل كلمة ببل استثناء 

 ُوجدت فً اللّؽة، وأن تعرض على حسب وجهات الّنظر السبع التالٌة: التارٌخٌة،

ه هذا الّذي كان فٌة، والّتعبٌرٌة، والّنحوٌة، والبٌانٌة واألسلوبٌة. منهجواالشتقاقٌة، والّتصرٌ

بدراسة معجم  ''عبد هللا دروٌش''ثٌر فً علماء العرب المعاصرٌن حٌث قام له دورا فً الّتؤ

 فٌشر بشًء من اإلسهاب مشٌرا إلى خمسة مبادئ أساسٌة عنً بها عناٌة كبٌرة وهً: 

 ممكن. رجمع المواد بؤكبر قد -1

 ترتٌب الكلمات بؤحسن وجه مستطاع. -2

 حّقها واستٌفاءاإلصبلحات  -3

 الّترجمة إلى اللّؽات األوروبٌة. -4

ونرى بإخبلص أّننا لسنا فً حاجة إلى أن ندقق الّنظر فً المعاجم العربٌة الحدٌثة مثل 

، و''المعجم الوسٌط'' لعدد من كبار ''''المحٌط المحٌط'' للبستانً، "أقرب الموارد'' للشرتونً

ؼٌرها، لنتؤكد من تؤثر أصحابها بالمعاجم التً وأعضاء مجمع اللّؽة العربٌة بالقاهرة 

المستشرقون، فقد نشر علماء االستشراق أهم الكتب العربٌة فً دقّة وضبط،  اأخرجه

جمع وعلّموا علماءنا كٌؾ تنشر الكتب فً تحقٌق وتبوٌب وكٌؾ ترتب المعاجم وت
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مواردها،
1

من الٌسٌر علٌنا أن نفكر الٌوم بالمنهج المعجمً وأن نجده منهجا  حّتى صار 

طبٌعٌا ومؤلوفا،
2
 ٌساٌر الرؼبات العلمٌة العربٌة وٌساعد فً بلورتها. 

 إعداد دائرة المعارف اإلسالمٌة:رابعا: 

جهودهم العلمٌة تعّد دائرة المعارؾ اإلسبلمٌة من أهم أعمال المستشرقٌن ألّنها جمعت 

من تخصصه العلمً واشتملت على فً عمل موحد، وٌتناول كل واحد منهم ما ٌدخل ض

 ودراسات وآراء ومعارؾ عظٌمة الفائدة واألهمٌة.بحوث 

م 1913ظهرت فكرتها منذ أواخر القرن التاسع عشر حٌث  صدرت أول بحوثها سنة 

منهجهم فً البحث والتؤلٌؾ وهً نتاج جهود عدد كبٌر من المستشرقٌن الذي تمثل 

والّدراسة، باإلضافة إلى البحث فً كل المجاالت المتعلٌّقة بالعالم العربً واإلسبلمً، أحواله 

وتارٌخه ومسائله الفكرٌة والثقافٌة واألدبٌة فهً تعتبر خزانة عربٌة إسبلمٌة ملّمة بكل ما 

 ٌتعلّق بالعرب والمسلمٌن.

دد من الباحثٌن المتمكنٌن ثم صدرت مجموعة دراسات : وقد قام بهذا العمل عترجمتها* 

تقوٌمٌة ونقدٌة أشاد فٌها كاتبوها بؤهمٌة هذه الموسوعة وصّححوا الكثٌر من أخطائها،
3
 

''عبد و''أحمد الشنتاوي''، و، خورشٌد'' ''إبراهٌم زكًحٌث قام على ترجمتها إلى العربٌة 

على استعدادهم للّتضحٌة فً سبٌل إٌمانهم بدٌنهم وأّمتهم وأدبهم ولؽتهم، إذ الحمٌد ٌونس'' 

كانت أعمالهم ومبلحظاتهم عبارة عن إضافات جدٌدة إلى دائرة المعارؾ اإلسبلمٌة مّما زاد 

من قٌمتها وشؤنها وهكذا رفعت ترجمتها إلى العربٌة قٌمتها فً األدب العربً وأّثرت فٌه، 

البحوث الشهٌرة التً قام بها أحمد أمٌن، وإسماعٌل مظهر، وعبد الوهاب لٌبل تلك دوٌكفٌنا 

ام...وؼٌرهم من الذٌن أشادوا بؤهمٌتها واعترفوا بؤثرها.عزّ 
4

 

ٌّم فً مجلة المجمع العلمً العربً بدمشق  ''محمد كرد علً''كما كتب األستاذ  بحثه الق

المً العظٌم قبل صدور الترجمة أشاد فٌه بهذا العمل الع''المعلمة اإلسالمٌة'' بعنوان 
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ة ٌسالعربٌة بسنوات، وأشار إلى ما أعّده العرب فً القدٌم من موسوعات ضخمة ومعاجم نف

من أمثال الحموي والخوارزمً والبٌرونً والقلقشندي وابن خلدون
1
 وؼٌرهم. 

وٌعترؾ ''محمد كرد علً'' نفسه بعظٌم أثر االستشراق فً األدب العربً والفكر العربً 

اإلسبلمً الحدٌث حٌث ٌقول: ''تصّفحنا هذه المعلمة ورجعنا إلٌها ؼٌر مّرة، فكّنا نعجب 

ببحوثها ونستفٌد من علم كاتبٌها وتمحٌصهم''.
2

 

وهذا إن دّل على شًء فإّنما ٌدّل على مدى تؤثر األدباء العرب بمنهج المستشرقٌن الذي 

 ثة.من الصعب تجاهله فً دراساتنا وبحوثنا العربٌة الحدٌ

 آثار ومظاهر التأثر السلبً باالستشراق: -2

 :التشكٌك فً أصالة األدب العربًأّوال: 

المستشرقون فً أصالة األدب الجاهلً وصحته من خبلل نظرٌة االنتحال الّتً  كشكّ  

فً بحث له بعنوان ''من تارٌخ  ولدكه''''تٌودور نطّورها عدد من المستشرقٌن من أهمهم 

الّشعر العربً القدٌم'' ٌزعم فٌه بوجود تشابه فً البنٌة الفّنٌة للقصٌدة العربٌة القدٌمة 

أّن وسٌلة العرب فً  ًعٌدّ  مرجلٌوثوالقصٌدة العربٌة فً صدر اإلسبلم، وهذا المستشرق 

م ٌعتمدوا على الكتابة تدوٌن شعرهم وسٌلة بدائٌة تسمح بتسّرب ودخول االنتحال، فالعرب ل

فً تدوٌن الّشعر بل اعتمدوا على الّذاكرة والحفظ، وٌشكك فً قٌمة الّرواٌة الشفوٌة وقٌمة 

 مرجلٌوثنظرٌة االنتحال كما طّورها  ترلّرواة عاّمة بعدم دّقتهم، وقد أثالحفظ واصفا ا

العرب  اءألدبعلى عدد من المتخصصٌن العرب فً األدب العربً القدٌم وتبّناها عدد من ا

''فً بـالذي اهتّم بتطبٌق الّنظرٌة وشرحها فً عمله المعروؾ  ''طه حسٌن''المسلمٌن أمثال 

م، وقد تبّنت هذه المدرسة العربٌة الرإٌة االستشراقٌة لؤلدب العربً 1962الّشعر الجاهلً'' 

االستشراقً القدٌم مردّدة نفس أّدلة المستشرقٌن الّسابقة فً ؼبلؾ منهجً مستور من الفكر 

فً رإٌة مستقبلٌة واحدة تقوم على أهداؾ وبالّتالً فإّنه من السهل التقاء هذٌن المدرستٌن 

مشتركة ما ٌوحً بمساهمة المدرسة العربٌة فً نشر الفكر االستشراقً وما ٌمّثل ظاهرة 

ثارة من ظواهر الّتؤثر باالستشراق خاّصة فٌما ٌتعلّق بالتشكٌك فً التراث العربً القدٌم وإ

                                                           
 .41النبهان محمد فاروق. االستشراق تعرٌفه، مدارسه، أثاره، ص  1

 .471. فلسفة االستشراق وأثرها فً األدب العربً المعاصر، صسماٌلوفٌتش أحمد  2
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الشعر العربً الذي ٌمّثل مصدر اعتزاز العرب وفخرهم الّشبهات حول أصالته وعلى قٌمة 

العربٌة  العقلٌة ودٌوانهم، وٌرتبط هذا الّتشكٌك بشبهة استشراقٌة أخطر وأعظم وهً وصؾ

.''إرنست رٌنان'' وضعهابالجمود والّتخلؾ وهً نظرٌة  اإلسبلمقبل 
1

 

 اإلنتاج األدبً وعدم قدرتهم على التخٌل واإلبداع.بمعنى عدم قدرة العرب على 

 الّتشكٌك فً قدرة اللّغة العربٌة فً العصر الحدٌث:: ثانٌا

لم ٌتوقؾ المستشرقون فً هجومهم على اللّؽة العربٌة عند الشبهات الّتً أثاروها حول 

فً العصر الحدٌث بؤّنها لؽة عاجزة عن  ةأصالتها فً الّتارٌخ القدٌم، ولكّنهم اّتهموا العربٌ

الوفاء بمتطلبات العصر الحدٌث وؼٌر قادرة على مواكبة التقدم العلمً والتكنولوجً، 

ووصؾ المستشرقون العربٌة بالجمود وبؤّنها لؽة بدوٌة ال تصلح للّتعبٌر عن المصطلح 

قبال رموز العلمً للحدٌث، واّتهموا الخط العربً بالصعوبة وعدم الصبلحٌة الست

ومصطلحات العلم الحدٌث واقترحوا عبلجا لهذه المشكلة بضرورة الّتخلًّ عن الخّط العربً 

قافة الؽواألخذ باللفظ البلتٌنً وترك األبجدٌة العربٌة ربٌة بشكل ، وهذا طبعا لترسٌخ الثٌّ

أسهل وهو مبل ٌقبله العقل العلمً العربً.
2

 

فاللّؽة العربٌة برٌئة من تهمة الجمود والّتخلؾ الّتً ألحقها بها المستشرقون ورؼم العجز 

العلمً الذي ٌعانً منه العرب فً العصر الحدٌث، فإّن هناك جهود علمٌة واضحة فً 

المختلفة، ةالعلمٌ اتمجال تعرٌب العلوم الحدٌثة وتطوٌر المصطلح
3

كما ٌبلحظ الّنجاح فً  

خصصات باللّؽة العربٌة فً كثٌر من الجامعات العربٌة، ومّما الشّك فٌه أّن تدرٌس هذه التّ 

الؽرب قد تسبب أساسا فً تخلّؾ العرب والمسلمٌن فً المجال العلمً وذلك من خبلل 

ولؽة  لعربٌة هً الضرع المتٌن وآدابهم، وإذا كانت اللّؽة اةاحتكاره للتكنولوجٌا الحدٌث

لمٌناإلعجاز القرآنً للعرب المس
4

فمن المإكد أّن هذه اآلثار السلبٌة على اللّؽة العربٌة  

 العربٌة بالتؤخر والركود. األممأدب   تمّس بالّدرجة األولى

                                                           
أحمد محمد خلٌفة حسن. آثار الفكر االستشراقً فً المجتمعات اإلسبلمٌة، عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة   1

 .119-116م، ص1997، 1اب. القاهرة، مصر، طواالجتماعٌة، كلٌة اآلد

أحمد محمد خلٌفة حسن. آثار الفكر االستشراقً فً المجتمعات اإلسبلمٌة، عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة  2

 .127-119م. ص1997، 1واالجتماعٌة، كلٌة اآلداب. القاهرة، مصر، ط

 .355م، ص1976، 6بنان، طصبحً صالح. دراسات فً فقه اللّؽة، دار العلم للمبلٌٌن، ل 3

 .78م، ص1987، دار المعارؾ، القاهرة، 1نجٌب العقٌقً. المستشرقون، ج 4
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األوساط العلمٌة العربً باالستشراق هو اعتماد  وما ٌدّل على الّتؤثر السلبً لؤلدب

العرب'' لـ ر.ا نٌكولسون، والجامعات الشرقٌة على كتب المستشرقٌن، ككتاب ''تارٌخ آداب 

''وكتاب ''تارٌخ اآلداب العربٌة '' لـ كارل بروكلمان
1

"''أّنهم أخرجوا ٌذكر نجٌب العقٌقً''، و

الذخائر مرتبة مفهرسة تعتمد علٌها جامعاتنا كمعجم ''األدباء'' لـٌاقوت ونقائض  لنا ألوؾ

جرٌر والفرزدق وتارٌخ الطبري،
2

ٌجابً على الحضارة وهذا ال ٌنكر مدى تؤثٌرهم اإل 

 العربٌة واألدب العربً بصفة خاّصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طه حسٌن واالستشراقالمبحث الثانً: 

ٌصادؾ كل متصفح لنفحات التارٌخ فً األدب العربً الحدٌث والمعاصر العدٌد من 

األدباء الذٌن تعالت راٌتهم فً اإلنتاج األدبً والفّنً وال ٌمكن الحدٌث فً األدب العربً من 

فً هذا المٌدان من الذي أحدث ضّجة الفتة  'ن'''طه حسٌ دون ذكر عمٌد العربً الدكتور

فمن هو طه حسٌن؟ وما ، خبلل إبداعاته ومإلّفاته التً جاء معظمها بٌن الشّك واالعتقاد

 هً عالقته بالغرب؟ وبصفة خاّصة بمٌدان االستشراق؟

                                                           
، 1الّندوي أبً الحسن علً الحسنً. مقاالت وبحوث حول االستشراق والمستشرقٌن، دار ابن كثٌر، دمشق، بٌروت، ط 1

 .32م، ص2772

 .23م، ص1992، 3المنصورة، مصر، ط الّدٌب عبد العظٌم. المستشرقون والتراث، دار الوفاء، 2
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م، 1882الذي دخل مصر سنة  : جاء مٌبلده مع رسوخ أقدام المحتل االنجلٌزيحٌاته -1

م بقرٌة عزبة الكٌلو مركز 1889نوفمبر 14نشؤ فً أسرة رٌفٌة فقٌرة، وهو من موالٌد 

مؽاؼة بمحافظة المٌنا.
1
  

كان والده الشٌخ حسٌن علً موظؾ شركة السكر وكان هو الفتى سابع الثبلثة عشر من 

أبناء أبٌه،
2

ر، دخل صم أصٌب بالّرمد وفقد الب1895وهو فً السادسة من عمره سنة  

''الكّتاب'' شؤنه شؤن أترابه فً ذلك العهد حتى حفظ القرآن
3

وإلى جانب حفظه ألفٌة ''ابن  

 مالك'' وإلى حوار ذلك حّصل الكثٌر من المعارؾ الفقهٌة والّدٌنٌة.

ٌّا أو ما أراد نقله من  شّكل العجز البصري لطه حسٌن عقدة نفسٌة، وذلك ما ٌبدو جل

خبلل حدٌثه عن العجز البصري ألبً العبلء فهً تلقً ضوءا على إحساسه بالعجز ومدى 

انعكاسه ونفسٌته وشخصٌته الفّذة.
4

 

أقام طه حسٌن بالقاهرة وسرعان ما ترك الّرٌؾ وانتقل إلى العاصمة لٌطٌل فٌها المقام 

فً األزهر مع أخٌه ''األزهري'' الذي كان على وشك طالبا للعلم مختلفا إلى مجالس الّدرس 

الّتخرج.
5

 

لٌجد نفسه محاطا بالمشاٌخ الصؽار بما عرؾ عنهم من تمّرد وعبقرٌة وسرعان ما 

الذي اصطفاه إلى نفسه  ''الشٌخ المرصفً''أصبح أثٌرا إلى قلب واحد من المشاٌخ وهو 

امه'' نا طه حسٌن فً وقّربه إلى فإاده وكان ٌدعوه إلى منزله، حٌث ٌصفه ل ٌّ وعلى ''أ

معه ومع ؼٌره من  الرؼم من حّبه للمرصفً إالّ أّن هذا لم ٌمنعه من المناقشة والجدال

 المشاٌخ الّذٌن نهل منهم المعرفة.

' فً الّتوحٌد وآخرون راضً'''واإلمام محمد عبده'' و''، ''الشٌخ الرفاعً''ال ثومن أم

ٌّة الّتً عّوضته عن فقدان البصر حٌث  وكانت وسٌلته فً ذلك الّسمع إضافة إلى ذاكرته القو

حفظ كل ما سمعه من لؽة وأدب، وها هً أهم إنجازاته:
 1

 

                                                           
 .15-17، ص2776ٌنظر: المصري عبد الحمٌد حّنورة. طه حسٌن وسٌكولوجٌة المخالفة، دار ؼرٌب، مصر، )د.ط(،   1

 73، ص1991ٌنظر: طه حسٌن. األٌّام، دار المعارؾ، القاهرة، مصر، )د.ط(،  2

  .21م، ص1977، 2أنور الجندي. طه حسٌن حٌاته وذكره فً مٌزان اإلسبلم، دار االعتصام، مصر، ط 3

 .27-18ٌنظر: مصري عبد الحمٌد حّنورة. المرجع نفسه، ص 4

ٌّام فً مجلد، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ط 5  .125م، ص1992، 1طه حسٌن. األ
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 أبو العبلء المعّري"ة األهلٌة عن رسالة موضوعها من الجامع دكتوراه". 

 لآلداب القدٌمة والفلسفة واالجتماع. هسفره فً بعثة إلى فرنسا ودراسات 

  ٌّن أستاذا بالجامعة المصرٌة سنة م، وحاضر فً كلٌة اآلداب التً أصبح عمٌدا 1925ع

 لها فٌما بعد.

  ٌّن مدٌرا للجامعة االسكندرٌة ثّم وزٌرا للمعارؾ سنة  م.1957ع

  ًأختٌر عضوا ممثبل للجمهورٌة العربٌة المّتحدة فً اللّجنة  م1959أفرٌل  23ف

ٌّم الّثقافٌة بٌن الشرق والؽرب.  االستشارٌة للمشروع الرئٌسً المتبادل للق

  م اختارته الهٌئة األدبٌة اإلٌطالٌة السوٌسرٌة محكما مع أعضاء جائزتها 1962مارس

 ٌث القٌمة واألهّمٌة.األدبٌة ''بوزان'' الّتالٌة لجائزة نوبل العالمٌة من ح

  م.1963انتخب رئٌسا للمجمع اللّؽوي ماي 

  م منحه الدكتوراه الفخرٌة، وهو أّول عربً ٌفوز بها.1964قررت جامعة الجزائر سنة 

  م أهدته جامعة ''بالٌرمو'' بصقلٌة بإٌطالٌا الدكتوراه الفخرٌة تقدٌرا لفضله 1965ٌناٌر

 ً العالم.ف هوعلمه بوصفه عالما وناقدا ذاعت شهرت

 17 م أهداه الرئٌس جمال عبد الّناصر قبلدة النٌل لخدماته لؤلدب العربً.1965دٌسمٌر 

 1 ٌّن رئٌس مجلس إدارة جمعٌة األدباء1967نوفمبر هذه لمحة عن حٌاة طه حسٌن  .م ع

 م.1973أكتوبر  27الذي توفً فً 

  أعماله األدبٌة: 

  :الّدراسات األدبٌة والّنقدٌة
2 

  األربعاء.حدٌث 

 .ًفً األدب الجاهل 

 .ًمع المتنب 

 .ًحافظ وشوق 

                                                                                                                                                                                     
 .23-22و 13-17ورة. طه حسٌن وسٌكولوجٌة المخالفة، صٌنظر: مصري عبد الحمٌد حنّ   1

 .14-13المصري عبد الحمٌد حّنورة. المرجع الّسابق، ص  2
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 دراسات فً الّتارٌخ الّسٌاسً واالجتماعً لصدر اإلسالم:

 .الفتنة الكبرى 

 .علً وبنوه 

 .الشٌخان 

 .مرآة اإلسالم 

 دراسات فً أصول الحضارة الغربٌة وتٌارات األدب الغربً المعاصر: 

  االثنٌنالتربٌة عند. 

  ٌّة مستمّدة  من كتب الّسٌرة:قصص فّن

 .الوعد الحق 

 .قصص حدٌثة 

 .على هامش السٌرة 

 .المعّذبون فً األرض 

 )ٌّام )من سٌرته الذاتٌة  األ

 أدٌب 

هذا وكانت له جرأة على أساتذته ومهاجمتهم وتطاوله علٌهم.
1
  

 طه حسٌن والمستشرقون:ثانٌا: 

ألقى بنفسه فً عّرؾ طه حسٌن طبلئع المستشرقٌن فً الجامعة المصرٌة القدٌمة ثم  

راسة بها فً أحضانهم عندما سافر إل م حٌث تتلمذ علٌهم فً جامعتٌن: 1914ى فرنسا للدٍّ

مونبٌلٌه والسوربون، واختاروه لحمل شعارهم فً معهد الّدراسات الشرقٌة، وقد أعجب طه 

حسٌن بطرٌقة المستشرقٌن وتؤّثر بها وخضع لها بل ودافع عنها بعد ذلك دفاعا واسعا فً 

 كتاباته. كل

وقد وجد طه حسٌن فً معهد الّدراسات الّشرقٌة والكولٌج دي فرانس األهداؾ الّتً كانت 

تهدؾ إلى احتواءه عن طرٌق الّثقافة، فتلقى مفاهٌم الفكر واألدب من خبلل منهج 

                                                           
  .14-13المصري عبد الحمٌد حّنورة. المرجع الّسابق، ص 1
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المستشرقٌن، واستقّر فً حلقة البحث فً األدب والّشعر، إذ قبل بالسموم التً احتوتها هذه 

دون أن ٌتعّمق محاذٌرها،المناهج 
1
 بل ورضً بها. 

ٌجب حٌن نستقبل البحث  ! ...نعم'' '':فً كتابه ''فً الّشعر الجاهلً ''طه حسٌن''ٌقول 

عن األدب العربً وتارٌخه أن ننسى قومٌتنا وكل مشخّصاتنا وأن ننسى دٌننا وكل ما ٌّتصل 

ٌّد بشًء وال نذعن به، وأن ننسى كل ما ٌضاّد هذه القومٌة وما ٌضاّد هذا الدّ  ٌن، ٌجب أاّل نتق

لشًء إالّ مناهج البحث العلمً الصحٌح''.
2
  

وٌكاد طه حسٌن فً كل أعماله الكبرى أن ٌكون خاضعا لبلستشراق متؤثرا به وتابعا له 

ع معلٌا من قدره متحّدثا عن فضله على األدب العربً والفكر اإلسبلمً، ففً رأٌه فً )م

ي أخذ نظرٌته من تٌن وبرودنٌر، كذلك مذهبه النقدالمتنبً( أخذ نظرٌته من ببلشٌر وفً 

 بحثه عن ابن خلدون أخذه من دوركاٌم )وتحت إشرافه(.

إلى تؤثره بالمستشرقٌن حٌن قال: '' تؤثري بالمستشرقٌن شدٌد جّدا  ''طه حسٌن''وقد أشار 

ولكّن ال بآرائهم بل بمناهجهم فً البحث''
3

ّما ٌدل على أّن طه حسٌن أذاب قومٌته فً م 

 أحضان االستشراق وتؤثر بهم كل الّتؤثر.

 من بٌن المستشرقٌن الذي تأّثر بهم: 

جوٌدي )أغنالٌسو( -1
4
   م:1444 

فً األدب دعً إلى مصر لٌكون أستاذا فً الجامعة المصرٌة القدٌمة حٌث ألقى دروسا 

أخذ عنه طه  ''طه حسٌن''ربٌة الجنوبٌة وكان من أبرز تبلمٌذه العربً وفقه اللّؽات الع

''مجلّة الجامعة المصرٌة''  اهتمامه بتارٌخ النحو فً األدب العربً وفً هذه األثناء نشر فً

ن ''محاضرات أدبٌات الجؽرافٌة والّتارٌخ واللّؽة عند العرب'' وقد أعٌد اوٌم تحت عن1979

جعها قبل الّنشر فجاءت ؼٌر دقٌقة وكان طه حسٌن مّمن طبعها فً القاهرة لكّنه لم ٌرا

                                                           
 .33م، ص1977، 2الجندي. طه حسٌن حٌاته وفكره فً مٌزان اإلسبلم، دار االعتصام، جده، ط أنور  1

 .78طه حسٌن.  فً الّشعر الجاهلً، مكتبة دار النهضة اإللكترونٌة، ص  2

 .34-28الجندي. طه حسٌن حٌاته وفكره فً مٌزان اإلسبلم، ص أنور  3

 .77، صم1987، دار المعارؾ، القاهرة، 1نجٌب. المستشرقون، ج العقٌقً 4
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حضر هذه المحاضرات وأفاد منها وتؤّثر بها، حٌث أشار إلٌها واقتبس منها فً الفصول 

م.1928األولى من كتابه ''فً األدب الجاهلً'' القاهرة 
1

 

 2(Massignoh)م( 1392-1443لوٌس ماسٌنٌون: ) -2

بالجامعة المصرٌة القدٌمة وألفى أربعٌن محاضرة تردد على األزهر ودعً للتدرٌس 

باللّؽة العربٌة على طبلّبها وكان منهم ''طه حسٌن''و الرٌب فً أّنه تؤثر بآراء وأفكار 

أستاذه،
3

الذي قال فٌه: '' إّننا حٌن نقرأ طه حسٌن نقول هذه بضاعتنا رّدت  "ماسٌنٌون"

إلٌنا''.
4

 

لمعاصرٌن تلقّى علومه فً جامعة من المستشرقٌن اموئٌل: صمرجلٌوث دٌفٌد  -3

م، وهو ٌمتاز على الخصوص بسعة معرفته 1889أوكسفورد وتولّى اللّؽة العربٌة من عام 

فً اللّؽة العربٌة وآدابها، ٌكاتب أصدقاءه من العرب بؤسلوب عربً خالص، وله فضل فً 

شر رسائل أبً نشر كتب عربٌة مهّمة آخرها كتاب معجم األدباء لـ''ٌاقوت الحموي''، وقد ن

العبلء مع ترجمتها باإلنجلٌزٌة وهو عمل ال ٌستطٌعه إالّ القابض على ناصٌة اللّؽة العربٌة، 

ٌّر الرسول وونشر آثار تارٌخٌة وشعرٌة  باإلنجلٌزٌة صل هللا علٌه وسلم  له كتاب فً س

المجلّة اآلسٌوٌة وترجم الجزء الرابع من التمّدن اإلسبلمً لئلنجلٌزٌة، وله مقاالت عّدة فً 

اإلنجلٌزٌة
5
 وٌعتبر من أهم المستشرقٌن الذي تؤثر بهم طه حسٌن. هذا 

 :النتحال فً الّشعر الجاهلًاقضٌة ثالثا: 

هً قضٌة المقطوعات أو القصائد الّتً تنسب إلً ؼٌر قائلها، أو هً باختصار شدٌد 

ٌر قائله وثّمة قضٌة الخطؤ فً رواٌة بعض جوانب الّنص أو فً نسبته برّمته إلى ؼ

مصطلحات ثبلثة فً هذا المجال ''الّنحل واالنتحال والوضع'' أّما الّنحل فنسبة شعر رجل 

إلى رجل آخر، ٌقال ُنِحل الشاعر قصٌدة إذ نسبت إلٌه وهً لؽٌره، وأّما الوضع فهو أن 
                                                           

 .114-112ٌنظر: بدوي عبد الرحمن. موسوعة المستشرقٌن، ص 1

 .287، صنفسهنجٌب. المرجع العقٌقً  2

 .532-531، صنفسهٌنظر: بدوي عبد الرحمن. المرجع  3

 .32، صالمرجع نفسهالجندي.  أنور 4

 .157، ص(د.ت)، (د.ط)، دار الحبلل، مصر، 4جرجً زٌدان. تارٌخ آداب اللّؽة العربٌة، ج  5
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: '' فً الّشعر مصنوع ''ابن سبلم''شعرا ثم ٌنسبه إلى ؼٌره، ومنه قول  -الرجلٌنظم 

ومفتعل موضوع كثٌر''.
1

 

فاالنتحال هو الّشك فً أصل الّنص الّشعري من حٌث أسلوبه الّشعري أو من حٌث لؽته 

أو صحته الّتارٌخٌة إلى الّشاعر علما أّن الّشك أو االنتحال قضٌة شائعة فً اآلداب 

العالمٌة.
2

 

 )فً قضٌة الّشك فً الّشعر الجاهلً(:  مرجلٌوثوطه حسٌن  -1

على كثرة ما كتب المستشرقون فً قضاٌا اللّؽة العربٌة واألدب العربً ال نجد مقالة 

ّد العروبة واإلسبلم أشّد وقعا وأبعد ضتمّثل سوء المنهج العلمً خضوعا للّتعصب المقٌت 

'' التً نشرها بعنوان ''أصول الّشعر العربً'' فً مرجلٌوثموئٌل صأثرا من مقالة ''دفٌٌد 

م من مجلّة الجمعٌة اآلسٌوٌة التً كان رئٌسا لتحرٌرها1925 عدد ٌولٌو عام
3

بلندن حٌث  

ا على الدوافع الدٌنٌة اشتؽل فً نتائج النقوش الحمٌرٌة والعربٌة والجنوبٌة، ورّكز خصوص

ر الجاهلً والتؽٌٌر فً رواٌته زٌادة أو نقصا أو تحرٌفا وٌتحدث عن عفً انتحال الشّ 

ٌستحٌل أن تستظهر من النقوش العربٌة أّن العرب لقدٌمة فٌقول: ''خلفتها األمم ا الّنقوش التً

كانت لدٌهم أٌّة فكرة عن الّنظم والقافٌة وهذا اّدعاء ٌرٌد به الّربط بٌن الكّهان )القرآن( 

.والشعراء الجاهلٌٌن''
4

 

ْر َفَما أَ '' فهو ٌستوي بٌن الكاهن والمجنون والّشاعر استنادا إلى قوله تعالى:  نَت َفَذكِّ

َك بَِكاِهٍن َواَل َمْجُنوٍن ) َب اْلَمُنونِ (23بِنِْعَمِت َربِّ ٌْ َتَربَُّص بِِه َر قُولُوَن َشاِعٌر نَّ ٌَ '' (30)أَْم 


 

 وٌستنتج من هذا أنه من عادة الشعراء التنبإ بالمستقبل.

                                                           
 .72م، ص2774، 3المختار، مصر، طنبوي عبد العزٌز. دراسات فً األدب الجاهلً، مإسسة   1

 . 85م، ص2775، 1ؼزوان عناد. دراسات فً الشعر الجاهلً، دار مجدالوي، عمان، األردن، ط  2

، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة 1مناهج المستشرقٌن فً الدراسات العربٌة اإلسبلمٌة، جعدد من المإلفٌن، ٌنظر:   3

  .396م، ص1985، (دط)والعلوم، إدارة الثقافة، 

م، 1979، 1بدوي عبد الرحمن. دراسات المستشرقٌن حول صحة الّشعر الجاهلً، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط 4

  .12ص

  37-29سورة الطور، اآلٌة. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura52-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura52-aya30.html
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مثبل على فساد ذّمة الّرواة فٌستند إلى خبر فً األؼانً: مرجلٌوثوٌضرب 
1

 ا''ونظر 

إلى فساد ذّمة من ٌنشرون القصائد على الّناس فإّن أحجامها كانت تختلؾ كثٌرا فصاحب 

األؼانً ٌورد قصٌدة ''لذي األصبع'' فً ستة أبٌات ثم زٌدت إلى اثنً عشر بٌتا،
2

فبالنسبة  

له أّن قصائد الجاهلٌة نظمت بلؽة القرآن وأّن حملة شعر البدو فً كل األزمان قلٌلً الحظ 

وش العربٌة شعوب الّنقمستوى  ٌن وال ٌمكن فً هذا المجال أن ٌوضعوا فً نفسمن الّتد

الجنوبٌة''.
3
  

فً تحقٌق المخطوطات العربٌة ونشرها ُتذكر له بالتقدٌر  ''مرجلٌوث''وإذا كانت جهود 

ج العلمً ما ٌّتضح فإّن بحوثه الّتً تتصل باإلسبلم تتسم بالّتعّصب المقٌت والبعد عن المنه

م(، وفً مقالته أصول الّشعر 1911م( و)اإلسبلم 1975كتابٌه )محمد ونشؤة اإلسبلم لنا فً 

العربً وقد هدؾ فٌها إلى الّتشكٌك فً اإلسبلم بإثارة الشكوك حول الشعر الجاهلً فكان لها 

أثرها الخطٌر على بعض الباحثٌن العرب، أمثال: ''طه حسٌن''
4

 عمٌد األدب العربً.

 عر الجاهلً(: طه حسن: )الّشك فً الشّ  -2

مإّسسا لنظرٌته من خبلل كتابه ''فً الّشعر   مرجلٌوثنجد طه حسٌن ٌحذو حذو 

م، بعنوان ''فً األدب 1927م، وتظهر الطبعة الثانٌة عام 1926الجاهلً'' بالقاهرة سنة 

الجاهلً'' وهً طبعة معّدلة تقوم على نفس المنهج.
5

 

ترجع إلى تشابه ما بها من آراء مع أراء طه حسٌن  "مرجلٌوث"والحق أّن شهرة مقال 

 فً كتابٌه اللّذان أحدثا ضجة دفعت بالباحثٌن إلى البحث عن جذور هذا الّشك المتطّرؾ.

كتاب طه حسٌن ''فً الّشعر الجاهلً و فً األدب  ةوالحّق أٌضا أن نقول أّن شهر

كّذب فٌها القرآن فً أخباره  اادً'' إّنما ترجع إلى ما ورد فٌه من عبارات جاء استطرلالجاه

وإسماعٌلعن إبراهٌم 
1
 علٌهما الّسبلم. 

                                                           
. بدوي عبد الرحمن، دراسات المستشرقٌن حول صحة الّشعر 414-477ص المرجع نفسه، .عدد من المإلفٌنٌنظر:   1

 .14الجاهلً، ص

 .179المرجع نفسه، ص بدوي عبد الرحمن. 2

 .177ؼزوان عناد. دراسات فً الشعر الجاهلً، ص  3

 .497ص ،عدد من المإلفٌن. المرجع نفسه  4

 .177ؼزوان عناد. دراسات فً الشعر الجاهلً، ص  5
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ثم طعن فً مكانة قرٌش والنبً صل هللا علٌه وسلم ودعوته إلى جانب ذلك إلى نسٌان 

الّدٌن وكل ما ٌّتصل به حٌن نستقبل البحث عن األدب وتارٌخه.
2

 

ه بمنهج دٌكارت القائم على و ال ٌخفى علٌنا أّن طه حسٌن تؤثر بادئ ذي بدء فً نظرٌت

''وسواء رضٌنا أو كرهنا فبل بد أن نتؤثر بهذا  :الّشك ٌقول فً كتابه ''األدب الجاهلً''

المنهج فً بحثنا العلمً واألدبً كما تؤثر به من قبلنا أهل الؽرب والبد أن نصطنعه فً نقد 

آدابنا وتارٌخنا كما اصطنعه أهل الؽرب فً نقد آدابهم وتارٌخهم''.
3

 

وٌقول أٌضا: '' ثم ٌجب أن أحّدثك عن مإّثرات خارجٌة عملت فً حٌاة العرب قبل 

اإلسبلم، وكان لها أثر قوي جدا فً الّشعر العربً الجاهلً وفً الّشعر العربً الذي انتحل 

وأضٌؾ إلى الجاهلٌٌن''.
4

 

عر وما فعله فً فصل السٌاسة ونحل الشعر فعله أٌضا حٌث تحّدث عن الّدٌن ونحل الشّ 

، وعبد الّرحمن ابن الحارث بن وٌذكر الحادثة الّتً جرب بٌن عبد العزٌز ابن أبً نهشل

إلى حّسان بن ثابث قالها أمام  هشام حٌن أراد األخٌر أن ٌساوم األّول على أن ٌنسب أبٌات

 الرسول صل هللا علٌه وسلم لكّنه أبى، ٌقول: 

 لدت أخت بنً سهم ... و ال هلل قوم

  مناف مدرة الخصمد   عبهشام و أبو 

  و ذامن كثب ٌرمً     فهذان ٌذودان

مرجلٌوثوقد نقل هذه القّصة من األؼانً وؼٌرها مثل ما فعل 
5

 

وٌضٌؾ فً كتابه ''فً الّشعر الجاهلً'' كداللة على تشكٌله بالّرواة ورواٌة الّشعر، ٌقول: 

امرإ القٌس أو إلى األعشى أو ''فسٌنتهً بنا هذا البحث إلى أّن هذا الّشعر الذي ٌنسب إلى 

                                                                                                                                                                                     
 .81الرحمن. دراسات المستشرقٌن حول صحة الّشعر الجاهلً، صبدوي عبد   1

 .81نبوي عبد العزٌز. دراسات فً األدب الجاهلً، ص  2

 .115م، ص1933، 3طه حسٌن. فً األدب الجاهلً، مطبعة فاروق محمد عبد الرحمن محمد، القاهرة، ط  3

 .76، ص(د.ت)، (دط) مصر، ، مكتبة دار ندوة اإللكترونٌة،الجاهلًطه حسٌن.  فً الّشعر   4

 .77. فلسفة االستشراق، صسماٌلوفٌتش أحمد  5
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إلى ؼٌرهما من الشعراء الجاهلٌٌن ال ٌمكن من الوجهة اللّؽوٌة والفّنٌة أن ٌكون لهإالء 

.''!ن قد قٌل أو أذٌع قبل القرآن. نعم..الّشعراء، وال أن ٌكو
1

 

ومٌروس الشاعر الٌونانً بإمرإ القٌس وبشعره وٌشبهه بشخصٌة ه فهو ٌشك

وخبلصة هذا البحث القصٌر أّن شخصٌة إمرإ القٌس أشبه شًء بشخصٌة الشاعر فٌقول:''

الٌونانً هومٌروس وال ٌشك مإرخوا اآلداب الٌونانٌة اآلن فً أّنها وجدت حقا وكان 

تؤثٌرها قوٌا باقٌا''.
2

 

منحول من السٌاسة  اد أن ٌذهب بالشعر إلى شطرٌن شطرلكن الفرق أّن طه حسٌن أر

 وبالّتالً فهذا رأي جائر ٌوحً إلى عدم وجود شعر جاهلً.وآخر من الّدٌن 

فطه حسٌن قد تابع المستشرقٌن فً آرائهم عن إنكار الشعر الجاهلً وإنكار وحدة اللّؽة 

ال فً الشعر فهو ٌضٌؾ أسبابا ٌاسة والدٌن عنده من أسباب االنتحالعربٌة، وباعتبار الس

 أخرى تتمثل فً: 

 دور القصص والقصاص. -1

 ة.الشعوبٌ -2

منذ عصر القرآن الكرٌم فً العصرٌن العّباسً  لّرواة.، وهو سبب معروؾ عند العربا -3

واألموي،
3

وجٌب  مرجلٌوثوفً ثناٌا كبلمه عند األدب الجاهلً واللّؽة نراه ٌؤخذ من آراء  

ونٌكلسون وؼٌرهم ممن أوؼلوا فً شّكهم فً الّشعر الجاهلً معتمدٌن على الخبلؾ بٌن لؽة 

حمٌر ولؽة عدنان وقد أثبتت النقوش ذلك، ونراه ٌلّح فً هذه وٌإكد أّن هذا االختبلؾ هو 

 وأّنه ال ٌمثل الجاهلٌة والواقع االجتماعً فٌها، وأخذ كله نقطة االختبلؾ فً الّشعر الجاهلً

 نل على ذلك بضرب أمثلة كثٌرة من الكتابة الحمٌرٌة وٌقول: ''األمر إذن أوضح وأبٌٌدلّ 

ٌّن القول فً تفصٌله، فالقحطانٌة شًء والعدنانٌة شًء آخر والحمٌرٌة شًء  من أن نب

                                                           
 .77المرجع نفسه، صسماٌلوفٌتش أحمد،   1

 صحٌاته، وفكره فً مٌزان اإلسبلم، الجندي أنور. طه حسٌن   2

 .137ؼزوان عناد. دراسات فً الّشعر الجاهلً، ص 3
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والعربٌة شًء آخر''
1

فطه حسٌن ٌّتهم الكثرة المطلقة مّما روي من الشعر الجاهلً، إذ  

ٌّا، لٌس من الجاهلٌة من شًء''. إّن الكثرة"ٌقول:  المطلقة مّما  نسمٌه أدبا جاهل
2

 

وبهذا فهو ٌختلؾ عن آراء ابن سبلم الجمحً الّتً ٌصحح فٌها ما أجمع علٌه العلماء، 

الجمحً: '' وقد اختلؾ م(، ٌقول ابن سبلم 1191على عكس ما أتى به عبد الرحمن بدوي)

فقوا علٌه فلٌس ألحد أن سائر األشٌاء، فؤّما ما اتّ فً بعض الّشعر كما اختلؾ فً  العلماء بعد

ٌخرج منه''
3
. 

 وخلو ساحة طه حسٌن من المإٌٌدٌٌن ٌعود إلى: 

 .لحظة للٌقٌنالشك المتصاعد الذي لم ٌركن  -1

 فساد المقّدمات وهو ما أّدى إلى الخطؤ فً االستدالل. -2

القصور فً استقراء الّنصوص، من مثل ما زعمه أّن الشعر الجاهلً ٌخلو من الحدٌث  -3

 البحر وأّنه ال ٌمّثل الحٌاة االجتماعٌة و أّن ؼزل الجاهلٌٌن كان مادٌا خالصا. عن

على األرجح وأّن آراء طه حسٌن  مرجلٌوث بآراءمجمل القول إذا، أّن طه حسٌن تؤثر 

افٌة عامة واألدبٌة خاّصة.أحدثت ضّجة فً األوساط الثق
4

 

ٌقول: ''إّن القصائد الجاهلٌة الّتً وصلت إلٌنا جاءت بلؽة القرآن وكان  مرجلٌوثفهذا 

من الواجب أن تكون بلهجة القبائل..''.
5

 

 نقد كتاب فً الّشعر الجاهلً:-3

لقد قوبل كتاب طه حسن الّطاعن فً اإلسبلم والّشعر الذي ٌعّد مرآة الحٌاة الجاهلٌة 

بالّرفض من طرؾ عّدة باحثٌن ودارسٌن عرب، حٌث رفض من طرؾ الّنٌابة العاّمة 

بمصر بعد ببلغ قّدمه ''الّشٌخ حسنٌن'' )طالب بالقسم العالً( ٌّتهم فٌه الدكتور طه حسٌن 

بؤّنه ألّؾ كتابا سّماه ''فً الّشعر الجاهلً'' ونشره على الجمهور وكان هذا الكتاب ٌوحً 

                                                           
 .  387. فلسفة االستشراق، صسماٌلوفٌتش أحمد 1

 .84نبوي عبد العزٌز. دراسات فً األدب الجاهلً، ص 2

 .83نقال عن نبوي عبد العزيز، المرجع الّسابق، ص  3

 84-83صالمرجع نفسه، نبوي عبد العزٌز.   4

 .498مناهج المستشرقٌن، ص .عدد من المإلفٌن  5



 :                                                  أثر االستشراق على األدب العربيالفصل الثّاني
 

 

53 

رآن الكرٌم حٌث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي...إلى آخر بطعن صرٌح فً الق

 ما ذكره فً ببلؼه.

م أرسل فضٌلة ''الشٌخ األزهري'' للّنائب العمومً خطابا ٌبلّػ به 1962كذلك بتارٌخ 

صل هللا  تقرٌرا رفعه علماء الجامع األزهر عن كتابه هذا والّذي طعن فٌه اإلسبلم والّنبً

 ونسبه....إلخ. علٌه وسلم

وببلغ آخر من ''عبد الحمٌد البنان'' عضو مجلس الّنواب بنفس الّسنة ولنفس األسباب 

 هً: 

فورود فً أخباره عن إبراهٌم وإسماعٌل، أّنه أهان الّدٌن اإلسبلمً بتكذٌب القرآن  -1

 .-بالنسبة له -هذٌن االسمٌن فً الّتوارة والقرآن ال ٌكفً إلثبات وجودهما الّتارٌخً

ا تعّرض له بشؤن القراءات الّسبع المجمع علٌها ففً كبلمه ٌزعم عدم إنزالها من م -2

 عند هللا.

 طعنه فً نسب الّنبً صل هللا علٌه وسلم. -3

 إنكاره ألّولٌة اإلسبلم فً ببلد العرب. -4

لقد تطّرق طه حسٌن فً بحثه للكبلم على مسائل فً ؼاٌة الخطورة صدم بها األّمة 

ؽٌر فائدة وفً أثناء الّتحقٌق لم باإلسبلمٌة، ولّوث نفسه بما تناوله من البحث فً هذا الّسبٌل 

 ٌجد ''طه حسٌن'' األجوبة الّتامة على األسئلة والمبرهنة على آراءه.

تعرٌؾ اللّؽة الجاهلٌة ولؽة حمٌر وبٌان الفرق بٌن لؽة ٌجٌب فً سإال ُطرح علٌه حول 

 حمٌر ولؽة عدنان وما الفرق بٌنهما؟

اللّؽة الجاهلٌة فً رأًٌ ورأي القدماء والمستشرقٌن لؽتان متباٌنتان على  إذ ٌجٌب بؤنّ  

األقل، أوالهما لؽة حمٌر وهً مخالفة للؽة العربٌة الفصحى...ولٌس من شّك بٌن من أّن 

بٌنهما وبٌن لؽة القرآن والّشعر كالّصلة بٌن السرٌانٌة وبٌن هذه اللّؽة القرآنٌةالصلّة 
1

، ما 

 ٌدل على تؤثر الشدٌد بالمستشرقٌن وأفكارهم.

                                                           

 .416-414ينظر: حسين طه، في األدب الجاهلي، ص 1 
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أّما فٌما ٌخّص حدٌثه عن الّدٌن وانتحال الّشعر فإّن كّل ما ٌبلحظ علٌه أّنه تكلّم فٌما 

رٌش بعبارة خالٌة من كل احترام بشكل ص بؤسرة الّنبً صل هللا علٌه وسلم ونسبه فً قتٌخ

 تهّكمً ؼٌر الئق وال ٌوجد ما ٌدعو لذلك.

د قد حكان المإلّؾ طه حسٌن سًء الّتعبٌر فً كثٌر من عباراته، كقوله:'' ولم ٌكن أ -

احتكر ملّة إبراهٌم وال زعم لنفسه اإلنفراد بتؤوٌلها فقد أخذ المسلمون ٌردون اإلسبلم فً 

إبراهٌم، هذا الّذي هو أقدم وأنقى من دٌن الٌهود والّنصارى''خبلصته إلى دٌن 
1
. 

 مرجلٌوثالعربً الّتً ساقها فً كتابٌه منتهجا فٌها نهج  األدبوبعد هذه أهم أفكار عمٌد 

الذي طعن فً اإلسبلم وفً شخصٌة الّرسول صل هللا علٌه وسلم ولم ٌطمئن بالمّرة إلى 

 نتحال.الّشعر الجاهلً بل ورماه بالكذب واال

فلعل طه حسٌن أراد أن ٌظهر بشتى األسالٌب على الساحة الثقافٌة واألدبٌة من خبلل 

 البحث فً خندق ال أحد ٌحسد علٌه، أو ٌنافسه فٌه.

لكّن بالرؼم من الّضجة الّتً أحدثها هو وؼٌره من الّطاؼٌٌن فً اإلسبلم وفً إرث األدب 

اإلسبلم دٌن المسلمٌن والعربٌة لؽتهم  لفسٌظالعربً الّذي ٌمّثل حضارة أّمة وهوٌتها 

والقرآن دستورهم، فلٌحدثوا البلبلة لكن القرآن واإلسبلم أرقى وأعظم منهم ومن الشهرة 

 ذاتها.

 

                                                           
  .25 م، ص2714حسين محمد الخضر، نقض كتاب في الشعر الجاهلي، دار الهنداوي، مصر، )د.ط(،   1
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يعتبر االستشراق حركة غريبة لها  صا صااه  واواهعها  ت يار باراساة الشارق قابا  وق لبا   

ومع لمه وآاابه بااهع الت قين ت  ولر حض رته وت ااته وتق لياه وثق هته...إلخ  ه هتمر بعاومه 

تن الشصاية العربي  وهك شفراته  وب لّت لي الهيم ة والسيطرة تايه  ب لاّغة العربياة وادا  

العربااي قااا  هاا ا الغاار  باضااع و مضاا تفة  وهااتا ماا  يع ااي  ن تاااثيره كاا ن سااابي  هااي مق باا  

ة  وقا ا تهجر هته الحركاة تاثيره اإليج بي الّ  بع من اواهع اقتا اية وسي سية وهكرية واي ي

الكتا  والمصطوطا ر وههرساته  وتبويبها  وتاياه  جّ  الّسب  لاّتوغ  المؤتمرار وكتلك جماع

 يمك     ن  تسصاص ال ت صج اآلتية: 

  اهتم م االستشراق ب دا  العربي القايم والحايث تاى السواء واراساة الاغاة العربياة

الكاريم والشصااية العربياة الّتاا له  بهاتا بوافه  وسياة مث لية ل ق  الوحي والقرآن 

 ادا   م  يس تا تاى معرهته واراسته.

 . إّن م زلة ادا  العربي بين اآلاا  ادوروبية وتاثيره هيه  جعاه محّط   ظ ر الغر 

 .اراسة االستشراق ادا  العربي حض رته  ت ريصه  وتطّوره وتاوره وا حط طه 

  والّ ثار والعققا ر والوثا صق والّرسا ص  وما   شابه يشم  ادا  العربي ك  مان الّشاعر

 تلك.

   ّسااّصر المستشاارقون لمعرهااة مك و اا ر ادا  العربااي واسااتغقله  واإلهاا اة م هاا  جاا

 الوس ص  المتمثاة هي: 

 الّتحقيق والّ شر. -1

 إت حة الفراة لاعر  لحضور مؤتمراتهم. -2

 الّتاريس الج مع ر العربية. -3

 استط ع المستشرقون باراس تهم المتعّااة الّتاثير هي ادا  العربي بشك  إبج بي تمث  هي: 

 .'' تحقيق المصطوط ر وقا  ق  ت هم هتا الم هج إلى العربية المرحوم ''زكي ب ش 
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  قا موا بتقسايم العااور ادابياة تااى  سا س الظاواهر الثق هياة واالجتم تياة والّسي ساية

 )تع ق  الّاو (.

 ّت لي هإّن تاثر الّاارسين العر  ب الستشاراق سا قهم إلاى حا  معظااة تا ريخ ادا  وب ل

 العربي ''كحسن توهيق العا ''.

 .الّتشكيك هي  ا لة ادا  العربي 

   التشاااكيك هااااي قااااارة الاغااااة العربيااااة تاااااى مساااا يرة العااااار الحااااايث هااااي  لف ظهاااا

 وحروهه ....إلخ.

 لج هاي.وقا شكك المستشرق مرجايور هي احة الّشعر ا

  وتاثر طه حسين ب الستشراق ص ّاة هي كت به )هي الّشعر الج هاي( ثم  سصته المعّالة

 )هي ادا  الج هاي(.

  لم ي   مق   مرجايور الط تن هي اإلسقم والعربية والّشعر رواج  إالّ بعا  ن  صت به

 طه حسين  هاحاث هي ادوس ط العامية وادابية.

   طه حسين وغيره من اداب ء التين تاّثروا بهام غارس استط ع المستشرقون من صق

 سمومهم هي الفكر العربي واإلسقمي.

  تاثر طه حسين بما هج ايكا رر القا صم تااى الّشاك  هشاكك هاي  اااة الّشاعر الجا هاي

 ومك  ته  وب لّت لي الّتشكيك هي  ا لة ادا  العربي والقرآن الكريم والاّغة العربية.

 ب الستطراا القرآن الكاريم هاي  صبا ره )هي الّشعر الج هاي( سين هي كت به كت  طه ح

 تن إبراهيم وإسم تي .

  اتاا  إلااى البحااث تاان ادا  وت ريصااه بمعااز  تاان الااّاين يقااّر باااّن الّشااعر العربااي لااه

مؤتمرار سي سية واجتم تية وتايه هإّن اصتقط طه حسين ماع المستشارقين وامتازا  

و معتقااتهم و هك رهم الماسوساة الّااتياة لااح  هكره مع  هك رهم  ّاى إلى ميوله  ح

 اإلسقم واآلاا  العربية وك  م  هو آر من الشرق.
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هب لرغم من تاثر ادا  العربي ب الستشراق تاثرا إيج بي  إالّ  ّن هاته الحركاة  و صيرا 

اسااتط تر  ن تااؤثر بشااك  سااابي تاااى اداباا ء والّاارسااين العاار  هااي مجاا   ادا  

 العربي.
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ّصـــخّ ــــمل                                    

 

االستشراق علم واسع ٌختص بدراسة عالم الشرق فً حضارته وثقافته وأدبه لٌحقق  

دوافع اقتصادٌة ودٌنٌة واستعمارٌة وسٌاسٌة وعلمٌة، حٌث ظهر وولد فً أحضان األندلس 

متمٌزا باهتمامه بشتى اآلداب وخاصة األدب العربً إذ قام على جمع عدد هائل من 

باألدبٌن القدٌم والحدٌث وٌظهر هذا من خالل كتاب  المخطوطات وكان هذا االهتمام خاص

"تارٌخ األدب العربً" لكارل بروكلمان، وتجلت دوافع ولعه بهذا األدب ألثره ومكانته فً 

اآلداب العالمٌة. ما ٌسمح لهم بالتأثٌر فً األدب العربً من خالل التألٌف للمعاجم 

 والمخطوطات والترجمة.

 العرب فً مؤتمرات االستشراق._ البعثات العلمٌة وحضور 

 _ التدرٌس بالجامعات العربٌة.

فبعد كل جهودهم حدث أن تأثر األدب العربً بهذا العلم وكانت مظاهر التأثر إٌجابٌة 

 تمثلت فً: 

 _ تحقٌق المخطوطات وتقسٌم العصور األدبٌة وفهرسة المعاجم.

األدب العربً فً العصر  _ وسلبٌة: هدفت للتشكٌك فً قدرو اللفة العربٌة وفً أصالة

 الحدٌث

وكان الدكتور طه حسٌن من بٌنهم أهم وأبرز الدارسٌن العرب الذٌن تأثروا بمنهج 

المستشرقٌن وأفكارهم متأثرا بالمستشرق اٱلنجلٌزي مرجلٌوث فً قضٌة الشك فً الشعر 

سالم الجاهلً والطعن فً اإلسالم لٌحقق بذلك ضجة الفتة فً الساحة األدبٌة، إال أن اإل

واألدب العربً ٌمثالن روح األمة العربٌة وهوٌتها وال مجال لهدم هذا الدٌن ٌعلو بمشٌئة 

 هللا.

: االستشراق/ األدب العربي/ المستشرقون/ طه حسين/ مرجليوث.الكلمات المفتاحية  
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